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Öz 
Yahudiler, dini inançları ve gelenekleri nedeniyle Avrupa’da çeşitli baskılara maruz kal-
mışlardır. Avrupa’da Yahudi karşıtlığı, faşist partilerin iktidara geldiği 1930’lu yıllarda 
artış göstermiştir. Özellikle Almanya’da Naziler çıkardıkları kanunlarla Yahudiler üze-
rinde siyasi ve ekonomik baskılar kurmuşlardır. Türkiye, ülkelerinden kovulan Yahudi 

sığınmacılara kapılarını açmıştır. Almanya’dan kaçan Yahudi bilim adamları Türkiye’de 
üniversite reformunun hayata geçmesinde önemli katkılar sunmuşlardır. II. Dünya Sa-
vaşı sürecinde de Yahudilere uygulanan baskılar ve katliamlar devam etmiştir. Savaşın 

son dönemlerine kadar tarafsız kalan Türkiye, Yahudilere imkânları ölçüsünde yardımla-
rını sürdürmüştür. Ancak savaşın sonlarında Müttefiklerin baskıları neticesinde Türkiye 
Almanya ile ilişkilerini kesme ve sınırları içerisinde bulunan Almanların ülkelerine geri 

dönmeleri yönünde karar almak zorunda kalmıştır. Bu kararın üzerine Alman vatandaş-
larının büyük bir kısmı Türkiye’de kalmak için dilekçe vermiştir. Yaşanan gelişmeler neti-
cesinde özellikle devletin çeşitli kademelerinde görev alan ve Nazi olmayanların Devlet-
ler Hukuku esaslarına dayanarak enterne edilmek şartıyla Türkiye’de kalmalarına müsa-

ade edilmiştir. İç Anadolu’da üç şehir; Çorum, Kırşehir ve Yozgat Almanların enterne 
edilecekleri yerler olarak tespit edilmiştir. Çorum’da bulundukları zaman zarfında En-

terne Almanlar yerel halk ile sıcak ilişkiler kurdukları gibi şehir hayatına da dokunarak iz 
bırakmışlardır. Bu çalışmada; Alman Mültecilere Ait Esas Kayıt Defteri’nden elde edilen 
veriler ışığında Çorum’a gönderilen Enterne Almanların demografik özellikleri ve yapı-

lan yardımlar incelenmiştir. 
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INTERNED GERMANS IN ÇORUM (1944-1946) 

 
Abstract 

Jews have been subjected to various pressures in Europe because of their religious beliefs and tradi-
tions. Anti-Semitism in Europe increased in the 1930s, when fascist parties came to power. Especi-
ally in Germany, the Nazis established political and economic pressure on Jews through the laws 
they enacted. Turkey has opened its doors to Jewish asylum seekers expelled from their countries. 

Jewish scholars who fled Germany made significant contributions to the development of university 
reform in Turkey. During World War II, the oppression and massacres against Jews continued. 
Turkey, which remained neutral until the end of the war, continued to help the Jews to the fullest 

extent possible. But as a result of allied pressure at the end of the war, Turkey was forced to end its 
relations with Germany and make a decision to return the Germans located within its borders to 

their country. During this process, a large number of German citizens petitioned to stay in Turkey. 
As a result of the developments, especially those who served at various levels of the state and were 

not Nazi were allowed to stay in Turkey, provided that they were interned on the principles of state 
law. Three cities in Central Anatolia; Çorum, Kırşehir and Yozgat have been identified as the places 
where the Germans will be interned. During their time in Çorum, the interned Germans establis-
hed warm relations with the local people, as well as leaving their mark on city life. In this study, in 
the light of the data obtained from the Main Registry of German Refugees, the demographic charac-

teristics of the Germans sent to Çorum and the assistance made were examined. 
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GİRİŞ 
XIX. yüzyılda Avrupa’da başlayan milliyetçilik akımı pek çok topluluğu 

derinden etkilemiştir. Avrupa’da dağınık halde yaşayan Yahudilere milliyet-
çilik akımı iki yönlü tesir etmiştir. Bu akım bir yandan Yahudiler arasında din 
ve kültür milliyetçiliğini ön plana çıkarırken diğer taraftan Avrupa ve 
Rusya’da Yahudi karşıtlığının yükselişe geçmesine neden olmuştur (Kodal, 
2007: 135). Nitekim buralardaki baskılar neticesinde Yahudiler canlarını ve 
kimliklerini korumak için çeşitli ülkelere göç etmeye başlamıştır. Aynı za-
manda Filistin’de devlet kurma fikri ön plana çıkmıştır. Göçlerin yöneldiği 
ülkeler arasında topraklarında yaşayan Yahudileri vatandaşı olarak gören ve 
dini cemaat örgütlenmelerinde kolaylıklar sağlayan Osmanlı Devleti de bu-
lunmaktadır. Osmanlı Devleti, Yahudilere kapılarını açmakla birlikte sınırları 
içerisinde yer alan Filistin’de devlet kurma fikrine karşılık önlemler de almış-
tır (Arslan, 2007: 9). Bu amaçla 1882 yılında Yahudilerin Filistin’e göçü yasak-
lanmış (Başlamışlı, 2018: 45) ve Osmanlı topraklarına göç etmek isteyen Ya-
hudilere Filistin haricinde bir yerde ikamet etmeleri şartı koşulmuştur (Şeber, 
2012: 47). Bu önlemlerin gerekçesini Kemal Karpat’ın, 1862-1914 yılları ara-
sında Osmanlı topraklarına göç eden Yahudilerin sayısını 120 bin olarak ver-
mesinden anlaşılmaktadır (Karpat, 2010: 301). 

I. Dünya Savaşı, Avrupa’nın toplumsal düzeni ve ekonomisi üzerinde 
ağır hasarlar meydana getirmiştir. Bu hasarlarla birlikte Avrupa’da Yahudi 
karşıtlığı tekrar yükselişe geçmiştir (Başlamışlı, 2018: 53). Savaştan yenilgi ile 
ayrılan Almanya’da ekonomik çöküş daha büyük olmuştur. Eski güçlerine 
kavuşmak isteyen halk Nazilerin partisi etrafında toplanmış ve Yahudi düş-
manlığı bu hareketi daha da güçlendirmiştir (Sander, 2005: 44). Yahudilerin 
rekabetinden rahatsız olan tüccar, bankacı, doktor gibi meslek grupları da 
partiye ve Alman ırkının üstünlüğü söylemlerine destek vermişlerdir (Arma-
oğlu, 2005: 239). Hitler’in 1933 yılında iktidara gelmesiyle birlikte Yahudiler 
üzerinde baskılar da başlamıştır. Yahudilerin ülkeyi terk etmelerini sağlamak 
amacıyla yürütülen politikalar başarılı olmuş ve bu politikalar Almanya’nın 
II. Dünya Savaşı başlamadan önce topraklarına kattığı Avusturya ve Çekos-
lovakya’da da uygulanmıştır (Bahar, 2013: 25,26). Almanya’nın komşusu 
olan Macaristan’da da benzer politikalar takip edilmiştir. Burada da Yahudi-
lerin ekonomik hayatta geniş yer tutmaları rahatsızlık uyandırmıştır. Bu ne-
denle toplum ve ekonomi dengesinin korunması bahanesiyle yasa çıkarılarak 
Yahudilerin ekonomik hayattaki varlıkları kısıtlanmıştır (Çolak, 2010: 79,80). 
Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Yahudilerin en temel sorunu gidecekleri 
bir ülke bulmak olmuştur. Bu dönemde Avrupa’da yaşanan mülteci sorunu 
karşısında Fransa’da 32 ülkenin iştirak ettiği uluslararası bir kongre düzen-
lenmiştir. Ancak söz konusu kongrede mülteci sorununun çözümü için bir 
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sonuç alınamamıştır (Bahar, 2013: 26). Ayrıca Yahudilerin yoğun olarak göç 
ettiği Amerika ve Kanada da sınırlarını sığınmacılara kapatmıştır (Tekir, 
2019: 238). İngiltere ise Arap isyanı çıkması endişesi ile Yahudilerin Filistin’e 
göç etmelerine kısıtlama getirerek vize vermemiştir (Tekeli-İlkin, 2018: 636). 
Bu engelleyici sebepler neticesinde Nazilerin baskılarından kaçan pek çok 
Yahudi bilim insanı, doktor, avukat ve mühendis Türkiye’ye sığınmıştır (Gü-
nay, 2020: 289). Türkiye’ye ilk gelen Yahudi bilim adamları 1933 yılında Üni-
versite Reformunun hayata geçmesi konusunda İstanbul ve Ankara Üniver-
sitelerinde önemli görevler üstlenmişlerdir (Uzman, 2018: 235). 

II. Dünya Savaşı, Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırması 
üzerine başlamıştır İngiltere ve Fransa da 3 Eylül’de Almanya’ya savaş ilan 
etmiştir (Uçarol, 1995: 595). II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Alman 
işgaline uğrayan Polonya, Danimarka, Norveç, Fransa, Hollanda, Belçika, 
Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanya’da1 Yahudiler üzerinde baskılar uygu-
lanmıştır. Yeni ırkçı yasalar çıkarıldığı gibi Yahudiler kamplara da sevk edil-
mişlerdir (Uzman, 2018: 232). 

II. Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar tarafsız kalan Türkiye, işgale uğra-
yan ülkelerden mülteci akınına uğramıştır (Dikici, 2019: 395). Sığınma talep 
edenler arasında katliamdan kaçan Yahudiler de bulunmaktaydı. Türkiye 
Yahudilere bu dönemde de yardım elini uzatmıştır. Bu süreçte bazı Yahudi-
ler Türkiye’ye getirilirken bazılarının da transit geçişine izin verilerek hayat-
ları kurtarılmıştır Ayrıca yurt dışında bulunan ve Türkiye’ye gelmek isteyen 
Türk uyruklu Yahudilerin ülkeye getirilmesi için de çalışmalar yürütülmüş-
tür (Uzman, 2018: 239, 240). Bu çalışmalar yürütülürken Türkiye aynı za-
manda savaşa dâhil olması konusunda hem Mihver hem de Müttefik Devlet-
lerin baskılarına maruz kalmıştır (Deringil, 1994: 1). 

II. Dünya Savaşı’nın sonlarına gelindiğinde Almanların Ruslara karşı 
başlattıkları Barbarossa Harekâtının başarısız olması sebebiyle Almanlar sa-
vaşı kaybedeceklerini anlamıştır. Dolayısıyla Alman subaylar savaş gemile-
rini Karadeniz’de batırıp, Türkiye üzerinden ülkelerine geçme planı yapmış-
lar, fakat amacına ulaşamayan bu plan neticesinde Alman subaylar Tür-
kiye’de enterne edilmişlerdir (Muşmal-Gümüş, 2020: 129-130). Almanya’nın 
savaşı kaybedeceğinin anlaşılması üzerine Müttefik Devletler Türkiye üze-
rindeki baskılarını artırmıştır. Artan baskılar neticesinde Türkiye 1944 yılının 
sonlarına doğru Almanya ile ilişkilerini kesme kararı almıştır. Bunun üzerine 

 
1  Romanya, 1942 yılında topraklarında yaşayan 4.000-5.000 kadar Yahudi’yi tehcir etme kararı almıştır. Bunun üzerine 

Türkiye Köstence’den gelen ve Yahudi sığınmacıları taşıyan gemilerin akınına uğramıştır. Romanyalı Yahudileri taşıyan 
içinde 763 kişi bulunan Struma gemisi ise Karadeniz’de Sovyet denizaltısı tarafından batırılmıştır. (Zehra Aslan, (2019), 
‘Türkiye’nin Romanya Uyruklu Yahudilere Yönelik Tutumu (1938-1950)’, Türkiye Romanya İlişkileri:Geçmiş ve Günümüz 
Uluslararası Sempozyumu 04-06 Ekim 2017, (Yay. Haz.: Duygu Türker Çelik), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, C.II, 
Ankara, s.842, 844.) 
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Türkiye’de bulunan 3.000 Alman vatandaşının 10 gün içerisinde ülkelerine 
geri dönmeleri istenmiştir (Koçak, 2017: 266) Ancak geri dönmesi istenilenler 
arasında Türk vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunanlar olmuştur. 
Özellikle öğretim üyeleri arasında Yahudi olanlar, vatansız (haymatlos) veya 
pasaportları alınarak ülkeleri ile ilişkileri kesilenler geri dönmemek için mü-
racaatta bulunmuşlardır. Yapılan müracaatlar dikkate alınmış ve Devletler 
Hukuku esaslarına göre (Bakar, 2016: 102-103) Yahudi olan ve Nazi olmayan 
Alman vatandaşlarının enterne edilmek şartıyla Türkiye’de kalmalarına izin 
verilmiştir (Koçak, 2017: 266). Enterne Almanların İç Anadolu’da Çorum, 
Yozgat ve Kırşehir’e gönderilmelerine karar verilmiştir (Bakar, 2016: 104). Bu 
çalışmada; Alman Mültecilere Ait Esas Kayıt Defteri incelenerek Çorum’a 
gönderilen Enterne Almanların sayıları, cinsiyetlere göre dağılımları, yaş 
grupları, meslekleri, doğdukları ülkeler ve yapılan yardımlar ele alınmıştır. 

 
I. Çorum’da Enterne Almanlar 
Çorum, Osmanlı döneminden itibaren sürgün yeri olarak kullanılmıştır. 

Bölgeye gönderilen sürgünler arasında siyasi suçlar nedeniyle gönderilenler 
dışında geçici ve kalıcı iskân amaçlı olanlar da mevcuttur. Ayrıca I. Dünya 
Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri tebaasından çok sayıda kişi misilleme ama-
cıyla İstanbul’dan uzaklaştırılmış ve Çorum’a sürgün olarak gönderilmiştir 
(Ünlü, 2008: 1544, 1552). Yine daha sonraki yıllarda Çorum zaman zaman si-
yasi suçluların gönderildiği bir yer olma özelliğini devam ettirdiği anlaşıl-
maktadır. Bu siyasi suçlular arasında gazeteci ve roman yazarı Hüseyin Cahit 
Yalçın gibi tanınan isimler de yer almış ve Yalçın hatıralarında sürgün döne-
minde Çorum halkından gördüğü ilgi ve alakadan detaylıca bahsetmiştir2. 
Bunların haricinde Çorum ve çevresinde Ermeni ve Rumların yaşamış olma-
sından dolayı burası farklı kültürlere ve inançlara aşinalığı da beraberinde 
getirmiştir (Yalçın, 2011: 321, 322). Sonuç olarak Çorum halkının sürgünlere, 
farklı din ve kültürlere alışık olduğu söylenilebilir. Bütün bu etkenler çerçe-
vesinde aşağıda da bahsedileceği gibi Enterne Almanlar Çorum’da sıcak kar-
şılanmışlardır. 

Enterne Almanlar 1944 yılının Ağustos ayında 3 kafile şeklinde tespit edi-
len yerleşim yerlerine sevk edilmişlerdir (Bakar, 2016: 104-105). Tren ile 

 
2  1925 yılında Çorum’a sürgün edilen Hüseyin Cahit Yalçın, sürgün günlerine dair şu bilgileri aktarmaktadır; ‘Anadolu’yu 

hiç bilmez idim. Fakat Anadolu’nun kibarlığını, konukseverliğini doğallıkla çok işitmiştim ama bu kadarını aklımdan geçi-
remezdim. Buraya ben bir yüksek memur ya da subay olarak gelmiyordum. Rejimin sevmediği, en yüksek cezalardan 
birine hükümlü kıldığı bir kimse olarak geliyordum. Buna karşın, ziyaretime geliyorlar ve akşam yemeğimi düşünüyorlardı. 
Gelen yemekler bana yalnız başıma kesinlikle on gün yetişirdi. Çorum’da ilk dakikalardan başlayarak gördüğüm bu ilgi, 
ağırlama, kibarlık ve ruh soyluluğu bir buçuk yılı aşan oturuşum sırasında eksilmedi, gittikçe arttı ve gerçek bir dostluk 
kalbimde sonsuz bir hayranlık ve iç yükümlülüğü biçimini aldı. Bu konuda diyebilirim ki, ulusumdaki yüksek karakter ve 
insanlığı gözlemlemek olanağını bana verdiğinden ötürü Çorum hükümlülüğüne teşekkür borçluyumdur. Ulusal karakte-
rimizin bu temizliğini ve yüksekliğini görmek için sürgün zorluğuna katlanmaya değerdi.’ (M. İhsan Sabuncuoğlu (2010), 
Çorum Tarihi Üzerine Derlemelerim-III, Yay. Haz.: Abdulkadir Ozulu, Çorum, s.7,8.) 
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yerleşim yerlerine sevk edilen Enterne Almanlar Çorum’dan demiryolu geç-
mediği için Çerikli’de bulunan istasyona gönderilmişler ve buradan 3 otobüs 
vasıtasıyla Çorum’a ulaşmışlardır. Enterne Almanların Çorum’da geçirdik-
leri günler ile ilgili Kemal Yalçın’ın Haymatlos adlı eserinde detaylı bilgilere 
rastlanmıştır. Bu eserde yer alan bilgilerden edinilen bilgiye göre Çorum’da 
Enterne Almanların misafir olarak kabul edildikleri anlaşılmaktadır. Emniyet 
Müdürü’nün Enterne Almanları karşıladığında yaptığı kısa konuşmasında 
da bunu görmek mümkündür; ‘… Siz burada enterne edileceksiniz, fakat öyle 
kamp yok. Sizleri kampa kapatmayacağız. Biz sizinle Birinci Dünya Savaşı’nda kader 
birliği etmiştik. Siz bizim dostlarımızsınız. Sizler burada Çorumlu gibi yaşayacaksı-
nız.” Emniyet Müdürü’nün izah ettiği gibi Enterne Almanlar Çorum’da 
kamplara kapatılmayıp sadece Çorum dışına çıkmaları ve çalışmaları yasak-
lanmıştır (Yalçın, 2011: 315,320). Nitekim emniyet şehre yakın olan bağ evle-
rine misafir olarak gitmelerine izin vermiştir (Alakoç, 2020: 23). 

Enterne Almanlar Çorum’da daha çok Alaybey sokaktaki müstakil kira-
lık evlerde ve hanlarda ikamet etmişlerdir. Enterne Almanların müstakil ev-
lere yerleştirilmeleri şehirde kira fiyatlarında bir artışa neden olmuş ise de 
Belediye Başkanı Baha Çorbacıoğlu bu duruma müdahale etmiştir (Yalçın, 
2011: 323). Enterne Almanların çalışmaları yasaklanmış olsa da şehrin haya-
tına dokunmuşlar ve Çorum’da kaldıkları süre içerisinde Alman ustalar Ye-
niköy’deki un fabrikasının bakımını yaptıkları gibi matbaa makinelerinin ta-
miri işinde de çalışmışlardır (Kolağasıoğlu, 2009: 119, 121) . Ayrıca sokakta 
akan suların evlere taşınmasını da sağlayan Alman ustalardan biri kuzine so-
balarına ilave yaparak genişletmiş ve yeni sobalara şehirde Alaman sobası adı 
verilmiştir. Enterne Almanların Çorum’da bulundukları süre içerisinde iba-
detlerini yapmak ve çocuklarının eğitimlerinin devam etmesi için yaptıkları 
müracaat üzerine yetkililer konuyla ilgilenilmiş ve Alaybey’de bulunan üç 
katlı bir ev kendilerine tahsis edilmiştir. Bu evin katları yemekhane, kilise ve 
okul olarak kullanılmış ve Enterne Almanların içinde yer alan papaz ve öğ-
retmenler buralarda çalışmıştır (Yalçın, 2011: 326, 335). Çorum halkı da En-
terne Almanlara evlerini ve sofralarını açmıştır. Çorum’da bulunan Enterne 
Almanlardan Bischoff İstanbul’a geri döndükten sonra Tasvir gazetesine ver-
diği röportajda enterne günleri için kurduğu şu cümleler her şeyi özetlemek-
tedir; ‘Çorum’da hiç yoksulluğa, esarete katlanmadık. Size mahallî otoritelerden gör-
düğümüz insanî muameleden ziyade yerli Çorum halkından, köylülerden gördüğü-
müz yakın alâkayı belirtmek isterim. Hatta bu alâka o derece büyüktür ki, bazen he-
diye olarak ta evimize kadar yoğurt, süt, yağ gönderiliyordu…’ (Alakoç, 2020: 23). 

Kısacası Enterne Almanlar Çorum’da sürgün hayatı yaşamamış sıcak bir 
şekilde ağırlanmışlar ve şehrin hayatına dokunarak iz bırakmışlardır. 
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I.1 Enterne Almanların Demografik Özellikleri 
1.1.1 Yaş ve Cinsiyet Dağılımı 
Çorum’a sevk edilen Enterne Almanların sayıları ile ilgili kaynaklarda 

farklı rakamlara rastlanmaktadır. Bülent Bakar, Çorum’a 1944 yılının Ağus-
tos ayında toplam 144 Enterne Almanın sevk edildiği bilgisini vermektedir 
(Bakar, 2016: 104-105). Ancak Alman Mültecilere Ait Esas Kayıt Defteri ince-
lediğinde Çorum’da enterne edilen Almanların toplam sayısı 127 olarak tes-
pit edilmiştir. Ayrıca defter kayıtlarında Çorum’a 1945 yılının yaz aylarında 
yeni gönderilen Enterne Almanların olduğu da belirlenmiştir. Defterde ka-
yıtlı olan 93 kişi 1944 yılında, geriye kalan 34 kişi ise bir yıl sonra 1945’de Ço-
rum’a gönderilmiştir. Bu rakamlar arasındaki fark akla iki ihtimali getirmek-
tedir. İlki defterde sadece Enterne Almanlara yapılan yardımların kayıt altına 
alındığıdır. Maddi durumu yerinde olanlara yardım yapılmadığı için kayıt 
edilmemiş olabilirler. İkinci olarak Enterne Almanlardan bazılarının kısa süre 
içerisinde geldikleri yerlere veya başka bir yere sevk edilmiş olma ihtimalidir. 
Zira 2 kişilik bir aile bir ay içerisinde Kırşehir’de bulunan yakınlarının yanla-
rına gönderilmişlerdir. Ayrıca 17 yaşında bir genç de Türk vatandaşlığına ge-
çerek 8 ay sonra ailesinin yanına geri sevk edilmiştir. (BCA, Kod: 271 V 1900, 
Defter No: 34). Bu sevk işlemlerinin ardından Çorum’da enterne edilen Al-
manların cinsiyet ve sayıları aşağıdaki tabloda ele alınmıştır. 

 

 
Grafik 1: Enterne Almanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 
1944-1945 yılları arasında defter kayıtlarına göre Çorum’a sevk edilen En-

terne Almanların toplam sayısı 127 kişidir. Bunlar 92 hane olarak kayıt altına 
alınmıştır. Enterne Almanların arasında aile sayısının az olduğu görülmekte-
dir. Kayıtlara göre 92 hanenin 67’sinde (%72,82) 1 kişi bulunmaktadır. Kalan 
25 hanenin 16’sında 2 kişi, 5’inde 3 kişi, 2’sinde 4 kişi ve 1’inde de 5 kişiden 
oluşan aileler yer almaktadır. Grafikte görüldüğü gibi Enterne Almanların 
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cinsiyet dağılımı içerisinde kadınların sayısı erkeklerden fazladır. Toplam 
127 Enterne Alman içerisinde 72 kadın, 55 erkek bulunmaktadır (BCA, Kod: 
271 V 1900, Defter No: 34). 

Aşağıda Grafik 2’de Enterne Almanlar içerisinde yer alan kadınların yaş 
gruplarının dağılımı verilmiştir. 

 

 
Grafik 2: Kadınların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 
Enterne edilen kadınların yaş dağılımları incelendiğinde 31-45 yaş gru-

bunda yer alan kişi sayısının fazla olduğu görülmektedir. Toplam 31 enterne 
kadın (%43,05) bu yaş grubunda bulunmaktadır. Tabloya genel olarak bakıl-
dığında çocuk ve genç yaş grubunun az olduğu dikkat çekmektedir. 0-18 yaş 
grubunda yer alan toplam 8 kişi, kadınların %11,11’ini teşkil etmektedir. En-
terne Almanların içerisinde yer alan kadınların 64’ü yaklaşık %88,8’i 31-65 
yaş ve üstü grupta yer almaktadır (BCA, Kod: 271 V 1900, Defter No: 34). 

Grafikte yer alan sonuçlardan orta yaş ve üstünün ağırlıklı olarak Tür-
kiye’de kalmayı tercih ettiği anlaşılmaktadır. 

Aşağıda Grafik 3’te de erkeklerin yaş gruplarına göre dağılımı yer almak-
tadır. 

 

 
Grafik 3: Erkeklerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
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Erkeklerin yaş grupları dağılımına bakıldığında ise kadınların yaş grup-
ları dağılımı ile benzerlik olduğu görülmektedir. Erkeklerin yaş grubu dağı-
lımında da en fazla kişi 31-45 yaş grubunda yer almakta ve bu yaş grubunda 
toplam 19 erkek bulunmaktadır. İkinci sırada ise 12 kişi ile 65 yaş ve üstü 
grubu gelmektedir. Erkeklerin yaş dağılımında da çocuk ve genç nüfus sayı-
sının düşük olması dikkat çekmektedir. 0-18 yaş grubu erkeklerin toplam sa-
yısı 6 kişi olup bu sayı erkeklerin toplam sayısının %10’unu teşkil etmektedir. 
Doğal olarak erkeklerde de 31-65 yaş arası grubu sayıca fazla olup bu yaş 
grubunda yer alan 49 kişi enterne erkeklerin %89’unu oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak Enterne Almanlar içerisinde hem kadın hem erkekler ara-
sında orta yaş ve üstü grup çoğunluğu teşkil etmektedir. Enterne Almanların 
%88’i 31-65 yaş üstü grupta yer almaktadır (BCA, Kod: 271 V 1900, Defter No: 
34). 

I.1.2 Mesleklere Göre Dağılımı 
Almanya’da 1933 yılında Yahudiler üzerinde baskılar çalışma hayatla-

rına dair çıkarılan yasalar ve uygulamalarla birlikte başlamıştır. Devlet kade-
mesinde görev yapan Yahudileri memuriyetten uzaklaştırmak amacıyla Dev-
let memurları statüsünün yeniden belirlenmesine dair yasa çıkarılmıştır (Grot-
husen, 1981: 542). Ardından Yahudi iş adamları, serbest meslek sahipleri ve 
ürünlerine karşı boykot uygulanmaya başlanmıştır (Kılıç, 2009: 66). Bu yasa 
ve uygulamaların benzerleri diğer ülkelerde de hayata geçirilmiştir. Dolayı-
sıyla mesleklerini icra edemeyen farklı meslek gruplarından pek çok Yahudi 
sığınmacı olmuştur. Aşağıda Tablo 1’de de Enterne Almanların meslek grup-
larındaki farklılık açıkça görülmektedir. 

 
Tablo 1: Enterne Almanların Mesleklerine Göre Dağılımı 

Meslek Sayı Meslek Sayı Meslek Sayı 
Asfaltçı  1 Kâtip  2 Papaz ve Öğretmen  1 
Cilacı 1 Komisyoncu 1 Piyanocu 1 
Çiftçi 1 Kumaşçı 1 Profesör  2 
Çorapçı 1 Lokantacı 1 Rahibe  9 
Daktilocu 3 Makinist 2 Rahibe ve Mektep Müdürü 1 
Demirci 3 Marangoz 2 Sekreter  1 
Dökümcü 1 Memur 2 Sobacı 1 
Elektrik Mühendisi 1 Mimar 1 Şimendifer  2 
Elektrikçi 1 Muhasebeci 1 Şoför  1 
Hâkim 1 Mühendis  3 Talebe 1 
Hizmetçi 1 Mürebbiye  2 Teknisyen  2 
İnşaatçı 1 Mütercim  1 Tüccar  2 
İşçi 1 Nakliyatçı 1 Vapur Acentesi Mümessili  1 
Ev Kadını 26 Öğretmen  2 Yabancı Dil Kâtibi  1 

 
Tablodan Çorum’a sevk edilen Enterne Almanların meslek gruplarının 

çeşitlilik arz ettiği görülmektedir. Zanaatkâr, sanatçı, usta, akademisyen, 
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memur, esnaf, din görevlisi ve eğitimci gibi farklı meslek grupları yer almak-
tadır. Toplamda 94 hane olarak kayıt edilen Enterne Almanlar arasında çift-
çilikten profesörlüğe kadar 42 farklı meslek tespit edilmiştir. Defterde tek kişi 
olarak kayıtlı olan 26 bayanın meslekleri kısmında kadın yazmaktadır. Bun-
ların mesleği ev kadını olarak kabul edildiği düşünülmüştür. Meslekler ara-
sında sayıca fazla olan ve dikkat çeken 9 rahibe, 1 kişi rahibe-okul müdürü 
ve 1kişi de papaz-öğretmendir. Bu kişiler İstanbul’da bulunan St. George 
Avusturya Lisesi’nin öğretmen ve rahibeleriydi (BCA, Kod: 271 V 1900, Def-
ter No: 34). Türkiye’nin Almanya’ya karşı savaş ilan etmesi üzerine İstan-
bul’da bulunan Alman ve Avusturya okulları kapatılmış ve çalışanların bir 
kısmı enterne edilmişti (Yalçın, 2011: 325,326). 

I.1.3 Doğum Yerleri 
Avrupa’da Yahudiler üzerinde ilk baskılar 1933 yılında Hitler’in iktidara 

gelmesi ile birlikte Almanya’da başlamıştır. 1939’da daha savaş başlamadan 
Almanya’daki Yahudilerin yaklaşık yarısı göç etmek zorunda kalmıştır. Top-
raklarına ilhak ettiği Avusturya’da ise Yahudilerin %75’i göç etmiştir (Bahar, 
2013: 26). Uygulanan baskılar neticesinde farklı Avrupa ülkelerinde bulunan 
Türkiye doğumlu Yahudilerin de ülkelerine geri dönmek için başvuruda bu-
lunduğundan giriş bölümünde bahsedilmişti. Dolayısıyla Türkiye’de bulu-
nan Yahudi sığınmacıların doğum yerlerinde 3 ülke ön plana çıkmıştır. Aşa-
ğıda Grafik 4’te Enterne Almanların doğum yeri olan ülkeler gösterilmiştir. 

 

 
Grafik 4: Enterne Almanların Doğum Yerlerine Göre Dağılımı 

 
Toplamda 127 Enterne Almanın doğum yeri olarak 7 farklı ülkenin adı 

geçmektedir. Bununla birlikte 117’si yaklaşık %92’si Almanya, Türkiye ve 
Avusturya doğumludur. Bu ülkeler arasında 49 kişi ile Almanya ilk sırada 
yer almaktadır. İkinci sırada ise 39 kişi ile Türkiye gelmektedir. Enterne Al-
manların Türkiye’de doğdukları şehirler; İstanbul, Bursa, Edirne ve İzmir 
olarak kayıt edilmiştir. Bu 4 şehir arasında İstanbul ön plana çıkmaktadır. 
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Türkiye doğumlu 39 kişinin 34’ü (%87) İstanbul doğumludur. Avusturya do-
ğumlu 19 kişi ise başkent Viyana doğumludur. Bulgaristan, Çekoslovakya, 
Ukrayna ve Yunanistan doğumluların toplam sayısı ise 10 kişidir (BCA, Kod: 
271 V 1900, Defter No: 34). 

1.2 Nakdi Yardımlar 
Enterne edilen Almanlar gönderildikleri yerlerde maddi imkânları çerçe-

vesinde bir hayat sürdürmüşlerdir. Bunlar arasında lüks eşyalarla evlerini 
donatıp hizmetçileri bulunanlar olduğu gibi, maddi durumu bu kadar iyi ol-
mayan Enterne Almanlar da mevcuttu (Neumark, 2017: 209). Hükümet En-
terne Almanlar için Kızılay’ın depremzedelere günlük verdiği yardım tuta-
rına denk yardım yapılmasını uygun görmüştür. Kızılay ilk günlerde Enterne 
Almanlara yemek de dağıtmıştır (Yalçın, 2011: 320). 

Enterne Almanlara Çorum’da bulundukları süre içerisinde iaşe, ibate ve 
yakacak ihtiyaçları için nakdi yardımlarda bulunulmuştur. 

Defterde kayıt altına alınan bu yardımlar aşağıda Tablo 2’de toplam ra-
kamlar üzerinden verilmiştir. 

 
Tablo 2: Enterne Almanlara Yapılan Nakdi Yardımlar 

 
 
Çorum’a gönderilen Enterne Almanlara 1944-1946 yılları arasında iaşe 

bedeli olarak toplam 32.058,40 kuruş sarf edilmiştir. Günlük bir kişinin iaşe 
bedeli 1,20 kuruş olarak belirlenmiştir. Belirlenen miktar üzerinden kişi ba-
şına aylık 36-37 lira iaşe parası verilmiştir. İaşe dışında aylık hane başına 5 lira 
ibate bedeli ödenmiştir. İbate bedeli olarak yapılan nakdi yardım toplamda 
3.345,00 kuruştur. Yakacak masrafı için Ekim-Nisan ayları arasında hane ba-
şına aylık 10 lira verilmiştir. Enterne Almanlara toplam olarak verilen yaka-
cak bedeli 3.870,00 kuruştur. Bunların yanı sıra sevk masrafları için 966,43 
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kuruş sarf edilmiştir. Sevk masrafı olarak ortalama kişi başına 12,60 kuruş 
ödenmiştir. Müteferrik olarak 9 haneye toplam 276 lira ödendiği tespit edil-
miştir. Enterne Almanların sağlık harcamaları da nakdi olarak karşılanmıştır. 
İlaç masrafları için 22 haneye toplam 256,10 kuruş yardım yapılmıştır. Ayrıca 
vefat eden ve Çorum’da defnedilen 1 kişinin cenaze masrafları da karşılan-
mıştır. Tabut ve mezar için 34,50 kuruş sarf edilmiştir. 

Çorum’da enterne edilen 127 Alman için sarf edilen toplam nakdi yardım 
miktarı 40.771,93 kuruş olarak tespit edilmiştir. Yardımlar Enterne Almanla-
rın Çorum’da kaldıkları süreleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştiril-
miştir. Çorum’a ilk olarak Ağustos 1944’de gönderilen Enterne Almanlara 
Aralık ayından itibaren nakdi yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Bunlar ara-
sında yer alan 30 Enterne Alman 1944 yılının Aralık ayından itibaren tam 1 
yıl iaşe, ibate ve yakacak yardımı almıştır. Kalan 97 kişiye ise 8, 6 ya da 3 ay 
gibi daha kısa süreli nakdi yardımlar yapılmıştır (BCA, Kod: 271 V 1900, Def-
ter No: 34) Enterne Almanlara yapılan aylık yardım miktarları az değildi. Zira 
Enterne Almanlardan Bischoff, Tasvir gazetesine verdiği röportajda, et fiyatı 
üzerinden bir değerlendirme ile konuya açıklık getirmiştir. Etin kilosunun 60 
kuruş olduğu dolayısıyla aylık yapılan yardım miktarının kâfi olduğunu be-
lirtmiştir (Alakoç, 2020: 23). 

Enterne Almanların 1945 yılının Ekim ayından itibaren serbest bırakıl-
maya başlandıkları görülmektedir. Özellikle öğretmen ve akademisyen iki 
kişinin İstanbul’a görevlerinin başına geri dönmelerine izin verilmiştir. En-
terne Almanların Çorum’da geçici iskânları en fazla 16 ay sürmüş ve 1945 
yılının Aralık ayında serbest bırakılmışlardır. Ancak defterde 3 kişinin 1946 
yılının Mayıs ayına kadar Çorum’da kaldığı ve buradan İzmir’e sevk edildik-
leri not düşülmüştür. Enterne sürecinde 2 kişi de vefat etmiş ve biri Çorum’da 
defnedilmiştir. (BCA, Kod: 271 V 1900, Defter No: 34) 

 
SONUÇ 
Yahudiler 1933 yılından itibaren başta Almanya olmak üzere ekonomik 

ve sosyal hayattan atılmaya çalışılmışlardır. Bu süreçten itibaren Türkiye’ye 
doktor, avukat, ressam, akademisyen, tüccar, mimar ve makinist gibi pek çok 
nitelikli insan göçü gerçekleşmiştir. Türkiye bu insanların sığındığı liman 
olurken aynı zamanda başta üniversiteler olmak üzere çeşitli alanlarda ülke 
için katkıda bulunmuşlardır. II. Dünya Savaşı’nda Alman işgali ve baskısı al-
tında olan ülkelerde Yahudilere karşı baskılar artarak devam etmiştir. Bu sü-
reçte insani görevlerini yerine getiren Türkiye Yahudi sığınmacıları toprakla-
rına kabul ettiği gibi transit geçişlerine de izin vermiştir. Ancak II. Dünya Sa-
vaşı’nın sonlarına doğru Müttefik Devletleri’nin baskıları neticesinde Al-
manya ile ilişkiler kesilmiştir. Bu karar ile birlikte Türkiye’de bulunan 
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Almanların ülkelerine geri gönderilmelerine karar verilmiştir. Ancak Yahudi 
ve Nazi olmayanlardan dilekçe verenlerin kalmalarına izin verilmiştir. Ar-
dından da İç Anadolu’da Yozgat, Kırşehir ve Çorum enterne edilecek Alman-
lar için yerleşim yeri olarak belirlenmiştir. Alman Mültecilere Ait Esas Kayıt 
Defterinde, Çorum’a gönderilen Enterne Almanlar 92 hanede 127 kişi olarak 
kayıt altına alınmışlardır. Enterne Almanların arasında aile sayısının az ol-
duğu görülmektedir. Defterde yer alan bilgilere göre 92 hanenin 67’sinde tek 
kişi bulunmaktadır. Enterne Almanların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında 
ise kadın sayısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kadın sayısı 72, erkek-
lerin sayısı ise 55’tir. Enterne Almanların kadın ve erkek yaş grupları dağılı-
mında toplam 50 kişinin yer aldığı 31-45 yaş grubu ön plana çıkmaktadır. Yaş 
grupları dağılımında dikkat çeken en önemli husus çocuk sayısının çok dü-
şük olmasıdır. 0-18 yaş grubu arasında toplam 11 kişi bulunmaktadır. Bu du-
rum orta yaş ve üstünün ağırlıklı olarak Türkiye’de kalmayı tercih ettiği so-
nucunu ortaya koymaktadır. Enterne Almanların mesleklerinde ise çok çeşit-
lilik dikkat çekmektedir. Toplam 92 hane olarak kaydedilen Enterne Alman-
ların 42 farklı meslek sahibi olduğu tespit edilmiştir. Çorum’a gönderilen En-
terne Almanların doğdukları yer olarak 7 ülkenin adı geçmektedir. Ancak bu 
ülkeler arasında Almanya, Avusturya ve Türkiye ön plana çıkmaktadır. En-
terne Almanların 117’si yaklaşık %92’si bu üç ülkede doğmuştur. Enterne Al-
manlara Çorum’da kaldıkları süre içerisinde ihtiyaçları doğrultusunda iaşe, 
ibate ve yakacak ihtiyaçları için nakdi olarak yardımlarda bulunulmuştur. 
Nakdi yardımların toplam miktarı ise 40 bin lirayı geçmiştir. Üstelik Türkiye 
çeşitli ülkelerin sığınmacılara kapılarını kapattığı ve ciddi ekonomik sıkıntı-
lar yaşanan bir dönemde bu yardımları gerçekleştirmiştir. 
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EKLER 
 

Ek 1: Alman Mültecilere Ait Esas Kayıt Defteri – Yardımlar sayfası 
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Ek:2 Çorum'da Enterne Edilen Ressam Traugott Fuchs’un Eseri 
 

 
 


