


TÜRK KIZILAYI TARİH DİZİSİ
Türk Kızılayı, Türk Halkının dünyaya uzattığı merhamet eli ola-
rak yaklaşık bir buçuk asırdır ulvi bir görevi büyük bir özveri ile 
yerine getirmektedir. Kurulduğu 1868 yılından bu yana halkımı-
zın ve özellikle yakın coğrafi komşularımızın başına gelen her 
türlü felakette görev alan ve tarihe tanıklık eden Türk Kızılayı, 
maalesef bu tanıklığını ilgililere ve yeni nesillere taşıyacak ça-
lışmaları ihmal etmiştir.

Elbetteki yapılan her türlü yardım çalışmasının yazışmaları 
Türk Kızılayı arşivlerindeki yerlerini almıştır. Ancak, bu çalış-
maları arşivlerden kurtarmak ve yardımlaşma duygusunun 
cisimleşmiş hali olan Türk Kızılayı’nın anlatacak eserler haline 
getirmek bizler için tarihi bir görev olmuştur.

Bu görevi yerine getirebilmek amacıyla bir çalışma başlatıl-
mıştır. Türk Kızılayı Kitaplığı olarak adlandırılan bu çalışmada 
ilk olarak Kızılayımızın tarihine ışık tutacak belgelerin kitap -
laştırılması hedeflenmiştir. Zaman içinde ise güncel çalışmalar 
kitaplaştırılacaktır. Türk Kızılayı, tarihi tanıklığıyla dünün daha 
iyi anlaşılmasına, bugünün bu bilgiler ışığında değerlendirilme-
sine ve geleceği planlarken ulusumuzun geçirdiği acılı sürecin 
bilinmesinde büyük yarar görmektedir.

Türk Kızılayı Kitaplığı serisinin oluşumuna fikirleri ve emekle -
riyle destek veren herkese teşekkürü bir borç biliriz. 
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önsöz
1914-1925 Yılları arası Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti’nin olduğu kadar, 

Türk tarihi açısından da önemli bir dönemdir. Birinci Dünya Savaşı ve Milli 
Mücâdele bu döneme sığmakta; ayrıca, Osmanlı Devletinin yıkılıp yeni bir 
Türk devletinin kurulduğu görülmektedir. Savaşların tabii sonucu olarak göç, 
esaret, sefalet ve kıtlıklara da fazlaca rastlanmaktadır. Bütün bunları gözönünde 
bulundurarak çalışmamızda, milli ve milletlerarası özel liğe sahip bir yardım 
cemiyeti olan Kızılay’ın teşkilâtı yanında, faaliyet lerini de inceleyerek belli bir 
döneme ışık tutmaya çalıştık, üstelik şim diye kadar bu konuda ilmi bir çalışma 
da yapılmamıştı; Kızılay hakkında ya zılanlar ise, birkaç faaliyet raporunun 
tekrarından ileri gitmiyordu.

Kızılay’ın Birinci Dünya Savaşı’ndan önce de birtakım çalışmalarda bu-
lunduğu muhakkaktır; ancak, teşkilâtını geliştirdiği ve en faal olduğu yıl-
lar incelediğimiz on yıllık döneme rastlar. Diğer yandan konuyu, Kızılay’ın 
nizâmnâmesinin değiştiği ve Genel merkezinin Ankara’ya taşındığı 1925 yılı-
na kadar getirmenin daha uygun olacağını düşündük. Çalışmamızı on yılla 
sı nırlandırmamızın sebeplerinden biri de; daha önceki dönemlere ait yeterli 
belge bulamama endişesinden ileri geliyordu ki, çalışmalarımız esnasında 
bunda pek haksız olmadığımızı anladık. Daha yakın yıllara geldikçe belge 
sayısı artıyordu; hatta diyebiliriz ki, Milli Mücadele dönemiyle ilgili ar-
şiv belgeleri Birinci Dünya Savaşı döneminden oldukça fazla idi. Bu neden-
le, Milli Mücadelede Kızılay’ın faaliyetlerinin önemli ölçüde aydınlatıl dığını 
söyleyebiliriz.

Araştırmamızın tamamlanmasında daha ziyade Kızılay ve ATASE 
Arşivlerin den yararlandık. Kızılay Arşivinde belgelerin tasnifi ve çalışma 
şartlan pek iyi olmamakla birlikte; faaliyet raporlarında bahsi geçen konularda 
ço ğu belgeyi bulma şansına sahip olduk. Diğer yandan, özellikle harp esirleri 
ve Milli Mücâdele dönemiyle ilgili birçok belgeyi ATASE Arşivinden temin 
ettik.



Yararlandığımız diğer kaynakların başında, Kızılay’ın yıllık faaliyet raporları 
gelmektedir. Savaş dolayısıyla yıllık genel kongreler toplanamadığından, 4 
yıllık faaliyet raporu, 1919 genel kongresine tek rapor halinde sunulmuştu. 
Diğerleri arasında; Kızılay Anadolu teşkilâtının faaliyetini kapsayan 23 Nisan 
1920-23 Eylül 1921 Raporu, Milli Mücadele dönemini kap sayan 1919-1922 Yılı 
Raporu ile daha sonrası için 1923-1924 Yılları Rapo ru faydalandıklarımız 
arasında en önemlileridir. Bunun yanı sıra, 15 Eylül 1921’den itibaren 15 günde 
bir yayınlanmaya başlayan “Osmanlı (Türkiye) Hi lâl-i Ahmer Mecmuası” 
(daha sonra Kızılay Dergisi), dönemin gazeteleri, ha tıralar ve diğer eserler 
çalışmamıza kaynak oldu.

Bölümleri kronolojik bir sıradan ziyade, konu bütünlüğü içinde vermeye 
çalıştık. Belgeleri çoğu yerde özetlemekle birlikte, konunun akışını bozma mak 
ve olayları daha iyi yansıtmak açısından bazı paragrafları olduğu gibi verdik; 
bazı deyimleri değiştirmedik. Karşılaşılan güçlüklerden birisi konu ların tasnifi 
idi; bununla birlikte, Kızılay’ın teşkilât ve faaliyetiyle il gili muhtelif konuları 
altı bölümde topladık. Ayrıca, metinde bahsi geçen ve örnek olabilecek birçok 
belge EK’te sunuldu.

Bu çalışmanın tamamlanmasında tavsiye ve eleştirilerinden yararlandığım 
Prof. Dr. Yavuz Ercan’a; ayrıca, yardımları için Kızılay Arşivinde Saim Örer’e, 
Kızılay’la ilgili belge gönderen Türkiye Petrolleri A.O. Batman Böl ge Müdürlüğü 
eksperi Ünal Ayden’e ve ATASE Arşivinde çalışanlara teşekkürü borç bilirim.

Ankara, Eylül 1989

Mesut ÇAPA
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giriş

Kızılhaç - Kızılay Düşüncesinin Ortaya Çıkması ve Cenevre Sözleşmesi

İnsanlık tarihinde kaçınılmaz olan savaşların, birçok olumsuz sonuçları da birlikte ge-
tirdiği bilinmektedir. Ne var ki, 22 Ağustos 1864 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne kadar, 
özellikle harplerde yaralanan askerlerle ölenlerin defnedilmesi ve esirler hakkında millet-
lerarası hiçbir kaide ve usûl yoktu; yani bunlar tamamen kendi hallerine terkedilmişlerdi.1 
Bunlara yardım etmek ancak, muharib kuvvetler dışında, harp yaralıları ve onlara bakan-
ların tarafsız sayılması ile mümkün olabilirdi. Bu konuda tarihte bazı münferid örneklere 
rastlanmakla birlikte, hiçbir ülkede henüz yaygın bir düşünce haline gelmemişti.2

XIX. yüzyıldan itibaren Avrupa’da, Kızılhaç (salîb-i ahmer) - Kızılay (hilâl-i ahmer) 
cemiyetlerinin kurulmasına temel teşkîl edecek bazı düşünceler ve çabalar görülmeye baş-
landı. Nitekim J.J.Rousseau; “Harp fertler arasında şahsî bir münasebet değil, devletlera-
rasında bir münasebettir; şahıslar geçici (arızî) olarak düşman olurlar. Dolayısıyla, silahsız 
bir asker artık düşman değildir ve yaşamak hakkına sahiptir”3 diyordu. Diğer yandan, 
hemşireliğin kurucusu olarak tanınan İngiliz Miss Florence Nightingale ile Amerikalı 
Clara Barton da, Cenevre prensiplerinin kabulünde birer öncü sayılabilirler.4 Ancak, bü-
tün bu düşünce ve çalışmalara rağmen ortaya genel bir kural konulamamıştı. Daha sonra, 
harp hasta ve yaralılarının ve onlara bakanların tarafsızlığının ve korunmalarının millet-
lerarası hukukla müeyyide altına alınması düşüncesinin gerçekleşmesinde, İsviçreli Henri 
Dunant’ın büyük payı olmuştur.

Fransa İmparatoru III. Napolyon’un komutası altındaki Fransız ve İtalyan kuvvetleri 
24 Haziran 1859’da Avusturya ordusunu kanlı bir savaş sonunda Salferino’da yenmişti. 
Savaş alanındaki 40.000 yaralının çektiği acılara şahit olan Henry Dunant, l862’de “Bir 
Solferino Hatırası”5 adlı eserini yayınladıktan sonra, hasta ve yaralı askerlere yar dımda 
bulunmanın bir insanlık borcu olduğu fikri kabul edilmeye başlandı.
1  Feridun Nafiz Uzluk, Kızılay Cemiyeti’nin Kuruluşuna Kısa Bir Bakış, Ankara, 1964., s.6.
2  Selahaddin Eyyûbî, 1189-1192 yıllarında Üçüncü Haçlı Seferinde Saint Jean şövalyelerinin Müslüman ordusu karargahına 
gelerek Hiristiyanlara bakmalarına izin vermiştir. Buna göre, “harb yaralıları ile onlara bakanların tarafsızlığı” prensibinin 
Cenevre Sözleşmesi’nden önce uyguladığı söylenebilir. Bkz. Türk Ansiklopedisi, C.XXII., s.87-91. TKD (1877-1949). s.5.
3  Nihat Avşar; Kızılay, Hümanizma, Sosyal Adalet. (Broşür), (t.y.)
4  TKD (1877-1949), s.6.
5  Uzluk, a.g.e., s. 6. İtalya’nın Lombardia bölgesinde bir köy olan Solférino’da kazandıkları bu zaferden dolayı Fransızlar, 
Paris’teki büyük köprülerden birisine Solferino adını verdiler. Henry Dunant, Solférino Hatıra sı, (Çev. Nermin Arpacıoğlu), 
Türkiye Kızılay Derneği, Ankara, 1964.
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“Cenevre Cemiyet-i Hayriyye” Başkanı Güstav Moynier, Bir Solferino Hatırası’nda 
ortaya koyduğu düşünceleri, “Muharib ordulara bir gönüllü hastabakıcı hey’etinin ilave-
si” şeklinde Cemiyetin 9 Şubat 1863 tarihli toplantısında ele alınmasını Henry Dunant’a 
teklif etti. Bunun üzerine İsviçre Genelkurmay Başkanı General Dufour, Güstav Moy-
nier ve Henry Dunant ile Dr. Appia ve Dr. Maunoir adlı iki doktordan oluşan “Beşler 
Komitesi”nin teşebbüsüyle Ekim 1863’te Cenevre’de gayri resmi bir top lantı yapıldı. İlk 
toplantısında “Beynelmilel Komite” adını alan Beşler Komitesi’nin, orduların sağlık işle-
rine yardım etmek üzere gönüllü hastabakıcı heyeti teşkiline ve sonra uzmanlar ile dev-
let temsilcilerinden oluşacak bir konferans toplanması kararını almasından kısa bir süre 
sonra; 26-29 Ekim 1863’te Cenevre’de devam eden konferansa Avrupa’dan 16 devlet 36 
temsilci gönderdi. Fahri başkanlığını General Dufour’un yaptığı bu konferansta İsviçre, 
Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya, İs veç, Norveç ve Danimarka’dan gelen delegeler, Ce-
nevre Sözleşmesi’ne te mel teşkil edecek bazı kararlar aldılar.6

1863 yılı kararlarına resmî bir şekil vermek amacıyla 8 Ağustos 1864’te Cenevre’de, 16 
devletin katılmasıyla bir kongre düzenlendi. Kongre so nunda, delegelerin ortak kararıyla 
22 Ağustos 1864 tarihli Cenevre Söz leşmesi (Convention) imzalandı. Alınan kararlar ara-
sında muharip dev letlerin kuracakları can kurtarma teşkilâtı, hastaneler, sağlık per soneli 
ve gönüllü hemşirelerin durumlarıyla sivil halk ve yaralılara yapılacak yardımlarla ilgili 
hükümler bulunmaktaydı. Ayrıca, kurtarıcı teşkilâtta çalışanlar ile hastaneler için belirli 
ve ortak bir alâ met (beyaz zemin üzerine kızılhaç) kabul edildi.7

Diğer yandan, Sözleşme’nin Cenevre’ye delege göndermemiş olan diğer medeni dev-
letlere de tebliğ olunması, ayrıca hükümlerini kabul ve imza için bir senelik süre tanın-
ması karar altına alınmıştı. Ahmet Midhat Efendi’nin deyimiyle Osmanlı Devleti, “fai-
desi me’mûl olmayan şu işden bir mazarrat da husûle gelmeyeceğini görünce” 5 Temmuz 
1865’te8 Ce nevre Sözleşmesi’ni imzalamıştı.

Cenevre Sözleşmesi’yle birlikte Milletlerarası Kızılhaç Komitesi resmen tanınmış 
oluyordu. Bundan sonra Sözleşmeyi imzalayan devletle rin kurduğu kızılhaç ve kızılay 
teşkilâtlarının ortak çalışmalarıyla toplanan Milletlerarası Kızılhaç Kongrelerinde görüş-
melere devam edil di.9 22 Ağustos 1864 tarihli Sözleşmeyi yeniden gözden geçirmek üzere, 
11 Haziran-5 Temmuz 1906 tarihinde Cenevre’de yapılan toplantı sonunda, 6 Temmuz 
1906’da Cenevre Sözleşmesi’nin nihâî protokolü im zalandı. Daha önce, 1899’da Lahey’de 

6  OHAC (1335-1338), s.281-282.
7  22 Ağustos 1864 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin tam metni için bkz. Kızılay ve Kızılhaç’ın Milletlerarası Kaynakları, Söz-
leşmeler- Tüzük ler- Kararlar, Türkiye Kızılay Derneği, Ankara, 1964, s.13-16. Os manlıca metin için, Ahmet Midhat, Hilâl-i 
Ahmer, İstanbul, 1296, s.29 -39. Ayrıca, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (1329-1331) Salnamesi, İstanbul, (t.y.), s.4-5. Uzluk, 
a.g.e., s.6-7. Besim Ömer, Hanımefendilere Hilâl-i Ahmere Dair Konferans, s.15-16.
8  Ahmet Midhat, a.g.e., s. 53
9  Uluslararası ilk Kızılhaç Konferansı 1867’de Paris’te toplandı. Diğerleri sırasıyla 1869’da Berlin’de, 1884’te Cenevre’de, 
1887’de Karlsruhe’de, 1892’de Roma’da, 1897’de Viyana’da, 1902’de Petersburg’da, 1907’de Londra’da, 1912’de 
Waşington’da, 1921, 1923 ve 1925’te ise Cenevre’de toplandı. Salname, s.14. TKD (1877-1949), s.9.



11KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ (1914-1925)

toplanan devletlerarası Barış Kon feransında, kızılhaç-kızılay meseleleri ele alınırken, Ce-
nevre Sözleş mesi’nde adı geçmeyen deniz muharebeleri konusunun da aynı Sözleşme kap-
samına alınması kararlaştırılmışsa da; ancak bu esaslar dahilinde bir sözleşme 18 Ekim 
1907’de imzalanabildi.10

Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti’nin Kurulmasıyla İlgili Çalışmalar

Cenevre Sözleşmesi’ni imzalayan Osmanlı Devleti’nin, ilk zamanlarda Kızılhaçlara 
benzer bir cemiyetin kurulmasına fazla önem ver mediği anlaşılmaktadır. Kızılay’ın ku-
ruluş ve gelişim yıllarında uzun süre başkanvekilliğinde bulunan Besim Ömer (Akalın) 
Paşa’ya göre, “bu mesele gerek ahâlice ve ge rek ricâl-i devletçe ehemmiyetsiz görüldü-
ğü gibi, Bâbıâli’ce (Osmanlı Hükümeti) de ‘gayri kabil-i icrâ evham ve hayalâttan’ ibaret 
addedilmiş”11 ti. Ayrıca, kamuoyunda salîb (haç)’e karşı duyulan antipati ve çekimserlik-
ğin de bu gecikmede önemli rolü bulunmaktadır.12

Bütün bu sebeplerden dolayı Kızılay Cemiyetinin kurulması 1877 yılı na kadar ger-
çekleşemedi; bu tarihten önce, tıbbiyeliler arasında Kızılay’la ilgili bazı teşebbüsler görül-
müşse de sonuçsuz kaldı. Hatta denilebilir ki, her ne kadar 1877 yılı Kızılay’ın kuruluşu 
olarak kabul ediliyorsa da, esaslı ve sürekli bir teşkilâtın ortaya çıkması 1911 yılında ger-
çekleşmiştir.

1867’de Paris’te toplanan Uluslararası Kızılhaç Sıhhiye Konferansı na Osmanlı delegesi 
olarak katılan Mekteb-i Tıbbiye hocalarından Dr. Ab dullah Bey,13 dönüşünde, Cenevre 
Sözleşmesinin Türkiye tarafından da uygulanması için Bâbıâli nezdinde tavassutta bulun-
mayı vaat etti. Tür kiye aynı zamanda, ilk defa toplanan Uluslararası Kızılhaç Konferan-
sında resmen temsil edilmiş oluyordu. Dr. Abdullah Bey, Serdâr-ı Ekrem Ömer Pa şa’nın 
yardımıyla Tıbbiye Nazırı Marko Paşa ve Dr. Kırımlı Aziz Bey’in de katılmasıyla 66 üye-
den oluşan “Mecrûhîn-i Asâkir-i Osmâniyye’ye Muâvenet Cemiyeti”ni14 kurdu.

“Meclis-i Sıhhiye Reis-i Sânîsi” Dr. Salih Efendi, Dr. Mavro Yani ve Dr. De Castro’dan 
teşkil edilen bir encümen, Cemiyetin nizâmnâmesini ha zırlamakla görevlendirildi. Ha-
ziran 1869’da nizamnâme heyette kabul edilerek, incelenmek ve tasdik edilmek üzere 
Bâbıâli’ye sunuldu. Ne var ki, Bâb-ı Askerî böyle bir cemiyetin varlığına taraftar değildi; 
10  Kızılay ve Kızılhaç’ın Milletlerarası Kaynakları, s.24-32, 35-42.
11  Besim Ömer, a.g.e., s.16.
12  1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Osmanlı Devleti tarafından Kızılhaç işareti yerine kızılay (hilâl-i ahmer)’ın kulla-
nılacağı Cenev re’deki Kızılhaç merkezi vasıtasıyla bütün devletlere bildirildi; ancak, bunun resmen gerçekleştirilmesi 1907’de 
mümkün oldu. Salname, s.7, 31.
13  Dr. Abdullah Bey (Karl Edward Hammerschmidt), 1800’de Viyana’da doğmuştu. 1848’de Macar ayaklanmasına katılmış, 
sonunda Viyana’yı terketmeye mecbur kalmıştı. Avusturyalıların Macaristan’ı işgal edip Başba kan Koşot’u kurşuna dizmeleri 
üzerine, 30 arkadaşı ile birlikte Türkiye’ye iltica eden Hammerschmidh, İstanbul’da ihtida ederek Müslüman olmuş ve Abdul-
lah adını almıştı. Uzluk, a.g.e., s.10.
14  Bu ilk cemiyetin adına, “Mecrûhîn ve Marda-yı Askeriyeye İmdâd ve Muâvenet Cemiyeti” ve Fransızca, “Sociéte Ottoman-
ne de Sécours aux Blessé et Malades Militaires” şeklinde de rastlanabilmektedir. TKD (1877-1949), s.11. Uzluk, a.g.e., s.9.
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bunu sivillerin askerlik işlerine karışması olarak yorumladı. Böylece ilk te şebbüs sonuçsuz 
kalmış, üyeler dağılmıştı.15 Aynı yıl, 1869’da, Berlin’de toplanan “Uluslarası İkinci Kı-
zılhaç Konferansında Türkiye’yi, Paris Sefâreti Ataşemiliteri Binbaşı Hüsnü Bey temsil 
etti.16

Sırbistan ve Karadağ seferleri ve ardından Rus harbi çıkınca, sa vaş alanlarında yaralanan 
Türk askerlerine yardım edecek kızılhaçlara benzer bir cemiyetin varlığına duyulan ihtiyaç 
daha da artmıştı. Halbuki Sırp, Romen ve Rus ordularına gerek kendi Kızılhaçları, gerekse 
tarafsız Kızılhaçların yaptıkları yardımlar devam ediyordu. Uluslararası Kızılhaç Komite-
si Başkanı Moynier’in, Dr. Peştamalciyan Efendi’ye bir mektup göndermesi17 ve yine aynı 
komitenin bir genelge yayınlaması üzerine18 teşebbüse geçildi. 12 Ağustos l876’da ilgili 
nezaretlerce görevlendirilen temsilcilerin de katılmasıyla, Mekteb-i Tıbbiyye’de Marko 
Paşa’nın başkanlığında bir toplantı yapıldı. Bir yardım cemiyetinin kurulması ge reğinin 
dile getirildiği bu toplantıda, “asker-i Osmâniyye’nin hissiyat-ı diniyyesine riâyeten” kızıl-
haç işâretinin yerine “hilâl-i ahmer”in alâmet olarak kabulüyle bunun orduya bildirilmesi-
ne, ayrıca bu konuda diğer devletlerin tasvibine müracaata karar verildi.19

Cenevre’deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne yapılan müracaatta devletlerin bir-
çoğu, özellikle Türkiye ile savaş halinde bulunan Rusya, kızılhaça riayet etmek şartıyla 
hilâl-i ahmer işaretinin kullanılmasını kabul etti. Cemiyetin kurucuları 2 Nisan 1877’de 
toplanarak idâre heyeti ni seçtiler. II. Abdulhamid Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ni 
himâyesi ne aldığını bildirdi. İlk toplantısını Beşiktaş Sarayı’nda Paşa Dairesinde yapan 
Osmanlı Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti böylece, 14 Nisan 1877’de resmen kurulmuş 
oluyordu.20

Kızılay’ın kurulmasından kısa bir süre sonra her taraftan, özellikle İslâm ülkeleri ve 
Hindistan’dan, yardımlar gelmeye başladı. Miktarı 72.538 Osmanlı lirasına ulaşan yardı-
mın 61.000 lirası, Haziran 1878 yılı sonuna ka dar, yaralı ve hasta askerlerle göçmenlerin 
ihtiyaçlarına harcandı; ge ri kalan kısmı Cemiyetin esas sermayesini teşkîl etti.21 Rusya ile 
ba rış yapılmasından sonra kalan parası Osmanlı Bankası’na yatı rılarak, 1897 Türk-Yunan 
harbine kadar Kızılay’ın faaliyetine ara verildi.22

15  Salname, s.24. Uzluk, bu cemiyetin dağıldığına dair bilgi verme mekte, hatta Sultan Abdülaziz’in bunları desteklediği 
ve cemiyet adına “Gazette Medical d’Orient” adlı bir gazete çıkarılarak cemiyetin fikirlerini yaydığını belirtmektedir, bkz. 
Uzluk, a.g.e., s.13. Ancak burada bahsi geçen cemiyetin, kızılay ve kızılhaçlara benzer bir teşkîlât olmadığı, biraz daha farklı 
“Askere Muâvenet Cemiyeti” olduğu anlaşılmak tadır. Besim Ömer Paşa şöyle demektedir: “...Kaleme alınan nizâmnâme lâ-
yihası Bâbıâlice çok zaman sürüncemede bırakıldı. Sonraları bir ara lık bu lâyiha Beyoğlu’ndaki ‘Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne’ye 
havale edilmiş idi. (...) Bilâhare ‘Askere Muâvenet Cemiyeti’ni zât-ı hazret-i padişahî ve valide Sultan efendi hazretleri taht-ı 
himâyelerine almışlar dır.”, Besim Ömer, a.g.e., s. 16, 17.
16  Dr. Celâl Muhtar Özden Hatıraları, Canlı Tarihler:X, Türkiye Yayın evi, 1945, s.20.
17 Dr. Peştemalciyan Efendi (sonradan paşa), Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne üyelerindendi. Kendisine gönderilen mektupta, 
İstanbul’da derhal bir cemiyet teşkîl olunması, Cenevre’deki Umûmî Merkez ile irtibat sağlanması tavsiye edilerek, bu durum-
da Avrupa’daki yardım cemiyetlerinin yapacakları yardımlardan Türkiye’nin de yararlanabileceği bildiriliyordu. Salname, 
s.26-27.
18 A.g.e., s.25. “İşbu tamim ile ‘Mecrûhîne İmdâd ve Muâvenet Osmanlı Cemiyeti’nin arzu ve talebini beyan etmek isterdik. 
Zirâ, düşmanları ka dar Türk askeri de bizi düşündürüyor, fakat maalesef...” diye devam eden genelge 8 Temmuz 1876 tarihlidir.
19  Besim Ömer, a.g.e., s.17-16.
20  Salname, s. 28.  Besim Ömer , a.g.e., s.18.  Umûmî  Merkez  azâlığına  seçilenler için bkz. TKD (1877-1949), s.12.
21 Besim Ömer, a.g.e., s.18.
22 Salname, s. 29. Yunan Muharebesi üzerine eski azâlara yenileri de katılarak Kızılay tekrar faaliyete geçti. Toplanan iânelerle 
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Kızılay kaynaklarında II. Abdülhamid devrine karşı bir muhalefet havası sezilmekte-
dir. Bu devirde Kızılay’ın faaliyetine izin verilmedi ği, hatta bir ara sermayesine elkonul-
mak istenildiği belirtilmektedir. Celal Muhtar Özden hatıralarında, “Padişah, cemiyet 
isminden tevahhuş ettiği için, Hilâl-i Ahmer, bugünkü dilimiz ile ‘Kızılay’ tâbiri ağza 
alınmaz olmuştur”demektedir. Kızılay’ın fahrî veznedarlığını yapan Dellassuda Faik Paşa, 
hiçbir sosyal yardımda kullanılmayan Hilâl-i Ahmer’in parasını müessese adına Osmanlı 
Bankası’na yatırmıştı.23 Dr. Besim Ömer’e göre, Osmanlı-Yunan muharebesine kadar Ce-
miyet “uyuya kalmış” idi. Savaşın başlamasıyla Teselya’da yaralanan askerle rin İstanbul’a 
gelmeye başlaması üzerine, Kızılay’ın “zaten vücudu olmıyan bazı azâsı yeniden, “bairade-i 
seniyye tayin edilerek” heyet yeni baştan teşekkül etmiş ve yurt içi ve yurt dışından iâne 
toplanmaya ve orduya yardıma başlanılmıştı.24

II. Meşrutiyet’in ilânına kadar Kızılay hiçbir zaman sürekli olarak faaliyette bulunama-
dı. Bir ara idare heyeti başkanlığına Şurâ-yı Devlet Maliye Dairesi Başkanı Cemal Bey’in 
seçildiği ve üyelerin tayinleri yazıy la Sadrazamlıktan istendiği zaman II. Abdülhamid, “bu 
babda tasavvuratı olduğundan” bahisle, “şimdilik bu işin ta’vîk ve te’hîrini” 2 Eylül 1902 
tarihli iradeyle Sadarete bildirmişti.

Rusya ile Japonya arasındaki muharebede Kızılay’ın, her iki devlete yardım teşebbü-
sünde bulunması üzerine Saray, Bâbıâli’ce “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin mevcûd sermayesi 
mikdarının tahkiki”ni istedi. Bâbıâli, “Bank-ı Osmani’ye mevdu’ ve beş-on bin liradan 
ibaret olan bu sermayeye el sü rülmesi (nin) caiz olamayacağı”nı bildirince konu kapandı. 
Ancak bu devirde Cemiyetin gösterdiği faaliyet, 1907’de Londra’da toplanan Kızılhaçlar 
konferansına Besim Ömer’in delege olarak gönderilmesiyle sınırlı kalmıştır.25

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Kızılay’ın yeniden ku rulması için gerekli hazırlık-
lar yapılarak, “Hilâl-i Ahmer Cemi yeti’nin ihyaen teşkîli”ne26 başlandı. Kızılay’ın kurucu 
azâlarından Dellasuda Faik Paşa, cemiyetin yeniden teşkilinin gereğine dair çalış malarda 
bulunurken; diğer taraftan Hariciye Nazır Rıfat Paşa, Bâbıâli nezdinde tavassutta bulu-
nuyordu. Rıfat Paşa’nın eşi, açtığı bir ser gide bu iş için dört bin liradan fazla para topla-
mıştı.

Kızılay’ın yeniden kurulmasını Bâbıâli’nin uygun görmesinden sonra, teşkil edilen 6 
kişilik heyet Besim Ömer’in evinde toplanarak, Nezâretlerin gönderdikleri delegelerin 
de katılmasıyla, ilk nizamname hazırlandı. Nizâmnâmenin Şûrâ-yı Devlet’te kabulünden 
sonra nâzır, ulemâ, ayân, mebûsân, doktor, tüccar v.d. olmak üzere yüz kişi müessis (ku-
rucu) azâ kaydedildi. Kurucu azâlardan meydana gelen Umumî Meclis, 20 Nisan 1911 

iki hastane vapuru kiralandı ve Volo’dan yaralı ve hasta askerler İstanbul’a taşındı; ayrıca, orduya sağlık malzemesi ve kinin 
sağlandı.
23  Dr. Celal Muhtar Özden, a.g.e., s.20.
24 Besim Ömer, a.g.e., s.19.
25 A.g.e., s.19-20. Salname, s.30-32.  Kızılay Cemiyetinin Tarihi Hakkında Birkaç Söz, Ahmed İhsan Basımevi Ltd., (t.y.), s.2.
26  Besim Ömer, a.g.e., s.20.
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‘de Tokatlıyan Oteli’nde, Sadrazam Hakkı Paşa’nın başkanlığında topla narak otuz kişilik 
Umumî Merkez Heyetini seçti.27 Padişahın himâyesine giren cemiyetin fahrî başkanlığını 
Veliaht Yusuf İzzettin Efendi üstlen di; onun çabaları sonucu Tophane’de üç katlı bir bina 
Kızılay’ın ilk idare merkezi oldu.28 Umûmî Meclisin bir hafta sonraki toplantısında İdâre 
He yeti aşağıdaki üyelerden oluşturuldu:

Rıfat Paşa (başkan), Prens Abbas Paşa (başkanvekili), Talât Bey (başkanvekili), Meh-
met Ali Bey (umûmî müfettiş), Rıfat Bey (başkâtib), Kemal Ömer Bey (muhasebeci), Fuad 
Bey (veznedar), Edhem Pertev Bey (veznedar muavini), Haydar Bey (kâtip muavini) ve 
Münir Niğar Bey (kâtip muavini).29

13 Nisan 1912’de İstanbul Üniversitesi salonunda yapılan ilk kongrenin başkanlığına 
eski sadrazamlardan Hüseyin Hilmi Paşa, başkanvekilliklerine ise Bahriye eski Nâzırı 
Muhtar Paşa ve Dr. Mazhar Paşa tayin olundular.30 Kızılay Cemiyeti ikinci genel kongre-
sini, olağanüstü olarak, 12 Ekim 1912 de yaptı. Toplantıdan amaç; “ Dört Balkan hükü-
metinin müttefiken ilân-ı harb ile memleketimize hücûm etmiş olmalarına mebnî, Hilâl-i 
Ahmer’e terettüb eden vezâif-i fevkalâdeyi ifâ edebilmek üzere tahsisât talebine müstenid 
idi”. Bu arada, olağanüstü kongreler için Hüseyin Hilmi Paşa başkan se çildi.31

Kızılay’ın üçüncü olağanüstü kongresi 26 Kasım 1912’de, başkanvekillerinden Azmi 
Bey’in32 başkanlığında toplanarak, olağanüstü tahsisat tale bi görüşüldü. Umumî Merkez 
azâsı olup devam edemeyenlerin yerine yenileri seçildi. Kongre sonunda, Azmi Bey’in sağ-
lık sebebiyle istifası ve diğer başkanvekili Talât Bey’in çalışmalara devam edememesinden 
dolayı Umumî Merkezce yerlerine Besim Ömer (Akalın) ve Âkil Muhtar (Özden) Bey 
başkanvekilliklerine getirildi.33

27  Umumî Merkez Heyetine seçilenler şunlardı: Nafia Genel Müdürü Asadoryan Efendi, Dava Vekili Avram Naum Efendi, 
Ec zacı Edhem Pertev Bey,  “Serîriyyât-ı ayniyye Muallimi” (Tıp Fakültesi öğretim üyesi) Esad Bey, “Meclis-i Umûr-ı Tıbbiyye-i 
Mülkiye ve Sıhhiye-i Umûmîye Reisi” Besim Ömer (Akalın) Bey, Ayândan Besarya Efendi, Tıp Fakültesi Tıp Kanunu öğre-
tim üyesi Bahaeddin Şakir Bey, “Daire-i Umûr-ı Sıhhiye Tahrirât Kalemi Müdürü “ Haydar Bey, Sabah Gazetesi Başyazarı 
Biran Kelekyan Efendi, Mekteb-i Tıbbiye eski nâzırı Rasim Paşa, Sıhhiye İşleri Mec lisi üyesi RıfatBey, Kudüs eski mebusu 
Ruhiyülhaledi Bey, Hariciyye Siya si İşler Müdürü Salih Bey, yazar Safveti Ziya Bey, Dahiliye eski nazırı Ta lât Bey, Sıhhiye-i 
Askeriye İkinci Şube Müdürü Abidin Bey, Sıhhiye İşle ri Meclisi üyesi (Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye azâsı) Âkil Muhtar (Özden) 
Bey, “Mek teb-i Tıbbiyye-i Askeriye Müdürü” Ali Galip Bey, fahrî başkanvekili Faik Delassuda Paşa, “Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye 
azâsından “Fuad Bey, “Daire-i Umûr-ı Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi” Kasım İzzeddin Bey, tüccardan Kamhi Efendi, Osmanlı 
Bankası müdürlerinden Keresteciyan Efendi, Dr. Kerim Sebati Bey, tüccardan Kemal Ömer Bey, “ Sıhhiye-i Askeriye Müfettişi” 
Lambiki Paşa, Bahriyye Tabib Miralaylığından emekli Mehmet Ali Bey, Miralay Muhiddin Bey ve Mirlivâ Nazif Paşa. Bkz. 
Salname, s.50-51.
28  Besim Ömer, a.g.e., s.20-21.  Salname, s.34-56.
29  Salname, s.51.
30  A.g.e., s.41.
31  Besim Ömer, a.g.e., s.43.
32  Hüseyin Hilmi Paşa’nın Viyana elçiliğine atanması üzerine, toplantılar Azmi Bey’in başkanlığında yapıldı. A.g.e., s.44-45.
33  A.g.e., s.45.
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Kızılay Cemiyeti, 1911’de ikinci defa kuruluşundan hemen sonra, Trablusgarp ve Bal-
kan savaşlarında faâl olarak görev aldı. Trablusgarb’a gön derilen üç ayrı sağlık heyeti, 
buradaki hasta ve yaralılara yardım etti; ayrıca, Kızılay, Balkan Harbi’nde orduya, hasta 
ve yaralı askerlerle esir ve göçmenlere yardımda bulunarak savaşın olumsuz sonuçlarını 
hafifletme ye çalıştı.34

34  TKD (1877-1949), s, 20-25.  Salname, s.95 v.d. Besim Ömer, a.g.e., s.54 v.d.  OHAM, no:l, 15 Eylül 1921, s.17-22 ve no:2, 15 
Ekim 1921, s. 36-41.
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I. BÖLÜM

CEMİYETİN TEŞKİLAT VE YAPISI

A) İLK NİZAMNÂME VE CEMİYETİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet’in ilânı aynı zamanda çok par tili rejimin de baş-
langıcı olmuş1 ve hızlı bir cemiyetleşme dönemine girilmiştir. Meşrutiyet hukukunda 
tüm kuruluşlar Cemiyetler Kanunu’na bağlı oldukları için, cemiyet-parti ayırımı görül-
memiş; bu nun sonucu olarak, ayrıca parti niteliğinde ya da doğrudan doğruya si yasî 
programlı, fakat yapısal özelliği iktidarı ele geçirme amacında görünmeyen cemiyetler de 
kurulmuştu.2 Osmanlı Hilâl-i Ahmer (Kızı lay) Cemiyeti de, Cemiyetler Kanunu’na uygun 
olarak, bu dönemde kurul muştu; fakat bir yardım cemiyeti olması bakımından, diğer ce-
miyetler gibi siyasi ve paramiliter özelliklere sahip değildi.

Kızılay’ın II. Meşrutiyet’ten sonra “ihyâen” kuruluşu sırasında, kurucu (müessis) 
azâlıklara devletin ve toplumun her kesiminden et kili şahıslar seçildi; bu da cemiyetin 
kolayca kabullenip tanınmasını sağladı. Diğer yandan Kızılay, gittikçe artan siyasi ay-
rılıkların dı şında, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine bağlı, yarı resmi ve kamu yara rına 
çalışan bir yardım cemiyeti idi. Bununla birlikte Kızılay’ın içerdeki birtakım siyasi ge-
lişmelerden etkilenmediği söylenemez; nitekim, 1913-1918’de tek partinin hakim olduğu 
Îttihad ve Terakki döne minde büyük ölçüde bu kadrodan etkilenmiştir. Osmanlı Devleti-
nin yı kılıp Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Cemiyetin önce adı, sonra da, değişen 
nizâmnâmesine bağlı olarak genel merkezi değişerek İstan bul’dan Ankara’ya taşındı.

İncelediğimiz dönemde, 1925 yılına kadar, yürürlükte kalan ilk nizâmnâme, Kızılay’ın 
genel yapısını anlamamız bakımından hemen tek kaynaktır diyebiliriz. Şûrâ-yı Devlet’te 
tedkik ve tasdik olunduktan sonra yürürlüğe konulan altmış bir maddelik nizâmnâme 
İttihad ve Terakki taraftarlarınca hazırlanmıştır ki, bunlardan bir kısmı daha sonra 
Kızılay’da uzun süre görev alacaklardı. 1911 tarihli Nizâmnâmeyi ha zırlayan bu komis-
yon üyeleri şunlardı:

1  Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C.I, Hürriyet Vakfı Yay., 1984., s.3.
2  A.g.e., s.14.
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Dr. Esad (lşık) Paşa, Dr. Besim Ömer (Akalın) Paşa, Dr. Bahaeddin Şakir Bey, Hâriciye 
Nezâreti’nden Kalem-i Mahsûs Müdürü Salih Bey, Mekteb-i Tıbbiyye-i Askeriye Müdürü 
Dr. Ali Galib Bey, Daire-i Sıhhiye Müfettiş-i Umumîsi Dr. Kasım İzzeddin Bey ve Bahriyye 
tabib mir alaylığından emekli (mütekaid) Mehmet Ali Bey.3

Kurucu (müessis) azâ olarak Kızılay’a yüz kişi kaydedildi; Nisan 1911’de ise Genel Mer-
kez (merkez-i umumî) ve İdâre Heyetleri seçildi. Genel Merkezi İstanbul’da bulunan bu 
yeni cemiyetin kuruluşu, nizâmnâmenin ilk maddesinde şöyle açıklanıyordu:

“Zât-ı hazret-i padişahînin himâye-i mülûkâneleri ve veliahd-ı saltanat hazretlerinin 
riyâset-i fahriyeleri tahtında olarak, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nâmıyla Merkez-i 
Umumîsi Dersaadet’te olmak üzere bir cemiyet teşkîl edilmiştir.”4

Kızılay’ın hâmiliğini (koruyuculuğu) V. Sultan Mehmed Reşad, fahrî başkanlığını ise 
Veliahd Yusuf İzzeddin Efendi kabul ettiler.5 Bu bir gelenek halinde devam etti; Sultan V. 
Reşad’ın ölümünden sonra, tahta geçen Sultan Vahdettin Kızılay’ın fahrî (onursal) başkan-
lığını üzerine aldı.6

Nizâmnâmenin otuz ikinci maddesine göre, “Meclis-i Umumî azâsının memuriyetleri 
fahrî” idi; bunun için Kızılay’da “reis-i sânî” (başkanvekili) görevinde bulunanlar da hiz-
metlerine karşılık olarak ücret taleb etmeyeceklerdi.

Merkez-i Umumî Heyeti bazen fahrî başkanın yönetimi altında da topla nabiliyordu. 
10 Ekim 1914 günkü Kızılay Merkez-i Umumî Heyeti toplan tısına Veliahd Yusuf İzzed-
din Efendi başkanlık etti. Kızılay şubeleri nin faaliyetleriyle ilgili konuların da görüşüldü-
ğü bu toplantıda, Kı zılay Başkanvekili Dr. Besim Ömer (Akalın) Paşa yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Sözü Kızılay’ın Osmanlı topraklarında tanıtılmasına getiren Besim 
Ömer Paşa şöyle devam etti: “Hilâl-i Ahmer, vazifesini ihtimâm ve dikkatle ifâ edildiğini 
bütün Osmanlılara izâh eylemek is tiyor. Mekke-i Mükerreme’de bu hidmet-i fâhire Şerif 
hazretleri tara fından deruhde buyrulduğu gibi, güzide bir heyet de Anadolu ve Suriye’-
yi baştanbaşa dolaşacak, halka cemiyet-i muhteremenin hidemâtını, ga yesini, mesaisini 
izâh edecektir.”7 Görüldüğü gibi, kuruluşundan itibaren üç yıl geçmesine rağmen Kızılay 
Osmanlı vatanının her yanında henüz tanınmamıştı.

Kızılay Cemiyeti, “bir müessese-i millîye ise de, Cenevre Mukave lenâmesi ve Lahey 
Konferansı’nda ittihâz olunan mukarrerât hükmünce beynelmilel bir müessise-yi hayriy-

3  Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Nizamnâme-i Esasîsi, 1339 s.16.  Salname, s.34-35.
4 Nizâmnâme, s.1.
5 Salname, s.35.
6 Lütfi Simavi, Osmanlı Sarayının Son Günleri, Hürriyet Yay., İs tanbul, s.386.
7 Besim Ömer, a.g.e., s.132-133.



19KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ (1914-1925)

ye mahiyetinde” idi.8 Bir başka ifadeyle, “Cemiyetin muamelât ve emr-i idâresi, 22 Ağus-
tos sene 1864 tarihinde Cenevre’de akdolunan mukavelenâmenin ve 6 Temmuz sene 1907 
tarihinde yine mezkûr beldede mün’akid konferansda taraf-ı Devlet-i Âliyye’den kabul 
edilen ta’dilâtın ahkâmına ve Lahey’de mün’akid kon feransın muhârebât-ı bahriyye hak-
kındaki 18 Teşrîn-i evvel sene 1907 tarihli mukarrerâtı esasına müsteniddir.”9

Kızılhaç cemiyetlerinde olduğu gibi Kızılay’ın da temel düstûru mutlak bir tarafsızlık-
tır. Cenevre’deki Uluslararası Kızılhaç Merkez Komitesi10 vasıtasıyla Kızılhaç teşkilâtına 
katıldığı sırada kabul edilen kaideler ile aynı gayeyi takib eden nizâmnâmesi Kızılay 
faali yetlerinin rehberi durumundadır. Kızılhaç cemiyetleri gibi Kızılay da, başka hiçbir 
sözleşme ve andlaşma ile kayıtlı değildir; bu cemiyetler arasındaki birlik ve dayanışmayı 
sağlayan ve çalışmalarına yön veren Uluslararası Kızılhaç konferanslarıdır.

Kızılay Cemiyeti’nin kuruluş amaçları ise şöyle belirlenmişti: 

Kızılay herşeyden önce, elindeki bütün imkânlarla savaşta ordulardaki hasta ve ya-
ralıların tedavileriyle ilgilenerek kara ve deniz kuv vetleri sağlık heyetlerine yardımcı 
olacaktı. Yaralılar için savaş alanlarına yakın yerlerde karada seyyar ve sefer hastane-
leri ile yar dım heyetleri ve Sıhhiye trenleri bulunduracak; denizde ise, hastane gemileri 
hazırlayacaktı. Herhangi bir savaş durumunda Kızılay bir yıllık gelirini aşmayacak şe-
kilde uygun mikdarda bir meblağ sarfedebi lecekti. Cenevre ve Lahey Konferanslarında 
alınan kararlar gereğince, yabancı devletlerin muharib ordularındaki hasta ve yaralılara 
da yar dımda bulunabilecekti. Savaş zamanında görevini başarı ile yerine ge tirebilmek 
için, “Cemiyet, vakt-i hazerde vazifesini teshil edecek hususatı ihzâr ve levâzımı cem’ ve 
iddihâr ve memurîn-i lâzımeyi tedârik ve teşkil ve ta’lim etmekle iştigal eyler.”11 Şu hal-
de Kızılay, “Meydan-ı harbde hasım ordusuna mensup mecrûhînin bile müdavâtına bir 
i’tinâ’-şefîkâne ibrâz eyler bitaraf bir cemiyettir.”12

Nizamnâmeye göre Umumî Merkez (merkez-i umumî) İstanbul’da olup vilâyetlerde 
merkez sancak ve kazalarda ise şubeler teşkil edilebi lecekti. Cemiyete kayıtlı üyeler azâ-yı 

8 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Harb-ı  Hâzırda Faaliyeti, s.1.
9 Bkz. Nizâmnâme, mad.2. 
10 Milletlerarası Kızılhaç Komitesi (Comıté International De la Croıx-Rouge), Cenevre’de İsviçreli 30 üyeden meydana geli-
yordu. Komi te, Kızılhaç ve Kızılay cemiyetlerinden herhangi bir tahsisat alma dığı gibi, onların “tabii mevkiinde” de değildi. 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (Beynelmilel Salîb-i Ahmer Cemiyeti) görevleri şöyle özetlenebilir: Kızılhaç-kızılay cemi-
yetlerinin kurulması ve yaygınlaş tırılmasına yardım etmek; kızılhaç-kızılay prensibinin koruyuculuğunu yapmak; kurulacak 
yeni cemiyetleri tasdik etmek ve diğer Kızılhaçlara takdim ederek tanıtmak; bütün devletlerin Cenevre Sözleşmesi’ne katıl-
maları için teşvikte bulunmak; devletlerarası hukuku ilgilendiren Sözleşmenin hükümlerini ihlâl edecek olaylar ve tecâvüzleri 
men’ ve bunları teşhîr etmek ve bu hususta askeri genelgeler yayınlayarak or du komutanı ve askerlere gerekli talimat verilmek 
suretiyle bahsi geçen esasların korunmasını sağlamak; harp felaketzedeleriyle yaralılar hakkında malûmat vermek ve bunlarla 
akrabaları arasında haberleşmeyi sağlamak için savaş zamanlarında milletlerarası acenteler tesis etmek, bkz. OHAC (1335-
1338), s.283-285. 
11 Nizâmnâme, mad.3-8.
12 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin Harb-ı  Hâzırda Faaliyeti, S.1.
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müessise, azâ-yı amele ve azâ-yı muâvene olmak üzere üç kısma ayrılıyordu. Cemiyetin 
gerek önce ki kuruluşunda ve gerek “ihyâen” kuruluşunda yardımları görülen yüz kişi 
müessis (kurucu) azâ; fiilen ve nakden yardımları görülenler amele azâ (azâ-yı amele); 
yalnız nakden yardımda bulunanlar da azâ-yı muâvene sayılıyorlardı.

“Bir meclis-i umumînin taht-ı nezâret ve murâkabesinde olarak Merkez-i Umumî ta-
rafından idare olunan” Kızılay Umumî Meclisi (meclis-i umumî) alelâde yahud fevkalâde 
olarak toplanabiliyordu. Her yıl Mart ayından önce Merkez-i Umumî’nin tayin ettiği bir 
günde toplanan Umumî Meclîse, umumî merkez heyetinden başka kurucu üyeler ile vilâ-
yet merkezlerinden gelecek ikişer delege katılabiliyordu. Umumî Meclis toplantının ba-
şında mevcut azâlar arasından gizli oyla bir başkan ve iki başkanvekili seçer, kararlar oy 
çoğunluğuyla alınırdı.

Umumî Merkez Heyeti İstanbul’da, umumî meclisin kurucu ve amele azâlar arasından 
gizli oyla seçtiği 30 kişiden meydana geliyordu. Ce miyet işlerinin idâresi ve asli vazifesini 
teşkil eden yardımların tanzim ve icrâsı bu heyete aitti. Merkez-i Umumî Heyeti’nden her 
sene beş azâ kur’a ile çıkarılarak yerlerine Meclis-i Umumî tarafından gizli oyla diğer beş 
üye seçilirdi. Heyet her sene yenilenmek üzere bir baş kan ve başkanvekili, bir müfettiş, 
bir muhasebeci, bir veznedar, bir veznedar muavini, bir kâtib ve lüzumu kadar kâtibeden 
oluşmak üzere kendi üyeleri arasından bir idâre heyeti seçerdi. İdâre Heyeti başkanı 
Merkez-i Umumî heyetine de başkanlık eder. İdâre Heyetinin yıllık icraat raporu her yılın 
sonunda meclis-i umumîye arz ederdi. Tasdik olunduktan sonra yayınlanırdı.

Meclis-i Umumî üyelerinin memuriyetleri fahrîdir, yalnız dışarı dan muvazzaf bir 
kâtib istihdam edilir. Evrâkı başkan veya başkanvekili imzalar. Satınalmalar ve harca-
malar Merkez-i Umumî Heyeti’nin ka rarına ve başkanın vereceği yazılı emre bağlıdır.13 
Kızılay’da he men bütün görevler başlangıçta fahrî olarak düşünülmüş ise de, Birinci Dün-
ya Savaşı ve onu takib eden yıllarda işlerin tahmin edilenden fazla artması muvazzaf 
memur istihdam edilmesini gerekli kılmıştı.

Kızılay’ın kuruluşunda kızılhaçlar örnek alınmış olmakla birlikte, ilk bakışta bazı 
farklılıklar göze çarpar; bunlardan en önemlisi kızılhaça karşılık kızılay (hilâl-i ahmer)’ın 
cemiyete simge ve ad olarak Cenevre’de kabul edilmesidir.14 Nizâmnâmeye göre, “Cemi-

13 Nizamnâme, 2,3 ve 4. fasıllar.
14 Haziran 1907 tarihinde Londra’da toplanan Sekizinci Milletlerara sı Kızılhaç Konferansına katılan Besim Ömer Paşa’nın 
gayretleri ve Lahey Konferansı’nda Osmanlı delegelerinin teşebbüsleri sonucu “Hilâl-i Ahmer”in bütün devletler tarafın-
dan “bir alâmet-i resmiyye-i bitarafî” olarak tanınması sağlandı, Salname, s.31. Besim Ömer Paşa’nın bu konuda Londra 
Konferansı’nda yaptığı konuşma için bkz., Dr. Besim Ömer, Dokuzuncu Waşington Salib-î Ahmer Konferanı’na Memuriyetim 
ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne Tekliflerim Hakkında, İstanbul 1328 ,s.51-52. Besim Ömer Paşa, Milletlerarası Kızılhaç 
Komitesi üyelerinden Mösyö Adver’e son olarak şöyle dediğini yazar: “... Her ne kadar salîb-i ahmerin bir alâmet-i dinîyye 
olmadığı bizce de malûm ise de, ahalisince zemini ister beyaz veya kırmızı olsun, salîb daima salîb telâkki edileceğinden, 
Memâlik-i İslâmiyye’de bu işaretin tatbikinden pek ziyâde mütessir olunacağı fikrindeyim. Ecdâdı ehl-i salîb muharebâtında 
bulu nan efrâd, salîbi elbette Japon, Çin ve Siyam ahalisinden daha iyi bi lecektir. Efkâr-ı taassubkârâneden pek uzağım; yalnız 
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yetin alâmet-i farikası Cenevre Mukavelenâme-i muaddeletde musarrah olduğu vec hile 
beyaz zemin üzerine kırmızı hilâl işareti olup, umûm devletler tarafından kabul olun-
duğu gibi, Avrupa devletlerinde aynı cemiyâta mahsûs alâmet-i fârika olan salîb-i ah-
mer işareti dahi bilmukâbele ta nınmıştır.” “Hilâl-i ahmer” işareti ancak, Kızılay sağlık 
heyet ve ku rumlarında kullanılabilecekti. Cenevre ve diğer sözleşmelerde ifade edildi-
ği gibi, kızılay ve kızılhaç işaretini taşıyan heyet ve sağlık kurumları her türlü tecâvüz 
ve taarruzdan masûn olduklarından, Kızılay ve Kızılhaç cemiyetlerine uluslararası bir 
dokunulmazlık hakkı tanınmış oluyordu. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin alâmeti 
olan “Hilâl-i âhmer” İslâm ülkelerinde aynı maksatlarla kurulan cemiyetler için de, Mısır 
Hilâl-i Ahmer ve Hindistan Hilâl-i Ahmer Ce miyetlerinde olduğu gibi, ad olarak aynen 
kabul edildi.

Kızılay Cemiyeti geçici bir süre için kurulmamıştı, yani “cemi yetin mevcudiyeti za-
man ile mukayyed değildi.” Osmanlı Devleti’nde bu amaçla faaliyette bulunan tek cemi-
yet Kızılay idi; nizâmnâmede, “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti umûm Memâlik-i Osmâniyye için 
birdir. Aynı nâm ve maksad ile başka bir cemiyet teşekkül edemez” deniliyordu.

Osmanlı Devleti’nin son döneminde düşünce hareketleriyle birlikte sosyal hayat ve 
müesseselerde de Batının tesirini görmek mümkündür. Kızılay da sade bir yardım cemi-
yeti olma özelliği yanında, işleyiş tarzı ve münasebette bulunduğu Batılı devlet ve cemi-
yetler dolayısıyla bunlardan oldukça etkilenmiş ve çağdaş metodları kabul etmiştir. Ya-
zışmaların çoğu Batı lisanıyla, özellikle Fransızca, cereyan etmiş; kızılhaç cemiyetlerinin 
çalışma şekilleri uygulanmaya konulmuştur. Bununla birlikte Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 
Türk milletinin başlangıçtan beri sahip olduğu yardımseverlik ve toplumsal dayanışma 
duygusunun yeni bir metodla teşkilâtlanmasıdır. Prof. Sadi Irmak’ın dediği gibi15 Kızılay, 
“Türk milletinin ruhundan ve tarihinden gelen ve âdeta ikinci bir tabiat halinde olan 
yardım fikri nin yeni bir metodla, yani Batı metoduyla teşkilâtlanmasından başka birşey 
değildir. Bu müessese aynı zamanda Batılılaşma tarihimizin de bir vesikasıdır ve; Türk 
müesseseselerinin nasıl Batılılaşması lâzım geldiğini gösteren bir kılavuzdur.” Ancak bir 
kurumun başarısında, yöneticilerin gayret ve ba şarıları da gözardı edilemez; Kızılay’ın 
iki büyük savaşta gösterdiği yararlılıklarda bu etkenlerin büyük rolü olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’nda İttihad ve Terakki Partisi’nin Türk siya si hayatına hakim 
olması, doğal olarak Kızılay gibi önemli bir yardım cemiyetine de yansımıştı. Hatta ce-
miyetin kuruluşunda bile tamamen İt tihatçı doktorların etkin olduğunu söyleyebiliriz. 
Kızılay’ın kurucu azâları arasında yer alan Dr. Bahaeddin Şakir, Dr. Esad (Işık) Paşa, 

bu alâmetin tatbikindeki müşkülâtı beyân etmek istiyorum. Salîb-i ahmerin adem-i ka bulündeki teşebbüs, Müslümanların 
hissiyat-ı diniyye ve vicdaniyele-rine tecâvüz etmemek içindir. Yoksa biz salîb-i ahmerin te’sisat-ı insanîyet-perverâneye bir 
alâmet-i mahsûsa olduğunu bildiğimizden ona riâyet ederiz.”
15 Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, Kızılay Düşüncesinin Tarihimizden Ge len Kaynakları, ( I. Millî Kızılay Konferansı, 11-13 Hazi-
ran 1964), Ankara, 1964.s.3
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Dr. Âkil Muhtar (Özden) ve Dr. Adnan (Adıvar) gibi Kızılaycı birçok doktorun mezun 
olduğu Mekteb-i Tıbbiye-i As keriye’de İttihad ve Terakki taraftarla rının güçlü olduğu 
bilinmektedir.16 Hilâl-i Ahmer kaynaklarında, II. Abdulhamid yönetimine karşı görülen 
muhalefet havası, biraz da kurucularının siyasi tavırlarını yansıtmaktadır. Kızılay’ın İtti-
hatçı bir kadronun elinde bulunması, Milli Mücadele döneminde Anadolu’ya cemiyetin 
yardım yapmasını kolaylaştırmıştır. Kızılay’ın bazı yöneticileriyle birlikte çok sayıda İtti-
hatçının Anadolu’ya geçerek Milli Mü cadeleyi destekledikleri bilinmektedir.

Birinci Dünya Savaşı’nda Müdafaa-i Milliye, Donanma ve Himâye-i Etfâl Cemiyetleri 
gibi Hilâl-i Ahmer de İttihad ve Terakki Fırkası nın patronajı altına girmişti.17 Bu yüzden 
Mütareke devrinde, bu partinin iktidardan ayrılmasıyla, yönetime geçen Damad Ferid 
Hükümetinin eski dönem ve kurumlarına karşı açtığı soruşturmalardan Kızılay da et-
kilenmiştir. Tevfik Paşa kabinesi, Donanma Cemiyeti’ni Bahriye Nazırlığına; Müdafaa-i 
Milliye Cemiyeti’ni ise Harbiye Nâzırlığına bağlamak istemişse de başaramamıştır. An-
cak, daha sonra iktidara gelen Damad Ferid Paşa Hükümeti her iki cemiyeti ortadan kal-
dırdı, mallarına elkoydu; çünkü, kendisinden önceki iktidara ait bütün herşey nazarın-
da kötü şeylerdi.18 Müdafaa-i Milliye Cemiyeti 8 Şubat 1919’da Harbiye Nezâretine ilhak 
edildi ise de, kabinenin 2 Nisan 1919 tarihli kararı üzerine Donanma Cemiyeti ile birlikte 
lağvedildi.19

Kızılay diğer cemiyetlerin akıbetine uğrama dı; ancak, muhtelif zamanlarda Sadrazam 
tarafından görevlendirilen üç heyet tarafından teftiş edildi. İlk heyete, teşkilâtta küçük de 
olsa bir yolsuzluk bulunursa, ondan istifade ederek cemiyeti kapatmak yet kisi verilmişti.20 
1919 yılının ilk aylarında, Dahiliye Nezâretince görevlendirilen Maliye müfettişlerinden 
Nureddin ve Camciyan Beyler, Kızılay’ın ilk tesisinden 1919 yılının ilk yarısına kadar ge-
çen süre ye ait muameleler ile umumî hesapları tedkik ettiler. Kısa bir süre sonra Mülkiye 
müfettişi Hacı Esad ve Asaf Beyler teftişe memur edilerek ilk heyetin tedkik ettiği husus-
ları tekrar incelediler; sonuçta her iki heyetçe bir yolsuzluğa rastlanmadı.21

16 Nizamnâme, s.16. Erik Jan Zürcher, Milli Mücadelede İttihatçı lık, (Çev. Nüzhet Salihoğlu), İstanbul, 1987, s.140-141. Kı-
zılay -İttihad Terakki münasebetine örnek olabilecek, 1910 yılında Tanin’de Dr. İbrahim Zati imzasıyla yayınlanan bir yazıda 
şunlara yer veril mektedir: “ ...Binâenaleyh bizde de evvelâ insaniyete, sonra memle kete olan menâfi-i adîdesi sebebiyle Hilâl-i 
Ahmer teşkilâtına artık başlamalıyız...Vilâyatta şuabât ve heyet-i idâre teşkîli keyfiyeti yek nazarda müşkül gibi görünürse de, 
bizdeki fırkalar içinde teşkilâtı en muntazam ve vasi’ olan İttihad Terakki Kulübleri, heyet-i idâre sı fatıyla işi deruhde ederse, ki 
kabul ederler sanırım, derhal bütün Türkiye’de birden işe başlamak ve az zamanda büyük muvaffakiyet elde etmek mümkün-
dür.” Tanin, 25 Mayıs 1910. 1914-1916 yılları arasında bazı vilâyet ve mutasarrıflıklardan bildirildiğine göre, Hilâl-i Ah mer, 
Donanma, Müdafaa-i Milliye, Güç, Genç türünden cemiyetler gibi kuruluşlar,İttihad ve Terakki lokallerinde çalışabilmektey-
diler, bkz. Tunaya, a.g.e., s.374.
17 Tunaya, a.g.e., s.35.
18 Lütfi Simavi, a.g.e., s.459. Abdülkadir Özcan, “ Balkan ve I. Dünya Savaşlarında Hizmeti Geçen Bir Hayır Kurumu, 
Müdafa’a-i Milli ye Cemiyeti”, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul, 1981. , s.269-296.
19 Özcan, a.g.m., s.295.
20 Kızılay Dergisi, sayı:132, 29 Ekim 1933, s.696.
21 0HAC (1335-1338), s.218.
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16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilâf devletleri tarafından işgalin den sonra, işgal kuvvetle-
rinin ve hükümetin Kızılay üzerindeki baskı ları daha da arttı. Ticaret ve Ziraat eski Nâzırı 
Hüseyin Remzi Paşa ’nın başkanlığında Maliye müfettişi Corci ve Avram, Mülkiye müfet-
tişi Nedim ve Tevfik Talât Beylerden teşkîl edilen üçüncü heyetin, mu’tad olmayan bir 
şekilde Merkez-i Umumî binasına gelmeleri22 hükümetin teftiş hakkını kullanmasından 
ziyade23 başka bir amacı ol duğunu düşündürmekteydi. Bu defa ortaya atılan iddia İstan-
bul hüküme tince affedilecek nitelikte değildi; Hükümet, Kızılay’ı “âsilerle bil fiil teşrik-i 
mesai etmek ve onlara para ile de muavenette bulunmak”la ithâm ediyordu. Damad Ferid 
hükümetinin Milli Mücadelecileri “âsi” olarak nitelendirmesi dışında, bu iddialar pek de 
asılsız sayılmazdı. Nitekim, Milli Mücadelenin ilk günlerinde, Kızılay’ın kasasında bulu-
nan 200.000 altın Kızılay memurlarından Tahsin vasıtasıyla Ankara’ya kaçırılmıştı.24 Diğer 
yandan, Mütareke’den önce de bazı tedbirler alınarak Kızılay’a ait paranın bir kısmının 
Anadolu’ya geçirilmesi tasarlanmış tı. Bunun için Dr. İsmail Besim Paşa ile Muhlis Bey 
(Polis müdürü Bed ri Bey’in babası) iki kişiyle birlikte Eskişehir’e gönde rilerek yanlarında-
ki parayı orada muhafaza etmeleri istenmişti.25

Aylarca devam eden bu üçüncü teftiş esnasında umumî muamelede bir eksiklik görül-
memekle birlikte, İstanbul ile Anadolu arasında ulaşım ve haberleşmenin kesilmesinden 
önce Eskişehir’deki murahhaslık teşki lâtına önemli mikdarda para ve eşya yollanmış ol-
ması siyasi maksada atfedilmişti. Heyet mensuplarından Corci Bey dışında diğerleri, Ne-
dim Nazmi Bey, Tevfik Talât ve Aram Beyler Kızılay lehinde görüş bildirerek teftişlerini 
tamamladılar.26

Hükümet son heyetle de amacına ulaşamayınca, eski Ziraat Nâzırla rından Cemal 
Bey’in başkanlığında Sıhhiye Müdürü Abdullah Cevdet ve Mülkiye müfettişi Salim ve Ti-
caret ve Ziraat Nezâreti hukuk müşaviri muavini Burhan beylerden oluşan dördüncü bir 
heyeti Kızılay’ın idâri ve mali muamelelerini incelemek üzere görevlendirdi. Heyet iki ay 
çalıştıktan sonra, azâların düzenli olarak vazifelerine gelmemeleri yü zünden kendiliğin-
den dağıldı.27 Bu son heyetin görevini fazla ciddi ye almamasında Damad Ferid Hüküme-
tinin yerine geçen hükümetlerin Milli Mücadele ve Kızılay’a karşı daha müsbet bakmaları 
etkili olmuştur de nilebilir.

22 Dr. Hikmet Gizer, “Milli Mücadele Sırasında Hilâl-i Ahmer’e (Kızı lay’a) Bir Suikast Teşebbüsü”, Kızılay Dergisi, sayı;41, 
Kasım 195, s. 19.
23 Nizâmnâme, mad.50.
24 Gizer, a.g.m., s.20.
25 Dr. Celal Muhtar Özden, a .g .e . ,  s.27.
26 OHAC (1535-1358), s.219  Hikmet Gizer, heyet üyelerinden üçünün değil, ikisinin Kızılay lehinde rapor verdiklerini 
yazmaktadır, bkz. Gizer, a.g.m., s.20.
27 OHAM (1335-1338), s.220.
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Bütün zorluklara rağmen Kızılay Anadolu’yu, Ankara Murahhaslığı vasıtasıyla destek-
lemekten geri kalmadı; böylece İstanbul halkının yaptığı yardımların Anadolu’ya ulaşma-
sı sağlandı. Anadolu, Kızılay’ın yardımlarını daima takdirle andı; nitekim 16 Ekim 1922’de 
TBMM adına İstanbul’a gelen Refet (Bele) Paşa, Kızılay merkezine uğrayarak TBMM’nin 
teşekkürlerini bildirdi.28 Yine TBMM’nin görüşlerini anlatmak üzere Paris ve Londra’ya 
gitmekte olan Hâriciye Vekili Yusuf Kemal (Tengirşek), 15 Şubat 1922’de İstanbul’a gelin-
ce Kızılay merkezine uğradı.29 15 Şubat 1922’de yapılan Kızılay Umumî Merkez Heyeti 
toplantısı na Yusuf Kemal Bey de katıldı. Kızılay “reis-i fahrî”si (onursal baş kan) Prof. Be-
sim Ömer Paşa ve Başkanvekili Dr. Âkil Muhtar Bey, yap tıkları konuşmalarda Kızılay 
adına TBMM’ye teşekkür ettiler. Yusuf Kemal de konuşmasını şöyle bitirdi.” Hilâl-i Ah-
mer, yalnız Türklere bakmadı; sebeb ve gaye-i teşekkülü vechile, bilâ-tefrik din ve tâbî-yet 
herkese ve hatta düşmanlarımıza bile muâvenet etti. Ben bir Türk olduğum için, bu kadar 
civânmerd ve insanî bir cemiyetimiz olduğundan dolayı her türlü tevazu’yu bırakarak 
iftihar ediyorum. Yaptığınız iyiliklere ve insaniyete karşı Büyük Millet Meclisi de ayrıca 
müte şekkirdir.”30 Yusuf Kemal Bey, İstanbul’da kaldığı süre içinde ta rafsız bir yer olan 
Kızılay merkezine gidiyor; ayrıca, Dr. Âkil Muhtar Bey’in evinde kendisine tahsis edilen 
odada aralarında İstanbul Hükü meti’nin Hâriciye Nazırı Ahmet İzzet Paşa ve Fransız 
Yüksek Komiseri General Pelle’nin de bulunduğu bir çok asker ve devlet adamıyla görüş-
melerde bulunuyordu.31

Milli Mücadelede yaptığı faydalı çalışmalarla TBMM’nin takdirini kazanan Kızılay’da, 
Cumhuriyetin ilânından sonra bazı değişiklikler ya pıldı. 1923 yılında toplanan Merkez-i 
Umumî Heyeti kararıyla Cemiyetin adı “Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” olarak 
değiştirildi.32 Daha sonra da görüleceği gibi, Kızılay Genel Merkezi (merkez-i umumî) 
deği şen nizâmnâme gereğince 1925’te Ankara’ya taşındı.

 B) İDÂRE HEYETİ

Merkez-i Umumî (Genel Merkezi) Heyetini teşkîl eden otuz kişi arasından her sene 
yenilenmek üzere bir idâre heyeti Yönetim Kurulu seçilirdi. Bir başkan, iki başkanvekili, 
bir müfettiş, bir muhasebeci, bir veznedar, bir veznedar muavini bir başkâtib ve yeterli sa-
yıda kâtibeden oluşan idâre heyetinin başka nı, aynı zamanda Merkez-i Umumî Heyetine 
de başkanlık ediyordu.

28  “Refet Paşa ve Hilâl-i Ahmer”, OHAM, no:15, 15 Kasım 1922, s.68.
29  Yusuf Kemal Tengirşek, Vatan Hizmetinde, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1981, s.239, 241.
30  OHAM, no:7, 15 Mart 1922, s. 147-149
31  Tengirşek, a.g.e., s. 241
32  TKD (1877-1949), s.62. THAM, no: 48, 15 Ağustos 1925, s.10.
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Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Merkez-i Umumî Heyeti, sava şın olağanüstü 
şartları içinde acil olan her konuda hemen karar vere rek icraata geçilmesinin gereğini gö-
zönünde bulundurarak, kendi yetki lerinden önemli bir bölümünü İdâre Heyetine verdi. 
Haftada yalnız bir defa toplanması kararlaştırılan heyette şunlar yer alıyordu:

Başkan Hüseyin Hilmi Paşa, Başkanvekili Prof. Dr. Besim Ömer (Ak alın) Paşa, Başkan-
vekili Prof. Dr. Âkil Muhtar (Özden) Bey, Umumî Kâ tip Dr. Adnan (Adıvar) Bey, Umumî 
Müfettiş Dr. Celâl Muhtar (Özden) Bey, fahrî Muhasebeci Hamit (Hasancan) Bey ve Fahrî 
Veznedar Berç Keresteciyan (Türker) Efendi.33

Kızılay Başkanı Hüseyin Hilmi Paşa Birinci Dünya Savaşı’nda Viyana Elçiliğinde bu-
lunduğu için fiilen görevinin başında değildi; bununla birlikte cemiyetin Avrupa’daki 
teşkilât ve faaliyetiyle ilgileniyordu.34

Kızılay’da uzun süre görev alan Besim Ömer Paşa,35 başkanvekili olarak Kızılay’ın 
Milletlerarası Kızılhaçla olan münasebetlerini idâre etmişti. Besim Ömer, Türk kadınları 
arasında Kızılay’ın teşkilâtlanması ve hastabakıcılığın (hemşireliğin) meslek olarak ka-
bullenmesi yolunda büyük çaba göstermiştir. Kızılay’ın Milletlerarası Kızılhaç teşkilâtı 
içinde yerini almasında ve diğer faaliyetleriyle cemiyet içinde önemli rolü olan Besim 
Ömer, Kızılay Umumî Meclisinin 5 Şubat 1918 tarihli toplantısında başkanvekilliğinden 
ayrılarak fahri başkanlıkta kalmış tı.36

Başkanvekillerinden Âkil Muhtar (Özden) Bey,37 Besim Ömer Paşa gibi cemiyetin ilk 
kurucu azâları arasında yer almış ve uzun müddet, 1913 yılından Milli Mücadele so-
nuna kadar, Kızılay’da başkanvekilliği görevini sürdürmüştü. Birinci Dünya Savaşında 
Kızılay’ın hükü metle olan temas ve münasebetlerin idaresi, merkez ve idâre heyetleri top-

33 TKD (1877-1949), s. 59-61. Kızılay Dergisi, sayı:26, Aralık 1947, s.18 
34 Besim Ömer, a.g.e., s.125-126.
35 Besim Ömer (Akalın, l863-1940): İstanbul’da doğmuştur. Orta ve lise öğrenimini İstanbul Askeri Rüşdiyesi ve Kuleli As-
keri Tıbbiye İdadisi’nde tamamladıktan sonra, 1884’de Askeri Tıbbiye’yi bitirmiştir. Haydarpaşa Hastanesi’nde stajını tamam-
ladıktan sonra kadın doğum mu allim muavinliği imtihanını kazanarak, 1885’te Paris’e gitmiş ve 1889’ da ihtisasını tamam-
lamıştır. Türkiye’de modern doğum hekimliğinin ku rucusu olarak da kabul edilen Besim Ömer, Tıp Fakültesi’nde ilk doğum 
kliniğini açmıştır(1892). Kızılay başkanvekilliği görevinden ayrıldık tan sonra, Cumhuriyetin ilk yıllarında Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nda görev almıştır, bkz. Selma Tükel, “Kızılay’ın Gelişmesinde Maddi-Manevi Gay retleri Olan İnsan: Doktor Besim 
Ömer Paşa”, Kızılay Dergisi, sayı:10, şubat 1964, s.18-19.  Operatör Dr. Cemil Topuzlu, İstibdat-Meşrutiyet -Cumhuriyet 
Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım, İstanbul, 1982, 2.bas kı, s.26-27.  İbrahim Alaeddin Gövsa, Türk Meşhurları Ansiklopedisi, 
s.71.  Türk Ansiklopedisi, C.I., Ankara, 1946, s.305.
36 KA, ds.334. TKD (1877-1949), s.60.
37 Âkil Muhtar (Özden) (1877-1949): “Rönesans’tan sonra uyanan Avru pa’ya asırlar boyunca ayak uydurmaya çalışan Türke 
bir avuç münevver önderlik etmiştir. İşte bunlar arasında, bu yolda büyük bir şeref his sesi taşıyan, Dr. Âkil Muhtar Özden 
de vardır. Hekim, filozof, ressam, tıp tarihçisi gibi birçok cepheleri olan Türk’ün bu mütefekkir evlâdı XIX.uncu asrın son 
senelerinde gözlerini dünyaya açmıştır. Hepsi banbaşka birer değer olarak yetişen kardeşleri gibi onun da yetişmesinde aile 
muhitinin ve bilhassa babası, Mekteb-i Tıbbiyye Başkâtibi Mehmet Muhtar Efendi’nin şahsiyetinin büyük tesirleri olmuştur. 
‘Hakiki vatanperver mesleğinde en yüksek olmaya çalışandır’ diyen bu baba saye sindedir ki, memleket Celâl Muhtar, Âkil 
Muhtar ve Kemal Muhtar gibi üç güzide evlât kazanmıştır...(Âkil Muhtar) 1869’da Abdülhamid’in istibdatından kaçarak 
Avrupa’da tıp tahsiline devam etmiştir. 1902’de Cenevre Tıp Fakültesi’nden hekim olarak mezun olmuştur.” Dr. Bedi K. Şehsu-
varoğlu, Dr. Âkil Muhtar Özden Bibliyografyası, İstanbul Üniversitesi Yay., no:44, İstanbul 1951. Giriş kısmı. Ayrıca bkz. Türk 
An siklopedisi, C.XXVI., Ankara 1977, s.295-296.
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lantılarının başkanlığı ve bu iki idare organı arasındaki ahenk ve dayanışmayı sağlamak 
görevi Âkil Muhtar’a verilmişti.

Âkil Muhtar üyesi bulunduğu 9 milli, 10 milletlerarası cemiyetin çalışmaların-
dan başka birçok milletlerarası kongrelere de iştirak etmiş, hatta bazılarına başkanlık 
yapmıştı.38 Âkil Muhtar’ın katıldı ğı kongrelerden birisi olan 1923’te Cenevre’de toplanan 
XI. Milletler arası Kızılhaç Kongresinde kendisi kararları yazmak için ayrılan Redak siyon 
Komisyonu’na seçildi.39

“Hilâl-i Ahmer Kâtib-i Umumîsi” Dr. Adnan (Adıvar) da40 Kızılay’ın önemli isimleri 
arasındaydı. Cemiyetin sıhhî ve idârî işlerinin en yetkili kişisi olan Dr. Adnan Bey, sağlık 
ve sosyal yardım kurumlarının ve imdat heyetlerinin teşkili, bunların hizmet sahalarının 
ve çalışma tarzlarının tesbiti ve Umumi Merkezin muhtelif idari şubelerine ait faaliyet-
lerin tanzim ve kontrolünü yerine getiriyordu. Dr. Adnan Bey’e aynı zamanda, Genel-
kurmay Başkanlığınca ihtiyat tabib Binbaşı rütbesiyle Sahra Sıhhiye Teşkilâtı Müfettiş-i 
Umumîliği Muavinliği sı fatı verilmiş olduğundan, Birinci Dünya Savaşı’nda Askeri Sıhhi-
ye ile Cemiyet arasındaki işbirliğinin kurulmasını ve devamını sağladı.41

Adnan Bey, Kızılay’da ikinci defa kuruluşundan itibaren görev aldı. Halide Edip 
Adıvar’a göre, O’nun Meşrutiyet sonrası Kızılay’da görev almasında İttihat ve Terakkicile-
re zıt düşmemiş olmasının rolü vardı. Aslında O, İttihat ve Terakki Partisine hiçbir zaman 
yazılmamış olma sına rağmen, partinin hürriyet-sever idealist unsuruna ömrünün sonu-
na kadar bağlı kalmıştı. Her cins ve meslekten çalışanların birarada bulunduğu Kızılay, 
Adnan Bey sayesinde aydınların devamlı uğradığı sıcak bir yer olmuştu.42

1920’de İstanbul’un işgali üzerine Anadolu’ya gitmek zorunda kalan Adnan Bey, 
böylece umumî kâtiplikten de ayrılmış oluyordu; ancak, Kızı lay Ankara (Anadolu) 
Murahhaslığı’nın idare ve murakabesinde oynadığı rolle Kızılay ile olan münasebetlerini 
devam ettirdi.43

38  Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.XVI.
39  Gövsa, a.g.e., s.305.
40  Dr. Abdülhak Adnan Adıvar (1882-1955), Tıbbiye’yi bitirdikten sonra Avrupa’ya giderek bilgi ve görgüsünü artırmış; II. 
Meşrutiyet’ten sonra Türkiye’ye dönünce Tıp Fakültesi’nde müderris (profesörlük) muavini tayin edilmiş, bir süre sonra da 
Fakülteye dekan olmuştur. Adnan Bey İstanbul’un iş galinden sonra Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleye katılmış; Ankara’da 
TBMM’de bakanlık ve Meclis Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Halide Edip Adıvar, Doktor Adnan Adıvar, İs tanbul, 
1956.
41  TKD (1877-1949), s.60. Adıvar, a.g.e., s.25.
42  Adıvar, a.g.e., s.21. Halide Edip Adıvar ayrıca şunları yazıyor: “...Adnan’ın Hilâl-i Ahmer hayatının arkadaşları ve muhiti 
üzerindeki tesirini ede biyatımızda çok mühim bir mevkii olan bir tanıdıktan işitmiştim. Ondan âdeta sihirli bir adamdan bah-
sedermiş gibi bahseder, hiçbir insanın mu hitinde bu kadar kendini sevdirmiş, bu derece tesir yapmış olmadığını söylerdi. Ben, 
sebebini sorunca omuzlarını silkmiş ve gülmüştü. Evet, tabiatın bâzı adamlara bahşettiği bir cazibe vardır ki, onu tahlil et mek, 
şu veya bu karakter hususiyetine atfetmek pek mümkün değildir.”
43  Gizer, a.g.m., s.26.
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Âkil Muhtar’ın kardeşi olan Umumî Müfettiş Celâl Muhtar (Özden),44 Kızılay’ın âdeta 
mimarı gibidir. Birinci Dünya Savaşı’nda Kızılay İdâre Heyetindeki görevine ilâveten, 
Kantarcılar’daki Merkez anbarının idâri ve malî işleri geniş yetki ile uhdesine bırakılmıştı.45 
Ce lâl Muhtar aldığı yetki çerçevesinde ileri görüşlülüğü sayesinde, har bin en az dört yıl 
süreceğini ve enflasyonun artacağını düşünerek, Kı zılay’ın bütün imkânlarıyla yiyecek, 
giyecek almak; anbarlar, depolar kurmak, zirai istihsal teşkilâtı yapmak; taşıt şebekesi 
kurulması ve vasıtalar sağlanması ve balıkçılık gibi muhtelif işlere girişti.46 Kendisinin 
de ifade ettiği gibi, “uzak geleceklerin ihtiyaçlarını dü şünmek, bunları mümkün olduğu 
kadar hatasız tayin etmek ve lüzumu olan her maddeyi çok evvelden tedarik etmek”47 
temel prensipleri idi.

Almanya, Avusturya ve Macaristan’da Kızılay Komitesi kurulması va zifesiyle murah-
has olarak Avrupa’ya gönderilen Dr. Hikmet (Gizer), 1915 yılı başında yurda dönmek üze-
re iken Viyana’da kalması bildirildi. O zamandan sonra bu üç merkezde toplanan iâneler, 
Celâl Muhtar’ın tesbit ettiği eşya ve ilaçların satın alınmasına harcanarak Türkiye’ye para 
yerine mal gönderildi. Böylece yurt içinde kıtlığı çekilen şeker vb. gibi maddeler de, ora-
daki dağıtım fiyatlarına alınarak İstanbul’a yol lanıyor; Kızılay’ın olduğu için buna ne Kara 
Kemal, ne de Topal İsmail Hakkı Paşa el koyamıyordu.48

Umumî Müfettiş Dr. Celâl Muhtar, Kızılay’ın menfaati için her fır sattan faydalanma-
ya çalışıyordu; nitekim İngilizlerin Çanakkale’de bı rakmak zorunda kaldıkları önemli 
mikdardaki malzemeyi, askeri baraka lar, kamyonlar, otomobiller, tamirhaneler de dahil 
olmak üzere iki yüz bin lira gibi az bir paraya satın almıştı. Diğer yandan, Amerikan Kı-
zılhaçının bütün malzeme ve otomobillerinin parasız olarak Kızılay’a devri sağlanmıştı.49 
Celâl Muhtar, Milli Mücadelede Anadolu’nun ih tiyaçlarının karşılanması için de çaba 
sarfetti; Anadolu’ya sevkolunan eşyanın muhafazası için Eskişehir’de Kızılay çiftliğinde 
anbarlar inşa ettirdi.

44  Celâl Muhtar (Özden) (1865-1947): Üsküdar’da doğdu. Dr. Âkil Muh tar Özden’in ağbeyidir. 1886’da doktor olduktan 
sonra iki yıl İstan bul’da bakteriyoloji ve kuduz üzerine çalıştı. 1889-1893 yılları arasında Paris’e gönderildi ve burada St. Louis 
Hastanesinde Vidal, Durrier, Fournier gibi ünlü dermatologların yanında asistanlık yaptı. 1913’te Mehmet Ali Bey’in vazifeden 
çekilmesi üzerine, Kızılay’da Umumî Müfettiş olarak görev alan Celâl Muhtar, tasarrufa verdiği önem ve ihtiyatlı davranışla-
rıyla dikkati çekti. Kendisiyle ilgili birçok hatıralarda bu özellikleriyle ilgili anekdotlara rastlamak mümkündür. Celâl Muhtar, 
Talât Paşa kabinesinin çekilmesinden sonra kurulan Sad razam İzzet Paşa hükümeti döneminde, kısa bir süre, Kemal Bey’den 
bo şalan İaşe Nezâreti görevinde bulundu. Kızılay’ın Ankara’ya taşınma sından sonra, İtibâr-ı Milli Bankasının İdare Meclisine 
başkan seçil di; bankanın dağılan sermayesini toplamaya muvaffak oldu; bu görevini bankanın İş Bankasına devredilmesine 
kadar sürdürdü. Gövsa, a.g.e., s.305. Topuzlu, a.g.e., s.13. Celâl Muhtar Özden, a.g.e. Kızılay Dergisi, sayı:26 (Celâl Muhtar 
Özel-Sayısı), Aralık 1947.
45  Dr. Hikmet Gizer, “Celâl Muhtar, Hilâl-i Ahmer Müfettiş-i Umumî si”, Kızılay Dergisi, sayı:26 (Celâl Muhtar Özel Sayısı), 
Aralık 1947 , s.14.
46  Ahmet EminYalman, Yakın Tarihte Gördüklerim, Geçirdiklerim, C.I., Yenilik Basımevi, İstanbul 1970, s.283-284.
47  Dr. Celâl Muhtar Özden, a.g.e., s.21.
48  Gizer, a.g.m., s.14.  Yalman, a.g.e., s.284.
49  Gizer, a.g.m., s.14.
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İdâre Heyetinin vazifesi fahrî idi; yalnız Umumî Müfettişin zarûri masraflarına karşı 
ayda 6.000 kuruş veriliyordu. Celâl Muhtar altı ay bu parayı almaz, günün birinde alır 
ve aynı gün vezneye iade ederdi.50 Ona göre, Kızılay gibi sosyal yardım müesseselerinde 
yüksek ve idâri hizmet deruhde edenler para almamalıydı. Böyle cemiyetlerde görev sa-
hibi olmak bir ideal işidir; aksi takdirde, mekanizmanın genel işleyişinde tam bir başarı 
elde etmek mümkün olamazdı. Celâl Muhtar, Birinci Dünya Savaşı’nda Kızılay’a sağladığı 
kâr ile aynı zamanda iyi bir iş adamı olduğunu da ispatlamıştı. Yine kendi ifadesine göre, 
“iş hayatında başarı şartlarından biri de tehlikeden korkmamak” idi. Bu sözüyle tehlikeye 
körü körüne atılmayı, tedbirsizliği değil; ancak, tehlikeden yılmamayı, tehlikeyi önleye-
cek çareler aramayı kastedi yordu. Diğer yandan Rıza Tevfik’in deyimiyle Celâl Muhtar, 
“bir ağa cın zerresini zayi’ etmeyecek” kadar tasarrufa önem veriyordu.51

Milli Mücadele yıllarında “Hilâliahmerci” (Kızılaycı) lakâbıyla anılan Hamid (Hasan-
can) Bey52 de uzun müddet Kızılay’da görev yap tı. Birinci Dünya Savaşı’nda İdâre Heyetin-
de fahrî muhasebeci olarak göreve başlayan Hamid Bey, Kızılay içindeki asıl ününü Milli 
Mücadele ve sonrasında yaptıklarına borçludur. Hamid Bey 14 Haziran 1921’de TBMM 
Hükümeti tarafından “Kızılay Mümessili” ya da “Siyasi Mümessil” örtülü adıyla TBMM 
adına İstanbul’da görevlendirildi. Hamid Bey, bu tarihten itibaren 19 Ekim 1922’de Refet 
Paşa’nın İstanbul’a gelişine kadar bu sıfatla vazifesini sürdürdü; işgal altındaki İstanbul’da 
yabancı temsilcilerle Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları adına son derece önem li konular-
da birtakım görüşmeler ve anlaşmalar yaptı. İstan bul’da faaliyet gösteren Anadolu yanlısı 
bazı gizli guruplarla da iş birliği yapan Hamid Bey, ileri gelen makamlardan ve yabancı 
kaynaklar dan bizzat ve dolayısıyla edindiği bilgileri günü gününe ait olduğu ma kamlara, 
Felah Grubu’nun emrine tahsis edilen telden yararlanarak bil diriyordu.53

İstanbul’da İngiliz Yüksek Komiseri Horace Rumbold ile Hâmid Bey arasında 23 Ekim 
1921’de yapılan anlaşmadan kısa bir süre sonra, Mal ta’da bulunan Türk tutukluları ile 
Türkiye’de İngiliz tutukluları mü badele edildi.54 Türk-Yunan savaş esirlerinin mübade-
lesi dolayısıyla da faaliyetlerini göreceğimiz Hamid Bey, 9 Kasım 1922’de İsmet Paşa ile 

50  Kızılay Dergisi, sayı:26, Aralık 1947, s.19.
51  Dr. Celâl Muhtar Özden, a.g.e., s. 21,23,26.
52  Hâmid (Hasancan) (1870-1943): İstanbul’da doğmuştur. Orta öğreni mini Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’nde, lise öğre-
nimini Mülkiye’nin İdâdî bölümünde tamamlamıştır, Mülkiyenin yüksek bölümünden mezun olun ca Ocak 1891’de, Maliye 
Nezâreti Muhâsebât- Umum Müdürlüğü Merkez Hesapları Kâtipliği görevi ile ilk devlet hizmetine girmiştir. Her ne kadar 
“Kızılaycı” lâkabıyla anılmışsa da aslında, Hamid Bey maarifçi ve maliyeci idi. Birinci Dünya Savaşı’nda profesörlük ve Osman-
lı Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ile birlikte, 15 Mayıs 1913 (1329) tarihinden itibaren Kızılay Merkez Kurulunda görev aldı. 
Bkz., Dr.Fethî Tevetoğlu, “Kızılaycı Hâmid Bey “, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. C.III., sayı:9, Temmuz 1987, s.681-
690.  Türk Ansik lopedisi, C.XXII., s.91-92.
53  Tevetoğlu, a.g.m., s.685. Hüsnü Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları, C.I., İstanbul 1975, s.309-310. 
Hamit Bey’in Anadolu ile yaptığı yazışmalar için, Himmetoğlu, s.312-378, ayrıca bkz. Bilâl Şimşir, Atatürk İle Yazışmalar ı, 
(1920-1923), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1981, s.239-240,252,255,277-279,297,325.
54  Nutuk, C.II, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1980, s.181.  Bilâl Şimşir, Malta Sürgünleri, Ankara 1985, s.395.
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birlikte Lozan’a gitti; ancak, kısa bir süre sonra Cavid Bey ve Hüseyin Cahid’le beraber 
Türkiye’ye geri döndü.55

Birinci Dünya Savaşı döneminde başarılı faaliyetleri görülen İdâre Heyetinin istifası 
üzerine, yapılan 5 Şubat 1918 tarihinde yapılan Umumî Merkez toplantısında yeni İdare 
Heyeti seçildi. Yeni yönetici kadro su şöyle idi:56 Başkanvekiiliklerine Prof. Dr. Âkil Muh-
tar ve Hâmid Bey, Umumî Kâtibliğe (Genelsekreter) Umumi Merkez üyelerinden Kilisli 
Rıfat, Umumî Müfettişliğe Prof. Dr. Celâl Muhtar Beyler, Fahrî Muhasebeciliğe Berç Ke-
resteciyan Efendi ve fahrî Veznedarlığa Dr. Adnan Bey seçildiler.

Görüldüğü gibi Besim Ömer Paşa’nın yerine Hamid Bey başkanvekilliğine getirilmişti. 
Yeni İdare Heyetinde bir süre sonra yapılan değişiklikle Dr. Adnan Bey’in tekrar Umumî 
Kâtibliğe getirildiği anlaşıl maktadır.57

Kızılay’da tercüme işlerinin önemli bir yeri vardı. İstanbul’un işgali yıl larında 
Kızılay’ın Arapça, İngilizce ve Almanca kâtibi unvanıyla bütün tercümelerini İstanbul 
Üniversitesi’nden Prof. Avram Galanti (Bodrumlu) nin yaptığı58 bilinmektedir.

Birinci Dünya Savaşı döneminde Umumî Merkez azâlığından istifa, ka yıp ve ölüm do-
layısıyla meydana gelen eksikliği telâfi etmek amacıyla zamanla yeni üyeler seçilmiştir. 
Nitekim 1914 yılı Temmuz’unda vefat eden Dr. Abidin Bey’in yerine Maliye Müsteşarı 
Hasan Tahsin Bey, top lantılara muntazam katılmayan Besarya Efendi’nin yerine de Ziraat 
Umûm Müdürü Nesip Bey seçildiler. Yine, 18 Şubat 1914’de yapılan toplan tıda, Dr. Baha-
eddin Şakir Bey’in yerine Eskişehir Kızılay Murahhası Muhlis Bey tayin edildi.

1916 yılı Haziran’ında toplanan Umumî Merkez, toplantılara katılma yan Diran Kelek-
yan Efendi’nin yerine Viyana Kızılay Murahhası Dr. Hikmet Bey’i; 1917 Temmuz’undaki 
toplantısında, Kızılay Eskişehir Murahhası Muhlis ve Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Mü-
dürü Dr. Ali Galib Beyle rin vefat etmeleri üzerine, “azâ-yı ameleden” Sıhhiye-i Bahriye 
Umumî Müfettişi Ömer Fuat Paşa ile Gümülcine eski mebusu ve dava vekili Meh met Arif 
Bey seçildiler. 1918’de vefat eden Amiral Hüsnü ve Dr. Lambiki Paşalar ile Sadrazam Talât 
Paşa’nın yurt dışına çıkması üzerine yerleri ne Mabeyn-i Hümâyûn eski Başkâtibi Ali Ce-
vad Paşa, ile Sıhhiye-i Askeri ye Reisi İbrahim Paşa ve Tıp Fakültesi müderris (profesör) 
muavinlerin den Dr. Neşet Ömer Bey Umumî Merkez üyeliğine seçildiler.59

55  Tevetoğlu, a.g.e., s.688.  Türk murahhasları arasındaki anlaşmaz lık için bkz. Himmetoğlu, a.g.e., s.378-384.
56  KA, ds.237-36.,334.
57  Aralık 1919 tarihli Kızılay Umumî Kongresiyle ilgili bir haberde şunlara yer verilmektedir: “...sonra Encümen-i Malî 
seçimine geçilmiş, başkanın teklifi üzerine gizli oya başvurulmuştur. Rey pusulaları toplandıktan sonra Hilâl-i Ahmer Kâtib-i 
Umumîsi Dr. Adnan Bey tara fından birer birer okunmuş ve ...”, Sabah, 13 Aralık 1919.
58  Kızılay Dergisi, sayı:26, Aralık 1947, s.15-16.
59  OHAC (1330-1334), s.58.
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Dört yıl süren savaş döneminde hiçbir Umumî Kongre yapılmamıştı. Mütareke’den 
sonra ilk kongre Kasım 1919’da İstanbul Üniversitesi Konferans salonunda yapıldı. 
Kongreye Umumî Merkez Heyetinin dört yıl lık icraatına dair bir rapor sunuldu.60 İkinci 
önemli kongre Milli Mücadeleden sonra, Ocak 1924’te, Merkez azâlarının da katılmasıyla 
İstanbul’da toplandı.61 Kızılay’ın 1919’dan 1924 yılına kadar olan 4 yıllık faaliyeti bir rapor 
halinde kongreye sunuldu. Bütün merkez ve şubeler İstanbul’a bağlanarak Milli Müca-
dele döneminde orta ya çıkan ikilik ortadan kaldırıldı. Umumî Meclis’in 15 Şubat 1924’te 
Abdurrahman Şeref Bey’in başkanlığında yaptığı beşinci toplantıda62 yeni İdâre Heyeti 
seçildi. 1924 yılı İdâre Heyetinde şunlar görev al mıştı:63 

Başkan İstanbul Mebusu Abdurrahman Bey; Birinci Başkanvekili: Hâmid (Hasancan) 
Bey; İkinci Başkanvekili: Âkil Muhtar (Özden) Bey; Umumî Kâtip: Dr. Hikmet (Gizer) Bey; 
Umumî Müfettiş: Celâl Muhtar (Öz den) Bey; Fahrî Muhasebeci: Berç Keresteciyan (Tür-
ker) Efendi; Fahrî Veznedâr: Haydar (Kerman) Bey.

Bir süre sonra Dr. Hikmet Bey Umumî Kâtiplikten, Kilisli Rıfat Bey de Umumî Merkez 
azâlığından, işlerinin yoğunluğu sebebiyle, istifa et tiler. Bunun üzerine Umumî Kâtipliğe, 
Umumî Merkez azâlarından Prof. Mehmet Celal Bey muvakkaten atandı.64

Görüldüğü gibi, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde Kızılay’ı idâre 
edenlerin büyük çoğunluğunu doktorlar teşkil etmekte idi. Meşrutiyetten önce Tıbbiyeden 
yetişenler yalnız milletin sağlığı ile değil, diğer birçok konularla da ilgilenmişler ve başa-
rılı çalış malar göstermişlerdi ki, Kızılay bunlara iyi bir örnektir. Kızılay’ın ba şarılarında, 
halkın yardım duygusunun idealist ellerde değerlendiril miş olması da etkili olmuştur. 
Ahmet Emin Yalman, “Akıncılar Grubu” olarak nitelendirdiği Kızılay yöneticileri hakkın-
da şu değerlendirmede bulunmaktadır:

“Birinci Cihan Harbi ve İstiklal Harbi esnasında Kızılay’ın başın da her biri ayrı bir değer taşı-
yan akıncılar toplanmıştı. Bunlar Kızılay’ı seviyorlardı. Bunu başarıdan başarıya götürmeyi ve hiç 
hataya meydan bırakmamayı bir şeref meselesi, bir vicdan borcu sa yıyorlardı. Manasız çekememez-
lik hislerine kendilerini kaptırmı yorlardı. Her biri temiz bir varlık sıfatıyla imtihan geçirmiş, se ciye 
üstünlüğünü ispat etmiş adamlardı.”65

60  Sabah, 13 Kanûn-ı Evvel (Aralık) 1335 (1919). Kongrenin açılış haberi şöyle başlıyordu: Osmanlı Bankası İdâre Heyeti 
azâsından Hâmid Bey’in kürsüye gelerek, kongrenin açılması için bir başkan ve iki başkanvekilinin seçilmesi gerektiğini 
hatırlatması üzerine; Yusuf Akçura söz alarak başkanlığa Rıza Paşa’yı, başkanvekilliklerine de Çürüksulu Mahmud Paşa ile Sü-
leyman Nazif ’i aday gösterdi. Yapılan oylama sonunda Topçu Ferîki (tümgeneral) Rıza Paşa başkanlığa, A’yândan Çürüksulu 
Mah mud Paşa ile Süleyman Nazif Bey de kongre başkanvekilliklerine seçildi.
61  “Hilâl-i Ahmer Kongresi, Açıksöz, 13 Ocak 1924. THAM, no:28, 15 Aralık 1923, s93.
62  THAM, no: 31, 15 Hart 1924, s.213.
63  THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.216-217. Rapport Du Croıssant-Rouge Turc (1921-1922), Constantınople, İmp. Ahmed 
Îhsan. Cie. 1923. Açıksöz , 23 Şubat 1924.
64  THAM, no:34, 15 Haziran 1924, s.315.
65  Yalman, a.g.e., 8.282.
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Celâl Muhtar Özden hatıralarında, uzun müddet Kızılay’da üstlendik leri görevden 
“yüzlerinin akı” ile çıktıklarını söylerken, cemiyetin on yıllık başarılı çalışmalarını da 
anlatmak istemektedir. Celâl Muhtar başarılarındaki iki önemli şartı şöyle açıklar: “Biri, 
arkadaşlarımın bana tam bir emniyet ve itimat ile bağlı olmalarıdır. Diğeri de, benim ile 
beraber çalışan vatandaşların ciddi bir ideal sahibi olmaları dır.”66

C) MERKEZLER, ŞUBELER VE MURAHHASLIKLAR

I- Birinci Dünya Savaşı Dönemi

a) Merkezler ve Şubeler:

1914 Yılının başlarında henüz merkez ve şube teşkîl edilmemiş olan yerlerdeki vali 
ve mutasarrıflara gerek Kızılay ve gerekse Dahiliye Nezâretince tebligatta bulunularak 
bu konuda faaliyete geçmeleri isten di.67 Diğer yandan, Anadolu dışında da Kızılay’ın 
teşkilâtlanması için bazı çalışmalar yapılıyordu. Nitekim, Balkan Har bi’nde Kızılay va-
sıtasıyla orduya ve göçmenlere yardımda bulunan Mısır ve Hindistan halkına teşekkür-
de bulunmak üzere Başkâtip Dr. Adnan Bey ve Umumî Merkez azâsından Kemal Ömer 
Bey bu ülkelere gönderildi. Adnan Bey dönüşte Suriye’ye uğrayarak, vilâyette Kızılay 
teşkilâtının kurul masına çalıştı.68

Nizamnameye göre, vilâyetlerde merkez, livâ ve kazalarda ise şube teşkilâtı kurulabi-
liyordu. Livâ ve kaza şubeleri doğrudan doğruya mensup oldukları vilâ yet merkezlerine; 
yurt dışındaki şubeler ise İstanbul’da Umumî Merkeze bağlı olarak çalışabiliyordu. Bu dö-
nemde Çankırı şubesi ile Ankara, İz mir, Sivas, Edirne, Bağdat, Yemen ve Sofya merkezleri 
oldukça önemliydi.

1915 yılında Kızılay’ın Anadolu’da daha yeni tanınmakta olduğu, do layısıyla teşkilâtını 
tamamlamadığı anlaşılmaktadır. Aynı yıl Ankara ve Çankırı (Kangırı) esir karargahlarını 
ziyaret etmekte olan Kızılay heye ti, aynı zamanda Kızılay hakkında eşraf ve halkı aydın-
latarak azâ sayı sını çoğaltmak için çaba sarfetti. Kızılay “Üserâ Komisyonu” kâtibi Macit 
Bey’in de bulunduğu bu heyet 8 Ocak 1915 tarihli raporunda,69 Kızılay’ın Anadolu’daki 
teşkilâtı hakkında da bilgi vermektedir. Heyet, Kızılay’ı tanıtmak için Çankırı, Kalecik 
ve Ankara’da halkı, Kızılay hakkında bilgilendirerek; onları iâne vermeye ve azâ olmaya 
teşvik etti, bu konuda mahalli idarelerin yardımını istedi. Çankı rı şubesi hakkında şunlar 
yer almaktadır:

66  Celâl Muhtar Özden, a.g.e., s.28.
67  Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Tarafından 330 Senesi Meclis-i Umumîsine Takdim Olunan Rapor, Dersaadet, Hilâl 
Matbaası, 1330, s.17.  ATASE Arşivi, kls.2430, ds.88, fh.l.
68  A.g.e., s.19.
69  KA, ds.520., (1912, 1916).
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“Kangırı’da zaten Hilâl-i Ahmer şubesi mevcûd ve epeyce faal olup orada yapılacak şey, 
azâ adedinin ve iânatın tezyidine hidmet et mekten ibarettir. Şubemizin reisi Mutasarrıf-ı 
sabık Ulvi Bey, bu babda sarf-ı gayretten geri kalmadığı gibi, Mutasarrıf-ı Lâhik Şükrü Bey 
dahi teşvikât-ı lâzimede bulunmayı vaad etmiştir. Şu kadar ki, Ankara’dan Kastamonu ve 
Sinop cihetlerine sevkedilen zuâfâ-yı askeriye, cihet-i askeriyece yalnız Kangırı’ya kadar 
gönderilip oradan ileriye nakilleri hususu cihet-i mülkiyeye bırakıldığından ve halbuki 
yolun en arızalı hattı olan tehlikeli aksamı Kangırı’dan sonra olduğundan, bu babda bü-
yük müşkülâta tesadüf olunduğunu mu tasarrıf-ı livâ, suret-i mahsûsada ikâmetgâhımıza 
gelerek ifâde ve zuafâ-yı askeriyenin tesadüf ettiği müşkülâtı ve çektiği mezahimi hikâye 
etmiş ve zuafâ-yı merkumeye Hilâl-i Ahmerce muavenet olunmasını taleb etmiştir. Edi-
lecek muâvenet hem Kangırı’da çorba ve çay tevzi’ etmek için bir aşhane tesis, hem de 
Kangırı’dan ileriye vukuubulacak nakliyata muavenet olunması suretiyle vukuubulmak 
lâzım gelir. Böylece zuafâya edilecek muâvenet Hilâl-i Ahmer’in hidematını ahaliye daha 
aşikâr bir surette izhâr ederek iânatın cemi’ ve tezyîdine külli hidmeti olacağı aşikârdır.”

Kalecik’e uğrayan heyet, kaymakamın kaza dışında olmasından dolayı onunla görü-
şememiş ise de, “müftü ile tahrirât kâtibi, mal müdürü vekili ve reji memuruyla teati-i 
efkâr edilmiş ve Hilâl-i Ahmer Heyeti zaten meşgul bulunduğundan kaymakam beyin 
avdetinden sonra ibrâz-ı faa liyet etmesi rica olunmuştur…”

Aynı rapordan öğrendiğimize göre, Çankırı ve Kalecik’te Kızılay şubeleri mevcut ol-
masına rağmen, 1915 yılının ilk aylarında Ankara’da Kızılay teşkilâtı yoktu. Daha önce 
bir Kızılay “heyet-i müessisesi” teşkîl edilmiş ise de, başarılı olamamıştı. Kızılay heye-
tinin müracaatı üzerine teşebbüse geçen Vali Vekili Necmi Bey, yayınladığı “tahrîrat-ı 
umumîye” ile memur, eşraf ve diğer ileri gelenlerden yeni bir heyet teşkil ederek senelik 
bir lira iâne vermelerini sağladı. Bir başka ka yıttan öğrendiğimize göre, Süleyman Necmi 
Bey’in yardımıyla kurulan merkezin başkanvekilliğine Rıfat (Börekçi) Efendi getirildi.70

Bu dönemde İzmir Kızılay Merkezi, Anadolu’daki en faal merkezler den biriydi. İzmir 
ve çevresinin önemli bir askeri merkez olması ve ayrıca İzmir limanının kapalı olmasın-
dan dolayı ortaya çıkan iktisadi buhran ve salgın hastalıklarla mücadele çalışmaları mer-
kezin önemini artırıyordu. Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcından beri İzmir’den gelip-
geçmekte olan askeri birliklere her türlü ilaç, ameliyat aleti, yatak, yorgan, çarşaf, batta-
niye, çamaşır ve melbûsat gibi eşyalar dağıtıldı. Ayrıca frengi, sıtma, tifüs ve kolera gibi 
salgın hastalıklarla da mü cadele edildi; özellikle lekeli hummaya karşı mahalli Müdafaa-i 
Milliye Heyeti ile beraber yapılan mücadelede altı ay içinde 1.500 lira harcan dı. Fakir 

70  Türkiye Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umumîsi 30 Haziran 1927 İdâre-i Hesabiyesine Aid Tedkik Komisyonu Raporu, 1928., s.9. 
“331 Senesi Ankara Merkezi Mübaayatı: Bilançoda tasviye olunacak matlûbât meyanında Ankara Hilâl-i Ahmer Merkezi Reis-i 
Sânisi Rıfat Efendi zimmetinde görülen 2700 lira hakkında icrâ edilen tedkikat ve tahkikat neticesin de, 15 Mart 1916 tarihiyle 
Ankara Valisi Süleyman Necmi Bey nâmına ve mumâileyhin me’zûniyetiyle mahalli Hilâl-i Ahmer Merkezi Reis-i Sânisi Rıfat 
Efendi’ye havale olunan işbu meblağ hakkında, elyevm Diyanet İş leri Reisi bulunan Rıfat Efendi hazretlerinden alınan...”
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halkın iaşeleri için Müdafaa-i Milliye Cemiyeti merkeziyle birlikte, 1916 yılı Kasım’ında 
İzmir’de açılan aşhanede, çok ucuz bir ücret kar şılığında 20-25 bin kişiye yemek verildi. 
Savaş sonuna kadar bu aş hanede tahminen dört buçuk milyon kişiye yemek dağıtıldı. İz-
mir Kızı lay Hastanesi Mütâreke’nin imzalanmasına kadar faaliyette bulundu; 80 yataklı 
bu hastanede 1125 asker tedavi edildi. İzmir Merkezince ayrı ca bir hastabakıcılık okulu 
da açılmıştı. 1917 Yılında İzmir Kızılay Merkezi’nin 210; Kızılay Hanımlar Merkezinin ise 
180 azâsı vardı.71

Ordunun sevkiyat yolu üzerinde bulunması Sivas Merkezi’nin önemini artırıyordu. 
1915 senesi sonuna kadar faaliyette bulunan Sivas Kızılay hastanesine başvuran 1016 has-
tadan 920’si iyileşip kıtaalarına gönde rildi. Sivas Merkezi ordu ve mahalli halka yaptığı 
yardımlardan başka, Eskişehir ve İstanbul’dan sevkolunan eşya ve malzemenin Kafkas 
cebhesinde bulunan Kızılay heyetlerine ulaştırılmasını sağladı.72

Balkan Harbi’nin harap ettiği Edirne’de kurulan merkez ise, daha çok sağlık alanın-
da hizmette bulundu. 1914’te Vilâyetin sağlık iş leri için 5.000 liradan fazla masraf edildi; 
Edirne hastanesi ameliyathanesinin iş görecek kısımları onarıldı ve hizmete açıldı. Bunun 
ya nı sıra, Balkan Savaşı’nda şehit düşenlerin çocukları için açılan okula 1.000 lira verildi; 
ayrıca dul kadın ve kızlar için Edirne Kızılay bi nası tamir edilerek darüssına (sanatevi) 
haline getirildi. Çanakkale bombardımanından zarar gören mültecilerin zaruri ihtiyaçları 
karşılan maya çalışılırken; bir yandan da yetiştirdiği yedi “hastabakıcı efendi yi” aylık 300 
kuruş maaşla Tekirdağı (Tekfurdağı) hastanelerinde ya ralı tedavisine gönderdi. Edirne 
Merkezi, Tekirdağ Kızılay Şubesi ve Edirne Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ile beraber yaptık-
ları çalışmalar sonucu üç bin yataklı bir hastanenin bütün levâzımıyla İkinci Kolordu ’ya 
verilmesini sağladı. Edirne Merkezi bu hizmetleri için yaptığı masrafı mahallinden topla-
dığı iânelerle karşılamıştı.73

Birinci Dünya Savaşı’nın bütün cephelerde sürdüğü günlerde önemli merkezlerden 
biri olan Bağdad Kızılay Merkezi, İstanbul’dan gönderilen para ve ilaç yardımının yöre-
deki halka dağıtılmasını sağladı.74 Irak Cephesinde savaş başlar-başlamaz Dr. Sami Bey’in 
başkanlığında teşkîl edilen Bağdad Mer kez Heyeti bir taraftan iâne toplamaya çalışırken, 
diğer yandan bir program dahilinde sağlık teşkilâtını tanzime başladı. Divaniye Mebusu 
Dr. Sami Bey, İstanbul’a gönderdiği 30 Nisan 1915 tarihli bir yazıda Bağdad Merkezi hak-
kında şunları yazmaktadır:

71  Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, İzmir Heyet-i Merkeziyyesinin Harb-i Umumî Esnasındaki Mesai ve İcraatı, Keşişyan 
Matbaası, İzmir, s.6-7.  OHAC (1330-1334), s. 64-65.
72  OHAC (1330-1334), s. 66.
73  A.g.e., s. 66-67.
74  A,g.e., s. 62.
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“Nizamnâme-i esasînin fasl-ı hâmisinin 35. maddesine tevfikan vi lâyet meclis-i 
umumîsi, bir ay te’hir-i zarûriyle Mart’ta ictima’a davet edildi. İlk davete mukayyed azânın 
nısfı raddesinde (...) bir ictimâ te’min edilemediğinden bir hafta te’hirle ikinci ictima’a da-
aveti vukuubuldu. İkinci ictimâda azâ-yı müessise ve ameleden 36 zât isbat-ı vücûd etti. 
Heyet-i (memure-i) merkeziyye, hesabat ve icraatını mübeyyin raporunu okudu. Merkez-i 
Umumî Kongresine, Sıhhiye Müdür-i Umumîsi Muallim Doktor Esad Paşa hazretlerini 
Bağdad Merkezi nâmına intihâb etti. Bu ictimâ’ında vazifesini ikmâl edeme yen Meclis-i 
Umumî, Nisan’ın üçüncü Cuma günü tekrar toplanıp he yet-i merkeziyyeyi intihâb ederek 
ictimâ’ına nihayet verdi.”75

Aynı tarihli yazıda, seçim sonuçları hakkında verilen bil gilere göre, 5 Nisan 1915’de 
yapılan toplantıya 36 azâ katılmış ve se çim sonunda Merkez ve İdâre Heyetleri belirlen-
mişti. Tekrar göreve ge tirilen İdâre Heyeti üyeleri Dr. Sami Bey (başkan), Sıhhiye Birinci 
Sınıf Müfettişi Dr. Hikmet Süreyya Bey (kâtip), “Cemaat-i Musevîye muteberânından” 
Mütahim Salih Efendi (başkanvekili), “Cemaat-i Hiristiyaniye muteberanından” İsken-
der Aziz Efendi (veznedar), muteberândan Mehmet Ağazade Abdulvahab Çelebi (vezne-
dar muavini)’den oluşmaktaydı. Merkez Heyetinde, İdâre Heyetine seçilenlerden başka 
Bağdat mebusu Zikrizade Fuad Bey, Belediye Başkanı Dr. Kâni Bey, Dava Vekili Mah-
mud Subhi Bey, Hukuk Mektebi Müdürü Hikmet Süleyman Bey, Dava Vekili Vehbi Bey, 
muteberândan Yakup Serkiz Efendi ve eşraftan Alusizade Mehmet Der viş Efendi bulun-
maktaydı.

Bağdad Merkezi, teşkilâtını tamamladıktan sonra mahallî mülkiye hastanesinin idare-
sini üzerine aldı; ayrıca, toplam 3 bin yatak kapasiteli sabit ve dubalar üzerinde iki seyyar 
hastane tesis etti. Nasırıye’de 150 yataklık hastane malzemesi ordu Sıhhiyesine verildi. 
Bağdad’ın işgaline kadar faaliyette bulunan eczahanede fakir hasta ve halka ilaç dağıtıl-
dı. Bağdad’da serbest doktor ve eczacı bulunamadığın dan Kızılay hastanesinin doktor ve 
eczacı ihtiyacı ordu Sıhhiye teşki lâtından karşılandı. Merkez tarafından şehit subay ailele-
riyle yerli fakir halka nakdi yardımda bu lunuldu.76 Bağdat Merkezinin gayretiyle kurulan 
sağlık heyetleri, Bağdat’ın tahliyesi sırasında eşyalarını terketmek zorunda kaldılar.

1916 yılı Mayıs ayında Yemen’den İstanbul’a gönderilen bir yazıda, burada bir Kızılay 
merkezi teşkil edildiği ve iâne toplanmaya başla dığının bildirilmesi üzerine,77 toplanı-
lan iânenin ordu Sıhhiyesine verilmesi, ayrıca her türlü vesikanın uygun bir zamanda 
İstanbul’a gön derilmesi istendi. Ne var ki Yemen İstanbul’dan çok uzaktaydı ve savaş ala-
nı içindeydi. Bir müddet sonra Yemen’le her türlü haberleşme kesil di.78

75  KA, ds.333, (1915).
76  OHAC (1330-1334), s.63. OHAM, no:3, 15 Kasım 1921, s.66-67.
77  KA, ds.333, (1915).
78  OHAC (1330-1334), s.67.



35KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ (1914-1925)

Cebel-i Lübnan’da kurulan Kızılay Merkezi, başlangıçta topladığı ianelerle Cemiyet ça-
lışmalarına katkıda bulundu. Ancak, savaşın son yıllarında yörede kıtlığın başlamasıyla 
yardım kesildi. Bu defa Kızılay buraya yardımda bulunarak para ve kinin gönderdi.

Osmanlı tebası tarafından 8 Şubat 1918’de faaliyete geçirilen Sofya Merkezi iâne top-
lamak, sinema ve konserler tertip etmek suretiyle geli rini kısa zamanda artırdı. Merkez 
tarafından Galiçya ve Balkan Cephelerinde savaşan Türk askerlerine güzergâhlarda çay 
verildi; fakir Türkle re de çamaşır, muhtelif giyecek dağıtıldı. Hasta ve yaralı Türk subay 
ve erlerine ço rap, çamaşır gibi eşyalar da dağıtan Sofya Kızılay Merkezi, faaliyetini Birinci 
Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sürdürdü.79

b) Murahhaslıklar:

• Almanya ve Avusturya Murahhaslığı

Savaşın başında, Kızılay’ın tahmin edilen büyük masraflarının yurt içinden toplana-
cak iânelerle karşılanamayacağı dikkate alınarak çare aranmaya başlanmıştı. Kartpostal, 
pul ve okul defteri satmak gibi ti carî bir takım faaliyetler de yetersiz kalıyordu. Bunun 
üzerine, Mütte fik devletler halkının yardımlarından faydalanmak yoluna gidildi.

Tıp Fakültesi müderris muavinlerinden ve Kızılay azâsı Dr. Hikmet (Gizer) Bey, refaka-
tine bir kâtip verilerek Almanya, Avusturya ve Macaristan Murahhası sıfatıyla Avrupa’ya 
gönderildi. Hikmet Bey’in çabaları sonucu Berlin, Viyana ve Budapeşte’de teşkil olunan 
Kızılay Komiteleri vasıta sıyla toplanan iâneler Türkiye’de yokluğu çekilen eşya, ilaç ve 
sağlık malzemesi satın alınarak gönderildi. İstanbul’a gönderilen ilaç ve eşyalar ordu ve 
halka dağıtılmakla birlikte, ordu Sıhhiyesinin siparişleri de Murahhaslık yoluyla karşı-
landı.

Dr. Hikmet Bey, Kızılay’ın “reis-i evveli” ve Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa’nın iz-
niyle Osmanlı Sefaretinde açtığı Kızılay bürosunda gö revine devam etti. Berlin, Viyana 
ve Budapeşte’den başka, Bosna-Hersek’de Osmanlı Başşehbenderinin önderliğinde teşkîl 
edilen Kızılay Yardım Komitesi de tiyatro, konser tertip etmek ve çiçek satmak suretiyle 
önemli mikdarda iâne topladı.

Kızılay Murahhası Hikmet Bey tedavi için Almanya, Avusturya ve Ma caristan’a gön-
derilen hasta subay ve erlerin hastane ve senatoryumlara yerleştirilmeleri; yine, Galiçya 
muharebelerinde yaralanan Türk askerlerini ziyaret etmek, onların haberleşmelerini sağ-
lamak ve malûl leri memlekete göndermek gibi işlerle de ilgilendi. Rusya ile imzala nan 3 
Mart 1918 tarihli Brest-Litovsk Andlaşması’ndan sonra Rusya’daki Türk savaş esirlerinden 
Viyana, Avusturya ve Macaristan yoluyla Türkiye’ye dönenlere gereken yardımlar yapıl-
dı. Murahhaslık 1918 yılı sonlarına kadar çalışmalarına devam etti.80

79  A.g.e., s. 68.
80  A.g.e., s. 44.  TKD (1877-1949), s. 40.
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• Eskişehir Murahhaslığı

Çanakkale Savaşı bütün şiddetiyle devam ederken Kızılay, bir ted bir olmak üzere 
nakdinin ve eşyasının bir kısmını Anadolu’ya taşımayı uygun gördü. Bu maksatla İdâre 
Heyeti azâsından bir kısmının İstanbul’da, bir kısmının da Anadolu’da bulunması karar-
laştırılarak eşyaların en önemlileriyle paranın büyük kısmı Umumî Merkez azâsından 
Dr. İsmail Besim Paşa ve Muhlis Bey vasıtasıyla Eskişehir’e taşındı.81 Harp teh likesinin 
İstanbul’dan uzaklaşmasıyla eşya ve paraların bir kısmı geri getirildi ise de, İstanbul’daki 
aşhanelerin ihtiyacı olan gıda maddesi ve kasaplık hayvan ihtiyacı için Eskişehir’de bir 
murahhaslık kurulma sı uygun görüldüğünden İsmail Besim Paşa ile Muhlis Bey orada 
murahhas olarak bırakıldılar.

Başlangıçta, bir depo tesis etmek amacına yönelik olan bu teşebbüs Murahhaslığın ku-
rulmasıyla hem İstanbul aşhanelerine et ve gıda temin edilen bir çiftlik olmuş; hem de, 
Kızılay’ın Erzurum, Erzincan, Kayseri ve Ankara’daki müesseselerine eşya ve malzeme 
nakledilen bir sevk mer kezi olmuştur. 1917’de Ankara yangını ve Çankırı depreminden 
zarar gö renlere buradaki depodan yardım gönderilmişti.

Eskişehir Murahhaslığı Mütareke’den sonra lağvedilmiş ise de, de posundaki eşyalara 
dokunulmamış; hatta ihtiyâten İstanbul’dan eşya ve para gönderilmeye devam edilmiş-
tir. Dr. İsmail Besim Paşa’nın Ankara’ya gitmesinden sonra, Eskişehir’deki Kızılay de po 
ve müesseseleri tamamen Ankara Murahhaslığı’nın emrine verilerek82 Milli Mücadelenin 
önemli kaynaklarından birini teşkil etmişti.

• Cephe ( Dâr-ül-Harb) Murahhaslığı

Tıp Fakültesi müderrislerinden Dr. Asaf Derviş Paşa 1915 yılında “Dâr-ül-harb” (cep-
he) Murahhaslığına tayin edildi. Kafkas Cepbesi’nde bulunan Kızılay sağlık teşkilâtı için 
İstanbul’dan gönderilecek eşya nın sevkini kolaylaştırmak üzere menzil noktaları kurmak 
ve aynı za manda Konya’dan itibaren cepheye kadar olan yerlerdeki Kızılay sağlık heyetleri-
ni teftiş etmek Asaf Paşa’nın görevleri arasında idi.83 22 Nisan 1915’te Ulukışla’dan gönderi-
len raporda, cephe murahhasının faaliyetleri ve müşahadelerine geniş yer verilmektedir.84 
Dr. Asaf Derviş Paşa önce Konya’ya, sonra Ereğli ve Ulukışla’ya uğradığını ve bulaşıcı has-
talıkların önünün alındığını belirtmektedir. Konya Kızılay Hastanesi kapatılarak tifüsle 
mücadele ve kurulacak sevkiyat merkezine nezâret etmek üzere Sivas’a nakledilmişti. O 
sırada Erzurum civarında açılması kararlaştırılan 500 yataklı nekahethane eşyasıyla diğer 

81  OHAC (1350-1334), s. 45.  TKD (1877-1949), s. 40-41.
82  OHAC (1335-1338), s. 4.
83  OHAC (1330-1334), s. 46.
84  KA, ds.236, (1915).
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müesseselerin ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul ve Es kişehir anbarlarından yola çıka-
rılmış olan eşyaların sevkini kolaylaş tırmak için Kayseri ve Sivas’ta, kısa bir süre sonra da, 
Erzincan ve Erzurum’da menzil noktaları oluşturulmuştur.

Asaf Derviş Paşa’nın üç ay devam eden görevi sırasında Konya, Ereğ li, Kayseri, Si-
vas, Erzincan ve Erzurum’da kurulan müesseseler Cephe Murahhaslığının faaliyet sa-
hası içinde çalıştılar. Cephe Murahhaslığı vasıtasıyla Kızılay sağlık teşkilâtının ihtiyaç-
ları karşı lanmıştı. İstanbul’a gönderilen raporlarda bazı tavsiye ve müşahedelere de yer 
verilmekteydi.85

II- Mondros Mütarekesi Sonrası

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Kızılay merkez ve şubelerin den çoğu ya 
azâlarının bulundukları yerlerden ayrılmaları, ya da iâne vermekte olan halkın fakirleş-
mesi yüzünden kapanmıştı. Osmanlı Devletinin kaybettiği topraklarda artık Kızılay faa-
liyetlerinden söz edilemezdi.

Mütareke’den sonra Batı Anadolu’daki merkez ve şubeler Yunanlıların işgali ve tah-
ribatı dolayısıyla varlıklarını bile koruyamamışlardı. Bu yüzden Kızılay’ın 1919 ve 1920 
yıllarında muhtelif bölgelere gönder diği imdad heyetlerinin masraflarına merkez ve 
şubeler iştirâk edememişti. Milli Mücadelede Anadolu’daki merkez ve şubeler, Anadolu 
Murah haslığı’nın lağvedilmesine kadar Ankara’ya bağlı kaldılar. Milli Müca delenin ilk 
yıllarında gayet mahdut vilâyet merkezlerinde Kızılay şube si mevcut iken, 1921 yılında 
Anadolu’da 30 merkez ve 60 şube faaliyet teydi.86

İstanbul’un işgalinden sonra Anadolu ile haberleşme ve ulaşımın zorlaşması, Umûmî 
Merkezin merkez ve şubelerle olan irtibatını kopardı; Umûmî Merkez 6 Nisan 1923’ten iti-
baren ancak, taşra teşkilâtına hakim olabildi.87 Teşkilâtta birliğin sağlanmasından sonra, 
daha önce 133 olan şube sayısı 297’ye çıktı. 1923 yılının ilk yarısında merkez ve şubelerden 
Umûmî Merkeze 78779 lira gönderildi.

1924 yılında Anadolu’da yeni merkez ve şubeler açılmasına çalışıl dı. Umûmî Merkez 
azâlarından Hakkı Şinasi Paşa, teftiş ve yeni şube ve merkez teşkîli için İzmir’e gönde-
rildi. 12 Nisan 1924’te İzmir’e gelen Hakkı Şinasi Paşa, Mübadele Komisyonu ile Kızılay 

85  KA, ds.236, (1915). 22 Nisan 1915 tarihli raporda şunlara yer ve riliyordu: “...Sivas’ın gerek hal-i hâzırda dâr-ül-harbe 
kurbiyyeti ve Ulukışla-Sivas, Sivas- Erzurum hatlarının mahall-i telâkisi olması ve gerek sulhu müteâkib avdette deniz tarikiyle 
sevkiyât vuku’unda o civarda teşekkül edecek menzillere kurbiyyeti hasebiyle şehr-i mezkûr da behemehâl bir tesise lüzûm gör-
mekteyim.”, “...Ulukışla şimdilik as keri ictimâ’a mahalli olmaması ve ancak Erzurum’a vuku’ubulan sevkıyatt a askerlerin bura-
da yalnız bir gece geçirmeleri hasebiyle ehemmiyet-i sâbıkasını gayib ettiğinden, yalnız revir hidmetini ifâ edebilmek ve zuhûr 
edecek münferid hastalar yatırılmak üzere bir tabib ile on beş yataklık bir hastane şeklinde muhafazası kâfi görülmektedir.”
86  “Anadolu’da Hilâl-i Ahmer” , Hakimiyet-i Milliye, 29 Mart 1921. 0HAC (1335-1338), s. 277-278.
87  THAM, no:23, 15 Temmuz 1923, s.307-308.
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teşkilâtını teftişe başladı.88 6 Mayıs 1924 tarihli bir raporda; “bura erkek ve kadın azâ-yı 
amele kaydına ve şuabâtta teşmîline yarından itibaren” başlana cağı bildiriliyordu. Cemi-
yetin gelirlerini artırmak için rozet satışla rı yanında konserler de tertip edilmekteydi. Bu 
konuda şöyle deniliyor du:

“Burada iyi mûsikî cemiyeti olmadığından Kadıköyü’nde bulunan ha nım ve erkeklerden mürek-
keb Şark Mûsikî Cemiyeti’ni burada Hilâl-i Ahmer nâmına üç konser vermek üzere bir hafta müd-
detle davet ettim. Buna muvaffak olursam, bundan ziyâde müstefîd olacağımız şüp hesizdir. Bunun 
da neticesini arzedeceğim.”89

Hakkı Şinasi Paşa aynı yazıda İzmir’deki görevini bitirdikten son ra Manisa, Balıkesir, 
Aydın, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar vilâyet lerini teftiş ile merkez ve şube teşkilâtla- 
rını tanzim ve ıslah ettik ten sonra Konya’ya gideceğini; daha sonra, Konya, Bozkır, Kırşe-
hir, Kayseri merkezlerini teftiş ettikten sonra İstanbul’a döneceğini bil diriyordu.

1 Temmuz 1924’te Muğla’dan gönderilen yazı, Kızılay’ın Anadolu’da nasıl teşki- 
lâtlandığını göstermesi bakımından önemlidir. Bir Perşembe günü Muğla’ya gelen Hakkı 
Şinasi Paşa, ilk önce Kızılay Başkanı Avukat Baha Bey’le görüştü; daha sonraki faaliyetle-
rini kendisi şöyle anlatmaktadır:

“...Ferdâsı Cuma günü idi; her taraf kapalı. Cumartesi günü Vali Asaf Bey ile görüştüm. Bu zât, 
Ferid Paşa zamanında Hilâl-i Ahmeri teftiş eden müfettiş beylerden biridir. Mumâileyh ile verdiği-
miz kararda, ahaliyi Valinin tezkeresi ve dellâl çağırtılması ve ilânları yazdıkları siyah tahtaya tahrîr 
ile (Burada gazete ve hat ta matba’a bile yok) pazartesi günü kabl-ez-zevâl Belediyeye ve hanımları 
dahi ba’de-z-zevâl Kızlar Mektebi’ne çağırttık. Dün Vali ile birlikte Belediyeye gittim. Kırk iki kişi 
gelmişti. Onlara Hi lâl-i Ahmer’in bidâyetinden bu güne kadar yaptığı ve daha yapacağı hidemâtı 
anlattım. Ve muamelâtının dürüst olduğuna bizzat teftiş etmesi hasebiyle, Vali Beyi işhâd ettim. 
Nihayet, cümlesi mümkün olduğu kadar çok azâ-yı amele kaydettireceklerini vaad ettiler. Ve esasen 
üçü noksan olarak mevcûd dokuz heyet-i merkeziyye azâlarını ibkâ ettiler ve üç zâtı dahi yeniden 
intihâb ederek heyet-i merkeziyye teşekkül etti. Mevcûd kırk iki zevât Muğla Merkezi’nin azâ-yı 
müessisesi olarak kaydolundular. Bugün heyet-i merkeziyye ilk iç timâ’ını yapacak; bendeniz de bu-
lunacağım; vezâifi tesbit edeceğiz. Ve hemen azâ kaydına başlanacak. Zaten arz ettiğim gibi azânın 
adedi dokuz idi. Şimdi teşkilât yeniden başlıyor...”90

Hakkı Şinasi Paşa, Muğla’da Kızılay Kadınlar Merkezinin nasıl teş kilatlandığını da 
şöyle anlatmaktadır:

“...Ba’de-z-zevâl Kızlar Mektebi’ne gittim. Orada dahi yirmi iki hanım toplanmış idi. Onlara 
dahi işi ber-tafsîl anlattım. Ve İstan bul hanımlarının Hilâl-i Ahmer’e ettikleri hidemâtı bir lisân-ı 

88  KA, ds.529.
89  KA, ds.530, (1923-1924).
90  KA, ds.530, (1923-1924).
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takdîr ve şükrân ile yâd ettim. Ve kendilerinin dahi İstanbul hem şireleri gibi çalışmalarını ricâ 
eyledim. Hanımlar erkeklerden da ha kolay işi kavradılar. Bu hanımlar dahi Hanımlar Merkezinin 
azâyı müessisesi olarak kaydolundular. Hemen intihâbat yapdık. İçlerin den on iki hanım heyet-i 
merkeziyyeye intihâb olundular. Bunlardan dahi beş hanımdan ibaret heyet-i idâreyi dahi intihab 
etdirerek teşkilât tamamlandı. Ve onlar da bugün azâ-yı amele kaydına başla yacaklar. Ve buranın 
zengin ve asîl ailesine mensûb, cidden yüksek terbiyeli bir hanımı reise intihâb ettiler. Aynı teşkilât 
kaza, na hiye ve köylerde dahi yapılacak ve bu hususda Vali beyin muâveneti şâyân-ı takdirdir. Bit-
tabi, hanımlar heyeti merkez ve kazalarda olacak. Şimdilik nahiye ve köylerde yalnız erkek heyetleri 
buluna caktır...”91

a) Anadolu (Ankara) Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı:

16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilâf devletleri tarafından işgali üzerine bir çok Türk ay-
dını Anadolu’ya geçmeye başlamıştı; bunlar ara sında Kızılay Umûmî Kâtibi Dr. Adnan 
(Adıvar) Bey de bulunuyordu.

İşgal devletleri askerlerinden oluşan 50 kişilik bir askeri müfreze gece yarısı Kızılay’ın 
merkez binasına baskın yaparak telefon hatlarını kesmişler ve dosyaları yırtmışlardı. Ha-
demeler uyandırılarak Adnan Bey’in nerede olduğunu sormuşlardı. Kâtiblerden birinin 
gizlice Adnan Bey’e gelerek İstanbul’un gece yarısından sonra saat ikide işgal edil diğini 
haber vermesi üzerine, Halide Edip (Adıvar) Hanım’la birlikte Kızılay Umûmî Kâtibi 
tebdîl-i kıyafet Anadolu’ya geçtiler.92

Adnan Bey Ankara’ya geldiği zaman Anadolu’da Kızılay teşkilâtının Umûmî Merkez-
le olan muhaberesi kesilmişti. Eskişehir’de Kızılay Murah hası Dr. İsmail Besim Paşa’nın 
yönetimindeki Eskişehir deposundaki malzeme ve sağlık maddelerinden Anadolu ilk za-
manlarda oldukça yarar landı.93 İlk TBMM Hükümetinde Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâiyye 
Ve kâleti görevine getirilen Adnan Bey, Kızılay Umûmî Merkez’i tarafından resmen görev-
lendirilmemiş olmasına rağmen, Eskişehir Murahhaslığı ile muhabereyi devam ettirdi. 
Muhlis Bey’in ölümünden sonra yalnız kalan Dr. İsmail Besim Paşa, Eskişehir’in tahliyesi 
esnasında Murahhaslık teşkilâtı ve depolardaki eşya ve malzemelerle beraber Ankara’ya 
geldi. 1920 yılı Ekim’inde Murahhaslığın Ankara’ya gelmesinde, Sıhhiye ve muâvenet-i 
İctimâiyye Vekâleti’nin daveti de etkili olmuştu. Murahhaslı ğın Ankara’ya gelmesinden 

91  Aynı belge.
92  Halide Edip Adıvar, Türk’ün Ateşle İmtihanı, Atlas Kitabevi, İs tanbul 1987, s.57.  Halide Edip Adıvar, Doktor Abdülhak 
Adnan Adıvar, İstanbul 1956, s.26.  Dr. Hikmet Gizer, “Milli Mücadele Sırasında Hilâl-i Ahmere (Kızılaya) Bir Suikast Teşeb-
büsü”, Kızılay Dergisi, sayı: 41, Kasım 1951, s.18. Gizer, Kızılay baskınıyla ilgili şöyle diyor: “Günün birinde o zaman Kâtib-i 
Umûmî bulunan arkadaşım Dr. Adnan (Adıvar) refikası Halide Edip ile beraber Milli Mücadeleye doğrudan doğruya işti rak 
etmek üzere kıyafet değiştirerek İstanbul’u terkettiler. Bunu haber alan işgal kuvvetleri nâmına İngilizler, bir sabah karanlığın-
da Hilâl-i Ahmer’i basıyorlar ve ortalığı alt-üst ediyorlar. Ben de o zaman kâtib -i umûmî oluyorum.”
93  “Hilâl-i Ahmer Anadolu Murahhası İsmail Besim Paşa İle Mülâkat “, Hakimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1921.
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sonra teşkîl edilen Ankara (Anadolu) Murah haslığı’na Dr. İsmail Besim Paşa’dan başka 
Sıhhiye ve Muâvenet-i İcti mâiyye Vekili Dr. Adnan Bey, Dr. Ömer Lütfi Bey ve Esad Paşa 
katıldılar.94 Bundan sonra Anadolu’daki merkez ve şubelerin yönetimi Ankara Murahhas-
lığına bağlandı.

Diğer yandan, İstanbul’da Umûmî Merkez, daha sonra da görüleceği üzere, Anadolu’ya 
yardım etmekten geri kalmıyordu; bu yüzden Ankara Murahhaslığına karşı menfi bir 
tavır almamıştı. Nitekim, Umûmi Merkezin 4 Kasım 1921 tarihli toplantısında Murah-
haslığın görev ve yetkileri gö rüşülerek, 7 Kasım 1921’de Âkil Muhtar Bey’in imzasıyla 
Ankara’ya bil dirildi. Bu toplantıda Murahhaslık hakkında şu kararlar alınmıştı:

“1- Anadolu’da harbin devamı, Merkez-i Umûmî ile muhâberâtın müşkilâtı ve hatta tamamen 
inkıtâ’ı ve ancak oraca kabil-i ta’yin olan ve ekseriyyâ pek âcil bulunan her türlü icraat ve muâvenâtın 
lüzûm-ı tesviyesi, Heyet-i Murahhasaya salâhiyyet-i lâzime itâsını istilzâm ettiği cihetle Heyet-i 
Murahhasa, gerek merkezden irsâl edilen ve gerek memâlik-i Osmâniyye ve ecnebiyyeden vürûd 
eden iânât ve varidâtın Hilâl-i Ahmer daire-i faaliyetine dahil umûr için sarfına me’zûndur.

2- Yine aynı esbâba binâen imdâd-ı sıhhî heyetleri teşkîl ve izâmı hastane küşâdı, muhâcirîne 
muâvenet, velhasıl Hilâl-i Ahmerin vezâif-i cümlesinden olan her türlü icraat ve muâvenâtın 
murahhas lık nüfûz ve faaliyeti dahilinde bulunan aksâmı memâlik-i Osmân iyye ‘de Anadolu Heyet-i 
Murahhasası’na aid olacaktır. 

3- Heyet-i Murahhasa, bu teşkilât ve icraatının hesâbatını en muvâ fık bir zamanda ve mümkün 
olduğu kadar sürâtle Merkez-i Umûmî’ye verecektir.

4- Beynelmilel muâmelâta aid husûsâtta Anadolu Heyet-i Murahhasası, başlı başına hareket 
etmeyerek, kemâfis-sâbık Merkez-i Umûmî’ye tavassut eder.

5- Murahhaslık daire-i faaliyeti dahilinde bulunan Hilâl-i Ahmer merkez ve şuabâtının merci’i 
Merkez-i Umûmî’nin mümessili sıfatı ile Heyet-i Murahhasadır.

6- Merkez-i Umûmî nâmına Hilâl-i Ahmer umurunu mes’uliyyet-i müşterekiyye esasına tevfi-
kan tedvîre memur heyet-i murahhasa Doktor Adnan Bey, İsmail Besim Paşa ve Doktor Ömer Lütfi 
Bey’den mürekkebdir. Bu zevât, lüzûm görülürse bir veya iki zâtı daha refâkatlerine alarak Merkez-i 
Umûmî’ye iş’âr ederler.

7- Bankada mahfûz nukûd ve diğer muâmelât-ı maliye ve nakdiyye, işbu üç zâttan lâ-akal ikisi-
nin imzasıyla ahz ve sarfolunmak sure tiyle tedvîr olunacaktır.

8- İsmail Besim Paşa’nın tahsîsât-ı şahsîyesi iki yüz ve Doktor Ömer Lütfi Bey’in yüz elli liradır. 
İsmail Besim Paşa’nın üç yüz lira tahsîsât-ı şahsîyye almaya başladığı aydan itibaren tahassul eden 
yüz lira fark şimdilik avans addolunmuştur.”95

94  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920- 23 Eylül 1921), s.2. OHAC (1335-1338), s.4-5.
95  KA, ds.893, (1923).
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Görüldüğü gibi Kızılay Anadolu’da, Ankara Murahhaslığı vasıtasıyla temsil olundu; 
karşılıklı münasebetler devam etti. Nitekim 1922 yılı Ağustos’unda Umûmî Kâtib Dr. Hik-
met Bey bir görev için Ankara’ya ge lirken; aynı günlerde Dr. Ömer Lütfi Bey Murahhaslı-
ğa ait bazı işler için İstanbul’a gitti.96

Kızılay Merkezi, İstanbul’dan Anadolu’daki askerler adına gönderi len havaleleri Anka-
ra Murahhaslığına teslim ediyordu; bu suretle bin lerce asker ailesinin gönderdiği havale 
sahiplerine ulaştırıldı. Büyük Taarruz’la birlikte bütün kıt’alar yer değiştirdiğinden Sahra 
postala rı işi karışıklığa uğramış ve o sıralarda gönderilen havalelerin çoğu sahiplerine 
verilemeyerek bazısı postahanelerde, bazısı da kıta mute metlerinde kalmıştı. Daha sonra 
Murahhaslığa iade edilenlerden ancak muntazam kayıt ve açıklaması olanlar sahiplerine 
verilebilmiştir.97

Ankara Murahhaslığı muhtelif faaliyetlerde bulunuyordu. Ankara’da bir ara ekmek 
fiyatlarının artması üzerine, Dahiliye Vekâle ti’nin de uygun görmesiyle, bir değirmen ve 
bir fırın işletilmeye baş landı. Kızılay’ın daha ucuza ekmek satması şehirde ekmek fiyatla-
rını düşürdü; ancak değirmen hesabı zararla kapandı.98

Merkez ve şubeler dışında Murahhaslık Anadolu’da bazı sağlık kurum ları ve imdâd he-
yetleri teşkîl etti. Doğrudan Ankara Murahhaslığına bağ lı heyet ve kuruluşlar şunlardı:

Birinci Ankara Hastanesi, İkinci Ankara Hastanesi, Isparta Hastanesi ve Gördes, Bi-
lecik, Haymana, Mihalıcık, Sivrihisar, Afyonkarahisar-Uşak, Bilecik ve havalisi imdad 
heyetleri.

İstanbul’da Umûmî Merkez tarafından teşkîl edilip, Anadolu ile ha berleşmenin kesil-
mesi üzerine idâreleri Ankara Murahhaslığına verilen heyetler arasında Birinci Trabzon 
İmdad Heyeti ile Dördüncü Akhisar, Beşinci Nazilli, Altıncı Alaşehir, Yedinci Adana ve 
Sekizinci Karamür sel heyetleri bulunmaktadır.99

Sakarya Savaşı’nın kritik günlerinde hükümet merkezinin bir tedbir olarak, Ankara’dan 
Kayseri’ye taşınması hazırlıkları devam ederken, Ankara Murahhaslığı anbarları da Yah-
şihan (Kızılcahamam) ve Kırşehir’e nakledildi. Sakarya zaferinden sonra, diğer devlet da-
ireleri gibi, Mu rahhaslık anbarı da tekrar Ankara’ya taşındı.100

Milli Mücadelenin kazanılması ve TBMM’nin 2 Kasım 1922 tarihinden itibaren 
İstanbul’a hakim olmasıyla Kızılay teşkilâtında birlik sağ lanmaya başladı; bütün merkez 
96  OHAM, no:14, 15 Ekim 1922, s.49.
97  KA, ds.335-2.
98  KA, ds.724, (1924). Türkiye Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umumîsi, 30 Haziran 1927 İdare-i Hesabiyesine Aid Tedkik Komisyo-
nu Raporu, 1928, s.1.
99  OHAC (1335-1338), s.276.
100  KA, ds.724, (1924).
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ve şubeler İstanbul’da Umûmî Merkeze bağ landı. 1 Ekim 1923’te Ankara Murahhaslığı’nın 
lağvı kararlaştırıldı.101 Ancak, Yunanistan’dan mübadele yoluyla gelecek muhâcirlere Kı-
zılay tarafından yapılacak yardım ve tesisler konusunda gerek İmâr, Mübâdele ve İskân 
Vekâleti ile gerek diğer vekâlet ve dairelerle olan münasebetleri düzenlemek üzere Dr. 
İsmail Besim Paşa, “münferid bir murahhas olarak yüz elli lira tahsisâtla” Ankara’da 
bırakıldı.102 Bu tarihten sonra depo müdürlüğüne Niğde deposundan Tahsin Efendi, şube 
memurluğuna Remzi Efendi, kâtibliğe de Abdurrahman Efendi tayin olundular.103

Üç yıla yakın faaliyette bulunan Ankara Murahhaslığı hem Anadoluda’ki merkez ve 
şubelerin faaliyetlerini organize etti; hem de yurt içi ve yurt dışından toplanan iâne ve 
yardımların Milli Mücadele emrine verilmesini sağladı. Murahhaslardan Dr. İsmail Be-
sim Paşa’nın ifa desiyle; “Merkez-i Umûmî kararı vechile Ankara Murahhaslık teşkilâtı 
lağvedilerek, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Anadolu’da dokuz seneden beri idâme eylediği 
işbu teşkilât vasıtasıyla millet ve memleket için ifâ eylediği gayr-i kâbil-i ta’adad hidemât-ı 
mühimme ve mütenevvia Anado lu’nun bi-hakkın minnet ve şükrânını kazanmak sure-
tiyle hitâm bulmuş tur.”104

b) Merkezler:

İzmir Merkezi, Anadolu’da faaliyette bulunan merkezlerin başında gelmekteydi. 
İzmir’in işgali üzerine iç kısımlara göç eden heyet azâ larının yerine, İzmir’de kalan va-
tandaşlar arasından yenileri seçildi. Yunan işgali altında merkezin faaliyetini devam et-
tirmesi oldukça güç idi; herşeyden önce, mevcut azâlarını kaybetmiş, tahribata uğrayan 
yer lerden halkın göç etmesiyle iâne gelirlerinden de yoksun kalınmıştı. Yunanlıların gasb 
ve işgalinden ancak İki Çeşmelik’deki “Fukarâ Muaye nehanesi” ile Namazgâh’taki çama-
şırhane masûn kalabilmişti.

Yunan işgaliyle birlikte çok sayıda halk iç kısımlara doğru göç ederken, içlerinden on 
bini askın Türk göçmen İzmir’e sığınmıştı. İz mir Merkezinde bunlara yetecek kadar para 
ve erzak yoktu; bunun üzerine İstanbul’dan gönderilen bir heyetle göçmenlere yardım 
gönderildi ve bunların ihtiyaçları karşılığı 30 bin lira harcandı.105

Merkez heyeti İki Çeşmelik’teki muayenehanesinde bir yıl içinde 13.551 Türk, 4.171 
Mûsevî, 376 Rum ve 115 Ermeni hastayı tedavi etti. Yunanlılarca esir edilerek İzmir’e ge-
101  KA, ds.530, (1923). OHAC (1335-1338), s.5.
102  THAM, no:27, 15 Kasım 1923, s.67. KA, ds.530, (1923).
103  KA, ds.530, (1923). Ankara Murahhaslığı lağvedilmeden önce gö revlilerden bazıları şunlardı: Anbarlar memuru Zeki, 
muhasebeci Subhi, anbar şube memuru Remzi ve veznedar Tahir Bey. KA, ds. 335-2.
104  KA, ds.335-2. 3 Kasım 1923 tarihli bu belgede İsmail Besim Paşa, Anadolu’da murahhaslık teşkilâtının kuruluşunu  Mart 
1914 tarihinden başlatmaktadır.
105  KA, ds.335. OHAC (1335-1338), s.153.
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tirilen 3 bin kadar Türk askeri ne, Yunan ordu komutanlığının nezareti altında, merkez 
heyetince temin edilen üç bin lira 1922 yılı Ramazan bayramı hediyesi olarak verildi.106

İşgal sırasında İzmir’de varlığını devam ettiren Kızılay merkezi, İzmir’in kurtuluşun-
dan sonra da önemini korudu. Yunanlılar, İzmir’in tek Türk hastanesi olan İzmir Guraba 
Hastanesi’ndeki bütün eşya ve malzemelerden bir kısmını yakmışlar, bir kısmını da gö-
türmüşlerdi. İz mir merkezi hemen burayı himayesine alarak 250 yataklık bir hastane için 
gerekli karyola, yatak, yorgan, battaniye, don, gömlek, terlik gibi yardımlarda bulunarak 
faaliyete geçmesini sağladı. Diğer yandan, büyük İzmir yangınından zarar gören halka 
35.495 lira yardım yapıldı.107 Da ha sonra Türk ahali ve esir mübâdelesinde de İzmir mer-
kezi önemli faa liyetlerde bulundu.

1922 tarihinde İdâre Heyetinde görev alanlar şunlardı:108 Başkan Tabib Mustafa En-
ver Bey, Başkanvekili Hereke Mağazası sahibi Hacı Hüsnü Bey, Başkâtib Dr. Taşlızâde 
Edhem Bey, Veznedar Kırımizâde Ömer Lütfi Bey ve Veznedar Muavini Berberzâde Ha-
fız Ali Efendi.

 1923 yılında idâre Heyeti Başkan Tabib Mustafa Enver Bey, Başkanvekili Hereke Ma-
ğazası sahibi Hüsnü Bey, Başkâtib Dr. Taşlızâde Edhem Bey, Veznedar Yavaşzâde Mehmet 
Şükrü Bey, Veznedar Muavini Yetimhane eski müdürü Halil Efendi’den oluşmaktaydı. 
Azâlar arasında Dr. Şehri Bey, Dr. Menekşelizâde Hüsnü Bey, Eczacı Ferid Bey, Dr. Hasan 
Sukûti Bey, Tüccardan Ömer Muharrem Efendi, Gümrük (rüsûmât) eski başmüdürü Agâh 
Bey ve Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâiyye Müdürü Şükrü Bey bulunmaktaydı.109

İzmir Merkezine bağlı Menemen, Bergama, Seferihisar, Urla, Biga, Karaburun ve Çeş-
me şubeleri topladıkları ianelerle merkezin çalışmala rını destekliyorlardı.110

Batı Anadolu’da İzmir Merkezine karşılık, Doğu Anadolu’da da Erzu rum Merkezi 
Kızılay’ın amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunuyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda Rus iş-
galinde mevcut azâsının büyük kısmı ve fât ve göç etmek suretiyle dağılmış olan Erzurum 
Merkezi, 25 Kasım 1920’de Erzurum Sıhhiye Müdürü Şerif Bey’in başkanvekilliğinde yeni-
den teşekkül etti. Merkez, “âcize-i muhtâcîn” adıyla vekâletler bütçe sinden (muvâzene-i 
umûmîyen) tahsîs edilen parayla vilâyetteki yetim ve fakirleri himâyesi altına aldı. Bu 
para ile kimsesiz çocukların hem iaşe ve giyinmeleri sağlandı; hem de eğitimleriyle uğra-
şılarak üretici duruma gelmeleri için halıcılık, dokumacılık ve çorap şubelerini içine alan 
bir “iş yurdu” kuruldu. Bunlardan başka, toplanılan 22.247 kilo za hire bunların ihtiyacına 
sarfolundu.

106  KA, ds. 335.
107  OHAC (1335-1338),  s. 154.
108   A.g.e.,  s. 155.
109  A.g.e.,  s. 155-156.
110 OHAC (1335-1338), s.148-149.
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Şerif Bey Sıhhiye Müdürlüğü’yle ilgili işlerin yanında Kızılay Merkezinin faaliyetleri-
nin aksamamasına da çalışıyordu. Nitekim 21 Hazi ran 1921’de Müdafaa-i Milliye Sıhhiye 
Riyâseti’ne gönderdiği yazıda, “Hal-i hâzırda Hilâl-i Ahmer nîm faaliyet halinde olup, âcizleriyle 
rüfekâdan üç zâtla tedvîr olunmaktadır. Yakında tekrar nizamnâme-i esasî ve dahilîsi mûcibince 
yeniden teşkilâta tevessül edileceği”ni111 bil dirdi.

Erzurum Merkezinin kurulması ve faaliyetlerini devam ettirmesinde XV. Kolordu Ko-
mutanı Kâzım (Karabekir) Paşa ile Erzurum Valisi Miralay Kâzım Bey ve İbrahim Tali 
Bey’in büyük yardımları olmuştu.

Erzurum Merkezi, 1920’den 20 Ekim 1924’e kadar geçen süre içinde 17.023 lira vâridât 
temin ederek, bundan 1.392 lirasını muhtelif hayır iş lerine, 664 lirasını çocuk yurduna, 
1.000 lirasını Kars’ta fakirlere, 500 lirasını Pasinler depremzedelerine dağıtarak; kalan 
2.510 lirayı da Umû mî Merkeze gönderdi.112

Kastamonu Merkezi Milli Mücadeleye en fazla yardım da bulunan merkezler arasın-
da yer almıştı. 9 Şubat 1921’de kurulan Kas tamonu Merkezi’nin İdâre Heyetinde Mu-
hiddin Paşa, Sıhhiye Müdürü Kemal, Operatör Cemil, Hacı Necip ve Numan Beyler 
bulunuyordu.113 Kastamonu Havalisi Komutanı Muhiddin Paşa’nın da gayretiyle iki ay 
içinde Kastamonu Merkezi 3.000 lira toplayarak Ankara Murahhaslığına göndermiş;114 
böylece Elazığ (Mamüretülaziz) vilâyetiyle beraber en fazla iâne topla yan merkezlerden 
biri olmuştu.115

Merkezin Şubat 1922’de yapılan yıllık olağan kongresine İstiklâl Mahkemesi başkanı 
Mustafa Necati Bey, kazalardan gelen delegeler ve ayrıca eşraf, tüccar, esnaf ve devlet me-
murlarından temsilci katıldı. Kongrede ifade edildiğine göre o zamana kadar bütün şube-
lerle beraber 1.640.584 kuruş toplanmış; bunun 1.405.000 kuruşu Ankara Murahhaslığı’na, 
100.000 kuruşu sağlık kurumlarına gönderilmiş; kalan 343.725 kuruş ise sinema, müsa-
mere, sağlık ve diğer ihtiyaçlara harcanmıştı.116 1923’te yapılan yıllık kongrede başkanlığa 
Vali Süleyman Necmi Bey, diğer azâlıklara da Sıhhiye Müdürü Dr. Hıfzı Nuri, Dr. Fazıl 
Berki, Dr. Zekâi Muammer ve Eczacı Cemal Beyler seçildiler. 1922 yılında bütün merkez 
ve kazalardan sağlanan 1.316.652 kuruş gelirin 945.000 kuruşu Ankara Murah haslığına 
gönderildi.117 Milli Mücadelede önemli bir rol oynayan Kastamonu Merkezi, 1923’ten son-

111  KA, ds.329, (1921).
112  THAM, no:49, 15 Eylül 1925, s.177.  THAC (1339-1340), s.18.
113  OHAC (1335-1338), s.186-187. Nurettin Peker, 1918-1923 İstik lâl Savası’nın Vesika ve Resimleri (İnebolu ve Kastamonu 
Havalisi Deniz ve Kara Harekâtı ve Hatıralar), İstanbul,1965., s.313,364. Başka bir yerde Kastamonu Merkezinin 26 Ocak 
1921’de faaliyete geçtiği yazılmak tadır, bkz. Hakimiyet-i Milliye, 7 Nisan 1921.
114  “ Anadolu’da Hilâl-i Ahmer “, Hakimiyet-i Milliye, 29 Mart 1921.
115  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920- 23 Eylül 1921), s.6.
116  “ Hilâl-i Ahmer Kongresi”, Açıksöz, 1 Mart 1922.
117  OHAC (1335-1338), s.187-188.
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ra başlayan Türk ahali mübâdelesinde mübadillerin ihtiyaç ve iskânlarıyla da ilgilendi.

İç Anadolu’da önemli bir yeri olan Kayseri Merkezi, 1921’de Kâtibzâde Nuh Naci, Sıh-
hiye eski müdürü Hıfzı Nuri, tüccardan İbrahim Safa ve Nurullah efendiler tarafından 
teşkil edilerek; 1921 ve 1922 yıllarında 926.176 kuruş iane toplanarak bunun 200.000 kuru-
şu Ankara Murahhaslığı na gönderildi. Toplanan iânenin kalan kısmından 200.000 kuruş 
Himâye-i Etfâl Cemiyetine, 129.200 kuruş mahalli hastaneye, 15685 kuruş eczahaneye ve 
14.025 kuruş da esirlere harcandı.118

Büyük Taarruz’dan sonra, Kasım 1922’de, yeniden teşkil edilen Balıke sir (Karesi) Mer-
kezi, Şubat 1923’e kadar dört ay içinde 2.928 lira nak den ve 2.108 parça aynen çamaşır 
topladı; muhâcir ve esirlere 1.117 par ça çamaşır dağıtıldı. Keçecizade Hafız Mehmet Emin 
Bey başkanlığındaki idare heyetinde Sıhhiye Müdürü Hüsnü Muhiddin Bey (başkanveki-
li), Bele diye baştabibi Ahmet Emin (kâtib), Haydar Adil Bey (veznedar) ve Naci Bey (vez-
nedar muavini) bulunmaktaydı.119

Afyonkarahisar (Karahisar-ı Sahib) Merkezi 1921 Ocak ayında, Müdafaa-i Hukuk Mer-
kez Heyeti Başkanı Reşid Bey’in başkanlığında Sıhhiye Müdürü Sadık, Gümüşzâde Bekir 
ve Edhemzâde Şükrü Beylerden teşekkül etmişse de, Yunan işgaliyle birlikte dağılmış; 
1923’te tekrar faaliye te geçmiştir.120

Karadeniz sahilinde Samsun Merkezi çok önemli faaliyet lerde bulundu. 20 Haziran 
1916’da teşkîl edilen Samsun Merkezi, Mayıs 1920’ye kadar süren faaliyet devresinde 
482.858 kuruş gelir sağlayarak bunun 444.111 kuruşunu Samsun’da tesis edilen askeri 
hastanenin ihtiya cına sarfetti; kalan 38.737 kuruş yeni idâre heyetine devredildi. Nisan 
1921’de yeniden teşkilinden sonra merkez heyeti değişik gelir kaynakla rından faydalan-
maya çalıştı; bunun için Samsun’da bir sinema kiralana rak bir sene içinde 3.556 lira gelir 
elde edildi. Diğer taraftan piyango geliri olarak 4.572 lira, başka kaynaklardan 8.365 lira 
gelir sağlanarak toplam 16.493 lira vâridât temin edildi. Bu varidâttan 6.850 lirası Anka ra 
Murahhaslığına gönderildi. Murahhaslık adına Samsun’a çıkarılan 800 parça eşya, mal-
zeme ve otomobillerin Samsun’dan Ankara’ya kadar sevk ve nakliye ücretini yine merkez 
karşıladı.

Pontuscu Rumlar tarafından eşyaları gasb edilerek ev ve köyleri ya kılan Samsun’a bağ-
lı Akalan köyünden 90 evden 400 kişi aç ve sefil bir şekilde Samsun’a geldiği vakit, Kızılay 
Merkezi bunlara 72.352 kuruş yar dımda bulundu. Samsun’da Askeri hastanenin pansu-
man ihtiyacı için de 1.228 lira sarfedildi. Bu arada yabancı esirlere de Samsun Merkezince 
yardımda bulunulduğunu görüyoruz. Nitekim Kuzey Afrika’da Fransızlara esir iken ser-

118  A,g.e., s.191.
119  A.g.e., s.188-189.
120  A.g.e., 186.
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best bırakılan ve memleketlerine gitmek üzere Samsun’a gelen Alman, Rus, Avusturya 
ve Bulgar subay ve erlerine nakden beşer, onar lira; ayrıca elbise ve ayakkabı ihtiyacı için 
de 641 lira sarfedildi. Sevkleri sırasında hastalanan Türk askerleri için Samsun’la Kavak 
ara sında bir tedavi istasyonu tesis edildi. Yine, Yunanlıların işgal ettik leri bölgeden kaçıp 
Samsun’a gelen 18 öğrencinin iaşesini de Kızılay merkezi üstlenmişti.

1921, 1922 yıllarında Samsun Merkezinin idare heyeti şunlardan teş kil edilmişti: Reji 
Başmüdürü Rüşdü Bey, Trabzon eski mebuslarından Servet Bey, Nemlizâde Celal Bey, 
Ağu Paşazâde İsmail Tevfik Bey, Tubako Osmanlı Anonim Şirketi Müdürü Sabri Bey, Be-
lediye Reisi Nihad Bey, Nemlizâde Sıdkı Bey, Alemdarzâde Mehmet Bey, Çubukçuzâde 
Subhi Efendi ve Nemlizâde İsmail Efendi.121

Görüldüğü gibi Anadolu’nun muhtelif vilayetlerindeki merkezler yöre nin ileri gelen 
kişileri arasından teşkil edilmiş ve Milli Mücadelenin hedeflerine uygun faaliyetlerde bu-
lunmuşlardır. Bu dönemde faaliyette bulunan merkez ve şubeler şüphesiz anlatılanlardan 
ibaret değildir; an cak bunlardan birkaç örnek vermekle yetinildi. Diğerleri arasında Trab-
zon, Bursa, Zonguldak, Sinop, Diyarbakır, Adana, Denizli gibi merkezler le birçok şubenin 
faaliyette bulunduğu görülmektedir.

D) KIZILAY HANIMLAR MERKEZİ

I- Kuruluş ve Birinci Dünya Savaşı Dönemi

Osmanlı Devletinde Balkan Savaşı’ndan itibaren, özellikle Birinci Dünya Savaşı yılla-
rında birçok kadın cemiyetinin kurulduğu bilinmek tedir. Balkan Savaşıyla ortaya çıkan 
göçmen akını ve çok geçmeden yeni bir savaşın başlaması cephe gerisinde kadınların da 
birtakım görevler üstlenmesini zorunlu kılmıştı ki; işte Kızılay kadınlar şubesinin teş-
kili de bu sebeplere dayanır. Nizâmnâmede kadınlara Kızılay teşkilâtı içinde yer veril-
mekle birlikte bazı kısıtlamalar da konulmuştu. Nitekim, “Dersaadet’le vilâyet ve livâ ve 
kazâlarda Osmanlı hanımlarından mürekkeb ve mahalleri zükûr merkez ve şu’belerine 
merbût bulunmak ve yalnız iânât cem’i ve levâzım ihzârı ile meşgul olmak üzere merkez 
ve şubeler teşkîl olunabilir”di.

Dr. Besim Ömer Paşa’nın teşebbüsüyle 1912 yılı başında kurulup, Kızılay Merkez bi-
nasının ikinci katında faaliyete geçen Hanımlar Merke zinin fahrî başkanlığına Başkadın 
efendi, fiili başkanlığına ise Mahmut Muhtar Paşa’nın hanımı Nimet Mahmut Muhtar Ha-
nım seçildi. Hanımlar Mer kezinin azâları arasında ileri gelen devlet adamlarının eşleriyle 
Kızı lay kurucu azâların hanımları yer alıyordu.122

121  A.g.e., s. 182-184.
122 TKD (1877-1949), s.16,19. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanım lar Heyet-i Merkeziyyesi Tarafından Tertib Edilen 
4. Takvim, 1918.1922, s.3. Burada Hanımlar Merkezinin kuruluş tarihi 30 Kanûn-ı evvel 1327 olarak veriliyor. Besim Ömer, 
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Hanımlar merkezi kurulduktan kısa bir müddet sonra azâ kaydedilmeye ve iâne top-
lanmaya başlandı; az bir zamanda 80 bin parça dan fazla çamaşır dikildi.123 1913’te Rama-
zan bayramının ilk günü Kı zılay çiçek günü kabul edilerek, Umûmî Merkezce çiçek satışı 
için hanım lardan yardım istendi; 1914’te çiçek dağıtım işiyle hanımlar ilgilen di.124

Balkan Savaşı sonunda İstanbul’a, çoğunluğunu kimsesiz kadın ve çocukların oluştur-
duğu büyük bir göçmen akını başlamıştı. Hanımlar Merke zi 29 Mayıs 1913 tarihli toplan-
tısında göçmenlere yardım için bir dâr-üs-sınâ’a (sanat evi) kurulmasına karar vererek, 
ertesi gün Umûmi Mer keze bildirildi. Hanımlar Merkezinin sanatevi kurabilmesi için 
hemen teşebbüse geçmesi, 4 Haziran 1913’te Başkanvekili Dr. Âkil Muhtar Bey tarafından 
merkeze bildirildi.125

Kızılay’a bağlı, fakat ayrı bir bütçe ile müstakil olarak idare edilecek olan sanatevinin 
kuruluşunda, bir defaya mahsus olmak üzere, Kızılay Cemiyetince beş yüz lira avans 
verildi. 20 Temmuz 1913’te Cağaloğlu’nda küçük bir evde faaliyete geçen sanatevinin na-
kış hocalığı na Ulviye Hanım getirildi. Buranın idaresi için Hanımlar Merkezi tara fından 
Sadiye Halil, Leyla Vahid, Nezihe Veli ve Macide Besim hanımlar görevlendirildi. Leyla 
Vahid Hanım’ın İstanbul’dan ayrılması üzerine azâlardan Naile Hamdi Hanım idare he-
yetine seçildi. Sanatevinin hesapla rı her ay Hanımlar Merkezince görevlendirilen dört 
kişilik hanım azâ ta rafından denetleniyordu.

1913 Ağustos’unda 15 kişiyi geçmeyen işçi sayısı, 1914’te 75, 1915’te 117 ve 1916’da 125 
kişiye ulaştı. Eski binanın yeterli gelmemesinden dolayı sanatevi, 1916’da o civarda Nafiz 
Paşa Konağı’na taşındı.126

Sanatevinin açılmasıyla hem kimsesiz çocuklara iş bulunmuş, hem de Türk milli mo-
tiflerinin hakim olduğu elişleri yaşatılarak sergilerde yerli ve yabancılara tanıtma imkânı 
doğmuştu. Sanatevinin tanınmasında basının da rolü vardı; nitekim bu teşebbüsten ilk 
defa İkdam Gazetesi takdirle bahsetti.127 Ekim 1914’te Hanımlar Merkezini ziyaret eden 
Kı zılay Cemiyeti’nin fahrî başkanı Veliahd Yusuf İzzeddin Efendi, sanatevinde yapılan 
elişlerini takdirle andıktan sonra bir kısmını da satın aldı.128 Hanımların organize etti-
ği konserlerden129 ve sergilerden elde edilen gelirlerle Kızılay’ın büyük katkı sağlandı. 

a.g.e., s.40. Salname, s.53-58.
123  Besim Ömer, a.g.e., s.41.
124  OHAC (1330-1334), s.59.
125  Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Dâr-üs-Sınâ’ası (Eytâm ve Erâmil-i Şühedâya Muâvenet), Ahmed 
İhsan ve Şürekâsı Matbaa cılık Osmanlı Şirketi, 1339 (1923), s.3.
126  A.g.e., s.5. ; Besim Ömer, a.g.e., s.14,16,61. ; OHAC. Dördüncü Meclis-i Umûmîsi İdâre Komisyonu Raporu (25 Nisan 
1914), İstanbul, s.15.
127  İkdam, 6 Nisan 1914.
128  Besim Ömer, a.g.e., s.134.
129  12 Ocak 1915’te hanımlara verilen bir konserde, Kızılay’a 600 li radan fazla vâridât sağlanmıştı. OHAC (1330-1334) s.43.
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1917’de İstan bul’da açılan milletlerarası sergiye Kızılay Hanımlar Merkezi ve sanatevi ile 
Kızılay Cemiyeti katıldı.130 1917’de İstanbul’u ziyaret eden Alman imparatoru, Ekim’de 
Hanımlar Merkezine de uğradı.131

Birinci Dünya Savaşı’nın ilk günlerinde, 4 Eylül 1914’te, Hanım lar Merkezine bir beyan-
name gönderilerek ordu için kışlık giyecek hazır lanması istendi. Bunun üzerine Müdafaa-i 
Milliye Cemiyeti’ne öncelikle 1.700 pamuklu hırka verildi; yine aynı cemiyet adına sanate-
vinde 24.529 hırka diktirildi. Diğer yandan orduya yardım için Osmanlı hanımları eldiven 
ve çorap örmeye davet edildi. Sanatevinde ordu için eldiven ve çorap örüldü; ayrıca birçok 
çamaşır dikildi. Birinci Kolordu’nun ver diği çamaşır siparişi çok kısa sürede yetiştirildi. 
Hanımlar Merkezinin toplattığı ve hazırlattığı eldiven, çorap ve boyun sargıları cephe-
ye ordu sağlık heyetleri vasıtasıyla ulaştırıldı; bir ara Kızılay sağlık heyetleri tarafından 
Konya’da fakir ve hastalara çamaşır dağıtıldı. Umûmî Merkezin isteği üzerine Hanımlar 
Merkezi, 1915 yılı Şubat ayı için de 10 bin parçadan fazla çamaşır diktirerek Kızılay anba-
rına teslim etti.132

Hanımlar Merkezinin faaliyeti sadece İstanbul’la sınırlı kalmadı; Kızılay merkez ve 
şubelerine gönderilen yazılarla kadınların da merkez ve şubeler teşkîl etmeleri istendi. 
Bir müddet sonra Trabzon, Eskişehir, Aydın ve Halep’te Kadınlar Merkezi faaliyete geç-
ti. 1917’de açıldığı tahmin edilen Aydın merkezinin başkanı Aydın valisi Rahmi Bey’in 
eşi, başkanvekili ise Madam Polin Ispartalı idi.133 Yurt dışında da şubeler açılıyordu; ni-
tekim Viyana’da Osmanlı hanımlarının açtığı Kızılay şubesi bir sene içinde 26 bin Kron 
toplamıştı.134

Hanımlar Merkezinin Birinci Dünya Savaşı’nda yüklendiği önemli fonk siyonlardan 
birisi de hastabakıcı yetiştirilmesidir. Kızılay başkanve kili ve aynı zamanda Hanımlar 
Merkezinin “müşavir-i fenni”si durumunda olan Besim Ömer Paşa âdeta bu işin öncülü-
ğünü yapmıştır. Hanımlara ver diği bir konferansta Besim Ömer şöyle demektedir:

“Artık kadınlarımızın hayat-ı ictimâ’iyyemizde bir mevki’ işgal etmeleri mecburiyeti gereği gibi 
kendisini göstermekte olduğun dan, nisvân-ı Osmâniyyeyi tabi’yet ve hilkatlerine muvâfık bir mes-
leğe sevketmek hem kadınlığın, hem de memleketin sâik-i terakkisi ve muktezâ-yı menâfi’idir. İşte bu 
vechile yetiştirilecek hastaba kıcılardan mahdûd ve müntehib bir kısmının esamisi ayrıca merkezde 
dahi mukayyed bulunacak ve efrâd-ı ailesinden hasta düşen birinin hüsn-ü tedâvisini arzu eyle-

130  A.g.e., s.47.  Bu sergiyi 3 Şubat 1917’de Sultan V. Mehmet de zi yaret etti. Fotoğraf ve diğer bilgiler için bkz. Galatasaray 
Mekteb-i Sultanisi’nde Tertîb ve Küşâd Olunan İlk Hilâl-i Ahmer Sergisi Rehberi, İstanbul, 1917, s.1 vd.
131  OHAC. Hanımlar Merkezi 4. Takvim, s.16-19.
132  OHAC (1330-1334) s.60.  Dâr-üs-sınâ, s.22.
133  Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İzmir Heyet-i Merkeziyyesinin 1333 Senesi Zarfındaki İcraatına Dair Rapor ve Hesap-
lar, İzmir, 1334 (1918).
134  OHAC (1330-1334), s.61.
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yenler tarafından Hilâl-i Âhmere müra caat vukuunda bu mukayyed hastabakıcılardan biri kemal-i 
i’timâd ve emniyet ile tavsiye ve sevk edilecektir.”135

İlk hastabakıcılık kursu Besim Ömer Paşa tarafından Kızılay merkez binasında verildi. 
1914 Haziran sonlarına kadar devam eden beş aylık bu kursa 50 kadın katıldı, kurs so-
nunda yapılan imtihanda 27’si başarılı oldu. Diploma merasimine Kadınlar Merkezi fahrî 
başkanı Başkadın efendi den başka birçok devlet adamı hanımlarının yanı sıra Harbiye 
Nâzırı En ver Paşa’nın eşi Naciye Sultan ve kayın validesi de katıldı.136 Yine Ekim 1914-
Nisan 1915 tarihleri arasında Besim Ömer Paşa’nın Üniversite (Dârülfünûn) konferans 
salonunda verdiği derslere birçok kadın devam et ti. İlk kadın hastabakıcılar Çanakkale 
Harbi sırasında İstanbul’da Kı zılay ve askeri hastanelerde görev aldılar.137

1914’te Kadırga Hastanesi doğum kliniğinde kurulan 10 kişilik dershane ilk hastabakı-
cılık (hemşirelik) okulu sayılabilir; bu radan diploma alan 10 hanım Kızılay hastanelerinde 
başhastabakıcı olarak görev aldı. 1916’da yine Kadırga hastanesinden diploma alan 7 ka-
dın, Kızılay adına IV. Ordu emrindeki Kudüs ve Şam hastanelerinde görev yaptılar. Har-
bin son yılında Umûmî Merkezin kararı ile seçilen 10 öğrenci, teorik ve uygula malı eğitim 
sonunda Tıp Fakültesi’nden hastabakıcı diploması aldılar.138 Birinci Dünya Savaşı’nda has-
tanelerin ihtiyaçları için erkek hastabakıcılar da yetiştirilmekle birlikte, yine de yetersiz 
kalıyordu. 

Bu dönemde Hanımlar Merkezi hem hastabakıcı yetiştirilmesine öncü lük etmiş; hem 
de göçmen çocuklarına iş imkânı yaratarak orduya önemli mikdarda giyecek temin et-
mişti. Diğer taraftan iâne toplamak suretiyle Kızılay’ın gelirlerine katkıda bulunuldu.

135  KA, ds.335. Besim Ömer, a.g.e., s.96. Besim Ömer, Hastabakıcılığa Dair, İstanbul, 1337 (1921).

136  Besim Ömer, Hilâl-i Ahmere Dair..., s.77-78. İlk hastabakıcılık diploması alan hanımların isimleri için, bkz. s.78. OHAC. 
Hanımlar Heyet-i Merkeziyyesi Tarafından Tertib Edilen Takvim, 1332, s.143. Kızılay Hanımlar Merkezinde de İttihat ve 
Terakki mensubu hanımların et kili olduğu görülmektedir. Nitekim 21 Şubat 1918 tarihli bir belgeden Hayriye Talât ve Sadiye 
Halil hanımların başkanvekili olduklarını öğre niyoruz. KA, ds.335.
137  OHAC (1330-1334), s.34.
138  A.g.e., s.35. OHAC. Hanımlar Heyet-i Merkeziyyesi Tarafından Tertib Edilen Takvim, 1916, s.122-123.
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II- Milli Mücadele ve Sonrası

Milli Mücadele Döneminde, İstanbul Hanımlar Merkezinden başka Anado lu’da da 
Konya, Kastamonu, Ankara, Kayseri, Zonguldak gibi merkezler önemli faaliyetlerde bu-
lundular.

İstanbul merkezi, işgal altındaki İstanbul’da çalışmalarını aksat mayarak azâ sayısını 
artırmayı başarmıştı. İzmir’de Yunan mezalimine uğ rayanlar için hanımlar merkezi idare 
heyetinden 6 azânın çabasıyla “İz mir Mazlûmîni Eytâm ve Erâmiline Muâvenet Heyeti” 
adı altında bir komi te kurularak, İstanbul kadınları arasında konser ve piyango tertip 
edil mek suretiyle 10 bin liraya yakın para toplandı; bu para ile Yunan meza limine uğra-
yanlara yardım edildi.

Yalova ve Gemlik çevresinden Yunan işgali dolayısıyla kaçarak 1920’de İstanbul’a gelen 
binlerce göçmen ve çocuklarına yüzlerce kat elbise dağıtıldı; bunların istihdam imkanları 
araştırılarak içlerinden nakış bilen 500 kadın altı ay süreyle ücretli olarak çalıştırıldı.139

İstanbul Hanımlar Merkezi, Anadolu’da şehit düşenlerin İstanbul’daki aile ve çocukla-
rına da yardımda bulunuyordu. İkinci Ordu Komutanı Şevki (Y. Şevki Subaşı), Bolvadin’de 
karargahından yayınladığı 30 Aralık 1921 tarihli günlük ordu emrinde şöyle diyordu:

“Anadolu’da şehit olan zabitan ve efrâdın İstanbul’da kimsesiz ka lan aile ve evlâtlarına 
muâvenet etmek üzere İstanbul’da bir Hilâl-i Ahmer Kadınlar Şubesi teşekkül etmiş-
tir. Bu gibi şühedânın evvel ce tertib edilmiş defterleri varsa onun; değilse yeniden tan-
zim olu nacak bir defterinin Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı’na irsâli Garb Cebhesi 
Kumandanlığı’nın 8.12.56 tarih ve 11.274 numaralı tahrî râtında iş’âr buyrulmuştur...”140

Hanımlar merkezinin sanatevindeki faaliyetleri Milli Mücadele döne minde de devam 
etti. Eski Türk nakış ve işlemeleri öncelere yalnız çev re, yemeni gibi aksesuarlar üzerine 
işlenirken, daha sonraları maş lahlar, mantolar, mendiller üzerine de işlenmeye baş ladı. 
Diğer elişlerinde de Türk el sanatlarından yararlanıldı; Türk çi nileri, vazoları, oymala-
rı ve süslemeleri (tezhibleri) incelenerek yeni modellerde kullanıldı. Burada imal edilen 
eserler daha çok Türk kültürü nü yansıttığı için, yabancıların oldukça ilgisini çekiyordu. 3 
Mayıs 1923’te Kızılay Hanımlar Merkezi binasında yapılan çalışmaların teşhir edildiği bir 
sergi açıldı. Serginin açılışında İstanbul valisi Haydar Bey’den başka Besim Ömer Paşa, 
Kızılay Başkanvekili Hâmid Bey, merkez azâları ile İstanbul’un diğer ileri gelenleri hazır 
bulundu; ayrıca, Fransa ve Amerika Kızılhaç yetkilileri ile daha birçok yabancı temsil ci de 
serginin açılışında yer almıştı.141

139  OHAC (1335-1338), s.158-159.
140  ATASE Arşivi, kls.1757, ds.68, fh.9.
141  OHAC (1335-1338), s.159-160.  Dâr-üs-sınâ’a, s.36. Öyle görünü yor ki sanatevi, çalışanlarına verilen imkân bakımından 
sosyal güvence nin çok iyi sağlandığı bir müessese idi. Hasta olan işçilerin evlerine kadar doktor gönderiliyor; bu müddet içinde 
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İstanbul Hanımlar Merkezi Dâr-üs-sınâ’ası  Milli Mücadele komutanlarının da ilgisi-
ni çekmişti; nitekim Trakya’yı teslim almak üzere 16 Ekim 1922’de İstanbul’a gelen Refet 
Paşa, 30 Ekim’de, Kızılay fahrî başkanı Prof. Dr. Besim Ömer Paşa ve Dr. Fahreddin Bey’le 
birlik te burayı ziyaret etti.142

Milli Mücadelede Ankaralı kadınlar da büyük bir çalışma içine girmiş lerdi. Halide 
Edip Adıvar hatıralarında, “Türk ordusunun bu çetin savaş günlerinde, köylerde çok yardıma 
ihtiyacı vardı. Bu yardımı da yalnız Ankara’da bulunan Hilâl-i Ahmer’den görebiliyordu. Bunu 
Ankara kadınla rı hazırlamışlardı”143 demektedir. Kızılay Kadınlar Kolu Kız Öğretmen Oku-
lunda çalışıyordu; yönetim iki İstanbullu kadının elindeydi. Halide Edip’in dediğine göre 
Anadolu kadınları ile İstanbul kadınları arasın da gizli bir rekabet vardı; “Ankara’daki 
İstanbul kadınları, genellik le, memur ve mebus karısıydılar, iyi öğrenim görmüş, mo-
dern ve her işe atılmaya hazır kimselerdi. Ankara kadınları, İstanbullulardan uzak duru-
yorlardı. Anadolu kadınlarının çekingenliği belki öğrenimleri olmadığın dan ileri geliyor-
du. İstanbul kadınları ise, bilinçaltı bir yükseklik duygusu taşıyorlardı”. Sonunda Halide 
Edip Adıvar’ın gayretleriyle bu ikilik nisbeten kaldırılmış ve altısı Ankaralı kadınlardan, 
altısı da İs tanbullulardan olmak üzere 12 kişilik bir icra komitesi kurulmuştu. Başkanlığa 
Halide Edip, başkanvekilliğine de Belediye Başkanının eşi Zehra hanım seçilmişlerdi.

Ankara’da Kadınlar kolu kurulunca hayırsever kadınlara mektup ya zıldı. Mısırlı İffet 
hanım önemli mikdarda para gönderdi. Ankaralı kadınlar arasında bin lira toplan dı.144

Kastamonu Kızılay Merkezine bağlı olarak çalışan Hanımlar Merkezi çamaşır dikmek, 
gönüllü olarak hastanelerde çalışmak ve iâne toplamak suretiyle Milli Mücadeleyi des-
tekledi. Bir ara faaliyetine ara verilen hanımlar merkezi, Kastamonu merkez heyetinin 
18 Aralık 1923’te aldığı karar üzerine merkez ve ilçelerde tekrar teşkilâtlandı145; bundan 
ga ye mübâdele yoluyla Türkiye’ye gelecek göçmenlere yardım toplamaktı. Merkezde vali 
Süleyman Necmi Bey’in hanımı başkanlığa seçildi; İnebolu ve Daday’da şubeler kuruldu. 
10 Ocak 1924’ten sonra çalışmalara başla yan merkez ve şubeler bir taraftan iâne toplarken, 
diğer yandan da hası latı Kızılay’a ait olmak üzere Birinci Kız Mektebi ve Zeynep Hatun 
Mektebi’nin iştirakiyle 22 Şubat 1924’te bir müsamere tertib edildi; elde edilen 3280 kuruş 
Kızılay’a teslim edildi.146 Yörede toplanan aynî eşya ve yiyecekler de göçmenlere gönde-
rildi.

tam yevmiye alıyorlardı. Bu rada çalışan işçilerin her birine “sıhhî hüvviyet varakası” verilmişti, bkz. s.22-24.
142  OHAM, no:15, 15 Kasım 1922, s.70.
143  Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, s.159.
144  A.g.e., s.160-163.
145  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920- 23 Eylül 1921), s.59.  “Hilâl-i Ahmer Kongresi”, Açıksöz, 1 Mart 1922. ; 
Açıksöz, 20 Şubat 1924.
146  Açıksöz, 25 Şubat 1924. Burada Kadınlar Merkezinin Ocak 1924’e kadar yaptığı faaliyetlerle ilgili bir rapor yayınlanmıştır.
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Nisan 1921’de kurulan Zonguldak Hanımlar Merkezi, iki sene içinde 283.820 kuruş 
iâne toplayarak bunun 267.325 kuruşunu Ankara Murahhaslığı ’na gönderdi.147 İâne top-
lanmasında Amasra kadınları büyük gayret sarf etmişlerdi.148

Kayseri Hanımlar şubesi Aralık 1920’de Taşçızâde Mehmet Efendi’nin eşi Seniyye, eski 
mutasarrıflardan Kemal Bey’in eşi Müzeyyen, tüccardan Nurullah Efendi’nin eşi Servet ve 
Hayrullah Efendi’nin eşi Firdevs hanımlardan teşkîl edilerek çalışmalara başladı. Kayseri 
şubesince, Mart 1922’ye kadar olan faaliyet döneminde, 147.100 kuruş iâne toplandı.149

TBMM’nin açılışından sonra kurulan Konya Hanımlar Merkezi, Vali Haydar (Vaner) 
Bey tarafından himâye ve destek gördü; ancak, bir süre sonra Konya erkekler şubesi ile 
anlaşmazlık içine girdi.150 Hanımlar merkezinin 140’dan fazla üyesi bulunuyordu. Bir ara 
çevre kazalar ile Adana, Mersin ve Tarsus’da da merkez ve şubeler açılması düşünülmüşse 
de şartlar el vermediğinden bu teşebbüsten vazgeçilmişti. Gelir artırmak için azâ sayısını 
çoğaltmak, sergi açmak, piyango tertip etmek ve rozet satmak gibi yollara başvuruluyor-
du. Merkezin başkanı Şerife hanım Konya Merkezine gönderdiği yazıda yaptıkları çalış-
maları şöyle özetliyordu:

“...varidâtımızı göndermek suretiyle fahrîyyen ifâ-yı vazife etmek te ve bu meyanda bizzat orduya 
sargı sarmak, iç çamaşırı ve kürk ve pamuklu dikmek, çorap örmek ve iâne toplamak, malzeme-i 
Sıhhiye mu bâyaa etmek; mecrûhlara mendil, sigara, şeker, meyve tevzîi suretiy le istifsâr-ı hatırda 
bulunmak; dâr’ül-eytâm, dâr’ül-muallimât, dâr-ül-muallimîn, mekteb-i sanayii ve felâketzede za-
vallı muhâcirlere ve Kırım açlarına muâvenet-i ictimâiyyede bulunduğumuz gibi, bir de kadınlara 
mahsûs olmak üzere hastane küşâdına muvaffak olduk.”151

Mustafa Kemal Paşa, Rus elçisi Aralof Yoldaş ve Azerbaycan elçisi İbrahim Abilyof’la 
birlikte Konya Hanımlar Merkezini ziyaret etmiş ve çalışmalarını takdirle karşılamıştı.152  
Türk kadını bir yan dan cebheye silah taşıyıp, geride savaşın bütün ızdıraplarını göğüsler-
ken; diğer yandan da Müdafaa-i hukuk ve Kızılay teşkilâtı içindeki ça lışmalarıyla Milli 
Mücadeleyi desteklemişlerdi.

E) 1925 YILI GENEL KONGRESİ VE YENİ NÎZAMNÂMENİN KABULÜ

Kızılay’ın 1925 yılı genel kongresi (umûmi meclis toplantısı) 17 Temmuz’da istanbul 
Dârülfünûn (Üniversite) konferans salonunda açıldı. Kongreye İstanbul, Beyoğlu ve Üs-

147  OHAC (1335-1338), s.177.
148  Hakimiyet-i Milliye, 28 Şubat 1922.
149  OHAC (1335-1338), s.191.
150  KA, ds.731. Kadınlar merkezinden Ankara Murahhaslığı’na gönderilen 29 Kasım 1922 tarihli bir yazıda bu anlaşmazlığın 
sebepleri anlatılmakta ve özellikle erkekler merkezinin kâtibi Hüsnü Efendi’den şikayet edilmektedir.
151  KA, ds.731.
152  KA, ds.731.
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küdar merkez heyeti azâlarıyla Anadolu ve Trakya’nın muhtelif yerlerinden gelen yüz 
elliyi aşkın delege katılmıştı. İlk konuşmayı yapan başkanvekillerinden Âkil Muhtar, “341 
senesi Hilâl-i Ahmer heyet-i umûmîyyesi bugün yeni nizâmnâmeye, daha doğrusu ta’dîl 
olunan mevâdd-ı nizâmnâmeye tevfikan burada ictimâ’a ediyor”153 dedi. Azâların isimleri 
okunduktan sonra, nizâmnâme gere ğince gizli oyla başkan ve başkan yardımcılarının 
seçimi yapıldı. Başkanlığa (reis-i evvelliğe) Konya mebusu Refik (Saydam) Bey, başkan-
vekilliklerine ise, Refik İsmail Bey ile Nakiye hanım seçildiler. Refik Bey başkanlık mev-
kiine geçtikten sonra görüşmelere başlandı. Önce İstanbul mebusu ve Merkez-i Umûmî 
azâsından Hakkı Şinasi Paşa’nın iki önergesi okundu. Önergelerden birinde; “Cemiyeti-
miz hâmî-i müfhimi(?) Reis-i Cumhur Gazi Paşa Hazretleri’ne meclisimizin in’ikadını ve 
bu vesile ile bil-cümle azânın zât-ı riyâsetpenâhilerine karşı olan pek derin ve lâyezâl hür-
met ve ta’zimlerinin şimdi telgrafla arzını teklif” ediyordu. İkinci önergede ise, Başbakan 
İsmet Paşa’nın “Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti daimî reis-i fahrîliğini kabul buyurmaları 
temenniyâtının Meclis-i Umûmî nâmına” kendisine telgrafla bildirilmesi öneriliyordu.154 
Bu önergeler Meclisce kabul edilerek telgraflar çekildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
Paşa ve Başbakan İsmet Paşa’nın gönderdikleri cevabî tel graflar, 24 Temmuz 1925’te kong-
rede okundu. Mustafa Kemal Paşa şöyle di yordu:

“İstanbul’da Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Meclis-i Umûmîsi Riyâset-i Âliyyesine, Meclis-i 
Umûmînin ilk ictimâ’ında hakkımda izhâr buyrulan hissiyat-ı sâmîmâneden dolayı heyet-i muhte-
remeye teşekküratımın ve muvaffakiyyetleri hakkındaki temenniyâtımın tebliğ buyrulmasını ricâ 
ederim efendim.

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal”155

Meclisin ilk oturumunda Umûmî Merkezin 1924’teki icraat raporu okunmadan önce, 
Maliye, İdâre ve Nizâmnâme komisyonları seçildi. Maliye komisyonuna Şakir Bey, 
Muallim Nakiye Hanım, Muvaffak Bey, Tülbendci Hay dar Muhiddin Bey ve Cemiyet-i 
Umûmîye-i Belediye azâsından Abdurrahman Nami Bey seçildi. Diğer taraftan İdâre Ko-
misyonuna Ragıp Bey, Dr. Hamdi Suat Bey, Saim Ali Bey, Celâl Sahir Bey ve Ranâ Sâni-i 
Yâver Hanım seçil diler. Nizâmnâme Komisyonu ise Hakkı Şinasi Paşa, Rasih Efendi, Mü-
derris Nureddin Bey, Şemseddin Bey ve Saadeddin Ferid Beylerden teşkîl edildi.

Kongrenin temel konusunu yeni nizâmnâmenin madde madde tartışılarak kabulü 
teşkîl ediyordu. Ortaya atılan muhtelif görüşlerde, yeni kurulan millî Türk Devletinde 
sonradan uygulamaya konulacak bazı inkılâpları sezmek mümkün görünmektedir. Ni-
tekim, 1930’lardan sonra dil çalışmala rına da katılacak olan Celal Sahir, “Hilâl-i Ahmer” 
adının değiştiril mesi ve yeni nizâmnâmenin daha sade yazılmasını savunuyordu. Nakiye 
153  “341 Senesi Meclis-i Umûmîsi”, THAM, no:48, 15 Ağustos 1925, s.1.
154  A.g.e., s.2.
155  A.g.e., s.7.
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ha nım (İstanbul), Refik İsmail Bey (Muğla), Ragıb Bey (Diyarbakır), Zeki Bey (Beyoğlu), 
Niyazi Tevfik Bey (Üsküdar), Hüsnü Hamid Bey (İstanbul), Dr. Murat Bey (Eskişehir), Sadi 
Bey (Beyoğlu), Esad Bey (Beyoğlu) ve Ce lâl Sahir Bey’in (İstanbul) imzalayıp meclise sun-
dukları bir önergede şöyle deniliyordu:

“Hilâl-i Ahmer Esas Nizamı değiştirilirken şu iki nokta dikkate şayandır:

1- Türkçe olmayan ünvanın değiştirilmesi,

2- Esas Nizami maddelerinin yeni yazılışında mümkün olduğu kadar sade Türkçe olması.

Birinci nokta hakkında teklifimiz, Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ünvanının Türk Kırmızı Hilâl 
Cemiyeti’ne tahvîlidir. Bu gibi müesseselerin isimleri devlete ve vatana değil, millete nisbet edilir. 
Onun için Türkiye yerine Türk kâim olmalıdır. Beynelmil el kırmızı salîb müessesesi ve bütün milli 
kırmızı salîb müesseseleri bizim müessesemizi Croissant-Rouge ünvanıyla tanıdığı ve tek lif ettiğim 
kırmızı hilâl bunun tam Türkçe karşılığı olduğu için, de ğiştirmenin bu cihetten mahzûrlu olması 
iddiası da vârid değildir... İkinci noktaya gelince, devlet kanun ve nizamlarının yazılışında riâyet 
olunması karar altına alınan ve günden güne alışkanlığımızın mukavemetine rağmen yazımıza ve 
konuşmamıza hakim olan sade Türkçenin ihmâli uzun müddet sabit kalması lazım olan Esas Niza-
mını yakın zaman sonra değiştirilmeye mahkûm edeceğinden, pek ziyâde ehemmi yetlidir.”156

İstanbul delegesi Sadeddin Ferid Bey, bu takrîrin nizamnamenin bü tününü değil bazı 
maddelerini kapsadığını ileri sürdü. Ayrıca cemiyetin adının değiştirilmesine karşı çıka-
rak, kırmızı hilâl demekle ismin Türkçeleştirilmiş olamayacağını; “ahmer”in Türkçe kar-
şılığı kırmızı uygun olmakla birlikte, Türkçede hilâl karşılığı bir kelimenin olmadığını 
sa vunuyordu. Ay hiçbir zaman hilâlin karşılığı değildi; kırmızı ay demek le Hilâl-i Ahmer 
ifâde edilmiş olmuyordu. Esasen Hilâl-i Ahmer dünyanın her tarafında tanınmış bir mü-
essese idi; halbuki kırmızı hilâl veya ay başka bir müessesenin varlığı hissini verirdi. Sa-
adeddin Ferid Bey, “En ufak bir ticarethanenin bile ismini değiştirmesi kendi muamelâtı 
üzerin de pek büyük tesirler icrâ eder” diyerek cemiyetin isminin değiştiril mesine karşı 
çıkıyordu.

Kayseri delegesi Sabur Sami Bey de cemiyetin isminin değiştirilmesiyle yurt içi ve 
yurt dışında, “yeni bir cemiyet-i hayriye teşkili zannını verecek ve belki iânât tahsilinde 
bile mahzûrlar tevlîd edecektir” diyerek önergeye karşı çıkıyordu. Elazığ (Elaziz) delegesi 
Said Efendi, halkın Hilâl-i Ahmer’i ancak on senede anlayıp öğrenebil diğini; şayet ismi 
değiştirilirse bunun tanınması için üç dört sene da ha gerekebileceğini; halbuki Hilâl-i 
Ahmerin uygun bir isim olduğunu bu yüzden “analar beşikteki çocuklara bile öğretirler” 
diyordu.

156  A.g.e., s.10-12.  “Hilâl-i Ahmer Kongresi”, Hakimiyet-i Milliye, 26 Temmuz 1925.
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Erzurum delegesi Tevfik Salim Bey, cemiyetin isminin kırmızı ay ola rak değiştirilmesi 
taraftarıydı. Eğer “hilâl” Türkçeleştirilmeyecekse, Hilâl-i Ahmer eskiden beri kullanıla-
geldiği için, isim aynen korunabilirdi. Hilâlin karşılığı aydır; ay, hem senenin bölümlerini, 
hem de gökteki ayı ifâde eder. Yine Tevfik Salim Bey’e göre, “Muhtelif medlûl lere delâlet 
eden kelimeler lisânımızda çoktur. Herhalde kırmızı ay de nildiği zaman şubat ayı olma-
dığı anlaşılır.” Kırmızı ay denilmesinin iâne gelirlerini etkilemeyeceğini iddia eden Tevfik 
Salim Bey de sade Türkçeyi savunarak şöyle diyordu:

“... Bugün Hilâl-i Ahmer tabiriyle kırmızı hilâl arasındaki münasebeti anlayan Türk’ün adedi 
iki bini geçmez. Yani kullandığımız alâ metin hilâl-i ahmer demek olduğunu ekseriyyet bilmez, Belki 
Hilâl-i Ahmer bundan kırk elli sene evvel garib bir ta’bîr değildi. Çünkü lisânımızda daha koyu 
Arapça ve Farisi kelimeler mevcûddu. Halbuki bugün için herkesin yadırgadığı bir ta’bîr olmuştur. 
Bir zaman son ra bu büsbütün garib ve koyu Arapça kelime telâkki edilecektir.”157

Diğer Erzurum delegesi Hamdi Suad Bey de ismin değiştirilmesine kar şı çıkanlar ara-
sındaydı. Ona göre, “galat bile olsa meşhur olduğu için Hilâl-i Ahmer” değişmemeliydi; 
üstelik bu kelime Türkçeleşmişti, Arap ça değildi. İddiasını pekiştirmek için soruyordu: 
“Bir adamı tavsîf ederken hilâl kaşlı demez miyiz?”. 

İstanbul delegesi Azmi Bey, kırmızı ve hilâlin Türkçe kelimeler olmadığını; kırmızının 
Türkçesinin kızıl olup kızıl yarım ay demek gerektiğini; ancak, “hilâl-i ahmer ünvanının 
ikâsı”nın daha doğru olacağını savunmuştu.

Bu tartışmalardan anlaşıldığına göre delegelerin çoğu Cemiyetin isminin değişti-
rilmesine taraftar değildi. Oylama da büyük çoğunluk bu doğrultuda oy verdi ve yeni 
nizâmnâmenin birinci maddesi aşağıda olduğu gibi kabul edildi:

“Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 1864 tarihinde Osmanlı Devleti ta rafından kabul edilen Ce-
nevre Mukavelesi ahkâmına tevfikan 14 Nisan 1877 (1293) tarihinde ‘Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemi-
yeti’ ünvanıyla te’sîs ve 20 Nisan sene 1911 (1327) tarihinde ihyâ olunmuş ve bu unvan 1339 tari-
hinde mün’akid meclis-i umûmî kararıyla Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne tahvîl edilmiştir.”158

Yeni nizâmnâmenin 8. ve 9. maddeleri fazla tartışmaya gerek görül meden kolayca ka-
bul edildi. Bu maddelere göre, “Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Merkez-i Umûmîsi 
Ankara’dadır” deniliyor ve cemiyetin “Reis-i Cumhur hazretlerinin himâyeleri altında” 
olduğu kabul ediliyordu.

Nizamnâmenin 24. maddesi üzerinde uzun tartışmalar yapıldı. Tasarıdaki şekliyle, 
“Türkiyeli kadın ve erkek her ferd cemiyete azâ olabilir” deniliyordu; fakat tartışmalar 
sonunda, “Her Türk cemiyete azâ olabilir” şeklinde kabul edildi. Bu konuda söz alan de-
legeler değişik fikirler ileri sürmüşlerdi.
157  A.g.e., s. 11.
158  A.g.e.,  s. 12.
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Sadi Bey açıklamalarında; “Her Türk denilince kadın ve erkek Türk tâbî’yetini haiz 
olanlara izâfe olunuyor. Mademki Teşkilât-ı Esasîye Kanunu’na böyle girmiştir, buraya da 
girebilir. Teşkilât-ı Esasîye Kanunu Türk ta’bîri içine kadını, erkeği, çoluğu çocuğu ve -ma-
alesef bazıları nı da- alıyor” diyordu. Söz alan Celal Sahir, bu açıklamalardan vatandaş 
ve tâbi’yet kavramlarının ortaya çıktığını ve vatandaş tabirinin kulla nılmasının uygun 
olacağını savunuyordu. Tevfik Salim Bey de “Türkiye’li kadın ve erkek” deyiminin dı-
şarıdaki Türklerle karıştırılmaması için kul lanılabileceğini; halbuki, “Türk ta’bîri nerede 
kullanılırsa Türkiye’deki Türkler hatıra gelir” diyerek tasarıdaki deyimin değiştirilmesi-
ni istiyordu. “Yahudi veya Ermeni olursa cemiyetimize dahil olacak mı efen dim ?” diye 
soran Âkil Muhtar; Türk kavramının Avrupa’daki manasının böyle olmadığını; böylece 
tercüme edip Avrupa’ya gönderilecek olursa “Salîb-i Ahmer ailesine karşı ayıp olur” di-
yordu. Tevfik Salim Bey bu görüşe katılmadığını şöyle ifâde etmişti:

“Bir Fransız ta’bîri kullanıldığı zaman da, bundan Yahudi Fransız dahil, başka Fransız haric 
gibi bir ma’nâ çıkarmak kimsenin hatırı na gelir mi? Bizde de bütün anâsır Türk ünvânını almıştır. 
Bunu eğer Avrupalılar daha anlamadılarsa lütfen anlasınlar.”

Tevfik Salim Bey’in bu sözleri delegeler arasında gülüşmelere sebep olmuştu. Sonunda 
Beyoğlu delegesi Sadi Bey; “Aynen yazarlar ve sahifenin altına Türkün ne demek olduğu-
nu tasrîh eden bir hâşiye ilâve ederler, hem maksad hâsıl olur hem de reklâm olur” diye-
rek yeni bir teklifte bulundu. 24. madde bu görüşe uygun olarak, maddeye hâşiye yap mak 
suretiyle, “Her Türk cemiyete azâ olabilir” şekliyle kabul edildi.

Uzun tartışmalara sebep olan 25. madde, eski nizâmnâmeden farklı olarak, “müessis 
azâlık ifadesi” kaldırılarak kabul edildi. Bu değişikliğe en fazla itiraz eden Haydar Bey 
olmuştu. Ona göre, müessis azâlık bir şe reftir, bundan o azâyı mahrum bırakmak doğru 
olmayacaktır. Ancak “mü essis” olanlar kimlerdi; bunlar cemiyeti ilk defa 1877’de kuran-
lar mı, yoksa 1911’de yeniden (ihyâen) kuranlar mıydı? Bu konu üzerinde de tar tışmalar 
devam etti. Celal Sahir, Cemiyetin tesisini ihyâen kurulmasın dan başlatmaktaydı; bu ko-
nuda biraz da hissi konuşuyordu:

“ ...Çünkü birinci defa Cemiyet, 293 (1877) senesinde teessüs etmiş ,ufak bir müddet faaliyete 
devamdan sonra sönmüş. Aradan otuz sene yi mütecâviz bir zaman geçmiş, tekrar teessüs olunmuş. 
Müessisler sırasında isimleri konanlardan vatana hiyânetleri tahakkuk edenler kongre kararıyla 
ihrâc olunur. Çünkü onlar bu şerefe lâyık değildir. Fakat diğer zevâtın hakkıdır müessislik ünvânı.”

Görüldüğü gibi Celal Sahir, eski nizâmnâmenin kabul ettiği müessis azâlığın kaldı-
rılması tarafdarı değildi; ancak bu yüz kişiden “vatana ihanetleri tahakkuk edenlerin” 
listeden çıkarılmalarını istiyordu.

Sadeddin Ferid Bey, yeni nizâmnâmeye müessislerin alınmamasını şöy le açıklıyordu:
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“Eski nizâmnâmeye müessis azâların bir listesi rabt edilmiştir. Onların kanunen hakları vardır. 
Buna hem orada bu esâmiyi zikretmek bir takım menâfi’ te’min ediyor. Orada zikr mecburiyeti bu-
lunabilir. Eğer bugün yeni bir Hilâl-i Ahmer teşekkül edilse idi yine müessisler tasrîh olunabilirdi. 
Halbuki bugünkü vaziyetimiz öyle değil; nizâmnâmemiz ta’dil ediliyor.”

Neşet Ömer Bey 1877’de Kızılay’ı ilk tesis eden birkaç kişinin ku rucu azâ olabilecekle-
rini, Cemiyeti 1911’de ihyâen kuranların böyle bir hakları olmadığını savundu etti. Neşet 
Ömer Bey, ilk cemiyetten kalan on bin liranın ihyaen tesisinde cemiyete devrolunduğu-
nu iddiasına gerekçe olarak gösteriyordu. Umûmî Meclisin en yaşlı azâsı olan Haydar 
Bey, Kı zılay’ın esasen “ihyâen” kuruluşuyla varlığını hissettirdiğini, dolayısıyla eski 
nizâmnâmede adları yazılı olan yüz kişinin müessis sayı labileceklerini belirtti. Haydar 
Bey şöyle diyordu:

“...Hilâl-i Ahmer’in ihyâen te’sisinde evvel Daire-i Umûr-ı Sıhhiye’de dört-beş zâtla bir ara-
da ictimâ’ edilir, ara-sıra memâlik-i ecnebiyyede vesair mahallerdeki afât ve felâketlere yardımda 
bulunulur du. Sonra ihyâen teşkili Besim Ömer Paşa’nın evinde olmuştur. Daha birkaç muhterem 
zât vardı. Onlar nizamnâme-i esasîyi meydana koydu lar. Reis Beyefendi, eğer o vakit beş on zât bir 
arada toplanmamış olsalardı, acaba Hilâl-i Ahmer kaç sene sonra teşekkül edebilecek ti?”159

Yapılan tartışmalardan sonra, Nizâmnâme Komisyonunca hazırlanan 25. madde; “Ce-
miyetin dört kısım azâsı vardır: Muavin azâ, azâ, daimi azâ, fahir azâ” şeklinde kabul 
ediliyor ve müessis azâlık kaldırılıyordu.

Kongrenin 26 Temmuz’da başlayan üçüncü oturumunda görüşmelere devam edildi. 4 
Ağustos 1925 tarihli oturumdan sonra Kızılay’ın 134 maddeden oluşan yeni nizâmnâmesi 
kabul edildi.160 Nizâmnâme Komisyonu, yeni nizâmnâme tasarısını hazırlarken Lehistan 
Kızılhaç Nizâmnâmesini me’haz olarak almıştı.161 Yeni nizâmnâme eskisine göre daha 
fazla maddeden oluşmakta ve Cumhuriyet yönetimine uygun yeni düzenlemeleri kapsa-
maktaydı. Nizamnâmenin sonuncu, 134. maddesinde şöyle deni liyordu:

“1327 tarihli Hilâl-i Ahmer nizamnâme-i esasisi ve nizamnâme-i mezbûrun on beşinci ve on do-
kuzuncu maddeleriyle diğer bazı mevâddını muaddel olarak İcrâ Vekilleri Heyeti’nin 5 Şubat 1341 
tarihli içtimâ’ında kabul olunan mevâdd-ı nizâmiye mülgâdır.”

Yeni nizâmnâmenin kabulünden sonra, Umûmî Meclisin 6 Ağustos 1925 tarihli top-
lantısında Merkez Heyeti toplu olarak istifa etti ve yeni heyet belirlendi. İdâre Heyeti-
ne seçilen otuz kişi, Ankara’ya nakledilecek olan Umûmi Merkezi teşkîl etmekle görev-
lendirildi. Başkanlığa İstanbul mebusu, Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâiye Vekili Dr. Refik 
(Say dam) Bey, başkanvekilliklerine ise İstanbul mebusu Dr. Hakkı Şinasi Paşa ile Bilecik 

159  A.g.e., s. 35. Şimdiye kadar bahsi geçen tartışmalar için bkz. s.14, 32-36.
160  A.g.e. s.38.  TED (1877-1949), s.67.  Yeni nizâmnâme için bkz. THAM, no:51, 15 Kasım 1925, s.224-237.
161  THAM, no:48, 15 Ağustos 1925, s.44.
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(Ertuğrul) mebusu Dr. Fikret Bey getirildi. Hariciye Vekâleti Müsteşârı Tevfik Kâmil Bey 
umûmî kâtipliğe, Garb Cephesi eski Sıhhiye Reisi Hulûsi Bey umûmî müfettişliğe, Dîvân-ı 
Muhâsebât Reisi Fuad Bey muhasebe murâkıblığına, tüccârdan Çubukcuzâde Arif Bey ise 
vez ne murâkıblığına seçildiler. Yeni Merkez Heyetine (merkez-i umûmî) se çilen otuz kişi 
şunlardı:162

Ahmet Fikri Bey Sıhhiye Vekâleti Müsteşarı 

Tevfik Bey İçel (İçili) mebusu 

Tevfik Kâmil Bey Hariciye Vekâleti Müsteşârı 

Hakkı Şinasi Paşa İstanbul Mebusu

Hasan Bey Maliye Vekili

Hulûsi Bey Garb Cebhesi eski Sıhhiye Reisi 

Rasim Efendi Attârzâde Tüccar 

Rahmi Bey Sivas mebusu 

Rıfat Efendi Diyânet İşleri Reisi 

Reşid Galib Bey Aydın mebusu

Refik Bey Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâiyye Vekili 

Refik Bey Konya mebusu 

Cemal Bey Nemlizâde Tüccar

Şakir Bey Çatalca mebusu 

Şakir Bey Kınacızâde Ankara mebusu 

Arif Bey Çubukçuzâde Tüccar

Ali Münif Bey Adana Belediye Reisi 

Ali Bey Ankara eski Belediye Reisi

Dr. Fikret Bey Ertuğrul (Bilecik) mebusu 

Fuad Bey Dîvân-ı Muhâsebât Reisi

Kâzım Hüsnü Bey Konya mebusu

Mehmet Ali Bey Kızılayın kurucularından, Bahriye miralay lığından emekli tabib 

Mahmud Bey Siirt mebusu

Dr. Mustafa Bey İzmir Kızılay Merkezi Reisi 

Mustafa Bey Yelkencizâde Tüccâr 

Dr. Mustafa Bey Çorum mebusu

Dr. Neşet Ömer Bey  Tıp Fakültesi Reisi 

Nusret Bey Hariciye Vekâleti İstanbul Murahhası

Nafiz Bey  Erzurum Belediye Reisi 

Veli Bey Ağazâde Tüccâr

162  THAM, no: 49, 15 Eylül 1925, s.86-87. Kızılay merkez ve şubelerine birer genelge gönderilerek yeni idâre heyeti ve merkez 
heyetine seçilen lerin isimleri bildirilmiştir.
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Görüldüğü gibi, yeni Merkez Heyetinde çoğunluğu, 12 kişi ile millet vekilleri (mebus-
lar) teşkîl etmekteydi. Diğerleri arasında 2 bakan (ve kil) ve 5 tüccâr bulunuyordu.

Merkez Heyetinin seçilmesinden bir müddet sonra, 15 Eylül 1925’te, yeni nizâmnâme 
İcrâ Vekilleri Heyeti’nce (Bakanlar Kurulu) tasvib edi lerek yürürlüğe girdi. Sekizinci 
maddeye göre Kızılay Umûmî Merkezinin Ankara olarak belirlenmiş olmasından dolayı 
merkezî idâre teşkilâtı devlet merkezine nakledildi.163 Kızılay bundan sonra eski rolünü 
bel ki biraz kaybedecekti;164 fakat “Kızılay”da Ankara ile bütünleşecek ti.

163  TKD (1877-1949), s.67.
164  Yalman, a.g.e., s.282. Burada Kızılay’ın 1914-1924 yılları arasındaki durum sonraki  yıllara göre kıyaslanarak değerlen-
mektedir. 
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II. BÖLÜM

MALÎ KAYNAKLAR

A) 1914-1918 DÖNEMİ

Osmanlı Devleti, Ekim 1914’te Almanya’nın müttefiki olarak Rusya, Fransa ve 
İngiltere’ye karşı savaşa katıldı. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve ordunun seferber 
edilişiyle birlikte Osmanlı topraklarında iâşe problemi ortaya çıkmıştı. Savaşın sebep 
olduğu psikolojik ve spe külâtif fiyat artışları sonucu temel tüketim maddelerinde de darlık 
görülmeye başladı. Osmanlı Devletinde, özellikle kıyı şehirlerinde, tü ketilen ekmeklik 
unun önemli bir kısmı Romanya, Rusya ve Marsilya’dan getirtiliyordu. Çanakkale 
Boğazının kapatılarak Akdeniz’le olan bağlan tının kesilmesi, Rusya’nın savaşa girmesi ve 
Romanya’da un fiyatlarının yükselmesi kısa sürede İstanbul ve ardından diğer şehirlerde 
un sıkıntı sına yol açtı.1

Savaşın beraberinde getirdiği bu sıkıntılara karşı Kızılay, nisbeten başarılı bir yol 
takip etti. Umûmî Müfettiş Celâl Muhtar Bey’in öncülü ğünde uygulamaya konulan, 
kendi kendine yeterlilik politikası da diyebi leceğimiz, bu çalışmalarla yurt içi ve yurt 
dışından birçok malın Kızılay depo larına girmesi sağlandı. Hatta savaş başlamadan önce 
cemiyetin parasının büyük kısmı yiyecek ve giyeceğe yatırıldı;2 kısa müddet sonra savaş 
ekonomisinin ortaya çıkardığı fiyat artışları kârı artırmıştı.

Savaşın başında Dr. Hikmet Bey’in idaresinde Viyana’da kurulan mer kezden Almanya, 
Avusturya ve Macaristan Kızılay Komitelerinin topladığı paralarla yurt içinde kıtlığı 
çekilen şeker, ilaç vb. gibi maddeler sa tın alınarak İstanbul’a gönderildi. Böylece para 
yerine yurda o paranın on katı, hatta eşyasına göre yüz katı değerde malın gelmesi temin 
edildi.3

Kızılay, yurt içinde ziraatle de uğraşarak çiftliklerinde her yıl binlerce ton buğday ile 
daha birçok mahsûl yetiştirildi. Bundan başka ormanlardan kendi kerestesini kesmiş, 
bizzat taşımış; arabaların imâl, tamir ve tahta karyola gibi araç-gereçlerin yapılması 
için marangoz hane kurmuştu. Aynı zamanda balıkçılık, balık kurutma ve konservecilik 
işleriyle de uğraşıldı.4

1  Zafer Toprak, Türkiye’de “Milli İktisat” (1908-1918), Ankara,1982, s.268, 326.
2  Yalman, a.g.e., s.283-284.
3  Dr. Hikmet Gizer, “Celâl Muhtar, Hilâl-i Müfettişi Umûmîsi”, Kızılay Dergisi, sayı: 26, Aralık 1947 s. 14.
4  Yalman, a.g.e., s.284.  Dr. Celâl Muhtar Özden, a.g.e, s.24-25.
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I- Gelir Kaynakları:

Nizâmnâmeye göre Kızılay’ın varidâtı üye âidâtları, toplanan yardım paraları (iânât) 
ve bağışların yanısıra; cemiyetce düzenlenecek sergi, müsâmere, gezinti, konferans ve 
diğer gelirlerden oluşmaktaydı.

Nizâmnâmede ilk gelir kaynakları arasında sayılan, üye âidâtlarının düzenli olarak 
toplanamadığı anlaşılmaktadır. Üye sayısı yapılan teşviklerle belli bir oranda çoğaltılmıştı; 
ancak, üye başına yıllık tutarı bir lira olan âidâtın toplanması hiç de kolay olmuyordu. 
Birinci Dünya Savaşı’nı kapsayan bir raporda bu konuda; “Memâlik-i mütemeddinede 
olduğu gibi, herkes taahhüdünü bir din bilerek sene ibtida larında âidât-ı senevviyesini 
veznemize makbuz mukabilinde teslim etmek intizâmını göstermiyor”5 deniliyordu. 
Kızılay’ın tahsildâr göndererek âidâtları toplaması mümkün değildi; bu yolun daha 
pahalı olması bir ya na, “azâ yazılanların mühim bir kısmının memur ve asker olması 
ve bu ze vâtın memuriyet ve kıtaat-ı askeriyelerini sık sık değiştirmesi de” tahsil işini 
güçleştiriyordu. Yıllık olağan (alelâde) bütçelerde âidât ların mikdarı şöyle idi:6

 1914 yılı           1.155 lira         15 kuruş

 1915 “  1.201  “   47 “

 1916 “  754  “   85 “

 1917 “  910 “   40 “

 1918 “  699  “   70 “

Üye aidâtlarının yukarıda da görüldüğü gibi, her yıl düşme eğilimi göstermesi, 
memurların sık sık yer değiştirmelerinin yanı sıra maaşların çok düşük düzeyde kalmış 
olmasıyla da açıklanabilir.7

Cemiyetin önemli gelir kaynaklarından birini teşkîl eden iâneler, olağanüstü (fevkâlade) 
bütçelerde, çoğu kez diğer gelir kalemlerine göre ilk sıraları almaktadır. Bu dönemde yurt 
içi ve yurt dışından elde edi len iânelerin genel toplamı özetle şöyledir:8

Yurt içinden 404.730  Osmanlı lirası

Almanya’dan 236.790   “ (4.385.000 Markın fî maktu” ile mukabili)
5  OHAC (1330-1334), s.75.
6  A.g.e.,bkz. Bütçeler kısmı.
7  Toprak, a.g.e., s.334. Osmanlı Hükümeti, savaşla birlikte en büyük fedakârlığı memur kesiminden beklemiş, artan fiyatlara 
rağmen, aylıkla rın yüzde ellisini kesintiye tâbi tutarak zorunlu tasarrufa yönelmişti. Böylece savaş öncesi aldığı aylığın ancak 
yarısı eline geçen memur, daha savaşın ilk aylarında geçim sıkıntısına düşmüştü.
8  OHAC (1330-1334), s.76. Burada bir yanlışlık olduğu kanısındayız. Zirâ, aynı raporun bütçeler kısmında beş yılda yurt 
içinden toplanan iâne mikdarı 664.356 lira olarak verilmektedir. Ayrıca, başka bir raporda bu iânenin 632.280 lirasının 
İstanbul’dan, 52.956 lirasının da diğer Osmanlı vilâyetlerinden toplandığı belirtilmekte; ayrı ca, yurt dışından toplanan iâne 
tutarının genel toplamın altıda biri ka dar olduğu vurgulanmaktadır, bkz. OHAC (1335-1338), s.198. Özellikle Avrupa’da 
toplanan iânelerin daha çok eşyaya yatırılmış olması, nakden cemiyet kasasına girmemiş olması da bu farkı doğurmuştur.
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Avusturya ve Macaristan’dan 157.500 Osmanlı lirası (3.500.000 Kro nun fî maktu’ ile 
mukabili)

Diğer ülkelerden 48.569 Osmanlı lirası

Çanakkale Savaşı esnasında büyük bir artış gösteren iâne gelirleri yıllara göre şöyle 
dağılmaktadır:9

 1914 yılında    76.839 lira   74 kuruş

 1915    “   149.698 “   72 “

 1916  “    156.932 “   53 “

 1917 “  146.890 “  3 “

 1918 “  134.506 “  34 “

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, savaşla birlikte iâne mikdarında ânî bir artış olmuş 
ve bütün savaş boyunca belli bir seviyede devam et miştir.

Olağan bütçelerde yer alan bir diğer gelir kalemi de, Kızılay’ın bankadaki paralarının 
faizleriydi. Türk ve yabancı savaş esirleri nin parayla ilgili havale işlerini üstlenen Kızılay, 
Avrupa’dan Çin’e kadar birçok ülkede Türk esirleri bulunmasından dolayı, buralarda 
bankalara cemiyet adına carî hesaplar açtırdı.10 Ayrıca yurt içindeki yabancı savaş 
esirlerine gönderilen paralar ile Avusturya, Macaristan ve Almanya’da toplanan iâneler 
ve satınalma hesapları, bu işleri bir kat daha çoğalttığından, Kızılay nezdinde bir “Şefkat 
Bankası” açıldı. Diğer yandan, savaşın ortaya çıkardığı yeni durumlara göre gerekli 
yerlerde bazı hesaplar açılmıştı; Galiçya Cephesi’nde Türk asker ve yaralılarına yardım 
için, cepheye yakın Lemburg şehrinde Bank-ı Endüstriyal’de ve Doğu Sibirya’da bulunan 
Türk esirlerine yardım için Çin’in “Tin Çin” kasabasında benzer hesaplar açıldı.11 Faiz 
gelirleri 1914 yılında belirli bir artış göstererek 1918 yılı bütçesinde 7.210 liraya çıktı iken 
1915’te 5.472 lira ve 1916’da 3.739 liraya düşmüşse de, 1917’de 7.335 lira ve 1918’de 11.088 
liraya yükselmişti.12

İhtiyaçtan fazla eşyalar anbarlarda yığıldıkça, bunların bir kısmı satılarak cemiyete 
gelir temin ediliyordu. Zaman içinde bu gelirde de bir artış gözlenmektedir. Nitekim 
olağanüstü bütçede yer alan satış ha sılatı 1915’te 243 lira gibi cüzî bir meblağ iken, 1918’de 
371.313 li raya yükselmişti.

Diğer gelirler arasında çiçek günü, müsâmere ve teşvikât vâridâtıyla ziynet eşyası 

9  OHAC (1330-1334), bkz. Bütçeler kısmı.
10  A.g.e., s.81. Kızılay’ın daha çok Avusturya, Macaristan ve Alman bankalarında hesabı vardı. 1918 yılında Kızılay’ın kasa ve 
bankalardaki parasının mikdarı 57.322.563 lira idi. bkz. s.73.
11  A.g.e., s.81-82.
12  A.g.e., Bütçeler kısmı.
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ve defter satışlarından elde edilen kâr yer almaktay dı. Şeker bayramının ilk gününün 
Kızılay Çiçek Günü kabul edilmesiyle, her yıl çiçek satışından bütçeye önemli miktarda 
katkı sağlanıyordu. Mü sâmere başbaşa giden bu gelir miktarı 1914’te 1.515 lira, 1915’te 
2.321, 1916’da 1.528, 1917’de 3.293 ve 1918’de 2.190 lira idi.

Her yıl İstanbul’da Tokatlıyan Otelinde düzenlenen Kızılay müsâmereleri, şehrin ileri 
gelenlerinin rağbet ettiği geleneksel bir eğlence haline gelmişti. Müsâmere geliri 1917’de 
en üst seviyesine ulaşarak 5.732 liralık hasılat toplandı.

Kızılay, bazı küçük süs eşyalarına kendi alâmetini ko yarak bunların satışından da gelir 
temin ediyordu. Süs eşyaları arasında Viyana Murahhaslığı aracılığıyla çoğu Avrupa’daki 
fabrikalarda yaptırı lan ve bazıları Viyana ve Berlin piyasalarından tedârik edilen küpe, 
düğme, iğne vs. gibi daha çok kadınlara yönelik eşyalar bulunuyordu.13 

1915’te Ankara ve Çankırı vilâyetlerine uğrayan Kızılay heyeti, raporun da halkın bu süs 
eşyalarına rağbet ettiklerini yazmaktadır.14 1917’de bu satıştan 4.223 lira kâr edilmişti.15

Harbin sebep olduğu kıtlık okul defterlerine de yansımıştı. Kızılay defter ihtiyacını 
karşılamak için, Avrupa’dan getirttiği defterleri ucuz fiyata satıp gelir temin ederken; 
kaplarına koyduğu resim ve yazılarla Kızılay’ı genç kuşağa tanıtmaya gayret 
sarfetmişti.16

II- Bütçeye Katkı: Ziraatçilik

Savaşın başında Boğazların kapatılmasının yanı sıra ziraatle uğra şacak nüfusun silah 
altına alınması ve yurt dışından tahıl, un gibi te mel gıda maddeleri ithalâtının kesilmesi 
üzerine, Kızılay müesseseleri için zarûri maddelerin piyasadan temin edilmesinin 
güçlüğü gözönünde bu lundurularak, 8 Ocak 1915’te Umûmî Merkezin verdiği kararla17 
tahsis edilen beş bin lira ile ziraate başlandı.18 Daha sonra Osmanlı Hükümeti nin, Eylül 
1916’da çıkardığı “Mükellefiyet-i Zirâ’iye Kanun-ı Muvakkatı”19 ile bu gibi teşebbüslere 
resmiyet kazandırıldı.

13  A.g.e., s.75 ve Bütçeler kısmı.
14  KA, ds.520, (1912,1916). “Bu seyahatimiz esnasında Hilâl-i Ahmer müzeyyenâtının her tarafta taleb edildiği dahi müşâhede 
olunmuştur. Anadolu ahâlisince fevkâlede rağbete mazhar olacak müzeyyenât, bir de kadınların başlarındaki tepeliklere 
dikdikleri ve gerdanlık gibi boyun larına takdıkları paralar ve para taklidi şeylerin yerine kâim olacak Hilâl-i Ahmer madalya-
larıdır. Bunlardan ve kemer tokası olabilecek şekil de Hilâl-i Ahmer alâmetlerinin muhtelif boyda ve cinste imâl edilip mu tedil 
bir bedel ile satıldığı takdirde pek külliyetli mikdarda sürülmek me’mûl bulunduğu ve böylece hem vâridât temini, hem teşvikât 
ifâsı maksatları husûle geleceği vârid-i hatır oluyor”.
15  KA, ds.33, (1919).
16  OHAC (1330-1334), s.75-76.
17  KA, ds.33, (1919).
18  OHAC (1330-1354), s.37.
19  Takvim-i Vakayi’, 11 Eylül 1332 (1916), No:2656. “Madde-2: Çiftçiliği sanat-ı mu’tâde ittihâz etmemiş ve hidemât-ı askeriye 
haricinde kalmış olanları, bulundukları mahalde en ziyâde ekilen mahsulâttan zer’iyyâtta bulunmak üzere mükellefiyât-ı 
zirâîyeye tâbi tut maya hükümet me’zûndur. İşbu mükellefiyet Müdafaa-i Milliye, Donanma, Hilâl-i Ahmer gibi menâfi-i 
umûmiyye müessesâtı ve her nevi’ imtiyâzlı ve imtiyâzsız cemiyât ve şirketler hakkında dahi cârîdir”.
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Ekim 1915’te Beykoz’da, Aralık 1915’te Tuzla, Adapazarı ve Eskişehir’de, Ekim 1917’de 
Konya Sarayönü’nde ziraate başlandı. Beykoz’da ziraatten ziyâde hastananeler, hasta 
vagonları, aşhane ve yan gından zarar görenlerin barınakları için gerekli odun ve kereste 
temin edilmeye çalışıldı. Evkaf Nezâreti’nden kiralanan yazla çiftliği ile terkedilmiş bazı 
arazide sebze, buğday, arpa, patates ve nohud tarımı yapılarak ihtiyaçtan fazlası satıldı. 
1917 - 1918 yıllarında Beykoz çev resindeki ormanlardan kesilen 25.000 çeki odunun 
yaklaşık 10.000 çekisi satılmak üzere İstanbul’a getirildi. Tuzla’da 450-500 dönüm arazide 
bakla, arpa, buğday, domates ve muhtelif sebze tarımı yapıldı.

Eskişehir Çiftliğinin kurulmasındaki temel amaç, İstanbul aşhanelerinin hayvan 
ihtiyacını karşılamak olduğundan, yetiştirilen ürün ler çiftlikte çalışanların iâşesine ve 
İstanbul’a hemen sevkedilemeyen hayvanların beslenmesine harcanıyordu. Çekirge is-
tilâsının üzerine, 1918 yılı sonunda buradaki ziraat faaliyeti ne son verildi.

Kızılay hastanelerine kasaplık hayvan ve hububat satın almak üzere 1915’te 
Adapazarı’na gönderilen heyetin tavsiyesiyle, Ferizli ve Kardime civarında toplam 800-
1.000 dönüm araziye patates, mısır, ve sebze ekildi. Daha sonra Hacı Cuma çevresinde 
2.500 dönüm arazide de ziraat yapılarak mısır, patates, buğday, arpa, yulaf, tütün, soğan 
ve sebze yetiştirildi. Buralardan elde edilen hasılat, hastanelerden ziyâde İstanbul’da Kızı-
lay aşhanelerine gönderildi.

Savaşın yanı sıra, son yıllarda İstanbul’da çıkan yangınların sebep olduğu kıtlık sonucu 
yardım isteyenlerin sayısının artması üzerine Kızılay da başvuran yardıma muhtaç insan 
sayısını artır mıştı. Bu sebepten Ziraat Nezâreti’nin de yardımıyla, Muhacirin Umûm 
Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Konya Sarayönü’ndeki çiftlikte 1917’de ziraate başlandı.
İlk sene buğday, arpa, burçak, fasulye, bakla, nohut, mercimek, mısır, bezelye ve sebze 
ekildi. Gelecek yıl için 12.000 dönümlük arazi ziraate hazır bir hale getirildi; bunun için 
bu harla işleyen bir makina, benzinle işleyen üç traktör, ve 18-22 pulluk kullanıldı. Ertesi 
yıl 2.300 dönüm araziye buğday ekildi. Mütare ke’nin imzalanması üzerine çalışmalara son 
verilerek 10.000 dönüm işlen miş ve 2.500 dönüm ekili alan Konya Muhacirîn Müdürlüğü’ne 
bırakıldı.20

1915-1916 yılları arasında Beykoz, Tuzla ve Adapazarı’ndaki çift liklerden elde edilen 
hâsılat mikdarı bir belgede şöyle gösterilmekte dir:

“138.320 kilo buğday, 86.348 kilo arpa, 205.708 kilo mısır, 172.283 kilo patates, 8.825 kilo 
fasulye ve nohut, 10.000 kilo soğan, 54.000 kilo ot, 497.700 kilo saman, 14.670 kilo domates, 10 
118 kilo kabak, 23.845 kilo pırasa ve ıspanak, 1.150 kilo taze fasulye, 4.579 kilo yulaf, 1 200 kilo 
tütün, 400 adet hasır süpürgesi, 31.100 adet pat lıcan, 13.600 adet kavun ve karpuz, 5.900 adet 
salatalık”.21

20  OHAC (1330-1334), s.51-54.
21  KA, ds.33, (1919).
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Kızılay ziraat faaliyetlerini devam ettirirken ordudan da faydalan mıştı. 
Başkanvekillerinden Dr. Besim Ömer Paşa, 5 Mart 1916’da Sahra Sıhhiye-i Umûm 
Müfettişliği’ne bu konuda şunları yazıyordu:

“...Memleketimizin ihtiyâcât-ı gıdâîyyesine hidmed eylemek üzere Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 
tarafından zirâyaat vuku’ubulmaktadır. Şimdi lik Hilâl-i Ahmer nezdinde bulunan efrâd ve 
köylülerden istifâde ediliyor ise de, çapa vesair amelliyât ve hidemât-ı zirâîyye için bu mikdarın 
kifâyet edemeyeceği aşikâr bulunduğundan ve cemiyetimiz ta rafından şimdiye kadar vâki’ olan 
hidemât ve muâvenet-i insanîyyet-perverâneye bir katre-i nâçize teşkîl etmek üzere hidmet, 
amele ve depo taburlarından daha fazla efrâd verildiği takdirde, memleketin bu sıra pek mühim 
olan ihtiyâcâtının te’minine velev cüzî olsun me dâr olacak(tır)...”22

Kızılay Merkezine gönderilen 20 Mart 1916 tarihli cevapta,23 cemi yet çiftliklerinde 
geçici olarak çalıştırılmak üzere 250 erin istihda mına izin verildiği bildirilmişti.

Bu dönem içinde zirâi faaliyetlerine kısaca değindiğimiz Kızılay, “becerikli bir harp 
çiftçisi” olarak24 hem bütçesini büyük bir yükten kurtarmış; hem de kıtlığı çekilen ürünleri 
yetiştirmekle yurt ekonomisi ne katkıda bulunmuştu.

III- Yıllık Bütçelerin Genel Görünümü ve Masraflar

Kızılay İdâre Heyetinde seçkin maliyecilerin yer alması, mali işlerin dü zenli bir şekilde 
yürümesinde önemli rol oynamıştır. Aynı zamanda ikti satçı da olan Hâmid (Hasancan) 
Bey ile fahrî veznedarlık görevini üstle nen Osmanlı Bankası Müdürü Berç Keresteciyan 
(Türker) Efendi cemiyetin mali işlerinden sorumluydular. Berç Keresteciyan, Kızılay’ın 
bütün idâri müesseselerinin hesap işlerini en modern muhasebe usulleri ve en mü kemmel 
kontrol ve murakâbe sistemi dairesinde kurmuş ve başarıyla işletmişti25 ki, bunu yıllık 
bütçelerde görmek mümkündür. Kızılay’ın kuru luşundan itibaren 1919 yılı başına kadar 
olan hesabını teftiş için görevlendirilen, maliye müfettişlerinden Nureddin ve Camcıyan 
Efendiler müsbet rapor yazmışlardı.26

Bu döneme ait merkez heyetinin raporundaki bütçe ekleriyle diğer ra por ve kaynaklara 
göre Kızılay’ın mali durumunu kronolojik olarak verme ye çalışacağız. 1914 yılı başında 
Kızılay’ın mali durumu özetle şöyle idi:

233.825 lira nakid mevcudu, 20.765 lira anbarda mevcud eşya bedeli, 14.383 lira 
22  ATASE Arşivi, kls.2442, ds.160, fh.5.
23  Aynı dosya, fh.5-1.
24  Yalman, a.g.e., s.284.
25  TKD (1877-1949) s.61. Berç Keresteciyan, Hamid Bey’in başkanvekili olması üzerine fahrî muhasebeciliğe seçildi; onun 
yerine fahrî veznedar olarak, Kızılay’ın ilk kurucularından Haydar Bey atandı.
26  OHAC (1335-1338), s.222.
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demirbaş eşya ve gayri menkûl mallar bedeli olmak üzere 268.873 liradan ibaret olup, 
bu meblağın 183.599 lirası Kızılay’ın sabit sermayesini, geri kalanı da ihtiyat sermayesini 
teşkîl ediyordu.27

1914 yılı Temmuz’unda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlik te Kızılay’ın 
faaliyete geçmesi için, Merkez Heyeti tarafından toplantıya çağrılan Umûmi Meclis, 24 
Temmuz 1914’te yaptığı toplantıda olağan üstü şartlar dolayısıyla idâre heyetine 40.000 lira 
tahsisat ayırdı. Bu paranın 20 bin liradan fazlası erzak, yatak gibi levâzım tedârikine, 4 bin 
liradan fazla kısmı da diğer olağanüstü ihtiyaçlara harcana caktı.28

1914 yılı olağan (alelâde) bütçe vâridâtı şöyle idi:29

Faiz 7.210 lira 76 kuruş 

Aidât 1.155 lira 15 kuruş 

Müsâmere hasılâtı 1.884 lira 99 kuruş 

Çiçek günü hasılâtı 1.515 lira 70 kuruş 

Teşvikât vâridâtı 75 lira 52 kuruş 

  Toplam: 11.842 lira 12 kuruş.

Aynı yılın olağanüstü (fevkâlâde) bütçe vâridâtı ise şöyle idi:

İânât 76.839 lira 74 kuruş

Anbar fazlasından satış hasılâtı 243 lira 20 kuruş 

Muhtelif gelirler 3.428 lira 95 kuruş

   Toplam: 80.511 lira 89 kuruş.

Yukarıdaki rakamlara göre, 1914 yılı bütçe gelirleri toplamı 92 354 lirayı bulmaktaydı.

Masrafların 1914 yılı bütçesindeki görünümü ise şu şekildeydi:

Olağan Bütçe Sarfiyâtı:30

İdâri masraflar 2.840 lira 33 kuruş

Hastabakıcılık tedrisatı 794 lira 62 kuruş

Müddet-i mütemmime masrafı31  794 lira 62 kuruş

Teşvikât masrafı 233 lira 28 kuruş

27  A.g.e, s.197.  Dr. Âkil Muhtar Özden, “Prof. Dr. Celâl Muhtar Öz den”, Kızılay Dergisi, sayı:26, Aralık 1947, s.8.
28  KA, ds.33, (1919).
29  OHAC (1330-1334), bkz. Bütçeler kısmı.
30  Olağan (alelâde) bütçelerin masraf kalemleri harple ilgili olmayan harcamaları kapsıyordu, bkz. a.g.e., s.78.
31  “Müddet-i mütemmime masarıfına gelince; Cemiyetimizin hesabâtı sene nihâyetinde tamamen kat’edilerek, sene-i âtiyede, 
sene-i sâbıka tâhsi satına mahsûben pelüre verilecek şekilde devredilmediğinden bir sene ev velki masarıftan sinîn-i âtîyede 
vuku’bulan te’diyât-ı cüz’iyye tahtında icra edilir”, bkz. a.g.e., s.80.
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Âfât masrafı 817 lira 49 kuruş

Eşyanın ıslah ve tamiri masrafı 347 lira 4 kuruş

İki yüz yataklı hastane levâzımı 2 .000 lira

 Toplam: 7.199 lira 93 kuruş. 

Olağanüstü Bütçe Masrafları: 

İmdâd ve muâvenet 58.954 lira 82 kuruş 

Madalya amâliyesi 754 lira 39 kuruş 

Akçe farkı 732 lira 59 kuruş 

Balkan Harbi hastaneleri ve İtalyan Kızılhaçına 1.114 lira, 81 kuruş.

  Toplam: 61.556 lira 61 kuruş.

Bu verilere dayanarak toplam masraf 68.756 lira 54 kuruşu bul makta; aynı yılın 
gelirleriyle karşılaştırıldığında ise, 23.598 liralık bir gelir fazlalığı görülmektedir. Diğer 
yıllara ait bütçelerde gelir ve gider kalemleri hemen hiç değişmemekle birlikte; savaş 
dolayısıyla yapı lan harcamalara bağlı olarak, gelir ve gider mikdarında bazı farklar or-
taya çıkmaktadır.32

Bu dönemde olağanüstü bütçede en önemli masraf kalemini, “imdâd ve muâvenet” 
teşkîl etmekteydi; buna sebep 4 yıl devam eden savaşlardı. Kı zılay hastanelerinde, 
nekahethanelerde, çayhanelerde ve yaralıların nakilleri esnasında yardım ve iaşe için 
harcanan paradan başka; Türk harp esirlerine ve orduya yapılan muhtelif yardımlar 
“imdâd ve muâvenet”in kapsamına giriyordu. Madalya amâliyesi masrafı, önce İsviçre’de, 
sonraları Viyana’da imâl ettirilen Kızılay madalyalarına harcanan para ları gösteriyordu. 
Diğer masraflar müddet-i mütemmime, doğal afetlere uğrayanlara yapılan yardımlar 
oluşturmaktaydı.

1918 yılı olağan ve olağanüstü bütçe masraflarının toplamı 241.151 lira 15 kuruştu; bunun 
büyük kısmını, 231.589 lira 39 kuruşla imdât ve muâvenet kalemi teşkîl etmekteydi. Aynı 
yılın gelirler bütçesinin topla mı 557.773 lira 86 kuruştu. Olağanüstü bütçe gelirlerinden 
olan 134.506 lira tutarındaki iâne yurt içi ve yurt dışından toplanan paralarla Harbiye 
Nezareti’nin yardımlarından oluşmaktaydı.33

1918 yılı sonunda Kızılay’ın mali durumu, özetle, şöyle idi:34

Kıyem (değerler) ve tahvilât 44.400 lira 

Anbardaki eşyanın mübayaa bedeli 805.686 lira 

Sâfi matlûbât (alacaklar) 76.951 lira
32  1915’te toplam gider 207.833 lira 27 kuruş, toplam gelir ise 168.426 lira 9 kuruştu; yine 1917’de toplam gider 170.384 lira 
iken, toplam gelir 263.785 lira idi. İlk rakamlar, Çanakkale Savaşı sırasında büyük bir harcama yapıldığını göstermektedir.
33  KA, ds.33, (1919).
34  OHAC (1335-1338), s.197.
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Menkûl ve gayri menkûller 1.783 lira civarındaydı ki, bunların hep sinin toplamı 1 502 
045 lirayı bulmaktaydı.

1919 yılına girildiğinde Kızılay’ın mevcut parası, eşya hariç, 1.383.000 liraya 
ulaşmıştı.35

B) 1919-1924 DÖNEMİ

Bu dönem Kızılay bakımından olduğu kadar, Milli Mücadelenin kaynak ları açısından 
da önemlidir. Yurt içi ve yurt dışından toplanan iânele rin çoğu, Ankara Murahhaslığı 
vasıtasıyla Anadolu’nun ihtiyacı için har canmıştı. Daha sonra başlayan nüfus 
mübadelesinde Kızılay bütün kaynaklarını se ferber etme durumunda kalmıştı. İâne 
gelirlerinin artmasında Türk halkının mil lî ve yardımseverlik duygularının yüksekliğinin  
yanısıra, Kızılay’a duydukları güvenin de büyük rolü olmuştur.

I- Bütçeler:

Bütçelerle ilgili toplu bilgiler 1923, 1924 ve 1925 yılı Umûmî Mec lislerine sunulan idâre 
heyeti raporlarında bulunmaktadır. Cemiyetin mali durumu hakkında genel bilgiler 
bütçelerde yer aldığından, bunları kronolojik sırayla vermeye çalışacağız.

1919 Yılı kesin hesap sonuçlarına göre Kızılay’ın olağan ve olağan üstü bütçe vâridâtı 
toplamı 768.797 lira 77 kuruş; masrafları tutarı ise, 569.001 lira 32 kuruştu. Diğer yılların 
gelir ve gider toplamı da şöyle idi:

1920 yılı           210.849       lira gelir,  395.453                 lira gider.

1921  “  576.724        “ “  348.505        “ “  

1922  “              2.037.892     “ “              1.836.501        “ “  

Kızılay’ın dört yıllık (1919-1922) olağanüstü bütçesinin kesin sonu cuna göre, 3.383.981 
lira 42 kuruş vâridât, 3.108.753 lira 80 kuruş mas raf yapılmış; 275.227 lira 62 kuruş tasarruf 
edilerek 1923 yılına devre dilmişti.36

1923 yılı olağan ve olağanüstü bütçe gelirleri toplamı 1.386.606 lira; masraf ise 1.847.256 
lira idi. Aradaki 460.650 liralık fazla mas raf, önceki yıldan devredilen ihtiyat akçesinden 
karşılanmıştı. Yine Ce miyet, kuruluşundan itibaren ilk defa pul satışlarından iyi bir gelir 
temin etmiş ve 1923’te 22.317 liralık pul satışı gerçekleştirilmişti.37

35  Dr. Celâl Muhtar Özden, a.g.e., s.26.
36  OHAC (1335-1338), s.287, 292 ve bütçeler kısmı. Yapılan masrafların hepsi “imdâd ve muâvenet” kısmına girmekte olup, 
1919’dan 1922 yılı ortasına kadar olan devreyi kapsamaktaydı.
37  A.g.e., s.61. “İhtiyat kasasının iki anahtarından biri kâtib-i umû mî ve diğeri fahrî veznedâr nezdinde mahfuz ve derûnunda 
bir kısım ihti yat parası mevcuddur ki, bilfarz bunların aynen hıfz ve ibkâsı cemiyetçe te’mül edilmiştir”, bkz. s.224.
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1924 yılında Kızılay’ın gelirleri toplamı 1.386.053 lira, masrafı da 1.268.292 lirayı 
bulmaktaydı. Genel gelirler ile genel masraflar arasın da olağan bütçeden 88.283 lira, 
olağanüstü bütçeden ise 29.477 lira faz la gelir tahakkuk ettiğinden, toplam 117.760 liralık 
fazlalık ihtiyat akçesine naklolunmuştu. Diğer yıllardan farklı olarak, olağanüstü bütçe-
nin en önemli gelir bölümünü 542.904 lira ile satış bedeli teşkîl ediyordu.38

Kızılay 1925 yılına 689.782 lira nakid, 50.239 lira kıymetli eşya ve tahvilât, 112.775 lira 
değerinde gayri menkûl, 1.142.724 liralık eş ya ve levâzım devretmişti.39

II- Kızılay’a Yapılan Yardımlar (İâne Gelirleri):

İâneler, yani halkın yaptığı nakdi yardımlar, Kızılay’ın temel gelir kaynaklarından 
biriydi. Bu dönemde yurt içi ve yurt dışından önemli mikdarda iâne toplanarak Anadolu’ya 
gönderildi.

a) Yurt İçi Yardımları:

Anadolu’da yeni zaferler kazanıldıkça, Kızılay’ın Milli Mücadeleye kayıtsız kalmadığını 
gören Türk halkı, İstanbul’da Genel Merkez ve Anadolu’da da Ankara Murahhaslığı 
vasıtasıyla Kızılay’a yardıma koşuyordu. Milli Mücadele yıllarında Kızılay’ın Umûmî 
Kâtipliğini yapmış olan Hikmet Gizer bir anısında; “İstanbul halkının Hilâl-i Ahmer’e 
yardım için veznele rimize yaptığı hücûm karşısında makbuz imza etmekten parmak- 
larımız uyu şup işlemez hale geliyordu”40 demektedir. Nitekim Adnan Bey de, adını bildir-
meden merkez binasının penceresinden keseler içinde para atan hammiyetli vatandaşlara 
rastlandığını41 anlatmıştır.

Milli Mücadele yıllarında Kızılay’ın önemli bir yeri vardı; zirâ, “halk nazarında Hilâl-i 
Ahmer demek memleketin en büyük müessese-i hayriyyesi, memleketin hayır yapan, 
iyilik eden herşeyi demektir; binâena leyh, bu müesseseye hidmet etmek herkese farzdır”.42 
İstanbul ve Ana dolu halkı Milli Mücadeleyi desteklemek için Kızılay’ı en güvenilir 
cemiyet olarak görüyordu; şüphesiz bunda Kızılay Dergisi ve basında yer alan teş vik edici 
yazıların da büyük rolü vardı.
38 THAC (1339-1340), s.67. Satış bedeline, Sıhhiye-i Askeriye ve Mübâdele Vekâleti ile Mıntıka müdüriyetlerince vaki’ olan 
müracaat üze rine, Avrupa’dan satınalma karşılığı olarak verilen 150 000 liralık kinin bedeli ve Mübâdele Vekâleti hesabına 
Yunanistan’daki Kızılay yardım heyetleri aracılığıyla iâşe edilen göçmenlerin iâşeleri için sarfedilen yiyeceklerin Vekâletten 
tahsis edilen bedeli ve fazla anbar eşyasıyla İngilizlerden satın alınan eşya ve levâzımdan 1924 yılı içinde paraya çevrilen bir 
kısmının hâsılatı da dahildi.
39  A.g.e., s.70.
40  Gizer, a.g.m., s. 19. OHAC (1335-1338), s.287.
41  Halide Edip Adıvar, Doktor Abdülhak Adnan Adıvar, s.92.  İstanbulda Kızılay’a 259 çift çorap, 159 baş örtüsü, 53 kadın ce-
keti, 100 erkek mintanı, 41 çocuk entarisi, 124 kadın entarisi, 41 çocuk yorganı, 100 pazen yorgan, 156 kadın gömleği, 41 çocuk 
donu, 100 erkek donu, 35 kadın şalvarı ve 124 don bağışlayan bir yardımsever, ismini bildirmemiş ve yalnız, “Allah razı olsun” 
duasını taleb etmişti, bkz. THAM, no:15, 15 Ekim 1922, s.74.
42  OHAM, no:12, 15 Ağustos 1922, s.265.
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Her fırsattan yararlanılarak Kızılay için iâne toplanıyordu. Nitekim İstanbul’dan 
Anadolu’ya giden bir memurun ödenmemiş (mütedâhil) maaşla rını Kızılay’a bıraktığı; 
bir şirket ile memurları arasında herhangi bir alacak meselesi ihtilâfının hallinden ortaya 
çıkan meblağı Kızılay’a bı raktıkları; bahse giren iki kişinin o bahs uğruna koydukları 
parayı yine Kızılay’a gönderdikleri olağan davranışlardandı. Evlenme merasimlerinde, 
sünnet düğünlerinde ve mevlidlerde Kızılay için para toplanıyordu. Yeni açılan 
kahvehane, lokanta, berber dükkanı ve fırın gibi kazanç yerlerin in ilk günkü gelirleri 
Kızılay’a bağışlanıyordu.43 Kızılay dergisinde bu tür haberler verilirken, aynı zamanda 
halkı yardıma teşvîk gayesinin de güdüldüğü muhakkaktır.

Her müessese ve meslek grubundan Kızılay için iâne toplandığı görü lüyordu. Nitekim 
Mart 1920 başlarından Kasım 1921 yılı ortalarına kadar Kızılay’a bağışta bulunan 
kuruluş ve şahıslar arasında Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Kızılay İâne Komisyonları 
ve elçiliklerden başka, vali, be lediye başkanı, şair ve yazar gibi her kesimden vatandaş 
bulunuyordu.44 Resim sanatına karşı ilişkili olduğu bilinen Veliahd Abdülmecid Efendi 
fahrî başkanı bulunduğu Kızılay’a, geliri göçmen ve yaralılara ve rilmek üzere iki tablosunu 
teberru’ etmişti.45 Atatürk’ün Nutku’nda da belirttiği gibi, İstanbul telgrafçılarının Milli 
Mücadeleye büyük hizmet leri geçmişti. Nitekim Kızılay’a önemli mikdarda yardımda 
bulunmuş olan İstanbul telgrafhanesi memurları, daha sonra Kızılay’ın tunç madalyası 
ile taltîf olundular.46

Milli Mücadelede toplam iâne tutarı 1.750.333 lira olup, bunun 1.405.555 lirası yurt 
içinden toplanmıştı. Görüldüğü gibi, Anadolu ve İstanbul’dan toplanan iâne mikdarı yurt 
dışından toplanan mikdarın dört katından fazlaydı. Bu yardımların yıllara göre dağılımı 
şöyle idi:47

1919 Yılında   47.440     lira

1920  “   56.554       “

1921          “   476.023      “

1922  “   1.170.294   “

43  A.g.e., s.266. Refet Paşa’nın TBMM adına 16 Ekim 1922’de İstan bul’a gelişinden sonra, 27 Ekim’de, Beyoğlu caddesinde 
meşhur muhalle bicilerden Tahir Usta o günkü satış hâsılatını Kızılay’a bağışlamış; ay rıca, dükkanını bayraklarla süsleyerek Re-
fet Paşa’yı davet etmişti. Da vete  katılan Refet Paşa, burada bir konuşma yapmıştı, bkz. THAM, no:15, 15 Kasım 1922, s.68-69.
44  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920-23 Eylül 1921), s.61-73. Bu yardımlardan bazıları şunlardı: Yabanabad (Kı-
zılcahamam) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden 100 lira, Polatlı Belediye Reisi Turhan Bey’in hanı mı tarafından 2 lira 50 kuruş, 
Şair Mehmet Emin Bey tarafından 4 lira, Ankara Valisi İhsan Bey tarafından 20 lira, Keskin Türk Ortodoks mille tinden 200 
lira, Elazığ Kızılay İâne Komisyonu’ndan 1074 lira, Ankara Afgan Sefareti’nden 2000 lira, İzmit Kızılay Merkezinden at yarışı 
hâsı latı olarak 1000 lira, Ordu Kızılay şubesinden 1000 lira, Köyceğiz Kızı lay Hanımlar şubesinden 2 lira 4 kuruş, vd. 
45   OHAM, no:4, 15 Aralık 1921, s.85.
46  OHAM, no:5, 15 Ocak 1922, s.111.
47  OHAC (1335-1338), s.288-289.
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Yukarıdaki dağılımdan da anlaşılacağı üzere, Milli Mücadelenin baş langıcından 
itibaren iâne mikdarı her yıl belli bir artış göstermekle beraber, 1922’de bu mikdar en 
üst seviyesine çıkmıştır. 1922 yılı, yar dım grafiğinin maksimum noktasını oluştururken, 
Milli Mücadelenin kaza nılmasından hemen sonra, 1925’te, iâne gelirlerinin birden bire 
düştü ğünü görmekteyiz48 ki, bu aynı zamanda zafere erişmek için Türk mille tinin varını-
yoğunu ortaya koyduğunun da bir kanıtı niteliğindedir.

b) Yurt Dışı Yardımları

1919-1922 yılları arasında toplanan 1.750.533 lira iânenin 1.403.533 lirası yurt içinden, 
geri kalan kısmı da yurt dışından toplanmıştı. Yurt dışından toplanan iânelerden 186. 
257 lirası Mısır Kızılay’ından, 55.439 lirası Hindistan Hilâfet Komitesiyle Hint Kızılay 
Cemiyetinden, 95.084 lirası ise yurt dışındaki Türk ve İslâm cemiyetleriyle şahıslar tarafın-
dan gönderilmişti.49

Yurt dışında toplanan iâneler çoğu zaman doğrudan doğruya Ankara Murahhaslığı’na 
gönderiliyordu. Nitekim Roma’da bulunan Galip Kemalî (Söylemezoğlu), 28 Temmuz 1920 
tarihinde TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa ’ya gönderdiği bir yazıda, Hindistan’da 
toplanan iânelerden oluşan 2.000 İngiliz lirası karşılığındaki bir çekin Hint Hilâfet 
Reisince kendisine teslim edildiğini bildirmekteydi. Galip Kemali, bu paraları Anadolu’da 
Eskişehir Kızılay merkezine (murahhaslığı) nakle mecbur olduğunu; ancak, makbuzu 
Mustafa Kemal Paşa’ya göndereceğini bildirerek şöyle diyordu:

“Burası Avrupa’da bir Hilâl-i Ahmer merkezi ve zaten azâsı bulun duğumdan riyâset de uhdeme 
tevdi kılınarak emsali misillü münâsip mikdar makbuz ciltleri gönderilirse ( bir de Roma Hilâl-i 
Ahmer Şu besi namına mühür hâk ettirip gönderilmelidir) para geldikçe kabzeder ve Anadolu’dan 
gelecek talimata göre ya burada mahalline sarf veya oraya isâl ederim”50

İânelerin bazen İstanbul’da Kızılay Merkezi aracılığıyla da Mustafa Kemal Paşa’ya 
gönderildiği oluyordu. Sakarya Zaferinden sonra Mısır Kı zılayı’nın Anadolu’daki hasta 
ve yaralılar için gönderdiği 5 bin İngiliz lirası doğrudan doğruya Başkomutan Mustafa 
Kemal Paşa’ya gönderilmemişti. Kızı lay Başkanvekili Hamid Bey bu konuda şunları 
yazıyordu:

“ Müşîr Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine,

Mısır Hilâl-i Ahmer’i tarafından mecrûh ve hastalara sarfedilmek üzere nâm-ı sâmîlerine beş 

48 1923 Yılında toplam iâne geliri 412 651 lira idi; bunun da 67 417 lirası yabancı ülkelerdeki Türk ve Müslümanlardan top-
lanmıştı. Halbuki Büyük Zaferden, yani İzmir’in kurtuluşundan sonra, İstanbul halkı za fer coşkusuyla 20 gün içinde “üç yüz 
küsûr bin lira” bağışta bulunmuş lardı, bkz. THAC (1339-1340), s.63-64. OHAC (1335-1338), s.289.
49  OHAC (1335-1338), s.289.
50  Şimşir, a.g.e., s.79.
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bin İngiliz lirasının posta ile gönderil diği telgrafla bildirildiğinden vusûlünde mukâbili nâm-ı 
devletle rine olarak Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı’na gönderileceği ma’rûzdur. 6 Teşrîn-i 
sanî 37, Hamid”51

Mısır Kızılayı muhtelif zamanlarda gönderdiği 15.140 İngiliz lira sından başka; Büyük 
Zaferden sonra, yine Kızılay vasıtasıyla Anadolu’da ki muhâcir, şehit aileleri ve yaralılar 
için 10 bin İngiliz lirası daha gönderdi.52

Hint Müslümanları Trablusgarb ve Balkan harpleri sırasında Türk Kı zılay’ına 
yaptıkları yardımları Milli Mücadele döneminde de devam ettir diler. 20 Nisan 1921’de 
Sadrazam ve Kızılay “reis-i evvel”i Tevfik Paşa vasıtasıyla 1.000 İngiliz lirası gönderildi. 
Yine aynı yıl Hindistan Hilâfet Komitesi Başkanı tarafından 1.500; Londra’da yaşayan 
Hint ileri gelenlerinden Emir Ali tarafından da Sakarya Savaşı öncesi 7 bin İngiliz lirası 
gönderildi.53

Yurt  dışında yaşayan Türk ve Müslümanlar arasında kurulan birçok ce miyet, 
Anadolu’ya yardım için Türk Kızılay’ı adına yardım topluyorlardı.54 Tunus Meşrutiyet 
Ahrâr Fırkası azâsından Salih Ferhat Bey başkanlığında kurulan Kızılay Komitesi, 1922 
yılının ilk aylarında iâne toplanmaya başladı. Tunus’ta yayınlanan el-Vezir ve es-Sevab gibi 
bazı gazetelerde yardımlarla ilgili haber ve makalelere oldukça sık rastlanıyordu. Şubat 
1922 tarihli el-Yesir gazetesinde çıkan bir makalede Türk Kızılay’ına her Müslümanın 
yardım etmekle mükellef olduğu belirtildikten sonra, “Hilâlin kurtuluşu ve terakkisi 
olmadıkça, kurtu luş ve terakki yoktur”55 deniliyordu. 17 Mart 1922 tarihli es-Sevab 
gazetesi, toplanan iânenin 12.441 Franka ulaştığını yazmıştı. Kızılay’a yardım için değişik 
kaynaklara başvuruluyordu: Tunus’ta Hilâl Tiyatro Kumpanyası, Kızılay menfaatine 
Selahaddin Eyubi adlı oyunu sahneliyordu.56

Beyrut Kızılay’ı, “Türk Mecrûhlarına Muâvenet Komisyonu”nu kurarak Anadolu 
için yardım toplamaya başlamışlardı. Beyrut mer kezinin faaliyetlerinin anlatıldığı bir 
raporda; “Muzaffer Türk Merkezi” olan Ankara’daki Kızılay Murahhaslığı’na dört taksitte 
6.900 Türk lirası ve “ ‘İslâm Kahramanı’ Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın taht-ı himâye ve ri-
yâsetinde bulunan Ankara Himâye-i Etfâl Cemiyeti’ne de 1.000 Türk lirası gönderildiği” 
yazılıydı. Filistin’de, Nablus’ta ve Yafa’da “Anadolu mücâhidleri”nin yaralarını sarmak 

51  ATASE Arşivi, kls.1535, ds.14-12, fh.44. Mısır Kızılayı’nın gön derdiği 37.250 lira, 5 bin İngiliz lirasının karşılığı idi.
52  OHAM, no:14, 15 Ekim 1922, s.47-48.
53  OHAM, no:l, 15 Eylül 1921, s.5.
54  Bu cemiyetlerden bazıları şunlardı: Arjantin’de “Boenos-Aires Hilâl-i Ahmer Komitesi”, Hindistan’da Madras şehrinde 
“Türkiye Dullarına ve Yetimlerine Muâvenet Komitesi”, New York’ta “Türk Teâvün Cemiyeti”, Bey rut’ta “ Türk Mecrûhlarına 
Muâvenet Komisyonu”, Bulgaristan’da “Bulga ristan Muallimîn-i İslâmiyye Cemiyet-i İttihâdiyesi”, Yafa’da “Anadolu Ceriha ve 
Malûlîn Komisyonu” ve Lozan’da “Türk Yurdu”.
55  OHAM, no:7, 15 Mart 1922, s.149-151.
56  OHAM, no:8, 15 Nisan 1922, s.179-180.
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için toplanılan iânelerde Beyrut Kızılayı’nın önemli katkısı olmuştu.57 Yine Cava 
Müslümanları, Cumhurbaşka nı Gazi Mustafa Kemal Paşa delâletiyle Kızılay adına 1.160 
İngiliz lirası gönderdiler.58

1923 Yılında Kızılay ile Milletlerarası Kızılhaç Komitesi arasında yapılan anlaşmaya 
göre, İslâm ülkelerinden toplanacak iâneler, Anadolu inşaat işlerinde sarfedilmek şartıyle, 
Milletlerarası Kızılhaç Komitesi vasıtasıyle Kızılay’a teslim edilecekti. Milletlerarası 
Kızılhaç Komitesi’nin İstanbul temsilcisi Burnier, Siyam’ın başşehri Bangok’ta İslam 
halkından toplanan 35246.60 İngiliz Frankını 9 Haziran 1923’te Kızılay’a gönderdi.59

Yurt dışında bulunan Türklerin kurdukları bazı cemiyet ve Kızılay Komiteleri de 
topladıkları iâneleri, Ankara Murahhaslığı vasıtasıyla Anadolu’ya gönderiyorlardı. 
Nitekim, Arjantin’de yaşayan Türk ve Müslümanların kurduğu “Boenos-Aires Hilâl-i 
Ahmer Komitesi” (Hilâl-i Ahmer Anadolu Cemiyeti Fırkası) bunlardan biriydi. Komitenin 
başkanlığını Seyfeddin Recai Bey, başkanvekilliğini Necip Nasır Bey, genel sekreterliği ni 
de Sadık Haşim Bey yapıyordu. Komitenin ilk toplantısında üyeler ara sında 5.000 Pezos 
(500 Osmanlı lirası) tutarında iâne toplandı. İâne ve müsâmereler yoluyla Arjantin’de 
muhtelif zamanlarda toplanan paralar Kı zılay’a gönderildi.60

Amerika’da yaşayan Türkler de büyük bir yardım kampanyası başlatmış lardı. Bu 
iânelerin toplam tutarını tesbit edememekle birlikte, bazı ör nekler vermek mümkündür. 
Nitekim 1921 yılı sonlarında, New York’ta Amerikan-Türk Muâvenet Komisyonu 211.75 
dolar; Filadelfiya’daki Türkler ta rafından Tevhîd-i Efkâr gazetesi vasıtasıyla 100 İngiliz 
lirası, 14 şi lin; yine Amerika’da Providans şehri Müslümanları tarafından 1150.75 do lar, 
aynı şehirde oturan Ali Abidin Bey tarafından 60 dolar Kızılay’a gönderildi.61 Daha önce, 
Filadelfiya’da İslam Cemiyeti Başkanı Süley man Yaşar Bey tarafından başkanlık ettiği 
cemiyet adına 400 dolar göndermişti.62 Vursister kasabasında İhvân-ı İslâmiyye Cemiyeti 
tarafın dan 1922 yılı ramazan bayramı münasebetiyle yapılan bir toplantıda, Harvard 
Üniversitesi’nde tıp öğrenimi yapan Fatma Hanım Anadolu’nun içinde bulunduğu durum 
hakkında “irâd eylediği müessir hitâbeleriyle hâzırûnu ağlatmış ve derhal açılan iâneye 
herkes iştirâk ederek” 806 Amerikan do ları toplanmıştı. Bu iâne daha sonra bir çek halinde 
Ankara Kızılay Mu rahhaslığı’na gönderildi.63

57  OHAM, 15 Haziran 1923, no:22, s.281.
58 THAM, no:40, 15 Aralık 1924, s.135. Mustafa Kemal Paşa, Cava Müslümanlarına gönderilmek üzere imzaladığı bir fotoğ-
rafını Ankara’dan İs tanbul’a dönen Kızılay yetkililerine vermişti.
59  OHAM, no:22, 15 Haziran 1923 s.281.
60  OHAC, 15 Aralık 1921, no:4, s.74. OHAM, no:7, 15 Mart 1922, s.154 ,” Amerika-yı Cenûbide kâin Arjantin Cumhuriyeti 
memâlikinde ve bilhas sa payitahtı olan Boenos-Aires’de birçok Osmanlılar bulunduğu malûmdur. Bu muhterem vatandaşları-
mız, anavatandan uzak bulunmalarına rağmen vatan larını düşünerek ona yardım etmeye karar vermişler, bu maksadın temini 
için orada bir Hilâl-i Ahmer komitesi teşkîl eylemişlerdir”
61  OHAM, no:5, 15 Ocak 1922, s.110.
62  OHAM, no:3, 15 Kasım 1921, s.54.
63  OHAM, no:12, 15 Ağustos 1922, s.269-270.
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Bulgaristan ve Kıbrıs Türkleri arasında da Kızılay adına iâne topla nıyordu. 
Bulgaristan’da Cuma’a-i Bâlâ’da teşkîl edilen Kızılay Komisyonu, 1922 yılına kadar 8 
bin leva toplamıştı.64 1922’de, Varna’da yaşayan Türklerden 40.495 leva ile 23.14 Osmanlı 
lirası, Eski Cuma’dan 30.000 leva, Filibe’den 425 Osmanlı lirası,65 Karînâbâd’tan 16.590 
leva66 toplandı. Aynı yıl Bulgaristan Muallimîn-i İslâmiyye Cemiyet-i İttihâdiyyesi, Filibe 
Havzasından 4.200 kuruş, Eski Zağra’dan Kasım Efendi va sıtasıyla 884.22 Osmanlı lirası, 
Yeni Zağra’dan 415.63 Osmanlı lirası, Kızanlık’tan 2.194.37 Osmanlı lirası, Yanbolu Hilâl-i 
Ahmer Derc-i İâne Komisyonu başkanı Hasan Fehmi Bey tarafından ve Bahaeddin Bey 
aracılığı ile 29.410 leva Kızılay’a gönderildi.67 Bulgaristan’ın diğer yerlerin den de yardımlar 
devam etti. Nitekim, Kızanlık kasabasından Yolageldili ve Kasım Bey kâtibi Şaban Efendi 
vasıtasıyla 1.050 Osmanlı lirası, Aydos’a bağlı Salihiye Köyü halkından 14.080 kuruş, 
Yenipazar’ın Kayfi köyünden 32.895 kuruş, Ziştovi kasabasında Niğbolu’lu Abdülsettâr 
oğlu Halil Efendi’den 2.564 kuruş ve Razgrad’da Mehmet Helvaciyef Efendi’den 5.000 
kuruş iâne toplandı.68

1923’te Vidin’de “Tenvîr-i Efkâr Müslüman Kulübü”nün gayretiyle 84 Osmanlı lirası, 
Varna Şehbenderliği kâtibi Hüseyin Fehmi Bey vasıtasıyla Şumnu’nun Ovasöğüd’ü köyün-
den 15.000 leva,69 Burgaz kazasından Harici ye Vekâleti İstanbul Murahhaslığı vasıtasıyla 
100 Osmanlı lirası, Yeni pazar kazası ve köylerinden 109.000 leva, Burgaz’a bağlı Ahyolu ve 
Aydos dahilinde bulunan köylerden 584 Osmanlı lirası, Razgrad ve çevresin deki Türkler-
den 81.193 leva70 iâne toplandı. Yine aynı yıl Razgrad ve çevresinden tekrar 10.995 leva, Fi-
libe kasabası tüccarlarından Ahmet Hamdi ve Çanakcılı Mustafa Efendilerden 5.000 leva, 
Filibe Kızılay Komisyo nu başkanlığından 800 Türk lirası, Eskicuma kasabasından Varna 
Şehbender liği vasıtasıyla 200.000 leva,71 Filibe’nin Karlova kasabasında teşkîl edilen Kızı-
lay Komitesince 16.400 leva72 Kızılay’a gönderildi. Bulga ristan Türklerinin yardımları 1924 
yılında da devam etti. Filibe’de Türkler tarafından kurulan Kızılay Komisyonu 1924 yılı 
başlarında 35.300 le va gönderdi.73  “Sofya’da Şark Tütün Fabrikaları” memur ve ailelerince 
verilen 150 Türk lirası Hariciye Vekâleti vasıtasıyla Kızılay’a iletildi.74

64  Ahali, 17 Ocak 1922, no:344-24.
65  OHAM, no:7, 15 Mart 1922, s.157.
66  OHAM, no:8, 15 Nisan 1922, s.180.
67  OHAM, no:15, 15 Kasım 1922, s.75.
68 THAM, no:17, 15 Ocak 1923, s.120.
69  THAM, no:18, 15 Şubat 1923, s.148.
70  THAM, no:19,15 Mart 1923, s.189.
71  THAM, no:22, 15 Haziran 1923, s.286.
72  THAM, no:23, 15 Temmuz 1923, s.305.
73  THAM, no:33, 15 Mayıs 1924, s.289.
74  THAM, no:38, 15 Ekim 1924, s.60.
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Kıbrıs Türkleri de Milli Mücadeleye karşı kayıtsız kalmamışlardı; nitekim, “...bütün 
malını ve canını fedâ eden Anadolu Mehmetçiğinin beşikte, eşikte kalan yavrusunu koru-
yup büyütmek için” ... ”cuma ve bayram günleri  Hilâl-i Ahmer menfaatine yeryüzündeki 
bilumûm Müslümanların cem-i iâneye mübâşeretleri müdafaa-i istiklâl namına en müb-
rem ve mu kaddes bir vazife-i milliye”75 olarak telâkki edilmişti. Kıbrıs’ta ne kadar iâne 
toplandığını bilmemekle birlikte, birkaç örnek vermek mümkün dür. Magosa kazasında 
Okuruz köyü halkından 12.7 İngiliz lirası karşılığı olarak 9.719 kuruş; yine Magosa kazası 
Türk halkından Işık Der neği fahrî kâtibi Mustafa Tayyar Bey vasıtasıyla üç İngiliz lirası, 
beş şilin, altı pens; Kıbrıs’ta Türk Ocağı ve Hürriyet Kulübü’nün verdikleri bir müsâmere 
hâsılatı olarak da 12 İngiliz lirası76 toplanmıştı.

III- İdâri Giderler ve Memur Maaşları (1919-1920)

İdâri giderleri maaş, sigorta, kırtasiye, kira bedeli ve diğer mas raflar teşkîl etmekteydi.77 
1919 yılı kesin hesap bütçesinde idâri gi derlerin tutarı 4.260 lira iken; bu masraf 1920’de 
13.615 liraya çıkmış tı.78

Kızılay’da umûmî meclis üyelerinin memuriyetleri fahrî olmakla bir likte, dışarıdan 
muvazzaf bir kâtip istihdâm edilebiliyordu. Nitekim, idâre heyeti üyelerinden ancak 
umûmî müfettişe zarûri masraflarına kar şılık ayda 6.000 kuruş veriliyordu;79 fakat za-
manla ortaya çıkan ihti yaçlar sonucu Kızılay’ın çeşitli idârî işleriyle, anbar, aşhane, ec-
zahane, depo ve çamaşırhane gibi bölümlerinde sürekli memurlar istihdam edilmişti. 
Mütâreke’den sonra umûmî merkez teşkilâtı başlıca muhasebe ve tahrîrât şubelerinden 
ibaret olup, Birinci Dünya Harbinden beri yerine getirilmekte olan esirlere ait muamele-
lerden istihbarat kısmı Tahrîrât Şubesince; “muamelât-ı nakdiye” kısmı da muhasebece 
yürütülmekteydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında ayrılan memurların yerine yeni memur 
a1ınmamıştı. 1919 yılından sonra Kızılay’ın üstlendiği vazife ağır olma sına rağmen hiz-
metler, tasarrufa gidilerek Mütareke’den önce mevcut kad rodan daha az elemanla yürü-
tülmeye çalışılmıştı.80

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kızılay memurlarının maaşları hakkın da kesin bir 
bilgiye sahip olamamakla birlikte, enflasyonun çok yüksek olmasına karşılık devlet 
memurlarına ödenen ücretlerin oldukça düşük dü zeyde kaldığı bilinmektedir. 1918 Yılı 
devlet bütçesinde aylıklardan ya pılan kesintiler kaldırılarak yüzde 10 ilâ 20 arasında zam 
yapılmış; an cak, maaşın satınalma gücü savaş öncesine oranla yüzde 60-80 oranında 
düşmüştü.81 Bu durum şüphesiz Kızılay memurlarını da etkilemişti.
75  OHAM, no:12, 15 Ağustos 1922, s.272-273.
76  THAM, no:17, 15 Ocak 1923, s.120; no:33, 15 Mayıs 1924, s.289. no:38, 15 Ekim 1924, s.60.
77  OHAC (1330-1354), bütçeler kısmı.
78  OHAC (1335-1338), bütçeler kısmı. Bu masraf 1921’de 4.535, 1922’de ise 11.907 lira idi.
79  Dr. Celâl Muhtar Özden, a.g.e., s.21.  Kızılay Dergisi, sayı:26, Aralık 1947, s.19.
80  OHAC (1335-1338), s.272-273.
81  Toprak, a.g.e., s.334.
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Kızılay’ın memur maaşlarıyla ilgili olarak ilk rastladığımız belge 26 Mart 1919 tarihini 
taşımaktadır. Maliye Komisyonu’nun hazırladığı 5 maddelik teklif aynı gün Umûmî 
Merkezde okundu. Önergede şunlar yer alıyordu:82

1- Kadrolu memurların maaşlarına % 100 zam yapılacaktır (Geçen sene verilen % 50 
zam hariç olmak üzere).

2- Kadrolu memurların maaşı zamla birlikte altı bin kuruşu aşmaya caktır.

3- Kadrolu memurlar aile fertlerine göre ayrıca zam alacaklardır. Şöyle ki: Karısı 
için 250 kuruş, on altı yaşından küçük her çocuk için 250 kuruş (hadd-i azam tecâvüz 
edilmemek şartıyla).

4- Geçici memurlara % 100 zam verilecek ve zamla birlikte maaşları 4 bin kuruşu 
aşmayacaktır (Bunlara ayrıca aile zammı verilmeyecektir).

5- Bu zamlar 1 Mart 1919’dan itibaren geçerli olacaktır.

24 Nisan 1920 tarihli bir belgeden anbar, aşhane, çamaşırhane gibi yerlerde çalışan 
memurların ücretlerini öğrenmek mümkün olmakta; ayrıca, ücretlerin günlük olarak 
ödendiği ve en yüksek yevmiyenin 80 kuruşu aş madığı görülmektedir. Bu belgede ücretler 
şöyle açıklanıyordu:

“Anbarlar Memurluğu Memurîn-i Vâlâsına, 

Efendim,

Hilâl-i Ahmer anbarı eczâ şubesi kâtibi Bahaeddin Efendinin şehrî bin guruş maaşının yevmiyye 
kırk guruşa tahviliyle Üsküdar aşhanesi yazıcılığına; ...kâtib muavini Sırrı Efendinin şehrî 
bin guruş maa şının yevmiyye kırk guruşa tahviliyle Ali Paşa aşhanesi yazıcılığı na; ve Fatih 
aşhane memurlarından İbrahim Efendinin şehrî bin guruş maaşının yevmiyye otuz beş guruşa 
tahvîliyle anbarda istihdâmına; ve anbar yevmiyye kâtibi Adil Efendinin otuz guruş yevmiyyesine 
elli guruş zamla çamaşır şube kitâbetinde seksen guruş yevmiyye ile is tihdâmına; ve Eyüb 
aşhanesinde yazıcı Asım Efendinin otuz guruş yev miyyesine on guruş zamla kırk guruşa ve 
Fatih aşhanesinde yazıcı Hidayet Efendinin yirmi beş guruş yevmiyyesine on guruş zamla otuz 
beş guruş ve Topkapı aşhanesinde yazıcı Yunus Vehbi Efendinin otuz guruş yevmiyyesine beş 
guruş zamla otuz beş guruş ve Eyüb aşhanesinde yazıcı Ahmet Kâşif Efendinin yirmi beş guruş 
yevmiyyesine on guruş zamla otuz beş guruşa ve Kasımpaşa aşhanesinde yazıcı Tabir efendi nin 
otuz guruş yevmiyyesine beş guruş zamla otuz beş guruşa ve anbar kapıcısı Mehmet Ağanın 
yevmiyyesine yirmi guruş zamla altmış guruşa ve anbar bekçisi İsmail Ağanın otuz guruş 
yevmiyyesine otuz guruş zamla altmış guruşa ve Beykoz memurlarından Mustafa efendinin 
şehrî bin beş yüz guruş maaşının yevmiyye elli guruşa tahviline ve muamele-i lâzimenin 1 Şubat 

82   KA, ds.33, (1919). Belge kısmen sadeleştirilmiştir.



7 7KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ (1914-1925)

336’dan itibaren ifâsına heyet-i idârenin 21 Nisan 336 tarihli ictimâ’ında karar verildiği tebliğ 
olunur, efen dim”.83

Kızılay Arşivi’ne yansıyan belgelerden, Kızılay memurlarının genelde aldıkları ücretten 
memnun olmadıkları anlaşılmaktadır. Nitekim Kızılay Murahhası Besim İsmail Paşa 
Ankara Murahhaslığı’nın lağvından sonra, 3 Kasım 1923’te, Umûmi Merkeze gönderdiği 
bir yazıda diğer memurlar gibi Kızılay memurlarının da Milli Mücadelenin güç şartları 
altında çalıştık ları halde maaşlarının dışında herhangi bir mükâfata nail olamadıkların-
dan yakınıyordu.84

IV- Kızılay’ın Son İki Yıllık (1923-1924) Masrafı

1922’de Mudanya Mütarekesi’nden sonra Milli Mücadele dönemi sona er mekle birlikte, 
bundan sonra da yapılacak birçok iş vardı: Anadolu’nun imârı ve Yunanistan’dan gelecek 
mübâdeleye tâbi Türk nüfusun iâşe, sağ lık ve iskân sorunları bunların başında geliyordu. 
Bu sebepledir ki, yeni kaynaklar aranmaya başlandı; yurt içi ve yurt dışından iâne top-
lanmaya çalışıldı. Bu amaçla Antalya mebusu hoca Rasih Efendi başkan lığında bir Kızılay 
Heyeti Hindistan’a gönderildi; heyet, Mısır yoluyla 9 Şubat 1924’te Bombay’a vardı.85 Ne 
var ki, Hindistan’dan beklenen yardım toplanamadığından heyet Mart’ta Türkiye’ye 
geri döndü86 Bununla birlikte daha sonra, Hint Müslümanları Yunanistan’dan gelen 
mübadillere yardım için 6.960 İngiliz lirası karşılığındaki bir çeki Kızılay’a gön derdi.87 
ianenin azaldığı son iki yılda sınırlı kaynaklarıyla yardımlarını sürdürebildi.

1923 yılı genel masrafından 19.302 lira idârî masraflara, 1.110 lira her ay çıkarılmakta 
olan dergiye, 1.826.443 lira gibi büyük bir meblağ da genel hizmetlere harcandı. Kızılay’ın 
bu yıl içinde yaptığı faaliyet ler ve masraflar şöyle idi:88

Düşmandan kurtarılan yerlere yapılan yardım (Bursa, İzmir, Afyon, Eskişehir ve 
Balıkesir mıntıkaları) (588.875 lira, 73 kuruş), Sıhhiye-i Askeriyeye (141.875 lira, 68 kuruş), 
Muhtelif yardımlar (98.665 lira, 80 kuruş), Türk ahali mübâdelesi (118.990 lira, 48 kuruş), 
Trakya’ya (6.703 lira, 62 kuruş), İstanbul fakir dis panserlerine (6.279 lira, 91 kuruş), Şark 

83  KA, ds.833, (1919).
84  KA, ds.335-2. “... Halbuki o sıralarda mücâhede-i milliyeye işti râk etmek üzere Anadolu’ya gelen bilcümle fedakârân-ı 
memurîn, bilâhare mensûb oldukları dairelerince her biri birer suretle mükâfata nâil oldukları halde...”.
85  THAM, no:28, 15 Aralık 1923, s.95. THAM, no:30, 15 Şubat 1924, s.195. Heyetin diğer üyeleri arasında umûmî merkez 
üyelerinden Kemal Ömer Bey ile bir muhasebeci ve bir tercüman bulunuyordu.
86  “Hilâl-i Ahmer Heyeti Hindistan’dan Geldi”, Açıksöz, 15 Nisan 1924. Açıksöz, Heyet başkanı ve Kızılay yetkililerinin 
Tevhîd-i Efkâr gazete sine verdikleri beyanları özetledikten sonra şöyle yazıyordu: “Heye tin vazifesine başlamadan evvel avdet 
etmesi, memleketimiz hakkında Hin distan’a akseden yanlış haberlerden ileri geldiği anlaşılmaktadır”.
87  Açıksöz, 27 Mart 1924.
88  THAC (1339-1340), s.64-66.
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vilâyetlerine (8.221 lira, 60 kuruş), Türk harp esirlerine (21.399 lira, 4 kuruş), Trabzon 
yetimhanesine (2.403 lira, 88 kuruş), Adana dispanserle rine (1.507 lira, 63 kuruş), Adana 
yetimhanesine yardım (2.580 lira, 75 kuruş), Memleket hastanelerine (11.910 lira, 60 kuruş), 
Şile yangınzedelerine (1.847 lira, 31 kuruş), Artova depremzedelerine (3.000 lira) Balıkesir 
hastanesine (100 lira), Musul hastanesine (5.996 lira, 25 kuruş), göçmenlere yardım (1.221 
lira, 42 kuruş), Rum göçmenler hastanesi (5.264 lira, 49 kuruş), ma’lûl gazilere (327 lira, 
50 kuruş), subay ailelerine (41 lira, 50 kuruş), Gürcü göçmenlerine yar dım (1.999 lira, 99 
kuruş), Türk öğrencilere (2.160 lira), süt damlası için (879 lira, 3 kuruş), Yalova muhtaçlarına 
yardım (1.068 lira, 94 ku ruş), Sarıyar depremzedelerine yardım (1.542 lira, 47 kuruş), İzmir 
dis panserleri (3.765 lira, 78 kuruş), İzmir Guraba hastanesi (1.732 lira, 60 kuruş), yabancı 
esirlere yardım (366 lira, 40 kuruş), Kütahya muh taçlarına yardım (9.094 lira, 3 kuruş), 
Gördes kazası muhtaçlarına yar dım (2.460 lira), Bilecik barakaları inşaatı için (2.636 lira, 
77 kuruş), Kırım açlarına yardım (2.231 lira), satınalma (mübayaat) için (504 764 lira, 69 
kuruş), anbar masrafı (32.143 lira, 5 kuruş), memur maaşları (23.109 lira, 76 kuruş), anbar 
amelesi ve muvakkat memur maaş ve ücreti (34.738 lira, 90 kuruş), talî anbar depoları 
amele ve masrafı (38.676 lira, 50 kuruş), anbar icâr bedeli (3.100 lira), Eskişehir anbarı (1.527 
lira, 38 kuruş), memur ve müstahdemlerin iâşeleri (12.053 lira, 19 kuruş), diğer masraflar 
(8.891 lira, 52 kuruş), ikramiye (3.757 lira, 68 kuruş), aile maaşları (267 lira, 75 kuruş), sigorta 
(2.678 lira, 22 kuruş), nakliyat (10.669 lira 13 kuruş), teftiş heyeti masrafı (5.111 lira, 5 kuruş), 
milletlerarası esirler tahkik heyeti masrafı (2.176 lira, 30 ku ruş), On Birinci Milletlerarası 
Kızılhaç Konferansı masrafı (9.367 lira, 84 kuruş), merkez ve şubelerin masrafı (42.854 lira, 
35 kuruş), Ankara Murahhaslığı’nın idâri masrafı (31.107 lira, 16 kuruş), ziraat için (1.253 
lira), anbar memur ve müstahdemlerinin giyecekleri (952 lira, 87 kuruş) ve imha olunan 
eşya ve levâzım için (92 lira, 87 kuruş).

Kızılay Cemiyeti 1923’te mübâdele işleri dışında başka alanlarda da yardımdan geri 
kalmamıştır. 1 Ağustos 1923’ten itibaren Hanımlar Merkezinde küçük çocuklara yönelik 
başlattığı sosyal yardımlardan başka; açlık, sel ve yangın gibi doğal afetlere uğrayanlarla 
Türk ve yabancı göçmenlere de yardımda bulunmuştu. 1923’te Sarıyar’da yangından 
zarar görenlere yardım için iskân ve iâşe malzemeleriyle birlikte bir heyet gönderilerek, 
iki ay sü resince iâşeleri temin edildi. Yine, Şile yangınından zarar görenlere benzer 
yardımlarda bulunuldu. Diğer yandan Kars, Bayezid ve Denizli’de selden zarar görenlerle 
Küre yangınzedelerine 3.000 lira yardım gönde rildi.

Kızılay, Türk göçmenlerinden başka Gürcü, Rum ve Azerbaycan muhâ cirlerine de 
yardımda bulundu. Mübâdeleye tâbi olduklarından Anadolu’dan İstanbul’a gelen Rumlar, 
Yunan hükümeti tarafından hemen kabul edilme yince Türk hükümeti, Haydarpaşa 
Selimiye’de geçici olarak iskân edil miş olan yirmi bin Rum muhâciri için seksen yataklı 
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bir hastane açmış tı. Kızılay, hükümetin bu hizmetini destekleyerek Rum göçmenler 
hastanesine 5.264 lira, 49 kuruş sarfetti. Diğer yandan, Türkiye’ye ilticâ eden Azerbaycan 
muhâcirlerinden muhtaç olanların iâşesi için 500 lira tahsis edildi.89

Kızılay, Kırım’da kıtlık felâketine uğrayanlara da önemli mikdarda yardım 
göndermişti.90 1922 yılında bu yardımlarını devam ettirerek 3 000 çuval un ile 1 856 
sandık konserve gönderdi. Tatar Hayır Cemiyeti 1923’te yardım için Kızılay’a tavassutta 
bulundu; ancak, içerde mübâdele yüzünden büyük masrafla karşılaşıldığından yiyecek 
yardımı yapılamadı, yalnız 500 takım elbise gönderilmekle yetinildi.91

Kızılay 1924 yılında “imdâd ve muâvenet” için 1.198.500 lira sarfetti. Bu yıl içinde 
gösterilen faaliyetler ile bunlara harcanan meblağ ise şöyledir:92

Mübadele heyetlerine (435.491 lira, 65 kuruş); düşmandan kurtarılan yerlere (14.804 lira, 
75 kuruş); Sıhhiye-i Askeriyeye (33.090 lira, 38 kuruş); Erzurum depremzedelerine (19.510 
lira, 38 kuruş); Eskişehir ve Kütahya’da kıtlıktan zarar görenlere (25.520 lira, 4 kuruş); Kars 
muhtaçlarına (l.000 lira); muhtelif yardımlar (23.749 lira, 17 kuruş); süt damlası sarfiyatı 
(1.531 lira, 48 kuruş); İstanbul fakir dispanserleri (6.792 lira, 91 kuruş); esirlere (2.907 lira, 
50 kuruş); verem barakala rı (1.301 lira, 8 kuruş); Adana dispanseri (1.393 lira, 19 kuruş); İz-
mir dispanserleri (13.920 lira, 50 kuruş); Trakya’ya yardın (1.191 lira, 15 kuruş); Kastamonu 
Memleket hastanesi (1.012 lira, 50 kuruş); İzmir Kızılay Hastanesi (15.636 lira, 14 kuruş); 
Satınalma (mübayaat) (305.205 lira, 67 kuruş); diğer masraflar (müteferrik) (16.748 lira, 10 
kuruş); merkez ve şube masrafları (32.041 lira, 31 kuruş); memur maaşları (17.506 lira, 92 
kuruş); tâlî anbarlar masrafı, Kilya teslim heyeti masrafı (140.724 lira, 12 kuruş); merkez 
anbar masrafı (19.204 lira, 6 kuruş); anbarlar sigortası (4.410 lira, 83 kuruş); aile maaşları 
(258 lira); memur ve müstahdemlerin iâşesi (1.078 lira, 69 kuruş); nak liyat (3.687 lira, 75 
kuruş); milletlerarası esir teftiş heyetleri mas rafları (102 lira, 80 kuruş); anbar amele ve 
muvakkat memurların yevmi yesi (44.376 lira, 86 kuruş); Çırağan depoları inşaat masrafı 
(5.492 li ra, 80 kuruş); Ankara Murahhaslığı masrafı (8.585 lira, 91 kuruş) ve ziraat masrafı 
(223 lira, 28 kuruş).

89  A.g.e., s.170-173.
90  Kırım’da halkın açlık felâketiyle karşı karşıya olduğunun Hariciye Vekâleti’nce Ankara Murahhaslığı’na bildirilmesi üze-
rine Mayıs 1921’de bin çuval un bir memur ile Kırım’a gönderildi. Ekim 1921’de ikinci bir heyetle 2 bin çuval un, 1756 sandık 
konserve ve 100 sandık et suyu özü (hülâsası) gönderildi. Bu yardımların Kırımlılara tam olarak ulaşması mümkün olmamış; 
yardımlar sadece Müslümanlara tahsis edildiği için Rus hükümetince zorluklar çıkarılmıştır. İkinci heyet Moskova ve Kazan’a 
da gitmişti; 6 Kasım’da Moskova’ya ve 12 Kasım’da da Sivastopol’a döndü. Daha sonra, Ankara Murahhaslığı, Kırım’da 
teşkilâtı olan Amerika Yakın doğu Yardım Cemiyeti vasıtasıyla Kırım’a iki bin dolar daha yolladı, bkz. OHAC (1335-1338), 
s.135-139.
91  THAC (1339-1340), s.173.
92  A.g.e., s.69.
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Umûmî Meclisin tasdik ettiği bütçeye uygun olarak hazırlanan kesin hesap sonuçlarının 
1924’teki genel vâridâtı 1.386.053 liraya ve genel masrafı ise 1.268.292 liraya ulaşmıştı. 
Genel vâridât ile masraf arasın da adi (olağan) bütçeden 88.283 lira, fevkâlade bütçeden 
29.477 lira fazla vâridât tahakkuk ettiğinden, bu 117.760 lira tutarındaki fazlalık ihtiyat 
akçesine naklolunmuştu.93

93  THAC (1339-1340), s.67.
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III. BÖLÜM

KIZILAY-ORDU MÜNASEBETLERİ

Kızılay’ın kuruluş gayeleri arasında, ordu sağlık teşkilâtına yardım ilkesi önemli bir 
yer tutmaktaydı. Nitekim nizâmnâmede; “Cemiyetin mak sadı, bilcümle vesaiti ile vakt-i 
harbde ordulardaki hasta ve yaralıla rın tahfîf-i ızdırablarına ve tedavilerine muavenet 
etmekten ibaret bu lunmasına nazaran Cemiyet, asker-i berriye ve bahriyye hey’ât-ı Sıh-
hiyesinin yardımcısı demek olur”, ayrıca “Cemiyet, mecrûhîni nakl ve teda vi etmek için 
ve sa’y dairesinde mevâki’-i harbiyyede berren seyyar hastaneler ile sefer hastaneleri ve 
hey’ât-ı muâveneler ve sıhhiye trenleri ve bahren dahi nakliye ve hastane gemileri ihzar 
ve tedârik eder” deniliyordu.

Kızılay, ordu sağlık teşkilâtının çalışmalarına yardımcı olmak üzere cephe gerisinde 
hastane ve nekahethaneler açtı; bazen Filistin cephe sinde olduğu gibi, seyyar heyetler 
gönderdi. Askeri harekâtın seyrine paralel olarak ordunun yer değiştirmesiyle, Kızılay 
sağlık heyet ve hastaneleri de başka yerlere naklediliyordu. Sağlık heyetleri Umûmî Mer-
keze bağlı olmakla birlikte, orduyla işbirliği ve uyum halinde çalışmak zorundaydı. Ni-
tekim Kızılay hastaneleri ile ilgili talimatnâmede; “Hilâl-i Ahmer hastanelerinin vazi-
feten ve fennen hüsnü cereyanı ancak, cemiyetin murahhası yahud memurîn-i sıhhiye-i 
askeriye yahud fırka sertabibleri arasında fikren ittifâk ve ittihâd vücûduna vabeste oldu-
ğundan, bu hususa riâyet ile hastanelerimiz sertabibleri vazife cihetiyle fırka sertabib-
leriyle müzâkerede bulunmağa ve onların re’ylerinden istifâde etmeğe mecburdurlar”1 
deniliyordu. Kızılay’ın Birinci Dünya Savaşı’nda orduya yaptığı yardımlar kadar; Mil li 
Mücadelede işgal altındaki İstanbul’dan Anadolu’ya doktor, ilaç ve hastane malzemesi 
göndermesi de önemli faaliyetlerindendir.

A) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KIZILAY ORDUYLA BİRLİKTE 

I- Kafkas Cephesi’nde Erzurum Sağlık Heyetleri:

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına girdikten sonra, Başkomutan Enver Paşa, 
Güney Kafkasya ve Kuzey İran’a girip Rusların arkasını çe virmek için 20 Aralık 1914”te 
150.000 kişilik bir Türk kuvvetine Sarıkamış-Umraniye istikametinde taarruz emrini ver-
diğinde Ruslarla muhabere başlamıştı.2 Bu sırada Erzurum’da hasta ve yaralı askerler için 
500 yataklı bir hastane açmak üzere bir Kızılay sağlık heyeti görevlendirildi.

1  Salname, s.78-94.
2  Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2. baskı, Ankara 1984, s.112.
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İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan tren yolu hattı asker nakliyatı yü zünden dolu olduğu 
için, heyetin İstanbul-Trabzon deniz yolunu seçmesi daha uygun görünüyordu. Kızılay’ın, 
Milletlerarası Kızılhaç Komitesine müracaat ederek bu konuda Rusya’nın muvaffakatini 
almasından sonra, Dr. Mehmet Emin Bey’in başkanlığında otuz kişiden teşkîl edilen heyet 
Gülnihal vapuruyla Trabzon’a geldi.

Erzurum’da teşkilâtını kuran heyet, cepheden gelen hasta ve yaralı ların tedavileriyle 
işe başladı. Cephede askerler arasında hüküm süren lekeli humma hastalığı heyetin en 
büyük meşguliyetlerinden biri oldu; bu arada heyetten üç doktor ile iki hastabakıcı leke-
li hummadan hayatla rını kaybettiler.3 Dr. Mehmet Emin Bey’in istifası üzerine önce Dr. 
Mekki Bey, o ayrıldıktan sonra da Dr. Server Kâmil Bey tayin edildi. Heyet çok güç şartlar 
altında 1915 senesi Ocak ayı sonuna kadar faaliyeti ni sürdürdü. Hastane laboratuvarın-
da açılan kursta ordunun ihtiyacı için bakteriyolog yetiştirilmeye çalışıldı. Ocak 1915’te 
Türk kuvvetleri nin başta soğuk, açlık ve salgın hastalıktan büyük kayıplar vermesi üze-
rine, heyet yüz yatakla birlikte bir sağlık heyetini Erzurum’da bıraka rak malzemesinin 
büyük kısmıyla Erzincan’a geldi.4 Heyetin bu şekilde ikiye ayrıldığını gören Umûmî Mer-
kez, Erzurum’a karadan ikinci bir heyet gönderdi. Yeni heyet Erzurum’da 1.000 yataklı bir 
nekahethane açmış ise de faaliyeti ancak iki ay devam edebildi; 1916 Şubat’ında Rusların 
Er zurum’u ele geçirmeleri üzerine önce Erzincan’a gelen heyet, oradan Ke mah’a ve sonra 
da Kayseri’ye çekildi. Kayseri’ye bağlı Zencidere’de 1.000 yataklı bir nekahethane açıldı. 
Heyetin sık sık yer değıştirmesi yüzünden kayıp ya da hasara uğrayan sağlık malzemesi-
nin yerine Kızılay’ın Eskişehir ve İstanbul anbarlarından yeniden eşya gönderildi.

Kayseri’nin, İstanbul ile cephe arasında önemli bir haberleşme ve ikmal merkezi olma-
sıyla hasta ve yaralı sayısında bir artış görünmeye başlamıştı. Bu sebepten Zencidere Ne-
kahethanesinin yatak kontenjanı bir ara 2.000’e kadar çıkarıldı. Heyet böylece Üçüncü Or-
duya önemli yardım larda bulundu. Heyet diğer yandan, sokaklardan topladığı kimsesiz 
çocuk lardan 500’ünü koruması altına alarak, bir kısmına zanaat öğretmek için gayret gös-
terdi. Bu çocuklar daha sonra ordunun emriyle Talas Nekahethanesi’ne yerleştirildiler.5

1918 yılı başlarına kadar faaliyetini sürdüren Zencidere Nekahathanesinin çevre il ve 
ilçelerdeki çalışmaları hakkında, 22 Nisan 1918 tarihli yazısında baştabip şunları yazıyor-
du:

“...Evvelce ordu tarafından yurdumuza verilmiş olan iki tabibden binbaşı Osman Bey kezâlik 
ordu emriyle hastanemizin laboratuvarını hamilen Yozgat’ta emrâz-ı sâriyye mücadelesine; 
yüzbaşı Hayri Bey ise, Talas Şifa yurdunda cem’edilen etfâl-i metrûke üzerine memuren izâm 
edilmiş olduğundan, mevcûd-ı daimisi bin hastayı mütecâviz bu lunan yurdumuz umûr-ı Sıhhi-

3 OHAM, no:3, 15 Kasım 1921, s.61-62.
4  OHAC (1330-1334), s.5-6.
5  OHAM, no: 3, 15 Kasım 1921, s. 62-63.
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yesinin yalnız bir doktorun sarfedeceği gayret ve faaliyet ile te’mini gayr-i kâbil görülmektedir. 
Binâena leyh, tensîb buyrulduğu takdirde elyevm kadrosu iki yüz elli yatağa tenzîl edildiği işiti-
len ve hal-i hâzırda üç-dört tabibe mâlik bulu nan Samsun Hilâl-i Ahmer hastanesinden bir tabi-
bin buraya nakline müsâde buyrulması ve hemen hareket ettirilmesi hususunun mezkûr hastane 
ser-tebabetine emr ve işârını...”6

Aynı yazının derkenarından anlaşıldığına göre, İdâre Heyetinin 1 Ma yıs tarihli kara-
rıyla, yardımcı tabiblerden Hüsamettin Bey 2.000 kuruş maaş ile Zencidere Şifa Yurdu’na 
(nekahethane) tayin edilmişti. Diğer yandan, hastanede bulunan kırk kadar kimsesiz Er-
meni kadınına hastaba kıcılık dersi verilerek ücretli hastabakıcı olarak çalıştırıldılar; he yet 
Kayseri’den İstanbul’a dönerken bir kısmını İstanbul’a getirdi.

1916 yılının sonuna doğru ordunun daha gerilere çekilmesiyle birlik te, Birinci Sağlık 
Heyeti Sivas’a gelerek burada bir hastane açtı. He yet diğer yandan toplum sağlığıyla da 
ilgilendi. Sivas’ta bir Pastör Enstitüsü kurularak kuduz aşısı üretildi; ayrıca açılan labora-
tuvarda ordu ve halkın ihtiyacı için serum ve aşı imâl edildi. Bu laboratuvarda yüz binden 
fazla madde üzerinde partör araştırma ve incelemesi yapıldı: Kafkas Cephesinin kolera, 
hummâ-yı râcıa ve çiçek aşıları buradan karşı landı. 1918 Mart’ına kadar Sivas’ta kalan 
heyet, iaşesi hastaneden karşılanan 20 yataklı bir revir açarak kuduz hastalarını tedavi 
etti. Heyet, ordudaki hayvanlar arasında salgın halini alan ruam hastalığına karşı yapı-
lan mücadeleye katıldı. Bu sırada, savaşın olumsuz sonuçların dan etkilenen 500’den fazla 
kimsesiz çocuk açılan yetimhanede barındırı larak korumaya alındı.

Rusya’da Çarlık rejiminin yıkılmaya başlaması ve Rusların işgal et tikleri vilâyetleri 
boşaltmaları sonucu Sivas önemini kaybetmeye başla dı. Kızılay hastanesi kıyıdan yapıla-
cak hasta nakline yardımcı olmak amacıyla Samsun’a nakledildi. Heyet, Samsun’da açılan 
bir laboratuvarda ordu ve Sıhhiye Umûm Müdürlüğü’nün gönderdiği doktorlarla birlikte 
üç ay çalıştı. Samsun’dan Trabzon’a kadar uzanan sahil bölgesinde hüküm sü ren sıtmayla 
mücadele edildi. Rusların Trabzon’u işgalleri sırasında halk Giresun, Ordu ve Samsun is-
tikametinde göçe başlamışlardı. Samsun’da sefalet içinde bulunan göçmenlerin iaşesi için 
13 Temmuz l918’de İstan bul’dan getirtilen erzak ve malzemelerle bir aşhane açıldı. 1918 
yılı Kasım ayı ortalarına kadar faaliyette bulunan aşhanede günde 3.000 kişi iaşe olundu.

Kafkas Cephesindeki Kızılay heyeti Kasım 1914 - Kasım 1918 Kasım tarihleri arasında-
ki faaliyet süresi içinde 8.988 hasta ve yaralı tedavi etti.7

6  KA, ds.833.
7  OHAM, no:3, 15 Kasım 1921, s.62-63.  OHAC (1330-1334), s.5-6.
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II- Çanakkale Savaşlarında Kızılay:

19 Şubat 1915’te İngiliz-Fransız donanmasının, Çanakkale Boğazının iki tarafındaki 
Türk tabyalarını bombardıman etmeleriyle başlayan Çanak kale savaşları Türk tarafının 
zaferiyle sonuçlanmıştı. Ancak bir yıldan az süren bu savaş 250.000 Türk askerinin haya-
tına malolmuştu.8 Bu cephede Kızı lay’ın önemli faaliyetlerde bulunduğunu görmekteyiz.

Cephenin fazla geniş olmamasından dolayı Kızılay, yalnız bir sahra hastanesi ile ya-
ralıları taşımak için birkaç nokta ve birkaç menzil çayhanesi açtı. Savaşın ilk günlerinde 
Çanakkale Merkezi yaralılara tü tün portakal ve sağlık malzemesi dağıttı. Bursa ve Aydın  
Kızılay şubelerince yüzer lira cepheye gönderildi. Umûmî Kâtip Adnan Bey 18 Mart mu-
harebesinden iki gün önce, ya nında Kızılayın  birtakım yardım malzemesiyle cepheye 
gitti.

Çanakkale savaşları başladığında Gelibolu’da 200 yataklı bir hasta nene açıldı. Cephe-
ye çok yakın kurulmuş olan bu hastane savaşın şid detli zamanında, bombardıman teh-
likesi altında iki ay faaliyette bulun duktan sonra Şarköy’e taşınarak yatak mevcûdunu 
300’e çıkardı. Kısa bir süre sonra hastane, gıda ve levâzım tedarikinin güçlüğü sebebiyle, 
Tekirdağı’na nakledildi. Sekiz aylık faaliyeti es nasında hastanede binden fazla yaralı te-
davi edildi.

Harbin başında Sahra Sıhhiye Müfettişliği, Kızılay’ın bütün sağlık levâzımının her ih-
timale karşı, Anadolu’ya nakledilerek Adapazarı’nda 2.000 yataklı bir hastane açılmasını 
istemişti. Müttefik donanmasının Çanakkale Boğazına hücumuyla birlikte İstanbul’da, 
Milli Mücadele yılla rında Sakarya Zaferi öncesi Ankara’da olduğu gibi, bir telâş görülme-
ye başlamıştı. Muhtemel gelişmelere karşı payitahtın bile hangi şehre ta şınacağı tartışılı-
yordu. İşte bu günlerde İstanbul merkez anbarı, Eskişehir’de yeni açılan merkeze nakle-
dildi. Adapazarı ve civarında açılacak hastananeler için ikinci bir heyet gönderildi.

Cepheden İstanbul’a çok sayıda yaralı gelmeye başlaması üzerine, Ordu Sahra Sıhhi-
ye Müfettişliği, Kızılay’ın yeni hastaneler açmasını istedi. Bu durum karşısında, henüz 
Eskişehir’e taşınan eşyanın bir kısmı İstanbul’a getirilmeye başlandı. Çanakkale Sa vaşları 
bütün şiddetiyle devam ederken Kızılay, İstanbul’da Tıp Fakülte si (Dârülfünûn), Galata-
saray Sultanisi, Galata, Taksim, Cağaloğlu, Ka dırga ve Darüşşafaka hastanelerini faaliyete 
geçirdi. Tıp Fakültesi hastanesi on yedi, Galatasaray Sultanisi on altı, Taksim on iki, Galata 
yedi, Cağaloğlu altı, Kadırga on ve Darüşşafaka hastanesi on ay faaliyette bulundu; 2.570 
yatak kapasiteli bu hastanelerde 19.443 yaralı tedavi edildi.9

Diğer yandan, Ordu Sıhhiye Dairesinin yaralılar için toplanma ve hareket noktaları 
olarak belirlediği Akbaş, Lapseki, Ilgardere ve Değir men Burnu’nda Kızılay aşhanelerin-
de yaralılara çorba, çay ve ekmek dağı tılıyordu. İleri hatlarda yaralanan askerlere çay ve 
8  Armaoğlu, a.g.e., s.113-114.
9  OHAC (1330-1334), s.8-10. OHAM, no:4, 15 Aralık 1921, s.92.  OHAM, no:5, 15 Ocak 1922, s.113-114.
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yemek dağıt mak üzere Soğanlıdere, Arıburnu ve Anafartalar siperlerinde görev yapan 
Kızılay memurlarına rastlamak mümkündü.10 Yaralıları İstanbul’a getiren Kızılay hastane 
gemilerinde de çayhaneler mevcuttu. Nitekim Kızı lay kaynaklarında, Çanakkale çayha-
neleriyle Akbaş’taki sahra hastanesinde 1.059.146, hastane gemilerinde ise 137.495 fincan 
çay dağıtıl dığı kaydedilmektedir.11

Birinci Dünya Savaşı başladığında Kızılay, Edremit ve Gülnihal va purlarını kiralaya-
rak hasta taşınacak bir hale getirmişti. Çanakkale Savaşında İstanbul’a yaralı asker taşı-
makta kullanılan bu gemilerden Ed remit, bir süre Osmanlı donanmasında kullanıldıktan 
sonra Bahriyye Nezâreti “Umûr-ı Sıhhiye İdâresi” emrine verildi; Gülnihal’den Kızılay 
daha sonra da yararlandı.12 Yaralı sayısının artması üzerine Kızılay, Şirket-i Hayriyye’nin 
60, 61, 63 ve 70 numaralı vapurlarıyla Seyr ü Sefain’den Akdeniz vapurunu kiralayarak 
Kızılay sancağı altında İstanbul’a yara lı taşıdı. Alman Kızılhaçı da, Seyr ü Sefain’den ki-
raladığı Re şit Paşa vapuruyla yaralı nakliyatına yardımcı oluyordu; Kızılay bu ge mide 
bir çayhane açmıştı. Yaralıların karaya çıkarıldığı Sirkeci’de, Umûmî Merkez azâsından 
Kemal Ömer Bey’in nezareti altında faaliyette bu lunan çayhanede yaralılara çay ve ekmek 
dağıtılıyordu. Yaralı ve hasta lar buradan Kızılay’ın hazır bulundurduğu arabalar ile İstan-
bul hastanelerine gönderiliyorlardı.13

III- Filistin ve Irak Cephesi:

Filistin (Kanal) Cephesine verilen önem dolayısıyla Cemal Paşa, Bah riye Nâzırlığı 
kendisinde kalmak üzere, Suriye’deki Dördüncü Ordu komu tanlığına getirilmişti; 1915 
yılı Şubat’ında Süveyş Kanalını geçmek için ilk harekâtını yaptı. Diğer yandan Irak Cep-
hesini açan İngilizlerin iki gayesi vardı: Abadan petrollerini korumak ve kuzeye çıkıp 
Ruslarla bir leşerek, Türk kuvvetlerinin İran’a girip Hindistan’ı tehdit etmesini ön lemek. 
İngiltere’nin Hindistan’dan getirdiği kuvvetler Kasım l914’te Basra’ya çıkarak kuzeye doğ-
ru ilerlediler; 1915 Eylül’ünde Bağdat’ın gü neyindeki Kut-el-Amara’ya girdiler.14

Dördüncü Ordu’nun Kanal harekâtı başlamadan önce, 22 Aralık 1914’te, Tıp Fakülte-
si öğretim üyelerinden Dr. Neşet Ömer Bey’in başkanlığındaki Kızılay heyeti 15 Şubat 
1915’te Kudüs’e geldi; burada ordu sıhhiye teş kilâtıyla işbirliği yaparak Fransız ve Rus 

10  Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Harb-i Umûmî Panoraması, no:3.
11  OHAM, no:5, 15 Ocak 1922, s.112-113.
12  23 Nisan 1916’da Dr. Besim Ömer imzasıyla Sahra Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîliğine gönderilen bir yazıda; “Gülnihal vapu-
runun geceleri uzak mesafeden hastane gemisi olduğu anlaşılacak derecede elektirik terti batı tamamen ikmâl olunarak evvelce 
dahi İspanya Sefareti vasıtasıyla Rusya hükümetine tebliğ edildiği vechile, mezkûr vapurun merzâ-yı aske riyeyi hâmilen Kara-
deniz iskelesine sevki mukarrer olduğu...” belirtil mektedir. ATASE Arşivi, kls.2442, ds.160, fh.8/12.
13  OHAC (1330-1334), s.9-10. OHAM, no:5, 15 Ocak 1922, s.112-113.
14  Armaoğlu, a.g.e., s.112.
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hastanelerine yerleşti.15 Kızılay’ın Süveyş Sağlık Heyeti tarafından açılan hastananelerde, 
Kanal seferi esnasında yaralananların tedavileri yapılıyordu. Heyet İstanbul’ dan gelirken 
bol mikdarda sağlık malzemesiyle röntgen makinası ve bak teriyoloji aletleri de getirmişti. 
Bu malzemelerle orduya serum ve aşı tedarik etmek için bir laboratuvar açıldı; çevrede 
etkili olan salgın hastalıklarla mücadele edildi. Trahom ile humma-i racıanın önü alın-
maya çalışıldı; humma-ı racıa tedavisi için çevredeki bütün belediyelere neo salvarsan 
ilacı dağıtıldı. Orduda humma-i racıadan başka lekeli humma (tifüs) hastalığı görülmeye 
başlayınca, Kudüs’teki İngiliz hastanesi bunların tedavilerine tahsis edildi.16

Dördüncü Ordu Komutanı Cemal Paşa, Şubat l915’te yaptığı başarısız harekâttan son-
ra, 1916 Nisan ve Ağustos aylarında yapacağı Kanal harekâ tına hazırlandığı sırada gerek 
Süveyş heyeti, gerekse İstanbul’da Kızı lay Umûmî Merkeziyle ihtiyaçların temini husu-
sunda irtibat halindeydi. Cemal Paşa, 8 Aralık 1915’te Halep Karargahından Umûmî Mer-
keze gönderdiği telgrafında şöyle diyordu:

“Mısır seferi istihzârâtına binâen taleb buyrulan iki bin kilo pa muğun defaten irsâline imkân 
yoktur. Şimdilik iki yüz kilo gönderi yorum. Pamuk ihzâr olundukça peyderpey iki bin kiloya 
iblâğ oluna caktır. Hilâl-i Ahmer heyet-i sıhhiyesi reisi Neşet Ömer Bey’i nezdinize gönderiyo-
rum. Mumâileyhin takdim edeceği listedeki malzemenin itâ buyrulmasını zât-ı âlinizden ricâ 
ederim”.17

1915 Yılı Aralık ayına kadar Kudüs’te kalan heyet, ordunun Tih çölü nün iç kısımlarına 
doğru ilerlemesi üzerine, Kudüs’te İngiliz hastanesinde yeterli malzeme ve memur bırak-
tıktan sonra buradan ayrıldı. Heye tin Sina çölünde Hafiretül-avce’de açtığı tam teşekkül-
lü hastane 6 ay faaliyette bulundu; İngilizlerin Kanal cephesindeki kuvvetlerini takviye 
ederek karşı harekete geçmeleri ve 1916 yılının sonunda Sina yarımadası nı ele geçirmeleri 
üzerine, burada 25 yataklı bir seyyar hastane bırakarak tekrar Kudüs’e dönüldü. Seyyar 
hastane, emrine hasta nakli için bir deve (heçin) kolu verilerek bir ay kadar faaliyette 
bulundu.

Ordu komutanlığının gösterdiği lüzûm üzerine heyet, Filistin’de trenlerin ilk hareket 
noktasını teşkil eden Vadi-i Sarar’da yeni bir hastane kurdu; bu menzil hastanesi Vadi-i 
Sarar’dan gelen hasta ve yaralıların ilk müdahale yeri oldu. Yarası ağır olmayanlar iâşeleri 
te min edilerek cephe gerisindeki sabit hastanelere gönderiliyordu. 300 yataklı bu hastane-
den Avusturyalı bir subay övgüyle sözetmişti.18

15  OHAC (1330-1354), s.13-14.  Şam’da bulunan Sıhhiye Umûm Müdürü Esat Paşa’nın 21 Temmuz 1916 tarihli telgrafın-
dan bahsedilen, 25 Temmuz 1916 tarihli bir belgede, Dördüncü Ordu mıntıkasındaki vilâyet ve san cakların “emrâz-ı sâriyye 
mücâdelesi riyasetine Suriye Hilâl-i Ahmer müessesatı sertabibi Neşet Ömer Bey’in intihâb ve yerine müsta’fî etibbâ-ı askeri-
yeden Beşiktaş Belediyesinde müstahdem Operatör Cemal Efendinin Hilâl-i Ahmer Cemiyeti muhteremesince” tayin edildiği 
yazılmaktadır. KA, ds.833, (1916).
16  OHAM, 15 Kasım 1921,no:3, s.63-66. OHAC (1330-1334), s.12-16.
17  KA, ds.153/21, (1915) Yine o günlerde, Kızılay yararına Kudüs şubesi tarafından düzenlenecek bir müsâmere programın-
da Dördüncü Ordu Komutanı Cemal Paşa’ya teşekkür ediliyordu. Müsâmere, Sekizinci Kolordu Komutanı Mehmet Cemal 
Paşa’nın nezaretinde uygulanacaktı. KA, ds.153/21, (1915), (Hilâl-i Ahmer Mazbata ve Zabıtları).
18  OHAC (1330-1334), s.14.
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Her geçen gün Kanal Cephesinde durum Türk kuvvetlerinin aleyhine gelişiyordu. 
1917’de bu cephenin önemli savaşları Gazze’de gerçekleşti. İngiliz lerin, Gazze’de kurul-
muş olan Türk savunmasını kırmak için Mart ve Nisan aylarında yaptıkları hücumlar so-
nuçsuz kalmıştı; ancak, on günlük bir savaştan sonra, Kasım başında İngilizler Gazze’ye 
girecek ve Aralık ayında da Kudüs’ü düşüreceklerdi.19

Kasım 1917’den itibaren Dördüncü Ordu’nun geri çekilmesiyle birlikte Kızılay hasta-
nesi de düşman taarruzlarıyla karşı karşıya kaldı. Yaklaş makta olan İngiliz kuvvetlerinin 
eline esir düşmemeğe çalışan heyet, nakletmeye imkân bulamadığı hasta ve yaralılara 
bakacak kadar memur bı rakarak Vadi-i Sarar’dan ayrıldı. Heyet eşya ve malzemesinin 
büyük bir kısmını burada bırakmak zorunda kalmıştı.

Süveyş Heyetinin dönüş yolculuğu oldukça güç şartlar altında geçmiş ti. Heyet başkanı-
nın yazdığı 31 Kasım 1917 tarihli bir rapora göre, Ka sım başında Türk kuvvetlerinin Gaz-
ze yenilgisinden sonra harp sahası içinde kalan hastane heyeti, “hem mikdarı fevkalâde 
çok olan mecrûh ların tedavisine ve hem de eşyasının şimâle nakline mecbur kalmış”tı. 
Ancak, düşmanın çok hızlı ilerlemesinden dolayı eşyanın bir kısmı terkedildiği gibi, ge-
riye sevkedilen eşyanın bir kısmı da İngiliz savaş uçaklarının attığı bombalarla yanmıştı. 
İngiliz filoları, heyetin 14 Kasım’da Vadi-i Sarar’dan ayrılmasına kadar geçen süre içinde 
her gün dört defa hastaneyi bombalamışlardı; 10 Kasım’daki taarruzda hastanedekilerden 
dört kişi ölmüş, yirmi kişi de yaralanmıştı. Sarar Nokta Menzil Sevkıyatı’ndan hastaneye 
yardım için gönderilen erlerden ikisi ölmüş, hastabakıcılardan da ikisi yaralanmıştı. Ka-
sım ayının ilk on dört gününde hastanede 6.350 yaralının iâşe ve istirahatleriyle ameliyat 
ve pansumanları yapılarak kuzeye sevkedilmişti.

Yine aynı raporda ifade edildiğine göre, heyetin bağlı olduğu Kudüs Menzil Müfettiş-
liği 10 Kasım 1917 tarihli telgrafında hastanenin nakline izin vermiyor ve “tertibata naza-
ran en evvel cephane ve malzeme-i harbi ye naklonacaktır” diyordu. 12 Kasım’da gelen bir 
yazıda da; “kıymetli ve mecrûhînin tedavisine lüzumu olmayan eşyanın geriye sevkiyle 
‘Aful’e ve ya daha münâsib bir mahalde depo edilmesi...” ve Vadi-i Sarar’da yaralı lar için 
yeterli malzemenin bırakılması isteniyordu. O gece yaralıların tedavisi sürerken, diğer 
yandan eşyanın en önemli bölümü dört vagona yükleniyordu. Aynı gece Menzil Müfet-
tişliğine, Nokta Komutanlığı vasıta sıyla tebliğ edilen emirde; “...Yürümeğe iktidarı olanlar 
icabında mâşiyen sevkedilerek, yürümeye muktedir olmayanlardan kâbil-i naklolanla-
rı elinize geçen her vasıtadan bil-istifâde geriye gönderiniz. Gayri Kâbil-i naklolan ağır 
mecrûh ve zuafâ, sevkin neticesi zamanı geldiği vakit mikdar-ı kâfi edeviyye ve erzakları 
ve bir sıhhiye ve iâşe memuru ile terkedilir” deniliyordu.

Geceden vagonlara yüklenen eşya, 13 Kasım’da Dr. Süleyman Ethem ve idâre memu-
ru Eşref Bey’in nezaretinde kuzeyde Rimle’ye doğru yola çıka rıldı; bu yolculukta ingiliz 
19  Armaoğlu, a.g.e., s.128.
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filolarının hücumu sonucu iki vagon eşya ateş alarak yanmıştı. Geri kalan eşyanın bir 
kısmı da 13/14 Kasım gecesi üç vagonla kuzeye nakledilmişti. Cepheden gelen 300 yaralı-
nın pansuman ları yapıldıktan sonra iâşeleri temin edilerek yarısı yaya, diğer yarısı trenle 
Rimle’ye sevkedildi. Yirmi kadar ağır yaralı askerin Menzil hastanesine sevkedilmelerin-
den sonra Vadi-i Sarar tamamen terkedilmiş oluyordu. Bu sırada Türk kuvvetleri de Vadi-i 
Sarar önlerinden ayrılarak 13/14 Kasım gecesi daha geriye, Rimle hattına çekilmişti.

Aynı günlerde hastane vekilharcı Nurettin Bey, Kudüs’te bulunan erzak ve eşyayı 
mümkün olan süratle sahile sevketmekle görevlendirildi. Halbuki eşyanın trenle nakli 
mümkün değildi. 15 Kasım’da Kudüs Menzil Müfettişliği’nden alınan üç otomobille de-
poda bulunan eşyadan ecza, kon serve, battaniye gibi değerli eşya ve malzemeler sahile 
nakledildi. Ku düs Menzil Müfettişi Kerameddin Bey, taşınmayan diğer eşyaların imha 
edilmesini şifahen emretmiş ise de, Kudüs Kızılay merkezi başkanı (aynı zamanda be-
lediye başkanı) olan Hüseyin Bey’e müracaat edilerek bunların satılması için bir kara-
ra varılmıştı. Alınan karar gereğince, 19 Kasım’a kadar bu eşya satılmış; heyet aynı gün 
Kudüs’ten hareket ederek, Nablus yakınlarında Mesudiye istasyonunda bindikleri trenle 
Şam’a gelmişti. Bu arada, ‘Afule’de depo edilmesi düşünülen eşyalar da Şam’a getirilmişti. 
Böylece Süveyş Heyetinin geri dönüş yolculuğu, 26 Kasım’da Şam’da sona eriyordu.20 Bu 
dönüş aynı zamanda Dördüncü Ordu’nun, daha kötüsü Osmanlı Devleti’nin bu toprak-
lardaki son yolculuğu olacak; Mondros Mütare kesiyle bir dönem kapanacaktı.

Kızılay heyeti Şam’da hemen 200 yataklı bir hastane kurdu; İstan bul’dan sağlık mal-
zemesi gelir-gelmez, Ordu Sıhhiye Dairesinin isteği üzerine, Vadi-i Sarar’da olduğu gibi, 
Hicaz Demiryolu üzerinde bulunan Dera’da bir menzil hastananesi tesis etti; ancak, kısa 
bir süre sonra İngiliz işgalinin genişlemesiyle heyet tekrar Şam’a dönerek yeni bir hastane 
açmaya teşebbüs etti. Ne var ki Eylül ve Ekim aylarında Amman, Beyrut ve Şam’ın düş-
mesiyle Osmanlı ordusu buralardan çekildi. Osmanlı ordusu Şam’dan çıkarken mahalli 
askeri hastanelerden biriyle Şam’daki Fransız ve İngiliz hastananelerini mevcut 300 kişi-
lik yaralıyla birlikte Kızılay heyetine tevdî etti.

Kızılay doktorlarından Galip Ata Bey’in anılarında belirttiğine göre, Türk kuvvetle-
rinin Şam’dan çekildiği günün akşamı bir taraftan şehrin yakınında bulunan cephane-
likte çıkan yangının alevleriyle mermilerin çıkardıkları sesler büyük bir korku uyandı-
rırken, diğer taraftan çapul cular şehrin her yanında ellerine geçen herşeyi yağmalamaya 
başlamışlar dı. Yerli ahalinin acele teşkîl ettiği muvakkat hükümet Şam’da düzeni sağlaya-
mamıştı. Türk nöbetçilerin dikkatli davranmaları sayesinde Kızı lay eşyası, bir laboratu-
var malzemesi dışında, çapulcuların elinden kurtarılmıştı. Bu karışıklık devam ederken 
İngiliz kuvvetleri Şam’a girmişlerdi.21

20  KA, ds.237/36, (1917).
21  Kızılay Dergisi, sayı:2, Aralık 1941, s.6., “..şehre ilk giren ta burdan sonra önümüzden birçok taburlar daha geçti. Hepsi de 
Avusturalyanın atlı piyade askerleriymiş. Her askerin iki tane kadana beygiri var dı. Birine kendisi binmiş, birine de teçhizatını 
yükletmişti.”
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Şam’da tesis edilen muvakkat hükümet, Kızılay yönetimindeki Fransız ve İngiliz has-
tanelerine yeni bir sağlık heyeti tayin ettiğinden, Kı zılay heyeti bu defa Şam’a bağlı Mezze 
köyünde esir Osmanlı subayları için yeni bir hastane tesis etti. Şam hastanesinde bulunan 
Türk subay ları Kızılay hastanesince tedavileri tamamlandıktan sonra, ingilizler tarafın-
dan harp esiri olarak esir garnizonlarına gönderiliyorlardı. Hasta ve yaralıların hepsi iyi-
leştikten sonra heyet, Cenevre Sözleşmesi hükmü gereğince serbest bırakılarak Şam’dan 
Beyrut’a, oradan da İzmir’e geldi.

Süveyş Sağlık Heyeti faaliyeti süresince Kudüs’te sârî hastalıklar hastanesinde 1549, 
Hafir Çölü hastanesinde 2.520, Kudüs yaralılar hastanesinde 702, Vadi-i Sarar’da 3.347, 
Şam’da 296, Amman’da 128 ve Şam’ da esir subaylar hastanesinde 110 ve Dera’da 371 hasta 
ve yaralıyı te davi etti. Kudüs’te iaşesi ordu tarafından karşılanan İkinci Menzil hastane-
sinde 6.699 hasta ve yaralı tedavi edildi. Heyet, Vadi-i Sarar’da bulunduğu sırada cepheden 
gelen 30.029 yaralının ilk tedavilerini yapa rak iâşelerini temin eyledikten sonra bunları 
Kudüs, Hasriye ve Şam’a şevketti.22

Savaşın ikinci yılında, Süveyş heyetinden başka, Medine cephesinde bulunan orduya 
yardım için yeni bir heyet teşkîl edildi. Medine’ye bir heyet gönderme düşüncesinin ilk 
önce Dördüncü Ordu Komutanlığından gel diği anlaşılıyor. Zirâ, Cemal Paşa Kudüs ka-
rargahından Başkomutanlığa gönderdiği bir yazıda, Hicaz seferi için bir seyyar hastane 
teşkîl et tiğini, bundan başka Medine ile Mekke arasındaki menzil noktaları için bir revir 
açmakta olduğunu bildiriyordu. Ayrıca Medine ile Mekke arasında münâsip bir yerde 
âdeta menzil ve harp hastanesi gibi çalışa cak 500 yataklı bir hastanenin yapılması dü-
şünülüyordu. Bu hastane Mısır seferi için Katiye’de (?) teşkîl edilecek olan Kudüs Kızılay 
harp hastanesinin bir benzeri olacaktı. Yazın Mekke’ye sefer yapacak olan Türk kuvvetine 
“sıhhat bahşedecek olan böyle bir hastanenin esirgenmemesi rica” edilerek, 500 yataklı 
mükemmel bir Kızılay hastanesinin ku rulması için gerekli eleman ve malzemenin gön-
derilmesi isteniyordu.23

Dr. Galip Ata Bey başkanlığındaki bir Kızılay heyeti, Medine’de 400 yataklı bir hasta-
ne kurmak üzere 1916 yılı Eylül ayı başlarında yola çıkarıldı. Toros ve Amanos tünelleri 
henüz açılmadığından heyet, sarp dağ yollarını aşarak iki ay sonra Medine’ye varabildi. 
Kızılay ordunun bütün sağlık işlerini üzerine aldı. Darûssürûr binasında açılan Medine 
Kızılay hastananesinde ilk gün beş yüzden fazla hasta kabul edildi. Anadolu’dan gelen 
askerlerin çoğu, sıcak iklime alışık olmadıklarından dolayı scorbut ve rensan haneki(?) 
hastalıklarına tutulmuşlardı. Özel likle scorbut hastalığının tedavisinde büyük başarı sağ-
landı.

22  OHAC (1330-1334), s.15-16.
23  ATASE Arşivi, kls.2442, ds.160, fh.19.
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Kızılay hastanesinde Eylül 1918’e kadar 5.578 hasta ve yaralı te davi edildi. 1917 yılı so-
nuna doğru hastanenin yeni ihtiyaçlarını kar şılamak üzere bir vagon eşya gönderilmişse 
de, Şam-Medine Demiryolu hat tı isyancıların eline geçtiğinden eşyalar Dera istasyonun-
da kaldı; eşya ların develerle taşıttırılması da mümkün olamamıştı.

Şeria muharebeleri üzerine Medine’deki Kızılay heyetinin, Filistin cephesinde bulu-
nan Süveyş heyeti ile birleştirilmesi Başkomutanlık ve Kızılay merkezince uygun görül-
müşse de, kuzeye giden yollar henüz açıl madığından heyet Medine’de kalmak zorunda 
kalmıştı.24 Bu sırada Galip Ata Bey’in Süveyş heyeti başkanlığına tayin edilmesiyle, yerine 
Dr. Seyfeddin Bey getirildi.25

Diğer yandan Bağdat ve Musul şubeleri bazı faaliyetlerde bulunuyor du. Nitekim, 
Irak’ta savaş başladığı zaman Dr. Sami Bey’in başkanlığın da faaliyete geçen Bağdat Kızı-
lay şubesi ilk iş olarak Bağdat sivil hastanesinin idaresini üstlendi. Bundan başka, 3.000 
yatak kapasiteli altı hastanenin yanında, Dicle Nehri’nde sallar ve kayıklar içinde iki sey-
yar hastane kurdu; 150 yataklı başka bir hastane de ordu emrine verildi. Mart 1918’de 
Bağdat’ın İngilizlerin eline geçmesine kadar 20.000 hasta ve yaralı tedavi edildi. Bağdat’ın 
tahliyesinde mal zemenin büyük kısmı terk edildi.26 Musul şubesi de 500 yataklı bir has-
tane açarak, Bağdat şubesinden aldığı eşyalarla, orduya ve halka yar dımda bulundu.27 
Mondros Mütarekesi’nden kısa bir süre sonra, 5 Kasım da, İngiliz işgaliyle bu faaliyetler 
son buldu.

IV- Ordu Sağlık Teşkilâtına Yapılan Yardımlar:

Balkan Savaşı’ndan henüz çıkmış olan orduya Kızılay çamaşır, sağlık malzemesi ve 
birçok araç-gereç vererek yardımda bulundu. Ordu Sıhhiye Dairesine verilen eşya ara-
sında yatak takımları, laboratuvar malzemesi, ameliyat aleti, serum, aşı, pansuman ve 
seyyar hastane malzemesi, mut fak takımları, muhtelif erzak, etüv, çadır, seyyar, hastane 
arabaları, nakliye arabası, teskere, çamaşır makinası bulunuyordu.28

Balkan Harbi sırasında İngilizlerden satın alınan iki seyyar hastane ile kapatılan Cağa-
loğlu hastanesinin 500 yatak kapasiteli malzemesi Ordu Sağlık Dairesine verildi. Bunun 
yanında, Viyana’dan getirtilen Zander tedavi makinası Ordu Sağlık teşkilâtının harp sa-

24  OHAC (1330-1334), s.12. Burada, heyetin kuzeye gönderilmesini Hicaz Komutanı Fahreddin Paşa’nın istemediği yazıl-
maktadır: “...Medine heyeti nin ilk vasıta ile şimale izâmı Hicaz Kuvâ-i seferiyyesi kumandanlığına bildirilmiş idi. Kumandan 
Fahreddin Paşa; ‘Beyaz hilâl Medine’de kaldık ça kırmızı hilâlin oradan çıkması münâsib olamayacağı’ cevabını verdi”. Ayrıca 
bkz. Feridun Kandemir, Peygamberimizin Gölgesinde Son Türkler (Medine Müdafaası), Yağmur Yayınevi, İst. 1974, s. 85
25 1918’de İngilizlerin Suriye ve Irak’ta birçok şehri ele geçirmeleri ve ardından Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla 
Medine’nin teslim edilmesi üzerine, Milletlerarası Kızılhaç’ın tavassutuyla Kızılay heyetinin İstanbul’a dönmesi sağlandı, bkz. 
OHAC (1330-1354), s.11-12.
26  OHAM, no:3, 15 Kasım 1921, s.66-67.
27  OHAM, no:4, 15 Aralık 1921, s.91-92.
28  Birinci Dünya Savaşı’nda Kızılay’ın ordu sağlık teşkilâtına verdiği çamaşır, ilaç ve tıp aletlerinin listesi için bkz. OHAC 
(1330-1334), s.83-87.
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kat ve malûlleri için Yıldız’da açtığı müesseseye bağışlandı. Bunlardan başka, Avusturya 
ve Almanya’dan ucuz fiyatla getirttiği eşya ve malzemeyi Kızılay, aynı fiyatla orduya sattı. 
Kızılay çamaşır imâlinde gerekli olan bezi tedârik etmek için, Çukurova yöresinden sa-
tın aldığı pamuğu Almanya ve Avustur ya’da mamûl hale getirtirerek bunları iç piyasaya 
göre çok ucuza orduya malediyordu.29

Kızılay adını taşımakla birlikte, ordu sağlık teşkilâtına bağlı mües seseler de vardı. Bun-
lardan, İkinci Ordu Sıhhiye Dairesince Diyarbakır’ da açılan 500 yataklı hastaneni levâzım 
ve mefruşatını Kızılay tamam lamıştı.30 Yine, Dobruca Cephesinde açılan 200 yataklı has-
tanenin bütün malzemesi ile ordu hizmetine verilen diplomalı dokuz hastabakıcı nın ma-
aşları Kızılayca karşılanmıştı. Kızılay hastanesi adıyla faa liyette bulunan bu hastanede 
4.270 hasta ve yaralı tedavi edildi. Bun lardan başka, Ordu Sıhhiye Dairesine bağlı olarak 
Bursa’da açılan 1.000 yataklı şifa yurdunun bütün malzeme, eşya ve masrafı Bursa Merke-
ziyle Umûmî Merkez tarafından temin edildi.31

Kızılay’ın Birinci Dünya Savaşı sırasında orduya ve halka yaptığı hizmetlerden biri de, 
bulaşıcı hastalıklara karşı yaptığı mücadeledir. Özellikle Süveyş Cephesinde kolera ve çi-
çek salgınlarına karşı önemli başarılar kaydedildi. Bunun yanında dizanteri, frengi, lekeli 
humma (ti füs), kuduz ve verem gibi diğer hastalıklarla da mücadele edildi.32

B) MİLLÎ MÜCÂDELE DÖNEMİ

I- İstanbul’dan Anadolu’ya Eşya, Malzeme ve Sağlık Personeli Sevki:

a- İstanbul’dan Gönderilen Malzeme ve Eşyanın Ankara’ya Sevki: 

 İstanbul’un İtilâf Devletleri tarafından işgali, Anadolu ile olan muhabereyi olduk-
ça güçleştirmişti. Bu yüzden Kızılay’ın Anadolu’daki faaliyetlerini işgal öncesi ve işgal 
sonrası diye ikiye ayırmak mümkün dür. Mütareke’den hemen sonra Anadolu’ya gönde-
rilen yardım heyetleriyle işgalden önce irtibatını devam ettiren Umûmî Merkez, 16 Mart 
1920’den sonra irtibatını koparmıştı; bu andan sonra Ankara Murahhaslığı, Anado lu’daki 
Kızılay teşkilâtının merkezi haline geldi. O sırada Kızılay Mu rahhası olarak Eskişehir’de 
bulunan İsmail Besim Paşa, burada ilâç ve sağlık malzemesinden oluşan büyük bir depo 
tesis etmişti; 1921 yılına kadar Anadolu’nun ihtiyacı buradan karşılandı.33 1921 yılından 
itiba ren İstanbul’dan Anadolu’ya Kızılay yardımı gelmeye başladı.34

29  A.g.e., s.21-22.; OHAM, no:12, 15 Ağustos 1922, s.275.
30  1916 Yılında Kızılay ile İkinci Ordu Sıhhiye Dairesi arasındaki ba zı yazışmalar için bkz. ATASE Arşivi, kls.2442, ds.l60, 
fh.7/l-5.
31  OHAM, no:12, 15 Ağustos 1922, s.275.
32  A.g.e., s.273-274. OHAM, no:6, 15 Şubat 1922, s.134.
33  “Hilâl-i Ahmer’in Anadolu Murahhası İsmail Besim Paşa ile Mülâkat”, Hâkimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1921.
34  Kızılay ve ATASE Başkanlığı arşivlerinde ancak, 1921 yılı Nisan ayından itibaren görülmeye başlayan belgeler, Kızılay 
yardımlarının İkin ci İnönü zaferinden sonra Anadolu’ya gelmeye başladığını göstermektedir.
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İstanbul ile Anadolu arasında irtibatın sağlandığı en önemli yol, İnebolu-Ankara hat-
tıydı. Samsun ve Mersin sevkiyat merkezlerinden de kısmen yararlanılsa da, insan ve 
malzeme sevkıyatı daha çok İnebo lu üzerinden gerçekleştiriliyordu. İnebolu Anadolu’ya 
açılan önemli bir gümrük kapısı, Kastamonu ve Çankırı’dan geçen bu hat ise, Ankara’ya 
uzanan en emin yoldu.

İstanbul anbarından gönderilen eşyalar İnebolu, Samsun ve Mersin sevkiyat merkez-
lerinde; iç kısımlarda ise Kastamonu, Niğde, Kırşehir ve Kayseri’deki transit depolar-
da toplanıyordu.35 Kastamonu ve havalisi komutanı ve aynı zamanda Kızılay Merkezi 
başkanı olan Muhittin Paşa’nın gayretleriyle açılan Kastamonu deposu, kargir ve için-
de İstanbul’dan gön derilen eşya ve malzemenin toplandığı büyük bir bina idi.36 Hemen 
An kara’ya gönderilmesi mümkün olmayan eşyalar burada muhafaza ediliyordu. Depo 
memuru Hayrettin Tevfik Bey, 2 Temmuz 1921 tarihinde İstanbul’a gönderdiği yazıda; 
“Elyevm burada 2 ilâ 8’nci partilerde irsâl buyrulan eşyadan 6 bağ kova, 70 balye çamaşır 
vesaire, 157 balye pamuk, 994 san dık muhtelif malzeme, 2 varil yağ, 11 aded kova, 2 sedye 
ki, ceman 1.242 parça mevcuddur. Mütebâki eşya kâmilen Ankara’ya sevkedilmiştir”37 
di yordu.

Askeri eşya ve malzemenin İnebolu hattından sevkedilmesi ve nakliye vasıtalarının 
yetersizliği dolayısıyla, İnebolu iskelesine çıkarılan Kı zılay eşyasının Ankara’ya nakli pek 
kolay olmuyordu. Bu konuda askeri makamlarla Kızılay arasında birtakım yazışmalar 
yapıldığı görülmektedir. TBMM Başkanvekili olan Dr. Adnan Bey, aynı zamanda Anka-
ra Mu rahhaslığı ile ilgili işleri de takip ettiğinden, 10 Nisan 1921’de Erkân-ı Harbiyye ve 
Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ne gönderdiği yazıda; “An kara ve cephelerde bulunan Hilâl-i 
Ahmer hastaneleri için Dersaadet Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmisinden gönderilen ve el-
yevm İnebolu’ya muva salatla vesait-i nakliyenin cihet-i askeriye emrinde bulunmasından 
ve başka surette tedâriki imkânı bulunamamasından dolayı bir haftadan beri İnebolu’da 
beklemekte olan ecza ve malzeme-i tıbbiyenin” bir an önce Ankara’ya getirtilmesi için Kas-
tamonu ve İnebolu Menzil ve Hatt Kuman danlıklarına emir verilmesini ricâ ediyordu.38

Bir yandan İnebolu’ya gelen malzeme ve eşyayı Ankara’ya nakletmek için çareler dü-
şünülürken, diğer yandan da İstanbul’dan yeni personel ve malzeme sevkiyatı devam 
ediyordu. Nitekim Ankara’ya nakledilmeleri için Kastamonu ve Havalisi Komutanlığına 
emredilen yirmi tonluk Kızılay sağ lık malzemesinden başka, aynı günlerde yeniden 25 
doktor ve eczacıyla birlikte 308 sandık ve 88 balye sağlık malzemesi, ayrıca 500 yatak-

35  OHAC (1335-1338), s.277.
36  KA, ds.631/4. Aynı dosyada bulunan muhtelif belgelerden birinde şöyle deniliyor: “Perşembe günü Havali Kumandanı ve 
Hilâl-i Ahmer şubesi Reisi Muhittin Paşa hazretleri depomuza teşrîf buyurdular. Memnunen ay rıldılar. Burada mevcut malla-
rın sigorta edilmesi lâzım geldiği mütalâsındadırlar. Binâenaleyh, kargir olması dolayısıyla sigortanın ehven olacağı tabiîdir. 
Tensîp buyrulduğu takdirde emr edilecek kıymet üzerinden sigorta ettirmek faideden halî değildir...”.
37  KA ds.631/4.
38  ATASE Arşivi, kls.2509, ds.76, fh.4.
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lık dört büyük çadır İnebolu’ya çıkarıldı.39 Müdafaa-i Milliye Vekâleti 13 Nisan 1921’de, 
Kızılay adına İnebolu’ya gelen eşyanın, “bu günlerde İnebolu-Ankara hattında mühim 
cebhane nakliyatı olmasından dolayı defaten nakilleri mümkün olamayacaksa da” her ka-
fileyle birlikte peyderpey nak ledilmesi için Kastamonu ve Menzil Mıntıka Müfettişliğine 
yazıldığını bildiriyordu.40

İnebolu ve Kastamonu’da yığılan Kızılay sağlık eşya ve malzemeleri nin nakli Ni-
san ayı boyunca devam etti. İnebolu Hatt Komutanlığı yola çıkarılan eşya mikdarını 
her gün telgrafla Ankara Sevkiyat ve Nakliyat Umûm Müdürlüğü’ne bildiriyordu. Hatt 
Komutanlığı’nın ifadesiyle, “Nev şehir’li Mehmet oğlu Mustafa’nın yirmi beş devesine 37 
balye ile on san dık, cem’an 2.072 kıyyelik Hilâl-i Ahmer heyeti eşyası tahmîl edilerek” 16 
Nisan sabahı yola çıkarıldı.41 Bundan başka 64 sandık, 8 balye ve 4.213 kıyyelik sağlık mal-
zemesi 17 Nisan’da42, yine aynı gün öğleden sonra 19 sandık eşyayla birlikte sevkedildi.43 
23 Nisan 1921’e kadar 314 parça eşya muhtelif vasıtalarla gönderilmiş, geride 424 parça 
eşya kalmıştı.44 Geri kalan eşyanın 17 sandığı 26 Nisan’da,45 77 parçası da 30 Nisan gecesi 
öküz arabasıyla sevkedildiğinden geride 255 parça eşya daha kalmıştı.46

Kızılay ve İstanbul’daki gizli guruplar tarafından, Nisan ayı içinde İnebolu’ya fazla 
mikdarda eşya ve malzeme çıkarılmış olması nakliyatı daha da güçleştiriyordu. Zirâ, 
İnebolu ve Kastamonu’da yeterli nakliye aracı bulunamıyordu. İnebolu’nun yükünü azal-
tarak malzemenin Ankara’ya daha çabuk ulaştırılmasını sağlamak için, sevkiyâtın bir 
kısmının Antal ya’dan yapılması tavsiye edilmişti.47 Eldeki belgelerden Kızılay’ın Antal-
ya yoluna pek rağbet etmediği, nakliye masrafından tasarruf etmek maksadıyla bazen 
Samsun limanının tercih edildiği anlaşılmaktadır. An kara Murahhası İsmail Besim Paşa, 
İstanbul’dan eşya ve malzeme yardımı nın sürdüğü o günlerde, Anadolu’da Kızılay’ın fa-
aliyetlerinden bahseder ken; “İstanbul’dan son zamanlarda çok muâvenet geliyor mu?” 
diye kendi sine yöneltilen bir soruya; “Pek çok. Bilhassa dört defada iki bin balye ve sandık 
malzeme-i tıbbiye ve edeviyye gelmiştir ki, bunların İne bolu’dan buraya nakil masrafını 
hesap ettik, yirmi beş bin liraya baliğ oluyor. Bu nakliye meblağını tasarruf etmiş olmak 
için Merkez-i Umûmî den birkaç kamyon istedik ve bundan sonra gönderilecek eşyanın 
Samsun’a gönderilmesini yazdık”48 cevabını veriyordu.

39  ATASE Arşivi, kls.553, ds.27, fh.32.
40  ATASE Arşivi, kls.2509, ds.76, fh.4/2. ; kls. 553, ds.27, fh.24.
41  ATASE Arşivi, kls.553, ds.27, fh.52.
42  ATASE Arşivi, kls.553, ds.27, fh.62.
43  ATASE Arşivi, kls.553, ds.27, fh.64.
44  ATASE Arşivi, kls.553, ds.27, fh.71.
45  ATASE Arşivi, kls.553, ds.27, fh.83.
46  ATASE Arşivi, kls.553, ds.27, fh.90.
47  ATASE Arşivi, kls.965, ds.35-A/7, fh.17. ; kls.1033, ds.46/l, fh.36.
48  Hakimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1921. İsmail Besim Paşa gönderilen eşya ve malzemeden başka, İstanbul’da toplanan iâneden 
80 bin liranın Ankara Murahhaslığı emrine verildiğini belirtmektedir.
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Öyle görünüyor ki, Ankara Murahhaslığı’nın sevkiyatı Samsun üzerine yöneltmesi 
İnebolu trafiğini pek rahatlatmadı. Hatt Komutanlığı 4 Mayıs ta Ümit Vapuru ile 850 par-
ça Kızılay sağlık malzemesi geldiğini, dördüncü kafileyle 200 parçanın sevkedileceğini 
bildiriyordu. Yine aynı belgenin derkenarında; ”bunların içinde askeri eşya da var”49 de-
niliyordu. Bu kayıttan Kızılay eşyası ile birlikte askeri eşya sevkedildiği sonucu na varılsa 
da, bu işin pek kolay olmadığı, zirâ Anadolu’ya gelecek Kızı lay eşyalarının İstanbul’da 
İngiliz İşgal Komutanlığınca kontrol edil diği anlaşılmaktadır. İngiliz askeri temsilciliği 28 
Temmuz 1921’de bu konuda bir kısıtlama getirmişti; buna göre, “Hakikaten Hilâl-i Ahmer 
için malzemeye lüzûm olduğu zaman makam-ı senâveri vasıtasıyla ha reket olunmalıdır. 
Fakat, bu gibi müracaatlar malzemeye ne için lüzûm görüldüğünü müş’ir bir vesikaya 
iş’âr ettirilmelidir. Mezkûr vesika Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin iki kıdemli azâsı 
tarafından imza olunmalıdır.”50 deniliyordu.

Eşyalarının büyük kısmı İnebolu hattında toplanmış olan Kızılay’ın elinde yeterli nak-
liye aracı yoktu. 2 Temmuz 1921 tarihli bir belgede; “irsâl edileceği iş’âr buyrulan ara-
balar henüz vürûd etme diğinden, İnebolu’da altı reis ester bırakıldığı”51 yazılmaktadır. 
Bu durum karşısında çok defa eşya nakliyatı askeriye tarafından yapılı yordu. Sıhhiye-i 
Askeriye’ye verilecek malzeme ve eşyaların nakliye ücretini çoğu kez askeriye üstleni-
yordu. Bu konuda Kızılay Kastamonu de posu memuru Hayrettin Tevfik Bey şunları yaz-
maktadır:

“...Sıhhiye-i Askeriye Riyâsetine verilmek üzere Menzil’e teslimi emr buyrulan kırk sandık, ve-
sait olmadığı için bugün sevkedilemeyecektir. Menzil mazbata vermiyor. Eşya ise, ordu Sıhhiye 
ihtiyacatı için herhalde pek lüzûmlu olduğundan vaktiyle istifâde edilebilmesi için mazbatası 
bilâhare alınmak üzere teslim edilecektir, Ücret-i nakliye bize aid olmayacaktır. Arabacılar yalnız 
eşyayı getirdikle rinden makam-ı âlilerini haberdar edeceklerdir. Menzil Müfettişi Osman Bey, 
mazbatayı Kangırı Menzili verebilir, diyor. Kendilerinin veremediği gibi, oranın da veremeyeceği 
tabiîdir. Binâenaleyh, eşyanın Ankara’ya vusûlünde Sıhhiye-i Askeriye Riyâseti’nden alınacak 
mazbatanın bilahare karışıklığa mahal kalmamak üzere makam-ı ‘acizaneme irsâl buyrulnasını 
istirhâm eylerim”.52

Kızılay’la ilgili belgelerde 1921 yılında Kastamonu-Ankara hattında nakliye ücretleri 
hakkında bazı bilgiler verilmektedir. 27 Mayıs 1921 tarihli bir belgede, “Hüküme tin kabul 
ve cihet-i askeriyeye verdiği tarifede Kastamonu-Ankara ücret-i nakliyenin beher batmanı 
75 guruş” olarak belirlenmişti; ancak, bu muvakkattı. Kastamonu depo memurunun yaz-
dığına göre; “Hilâl-i Ahmer’in deruhte ettiği vezâifin ehemmiyet ve ulviyyeti dolayısıyla”, 
Kızılay’ın gayeleri hakkında taşıt sahipleri aydınlatılıyor ve böylece hisleri tah rik edilerek 

49  ATASE Arşivi, kls.1000, ds.28, fh.7.
50  ATASE Arşivi, kls.201, ds.328, fh.25.
51  KA, ds.631/4.
52  KA, ds.631/4.
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pazarlık sonucu taşıma ücreti resmi fiyatın altına düşürülebiliyordu. Öyle ki, 86 parçadan 
ibaret olan altı ton eşyanın cüzi fi yatla sevkettirilmesinden yüz liradan fazla bir meblağ 
tasarruf edilmiş ti.53

İnebolu ve Kastamonu’daki Kızılay memurları Umûmî Merkez’le Ankara Murahhaslığı 
arasında muhaberenin gerçekleşmesini sağlıyorlardı. Bu me murlar Murahhaslıktan emir 
almakla beraber, Umûmî Merkeze de gerekli bilgiyi veriyorlardı. Hayrettin Tevfik Bey 17 
Haziran 1921’de, İnebolu ve Kastamonu’daki çalışmalar ile 9 Haziran 1921’de İnebolu’nun 
Yunanlılarca bombardımanı hakkında şunları yazmaktadır:

“...Ankara Murahhaslığı’nın emr-i telgrafîleri mucibince elyevm Kas tamonu Tâlî depomuzda 
bulunmaktayım. İbrahim Efendi İnebolu’da bıra kılmıştır. Mahall-i mezkûr umûru, nezâret-i 
‘acizânem tahtında olmak suretiyle efendi-yi mumâileyh tarafından tedvîr edilecektir. Sevkedi-
lecek eşyanın nakliye ücûrâtı buraca te’diye edilecektir. İnebolu Yunan donanması tarafından 
bombardıman edilmiştir, hamdolsun mühim bir hasar îka’ edememiştir. Orada mevcûd bulunan 
116 aded pamuk balyemiz emin bir mahalle nakledilmişdir.”54

Kızılay’ın Anadolu’ya malzeme ve eşya sevki Milli Mücadele boyunca devam etti. 1921-
1922 yıllarında Kızılay ve Sıhhiye-i Askeriye’nin ih tiyacını karşılamak üzere, Anadolu’ya 
40.000 küsur parça (balye ve san dık) eşya sevkedildi.55

b- Sağlık Personeli Tedâriki:

Kızılay Anadolu’ya bir yandan eşya ve malzeme sevkederken, diğer yandan da, ordu 
sağlık teşkilâtıyla Kızılay hastanelerinin doktor ve eczacı ihtiyacını karşılamak üzere çok 
sayıda sağlık personeli de gönde riyordu. İstanbul’da faaliyet gösteren Milli Mücâdele ta-
raftarı gizli gruplar bu hususta Kızılay’a yardımcı oluyorlardı. İkinci İnönü Harbin den 
sonra, eşya sevkinde olduğu gibi, çok sayıda sağlık personelinin gelmekte olduğu görül-
mektedir.

İnebolu’ya çıkan sağlık personelinin Ankara’ya kabul edilebilmeleri için, “şâyân-ı 
i’timâd olup-olmadıkları Dersaadet’teki grup tarafından tahkîk ve tesbit edildikten sonra 
i’timâdnamelerinin” diğer subaylar gi bi zamanında gönderilmesi ve Grub’un Kızılay mer-
keziyle temas etmesi ge rekiyordu. Özellikle Felah Grubu’ndan gelen şifreleri İrtibat Zabit-
liği Ankara’ya ulaştırıyor; Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından gele-
cek emre göre bunlar Ankara’ya gönderiliyordu. Nitekim Felah Grubu 7 Nisan 1921 tarihli 
şifresinde, 40 doktor ile 10 eczacıdan oluşan bir Kızılay heyetinin ilaç ve malzemeyle bir-

53  KA, ds.631/4.
54  KA, ds.631/4.
55  OHAC (1335-1338), s.274.
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likte İstanbul’da ha zır olduğu ve hangi iskeleden Anadolu’ya çıkabilecekleri sorulmuştu.56 
Kırk doktor ve on eczacıdan oluşan bu heyet 19 Nisan 1921’de İnebolu’ya çıkmış; Kasta-
monu yoluyla Ankara’ya geçmişti. Açıksözcü Hüsnü, Kızılay’ın İngilizlerden gizli olarak 
gönderdiği bu heyete Dr. Hikmet Emin Bey’in başkanlık ettiğini yazmaktadır.57

Nisan sonuna kadar İnebolu’ya muhtelif aralıklarla birçok kafile gelmişti. Nitekim 12 
Nisan1921’de Ümit vapuru 30 kişilik bir Kızılay heyetini İnebolu’ya çıkardı. Bunların ya-
nında rütbe ve sayılarını gösteren resmi Kızılay belgesi vardı; ancak, “Gruptan itimâd 
vesikaları yoktu”.58 Ankara’dan İrtibat Zabitliğine gönderilen şifre telgrafta; “İne bolu’ya 
muvâsalat eden Hilâl-i Ahmer heyetinin haklarında teshîlât ve muâvenet-i lâzime ifâ olu-
narak” süratle Ankara’ya sevkleri isteniyordu.59

İstanbul’da İtilâf Kuvvetlerinin Anadolu’ya askeri tabib ve eczacı sevkine engel olma-
ları üzerine Kızılay Merkezi, 12 Nisan 1921’de 10 askeri tabible 6 askeri eczayı; 18 Nisan’da 
21 askeri tabible 4 askeri eczacı yı Kızılay doktoru sıfatıyla İnebolu’ya çıkarmayı başardı.60

Anadolu’ya gönderilecek doktorların seçilmesinde İstanbul’da Felah Grubu’ndan baş-
ka, Muharib Grubu da etkili oluyordu. Grubun 24 Nisan 1921 tarihli şifre yazısında, Kı-
zılay heyetinin İnebolu’ya sevkedilmekte ol duğu, ikinci kafilenin birinci postasını teşkîl 
eden ve çoğunluğunu operatör ve bakteriyolog mütehassıslarından oluşacak 25 tabibin 
26 Nisan 1921 tarihinde Ümit Vapuru ile İstanbul’dan ayrılacakları bildiriliyordu.61 Dok-
torlara ödenecek yolluk ve diğer masraflar için de Muharib Grubu ara cılık ediyordu. 29 
Haziran’da Sıhhiye Reisi, İstanbul’da Hamit Bey’e gönderdiği şifre telgrafta; altı doktora 
verilecek 300 liranın ödenmesi için Muharib Grubuna emir verildiği, diğer doktorlara da 
subay larda olduğu gibi Grubun yardım edeceğini bildirmekteydi.62 Muharib Grubunun 24 
Temmuz 1921 tarihli şifre telgrafında; “Beherine ikişer yüz lira itâsıyla izâmları emir buy-
rulan altı doktor için bugün Hilâl-i Ahmer’e bin iki yüz lira te’diye edilmiş ve müsta’cilen 
sevkleri ricâ edilmiş tir”63 deniliyordu.

Ankara  sağlık personeline şiddetle ihtiyaç duyulduğu bir zamanda doktor ların 
Kastamonu’da boş yere bekletilmesine razı değildi. Bu hususta Müdafaa-i Milliye 
Vekâleti’nden Kastamonu ve Havalisi Kumandanlığına gön derilen 25 Nisan 1921 tarihli 
bir yazıda şöyle deniliyordu:

56  ATASE Arşivi, kls.965, ds.35/A-7, fh.10. KA, ds.239, (1921).
57  Açıksözcü Hüsnü, İstiklâl Harbinde Kastamonu, Kastamonu Vilâyet Matbaası, 1933, s.103.
58  ATASE Arşivi, kls.2509, ds.76, fh.5.
59  ATASE Arşivi, kls.2509, ds.76, fh.4/3.
60  ATASE Arşivi, kls.1290, ds.4, fh.l.
61  ATASE Arşivi, kls.1048, ds.18, fh.18/2.
62  ATASE Arşivi, kls.1048, ds.18, fh.18/2.
63  ATASE Arşivi, kls.1048, ds.18, fh.18/5
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“...Hilâl-i Ahmer, Anadolu’nun etibbâ ihtiyacına karşı her türlü ma sarifini ihtiyâr ederek kırk 
tabib ile on eczacı göndermiştir. Bunlar elyevm İnebolu’da bekletilmekte bittabiî Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti bu yüzden mutazarrır olmaktadır. Elân etibbâ ihtiyacatımız ziyâdedir. Beyhûde yere 
orada bekletilmeyerek acilen Ankara’ya izâmlarına emir buyurmanızı ricâ ederim.”64

Kastamonu ve Havalisi Komutanlığı 27 Nisan 1921 tarihli cevabında şunla rı yazıyordu:

“...Halen İnebolu’da esbâbı Erkân-ı Harbiye-i Umûmîye Riyâseti’ne arz edilen şüpheli bir Hilâl-i 
Ahmer doktorundan başka, Hilâl-i Ahmer’e mensup kimse kalmamıştır. Kastamonu’ya gelen 37 
doktor ile 9 eczacıdan 35 doktor ve 6 eczacı üç-dört gün zarfında Ankara’ya sevkedilmiş olduğu 
ve mütebâki 2 doktor ile 3 eczacının bugün hareket edecekleri marûzdur”.65

Elimizdeki belgeler yeterli olmamakla birlikte, Anadolu’ya sağlık personeli sevki-
yatının Milli Mücadele boyunca devam ettiği düşünülebi lir. Zirâ, Sakarya Savaşı’ndan 
sonra Anadolu’nun sağlık elemanı ihtiyacı daha da artmıştı. Ordunun Büyük Taarruza 
hazırlandığı günlerde doktor ih tiyacını karşılamak üzere Gülhâne’de staj yapmakta olan 
genç doktorların imtihanları iki ay önceye alınarak Anadolu’ya gelmeleri sağlandı. Ay-
rıca İstanbul’da ihtiyaç fazlası ve rütbeleri kaymakamdan (yarbay) aşağı olan doktorlar 
Anadolu’ya getirilmeye çalışıldı.66

II- Orduya Yardım ve Yaralı Hastaneleri:

a- Ordu Sağlık Teşkilâtı (Ordu Sıhhiye Dairesi)’na Yapılan Yardımlar 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Kızılay hastanelerinin faaliyeti son 
bulmuştu. Milli Mücadelenin ilk günlerinde bu görevi kısmen de olsa, Kızılay heyetleri 
yerine getirmeye çalıştı. İzmir’in iş galinden sonra Batı Anadolu’ya gönderilen heyetler, 
göçmenlerin ve Kuvâ-yi Milliyenin sağlık işleriyle uğraştı. Zaten, TBMM tarafından dü-
zenli ordu kurulmadan önce, Kızılay’ın ordu sağlık teşkilâtına yardımı sözkonusu ola-
mazdı.

TBMM’nin açılması ve Müdafaa-i Milliye Vekâleti’nin tesîs edilmesi üzerine, Sıhhiye 
Dairesi dört kısımdan ibaret olarak bir müdü riyet halinde teşekkül etti. Başlangıçta elde 
hiçbir kayıt olmadığından birinci kısım doktor mevcudunu, ikinci kısım depolarda kalan 
ilaç ve mal zeme mevcutlarını, dördüncü kısım ise istatistik ve istihbaratla ilgili kayıtları 
Kolordulardan temin ederek dairenin esas kayıtlarını tesbite başladı. Dördüncü kısmın va-
zifeleri birinci kısım tarafından yürütülü yordu. Sıhhiye Dairesi, Ağustos ayında “Sıhhiye 
Riyâsetliği”ne dönüştü rülerek kendi kadrosunu tamamlamaya ve mevcut sağlık teşkilâtını 

64  ATASE Arşivi, kls.1290, ds.4, fh.l.
65  ATASE Arşivi, kls.1290, ds.4, fh.l/l.
66  İstiklâl Harbi Sıhhî Raporu (1336-1337-1338 Mudanya Mütarekesi’ne Kadar), s.23.
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tesbite başladı. İlk anda malzeme, eşya ve doktor sayısının yetersiz olduğu gö rülmüştü. 
Bu durum karşısında Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Afyonkarahisar’da toplanmış olan 
sıhhiye deposu, heyetiyle birlikte Ankara’ya getirildi. Konya, Diyarbakır ve Erzurum’daki 
Kolordu sıhhiye depoları yeniden düzenlenerek yerlerinde bırakıldı. Eskişehir-Anka ra ve 
Konya hattında çalışmak üzere iki hafif sıhhiye treni faaliyete geçirildi.67

Sıhhiye Dairesi’nin kurulmasından sonra da Kızılay sağlık alanındaki çalışmalarını 
devam ettirdi. Görüldüğü gibi eleman, malzeme ve eşya ba kımından sağlık teşkilâtı ol-
dukça yetersizdi. Kızılay, Milli Mücadelede tesis ettiği yaralı hastanelerinden başka, or-
dunun sağlık elemanı ihti yacıyla ilaç ve her türlü sağlık malzeme ve eşyasını karşılayarak 
yeni hastanelerin açılmasını kolaylaştırdı.

Ankara Murahhaslığı, 28 Nisan 1923’de Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ne gönderdiği yazı-
da; Kızılay adına İstanbul’dan gönderilen önemli mikdardaki sağlık malzemesinin ordu 
emrine verileceğini bildirdi. Birkaç gün sonra Niğde anbarında bulunan 500 kilo saf pamuk 
Güney Cephesine gön derildi. İhtiyaçtan fazla malzeme Sıhhiye Dairesine verildi.68 Yine 
bu sırada Sağlık Dairesinin ihtiyaç duyduğu doktor ve ec zacıların İstanbul’dan Ankara’ya 
getirilmesine Ankara Murahhaslığı öncü lük etti. 1921 yılı sonlarında İstanbul’dan, Anka-
ra Murahhaslığı’na gelen talep üzerine İnebolu Kızılay memurluğuna 2.667 şişe dizanteri 
ve 2.000 şişe tetanoz serumu gönderildi.69

Müdafaa-i Milliye Vekâleti’nce açılan hastanelerin techizatı çoğu kez Kızılay’ca karşı-
lanıyordu. Nitekim Konya’da teşkîl edilen 500 yatak lı hastane Konya Kızılay Merkezin-
ce techîz ediliyordu. Sıhhiye Dairesi; “Konya’ya terkedilen yüzde on varîdât(ın) kifâyet 
etmediği Menzil Müfettiş-i Umûmiliğinden bildirildiğinden ihtiyaç nisbetinde sarfiyat 
icrâ sına mezuniyet verilmesi”ni 26 Haziran 1921 tarihli yazısıyla Ankara Murahhas-
lığı’ndan istemişti.70 Yine aynı yıl 13 Ekim’de; “Konya ve havalisinde vasi’ teşkilât-ı sıhhiye 
yapılmakta olduğundan” buraya en yakın Kızılay deposundan 15.000 metre Amerikan 
bezi ve 10.000 kilo pamuk istenmesi üzerine Niğde deposundan 5.000 metre Amerikan 
bezinin gönderildiğini gö rüyoruz.71 1921 yılı Ekim ve Kasım aylarında Sıhhiye Riyase-
tine verilen çamaşır ve eşya arasında 2.000 don, 2.000 gömlek, 4.500 fanila ve battaniye, 
5.000 çift yün çorap, 500 hasta tezkeresi, 50 sandık pansuman malzemesi, pamuk ve sargı 
bulunuyordu.72

67  A.g.e., s.7-9.
68  KA, ds.125, (1921).
69  OHAM, no:3, 15 Kasım 1921, s.56. Antalya Mutasarrıflığı’na da, 37 kilo kolera aşısı ve 5 şişe veba aşısı gönderilmişti.
70  KA, ds.237/42, (1921).
71  KA, ds.129, (1921).
72  KA, ds.123, (1921).
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1922 yılında Ankara hastanelerinde bulaşıcı hastalıkların görülmeye başlaması ve git-
tikçe artması, hastanelerin tanzim ve ıslahı yolunda ba zı tedbirler alınmasını gerekli kıl-
mıştı. Bunun için Kızılay’dan, 1.500 kişilik, iki hastaya bir adet olmak üzere, 750 etajer ile 
yeter sayıda nevresim, yatak çarşafı, minder ve yastık kılıfı, yastık yüzü, hasta en tarisi, 
çamaşır, çorap ve ilaç isteniyordu. Kızılay, Sarıkışla Hastanesi ne 750 etajer, 1.000 yastık 
kılıfı, 400 don (Amerikan), 600 gömlek (Ameri kan), 500 takım pijama, 500 çift yün çorap, 
250 penye(?), 25 hastabakıcı gömleği ve 100 entari gönderdi.73

Büyük Taarruz öncesi ordu sıhhiye teşkilâtı gerekli hazırlıklarını yaparken, bu çalış-
malara Kızılay da katıldı. Ankara Murahhaslığı’nın İstanbul’dan getirttiği 22 adet hasta 
nakliye otomobilinden 16’sı ordu emrine verildi.74 Bu kamyonlardan 12’si yaralı naklede-
cek şekle geti rildi; seri bir yaralı müfrezesi tertip edilerek cephe emrine gönderil di. Har-
bin sıklet merkezinin güney mıntıkası olacağı muhtemel olduğun dan, yaralıların Konya 
ve Adana civarındaki hastanelere nakli zarûri olacağından buradaki hastananeler 20-30 
bin yaralıyı barındıracak şekle getirilmeye çalışıldı. Adana ve Konya havalisinin yatak 
mevcut ları onar bine çıkarıldı; Kayseri ve Niğde’de biner ve Adapazarı’nda beşyüz ya-
tak kapasiteli bir hastane açılarak Başkomutanlık muharebesinden önce yatak mevcudu 
35.000’e çıkarıldı.75 Adana’da kurulması kararlaştırılan 10.000 yatak kapasiteli hastanele-
rin bütün levazımı İstanbul ve Ankara’daki Kızılay depolarından karşılanmıştı.76

Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ne bağlı Sıhhiye Dairesi başlangıçta, emrindeki bütün has-
tanelerin yatak mevcudunu Büyük Taarruz öncesi 37.500’e çıkarmayı hedeflemişti. Sıhhi-
ye Dairesi Başkanı Süleyman Emin Bey 15 Nisan 1922’de Ankara Murahhaslığı’na gön-
derdiği bir yazıda; “Halen on yedi bin beş yüz mevcûd olup, Hilâl-i Ahmer’in tedârik ve 
peyderpey itâ etmekte olduğu on bin yatak malzemesiyle beraber yirmi yedi bin beş yüz 
yatağa iblağ edil mekte ve mütebâki on bin yatağın ihzârı için otuz yedi bin beş yüz lira, le-
vazım üçüncü şubesince tedâriki hususunda levazım bütçesine idhâl edilmiştir” diyordu. 
Aynı yazıya Müdafaa-i Milliye Vekâleti emrindeki bü tün müesseselerin bir yıllık ihtiyaç 
listesi eklenerek, Kızılay’ın gerek İstanbul, gerekse Ankara’dan hangilerini karşılayabi-
leceği soruluyordu. Bu ihtiyaçların ne kadarının karşılandığı meçhul ise de, hastane ve 
laboratuvarların ilaç ihtiyaçlarının çoğunun Kızılay’dan  temin edildiği anlaşılmaktadır. 
Kızılay, sıhhiye depolarının noksanlarını Avrupa’dan satın aldığı ecza, sağlık malzemesi 
ve aşı ile tamamlamaya çalıştı.77

73  KA, ds.125, (1922).
74  OHAC (1335-1338), s.18.
75  İstiklâl Harbi Sıhhi Raporu, s.23.
76  OHAC (1335-1338), s.21.
77  İstiklâl Harbi Sıhhî Raporu, s.24. 20.6.1922 tarihli bir yazıda Kızılay Murahhası şöyle diyor: “...Cephe hastananelerinin 
eczâyı tıbbi ye ihtiyâcatını vakt-i zamaniyle temin etmek emeliyle Müdafaa-i Milliye Sıhhiye Dairesiyle bilmüzâkere bütün ceb-
he ve geri hastanelerin eczâ-yı tıbbiye ve laboratuvar malzemesi ihtiyâcatının Hilâl-i Ahmer delâle tiyle mübâya’ ve tedârikine 
ve bu maksadın tamamen istihsâli için Hilâl-i Ahmer’ce mühim, bir meblağ tahsisi takarrür etmiş ve keyfiyet İstanbul Merkez-i 



10 0 Mesut ÇAPA

Kızılay tarafından ordu sağlık teşkilâtına ilaç ve sağlık malzemesinden başka çamaşır, 
yatak levâzımı, battaniye, havlu, çorap ve porse len gibi yardımlarda da bulunuldu. Bu eşya 
ve malzemelerden Anadolu’da bulunanlar Niğde, Ankara, Kastamonu ve Kırşehir’deki 
depolardan temin edildi. Eskişehir ve Sakarya Muharebesi esnasında yaralılara harcanan 
sargı malzemesinin hemen hepsini Kızılay karşıladı. Yine muhtelif zaman larda yaralılara 
tütün, sigara kağıdı ve meyve dağıtıldı.78 Bütün bu yardımlarından dolayı Kızılay, ordu-
nun takdirini kazanmıştı.79

b- Batı Cephesine Yardım:

7 Kasım 1920’den sonra Refet (Bele) Bey ile İsmet (İnönü)Bey’in ta yin edildiği Batı Cep-
hesi Komutanlığı, 5 Mayıs 1921’de tekrar İsmet Paşa komutasında birleşmişti. Kızılay daha 
önce Kuvâ-yı Milliyeye yaptığı yardımı, 1920 yılı sonlarına doğru düzenli ordular kuru-
lunca Batı Cephe sinde devam ettirdi. Özellikle Kütahya ve Eskişehir muharebelerinden 
sonra cepheye yapılan, yardımların arttığı dikkati çekmektedir. Nitekim, dü zenli ordunun 
İnönü’nde kazandığı ilk zafer Ankara’da büyük sevinç uyan dırmış; Ankara Murahhaslığı 
Halide Edib’i birtakım hediyelerle ilk defa cepheye göndermişti.80 Yine Sakarya Savaşı ve 
Büyük Taarruz öncesinde Ankara Murahhaslığı ile Batı Cephesi Komutanlığı arasındaki 
yazışmaların yoğunluk kazanması, Kızılay yardımlarının cephe için önemini gösterir.

1921 Yılı Temmuz ayından önce, Niğde ve Eskişehir depolarından 37.224 metre Ameri-
kan bezi Batı Cephesi levâzımına verildi.81 Müdafaa-i Milliye Vekâleti Sıhhiye Dairesi’nin 
isteği üzerine, Kütahya ve Es kişehir Muharebelerinden önce 140 sedyenin cephe emrine 
verilmesi karar laştırılmıştı.82 13 Eylül 1921 tarihli bir belgeye göre Ankara Murah haslığı 
Batı Cephesine 20.000 pamuklu kolsuz iç hırkası, 15.000 kalın ceket ve iç fanilası, hastane-
ler için 5.000 çift yün çorap ve şimdilik kaydıyla 1.000 yün ve pamuk battaniye en son 15 
Ekim tarihine kadar peyderpey Kastamonu, Niğde, Kırşehir, Kayseri, Keskin ve Ankara 
depoların dan teslim edilecekti. Kışlık eşya için, ayrıca İstanbul’a müracaat edilmişti; gel-
diğinde bunlar da dağıtılacaktı.83

Umûmîsi’ne bildirildiği gibi, ayrıca eczacı Salih Bey İstanbul izam edilmiştir”, KA, ds.123, (1922).
78  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920-23 Eylül 1921), s.20-21. Kızılay’ın Milli Mücadelede, Ordu Sağlık Dairesi 
emrine verdiği her tür lü eşya, levâzım ve ilâçların tam listesi için bkz. s.76-85 ve ayrıca OHAC (1335-1338), s.21-34.
79  KA, ds.123, (1921). Müdafaa-i Milliye Vekili Refet Bey, 15.9.1921 tarihli yazısını şöyle bitiriyordu: “...son hediyelerin bence 
ebedi bir kıymeti var. Bir ferdi olduğum ordunun, milletin ve insanlığın derin şük ranını işte bu vesile ile Hilâl-i Ahmer’e arz 
ediyorum”.
80  Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, s.155-156.
81  KA, ds.125, (1921).
82  KA, ds.129, (1921).
83  KA, ds.123,(1921).



101KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ (1914-1925)

Müdafaa-i Milliye Vekâleti 15 Aralık 1921’de Batı Cephesine gönderdiği yazıda, 
Ekim-Kasım aylarında Kızılay’ın cepheye “hediye” ettiği eşyadan bahsedilerek, An-
kara Murahhaslığı’nın, “zâbitânın dahi bunları Hilâl-i Ahmer hediyesi olarak kabul 
eylemeleri(nin) mümkün ve caiz olacağı”nı belirttiği yazılmaktadır. Cepheye gönderilen 
giyecekler arasında 15.000 yün fanila, 23.672 avcı yeleği, 14.254 pamuklu, 6.537 yün kolluk, 
7.300 koyun derisi, 1.600 çift eldiven, 8.000 çift yün çorabı ve 25 balye (5 ton) saf pamuk 
vardı.84

1921 yılının son aylarında gönderilen eşyalar hakkında Batı Cephesi Komutanı İsmet 
Paşa, TBMM Başkanvekili Adnan Bey’e 19 Ekim’de şunları yazıyordu:

“Hilâl-i Ahmer’in orduya ifâ edegelmekte olduğu hidemâtı takdir ve göndermiş olduğu 
hedâyâdan dolayı arz-ı şükrân eylemeyi bir vazife addederim. Hidemât-ı kudsîyi bütün orduya 
tebliğ ve ta’mim etmeyi pek arzu ederdim. Ancak, bugüne kadar gönderildiği işâ’r buyrulan 
on beş bin faniladan cepheye gelen on bininin Hilâl-i Ahmer’in hediyesi olduğu üç gün evvel 
Erkân-ı  Harbiye-i Umûmîye Riyâseti’yle Müdafaa-i Milliye’den gelen telgraflardan anlaşılmış-
tır. Diğer eşyanın Hilâl-i Ahmer tarafından gönderildiğine dair cebhede kayıt yoktur. Bundan 
dolayı şimdiye kadar cephe kıtaatına ta’mim edemediğimi (...) arz eylerim”.85

Bu yazının gönderilmesinden iki ay sonra, 15 Aralık 1921’de, Müdafaa-i Milliye Vekâleti, 
Batı Cephesine gönderilen eşyaların tam listesini ver mişti. Diğer yandan İsmet Paşa 20 
Kasım 1921 tarihli telgrafında, Batı Ana dolu Menzil Komutanlığı’nın açacağı 15.000 yatak 
kapasiteli hastanelerin acil ihtiyacı için, Ankara Murahhaslığı’nın Antalya’daki eşyasın-
dan iki bin battaniyenin Menzil emrine verilmesini ricâ ediyordu.86

1922 yılının Ocak ayının ilk günlerinde cepheye Niğde ve Ankara de polarından 1.246 
kuşak, 8.951 çorap, 684 çift eldiven; Ocak ayının son larında tekrar 3.600 çift çorapla 700 
yün kuşak gönderildi.87

Batı Cephesinin bazen Murahhaslıktan ilaç isteğinde bulunduğu da oluyordu. Nitekim 
sıtma mücadelesinde kullanılan kinin çok aranan, buna karşılık pahalı ve zor bulunan bir 
ilaçtı. Batı Cephesinin kinin isteği ne Ankara Murahhaslığı 2 Mayıs 1922 tarihli yazısın-
da; “Hilâl-i Ahmer anbarının bütün ihtiyacına mukabil kinin mevcudu üç yüz kilodur. 
Binâenaleyh talep buyralan şehrî beş yüz kilonun itâsına maddeten imkân olmadığı” ce-
vabını veriyordu.88 Kızılay yine de imkân nisbetinde cepheye yardım dan geri durmuyor-
du. Nitekim Adnan Bey, İsmet Paşa’ya gönderdiği 10 Haziran 1922 tarihli şifre yazıda, 
özetle şöyle diyordu:

84  KA, ds.123, (1921).
85  KA, ds.123, (1922).
86  KA, ds.123, (1921).
87  KA, ds.123, (1922).
88  KA, ds.123, (1922).
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“1-  Su tası, çorba kasesi, tükrük hokkası evvelce İstanbul’a sipa riş edilmiştir; Mersin’de teslim 
olunacaktır.

2- Amerikanlara mahsûben on altı bin metre mikdarında 1666 nevresim, 1400 yatak çarşafı mü-
cedded olarak Mersin deposundan gümrükte ihrâcı müteâkib teslim olunacaktır. Mütebâkisi Ana-
dolu depolarımızda olma dığından İstanbul’dan vürûd ettikçe Mersin’de teslim olunacaktır.

3- Burada öğrendiğime nazaran, son günlerde Hilâl-i Ahmer depoların da mevcut eczâ-yı tıb-
biyeden külliyetli mikdarda sıhhiye-i askeriye deposuna ihdâ’ edilmişdir. Bundan dolayı bil-
müzâkere sıhhiye-i askeriye, beraber getirdiğim cedvele göre şimdiye kadar üç aylık ih tiyâcı ihzâr 
etmek için emir vermişdir. Müteâkib üç ay için yine sıhhiye-i askeriye bütçesiyle bil-iştirâk eczâ-
yı tıbbiyenin tedâri kine tevessül olunacaktır. 

4- Taleb buyrulan eczâ-yı tıbbiyenin tamamen Hilâl-i Ahmer’den i’tâ sı için çok düşündük, 
maalesef Hilâl-i Ahmer, sıhhiye-i askeriyeye eczâ-yı tıbbiye hususunda bir senede edebileceği 
muâveneti yekden ifâ etmiş olduğundan, ayrıca bir senelik cephe ihtiyâcını taahhüd edemeyecek 
bir halde olduğunu gördük. Yalnız cepheye hasr-ı muâvenet ederek diğer cihetleri ihmâl etme-
yi de kâbil göremediğimizden, cebhenin ihtiyacını herhalde tatmin etmek üzere ber-vechî balâ 
tarîk-i tesviyeye tevessül ediyoruz. Muvaffak olacağımızı zannetmekle bera ber, herhalde cebheyi 
müzâyakada bırakmamak üzere azamî gayretle ça lışacağımızı arz ederim”.89

Batı Cephesiyle Ankara Murahhaslığı arasındaki muhaberede dikkati çeken bir nok-
ta, hemen bütün yazışmaların İsmet Paşa ile Adnan Bey ara sında cereyan etmiş olma-
sıdır. Bu sırada her ne kadar Besim İsmail Paşa Ankara Murahhası ise de, orduyla olan 
münâsebetlerde arka plânda kaldığı anlaşılmaktadır. Adnan Bey gerek TBMM İkinci 
Başkanlığı görevini sürdü rürken, gerekse Sıhhiye ve Muâvenet-i İçtimâiye Vekâletinde 
bulunurken uzun yıllar “kâtib-i umûmi”liğini yaptığı Kızılay’la olan münâsebetini kes-
memişti.

1923 yılı Umûmî Meclisine sunulan Milli Mücadele yıllarına ait dört yıllık raporda da 
cepheye yapılan yardımlara yer verilmektedir. Kışın yaklaşması üzerine 47.845 çift yün 
çorap, 30.264 don, 16.275 yün fanila, 30.548 gömlek, 6.274 kilim, 43.195 avcı yeleği, 6.230 
battaniye ayrıca pamuklu imâl edilmek üzere 16.292 kilo pamuk ile 138.085 metre Ameri-
kan bezi cepheye gönderilmek üzere askeri depolara teslim edildi.90

Kızılay cepheye yardım için çayhane ve yaralı istasyon ları da açtı. İnönü Harbi esna-
sında Eskişehir istasyonuda bir çayhane ve yaralı istasyonu açtı; ancak, Kütahya-Eskişehir 
ve Sakarya harbi dolayı sıyla “Eskişehir Sevk-i Mecrûhîn Komisyonu”nun önce Biçer’de, 
sonra as keri harekâtın zarûretlerine bağlı olarak Polatlı’ya nakledilmesiyle91 Kızılay çay-

89  KA, ds.123, (1922).
90  OHAC (1335-1338), s.20-21.
91  İstiklâl Harbi Sıhhi Raporu, s.17.
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hane ve yaralı istasyonu Polatlı ve Mallı köyüne taşındı. Ye dinci Adana Sağlık heyeti de 
Konya, Yenice, Çay, Ulukışla, Ilgın ve Ereğli’de birer çayhane açtı. Cephe gerisindeki çay-
hane ve yaralı istas yonlarında günde ortalama 2.890 askere çay ve çorba dağıtıldığı Kızı-
lay kaynaklarından anlaşılmaktadır.92

c-  Kızılay Yaralı Hastaneleri:

İzmir’in işgalinden sonra Batı Anadolu’ya gönderilen heyetlerce, Kuvâ-yı Milliye müf-
rezelerinin ihtiyacı için Köşk-Balyanbolu Cephesinde dört yaralı dispanseri, Nazilli’de 500 
yataklı üç yaralı hastanesi;93 Alaşehir-Akhisar cephelerinde faaliyette bulunan yardım he-
yetleri tara fından da birer revir açıldı. Samanlıdağ ve Kocaeli harekâtında Karamürsel-
İzmit, Geyve-Adapazarı, Lefke-Selçi-Kaynarca Cephelerinde görevlen dirilen seyyar sağlık 
ekipleri birer revir açtılar.94 Güney Cephesinde Yedinci Kızılay Sağlık Heyeti dispanserler 
tesis etti. Anadolu’da ordu sağlık teşkilâtının gelişmesi ve askeri hastanelerin düzenlen-
mesiyle bir likte, İkinci İnönü harbinden sonra, cephelere yakın önemli merkezlerde Kızı-
lay yaralı hastaneleri açılmaya başlandı.

23 Haziran 1920’de Yunanlıların ileri harekâtı esnasında cephenin Denizli’ye alınma-
sıyla, Nazilli hastaneleri 27 Temmuz’da Burdur ve Di nar’a nakledilerek ellişer yataklı 
iki yaralı hastanesi tesis edildi. Ağustos 1921’e kadar faaliyette bulunan bu hastanelerde 
28.855 hasta ve yaralı tedavi edildi95 1921’de Anadolu’da bulunan Fransız kadın gaze teci 
Berthe Georges-Gaulis, Burdur’u anlatırken bu hastanelerde gördük lerine de değinir. 
Mültecilerle dolu olan Burdur’a yeni gelmiş olan Kızılay heyeti tarafından hararetle kar-
şılandıklarını yazan Gaulis; Kızıl ay doktorlarından bahsederken, günde 15 saat çalışan, 
ameliyat yapan, yaralıların pansumanlarıyla uğraşan, hastalara moral veren bu gençler 
yorgunluklarını kısa bir uyku ile atıyorlardı, der. Her akşam, haber bül teninin ilgiyle iz-
lendiği heyette, Dr. Lütfi; “Bu güzel ve zavallı yur dunuz için daha neler yapmanız gerek” 
diye soruyordu.96

92  OHAC (1335-1338), s.19.
93  Nazilli’deki iki numaralı Kızılay hastanesinin hatıra defterine bazı komutan ve eşraf tarafından yapılan çalışmaları takdir 
edici sözler yazılmış tı. Bunlar arasında Denizli Mutasarrıfı Faik, İsparta Heyet-i Milliye Reisi İbrahim, Umûm Kumandan 
Demirci Mehmet Efe, Denizli Müftüsü Ahmet Hulûsi, Miralay Refet, 57. Fırka Kumandanı Miralay Şefik, Tabib Ahmet Hakkı, 
Tabib Binbaşı Osman, 57. Fırka Sertabibi Kaimakam İsmail ve İkaz Başmuhariri İzzet Ulvi imzaları bulunmaktadır. bkz. 
OHAC (1335-1338), s.9-11.
94  Müdafaa-i Milliye Vekâleti’nden Ankara Murahhaslığı’na gönderilen 12.5.1921 tarihli bir yazıda; “ Nalluhan(?) memurîn 
ve ahâli-yi hamiyet-mendânın müzâheret ve muâvenetleriyle merkez kazada te’sis ve resm -i küşâdı icrâ kılınan kırk yataklık 
Hilâl-i Ahmer hastananesinin mecrûhîn ve güzât-ı Osmâniyyenin emr-i tedavileri hususunda muâvenete hazır bulunduğundan 
dolayı arz-ı şükrân ederim. Ve mecrûh izâmı, mücâvereti hasebiyle Kocaeli Kumandanlığı’na malûmat verildiği” belirtiliyordu. 
KA, ds.259, (1921).
95  OHAC (1335-1338), s.12.
96  Berte Georges-Gaulis, Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği , (Çev. Cenap Yazansoy), İstanbul, 1981., s.127-128.
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Eskişehir hastanesinin Milli Mücadelede çok önemli bir yeri vardır. Haziran 1920’de 
Yunanlıların ileri harekâtı üzerine Eskişehir’e gelen Akhisar Yardım Heyeti, burada 15 
Temmuz 1920’de 50 yataklı bir hastane açtı. Ordunun isteği üzerine yatak sayısı önce 
100’e, İnönü savaşlarında 150’ye çıkarıldı. Sıhhiye Reisi İbrahim Bey Eskişehir, Konya ve 
Afyonkarahisar’da yaptığı teftişlerden sonra, 26 Mayıs 1921’de Erkân-ı Harbiye-i Umûmîye 
Riyâseti’ne gönderdiği yazıda; “...Ankara, Eskişehir ve Konya Hilâl-i Ahmer hastaneleri-
nin faaliyeti tezyîd ettirilmeli ve her Hilâl-i Ahmer hastanesi asgari 200 ağır yaralıya ba-
kacak hale ifrağ ettirilmeli dir” diyordu. İbrahim Bey, güzergâhlarda trenlerin su ve odun 
aldığı is tasyonlarda Kızılay’ın çayhaneler tesis etmesini de öneriyordu.97 İşte bu öneriden 
sonra, Mayıs ayında yatak mevcudu 200’e çıkarıldı.

Başlangıçta yaralılara tahsis edilen hastanenin bulunduğu bina, cer rahi hastanesi için 
müsait olmadığından dahili hastalıklara tahsis edil di; bir süre sonra Batı Cephesi Komu-
tanlığı Sıhhiye Riyâseti’nin isteği üzerine mahalli askeri hastanenin harici bölümü buraya 
devredilerek göz, kulak ve boğaz klinikleri açıldı, İnönü savaşlarında yaralıların tedavi-
sinde Eskişehir hastanesi büyük rol oynadı. İstasyonda Nokta Komutanlığı nın bulundu-
ğu binada İkinci İnönü Savaşının yaralıları kabul edildi.98 Cepheden çok sayıda yaralının 
hastaneye geldiği bu günlerde yeterli sa yıda hastabakıcı bulunamıyordu. Milli Mücadele 
ve Türk edebiyatında önem li bir yeri olan Halide Edip (Adıvar), Mayıs 1921 sonlarında 
hastabakı cı olarak Eskişehir’deki Kızılay hastanesine gitti. Halide Edip Eskişe hir’deki ilk 
gününü anlatırken; “2 Haziran 1921’de bir hastabakıcı üni formasıyla Eskişehir istasyo-
nundan Hilâl-i Ahmer hastanesine yürüdüm. Hastanenin başhekimi Dr. Şemsettin eski 
bir tanıdıktı. İnönü savaşların da yaralanan ortak dostlarımız olduğunu söyledi. Zavallı, 
bir zaman, iki hastabakıcıya kalmıştı” der. Halide Edip 30 kişilik bir koğuşa bakıyordu. 
Hastaneye, daha sonra, yeni birçok hastabakıcı kadın alınmıştı; Halide Edip’in ifadesiyle, 
“Hepsi genç, güçlü-kuvvetliydi, ama tecrübeleri yok tu”.99

Cepheden gelen yaralılardan hafif olanların pansumanları değiştiril dikten sonra diğer 
hastanelere naklediliyor, ağır yaralılar ise Kızılay hastanesinde tedavi altına alınıyordu; 
bundan dolayı istasyon, yaralı sevkiyat merkezi özelliğine sahipti. Cephe komutanlığı 
nezdinde yapılan teşebbüsle istasyonun beldeme salonu, istirahat yeri ve çayhane haline 
getirilmişti. Kabul salonunda yaralılara çay ve çorba dağıtılırken, pan sumanları da de-
ğiştiriliyordu; faaliyet süresinde 2500 yaralının burada ilk tedavileri yapıldı.100 Hastane 
baştabibi Şemseddin Bey bu konuda Ankara Murahhaslığı’na şunları yazıyordu:

“...İnönü muharebesinin başlayıp mecruhîn vürûdu üzerine ne vakitten beri söylediğim istasyon 
te’sisi hakkındaki tesbitimi tekrar ettim; ehemmiyet verilmedi. İlk gelen mecrûhîn kafilesi doğ-

97  ATASE Arşivi, kls.2509, ds.76, fh.10.
98  OHAC (1335-1338), s.12, 54-55.
99  Halide Edip Adıvar, a.g.e., s.166, 169-170. “ Doktorlar arasında dikkatimi çeken Operatör Cemil Bey’dir. İnsanı hayrete 
düşüren bir adandı. Bir günde 83 kol, bacak kestiğini bilirim. Bununla birlikte, bir ana gibi hastalara hitap ederdi. Âdeta bir 
evliyayı hatırlatırdı”, s.170.
100  OHAC (1335-1338), s.55.
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ruca hastanemize geldi. Orada cümlesinin yaralarını sardık, fakat izdihâm ve binanın bu kadar 
mecrûh alamamasından mecrûhîn istirahatleri lâyı kıyla te’min edilemedi. Ertesi gün herhalde 
gelen mecrûhîni kabul edecek bir salon ve onlara çay ve çorba tevzii ve bir müddet istirahatlerini 
te’min için bir yer ihzârı lüzûmunu Operatör Emin Bey’e arz ettim. Kumandanlıktan müsâade 
alarak Eskişehir istasyonunun in tizâr salonu derhal tanzîm edilerek kerevet, pansuman edevâtı, 
çay takımı vaz’ ve müteaddid pansumancılar tefrîk ederek gelen mecrûhî ni orada istirahat ettirip 
çay ve çorba vererek yaralarını değiştirttim. Oradan hafifler otele, ağırlar hastanemizde, muta-
vassıt yara lılar askeri hastanesine nakledilerek bir intizâm dahilinde sevkiyât yapıldı”.101

Hastane baştabibinin yukarıda söz konusu ettiği tedbir ve düzenleme ler yapılma-
dan önce cepheden gelen yaralılar çok büyük güçlüklerle karşılaşıyorlardı. Nitekim 31 
Mart 1921 tarihli bir başka belgede; “burada istasyon salonu mecrûh yuvası olarak Hilâl-i 
Ahmer emrine verilmiştir” deniliyordu. Yine aynı belgede sağlık teşkilâtının buradaki 
ihtiyacı karşılayamadığı, yaralıların yatacağı yerlerin iyi hazır edilmediği, yeter sayıda 
sedyeci bulunmadığı ve bütün bu sebeplerden yaralılara iyi bakılamadığı ve taşınamadık-
ları belirtiliyordu. Durum hakkında verilen bir örnekte; “Bugün gelen mecrûh bir zâbite, 
bir otelde yer gösterilmiş, fakat bu zâbit otelde yer bulamadığından bilâ-istirahat bugün 
Ankara’ya giden mecruh trenine binip gitmeye mecbur kalmışdır”102 deniliyordu. Ancak, 
kısa bir süre sonra yapılan yeni düzenlemelerle istasyon ve hastanelerde yaralılara daha 
iyi hizmet verilmeye başlanmıştı. Eskişehir’ de hastaneleri de ziyaret etmiş olan Madam 
Gaulis; Kızılay ekiplerinin durmadan çalıştığını, her yerin çok temiz olduğunu ve “has-
taların sabır ve tahammüllerini, doktorların ve hemşirelerin gayretlerini takdir et tiği”ni 
ifâde etmiştir.103

13 Temmuz 1921’de Altuntaş Ovasında başlayan Yunan taarruzuyla askeri hastaneler 
iç kısımlara alınmaya başlamıştı. Bunlardan Kütahya, Afyon ve Eskişehir hastanelerinde-
ki yaralı ve hastalar gerilere tahliye edilmeye başlandı, Kütahya hastanesi Haymana’ya, 
Afyonkarahisar’daki hastane Sa rayönü’ne, Eskişehir hastanesi de Ankara’ya nakledildi. 
Diğer taraftan Eskişehir Askeri hastanesinde bulunan 17 ağır yaralı Kızılay hastanesine 
yerleştirildi.104

Eskişehir’in 19 Temmuz 1921’de Türk ordusu tarafından tahliyesi105 ve Yunan işgali 
üzerine, Kızılay hastanesinde ağır yaralı ve esirlerin tedavisi için 100 yataklı hastanede 
yeterli doktor ve memur bırakılmıştı. Doktorlardan bir kısmı Ankara yoluyla Kırşehir’e 
gitti.

101  KA, 237/51, (192l).
102  ATASE Arşivi, kls.2509, ds.76, fh.2/l.
103  Gaulis, a.g.e., s.130.
104  İstiklâl Harbi Sıhhi Raporu, s.16.
105  Halide Edip Adıvar, Eskişehir’in tahliyesini şöyle tasvir etmekte dir: “...Sokaklarda hayat kaynaşıyordu. Erlerden başka 
öküz arabaları eşyalarla dolu, üzerlerinde, gözleri korku içinde oturtulmuş çocuklar... Bir insan seli akıp gidiyor... Eskişehir’den 
çekilmek komutu artık veril mişti... Hava saldırısından yaralanan on iki kişiyi getirdiler. Ben hastaneye koştum. Bunların 
birkaçı çocuktu. Acıdan bağırıyorlardı. Has tanede trene konulacak olanların hepsini hazırladık,..”. Halide Edip Adıvar, a.g.e., 
s.174-175.
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Hastane binasının malzemesiyle birlikte Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine, mahalli 
yardımlardan da yararlanarak, hastane Mekteb-i Sultani bina sında yeniden tesis edildi. 
Ankara ve İstanbul ile hastane heyeti ara sındaki irtibatın kopması hastane ihtiyacını te-
darikte büyük güçlükler ortaya çıkardı. Bu arada bir taraftan Yunan işgal komutanlığı-
na müracaat edilerek İstanbul’dan para talebinde bulunulurken, diğer taraftan, eş raf ve 
ahaliden yardım toplanmaya başlandı. Umûmî Merkezin gönderdiği parayla hastanenin 
masrafı karşılanmaya başlandı. Hastane ile ilgili bir haberde şunlara yer veriliyordu:

“Eskişehir Hilâl-i Ahmer hastanesi faaliyetinde ber-devâmdır. Mezkûr hastane sertebabetinden 
gelen bir raporda, müessesemizde el haletü-hâzihi 214 yaralı tedâvi edilmekte olduğu yazılıyor. 
Cemiye timiz, bu müessesemizin te’min-i ihtiyacatına medâr olmak üzere Dersaadet Yunan 
Fevkalâde Komiserliği vasıtasıyla Sertebabete bu kere dahi 15.000 Drahmi gönderdi”.106

Eskişehir hastanesinde Temmuz 1920-15 Temmuz 1921 tarihleri arasın da kabul edilen 
1.140 yaralıdan 531’i taburcu ve 518’i diğer hastanelere nakledildi, 91’i de vefat etti. İşgal 
altında faaliyette bulunduğu 14 ay içinde hastaneye müracaat eden esir ve halktan 1.605 
kişiden 1389’u sağ lığına kavuştu.107 Eskişehir’in kurtuluşundan sonra hastanenin ilga’sı 
kararlaştırılmışsa da, Sıhhiye ve Muâvenet-i İçtimâiye Vekâleti’nin düşman tahribâtı yü-
zünden yörenin gelirinin merkez livâda bir hastane tesis ve idamesine imkân vermediği 
ve Eskişehir’in önemli bir geçit mer kezi olması itibariyle bir hastaneye lüzûm bulunduğu 
hakkındaki yazısı üzerine,108 hastane Mart 1923 tarihine kadar faaliyetini devam ettir-
miştir.109

Mayıs 1921’de Sıhhiye Dairesi, İnönü savaşlarında yaralanıp hastane lerden taburcu 
edilen subaylar için Kızılay’a bir nekahethane açmasını önerdiğinden, Kırşehir’de İdadi 
binasında bir subay nekahethanesi açıl dı. Subayların Ankara’dan Kırşehir’e naklini Kızı-
lay üstlendi. 100 ki şilik nekahethane, Eskişehir’in Yunanlılar tarafından işgalinden sonra 
hastane haline getirildi. 16 Ağustos 1921’de açılan 200 yataklı Kırşehir hastanesi, önce su-
bay ve erlere tahsis edilmişken, daha sonra sadece ileri hastanelerden ve doğrudan doğru-
ya cephelerden gelen yaralı subay lara ayrıldı. Kırşehir’de Guraba hastanesi olmadığından 
haftada üç gün göçmen, fakir halk ve subay ailelerinin tedavilerine ayrıldı. Hastane 1 
Aralık 1921’de lağv edildi.110

106  OHAM, no:3, 15 Kasım 1921, s.55-56.
107  OHAC (1335-1338), s.13,56-57.
108  14 Ekim 1922 tarihli bu yazıda Ankara Murahhaslığı’na şunlar yazılmışti: “ Eskişehir’de müessesât-ı Sıhhiyenin düşman 
tarafından yağma edildiği ve mevcûdiyetine şiddetle ihtiyaç olan hastanenin tekrar ih yâsına ve malzemesinin tedârikine 
vâridât-ı mahalliyenin katiyen gayri müsâid bulunması cihetiyle, esasen Eskişehir ahalisinin teberruât-ı futumendaneleriy-
le(?) meydana gelen Eskişehir Hilâl-i Ahmer hastanesi malzemesinin kâmilen mahalli Guraba hastanesine devrine delâlet 
olunması livâ-yı mezkûr mutasarrıflığıyla Sıhhiye Müdüriyetinden iş’âr olunmak tadır. Düşman tahribatının vilâyet ve elviye-i 
müstahlisede bıraktığı fecîi izleri kapatmaya muâvenet-i kâmile ve şefkâtkâranede bulunmakta olan Cemiyet-i muhteremele-
rince Eskişehir’in işbu...”. KA, ds.125, (1922). Kızılay Murahhaslığınca söz konusu belgenin altına şu not düşülmüştü: “İşbu 
hastanede elyevm mevcut eşyanın bir kıta cedveli mahallinden taleb edilmiş olduğundan vürûnda Heyet-i Murahhasamızca 
karar ittihaz edilecek ve neticei arz edilecektir.”
109  OHAC (1335-1338), s.13,57.
110  A.g.e., s.13-14. Müdafaa-i Milliye Vekâleti Sıhhiye Riyâseti, Ankara Murahhaslığı’na gönderdiği 21.5.1921 tarihli yazıda 
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İkinci İnönü harbinin son günlerinde Ankara’da 100 yataklı Kızılay yaralı hastanesi 
açıldı. Ravza-i Terakki Okulunda üç-dört gün gibi kısa bir süre içinde açılan hastanede, 
1921 yılı Mayıs ayı sonuna doğru cep heden gelen yaralılar kabul edilmeye başlandı. An-
cak, hem okul yetersiz kalıyor, hem de eğitimi aksatıyordu; bu sebeple hastane İstasyon 
civarına nakledildi. İstasyonda bulunan en iyi iki binadan biri subaylara, diğeri erlere tah-
sis edilerek karyola, yatak techizatı yeniden düzenlen di. Ameliyathanenin techizat bakı-
mından oldukça mükemmel olması dolayı sıyla, İstasyondaki diğer iki askeri hastanedeki 
önemli ameliyatlar da Kızılay hastanesinde yapılmaya başlandı.111

Ankara Kızılay hastanesi, özellikle Sakarya Savaşı sırasında yoğun bir çalışma içine 
girdi; zirâ, cepheden gelen yaralı ve hastalar Ankara hastanelerini doldurmuştu. Bu ola-
ğanüstü günlerde daha başka çareler aranıyordu. Ankara’da Cebeci Askeri hastanesinden 
başka Rum Mektebi, Sa nayi Mektebi, Sarıkışla ve bazı camiler hastane haline getirildiyse 
de, mevcut hasta ve yaralılara kâfi gelmiyordu. Bir ara Taşhan, Musevi ve Hamamönü 
Mahallelerinde bazı evler hasta ve yaralılara tahsis edildi. Daha da ileri gidilerek Sarıkışla 
ya da Süvari Kışlası olan Beyaz Kışla da hastane haline çevirmek zorunda kalındı; süvari 
ahırları temiz lettirildi, duvarları ve zemini yeni sönmüş kireçle badana ettirilmek sure-
tiyle hastane haline getirildi.112 Ankara Kızılay hastanesinde 18 Temmuz 1921-18 Ekim 
1921 tarihleri arasında 660 yaralı tedavi edildi. Sakarya Savaşı sırasında, 24 Ağustos’tan 
itibaren, Ağır Mecrûhin Hasta nesi (ağır yaralı hastanesi) adını alan Kızılay hastanesine 
cepheden ge len en ağır yaralılar kabul edildi.113

Ankara Kızılay hastanesi Sakarya zaferinden sonra bütün malzemesiyle birlikte 
Isparta’ya nakledildi. Isparta’da Kızılay hastanesini teşkiledecek heyetin arasında bulu-
nan Halide Edip (Adıvar), heyetin İsparta’ya geldiğinin ertesi günü, üzerinde hemşire 
üniformasıyla hastanenin açılışını yaptı. Askeri ve sivil memurlardan başka, Isparta ileri 
gelen leriyle köylülerin katıldığı bu açılıştan bahseden Halide Edip Adıvar, “halk nedense 
Hilâl-i Ahmer’e çok bağlıydı”114 der. Dört ay faaliyette bulunan Isparta hastanesi, 1922 
yılı Haziran ayında bütün malzemesini Sıhhiye-i Askeriye’ye bağışlayarak çalışmalarını 
tamamladı.115

Kızılay Konya ve Balıkesir’de de hastaneler açtı. Ye dinci Adana Heyeti tarafından Ara-
lık 1920’de Konya’da 100 yataklı “Ağır Mecrûh Zâbitân Hastanesi” tesis edildi.116 Batı Cep-
şöyle diyor: “...Dûçâr-ı zuafâ olan ümera ve zâbitânın istirahat ve hüsn-ü iâşeleriyle iktisâb-ı kuvvet eylemeleri için Kırşehir’de 
yüz elli (150) ya taklı bir nekahethane tesisi takarrür etmişdir. Bu müessesenin Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından vücûda 
getirilerek idâmesi imkânı mevcûd olduğu teemmül edilmekte olduğundan ve elyevm burada istirahate muhtaç hayli zâbit 
mevcut olduğuna nazaran, orduya menâfi-i külliye te’mini derkâr bulunan işbu nekahethanenin şu beş on gün zarfında tesis ve 
küşâdına inâyet-i ‘aliyyelerini istirhâm eder...”. KA, ds.236, (l92l).
111  OHAC (1335-1338), s.14-15.
112  Ord. Frof. Dr. Abdülkadir Noyan, Son Harplerde Salgın Hastalıklar la Savaşlarım, Ankara 1956, s.124.
113  KA, ds.237/41, (1921).
114  Halide Edip Adıvar, a.g.e., s.211-213.
115  OHAC (1335-1338), s.15-16.
116  A.g.e., s.16.
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hesi Komutanlığının isteği üzerine Müdafaa-i Milliye Vekâleti’nce, Eskişehir hastanesi ile 
Konya Kızılay hastanesinin yatak mevcutlarının 200’e çıkarılması ka rarlaştırıldı. Hasta-
neler için gerekli binalar ordu tarafından temin edildi. Batı Anadolu Menzil Müfettişliği 
100 yatak kapasiteli bir binayı Konya hastanesinin emrine verdi.117

Aralık 1922 tarihine kadar faaliyette bulunan hastanede 2.246 ağır yaralının tedavisi ya-
pıldı; ameliyathanede 1.829 ameliyat, laboratuvarda 12.831 tahlil ve önemli mikdarda tifo 
aşısıyla sterlize edilmiş pansuman paketi hazırlanarak ordu sağlık teşkilâtına verildi.118 
İkinci İnönü Savaşından sonra hastalanarak nekahet devresini Konya hastanesinde geçi-
ren İstiklâl Savaşı şehiti Nazım Bey,119 hastane defterine yazdığı ha tırasında hastaneden 
övgüyle bahsetmişti.

Aralık 1922’de Balıkesir’e nakledilen Konya hastanesi, burada 200 yatak kapasiteli ola-
rak yeniden tesis edildi. Dört ay faaliyette bulunan Balıkesir hastanesi, Mayıs 1923’te faa-
liyetine son vererek bütün eşya ve malzemesini orduya bağışladı.120

Yunanlıların, Kocaeli yöresindeki taarruzlarından sonra, Samanlıdağ yarımadası ve 
özellikle Karamürsel’de yaptıkları mezalim ve yangınlardan kaçan halka yardım için 
gönderilen Sekizinci Kızılay Heyeti, Eşme’deki 150 yataklı askeri hastaneyi dört ay idare 
etti. Diğer yandan Geyve’de 30, Adapazarı’nda 50 yataklı hastaneler 13 ay süreyle faa-
liyette bulunarak Lefke, Selçi ve Kaynarca cephelerindeki yaralılara sağlık hizmetinde 
bu lundular.

Büyük Taarruz öncesinde Batı Cephesi Komutanlığı acilen Adapazarı’nda 500 yatak-
lı bir hastanenin kurulmasını istemesi üzerine, Müdafaa-i Mil liye Vekâleti 24 Ağustos 
1922’de Ankara Murahhaslığı’ndan; “mezkûr hastanenin teşkîli için kaffeten (?) eşya ve 
malzeme-i sairenin Dersaadet Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîliğince ... tedârik ve peyder-
pey Adapazarı’na sevki nin te’minini ricâ” ediyordu.121 Diğer yandan Kızılay, Adapazarı 
Aske ri hastanesinin birçok ihtiyaçlarını karşılıyordu.122

Milli Mücadelede salgın hastalıklara ve skorbüt hastalığına karşı etkili mücadelede 
bulunuldu. Ordu, Kızılay gibi önemli bir yardım cemiyetinin des teğinden yararlanmaya 

117  ATASE Arşivi, kls.634, ds.273, fh.29.
118  OHAC (1335-1336), s.16,73.
119  Fırka Komutanı olan Kazım Bey, sonradan, Altuntaş muharebesinde şehit olmuş ve vasiyeti üzerine askeri eşyası Kızılay’a 
teslim edilmiş ti, bkz. a.g.e., s.17.
120  A.g.e., s.17.
121  KA, ds.239, (1922).
122  Hastane başhekiminin 14.1.1923’te, 500’er adet nevresim ve hasta torbası isteğiyle ilgili olarak Ankara Murahhaslığı’na 
gönderdiği yazı da; “Sertebabetinde bulunduğum Adapazarı hastanesinin bütün malzemesi nin Dersaadet Hilâl-i Ahmer’inden 
gönderildiği malûm-ı devletleridir. Binâenaleyh, bu eşyaların vürûdunda yorgan nevresimleri unutulmuştu. Bi lâhare, bu hali 
de buradan geçen Kâtib-i Umûmî Doktor Hikmet Bey’le Ömer Lütfi Bey bizzat görmüşlerdi. Dört aydır o güzelim yorganlar 
gılıfsızlık yüzünden siyahlaşmaya başladı...”. KA, ds.239, (1923). 
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çalıştı. Ordunun iâşesinde ve donatımında im kânsızlıklar yüzünden güçlüklerle karşıla-
şılıyordu; özellikle sevkiyât erlerinin yarı çıplak gelmeleri büyük zayiata sebep oluyordu. 
Hastane mevcutlarının yarısına yakınını yeni sevkiyât erleri teşkîl ediyordu. Hastanelerin 
en büyük eksikliklerinden birisi de hastabakıcıların yeter siz olmasıydı ki, bu durum bü-
tün Milli Mücadele boyunca devam etti.

Hastaneler kurulurken, özellikle yatak malzemesi tedâriki hususunda halkın büyük 
yardımı olmuştu. Kızılay gerek hastane açmak, gerekse mal zeme nakletmek ve bağış-
lamak suretiyle ordu sağlık teşkilâtına önemli yardımlarda bulundu. Milli Mücadelede 
31.173 yaralıdan 1.718’i vefat etmişti;123 ölüm oranının az olmasında Kızılay yaralı hasta-
nelerinin payı büyüktür.124

123  İstiklâl Harbi Sıhhi Raporu, s.28-30.
124  Kızılay yaralı hastaneleri için ayrıca bkz., TKD (1877-1949), s.45 -47. Türk İstiklâl Harbi, C.VII., Genelkurmay Harp 
Tarihi Bşk.lığı Yay., Ankara 1975, s.563-567.
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IV. BÖLÜM

SAVAŞ ESİRLERİ VE KIZILAY

A) MİLLİ MÜCADELEDEN ÖNCE SAVAŞ ESİRLERİ

Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Osmanlı Devletinde, Türk ve ya bancı harp esir-
leriyle ilgilenecek belli bir kuruluş henüz mevcut değil di. Savaşa katılan diğer ülkeler bu 
işi muhtelif müesseselere bırakmış lardı; Fransa ve Almanya’da Harbiye Nezareti, Rusya 
ve Avusturya’da ise Kızılhaçlar tarafından yerine getiriliyordu. Harbiye Nezareti, sava-
şın başında, Kızılay’ın bu konudaki müracaatını bazı askeri ve siyasi gerek çelerle kabul 
etmedi. Başkomutanlık Vekâletinden Hariciye Nezâretine gön derilen 16 Eylül 1915 tarihli 
yazıda; “...Bidâyet-i muharebeden beri üserâya ait husûsâtâ Hilâl-i Ahmer’in karıştırılma-
ması fikir ve nazariye si takip edilegelmekde olduğu gibi, husûsât-ı mezkûre hakkında hü-
kümetin nukat-ı nazarını pîş-i teâmüle alamamakla arzu edilmeyen bazı ahvâle se bebiyet 
vermesi mümkün ve muhtemel bulunan cemiyet-i mezkûrenin bu mese leye müdâhale 
etdirilmemesi ciheti maslahata daha muvâfık görülmüş ol makla…”1 denilerek karşı çıkı-
lıyordu. Harbiye Nezareti’ne bağlı bü tün daireler bu işle ilgilendiğinden, durum içinden 
çıkılmaz bir şekil almıştı.

Çanakkale Savaşının ilk günlerinde Milletlerarası Kızılhaç Komitesi Kızılay’dan, Os-
manlı Devletinin elinde bulunan İngiliz, Fransız ve savaşan diğer devletlere ait esirle-
rin listesini istedi. Halbuki bu sırada Kızılay’ın elinde belirli bir liste yoktu; aynı zaman-
da İtilâf Devletle rinin elindeki Türk esirlerinden de bilgi alınamıyordu. Bunun üzerine 
Umûmî Merkez üyelerinden Mehmet Ali Bey ile Haydar Bey’den oluşan “Üserâ Komisyo-
nu” (esirler komisyonu) kuruldu. İngiliz ve Fransız esir liste lerinin Nisan 1915’te Kızılhaç-
lara gönderilmesinden sonra, Türk esirleriyle ilgili bilgiler de gelmeye başladı.2

Kızılay, esir işlerinde Kızılhaçların uyguladığı metodları kabul et ti. 1915 Yılı sonunda 
İdâre Heyetinin teşebbüsüyle Avusturya-Macar ve Alman Kızılhaçlarına yazılan mektup-
larla bu konuda bilgi istenmişti. Ü serâ Şubesi Müdürü İzzet Bey, Avusturya Kızılhaçı’nın 
daveti üzerine Ni san l916’da, dokuz gün için, Viyana’ya gitti; yaklaşık 3.000 kişinin ça-
lışmakta olduğu esir dairelerinin teşkilât ve muhasebesini inceleyerek dönüşte bunları 
uygulamaya koydu.3

I- Türk Savaş Esirlerine Yapılan Yardımlar

Değişik cephelerde on binlerce Türk askeri İtilâf devletlerine, özellikle Rus ve İngiliz 
kuvvetlerine, esir düşmüşlerdi.4 Kızılay bun ların yerlerini ve sayılarını tesbite çalışarak 
1  KA, ds.542.
2  OHAC (1330-1334), s.23.
3  KA, ds.542.
4  Harbiye Nezareti’nin hazırladığı tahmini bir raporda 133.839 Türk harp esiri olduğu tahmin edilmekteydi. Bunlardan 
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aileleri ile haberleşmelerini sağladı; bunlara para, giyecek ve kitap gibi yardımlarda bu-
lundu. Savaş dolayısıyla uygulanan, sansürle, esirlerle aileleri arasında Türki ye’nin du-
rumuna dair haber teati edilmemesine dikkat ediliyordu. Ancak, Harbiye Nezareti’nin 
verdiği özel izinle Kasım 1915’ten itibaren Kızılay’ın esirlere mektup, kitap ve para gibi 
yardımları ulaştırması için ara cılığı kabul edildi.5 Kızılay, İngiltere ve Fransa Kızılhaçla-
rını ör nek alarak aileleri tarafından Türk esirlerine gönderilecek paket ve eş yaların posta 
işlerini İsviçre ve İspanya’da bulunan bazı hayır cemiyet lerine verdi; bu suretle 49.000 
paket Türk esirlerine ulaştırıldı.

Fransa’da bulunan esirlere 1916 yılında kışlık levazım gönderildi. İngi lizler Türk esir-
lerini Mısır, Hindistan ve Çin’deki esir karargahlarında toplamışlardı. Kızılay bunlara 
okuma-yazma öğretmek için, karargâhlarda ki subay ve imamlardan da faydalanarak 
okullar açtı; buralara okul ki tapları gönderdi. Hint Çin’indeki Tayetmiyo esir garnizo-
nundaki okulun 400 asker öğrencisi vardı.6

İngilizlerin Türk esirlerine iyi davranmadıklarına dair haberler geldikçe, Türk ma-
kamları bu konuda Kızılay’ın tavassutta bulunmasının faydalı olacağını düşünüyordu. 
Nitekim Başkumandan Vekili Enver Paşa 16 Ağustos 1916 tarihli yazısında bu konuda 
şöyle diyordu:

“ Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâsetine,

İngilizlerin üserâmıza tatbik ettikleri muamelât-ı gayri lâyıkaya dair avdet eden ve İngi-
liz üserâsıyla mübâdele edilen zâbitânımızın verdikleri ifâdâta nazaran, Hind-i Çini’ye üserâ 
efrâdımızı sevkeden vapurların anbarlarına doldurularak gıdasız, havasız ve hastalar ilâçsız bı-
rakıldığı ve bu suretle birçok vefâyât vuku’bulduğu ve efrâddan bazılarını vapur direğine bağla-
yarak döğdükleri ve bir zâ bite (v)urdukları, zâbitânın tel örgüsüyle muhât ve pis mahallere ikâme 
etdikleri ve kalb hastalığına binâen münâsib bir mahalle naklini istirham eden Fırka kumandanı 
Sabri Bey’in bu müracaatı is’âf olunmayarak bilnetice kalbe düçâr ve mevtine sebebiyet verdik-
leri, zâbitâna Çanakkale’nin tahliyesine kadar maaş itâsından imtinâ’ et dikleri ve bilumûm... et-
dikleri anlaşılmışdır. İngilizlerin üserâmıza revâ gördükleri işbu ahvâl-i müessifeden dolayı icâb 
edenlerin nazar-ı dikkati celb edilmesi ve şiddetle protesto edilmekle beraber devamı takdirinde 
mukabele-i bilmisile mecburiyet hissedileceğinin icâb edenlere(Cemiyetimiz) vasıtasıyla İngiltere 
Salîb-i Ahmer Cemiyeti’ne tebliği rica olunur”.7

20.352’si Rusya, 804rü Fransa, 100’ü İtalya ve diğerleri İngiltere tarafından esir alınmıştı. Rusya’ya ait sayının oldukça 
tutarsız olduğu aynı raporda kabul edilmek teydi: “...Üserâ listeleri arasında ancak Rusya’dakiler için biraz haki katsizlik siması 
hissediliyor. Çarlık Rusya’nın Sibirya’ya sevkettiği esirlerimiz hakkında katî rakamlara malîk olamadığımız gibi, bilâhare bu 
esirlerimizin bulunduğu havalide idarî ahvâlin tebeddül olabilmesiyle de sağlam malûmata destres olunamadı”. ATASE Arşivi, 
kls.2494, ds.19, fh. 11. Bazı kaynaklarda Rusya’daki Türk esiri sayısının 60-70 bin kişi olduğu tahmin ediliyordu, bkz. Osmanlı 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Rusya Üserâ Murahhası Yusuf Akçura Bey’in Raporu, Dersaadet,1335 (1919)s.3.
5  KA, ds.542.
6 1334 (1918) Senesinde Mün’akîd Hilâl-i Ahmer Meclis-i Umûmîsi Heyet-i Muhteremesine Takdim Edilen Merkez-i Umûmî 
Mazbatası, s.8. bkz. KA, ds.33, (1919).
7  KA, ds.520.
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Bazı girişimlerden sonra, 28 Aralık 1917’de Bern’de, Osmanlı ve İngiliz harp esirlerinin 
durumlarını iyileştirmek ve mübâdelelerini sağlamak amacıyla bir sözleşme imzalandı. 
Bu toplantı ya Kızılay temsilcisi de katılmıştı.8 Bern Sözleşmesini Türkiye Nisan 1918’de 
tasdik etti; mübâdeleye Kasım 1918’de başlandı.9

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Kızılay, sözleşme ge reğince Mısır’da 
bulunan İsveç delegeleri ve mahalli Osmanlı yardım ce miyetleri aracılığıyla Mısır garni-
zonlarındaki Türk esirlerine Harbiye Nezareti tahsisatından Kasım 1918’de 120 bin İsviçre 
Frangı (13 bin Os manlı lirası), Şubat 1918’de 100 bin Danimarka Kronu (14.500 Osmanlı 
li rası) gönderdi. En kalabalık ve yardıma daha fazla ihtiyacı olan dört esir garnizonuna 
Temmuz 1918’de bin İngiliz lirası gönderilmişti. Müta rekeden sonra esirlerin daha da sı-
kıntı içinde olduklarını dikkate alan Kızılay Umûmî Merkezi, 14 Şubat 1919 tarihli toplan-
tısında, beş ay için de esirlere ulaştırılmak üzere 50 bin lira tahsis edilmesini kararlaştır dı. 
Fransa ve Mısır’daki esirlerin her birine bir kat elbise, çamaşır ve bir mikdar yiyecekten 
oluşan 1.500 levâzım paketi gönderildi.10

Ruslar, Osmanlı esirlerinin büyük bir bölümünü Sibirya’ya götürmüş lerdi. Rusya’da 
bulunan Türk esirlerinin sayısı 60-70 bin olarak tahmin edilmekteydi. Osmanlı Devletinin 
bunlara yardım etmesi oldukça güç tü; ancak Kızılay ve Avrupa’daki Osmanlı sefaretleri 
vasıtasıyla mütte fik ve tarafsız bazı devletlerin yardım cemiyetlerinden yararlanma yolu-
na gidiliyordu. Nitekim, Harbiye Nezareti ile Kızılay’ın yardımları an cak bu vasıtayla 
Rusya’ya ulaşabiliyordu. Viyana Sefiri Hilmi Paşa, Kı zılay’ın 12 Mart 1916 tarihli telgrafı-
na 21 Mart’ta verdiği cevapta şöyle diyordu:

“Evvelâ Rusya’daki üserânın tahkîk-i ahvâliyle iâne tevzî’ine memur Alman, Macar ve 
Avusturya’lı üç murahhasa mukâbil Rusya hükümeti de üç kişi tayin etmişdir. Bizim taraf-
dan bir murahhasa lüzûm var ise de, Rusların muhalefetleri melhûz olduğundan üserâ-yı 
Osmaniye’ye aid vazifenin Avusturya murahhası Selatin Paşa’ya tevdîisi münâsibdir. Harbi-
ye Nezâreti’yle bil-müzâkere, serîan cevab i’tâsı. Sanîyen, Avusturya-Macaristan’dan şimdiye 
kadar Rusya’ya gönderilen otuz beş milyon Kronluk eşya ve nukûddan Osmanlı üserâya dahi 

8  KA, ds.542. Osmanlı ve İngiliz Ordularına Mensup Hasta ve Mecrûh Üserâ-yı Harbiyenin Mübâdelesine Dair Şerâit, 
Matbaa-i Askeriye, İs tanbul, 1334 (1918).
9  KA, ds.542. Harbiye Nezareti, esirlikten kurtulup Türkiye’ye dönen lerin bir kısmından esirlik hayatlarıyla ilgili birer rapor 
alıyordu. Mütarekenin sonlarına doğru Türk esirlerin Mısır’da İngilizlerce kasten kör edildiğine dair şikâyetler de gelme-
ye başlamıştı; esirlikten kurtu lanlara bununla ilgili sorular da yöneltiliyordu. 1917’de Gazze’nin Me kara köyü civarındaki 
muharebede İngilizlere esir düşen Mülâzım-ı evvel Halit Bey raporunun bir yerinde şöyle diyordu: “..Hîn-i esâretimde efrâd 
kamplarında efrâdımızın iâşesi gayri muntazam idi. Turşu yemeği ve rildiğini ve efrâdımızı bu az gıda ile ağır hidmetlerde her 
gün için üç beş saat çalışdırdığını ve hastalanan efrâdımızın tedâvisine bakılmak üzere Ermeni ve Rum etibbâlarını istihdâm 
ederek efrâdımızın yüzde otuzu nun gözlerini kor ve yüzde on beş-yirmisinin de zehirleyerek öldürdükle rini işitiyorduk. Hatta 
bu husus için Türk üserâ kumandanları İngilizle re müracaat ettiler ve sonra Türk doktorları gönderdiler.”. ATASE Arşi vi, 
kls.77, ds.(l09)-288, fh.40
10  ATASE Arşivi, kls.119, ds.36, fh.41/3. 16.2.1919’da Kızılay’dan Sadrazamlığa gönderilen bir yazıda; “...Mamafih, İngiltere 
ve müstemlekâttaki üserânın mikdarı 120 000’i tecâvüz etmiş olduğundan balâda taadad olunan muâvenetlerin kifâyet edeme-
yeceği ve hükümet-i Seniyyece bu hususa meblağ-ı kâfîye tahsîsi iktizâ ettiği bedîhîdir” deniliyordu.
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Avusturya-Macaristan ve Almanya üserâsı gibi bilâ-istisna (tevzîiat) icrâ edil diği halde bizce 
tahsîs edilen yüz bin Kronun münhasıran Osmanlı üserâya tevzîi kaydıyla i’tâsı pek büyük 
nezâketsizlik olacağından, meblağ-ı mezbûrun alel-ıtlak üserâya tevzîi kaydıyla teslimini tek lif 
ederim. Üserâmıza kendilerini düşündüğümüzü isbat için mezkûr yüz bin Kronun Osmanlı 
Hilâl-i Ahmer’i tarafından gönderildiğini Avusturya murahhası kendilerine tebliğ ile beraber 
meblağ-ı mezbûru tamamen Osmanlı üserâsına tevzîi edecekdir...”11

Hilmi Paşa’nın, Rusya’ya gideceğini bildirdiği Müttefik devletlerin murahhasıyla bir-
likte Türk murahhası da gönderilmesi için Stockholm Se firi Cevad Bey büyük çaba sarfet-
mişti Cevad Bey, Paskalya münasebetiyle görebildiği Prens Şarl’a 19 Nisan’da bu konuyu 
açmıştı. Cevad Bey bu konuda şu bilgiyi vermekteydi:

“...Müttefiklerinizin cevap vermemekte ısrar etmekte oldukları, bu suretle anlaşılması üzerine ta-
lebimizi doğrudan doğruya Rus Salîb-i Ahmeri’ne bildirmekten başka çare kalmamış idi. Prens 
hazretlerinin bu vechile hareket etmelerini istirhâm ettim. Müşârileyh, müttefikle rimizden biri-
nin itiraz etmesi ve diğerinin hiç cevap vermemiş olma sından düçâr-ı tereddüd olduğu cihetle 
kendisini Ruslara müracaata hayli müşkilât ile iknâ edebildim. Petersburg’a telgraf çekdiler ve 
talebimizi iltizâkarane bir suretle Rus Salîb-i Ahmeri’ne bildirdi ler. İlk tasavvurâtımı, mütte-
fiklerimizin muvaffakatini bilâistihsâl kendileriyle beraber Ruslara müracaat etmek idi. Esbâb-ı 
marûze dolayısıyla maatteessüf bu mümkün olmadı. Talebimiz yalnız Prensin iltizâmıyla te’yîd 
edildi. Rus Salîb-i Ahmer’inden vürûd edecek ce vabın arzına müsamerat edilecekdir...”12

Bütün çabalara rağmen 1917’ye kadar Rusya’ya Türk murahhası gönderilemedi. Yar-
dımlar ancak Avrupa Kızılhaçları ve yardım cemiyetleriyle esirlere ulaştırılıyordu. Kızı-
lay Umûmî Kâtibi Dr. Adnan Bey, 11 Nisan 1917’de İdâre Heyetine sunduğu bir yazıda, o 
zamana kadar yaptıkları ça lışmaları şöyle özetliyordu:

“Geçen pazar nihayetinde Avusturya Salîb-i Ahmer Üserâya Muâvenet Heyeti Reisi Selatin 
Paşa’nın bir tahrîrâtında, kış esnasında Rusya’ daki üserâ-yı harbiyyeye muâvenet edilmek üze-
re İsveç Salîb-i Ahmeri tarafından heyet tertib edildiğinden, levâzım-ı muhtelife ve para tevzîi 
etdirmek üzere cemiyetimizin iştirâki istifsâr edilmişdi. Teşebbüsât-ı muhtelife üzerine Harbiye 
Nezareti’nden Eylül ve Teşrîn-i sâni 332 aylarında 30.000 lira alındı. Bu paradan Rusya’da 
bulu nan üserâ-yı harbiyeye tahsîs edilmek üzere tefrîk olunan 10.000 li ra Selatin Paşa tarafın-
dan sarf edilmişdir. Ve paranın henüz Viyana’ da olduğu bir buçuk ay evvel haber alınmışdır.Tif-
lis ve Kafkasya’da Alman ve Avusturyalıların refâkatinde olmayan ve binâenaleyh, İsveç Salîb-i 
Ahmeri murahhasları tarafından ziyaret edilmeyen Osmanlı üserâsına verilmek üzere ilk meblağ 
olarak İspanya Sefareti’ne 12 Teşrîn-i sâni 332 tarihinde verilen paranın yalnız 1500 rublesinin 
Tiflis’e gönderildiği mezkûr Sefaretin 7 Nisan 1917 tarihli mektubundan anlaşılıyor.

11  KA, ds.520.
12  ATASE Arşivi, kls.2443, ds.163, fh.23/24,9.
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Hind-i Çin Komitesine tevdî’ edilen para, mezkûr komite tarafından Garbi Rusya’daki Osmanlı 
üserâsına sarfedilmekde ise de, asıl Harbiye Nezareti namına irsâl edilmiş olan 3000 lira ancak 
Kanun-ı Evvelde mahalline varmış ve bundan böyle de mezkûr komitenin muâvenetinden daha 
vasi’ bir surette istifâde edilmesi ihtimâlleri meşkuk bulunmuşdur.

Hülâsa: Moskova’daki 200 ma’lûl esir için geçen Mart ayında İspanya Sefaretine verilen ve ne 
zaman mahalline varacağı mechûl olan 1.500 lira ile ancak 15 Mayıs’da Viladyovostok’a muva-
salat edecek olan Salîb-i Ahmer heyetine tevdî’ edilen 2.500 lira ve ma’lûl üserâ mübâde lesi için 
Harbiye Nezâreti’ne iâde olunan 4.000 küsûr lira ve Stokholm Sefaretine gönderilip, Harbiye 
Nezareti tarafından mezkûr sefa rette bırakılan 1.000 lira tarh edilirse baki kalan 20.793 liradan 
Rus ya’daki Osmanlı üserâsı ancak, 3.150 lira kadar bir parayı bütün kış zarfında alabilmişler ve 
Harbiye Nezareti’nin verdiği paradan 13.635 lira, yani sarfedilenin dört mislinden fazlası bütün 
kış mahalline isti’mâl edilmeksizin kalmışdır. Kezâ, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tara fından tahsîs 
edilen meblağdan 100.000 Krondan 30.000 kronu ancak paranın tahsisinden bir sene sonra 
Rusya’deki Danimarka Sefareti’ne vâsıl olmuş; diğer meblağdan da ... lira kadarı sarf edilmeksi-
zin kış geçmişdir...”13

Eylül 1917’de Yusuf Akçura, Kızılay Murahhası olarak Kopenhag’da Da nimarka Kı-
zılhaçı nezdinde görevlendirildi. Kızılay Murahhasının, Rusya’daki Osmanlı esirleriyle 
irtibata geçilerek ikâmetleri, sıhhatleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek; esirlerle 
aileleri arasında haber leşmeyi sağlamak, İsveç ve Danimarka Kızılhaçlarıyla irtibat kura-
rak, Rusya’deki esirlere para, hediye paketleri ve kitap göndermek; İskandi navya yoluyla 
Türkiye’ye iade edilen yaralı ve hasta esirleri karşılayıp onlara para ve hediyeler dağıtmak 
başlıca görevleri arasında bulunuyordu, Bu sırada Kopenhag’da Rusya ile hasım devletler 
arasında esir mübâdelesi ile ilgili olarak toplanan konferansa Danimarka, Osmanlı Devle-
tini de davet etmişti. Bunun üzerine Osmanlı hükümetini temsilen bahriye miralayı Rauf, 
erkân-ı harbiye kaymakamı Seyfi ve Kızılay üserâ şubesi müdürü İz zet Beyler konferansa 
delege tayin edildiler. Heyet, Yusuf Akçura ile beraber İstanbul’dan ayrıldı.

Kopenhag Konferansında mübâdele şartlarıyla esirlerin garnizonlarda tâbi olacağı 
muameleleri tayin eden bir sözleşme hazırlandı. Sözleşme nin yürürlüğe girmesi ancak, 
ilgili devlet hükümetlerinin onayına bağlı olacağından hukukî bir dayanağı yoktu. An-
cak, daha sonraki Petrograd (Leningrad) ve Moskova esir mübadelesi konferanslarında, 
Kopenhag Sözleş mesi metinleri esas alındı.14

Rusya’daki malûl Türk esirleri Finlandiya-İsveç-Almanya yoluyla İstanbul’a dönerken, 
İsveç’te bulunan Yusuf Akçura bunlara 24 Ekim 1917’ den itibaren maddi ve manevi yar-
dımlarda bulunmaya başladı. Kızılay Mu rahhası Rusya’ya giderken bu görevi Malmo’da  
fahrî Osmanlı Şehben deri Mösyö Heydberg’e bıraktı.15

13  KA, ds.525, (1917).
14  Akçura, a.g.e., s.3-5.
15  A.g.e., s.5. “Rusya’dan avdetinde Malmo’dan 10 kafile olarak 110 malûlîn geçtiğini ve bunlara da nuâvenet-i lâzîme ifâ 
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Türk esirlerine havalelerin büyük çoğunluğu Danimarka Kızılhaçı ile gönderiliyor-
du. Yusuf Akçura Kopenhag’a vardığı zaman Danimarka Kızılhaçı Rusya’daki bütün Os-
manlı esir garnizonlarıyla haberleşmeyi sağlamış tı; esirlerin aileleriyle mektup teatisi de-
vam ediyordu. Kızılay Murahaslığının teşkilinden esirleri haberdar etmek üzere, bilinen 
garnizon lara kartpostallar gönderildi; Rusya’da yayınlanan Türkçe gazetelere mektuplar 
yazıldı. Yusuf Akçura Kopenhag ve Stockholm’de iken Rusya’dan gelen esir mektupları 
Osmanlı Sefaret kuryesi ile İstanbul’da Kızılay merkezine gönderildi. Ancak, Kızılay’ın 
Kopenhag’da murah hasına gönderdiği 449 Kuran-ı Kerim ve 162 çeşitli Türkçe ve Arapça 
ki tap Danimarka Kızılhaçı kitap şubesince Rusya’ya yollanmışsa da, garni zonlara ulaştı-
rılamamıştı.

Kızılay Murahhası ilk olarak 12 Aralık 1917’de, İsveç Kızılhaçı’na Türk esirlerine dağıt-
ması için 44.000 İsveç Kronu (100.000 Ruble) verdi. Yine aynı maksatla, 31 Aralık 1917’de 
Danimarka Kızılhaçı’na 20.000 Da nimarka Kronu (45.000 Ruble) verildi.16

Rusya’daki Türk ve Müslümanlar da Osmanlı esirlerine yardımdan geri durmuyor-
lardı. Çarlık zamanında bazı yerlerde esirlere yardım komiteleri kurularak yakınlarda-
ki garnizonlara erzak, yurda dönen esirlere de her türlü kolaylığı göstermek suretiyle 
yardımda bulunuyorlardı. Hatta bu sebepten bazıları Çar hükümetince cezalandırılmıştı. 
Yusuf Akçura daha İskandinavya’da iken Moskova’da kurulan “Türk Esirlerine Yardım 
Müslü man Komitesi” ile münâsebete girmişti. Rusya’da bulunduğu sırada ise, bu amaç-
la faaliyette bulunan Türk-Tatar 16 cemiyetle muhabereyi sağladı. Akçura’nın deyimiyle; 
“Bu müesseselerin Hilâl-i Ahmer murahhasına ettik leri yardım, kendi dairelerinde bu-
lunan üserânın mikdarına, ahvâline da ir malûmat vermek oldu. Ve bazıları vasıtasıyla, 
esirlerimize iâne-yi nakdiyye de irsâl ve tevzîi edildi. Asıl esirlere ettikleri hidmet ise, 
erzak tevzîi etmek, bazen nakden muâvenet etmek olmuştur”.17

1918 Yılı Ramazanında, Moskova’da bulunan 53 esire Kızılay Murahha sının teşebbü-
süyle yerli Müslümanlar bir iftar ziyafeti tertib ettiler. Ziyafet, Moskova-Türk-Tatar Oku-
lunun büyük binasında verildi; “iftar dan sonra mektebin havalisinde ta sabaha kadar 
Anadolu şarkıları çağı rıp, Anadolu oyunları oynadılar. Yemekleri Müslüman hanımlar 
pişirmişlerdi. İftar esnasında ve iftardan sonra eğlenirken kadın, erkek bir hay li Müslü-
man hazır bulundu”.18

edilmiş oldu ğunu öğrendim”.  13 Ocak 1918-17 Şubat 1919 tarihleri arasında Rusya’da Kızılay Murahhası olarak bulunan Yusuf 
Akçura buradaki görevini iki dö neme ayırır: “ l’nci devre, Petrograd ve Moskova’da Osmanlı Sefaretiyle beraber bulunduğum 
ve Brest-Litovsk müzakerâtı inkıta’a uğrayıp heyet-i sefaretin Petrograd’ı terkettiği esnada kâtibim Nuri Bey’le yalnız kal dığım 
zaman; 2’nci devre, Volga havzasında ilişip kalan esirlerimizin sürât-ı izâmını te’min arzusuyla Avrupa-i Rusya’nın şarkına 
ettiğim se yahat esnasında Moskova’dan ayrılıp kâtibim Cemal Efendi ile kendi başı ma kalmaya mecbur olduğum ve oradan 
kurtulup İskandinavya’ya döndüğüm devredir”, s.18.
16  A.g.e., s.6-8,10,22. 
17  A.g.e., s.27.
18  A.g.e., s.37.
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Kızılay Murahhası, Türk esirleriyle birlikte Ufa’dan Moskova’ya yap tığı yolculuğu da 
şöyle anlatmaktadır:

“...Kanûn-ı sânînin 4’ncü günü vagonlara bindik. Asker çok sevinmiş ti. Muttasıl şarkı çağırıp 
hora tepiyordu. Sivil üserâdan fırın sa hipleri, vatandaşlarına çuval çuval ekmek taşıdılar. Ve 
oracıkta bir kaç yüz Ruble de toplayıp dağıttılar. O gün akşam üstü trenimiz ha reket etti. (Nor-
mal zamanlarda iki buçuk günlük yol olan Ufa-Moskova arası on gün sürdü) Sılalarına kavuş-
mak sevinciyle mesrûr milletdaşlarla birlikte yiyerek, içerek, halk masallarını, halk şarkı larını 
dinleyerek geçirdiğim bu birkaç gün pek hoş geçen eyyâm-ı hayatımdandır”.19

Türkiye ile Rusya arasında siyasi ilişkilerin kesilmesiyle Rusya’da bulunan Türk esir-
lerinin menfaatinin korunması İspanya’ya bırakılmış ve Petrograd İspanya elçiliği nez-
dinde bir Osmanlı memuru görevlendirilmiş ti. Ne var ki, Rusya’daki İspanya elçiliğinin 
varlığı Türk menfaatlerini korumakta yetersizdi: İspanya’nın Sibirya’da hiçbir şehbenderi 
yoktu; bütün Rusya’da sadece üç fahrî şehbenderi vardı. İspanya Kızılhaçı da pek etkili 
değildi. Buna karşılık İsveçlilerin Rusya’da da ha düzenli teşkilâtları vardı; Alman esirle-
rinin menfaatini İsveç hükü meti üstlenmişti. Bundan dolayı Yusuf Akçura’nın Alman hü-
kümeti nezdinde yaptığı müracaatın olumlu bulunması ve İspanya hükümetinin de kar şı 
çıkmaması sonucu, Türk esirlerinin himayesi İsveç hükümetine verildi. Yusuf Akçura, 
Kızılay’ın gönderdiği 230.000 Rubleyi doğrudan doğruya; 900.000 Rubleyi de İsveç Harici-
ye Nezareti B Şubesi, Almanya Esir Sevk Komisyonu ile İsveç ve Danimarka Kızılhaçları 
vasıtasıyla esir garnizon larına gönderdi.20

Bolşevik ihtilâlinin çıkması ve ardından Rusya’nın savaştan ayrılma sı üzerine burada-
ki esirler serbest bırakıldı. Bolşevikler böylece bunla rın masrafından kurtulmuş oluyor-
lardı; ancak, esirlerin durumu iyi değil di ve yurda dönmekte güçlük çekiyorlardı. Yusuf 
Akçura’nın ifadesiyle; “Kesb-i serbesti eden efrâd öteye beriye dağılarak amelelik, esnaf-
lık, hatta küçük nisbette harb ticareti etmeye koyulmuş ve böylece hayat ve maîşetini 
az-çok te’mine muvaffak olmuşdur. Hatta içlerinden açık göz olup da zaman-ı esâretinde 
biraz Rusça öğrenmiş olanları biraz para bile kazanmıştır. Zâbitlere gelince, onlardan da 
kesb ü ticârete sülûk edenleri büsbütün yok değilse de, ekserisi karargâhlarda kalmayı 
tercih et miştir”.21 Brest-Litovsk görüşmeleri sırasında harp esirlerinin sevk leri hususunda 
bir anlaşmaya varılamamıştı. Türk esirleri kendi imkânlarıyla yurda dönmeye çalışıyor-
lardı. 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk Andlaşması imzalandıktan sonra esirlerin bir kısmı 
Karadeniz yoluyla Türkiye’ye dönmeye başladılar.22

19  A.g.e., s.66-67.
20  A.g.e., s.15-16, 95-96.
21  A.g.e., s.23-24.
22  “Üserâ-yı Harbiyenin Avdeti”, Sabah, 2 Mart 1918.  “ Rusya’ya İlk Vapurun Hareketi”, Sabah, 7 Mart 1918.
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Yusuf Akçura Rusya’da bulunduğu sırada, Moskova’ya gelen Türk esirlerinin karşı-
lanması, ihtiyaçlarının temini ve bunların Almanya sı nırına kadar sevkiyle uğraştı. Ön-
celeri bunlara Alman, İsveç, Danimarka ve İspanya Kızılhaçlarıyla bunların temsilcileri, 
Osmanlı Devleti adına, yardım etmekte iken; daha sonra Harbiye Nezareti tarafından 
Moskova’ya bir heyet gönderildi.23 Alman Esirler Başkomisyonunun bulunduğu daire nin 
yakınında Osmanlı Esirler Dairesi kuruldu; burada esirlere ait işler Harbiye Nezareti Mu-
rahhası Hakkı Bey tarafından yürütülüyordu. Daha sonra Harbiye Ne zareti murahhası 
ile Kızılay murahhası beraber çalışmaya başladılar. Mos kova Üniversitesi öğrencilerinden 
Alim efendi de geçici olarak burada görev aldı.24 Esir kafilelerine Alman sınırına kadar üç 
hemşire refa kat ediyordu; bunlardan ikisi Moskova Tıp Fakültesi öğrencilerinden Hat me 
ve Akkağız ile öğretmenlerden Rukiye hemşirelerdi.25

Kızılay Murahhasının yapacak daha fazla işi kalmadığından 17 Şubat 1919’da 
Moskova’dan ayrılarak 22 Şubat’ta Finlandiya üzerinden Abu’ya geçti ve oradan 
Stockholm’e geldi. 23 Mayıs’ta Berlin’e gelen Yusuf Akçura, burada birkaç ay kaldık-
tan sonra, 7 Ağustos’ta Hamburg’dan hareket eden Gülcemal vapuruyla 25 Ağustos’ta 
İstanbul’a döndü.26

Kuzey Kafkasya ve Rusya’nın iç kısımlarındaki garnizonlarda bulunan esirler daha 
çok Batum üzerinden Türkiye’ye geliyorlardı. Ancak, Batum’dan Türk ordusunun çekil-
mesinden sonra esir kafileleri bir çok zorlukla karşılaştılar. 9. Ordu Komutanı Y. Şevki 
(Subaşı) Paşa, Erzurum’dan Hariciye Nezareti’ne gönderdiği 10 Mart 1919 tarihli yazı-
sında; Batum’a gelen esirlerin iâşe, iskân ve sevklerini temin etmek üzere hükümetçe, 
kâfi mikdarda akçe ile bir Hilâl-i Ahmer heyetinin Batum’da bulundurul masını” tavsiye 
etmekteydi.27 Kızılay, Batum üzerinden ge len esirlere yardım etti.28 1922 yılı başlarında, 
Rusya ve Kafkasya’da kalmış olan Türk esirlerinin durumları hakkında tahkikat ta bulun-
mak üzere, Abdülmuttalib Bey, Ankara Murahhaslığı tarafından Rusya’ya gönderildi.29

23  ATASE Arşivi, kls.119, ds.36, fh.31/6.
24  Akçura, a.g.e., s.33.
25  “Rusya’daki üserâmız, Esirlerin Nakli İçin Tedbirler”, Sabah, 13 Ağustos, 1918. “...Bunlar her seferde üserâya refâkat etmek-
te ve kendile rine hediyeler tevzii eylemekdedirler. Şeker bayramı münâsebetiyle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nâmına olarak üserâya 
şeker, çay, bir paket sigara, bir kutu kibrit, bir sabun ve üç gevrekten mürekkeb hediye paketleri gönderilmiş ve bu paketlere, 
‘Şeker bayramınız mübarek olsun, Mevlâ sılanı za kavuştursun’ ibaresini muhtevî matbu’ varakalar leffedilmişdir”.
26  Akçura, a.g.e., s.74,84,90.
27  ATASE Arşivi, kls.119, ds.36, fh.41.
28  Aralık 1921’de Rusya’dan dönmekte olan esirler ile göçmenlerin Batum’da kaldıkları müddetçe iâşeleri ile Trabzon’a kadar 
sevk masrafları Kızılay tarafından karşılanacaktı. Bu işleri, TBMM Hükümeti Batum Şehbenderi İb rahim Talî Bey organize 
edecekti. 1922 yılı içinde 861 esir ve 2437 göçmenin sevki sağlandı, bkz. OHAC (1335-1338), s.142-143.
29  OHAM:, no:9, 15 Nisan 1922, s.203.
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Kızılay Türk harp esirlerine, Birinci Dünya Savaşı’nın başından Mart 1919’a kadar, ge-
rek aileleri ve gerekse cemiyetin yardımı olarak, 21.500 havale ile 9.684 lira gönderdi.30 Bu 
yardım mikdarı toptan gönderilen diğer yardımlar da ilâve edilirse, Aralık 1918’e kadar, 
8.828.843.125 liraya ulaşmaktadır.31

II- Yabancı Savaş Esirleri ve Garnizonların Teftişi

Türkiye’deki İtilâf devletleri esirlerine gönderilen eşya, yiyecek ve paralar çoğu kez 
Amerika ve Hollanda elçiliklerince Kızılay’a teslim edildikten sonra esir garnizonların-
da dağıtılıyordu. İngiliz ve Fransız esir lerin çoğu İzmit, Adapazarı, Eskişehir, Afyon-
karahisar, Gediz, Manisa, Ankara, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Konya, Bor ve Bilemedik 
garnizonları na yerleştirilmişlerdi. Sivil esirler daha çok Konya, Ankara ve Kastamo nu’da 
toplanmıştı.32 Garnizonların oldukça dağınık bir alana yayılmış olması, ilk yıllarda havale 
dağıtımını güçleştirmişti.

1915-1918 Yılları arasında yabancı esirler için Hollanda ve Amerika elçilikleri vasıtasıy-
la Kızılay’a 8.765 balye eşya ve yiyecek teslim edildi. Yine Hollanda Sefaretinin teslim et-
tiği 8 vagonluk eşya Kızılay Üserâ Şubesi memurlarından Rıfkı Bey vasıtasıyla garnizon-
lara dağıtıl dı. 1916-1918 yıllarında 42.410 havaleyle gönderilen 684.961 lira yaban cı esirlere 
ödendi.33 Konya garnizon komutanı, 15 Nisan 1917’ye kadar Amerikan Sefareti’nin Kızılay 
vasıtasıyla 678 paket elbise, kundura, iç çamaşır, tuvalet takımı ve ilaç ile 186.400 kuruş 
gönderdiğini yazıyordu.34 Yine aynı yıl 19 Haziran’da Kastamonu esir garnizonu komu-
tanı, Kızılay Üserâ Komisyonuna gönderdiği yazıda; 731 paketten 703’ünün gar nizonda 
sahiplerine imza karşılığında teslim edildiğini, sahibi belli olmayan 3 paketin Kızılay’a 
iade edildiğini ve kalan 25 paketin de diğer garnizonlardaki sahiplerine postalandığını 
bildirmekteydi.35 Anlaşı lacağı üzere, havalelerin kaybolmaması ve sahiplerine ulaştırıl-
ması için gerekli özen gösteriliyordu.

Anadolu’da garnizonlara gönderilen havale ve kolilerin dağıtım mer kezi genellik-
le Afyonkarahisar idi. Kolilerin çoğu kez posta vagonlarıyla sevkleri mümkün olmadı-
ğından ve kumpanyaların da fazla ücret istemele rinden dolayı nakliyatta güçlüklerle 
karşılaşılıyordu.36 Harbiye Nezareti Üserâ Muamelât Şubesi Müdürlüğü’ne gönderilen 27 
Ocak 1918 tarihli bir yazıda kolilerin sevkiyle ilgili şu bilgiler verilmekteydi:

30  OHAC (1330-1334), s.32.
31  KA, ds.542.
32  TKD (1877-1949), s.34.
33  KA, ds.542. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Hanımlar Heyet-i Merkeziyyesi Tarafından Tertib Edilen, 5. Takvim, 1919, 
s.171.
34  ATASE Arşivi, kls.1274, ds.462, fh.1/28.
35  KA, ds.543, (1917). 
36  ATASE Arşivi, kls.1274, ds.588, fh.l/48.
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“İstanbul paket postahanesince Hilâl-i Ahmer memurunun huzuruyla tehiyyât olunan üserâ-yı 
harbiyye paketlerinin Ankara, Yozgat, Kangı rı, Kastamonu ve Kırşehri’ne aid evvelâ 1789 adedi 
13 Kanûn-ı sânî 34 tarihinde İstanbul Sabit Sahra Postahanesi’nce bitteslim ma hallerine sevk ve 
irsâl edildiği gibi, Pozantı ve Halep cihetlerine aid olanları da 23 Kanûn-ı sâni 34 tarihinde Sah-
ra posta memurîni ve vagonda (?) olarak kâmilen irsâl kılınmışdır. Sahra Postaları Müdüriyet-i 
Umûmîyesi tarafından ahiren Paket Postanesi üserâ paket memuruna müracaatla, memuriyet-i 
mezkûrece mevcûd üserâ kolileri Hilâl-i Ahmer memuru tarafından henüz tefrîk edilmemiş oldu-
ğu cihetle şimdilik bir gûna teslimâtla bulunulmayacağı yolunda cevab verilmişdir...37

Kızılay 1918 yılı başında, Bağdat Demiryolu inşaatında çalıştırılan ve Karabikar’dan 
Musul çevresine kadar uzanan sahada bulunan 6-7 bin esire ait para ve paketlerin dağı-
tımıyla Rıfkı Bey’i görevlendirdi. Bu vasıtayla Kızılay ve Halep İspanya konsolosluğuna 
teslim edilen para ve 150 bin koli sahiplerine ulaştırıldı.38

Türkiye’deki yabancı esirlere daima iyi davranılıyor; bir misafir muamelesi gösterili-
yordu. Garnizonlardaki şartalrın daha da iyileştiril mesi için muhtelif zamanlarda bura-
lara Kızılay teftiş heyetleri gönderi liyordu. Aralık l915’te Umûmî Merkez azâsından Yusuf 
Razi Bey’le evrak memuru Macid Bey, Ankara ve Çankırı garnizonlarındaki İngiliz ve 
Fransız esirlerini teftiş ettiler. Buralardaki asker ve sivil esirlerin ihtiyaçlarının sağlan-
ması için teşebbüslerde bulundular ve ça maşır dağıttılar. Heyet, bir ay süren gezisinin 
sonunda bir rapor hazırlayarak Kızılay Genel Merkezine sundu.39

14 Ocak 1915’te Kızılay Umûmî Merkez azâlarından Ke mal Ömer Bey, garnizon ko-
mutanı Asım Bey’le birlikte Afyonkarahisar gar nizonunu ziyaret etti. Kemal Ömer Bey 
31 Ocak 1915 tarihli raporunda esirlerin bulundukları yerden bahsederken; “Üserânın 
ikâmetgâhları Afyonkarahisar’ı hükümet konağının önünden geçen İzmir Şömendö-
fer hattı şosesi üzerinde ve hemen Belediye dairesi karşısındaki sırtta iki hane ile şehir 
dâhilin de bir medreseden ibarettir, haneler, Afyonkarahisarı’nın oldukça iyi evlerinden 
masdûr ve etrafı kâmilen açık havadar ... ve binâenaleyh sıhhate muvâfıktır, hanelerin 
etrafında bulunan vasi’ bahçelerde üserâ tenezzüh etmekde ve hava müsâid oldukça ken-
di arzuları dahilinde bahçe iş leriyle meşgul olmakda ve her türlü oyunları oynamakta-
dırlar” diyordu. Esirlerin temizlik ve sağlıklarına da önem veriliyordu. Haziran 1915’te 
329 esire Afyonkarahisar merkez tabibliğince üç defa tifo ve bir de fa da çiçek aşısı yapıl-
mıştı; bütün esirler askeri hastanede ücretsiz tedavi ediliyordu. Esirlerin dinî ihtiyaçları 
da karşılanmaya çalışılı yordu: “Üserâ-ı mevcûde içinde Katolik bulunanlar için iki papaz 
gön derilerek âyin-i diniyyeleri te’min edilmiş ise de, protestanlar için hiçbir şey yapılma-
mışdı”. Kemal Ömer Bey raporunda, esirlerin ücret kar şılığında çeşitli işlerde çalıştığını 
da yazıyordu:

37  ATASE Arşivi, kls.1274, ds.588, fh.l/42.
38  KA , ds.542.
39  KA , ds.520, (1912,1916).
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“...Üserâ birkaç defa Afyonkarahisarı’nda amele gibi dört guruş yev miye ile çalışdırılmış ise 
de, şimdi iş olmadığından zâbitân ve zâ bitân hademeleri çalışamıyorlarsa da, Pozantı’ya giden 
neferlerin şömendöfer kumpanyası hesabına amelelik etdikleri istihbâr olunmuşdur. Üserâdan 
elektirik ve makinacılıkta mütahassıs olanlardan bir kısmı akdemce Sivas’a götürülmüş ve el-
yevm orada çalışmakta bulunmuş oldukları gibi, ziraat mütahasısı olanlardan bir kısmı da 
Adapazarı’na i’zâm kılınmışlar ise de vazifelerinin hitâmına binâen tekrar Afyonkarahisarı’na 
avdet etmişlerdir”.40

Esirlere diğer garnizonlarda da iyi davranılıyordu. Nitekim Ocak 19l6’dan itibaren, 
Konya Garnizonunda bulunan 184 İngiliz esiri otellere yerleştirilmişti. Bu otellerin ücreti 
devlet tarafından ödeniyor ve te mizliğine dikkat ediliyordu. Esirler ayda üç defa çarşı 
hamamına gönderi liyor; belirli saatlerde gezinti yapıyor ve futbol oynuyorlardı. “Cüm-
lesinin sıhhatleri yolunda “idi. Konya garnizon komutanı, bir iâşe memuru, eczacı, bir 
tercümam, iki yazıcı neferi ve otuz muhafız askerden teşkil edilmişti.41

1916 yılı başlarında Türk tarafının elinde İtilâf devletlerine ait 26.334 harp esiri vardı; 
bunlardan 5.268’i Rus, 120’si Fransız, 2.000’i Rumen, 8.537’si Hindli ve 10.409’u İngiliz idi. 
Menzil Müfettiş-i Umûmîsi’nin Kızılay’a gönderdiği 9 Ocak 1916 tarihli belgede esir liste-
leri ile ilgili olarak şöyle deniyordu:

“Nezdimizde bulunan üserânın mikdarı ile bulundukları mevkîleri gös terir melfûf cedvelin 
bir sûreti Amerika Sefareti’nden i’zâm kılınan bir memura itâ’ edilmiş ve üserâ muamelâtının 
muamele-i mütekabile esasına mebnî olması düvel-i muharebece kabul edildiği beyanıyla ay nı 
suretle düvel-i muhâsıma nezdinde bulunan üserâmızın mikdarlarıyla bulundukları mahaller 
hakkında bir listenin lüzûm-ı tevdîi memur-ı mezkûra ifâde ve beyân edilmekle beraber, mu-
kabele görülmediği takdirde üserânın mikdarına dair ikinci defa tarafımızdan malûmat ve liste 
verilemeyeceği suret-i münâsibede izah edilmişdir. Üserâya aid listelerin muâmele-i mütekabile 
esasına riâyet edilmek üzere Ha riciye vasıtasıyla teâtisine atf-ı ehemmiyet buyrulmasını ricâ 
ede rim, efendim hazretleri”.42

1916’da Cenevre Kızılhaç Komitesi tarafından görevlendirilen İsveç li iki murahhas 
Türkiye’de bazı garnizonları ziyaret etti.43 Osmanlı Devleti, garnizonların teftişinde mü-
tekabiliyet esasına dikkat ediyor ve teftişlerin bir “emr-i vâki”ye getirilmesini istemiyor-
du. Nitekim bu konuda Hariciye Nezareti tarafından Kızılay’a gönderilen 22 Ekim 1916 
ta rihli bir yazıda şunlara yer veriliyordu:

“... Dersaadet, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat ve Kastamonu üserâ 
karargâhlarında mevcûd olan milel-i muhtelifeye mensûb üserâyı ziyâret etmek üzere Dersaadet’e 

40  KA, ds.520, (1915).
41  ATASE Arşivi, kls.1274, ds.462, fh.l/27.
42  KA , ds.520, (1916).
43  OHAC (1330-1334), s.27.
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vürûd eden Dok tor Adolf ve ... ile Mösyö Alfred Buvanye’nin(?) mezkûr karargâhları ziyâret 
maddesine mütedâir teşebbüsâtı bilzât icrâ ve mes’ûliyet-i şahsiyeleri tahtında hareket eylemek 
maksadıyla geleceklerine dair Salîb-i Ahmer Cemiyet-i Merkeziyesinin iş’ârına atfen mukad-
dema Bern Sefaret-i Seniyyesi’nden 13 Teşrin-i evvel 916 tarihli telgrafname ile tebliğ olunan 
malûmât 2 Teşrin-i evvel 332 tarihli ve 1979 numaralı tezkere ile Başkumandanlık Vekâlet-i 
Celilesi’ne bildirilmişdi. Mûmâileyhümânın kendi mes’ûliyetleri tahtında hareket etmiş oldukla-
rı bu kere dahi sefaret-i müşârünileyhümâdan bâ-telgraf te’kîden işâr olunmuş ve Salîb-i Ahme-
rin maksadı, düvel-i muhasıma üserâsının ziyâretlerini te’cîl ile Hükümet-i Seniye’yi emr-i vâki 
karşısın da bulundurmakdan ibaret olduğu ve şerâitimizi hemen hemen tamamiyle kabul eden 
İngiltere ve Fransa’daki üserâ-ı Osmâniyye’nin ziyâreti için ta’yin olunacak heyetin kimlerden 
mürekkeb olacağı ve tarihi hareketleri anlaşılmadan İstanbul’daki murahhaslara hiçbir karargâh 
gösterilmemesi ve Rusya hükümetinin şerâit-i ziyâreti kabulüne dair henüz bir kararı olmadığın-
dan diğerlerinin ziyâreti tekarrür etmiş olsa bile Rus üserâsının murahhasîn-i mumâileyhümâya 
irâe olunmaması lâzım geleceği mütâla’sı ilâveten dermiyân kılınmışdır...”44

18 Ağustos 1916’da Menzil Müfettişliğinden Kızılay’a gönderilen bir başka belgede 
yine bu konudan bahsedilmiş ve bunların “üserâ garnizonlarını zi yâret edebilmesi an-
cak, aynı zamanda İngiltere ve Fransa hükümetleri nezdinde bulunan Osmanlı üserâ 
karargâhlarının diğer heyet vasıtasıyla ziyâret ve teftiş edilmesine meşrût olduğu”45 be-
lirtilmişti.

1917 yılı sonuna doğru, Stockholm ve Kopenhag bulunan Üserâ Şubesi’nden İzzet 
Bey’in Danimarka ve İsveç Kızılhaçlarıyla yaptığı görüşmeler sonunda Rusya, tarafsız 
bir heyetin Kafkasya’daki Türk esir garni zonlarını ziyaretine izin verdi. Buna karşılık 
Danimarka Kızılay Murah hasları Türkiye’deki Rus ve Romen esir karargâhlarını ziya-
ret edecekti. Türkiye’ye gidecek Dr. Martini Heyeti, Kopenhag konferansına gelmiş olan 
Osmanlı murahhas1arıyla birlikte Kasım 1917’de İstanbul’a geldi. Danimarka Heyeti, 
refakatlerinde Abdülmuttalib Bey olduğu halde Afyonkarahisar, Bor, Kayseri, Ankara, 
Bilemedik, Halep, Nusaybin, Eskişehir ve Kütahya garnizonlarını ziyaret etti. Heyetin 
masrafı Kızılayca kar şılandı; talep edilen ilaç ve levâzım garnizonlara gönderildi. Türk 
esirlerini ziyaret edecek olan Kasteniskivold heyeti ise, 19 Kasım 1917’de Rusya’ya git-
ti; nihayet Şubat 1918’de bu heyet Kafkasya’ya varabildi. Heyet, 25 Mayıs’ta döndüğünde 
beraberinde getirdiği vesika ve esir Mek tuplarını Moskova Osmanlı Sefareti kuryesi ile 
Kızılay Merkezine gönder di. Heyetin, Kızılay Murahhası Yusuf Akçura’ya gönderdiği 31 
Temmuz 1915 tarihli rapordan öğrenildiğine göre, heyet asıl görevi olan Nargin ada sına 
ve Bakû’ye kadar gidememiş ise de, Kafkasya’da bulunan Türk esirle rine bir hayli yardım 
etmişti. Heyet ayrıca, Türk esirlerinin Türklere düşman olan bazı mahalli kavimlerin ida-
resine bırakılarak kötü muamelelere uğradıklarını bizzat görerek raporda belirtilmiştir.46

44  KA , ds.520, (1916).
45  KA ,ds.520, (1916).
46  KA, ds.542. Akçura, a.g.e., s.13-14. OHAC (1330-1334), s.27 -28. TKD (1877-1949), s.35. Kafkasya’ya giden Danimarka 
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B) MİLLÎ MÜCADELE VE SONRASI

I- Türk ve Yunan Savaş Esirleri:

Anadolu’da Türk-Yunan mücadelesi devam ederken, iki devlet arasında esirler konu-
sunda da bir mutabakata varılamamıştı. Meselenin çözümünde her iki devletin Kızılay 
ve Kızılhaç cemiyetleriyle Milletlerarası Kızılhaç Ko mitesinin önemli rolü oldu. Bu sırada 
Amerika Yakındoğu Yardım Cemiyeti (Amerika Şark-ı Karîb Muâvenet Cemiyeti) ve Genç 
Hıristiyan Cemiyetle ri de Anadolu ve Yunanistan’da faaliyet halindeydiler. 

Yunanistan ve Türkiye arasında esirler konusunda ille mesele 1920 yılında ortaya çıktı. 
Çoğu Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış ve Ardahan Muharebesi’nde esir düşmüş olan47 
1.004 kişilik kafileyi Viladiyostok’tan Türkiye’ye getiren Japon gemisi, Bozcaada önlerinde 
Yunan Yerakis torpidosu tarafından çevrildi; içindekiler harp esiri sayılarak aynı va purla 
Pire limanına sevkedildi.48 Kızılay olayı protesto ede rek Milletlerarası Kızılhaç Komite-
sine bildirdi. Yunanistan ise, bunun devletler hukukunu ilgilendiren bir konu olduğunu 
iddia ediyordu. Bir süre sonra Milletlerarası Kızılhaç Komitesinin de çabasıyla, içlerinde 
sağlık memuru ile hasta olanlar ve kadın ve çocukların bulunduğu 396 ki şinin tahliyesi 
kabul edildi; Kızılay bunları İstanbul’a getirdi.

Kızılay, geride kalan 608 esire Japon kaptanı vasıtasıyla 1000 lira yardım gönderdi. 
Diğer yandan, bunların Yunanlılarca değil, Birinci Dün ya Savaşı sırasında esir edildikleri 
ve dolayısıyla İtilaf devletleri esirleri gibi tahliye edilmeleri ileri sürülmüşse de; bu teşeb-
büs sonuçsuz kaldı. Sonunda Yunanlılar, esirlerin tarafsız bir ülkede muhafaza sını kabul 
ettiler; İtalya hükümeti, savaşta Avusturya-Macaristan devle tinden aldığı esirleri topladı-
ğı Asinara adasına, Türk esirlerin çıka rılmasını kabul etti. Türkiye, bunların iâşeleri için 
İtalya’ya ayda 700.000 İtalyan Lireti verecekti.49 Türk esirleri, uzun yıllar savaş ve esirlik 
hayatından sonra tam Anadolu’ya kavuşacakları sırada Yunan lılarca tutuklanarak geti-
rildikleri ıssız Asinar adasında tekrar sıkın tılı bir hayatın içine düştüler. Asinara’da esir 
ihtiyat zabitlerinden birinin 12 Aralık 1921’de Kızılay merkezine gönderdiği mektupta, 
adadaki hayat şartları hakkında bilgiler vermekteydi:

“...Üzerinde yaşamağa mecbur tutulduğumuz Asinara adası, Sardunya’ nın on mil ka-
dar şimâl-i garbisinde kâin İtalya hükümetinin mücrimîn-i siyasiye ve ‘adiyeyi teb’îd ve 

Heyeti nin Türk esirleri hakkında yazdığı 24.3.1919 tarihli Fransızca rapor için bkz. ATASE Arşivi, kls.119, ds.462, fh.45.
47  OHAM, no:10, 15 Haziran 1922, s.218.
48  KA , ds.529, (1922).
49 OHAC (1335-1358), s.123-124. Esirler beraberlerinde, “Aksâ-yı Şark Müslümanları(nın) Anadolu mücâhedesine ihdâ’ 
eyledikleri” yeşil bir sancak getirmişlerdi. Ankara Murahhası İsmail Besim Paşa, 8 Mart 1922 tarihli yazısında sancak hakkında 
şunları demektedir: “...yeşil sancağın mevcûdiyeti, mezkûr Japon vapurunda sevk memuru Kıdemli Yüzbaşı Sami Efendi 
tarafından haber verilmekte olduğundan, bu kıymetdâr hediyenin zayi’ine meydan kalmamak üzere Anadolu’ya celbinin 
te’mîni ve neticenin inbâ’sı (Müdafaa-i Milliye Vekâleti tarafından) ricâ olunmaktadır. Ma’rûz yeşil sancak hakkında tahkikât-ı 
muktezîye icrâsıyla Anadolu’ya gön derilmesi hususunda müsâde-i devletleri müsterhimdir”. KA , ds.529, (1922).
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tard ettiği yılan, kertenkele ve buna mümâsil haşerât-ı muzırre ile mâlî gayri meskûn, 
âdeta vaktiyle şehremîni (Cemil Topuzlu) Paşa hazretlerinin köpekleri teb’îd ettiği ‘Hayır-
sız Ada’nın aynı, bir adadır. Buraya gün aşırı Sardunya’dan küçük bir vapur gelerek erzak, 
su, posta vesair getiriyor. İçtiğimiz su fevkalâde kireçlidir. İâşe meselesine gelince... Has-
tane mevcûd ise de, lâzım olan edeviye tamamen mevcûd değildir. Bu zamana kadar edi-
len tecrübe, buranın hava, yemek ve suyuyla o derece imtizac edemediğimiz anlaşılıyor. 
İtalya dahilinde bu kadar güzel ve insanla rın ikâmetine mahsus şehirler olduğu halde, 
bizim böyle katil ve canilerle dolu olan bir adaya getirilerek onlarla aynı mevki’ ve vazi-
yette bulundurulmaklığımız saf ve samimi Türkün şeref ve haysiyeti nâmına bendenize 
ve hiç şüphe etmem ki, bütün arkadaşlarıma da, pek ağır gelmektedir. Binâenaleyh, bizi 
yedi seneden beri kemâl-i tahassürle özlediğimiz sevgili vatana bir an evvel kavuşdur-
maya, olma dığı takdirde, hiç olmazsa İtalya’nın medeni insanların ikâmetine tahsîs ettiği 
başka bir mevki’e sevkimize delâlet buyurulmasını muhterem cemiyetinizden insaniyet 
ve vatandaşlık nâmına istirhâm eyle rim efendim”.50

Kızılay Başkanvekili Hamid Bey, Ankara Murahhaslığı’na gönderdiği 4 Mayıs 1922 ta-
rihli telgrafında; Kızılay’ın teşebbüsleri neticesinde, Cemiyet-i Akvam ve Milletlerarası 
Kızılhaç tarafından Atina’ya gönderilen Şilemer’in, Yunan hükümetinin esirlerin iadesini 
kabul ettiğini bildir mekte olduğunu ve kendisinin bu işi sonuçlandırmak üzere Roma’ya 
hareket edeceğini ilâve ettiğini yazmaktaydı. Yine aynı belgede Hamit Bey, tel grafın bir 
suretinin Hariciye Vekâleti’ne verilmesini istiyordu.51 Kı sa bir süre sonra “Roma Murah-
hası Mahsûsu” Galip Kemâli (Söylemezoğlu), 18 Mayıs 1922’de, Asinara’daki esirlerin iade-
si işlemlerinin tamamlan dığını bildirdi. Galip Kemali ayrıca, İstanbul’dan gelecek vapuru 
bekle diklerini; esirlerin vapura bindirilmesi işiyle Sefaret Başkâtibi Manyasizade Feridun 
Bey’in görevlendirildiğini ve Şilemer’in vekaletnamesini yanına alarak Asinara’ya gide-
ceğini bildiriyordu.52

Yunanlılar, esirlerin Türk ordusuna hizmet etmemeleri şartıyla tah liyelerine izin ver-
mişti. Kızılay 19 Mayıs 1922’de Kızılay “Üserâ Şubesi Müdürü Safvet Şav Bey başkanlığın-
daki bir heyeti Ümid vapuruyla Asinara’ya gönderdi; heyet, 1 Haziran’da esirlerle birlikte 
İstanbul’a dön dü.53

Yunanlılar, işgal ettikleri yerlerden içlerinde kadın çocuk ve yaşlılar olarak üzere 15.742 
kişiyi harp esirleriyle birlikte ya Yunanistan’a götürmüşler, ya da hakim oldukları saha-
larda toplamışlardı.54 Sivil ve harp esirleri hapishanelerde güç şartlar altında yaşıyorlardı. 

50  KA, ds.529, (1921).
51  KA , ds.529, (1922).
52  KA , ds.549, (1922).
53  OHAC (1335-1333), s.124. OHAM, no:10, 15 Haziran 1922, s.218.
54  ATASE Arşivi, kls.1672, ds.363, fh.22.
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Trakya’da Yunanlılara esir düşen Cafer Tayyar (Eğilmez) Paşa,55 Atina’da tutuklu bulun-
duğu askeri hapishaneden gönderdiği 28 Ey lül 1921 tarihli raporunda;56 Yunanistan’daki 
Türk esirlerinin karşı laştıkları zorlukları anlatıyordu. Hatta bir ara kendisi casuslukla it-
ham edilerek, bulunduğu hastaneden başka yere nakledilmişti. Kızılay’ın, Milletlerarası 
Kızılhaç ve Yunan Kızılhaçı’yla yaptığı görüşmelerden sonra Cafer Tayyar Bey; bir otelde, 
yalnız subayların nezareti altında, nisbeten serbest bırakıldı.57

Milletlerarası Kızılhaç Komitesi 1922 yılı başında, Türkiye ve Yu nanistan’ın elin-
deki harp esirlerini teftiş etmek üzere birer heyet teş kil etti. Delegelerden Schatzman 
Yunanistan’a, Dr. A.Roehrich de Anadolu’ ya gönderildi. Yunanistan’daki garnizonları tef-
tiş eden Schatzman, Kızıl haç Komitesine gönderdiği raporunda;58 Türk esirlerine iyi mu-
amele edilmediğini, ayrıca muhtelif garnizonlardaki sivil esirlere, harp esiri gibi davra-
nıldığını yazmaktaydı. Diğer yandan Dr. Roehrich, Anadolu’daki Yunan esirlerini ziyaret 
etmek üzere 14 Ocak 1922’de yanında tercümanı M. Th. Méry olduğu halde Mersin’e geldi. 
Burada teftiş heyetine Kızılay’dan Tahir Bey ile Müdafaa-i Milliye Vekâleti’nden Yüzbaşı 
Ali Bey de ka tılarak trenle Ulukışla’ya, oradan da Kızılay otomobiliyle Niğde üzerin den 21 
Ocak 1922’de Kayseri’ye gelindi. Kızılhaç heyeti Kayseri’de bir hafta kalarak Yunan esirle-
ri teftiş etti, Müdafa-i Milliye Vekâleti Yunan esirlerinin iskân, iâşe ve diğer ihtiyaçları için 
emir vermiş ve bunun için Garnizon Komutanlığı ile Kayseri Kızılay Merkezi büyük çaba 
sarfetmişti.59 Ankara Murahhaslığı Yunan esirlerine 300 takım çamaşır, 300 adet fanila ve 
300 çift çorap dağıtmış; ayrıca ikâmetgâhlarının tan zimi için para yardımında bulunmuş-
tu. Bundan başka, Kayseri Kızılay Mer kezinin kasasından sarfiyat yapılabilmesi için emir 
verilmişti.60

Dr. Roehric, Kayseri’den dönüşünde 31 Ocak’ta Ankara’ya uğramış ve Ankara Murah-
haslığı dairesinde misafir edilmişti. Ankara Murahhası İs mail Besim Paşa’nın ifadesiyle 
Dr. Roehrich; “seyahatlerinde ve geçtik leri yerlerde hükümetimiz ve Hilâl-i Âhmerden 
yapılan fevkalâde hüsnü ka bul ve i’zâz ü ikrâmdan ve Kayseri garnizonunun her hususta-
ki intizâm-ı fevkalâdesinden pek memnun” kalmıştı.61 Başka bir belgede Dr. Roehrich’in 
Ankara’daki ziyareti hakkında da şunlara yer verilmektedir:

55  Bu konuda bkz. Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele, C.I, Ankara 1987, s.375.
56  Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, sayı:57, Ankara 1966, vesika no: 1317.
57  Hakimiyet-i Milliye, 6 Şubat 1922.
58  THAM, no: 14, 15 Ekim 1922 Müdafaa-i Milliye Vekâleti 15 Ağustos 1922’de Hâmit Bey’e gönderdiği telgrafta; “ Doktor 
Schatzman ra porunda üserâmız mikdarı bilhesab 7286 kişi gösterilmiş ise de, hesabı mıza göre asker ve sivil üserâmızın mikda-
rı, mikdar-ı mezkûreden pek fazladır” deniliyordu. KA , ds.549
59  Müdafaa-i Milliye Vekâleti esir garnizonların düzeniyle başlangıç tan itibaren ilgilenmiş ve 1921’de Sıhhiye Dairesi Reisi 
tarafından gar nizonlar teftiş ettirilmişti. ATASE Arşivi, kls.687, ds.139, fh.64.
60  KA , ds.529, (1922).
61  KA , ds.125, (1919).
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“Dr. Roehrich Ankara’da bulunduğu müddet zarfında, Cebeci ve Sarıkışla hastanelerinde taht-ı 
tedavide bulunan esir mecrûh ve hasta zâbitân ve efrâdı ve merkez taburunda misafir dört neferi 
ziyâret etti. Mumâileyh, erkân-ı hükümeti de ziyaret etmiş ve Müdafaa-i Mil liye Vekili Paşa haz-
retleriyle mülâkatlarında, Yunan üserâsının ah vali her hususta pek ziyâde şâyân-ı memnuniyet 
ve bilhassa zâbitâna hüsnü muamele edilmekde olduğunu kati cümlelerle ifâde etmiş ve Kay seri 
üserâ garnizonunda bulunan ve ma’lûliyyetleri mahall-i mezkûr askeri hastanesi heyet-i sıhhiye-
sinin muayenesiyle tebeyyün eden ma’lûlîn ve kezâ Ankara’da Cebeci hastanesinde tedavi edilen 
bir ma’lûlün ve üserâ meyânında bulunan sıhhiye efrâdının memleketlerine iâ delerini ricâ etmiş 
ve Vekil Paşa hazretleri bu hususun infâzını vaad ve mahalline telgrafla emir vermişdir”.62

Mevsimin kış olması dolayısıyla Ankara-İnebolu yolunun otomobil ile seyahat için zor 
olacağı düşünüldüğünden Roehrich, refakatinde yüzba şı Ali Rıza Bey olduğu halde 6 Şu-
bat 1922’de Kızılay otomobiliyle Kırşehir-Niğde ve Ulukışla üzerinden Mersin’e ve oradan 
da İstanbul’a dönmüş tü. Karşılıklı olarak Türk ve Yunan esir garnizonlarının teftiş edildi-
ği bu ilk ziyarette heyetlerin masrafları her iki devletce ödendi.63

İstanbul merkeziyle irtibat halinde bulunan Ankara Murahhaslığı emrindeki “Üserâ 
Şubesi”, Türk esirlerinden başka, Anadolu’daki Yunan esirlerine gönderilen mektup, para 
ve kolilerin dağtımını da sağlıyordu. Nitekim Yunanistan, Milli Mücadelenin ilk günle-
rinde, İstanbul Fevkalâde Komiserliği vasıtasıyla Kızılay’a müracaat ederek Anadolu’daki 
Yunan esirlerine çamaşır ve buna benzer birtakım eşyalar gönderebilmek için, “Hilâl-i 
Ahmer’in Kuvâ-yı Milliye nezdinde tavassutta bulunmasını” is temesi üzerine, 1921 yılı 
Kasım ayına kadar 20 balye eşya Anadolu’daki esir garnizonlarına gönderilmişti.64 Mus-
tafa Kemal Paşa’nın, elini sı karken, “bizim misafirimizsiniz” diye hitap ettiği esir Yunan 
generali Trikopis’in İstanbul’da bulunan karısıyla mektuplaşması da Kızılay ara cılığıyla 
oldu.65 Ankara Murahhaslığı Üserâ Şubesi faaliyetlerini yü rütürken, aynı zamanda, 
Müdafaa-i Milliye Vekâleti emrinde ve Sıhhiye Dairesi dördüncü şubeye bağlı olarak çalı-
şan Üserâ Şubesiyle de irtibat halindeydi.66 Sıhhiye Dairesi Üserâ Şubesi, Yunanistan’daki 
Türk esir lerine gönderilecek mektuplar konusunda, 27 Kasım 1921’de Ankara Murahhas-
lığı’na şunları yazıyordu:

“Yunanistan’da bulunan üserâmız tarafından ailelerine yazılarak Dersaadet Hilâl-i Ahmer 
Merkez-i Umûmîsi vesâteti ile mürselünileyhlerine tevzî’ ve irsâl kılınan mektuplar zîrine 
vaz’ edilen imza ile adreslerin kayd ve zabtı arzu etmekde bulunduğumuz malûmatın itmâm ve 
ikmâline hâdim ve en emin bir vâsıta olacağı malûm-ı âlileridir. Bu bâbda tedkikât-ı lâzimenin 
icrâsıyla neticeden malûmat itâsı...”67

62  KA , ds.529, (1922).
63  KA , ds.125.
64  OHAM, no:3, 15 Kasım 1921, s.56. OH AC (1335-1338), s.133.
65  Salih Bozok-Cemil S. Bozok, Hep Atatürk’ün Yanında, İstanbul, 1985. ,s.203. THAM, no:23, 15 Temmuz 1923, s.302-303.
66  ATASE Arşivi, kls.687, ds.139, fh.64.
67  KA, ds.549.



12 6 Mesut ÇAPA

Milli Mücadelede, esirler konusunda da Yunanistan-Türkiye arasında bazı anlaşmaz-
lıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim Kızılay, Ocak 1922’ye kadar Yunan esir-
leriyle ilgili Fransızca dört listeyi Yunan Kızılhaç’ına verdiği halde; Kızılay’ın müraca-
atlarına rağmen, hiçbir Türk esir listesi gönderilmedi.68 Diğer yandan Yunanistan Türk 
esirlerini, mektuplarını Yunanca yazmaya zorluyordu. Bunun üzerine, 1921 yılında Sıh-
hiye Dairesi, Ankara Murahhaslığı’na gönderdiği yazıda; “Yunanis tan’daki üserâmız ta-
rafından gönderilen mektupların Teşrîn-i evvel’in 15’ine kadar Türkçe yazılmış oldukları 
görülmediği takdirde, nezdimizdeki Yunan üserâsının da Türkçe mektup yazmaya icbâr 
edilecekleri(nin) karar-ı müttehiz iktizâsından” olduğunu69 bildiriyordu.

Mektupların yazılacağı dil konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen, Yunanistan’ın 
esir listelerini göndermesi ancak Büyük Taarruzdan sonra mümkün oldu. 30 Ağustos za-
feriyle birlikte çok sayıda Yunanlı askerin esir düşmesi, Yunanlıları bu konuda zorlamıştı; 
ancak, Yunanistan’da 36 esir garnizonu olmasına rağmen, gönderilen listelerde mevcudun 
üçte biri yer alıyordu. Listelerin tamamı, esir mübâdelesi başlamadan kısa bir sü re önce 
gönderilebildi.70 Halbuki çok daha önce Kızılay, Yunan esir listelerini Yunan Kızılhaçına 
göndermiş “ve akıbet-i halleri sorulan Yu nan esirleri haklarında da tahkikat neticesine 
göre mütemadiyen cevab itâ edilmiş” idi.71

Yunanistan’daki esir garnizonlarından Kızılay’a gönderilen mektup larda özellik-
le ilaç ihtiyacından, yeterli beslenememekten ve kötü mua melelerden bahsediliyordu. 
Yunanistan’da ortaya çıkan ihtilâl ve Anadolu’daki yenilgiden sonra esirlerin tekrar muh-
telif garnizonlara da ğıtılmış olmaları; Yunan Kızılhaçı vasıtasıyla gönderilen para ve 
mektup postasını da kesintiye uğratmıştı. Bu sırada Amerikalılar adına yardım vaad eden 
Mösyö Boyden’in teklifi kabul edilerek, Amerikan Yakın Doğu Yardım Cemiyeti, Ame-
rikan Kızılhaçı ve Amerikan Genç Hıristiyanlar Cemi yeti üyelerinden oluşan bir heyet 
Türk esirlerine mektup ve para havale sini, bazı yerde de, dağıtımını üstlendi. Yine aynı 
heyet, Türk esirleri hakkında istihbaratta bulundu. Kızılay, Miss. E. Billings vasıtasıyla 
esirlere 1000 lira gönderdi; aynı zamanda Levissa garnizonuna kinin ve ilaç dağıtıldı.72

Anadolu’da faaliyette bulunan Amerikan yardım cemiyetleri, Yunan esirleriyle de ilgi-
leniyorlardı. Türk makamlarının, başlangıçtan itibaren bunların faaliyetlerine karşı çık-
madığı anlaşılmaktadır. Nitekim, Müdafaa-i Milliye Vekâleti 23 Şubat 1921 tarihli yazısın-
da; “daha şumullü olarak harice hüsnü tesir yaptırmak maksadıyla, Amerika Muâvenet 
heyetlerine de Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’yle birlikte bu hususta çalışmalarını teklif 

68  OHAC (1335-1338), s.130.
69  KA , ds.549.
70  OHAC (1335-1338), s.131.
71  KA, ds.529, (1922). Müdafaa-i Milliye Vekâleti’nin 3.6.1922 tarih li yazısı.
72  OHAC (1335-1338), s.131-132.
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etme”nin münâsip olacağını belirtiyordu.73 Amerikan yardım cemiyetleri, Yunanlı esirlere 
Türk esirlerden daha fazla ilgi gösteriyorlardı. Müdafaa-i Milliye Vekâ leti, Mayıs 1922’de 
Genç Hıristiyanlar Cemiyeti hakkında şunları yazı yordu:

“Kayseri’deki Yunan üserâsını ziyaret etmek üzere, Amerikan Genç Hiristiyan Cemiyeti’nin 
Anadolu’ya izâm etmek istediği Mister Ley’in Kayseri’e azimet ve avdeti hakkındaki mütâlaa 
bilâhare makam-ı âli lerine bildirilecektir. Yalnız, cemiyet-i mezkûrenin üserânın âlâm ve ızdıra-
batını ta’dîl etmek hakkında insanî teklifine karşı, tarafımızdan 3 Nisan 38 tarih ve 295/5257 
numara ile verilen cevabınızda Yunanistan’daki üserâmızın kavâid-i beynelmilel ve ahlâkiyye 
hilâ fında olarak marûz kaldıkları elîm vasiyetin ıslâhı, hissiyât-ı insaniyetkârane ile meşbu’ ve 
mütehassis bulunduğu anlaşılan Amerika Genç Hiristiyan Cemiyeti’nin inzâr-ı şefkatperve-
ranelerine intizâr edilmiş olduğu halde, cevabi tezkerelerinde cemiyet-i mezkûrenin üserâmız 
hakkındaki teşebbüsât-ı insaniyetkâranelerine dair bir fıkra görülmemişdir”.74

Amerikan Kızılhaçı, Anadolu’da esir bulunan Trikopis ile teğmen Nikola’ya verilmek 
üzere İzmir Kızılay merkezine çorap, ceket ve fanila gibi eşyalar gönderdi. Bu giyecek-
ler, Amerikan Yakındoğu Yardım Cemiyeti temsilcisi Miss. H. Bıllıngs vasıtasıyla Şubat 
1923’te garnizonlara ulaştırıldı.75

TBMM Hükümeti bir taraftan Amerikan Yardım cemiyetlerinin faaliyet lerini kolaylaş-
tırırken, diğer taraftan da yabancı esirlere karşı “insa nî muâmelenin tatbiki ve tatbikatının 
harice aks ettirilmesi”ne76 önem veriyordu. Nitekim, Haziran 1923’te son defa Yunan esir-
lerini teftişe ge len Kızılhaç Komitesi’nin İstanbul daimi murahhası M.G. Burnier ile di ğer 
murahhas M. Burkhardt verdikleri raporda; “Esirler aynı Türk askeri gibi yiyip içmekte ve 
aynı şerâit-i hayatiyeye tabi bulunmakdadır. Has taları, askeri hastananelerde Türk asker-
leriyle aynı koğuşta tedavi edilmekte” olduklarını77 belirtmekteydiler. Heyet üyeleri daha 
sonra ver dikleri beyânlarla; “üserâyı pek şâyân-ı nemnuniyet bir halde gördükle rini ve 
fevkalâde insani muamele edildiğini, Kayseri’de bir esir Yunan yüzbaşısının da Türklere 
karşı medyûn bulundukları şükran ve minnetdarlıklarını arz ettiğine şahid olduklarını 
ve bu kadar tahribat-ı müdhişede bulunan bir ordunun esirlerine Türkler tarafından yapı-
lan bu muâmele nin, pek âlîcenâbâne olduğunu beyân etmişlerdir”.78 Heyet, Anadolu’daki 
bütün esir garnizonlarını teftiş ederek 18 Temmuz’da İzmir’den İstan bul’a dönmüştü. Bu 
gezi sırasında Kızılay Üserâ Şubesi Müdürü Safvet Şav Bey heyete refakat etmişti.79

73  ATASE Arşivi, kls.637, ds.139, fh.64.
74  KA , ds.520.
75  KA , ds.520.
76  ATASE Arşivi, kls.687, ds.139, fh.64.
77  KA , ds.529, (1923).
78  THAM, no;24, 15 Ağustos 1923, s.327.
79  KA , ds.529, (1923).
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II- Kayıplar ve Diğer Esirlerle İlgili Faaliyetler:

Anadolu’da Yunan işgali altındaki yerler ile İstanbul ve Ankara ara sındaki muhabere 
pek kolay sağlanamıyordu. Özellikle işgal altında bulunan köy, kasaba ve şehirlerdeki ai-
lelerini merak ederek Kızılay’a müracaat eden asker ve mülki yetkililere sık rastlanıyordu. 
Bununla ilgili bir belgede şun lara yer veriliyordu:

“Fil-asl Anadolu ahâlisinden olub da, ahiren esaretten Dersaadet’e avdet eden ve elyevm Sibirya, 
Yunanistan, Almanya vesaire bilâd-ı ecnebiyyede hal-i esarette bulunan üserâmız, cemiyetimi-
zin üserâ ve istihbarat şubesine müracaatla, tûl-ı müddet memleketlerindeki çoluk ve çocukların-
dan bir haber alamadıklarından bunların ve bir de halen Anadolu’da vazife-i vataniyyelerini ifâ 
etmekde olan ümerâ ve zâbitân ve mensûbîn-i askeriye ile efrâdın burada ve bilâd-ı meşgûlede 
ikâmet eden ve son zamanlarda muhâceret suretiyle Dersaadet’e gelen aileleri dahi her gün ce-
miyetimize koşarak mumâileyhîmin hayat ve sıhhatleri hakkında istihsâl-i malûmat edilmesini 
taleb ve temenni eylemekteler...”80

Kızılay Üserâ Şubesi bu müracaatlara cevap verebilmek amacıyla İs tanbul ve Ankara’da 
faaliyetini genişleterek maaş tahsisi, şehit ve kayıp tahkikatı için ayrı şubeler açtı.81

Kızılay, Malta’daki sürgün Türkler ile Anadolu’daki İngiliz ve Fransız esirleriyle ilgili 
faaliyetlerde de bulundu. İngiliz ler Malta’ya sürdükleri Türk aydınlarının haberleşmesine 
sansür koymuşlardı;82 bu sebeple mektuplar sahiplerine düzenli olarak ulaşamıyordu. İn-
giliz kontrolünde olmakla birlikte bunlarla muhabere ve yardımda Kızılay’ın büyük rolü 
oldu; muhtaç olanlara dağıtmaları için mevkuflar arasında teşkîl edilen bir heyete Kızılay 
her ay 20 İngiliz lirası gön derdi. Ayrıca, Türkiye’deki İngiliz esirleriyle aileleri arasındaki 
ha berleşme, koli ve havaleler Kızılay vasıtasıyla sahiplerine ulaştırıl dı.83

Kızılay Başkanvekili ve aynı zamanda TBMM’nin İstanbul temsilcisi olan Hamit Bey, 
23 Ekim 1921’de İngiliz Yüksek Komiseri E.Rumbold ile esir ve tutukluların mübâdelesiyle 
ilgili bir anlaşma imzaladı. 1 Kasım’da İnebolu’da yapılan mübadelede başta Rawlinson 
olmak üzere Türkiye’de ki İngiliz rehinelerle, Malta’da tutuklu 59 Türk serbest bırakıldı. 
Mübadele sırasında Kızılay’ı Ali Macit Bey temsil etti.84

1920 yılı sonlarına doğru Çukurova’da Fransızlarla yapılan müsademe lerde elegeçi-
rilen birçok Fransız’dan başka; Fransızların 412. Alayı Pozantı civarında komutanlarıyla 
birlikte esir edilerek Kayseri garnizo nuna getirilmişti. Kızılay, TBMM’nin isteği üzerine 

80  KA , ds.522/6.
81  OHAC (1335-1338), s.133.
82  Mesut Çapa, “Sakarya Savaşı’ndan Sonra İmzalanan Türk-İngiliz Esir Mübadelesi Anlaşmasının Uygulanması ve Belgeler”, 
A.Ü.T.İ.T.E. Der., sayı: 3, s.399, 413-414.
83  OHAC (1335-1338), s.127.
84  Çapa, a.g.m., s.399-418. Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri, Ankara Bilgi Yayınevi, 1985., s.389-395., 401-405.
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bunların listesini hazırlayarak Fransız Kızılhaçı’na gönderdi. Daha sonra bunların aileleri 
ile olan her türlü posta işlerinde Kızılay aracılık etti.85

İstanbul’da Fransız işgal kuvvetleri komutanlığı tarafından gönderi len çamaşır ve el-
biseler ile Fransız Kadınlar Birliği’nin hediyeleri, bir Kızılay memuru tarafından86 Fran-
sız esirlere dağıtıldı. Yine, 16 Ağustos 1921’de İstanbul’dan Fransız esirlere gönderilen 105 
sandık yar dım malzemesi dağıtılarak 15 Ekim 1921’de dağıtım makbuzları Ankara Kı zılay 
Murahhaslığı Üserâ Komisyonu Müdürlüğüne teslim edildi. Ankara An laşması’ndan son-
ra Fransız esirleri serbest bırakıldığından; Kayseri Ta las esir garnizonu komutanı Yüzbaşı 
Mehmet Arif Bey’in 13 Mart 1922 ta rihli yazısındaki ifâdesiyle; “Fransız üserâsı kâmilen 
terhis edildiğin den evrak-ı mevrûde” Ankara Murahhaslığı Üserâ Komisyonuna iade 
edilmişti.87

III- Türk-Yunan Savaş Esirlerinin ve Sivil Rehinelerin Mübadelesi

Lozan görüşmeleri sırasında, 30 Ocak 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan 
nüfus mübadelesi sözleşmesiyle birlikte; gözaltı edilmiş (interne) sivillerin geri verilme-
sine ve savaş esirlerinin mübadelesine ilişkin bir anlaşma imzalandı. Yunanistan’da gö-
zaltı edilmiş bulunan Türk rehineleri ve savaş esirleri, “Yunan hükümetince Türkiye’ye 
iade edile cekti. İlke olarak Yunan hükümeti Anadolu kökenli olanları İzmir’e, Trak ya’da 
ikâmet edenleri de İstanbul’a getirecekti. Anlaşmanın imzalanma sından yedi gün sonra 
rehineler, rehinelerin iadesinden 15 gün sonra da Yunan hükümeti elinde tuttuğu tüm 
savaş esirlerini İzmir’de geri verecek ti.88

Türkiye’de mübadele yeri olarak İzmir’de Urla, İstanbul’da ise Tuzla karantinası 
(tahaffuz-hanesi) tesbit edildi. Kızılay Urla’ya başlangıçta 100 çadır ve sağlık malzemesi 
gönderdi. Mübadelede Kızılayı temsil etmek üzere Ankara Murahhaslarından Dr. Ömer 
Lütfi Bey seçile rek, Çocuklara Yardım Birliği (Etfâle Muâvenet İttihâdı) delegesi Cuéno ile 
birlikte İzmir’e gitti.89

Anlaşma hükümlerine göre yürütme kurulunda, 1914-1918 savaşlarına katılmamış 
devletlerin Kızılhaç cemiyetlerinin üç temsilcisi ile Türk ve Yunan hükümetlerinin birer 

85  OHAC (1335-1338), s.125-126.
86  Hamit Bey, Fransız işgal komutanlığının esirler için Kızılay’a ver diği bir kısım eşya için, 11.2.1921’de Ankara 
Murahhaslığı’na gönderdiği yazıda; “(bu eşyalar) Cemiyetimiz merkez-i umûmî tahrîrât kâtibi ve üserâ şubesi müdürü Safvet 
Şav Bey’in akrabasından Yusuf Kenan Bey’e tevdîen bugün yola çıkarıldı. Mumâileyh Yusuf Kenan Bey’e mezkûr sandıkla-
rın nakliyesi olmak üzere yüz lira verilmiş olmakla, vusûlünde ibrâz edeceği vesâik ile mahsûbunun icrâsı...” isteniyordu. KA, 
ds.549, (1921).
87  KA , ds.549, (1922).
88  İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamaları İle Birlikte Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları,C. I, (1920-1925), Ankara, 1983., s. 
184-186. Seha L. Meray (Çev.), Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler, A.Ü. Siya sal Bilgiler Fakültesi Yay., Takım I, C.I, 
Kitap 2., 1970, s.385.
89  THAM, no:18, 15 Şubat 1923, s.141.KA , ds.529.



13 0 Mesut ÇAPA

temsilcisinden teşkil edilen milletlerarası bir komisyon görev yapıyordu. Kızılhaç Komite-
sini temsilen İsviçreli mir alay Vildbolist’in başkanlığında Atina’ya gelen heyet nezdinde, 
TBMM’nin seçtiği Kızılay Üsera Şubesi Başkanvekili Ali Muzaffer Bey Türkiye’yi, Miralay 
Kotakis de Yunanistan’ı temsil ediyordu.90 Yuna nistan’da bulunan Schatzmann da müba-
dele içlerine iştirak edebilecekti.91

Ali Muzaffer Bey, 14 Şubat 1923’te Atina’ya giderek esirlerin bir an önce Türkiye’ye 
sevki için teşebbüslere başladı. Ancak burada, sivil esirlerin sayısı konusunda bazı anlaş-
mazlıklar ortaya çıktı. Yunanlılar, sivil esir listelerindeki ihtilâfın Lozan Konferansı ge-
nel sekreterliği ne sorulup çözüme bağlanabileceğini ileri sürüyordu. Bu tavır protoko lün 
birinci maddesine uygun düşmüyordu; Kızılay, Ali Muzaffer Bey’e gön derdiği bir telg-
rafla bu hususun Yunan hükümetine tebliğ edilmesini is tedi. Telgrafın tebliğinden son-
ra Yunan hükümeti, mübadele komisyonunun işe başlamasına izin verdi.92 Ali Muzaffer 
Bey 28 Şubat 1923 tarihli tel grafında; “Evvelki gün ve dün Türk sivil esirleri ve rehineleri 
Yunanis tan’dan gemilerle İzmir ve İstanbul’a müteveccihen hareket etmişlerdir. Tahmi-
nen 340 zâbit ve 9.700 nefer Türk üserâ-yı harbiyyesi, o mikdar Yu nan üserâsıyla mübâdele 
edilmek üzere İzmir’e müteveccihen harekete amâdedir”93 diyordu.

Cephe Üserâ Taburları Komutanı Miralay Kerameddin Bey, Hamit Bey’den aldığı bilgi-
lere dayanarak 18 Mart 1923’te Garp Cebhesi Komutanlığı’na şunları yazıyordu:

“1-Hilâl-i Ahmer Reisi Sânîsinin, Yunanistan’dan asgari on bin esirimizin geleceğine dair olan 
ifâdesine nazaran, buna mukâbil veri lecek zuafâ esirler için orduların emrindekilerle beraber bu-
radan 6002 esir taleb edilmişdir. Uşak’tan gelecek 500 kişi olduğuna göre, cem’an 6502’ye baliğ 
oluyor. Hastanelerden vürûd edecek zuafâ mikdarı henüz bildirilmemişdir.

2-10000’ni iblağ için 3498 üserâ daha celbi lâzım gelecektir ki, bu esirlerin nereden ve hangi 
taburlardan ne mikdar celbedileceğinin emir ve iş’ârı hakkında...”94

Türk askeri makamları Yunanistan’a verilecek esir sayısını belirle mekle meşgul oldu-
ğu sırada Yunanistan, Türk esirlerini göndermekten vaz geçtiğini açıkladı. Ali Muzaffer 
Bey’in hareket etmek üzere olduklarını bildirdiği Türk esirlerin gönderilmeme sebepleri 
arasında Pontus olayla rı da bahane olarak gösteriliyordu.95 Kızılay Başkanvekili Hamit 
Bey, durumu TBMM ve Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ne bildirdi. Hamit Bey, 2 Mart 1923’te 
90  THAM: no:19, 15 Mart 1923, s.180.
91  THAM, no:18, 15 Şubat 1923, s.141.
92  KA , ds.529. Nejat Sefercioğlu (Hazırlayan), Esaret Hatıraları (Yunan İllerinde Zavallı Esirlerimiz), İstanbul 1978., s.162. 
14.3.923 tarihli bir belgeye göre Yunanlılar 15.742 kişiyi sivil esir olarak Yu nanistan’a götürmüşlerdi. Bunlardan 10.742’si 
Batı Anadolu’dan; 5.000’i de Trakya’dan götürülmüştü; ancak 6827 kişinin ismi belliydi. Yunanlılar ise sivil esirlerden 4.246 
kişinin ismini bildirmişti. ATASE Arşivi, kls. 1672, ds.390, fh.22.
93  KA , ds.529.
94  ATASE Arşivi, kls.1811, ds.319, fh.l/46.
95  Sefercioğlu, a.g.e., s.113.  KA, ds.529. THAM no:19, 15 Mart 1923, s.180. ATASE Arşivi, kls.1672, ds.363, fh.21.
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Kızılhaç Komitesine gönderdiği telgrafta şöyle diyordu:

“Miralay Vildbulits, 27 Şubat’ta Pire’de ve 28 Şubat’ta Milyus adasında alelusûl icrâ edilmekde 
olan irkâb ameliyesine 28 Şubat’ta saat ikide Yunan hükümeti tarafından nihâyet verildiğini bil-
diriyor. Lozan Mübâdele-i Üserâ Mukavelenâmesi’nin mevki’-i tatbike vaz’ı hususu size tevdî’ 
edilmiş olduğundan, Hilâl-i Ahmer, teşebbüsâtınızın neticesine sabırsızlık ile muntazırdır. Yu-
nan hükümeti, Türkiye hükümetinin Mukavelenâmenin icrâsına müteallik herhangi bir kusuru-
nu zikr ve kaydedemeyeceğinden, serî’ ve tam bir tarziye istihsâl etme diğiniz takdirde, tarafeyn-i 
muharibeyn üserâsının istifâde edecek leri insanî bir emr-i hayrın mevkii tatbike vaz’ı Yunan 
hükümetine aid bir kasd ve kusurdan dolayı dûçâr-ı te’hîr olduğunu devletler nezdinde ve efkâr-ı 
umûmiyeye karşı protesto edeceğinizi ümid ede riz”.96

Hamid Bey bundan başka, Atina’da bulunan Mübadele heyeti başkanına ikinci bir 
telgraf göndererek, Yunan hükümeti nezdinde yeniden teşebbüs te bulunmalarını istedi. 
Kızılay merkezine gönderilen 15 Mart 1923 tarihli yazıda; Yunan hükümetinin kararında 
ısrar ettiği, kendilerinin bunu pro testo etmekle yetindikleri bildiriliyordu. Teşebbüslerin 
sonuç suz kalması üzerine Hamid Bey, kamuoyunu aydınlatmak için İstanbul’da yayım-
lanan Journal D’orient gazetesine 4 Mart 1923’te bir demeç verdi. Hamid Bey bu yazı-
sında; Yunanlıların Bursa ve Aydın vilâyetlerinden öğ renimi ve sosyal mevkii iyi olan 
Türkleri bir usul dairesinde Yunanis tan’a götürdüğünü; hatta bunlar arasında kadınların 
ve 11 yaşından küçük çocukların da bulunduğunu; bu konunun Mudanya Konferansın-
da dile getiril mesine karşılık çözümlenemediği belirtiliyordu. Konu daha sonra Lozan 
Konferansı’na getirilmiş ve her iki tarafca bir anlaşmaya varılmıştı. Türkiye anlaşmaya 
sadık kalmış, hatta Yunanistan’dan Türk esirlerinin Türkiye’ye gelmek üzere vapurlara 
binmekte olduğu haberi gelince, aynı sayıda Yunan esiri İstanbul ve İzmir’de toplanmıştı. 
İstanbul’da İplik hane’de toplanan Yunan esirlerini, Kızılhaç Komitesi delegelerinden Pal-
lis ve Ratto; İzmir’de toplananları da Cuéno ziyaret etmişti.97

Hariciye Vekâleti İstanbul temsilcisi Dr. Adnan Bey 6 Mart 1923’te Fransız, İngiliz 
ve İtalyan Fevkalâde Komiserlerini ziya ret ederek esir mübadelesi konusunda Hariciye 
Vekâleti’nin görüşlerini bildirdi. Lozan’da imzalanan mukavelenâmeye Yunanistan’ın uy-
madığı ifade edilerek Yunan hükümeti protesto ediliyordu.98

Bu çabalardan sonra Yunan hükümeti, ancak Martın sonlarına doğru kararından vaz-
geçti ve mübadeleyi başlattı. Bir Yunan vapuru 22 Mart’ta İzmir’e 584 sivil ve 63 malûl 
asker getirdi; buna karşılık 24 Mart’ta 148 sivil Yunan esiri iade edildi.99

96  KA, ds.529.
97  THAM, no:19, 15 Mart 1923, s. 181-182.
98  THAM, no:19, 15 Mart 1923, s.183.
99  KA, ds.529.  “Esir Kardeşlerimiz Geldi”, Hakimiyet-i Milliye, 25 Mart 1923. “Esirlerimizden Dört yüz kişi İzmir Hilâl-i 
Ahmer Misa firhanesine Nakledildi”, Açıksöz, 26 Mart 1923.
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Milletlerarası Kızılhaç Komitesi delegesi Schatzmann’ın, Yunanistan’da ki Türk 
harp esirlerinin 27-30 Mart tarihlerinde tamamen hareket etmiş olacaklarını bildirme-
si üzerine; bunlara mukabil Yunan esirleri İzmir’e sevkedilmeye başlandı.100 57. Fırka 
Kumandanlığı’na göre, 30 ve 31 Mart’ta Miralay Cafer Tayyar Bey ile birlikte 59’u subay 
olmak üzere top lam 7.043 harp esiri İzmir’e gelmişti.101 Türk tarafı esirleri getiren vapurla-
ra Yunan harp esirlerini iade ediyorlardı; son kafile 12 Nisan’da İzmir’den ayrıldı.102 Daha 
sonra, Kırşehir garnizonundan sevkedilen Yunanlı subaylar 14 Nisan akşamı İzmir’e 
gelmişler ve 16 Nisan’da Müba dele Komisyonuna teslim edilmişlerdi. 19 Nisan akşamı 
İzmir’de son top lantısını yapan Komisyon, Yunan esirlerinin bindiği Epirya vapuruyla Pi-
re’ye gitti. Diğer esirlerin mübadelesine, 28 Nisan’da heyetin İstanbul’a dönüşünden sonra 
devam edilecekti.103

Netice itibariyle Türk-Yunan esir mübadelesinin pek düzenli yürüdüğü söylenemezdi. 
Yu nanlılar, Türkiye’de esirlere iyi davranılmadığını ileri sürerek Anado lu’daki garnizon-
ların tarafsız bir heyet tarafından teftişi için Kızıl haç Komitesine müracaat etti. Milletle-
rarası Kızılhaç Merkezinden Jacques Chenevier, 10 Nisan 1923 tarihli yazısında Hamid 
Bey’den garnizonla rın gezilmesi hususunda Türk hükümetini haberdar etmesi isteniyor-
du. Bu konuda Kızılhaç delegesi Cueno’nun dahili karargahları gezmesi için Hamid Bey, 
Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ne teklifte bulundu.104 Menfî bir propagandanın Türkiye aley-
hine işlediği ortadaydı. İzmir Murahhası Ömer Lütfi Bey, Yunanlıların şikayet konusuna 
değinirken şöyle diyordu: “İl bâs hususuna gelince: Türkiye hükümeti ve Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti elinden gelen herşeyi yapmışlar ve tamamen çıplak denecek bir halde hiç kim-
seyi sevketmemişlerdir. Yalnız, Yunan üserâsının vapurlara irkâbından sonra memlekete 
avdetlerinde kendilerini fena bir vaziyette göstermek emeli ve çirkin bir propaganda tesi-
riyle çarıklarını ve ayakkabılarını denize at tıkları görülmüşdür”.105 Ömer Lütfi Bey, Hamit 
Bey’e gönderdiği 21 Nisan tarihli bir başka yazıda; Yunanlıların garnizonların teftişini 
gündeme getirmelerinin yer siz olduğunu; zirâ, Mübadele Komisyonu üyelerinin İzmir 
esir garnizonuyla Manisa’daki iki esir taburunu teftiş ettiklerini ve iaşe ve giyimle rinden 
memnun kaldıklarını belirtiyordu, özellikle Mösyö Cueno bu teftiş ten çok memnun ol-
muştu, Ömer Lütfi Bey, bu hususların Kızılhaç komitesi ne iletilmesinin faydalı olacağını 
yazısına ekliyordu.106

100  ATASE Arşivi,kls.1811, ds.185-, fh.l/76.
101  ATASE Arşivi, kls.1813, ds.183, fh.5.
102  KA , ds.529.
103  KA, ds.529.
104  KA, ds.529.
105  KA, ds.529. Ömer Lütfi Bey, Mübadele Komisyonunun İzmir’de bulun duğu sırada yapılan müzakereleri ve mübadeleye 
dair diğer hususları özetlediği 21 Nisan 1923 tarihli bu raporun Lozan’daki görüşmeler açısın dan İsmet Paşa’ya gönderilmesi-
nin uygun olacağını yazıyordu.
106  KA, ds.529.
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24 Mayıs 1923 tarihli bir belgede; Yunanlıların İstanbul ve İzmir’de Türkiye’ye iade 
ettiği sivil esir sayısı 4.758 kişi olarak tesbit edil mektedir. Buna karşılık Yunanlılara 543 
sivil esir verilmişti. Yine ay nı belgede; “13 zabitimiz müstesna olmak üzere, askeri esir 
mübâdelesi hitâm bulmuştur ve son gelen üserâ meyanında ancak yirmi dördünün asker 
olmasından, bunlara mukâbil asker verilmiş ve diğerlerinin de asker ol dukları hakkında 
komisyonun iddiasına rağmen sivil olarak kabul edilmişdir.”107 deniliyordu.

Sonunda Yunanlıların istekleri kabul edilerek 23 Haziran 1923’te Kızılhaç Komitesi-
nin İstanbul delegesi G. Burnier ile Mösyö Burkhart Anadolu’da kalan Yunan esirlerini 
teftiş etmek üzere Bandırma üzerinden Anadolu’ya geldiler. Daha önce de bahsedildiği 
gibi, heyete Kızılay Üserâ Şubesi Müdürü Saffet Şav Bey refakat ediyordu.108 Heyet Mu-
danya, Bursa, Karaköy yoluyla 26 Haziran’da Ankara’ya geldi; Ankara Murahhaslığı’nın 
Taşhan’da hazırladığı iki odaya yerleşerek çalışmalarına başladılar. Ankara garnizonun-
dan sonra Kayseri-Talas garnizonu ziyaret edildi. Burada, başta General Trikopis olmak 
üzere bütün Yunan subayları gördükleri muameleden memnun olduklarını söylediler.109 
Heyet, Anado lu’daki bütün garnizonları gezdikten sonra 14 Temmuz’da İzmir’e vardı 
ve buradaki hasta esirleri ziyaret ettikten sonra 18 Temmuz’da İstanbul’a iyi intibalarla 
döndü.110

Mübadele fazlası Yunan harp esirleri bir süre daha Türkiye’de kaldılar. Bunların Lo-
zan Antlaşma sı’nın imzalanmasından sonra iadesi kararlaştırıldı. Başta Trikopis olmak 
üzere Yunan subaylarının çoğa Lozan Antlaşması’nın imza lanmasından sonra serbest 
bırakıldı.111

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından önce Türk harp esirlerinin tamamı Türkiye’ye 
dönmüştü. Buna karşılık sivil esirlerin hepsinin Türki ye’ye dönmesi 1923 yılı sonlarına 
kadar gerçekleşemedi.112 Bunların birçoğunun akıbeti meçhul kalmış, bir kısmı da vefat 
etmişti. Dahiliye Vekâleti İzmir, İstanbul, Bursa, Saruhan, Teke, Kocaeli, Eskişehir, Ertuğ-
rul ve Kütahya vilâyetlerinden akıbeti meçhul olanların kimliklerini içeren listeler hazır-
latarak Hariciye Vekâleti’ne gönderdi. Hariciye Ve kâleti İstanbul temsilcisi Dr. Adnan Bey, 
bu listeleri 4 Kasım 1923’te Yunanistan’a gidecek olan Kızılay Yardım Heyetine verdi.113

107  ATASE Arşivi, kls.1672, ds.390, fh.69.
108  THAM, no:23, 15 Temmuz 1923, s.304.
109  KA , ds.529. Trikopis, teftiş heyeti gelmeden önce, 17 Haziran 1923’te Kızılay’a bir teşekkür yazısı göndermişti. bkz. 
THAM, no:23, 15 Temmuz 1923, s.302-303.
110  KA , ds.529.
111  Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele, C.I, Ankara, TTK Yay s.516.  “Esir Yunan Zâbitlerinin Avdeti”, Hakimiyet-i 
Milliye, 23 Ağus tos 1923.
112  Bıyıklıoğlu, barış anlaşmasının imzalanmasından evvel Türk sivil ve harp esirlerinin vatana kavuştuklarını yazmaktadır, 
bkz. a.g.e., s.515.
113  KA, ds.529.
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Yunanistan’da kalan sivil esirlerin bulunması için, Atina’da Hollan da Sefareti nezdin-
de Türkiye Kâtibi Cevad Bey, Atina’da Milletlerarası Kızılhaç Komitesi temsilcisi olan Dr. 
Page ile birlikte aramalara katılıyordu. Eylül 1923’te Garp Cephesi Komutanlığı’nın bir 
raporunda, Yuna nistan’da kalan esir sayısının pek mahdut olup, yetmiş kişiyi geçmedi-
ği ve bunlardan bir kısmının hastalıkları dolayısıyla sevkedilmediğini; di ğerlerinin de 
Makedonya’daki Türkler nezdinde çalıştıkları yazılmıştı. Ayrıca, ahali mübadelesi sırasın-
da Yunanistan’da geniş çaplı ara malara başlanıldığı, bu iş için Kızılay heyetlerinin, Türk 
sefarethane sinin, müftü ve İslam cemiyetleri ile talî komisyonlardaki Türk temsil cilerin 
de çaba sarfettikleri belirtiliyordu. Beş aylık aramalar sonun da toplam 58 kişi tesbit edil-
miş olup, 37’si hastalıkları dolayısıyla sevkedilememiş esirler ile Birinci Dünya Savaşı’nda 
İngilizler tarafından esir edilerek inşaat işleri için Makedonya’ya sevkedilen 21 kişiden 
oluşuyordu.114

Mübadele sözleşmesine göre, mübadele masrafları eşit olarak Türk ve Yunan tarafınca 
karşılanacaktı. Türk tarafına düşen masraf 30 bin Frank tı; bunun 10 bin Frankı Kızılay’ca, 
diğer kısmı da Müdafaa-i Milliye Vekâleti ile Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâiye Vekâletleri 
tarafından öden di. TBMM Hariciye Vekâleti İstanbul Murahhaslığı 19 Temmuz 1923 ta-
rihli yazısında, bu masrafın Türk parası karşılığını 55.960 Kuruş 20 para olarak hesap 
ediyordu.115 

114  KA, ds.529.
115 KA, ds.529.
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V. BÖLÜM

SAVAŞTAN ETKİLENEN ANADOLU’DA KIZILAY HEYETLERİ

A) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DOĞU ANADOLU’YA GÖNDERİLEN  
           HEYETLER

Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslar, Kafkas Cephesinde Osmanlı kuvvetle rine üstünlük 
sağlayarak Trabzon’a kadar gelmişlerdi. İşgal sırasında halkın bir kısmı Trabzon’dan batı-
ya doğru göçe başlamıştı. Savaş sonunda Doğu Anadolu ile Trabzon ve çevresi büyük bir 
yokluk ve sefalet içinde idi.

Ruslar, 1916 yılının başlarında taarruza geçerek Şubat’ta Erzurum’u, Nisan ayında 
da Trabzon’u ele geçirdiler. Bunun üzerine 3. Kafkas Ordusu Rus kuvvetlerini çevirmek 
için Mayıs ve Haziran aylarında taarruzlarda bulunduysa da, Rusların Haziran sonunda 
Erzurum’da karşı taarruza geçme leriyle birlikte 3. Ordu çözüldü ve Ruslar Temmuz ayın-
da Gümüşhane, Kel kit ve Erzincan’ı ele geçirdiler.

Rusya’da 1917 Şubat ihtilalinin ardından Ekim’de Bolşeviklerin ikti dara gelmeleri 
üzerine, Rusların Kafkas Cephesindeki durumları iyice sar sılmıştı. Ancak, bu cephede-
ki Türk kuvvetlerinin zayıflamış olması, bir kısım kuvvetlerin Irak ve Filistin cepheleri-
ne gönderilmiş bulunması ve tifüs salgını gibi sebeplerle, Türk kuvvetleri bu durumdan 
faydalanıp taarruza geçemediler; ancak, Muş ve Bitlis’i alabildiler. İki devlet ara sında 18 
Aralık 1917’de Erzincan Mütarekesi yapıldı. Mütareke gereğince Doğu Anadolu’daki Rus 
birlikleri çekilmeye başladı. Bundan sonra, Rus işgalinden kurtarılan vilayetlerde Ermeni 
istekleri ön plana çıkmaya baş ladı; Van, Hınıs, Erzurum ve Erzincan’a altı bin kadar asker 
gönderdiler. Doğu Anadolu’da Ermeni mezaliminin başlaması üzerine 5 Şubat 1918’de, 
Er zincan Mütarekesi’nin artık tanınmayacağını duyuran 3. Kafkas Ordusu Ko mutanı Ve-
hib Paşa, 12 Şubat’ta ileri harekâta başlayarak 24 Şubat 1918’de Türk birlikleri Trabzon’a 
girdiler.1

3 Mart 1918’de imzalanan Brest-Litovsk Andlaşmasıyla Ruslar Kars, Ardahan ve 
Batum’u Osmanlı Devletine veriyor, ayrıca bütün Doğu Anadolu’ dan çekiliyordu. Osman-
lı Devleti bu andlaşmayla doğuda 1914 sınırına ulaşıyordu; ancak, aynı yılın 30 Ekim’inde 
imzaladığı Mütareke ile İtilâf devletlerine karşı yenilgiyi kabul ediyor ve yeni bir tehlike-
nin eşiğine geliyordu. 

İşte Kızılay yardım heyetlerinin gönderilmesi, işgal acıları nın bütün olumsuzlukla-
rıyla devam ettiği böyle bir zamana rastlamaktadır. İstanbul’da Kızılay merkezine gön-
derilen raporlarda, yörenin sosyal duru mu ile Amerikan yardım heyetlerinin Ermeni ve 
Rumları, Türklere tercih ettikleri bütün açıklığıyla tasvir edilmektedir.

1  Armaoğlu, a.g.e., s.122,128. Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, An kara 1968, s.3.
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Kızılay, savaştan en fazla hasar gören Trabzon, Erzurum, Erzincan ve Elazığ (Şimali 
Mamuretülaziz) vilâyetlerine göndereceği üç heyetin herbirinde bir başkanın maiyetin-
de bir idare memuru, iki doktor, bir kâtip, iki hastabakıcı ve altı hademe görevlendir-
di. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğu hallerde heyete mahallinde yeni görevliler alınabilecekti. 
Başlangıçta çalışma süreleri dört ayla sınırlandırılan heyetler beraberlerinde mısır, buğ-
day, un, mercimek gibi hububattan 700 ton, 4.500 sandık süt tozu, 10 ton şeker, 10.000 çift 
çarık, 100.000 çift çorap, 100.000 metre basma ve Amerikan bezinden yapılmış 100.000 
don, 100.000 gömlek ve yeterli mikdarda kininle birlikte birçok ilaç götürüyordu. Trabzon 
Heyeti ile Er zincan ve Şimâli Elaziz Heyetleri 25 Haziran 1919’da, Erzurum Heyeti ise 30 
Haziran 1919’da levâzım ve personelleriyle birlikte Trabzon’a git mek üzere İstanbul’dan 
ayrıldılar.2

I- Trabzon Heyeti:

Vakit gazetesi 16 Temmuz 1919 tarihli nüshasında, Trabzon gazetele rinden naklettiği 
bir haberde, heyetlerin Trabzon’a vasıl olduğunu ve coşkuyla karşılandıklarını bildirdi. 
Trabzon’a ulaşan iki he yetten birincisi kendisine tahsis olunan Numune Mektebine yerle-
şerek ça lışmalarına başlamış; ikincisi de Erzincan’a gitmek üzere yola çıkmıştı. Aynı haber-
de Trabzon heyetinin gönderdiği ilk rapordan söz edilerek; “Sefaletin sanıldığından daha 
fazla olduğu, harb senelerinde vilâyat-ı şarkiyeden Trabzon’a hicret eden muhâcirlerin bü-
tün manasıyla aç ve çıp lak olduğunu bildirmektedir. Sefaletin en çok olduğu yer Gümüş-
hane san cağıdır. Buradaki muhacirler âdeta bir iskelet halindedir. Rus istilâsı karşısında 
Gümüşhane’ye hicret eden 30 bin kadar dindaşımız vardır ki, artık hareket edebilecek bir 
halde değildir”3 deniliyordu.

Trabzon heyetinin İstanbul’dan Trabzon’a kadar olan yolculuğu ve intibaları raporla-
rında detaylı olarak anlatılmaktadır. Buna göre He yet, 29 Haziran günü İnebolu’ya uğra-
yarak 1 Temmuz Salı günü Giresun’a gelmiş ve burada eşraf tarafından şehre davet edil-
mişti. Şehirde ilk gö ze çarpan, kıyıda bombardıman sonucunda yıkılan binalardı. Burada 
büyük bir açlık ve sefaletin hüküm sürmekte olduğu görülmekteydi. Giresun Be lediye 
Başkanı Eşref Bey heyet üyelerini, üç-dört ay önce kasaba zen ginlerinin yardımlarıyla açı-
lan Türk yetimhanesine götürdü. Önceleri so kaktan toplanan 350 çocuğun barındırıldığı 
yetimhanede o sırada 135 ço cuk bulunuyordu; daha sonra iâneler masrafı karşılamayınca 
bir kısmı çı karılmıştı. Kızılay heyeti yetimhaneye, nüfus başına 250’şer gramdan bir aylık 
erzak gönderdi. Rum ve Ermeni yetimhanelerini ziyaret eden heyet; buralarda “sıhhat ve 
refah meşhud idi” derken aynı zamanda bir tezadı da vurguluyordu. Amerikan yardım 

2  KA, ds.55, (1919).  OHAC (1335-1338), s.38.
3  “Trabzon ve Havalisinde Sefalet”, Vakit, 16 Temmuz 1919.
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heyetleri bu yetimhanelerin her bi rine 20’şer bin lira bağışlamalarına karşılık, Türk yetim-
hanesini ziya ret etmek bile istememişlerdi.

Şehir ve çevresinde humma-ı racıa vakalarına çok az rastlanmakla birlikte; frengi, 
uyuz ve hurkat-ül-bevl (belsoğukluğu) hastalıkları salgın halindeydi. Giresun Belediye 
tabibi, halkın yüzde yirmisinin frengili olduğunu söylüyordu. Trabzon’da da durum pek 
farklı değildi; şehir merkezinde belediyenin idare ettiği Memleket hastanesinin bir koğu-
şu frengililere tahsis edilmişti. Bütün vilâyette sağlık tesislerinin ihtiyacın oldukça altın-
da olduğu görülmüştü. Halbuki gayri Müslimler için durum farklıydı. Nitekim, Yunan 
Kızılhaçı Trabzon merkezinde 80 yataklı bir hastane açarak Hıristiyanları bedava tedavi 
etmeye başlamıştı. Yine aynı heyetin idare sinde polikilinikler vardı; Hıristiyan hastalar 
muayene edilip, bedava ilaç dağıtılıyordu. Gerek Yunan Kızılhaçı ve gerekse Amerikan 
yardım ce miyetleri bu hizmetleri sadece Hıristiyan unsurlara veriyordu.

Kızılay heyeti ilk günlerde Amerikalılara birlikte çalışmak önerisinde bulunduğu za-
man; Amerikan heyeti cins ve mezhep ayırımı gözetmedikle rini, ancak o ana kadar yalnız 
Ermeni ve Rumlara yardım ettiklerini, çünki Rum ve Ermeniler göç ve katliama maruz 
kaldıklarından daha fazla yar dıma muhtaç olduklarını ileri sürmüştü. Amerikalılar, cins 
ve mezheb ay rımı gözetmediklerini ispatlamak için Giresun’daki Türk yetimhanesine 
yaptıkları 150 liralık yardımı örnek göstermişlerdi.4 Kızılay heyeti nin teklifine Amerika-
lıların son cevabı şu olmuştu: “Biz Hıristiyanlara yardım ediyoruz, size düşen vazife de 
bittabi Müslümanlara yardım etmekdir. Yardım edilecek insanlar o kadar çok ki, iki heyet 
de yekdiğeriyle çarpışmadan çalışabilir”.5

Behçet Bey’in başkanlığındaki Trabzon heyeti, Trabzon’da 500-750 ki şilik bir aşhane 
açarak fakirlere her gün yemek dağıttı. Aşhaneye ge lemeyecek kadar hasta ve uzakta 
olanlara ayda 5 kilo hububat ve çamaşır gönderildi. Halkın yardımlarıyla kurulan, ancak 
yardımın arkası kesilin ce kapanmak tehlikesiyle karşılaşan yetimhanenin ihti yaçlarının 
karşılanmasını heyet üstlendi. Muhâcirîn İdare si’nin yönetimindeki fakirler yurdunda 
barındırılan 500 kişi, dört tara fı açık bir çatı altında bir parça mısır ekmeği ile iaşe edil-
mekteydi. Bunun üzerine, şehrin ileri gelenlerinden bir heyet teşkil edilerek, va linin de 
yardımıyla büyük bir bina kiralandı; yurdun bir aylık ihtiyacı heyet tarafından karşılana-
rak idaresi şehrin ileri gelenlerinin teşkil ettiği bir komisyona verildi.

Trabzon’da heyet, sağlık alanında da çalışmalarda bulunuyordu. Kapan mak tehlikesi 
içinde olan Memleket Hastanesinin yiyecek, malzeme ve ilaç ihtiyaçları karşılanarak fa-
aliyetini sürdürmesi sağlanmıştı. Kızılay polikiliniklerinde günde ortalama 100 kişi mu-
ayene ediliyor; ayakta te davi edilemeyecek hastalar Memleket Hastanesine yatırılıyordu. 

4  Amerikan yardım heyetinin, Türklere yaptıkları yardımlarla ilgili belgelere nadiren rastlanmaktadır: “...yalnız bir defa Türk 
yetimleri için Merzifon’da 130 kat elbise verdiklerini, fakat bunu da biz-zarûri yaptıklarını itiraf ediyorlar...”. ATASE Arşivi, 
kls.605, ds.174, fh.3.
5  KA, ds.265-1/1919. Heyetin bütün raporları bu dosyadadır.
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Polikli niklere daha sonra 25 yataklı bir hastane ilâve edildi. İstatistiklere göre, ilk günler-
de muayene edilen hastalardan 270’i malarya (sıtma), 9’u frengi ve diğerleri de muhtelif 
hastalıklara yakalananlardan oluşmaktaydı. Bunlardan özel likle uyuz ve hurkat-ül-bevlin 
yaygın olduğu görülmekteydi.

Trabzon vilâyetindeki köylerde, kasabalara oranla sefalet daha az idi; çünkü, ziraatle 
geçimini sağlayabilenler köyde kalmışlar, maişetle rini temin edemeyenler ise şehirlere 
dökülmüşlerdi. Bu sebepten heyet yardımlarını sahildeki şehirlerde yoğunlaştırdı. Trab-
zon şehri dışında Samsun (Canik) sınırına kadar sahil boyunca Giresun, Ordu, Tirebolu 
ve Perşembe (Vona) kasabalarında 50 ton kadar erzak ve eşya dağıtıldı.

Trabzon’da büyük bir göçmen topluluğu da vardı. Bu arada, resmen göç men sayılma-
yan, ancak Mondros Mütarekesi’nden sonra geçimlerini temin edebilmek için Kelkit ve 
Şiran’dan Trabzon’a iltica edenlere elbise ve yiyecek verilerek memleketlerine sevkolunu-
yordu. Polis aracılığıyla so kaklardan toplattırılan 100 kişi, Kızılay heyeti tarafından fındık 
top lamak ve hizmetçilik gibi işlere yerleştirilmişti.

Gümüşhane, Kelkit ve Şiran’da da sefalet ve salgın hastalıkların hüküm sürmekte oldu-
ğunun haber alınması üzerine Trabzon heyeti, bir tabib bir eczacı ve iki memurdan teşkil 
edilen yeni bir heyeti Gümüşhane’ye gönderdi. Heyet, Gümüşhane’ye kadar olan kasaba 
ve köylere uğrayarak ya nında bulunan 12.000 kıyye hububat, 3.000 arşın Amerikan bezi, 
2.000 don ve 2.000 gömlek ile bir mikdar çarık ve yeterli mikdarda ilacı ihtiyaç sahiplerine 
dağıttı. Ayrıca, heyet Gümüşhane’de bir muayenehane açarak faaliyetine devam etti.6 Bu 
yörede de durum Trabzon vilâyetinden pek farklı değildi; özellikle Bayburt çevresinde 
Ermenilerin istilasına uğra yan kaza ve köyler yardıma muhtaç bir haldeydi. Türk ordu-
sunun yaklaşma sı üzerine, kendilerine erzak dağıtılacağı bahanesiyle Bayburt’a topla nan 
binlerce Türk büyük mağazalara kapatılarak yakılmışlardı.7

Trabzon heyetinin faaliyet süresi dört ayla sınırlandırılmış olmakla birlikte, özellikle 
sağlık teşkilâtının bir süre daha hizmet vermesi sağ landı. 1921 yılı Mayıs ayında Umûmî 
Kâtiplikten gönderilen telgraf gere ğince, Trabzon heyetinin çalışmalarına son verildi; bü-
tün levazım ve ilaçlar Memleket Hastanesi ile Sıhhiye Müdürlüğüne devredildi. Heyet 
res men lağvedilmekle birlikte, Memleket Hastanesinin idaresiyle dispanser lerin faaliyet-
leri Eylül 1921’e kadar devam etti. Bundan sonra geride kalan malzeme ve eşya ile 2.500 
lira Valiliğe teslim edilerek heyetin faaliyeti fiilen sona ermiş oldu.8

6  KA , ds.265-l/ 1920. OHAC (1335-1338), s.43.
7  KA , ds.265-1/1919.
8 KA , ds.265-l/ 1922. OHAC (1335-1338), s.44.
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II- Erzincan Heyeti:

Trabzon’a gelen Saffet Bey başkanlığındaki Erzincan heyetinin ilk işi 50 tona yaklaşan 
zahire, ilaç, giyecek ve diğer malzemelerden ibaret olan yükünü Erzincan’a naklettirmek 
için vasıta tedarik etmek oldu. Sava şta büyük tahribata uğramış olan yörede nakliye aracı 
bulmak pek güçtü. Halka dağıtılacak zahireyi yerinde tedarik etmek hem imkansız hem 
de fiyatları artıracağından, İstanbul’dan getirilen zahire büyük fedakârlıklarla Erzincan’a 
taşındı.9

Erzincan heyeti açtığa dispanserde, faaliyeti süresince 15.000 hasta muayene ve tedavi 
etti. Malarya, uyuz, humma-ı racıa, frengi ve diğer cilt hastalıkları başta geliyordu. İlk 
üç ay içinde müracaat eden 2.162 hastanın 353’ü firengiliydi. Heyet diğer sağlık müesse-
selerine de yardım etti: Memleket hastanesine 5 ton buğday, 2.000 metre Amerikan bezi, 
cer rahi aleti, ilaç, süt tozu, şeker ve sabun dağıttı. He yet Erzincan’dan ayrılırken Sıhhiye 
Müdürlüğüne neosalvarsan ve daha bir çok ilaç bıraktı.10 Erzincan ve köylerinde 6.500 
kişiye hazır çamaşır ve çamaşırlık Amerikan bezi ve basma dağıtıldı. Diğer yandan, 1.500 
kişi nin barındığı Erzincan yetimhanesi genişletilerek bir senelik ihtiyacını karşılayacak 
miktarda erzak ve çamaşır verildi.11

Erzincan heyeti ırk ve mezheb ayrımı gözetmeyerek Erzincan’da 78 Er meni ve 40 Rum 
ailesine de çamaşır ve erzak yardımında bulundu. Harput’ta Türk yetimhanesine 500 kat 
çamaşırla birlikte tıbbi yardımda da bulu nuldu; bu arada Ermeni ve Fransız yetimhanele-
rine de aynı oranda yardım yapıldı.

Heyet azaları Pülümür, Refahiye, Kuruçay, Kemah kaza ve nahiyelerini dolaşarak 
35.000 kişiye çamaşır ve Amerikan bezi, 2.000 çift çarık dağıttılar. Yine, bazı yerlerde 
açılan polikliniklerde çiçek aşısı yapılarak bedava kinin verildi. Elazığ, Eğin, Arabkir ve 
Keban’a uğrayan Kızılay ekibi, buralardaki fakir halk ile yetimhanelere çamaşır ve ilaç 
yardımında bulundu. Daha sonra, Elazığ’dan Malatya’ya ve oradan da Sivas’a geçen heyet, 
geride kalan eşyaları bu şehirlerdeki yetimhanelere bırakarak İstanbul’a döndü. Erzincan 
heyeti altı buçuk ay faaliyette bulunmuştu.12

III- Erzurum Heyeti:

Dr. Lütfi (Kırdar) Bey13 başkanlığındaki Erzurum heyeti, Temmuz 1919’da İstanbul’dan 

9  OHAC (1335-1338), s.44.
10  KA , ds.33, (1919). OHAC (1335-1338), s.45.  İleri, 27 Ekim 1919
11  İleri, 27 Ekim 1919. “Fukarâ-yı ahâlinin kısm-ı a’zamı, mevsim-i hasad olmak hasebiyle tarlalarda ve harmanlarda başak, 
dane toplamakta ve şimdilik bu suretle te’min-i maişet eylemekte olduklarından eytâmhâne mevcudu 200’ü tecâvüz etmiyorsa 
da, geçen seneki tecrübeye vukufen te’min olunacağına göre, başak toplamak üzere öteye beriye dağılan fukara nın bir iki ay 
sonra aç kalınca tekrar dârüleytâma koşmaları ve bu su retle mevcûdu sekiz ay müddetle 1500’e baliğ olacağı anlaşılıyor”.
12  OHAC (1335-1338),s.46. ; KA , ds.33, (1919).
13  TKD (1877-1949), s.49.
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ayrılarak Aralık ayı sonlarına kadar faaliyette bu lundu. Diğer heyetler gibi Erzurum he-
yeti de Bayburt, Erzurum, Bayezid, Eleşkirt, Tercan, Diyadin, Karaköse (Ağrı) ve diğer 
kazalarda eczahane açmak, hastaları tedavi etmek, yetimhanelere ve hastanelere erzak, 
ilaç ve çamaşır dağıtmak; ayrıca, dispanser ve belediye eczahaneleri tesis et mek suretiyle 
faaliyette bulundu.14

İstanbul’dan Trabzon’a gelen heyet, burada kaldığı bir hafta içinde eşyasının 35 ton-
luk kısımını naklettirerek dört günlük bir yolculuktan sonra Bayburt’a vardı.15 Bayburt’ta 
2.000 kişiye erzak ve çamaşır dağı tıldı. Belediyenin kimsesiz çocuklar için kurduğu ey-
tamhanenin düzenlen mesine çalışıldı, mevcut 80 çocuk giydirilerek yeni teşkil edilen ida-
re heyetine buranın üç aylık ihtiyacını karşılayacak erzak bırakıldı. Yetimhanenin daha 
sonraki iaşe ihtiyacı mülki yetkililer vasıtasıyla aşar mültezimlerince temin olundu. Heyet 
Bayburt’ta bir de dispanser açtı; 12 gün içinde 194 köyden 5.000 kişiye çamaşır ve erzak 
da ğıtıldı.

Bayburt’ta çalışmalarını tamamlayan heyet, 25 Eylül’de Erzurum’a vardı; burada vali, 
eşraf ve diğer yetkililerle yapılan toplantıda yardım programı kararlaştırıldı. Vilâyetin ge-
nişliği dikkate alınarak, 14 kaza yı 3 ay gibi kısa bir zamanda dolaşmak gerektiği için, heye-
tin ikiye ay rılarak münavebe ile biri kazaları dolaşırken, diğerinin merkezdeki iş leri idare 
etmesi kararlaştırıldı. Dört gün sonra Dr. Şekib Bey Hınıs kazasına hareket etti.

Belediyenin verdiği listeye göre Erzurum merkezinde 10.000 kişiye çamaşır ve fanila 
dağıtıldı. Heyetin elinde bulunan 400 ton erzak Erzu rum şehir merkezinde dağıtıldı; ay-
rıca, açılan bir fırında heye tin faaliyet süresi içinde günde yarımşar kilo hesabıyla 1.000 
kişiye ek mek dağıtıldı.16 Diğer yandan, sahipsiz 300 çocuk için bir yetimhane açıldı. Er-
zurum Guraba hastanesi kapanmak tehlikesinden kurtarılarak has tanenin masrafı he-
yetçe karşılandı. Kızılay dispanserinde günde iki-üç yüz hasta tedavi edilerek ilaçları 
dağıtıldı. Ayrıca, bir de dârülaceze tesis olunarak buradaki fakir ve acizlerin ihtiyaçları 
karşılandı.17

Diğer heyet 14 Eylül’de Erzurum’dan hareket ederek 4 gün sonra Eleşkirt kazasının 
merkezi olan Toprakkale’ye vardı. Heyetin geleceğinden haberdar olup toplanan halka ça-
maşır dağıtıldı. Yöre savaş tan son derece harap bir hale geldiğinden hububat satın alına-
mamış, ancak güçlükle temin edilen bir miktar arpa dağıtılmıştı. Savaştan önce bayındır 
bir kaza olan Karakilise (Ağrı) de harap bir haldeydi. Eleşkirt’ten sonra buraya uğrayan 
heyet, satın aldığı bin kile kadar buğdayın yanı sıra halka çamaşır dağıttı. Heyet başkanı 
Lütfi Bey, 21 Eylül 1919’da bu iki kaza da görevlerini bitirdiklerini ve Diyadin kazasına 
gideceklerini telgrafla Hamit Bey’e bildirdi.18

14  KA , ds.33, (1919).
15  KA , ds.265-1 / 1919.
16  İleri, 16 Kasım 1919.
17  TKD (1877-1949), s.49. OHAC (1335-1338), s.49.
18  KA , ds.265-l/1919.



141KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ (1914-1925)

Heyet Diyadin kazası ile Taşlıçay nahiyesine uğradıktan sonra Bayezid’e gitti. Bayezid’te 
yerli halktan başka, Rus ve Ermeni mezaliminden kaçıp buraya sığınan Kafkasyalı Müs-
lümanlar da vardı. Heyet, livâ dahi linde satın alacak hububat bulamadığından, içlerin-
den birisi İran’da Mako şehrine gönderilerek buradan 27 ton erzak gümrük resminden 
muaf olarak Bayezid’e getirildi. Erzakın bir kısmı Kafkas mültecilerine verilerek İran ve 
Nahcıvan’ın zengin köylerine gitmeleri sağlandı.19 Bayezid hal kına erzaktan başka, çama-
şır da verilmiş; ayrıca, yetimhane ve eczahane tesis olunmuştu.

Kızılay heyetinin doğudaki son uğrak yeri Tutak kazası olmuştu. Sade ce 2 bin nüfu-
sa sahip olan bu kazada da halka çamaşır ve erzak dağıtıldı. Böylece, doğuda vazifesini 
tamamlayan heyet, Lütfi Bey’in Trabzon’dan İs tanbul’a gönderdiği 7 Aralık 1919 tarihli 
telgraftan anlaşıldığına göre, tek rar Trabzon üzerinden İstanbul’a dönmüştür.20

B) ANADOLU’NUN İŞGALİ VE KIZILAY HEYETLERİ

Mondros Mütarekesi’nden sonra, İzmir’i Yunan işgaline bırakmaya yöne lik siyasi gö-
rüşmeler devam ederken Yunan Kızılhaçı, Batı Anadolu’da bir takım faaliyetlere başlamış 
bulunuyordu. Bunlar, yerli Rumları tedavi ve onlara yardım etmekle kalmıyor; ayrıca, 
yaptıkları propaganda ve gizlice getirdikleri silahlarla muhtemel bir işgale zemin hazır-
lıyorlardı. Buna karşılık, Kızılay heyetleri ancak Ağustos’tan itibaren bu bölgeye gönde-
rilebilmişti.

Sıhhiye Müdür-i Umûmîsi Adnan Bey, Aydın Valisi ve Sıhhiye Müdürü ile Sıhhi-
ye Müfettişi Ali Agah Bey’den aldığı malûmata dayanarak, Yunan Kı zılhaçı’nın Aydın 
Vilâyetindeki faaliyeti hakkında 18 Şubat 1919’da Kızı lay’ın dikkatini çekti. Adnan Bey’in 
bildirdiğine göre; son günlerde İz mir’e gelmeye başlayan Yunan Kızılhaç heyetlerinin 
çalışmalarına yerli Rum doktorlarla birlikte, ileri gelen birçok Rum kadınları da hasta-
bakıcı olarak katılıyorlar; ayrıca, “sıhhat-i umûmîyyeye hidmet kisvesi tahtında siyasi 
propagandalarına” devam ediyorlardı. “Yapılan bu icrâata mukabil hidemât-ı sıhhiye-i 
Osmâniyye’nin pek sönük kalması ahâli-yi İslâmiyye’yi dilhûn etmekte olduğundan, 
taraf-ı hükümetten bazı fedakârlıklar yapıl makla beraber”, Kızılay’ın da İzmir’e bir sağlık 
heyeti göndermesinin uy gun olacağı belirtiliyordu. Adnan Bey devamla; her ne kadar İz-
mir ve çevresinde savaş ve tâbi felâket görülmüyorsa da, “bin türlü mah rumiyetler içinde 
yuvarlanmakta olan halkın muâvenet-i sıhhiyeye şiddet-i ihtiyacının kâbil-i inkâr olama-
yacağı”, bu yüzden halkın Yunan Kızılhaçı’nın eline düşmemesi için Kızılay’ın faaliyete 
geçmesini temenni ediyordu.21

19  Vakit, 21 Aralık 1919.
20  KA , ds.265-1 / 1919.
21 KA , ds.335.
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Dr. Adnan Bey 8 Mart 1919 tarihli bir başka yazısında; Yunan Kızılhaçı’nın günden 
güne çalışmalarını genişleterek ırk ve mezhep ayırmaksızın hastaları tedavi etmekte ol-
duklarını, buna karşılık Osmanlı sağlık teşkilâtı yetersiz kaldığından Aydın Vilâyetinde 
geniş bir Kızılay teşki lâtının gerekliliğini, hiç olmazsa mahalli Kızılay şubesinin faaliye-
tinin teşviki ile toplanılacak iânenin vilâyetteki sıhhiye müdürlüğüne verilme sini tavsiye 
ediliyordu. Kızılay’ın bu duruma kayıtsız kalmadığı, aynı belgenin derkenarında; “İzmir 
merkez vâridâtının yüzde doksanının orada bu maksada sarfı için” Kızılay idare heyeti-
nin 11 Mart’ta karara vardığı görülmektedir.22

Yunan Kızılhaçı’nın gün geçtikçe faaliyetini genişletmesi Kızılay’ı da endişelendirme-
ye başlamıştı. Bu hususta, 1 Mayıs 1919’da alınan bir kararda şunlara yer veriliyordu:

“Bazı salîb-i ahmerlerin ve alelhusûs Yunan Salîb-i Ahmerinin, İzmir ve oraya mücâvir cihet-
lerde teşkilât icrâ ederek iâne derc etmekde bulunduğu malûm olmakla, bu babda Anadolu cihet-
lerinde ve herhangi bir tarafında merâkiz ve şuabâtımıza malûmat verilerek ecânibin Memalik-i 
Osmâniyye dahilinde merkez ve şube te’sis ve küşâdına hakları olmadığını ve nizamnâme-i esa-
simiz mucibince, Memalik-i Osmâniyye’de yalnız Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin mevcud olup, 
kendisine muâdil diğer cemiyet bulunamayacağını ve ancak salîb-i ahmerler tarafından lacel-ül-
muâvenet gelen heyetler varsa, bunların da cemiyetle temas ederek icâb eden mahal ve surette 
ifâ-yı vazife-i insaniyetkâranede buluna bileceklerinin mezkûr merâkiz ve şuabâtımıza mahrema-
ne bildirilmesi (ve ayrıca)... zikrolunan ecnebi salîb-i ahmerleri için hükümetin bir daha nazar-ı 
dikkatinin celbine karar verildi”.23

Çok geçmeden İzmir ve ardından, 27 Mayıs 1919’da, Aydın şehri Yunan lılar tarafından 
işgal edildi ve işgal Nazilli’ye kadar uzandı. Yunan lılar Aydın’a girişlerinde Topyatağı’ndaki 
askeri hastaneye saldırdılar. Hastaneyi Yunan saldırısından korumak maksadıyla, önüne 
çekilen Kızılay bayrağı yere atılarak; “gayri insani ve biedebane hareketlerle, Türk ve Os-
manlı hükümetine söğüp sayarak” Yunan askerlerince parçalandı. Böylece Kızılay’ın sa-
hip olduğu milletlerarası tarafsızlık ve dokunulmazlık, hiçe sayılmış oluyordu.

Aydın’da köy ve ilçeleri işgale uğrayan binlerce kişi, kitleler halinde İtalyan işgal böl-
gesine sığınıyorlardı. Bunla rın hepsi altlarında, üstlerinde birşey olmayan aç ve çıplak 
kalmış, bü yüklü küçüklü, kadınlı erkekli düşmandan, yangından kaçan insanlardı. Yal-
nız Çine’ye gelen göçmen sayısı 25 bini bulmuştu. Bu göçmenler adına ileri gelenlerle 
“ihtiyar heyetlerinden” 177 kişinin imzaladığı ve Çine Belediye Başkanının tasdik ettiği 
bir “mazbata” ile Aydın Kızılay merkezi başkanı Gümülcineli Hoca Esat (İleri) Efendi ile 
Aydın Belediye Başkanı ve bir tercümandan teşkil edilen heyet, Ağustos’un ilk haftasın-
da, İtilaf devletleri ve İstanbul hükümetine durumu anlatmak ve işgalin kal dırılması için 

22  K A ,  ds.  335.
23  KA, ds.335.
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teşebbüste bulunmak üzere deniz yoluyla İstanbul’a gitti . Bâbıâli ve Saray heyete “bağî” 
nazarı ile bakmıştı. Tarabya’da uğradıkları elçilikler heyete, Çine’ye bir tahkik heyetinin 
gönderilece ğine dair söz verdiler. Heyet üyeleri Kızılay Umûmî Merkezini de ziyaret et-
miş ve yardım ricasında bulunmuşlardı.24 İşgalden kaçarak iç kısımlarda toplanan göç-
menlerin sağlık, iâşe ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılay’ın bir an önce 
faaliyete geçmesi gerekiyordu.

I- Akhisar Heyeti:

“Dördüncü İmdâd-ı Sıhhî Heyeti” olarak da adlandırılan Akhisar Heye ti, 28 Temmuz 
1919’da teşkil olunarak 22 Haziran 1920’ye kadar faaliyette bulundu. Bir başkan, bir dok-
tor, bir idare memuru, üç hastabakıcı, iki hademe ile bir aşçıdan oluşan heyet, 1 Ağustos’ta 
Akhisar’a vardıktan son ra, Yunan işgalinden kaçarak Akhisar, Soma, Kırkağaç kazalarıy-
la çevrede ki nahiye ve köylerden göç eden halk için bir dispanser açtı. Belediyenin 14 ya-
taklı hastanesinde yatak sayısı 100’e çıkarılarak sağlıkla ilgili bü tün işlerini heyet üstlendi. 
Bu sırada etkili olan sıtmayla mücadele edi lerek nahiye ve köylere kinin dağıtıldı.25

Aynı tarihlerde Bâbıâli, Yunanlıların Aydın ve çevresini işgalleri sırasında yaptıkla-
rı mezalimden kaçan “mikdarı doksan bini tecâvüz eden ahâli-yi İslâmiyyenin tehvîn-i 
ihtiyâcatı için muktezi meblağ vesaire ile ecza-ı tıbbiyenin irsâli hakkında” Kızılay’a gön-
derdiği bir yazıyla, hü kümetin bu ihtiyaçları karşılayamamasından dolayı, Cemiyetin göç-
menlere ilaç ve çamaşır gibi yardımlarda bulunmasının gerekliliğini dile getiriyordu.26

Göçmenlerin ihtiyaçlarını yakından gören Heyet, çamaşır dağıtımı ya nında bunla-
rın sağlıklarıyla da ilgileniyordu. Bir yandan sıtmayla müca dele edilirken, diğer yandan 
Akhisar ve çevresinde etkili olan frengiyi önlemek için neosalvarsan ve civayla tedavi 
usulleri başlatıldı. Akhisar aynı zamanda Kuvâ-yı Milliye karargahı olduğundan, Kuvâ-
yı Milliyecilerin tedavileriyle de uğraşıldı. Soma’da 20 yataklı muhacir hastanesinin ida-
re, iskân ve sağlık masrafları heyet tarafından karşılandı. Göçmenlere za ruri ihtiyaçları 
için günlük para yardımında bulunduğu da oluyordu. 11 Mart 1920’de Balıkesir’de açılan 
aşhanede günde 600 göçmene bir öğün yemek verilmiş ve bu durum Balıkesir’in işgaline 
kadar devam et mişti.

22 Haziran 1920’de Yunanlıların taarruza geçip Akhisar ve Balı kesir’i işgal etmeleri 
üzerine heyet, eşya ve malzemesini toplamaya vakit bulamayarak önce Bursa’ya, daha 
sonra da Eskişehir’e geldi. Eskişehir Kı zılay Murahhaslığı deposundan yeniden eşya ve 
malzeme alınarak önce bir dispanser, daha sonra cepheden yaralıların gelmeye başlaması 

24  Asaf Gökbel, Milli Mücadelede Aydın, Aydın, Coşkun Matbaası, 1964. s.303-304, 326. Celal Bayar, Ben de Yazdım, C.7, 
İstanbul, 1969., s. 2102, 2105.
25  KA , ds.237/51.
26  KA , ds.121.
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üzerine 100 yataklı bir hastane açıldı. 19 Temmuz 1921’de Eskişehir’in tahliyesi üze rine 
heyet ikiye ayrılmış; bir kısmı geride kalan yaralılara bakmak için Eskişehir’de kalırken, 
bir kısmı da Ankara’ya ve buradan da Kırşehir’e giderek bir nekahethane açmıştır.27

II- Nazilli Heyeti:

Bir başkan, üç doktor, bir stajyer ve birkaç hastabakıcıdan teşkîl olunan “Beşinci Nazilli 
İmdâd-ı Sıhhî Heyeti”, 14 Ağustos’ta Akhisar’dan hareket ederek Salihli, Alaşehir, Saray-
köy yoluyla 24 Ağustos’ta Nazil li’ye geldi.28 Nazilli’de bir dispanser açıldı, ayrıca göçmen-
lere gi yecek ve erzak dağıtıldı. Bu arada, Kuvâ-yı Milliye müfrezelerine ilaç yardımında 
bulunuldu. Kızılay heyetinde bulunan doktorlar gönderdikleri raporlarda, iç kısımlarda 
toplanan 100 bine yakın göçmenin sıtma ve sefa letle içiçe olduklarını yazmışlardı. Dr. 
Behçet Bey, 27 Ağustos tarihli yazısında gördüğü sefalet manzarasını şöyle tasvir etmek-
tedir:

“...Nazilli’ye muvâsalatımız günü derhal Aydın müftüsü efendinin ri yâset ettiği Aydın 
Muhâcirîni İstimdâd Cemiyeti ile temas edilerek muhâcirînin mikdarı ve sâkin oldukları mahal-
ler öğrenilerek, ertesi gün de derhal icâb eden muâvenete başlanıldı. Nazilli, Sarayköy, Denizli-
Çine taraflarında mevcûd olan muhâcirîn, Aydın ve civarının Yunan kuvvetleri tarafından işgal 
ve ihrâkı üzerine firar eden ahâli-yi İslâmiyeden ibarettir. Aydın’ın üçte ikisi ile civarında mev-
cud 60’ı mütecâviz karyenin tamamiyle ihrâk ve tahrîb olduğu, yetmiş bini mütecâviz ahâli-yi 
Müslimenin Nazilli, Denizli, Dinar, Yenipazar, Da lama, Çine’ye hicret ederek bunlardan on bin 
kadar biçarenin açlık ve hastalıktan vefat ettiği İstimdâd Cemiyeti’nin tanzim etmiş olduğu ra-
pordan ve azâsının ifâdâtından müstebân olmakla, ateş ve kurşun yağmuru altında katliamdan 
firar eden ahâli her manası ile çırılçıplak. Yalnız üzerlerindeki elbiseleriyle evlerini, köylerini, 
mallarını terederek kurtulabilmişdi... Belediyede, hükümette para yok, ahâli-i belde tamamiyle 
lâkayd. Velhâsıl, muhâcirîn için istimdâd edilecek hiçbir yer yok...”.29

Kızılay heyeti, Sıhhiye müfettişi Refet Cafer Bey ve Sıhhiye Müdürü ile birlikte Nazil-
li ve çevresinde incelemede bulundu. Afyonkarahisarı’nda göçmen meskenlerini ziyaret 
ettiklerinde han, medrese köşelerinde ve cami avlularında yerleştirilen göçmenlerin nasıl 
bir çaresizlik içinde olduklarını görmüşlerdi.30 Karahisar’la Nazilli arasındaki güzergâhta 
bulunan bütün köyler sıtmadan muzdaripti. Yeterli miktarda kinin buluna maması, kilo-
sunun 100 lirayı aşmasına sebep olmuştu. Ancak, kaza merkezlerinde mülki yetkililerin 
ve belediye tabibliklerinin kontrolünde daha ucuz fiyatla devlet kinini sattırılıyordu.31

27 KA, ds.237 / 51.  OHAC (1335-1338), s.55.
28  KA, ds.33, (1919). OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920-23 Ey lül 1921), s.26.
29  KA , ds.33, (1919).
30  Dalama köyünde toplanmış Aydınlı göçmenler için bkz. Bayar, a.g.e., s.2243-2244.
31  KA , ds.33, (1919).
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“Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmîyesi”nin İstanbul’da hazırlattığı çama şır ve levazım-
dan başka heyet, 50 bin parça çamaşır, battaniye ve yorgan dağıttı. Diğer yandan, Nazilli’de 
250 yataklı bir hastane ile iki dis panser açıldı. Bundan başka Çine, Koçarlı, Yenipazar, 
Köşk ve Balyanbolu’da faaliyete geçen hastane ve dispanserlerde sağlık hizmeti verilme-
ye başlandı. Çok geçmeden ortaya çıkan yeni gelişmeler cephe karargahı nın iç kısımla-
ra alınmasını zorunlu kıldığından, heyet de göçmen kafile lerini takip ederek merkezini 
Dinar’a nakletti.32

Dinar’a gelen heyet burada, 24 saat içinde, cephe emrine 30 yataklı bir hastane, göç-
menler için de bir dispanser açtı. Nazilli’den kurtarılabilen malzemelerle Denizli’de ikinci 
bir dispanser açılarak ırk ayrımı gözetilmeksizin yerli Rumlara da yardımda bulunuldu. 
Sıcağı sıcağına Yu nan işgal acılarının hissedildiği böyle bir zamanda heyetin, Nazilli ve 
yollarda ırk ve mezheb farkı gözetmeksizin herkesin yardımına koşması üzerine, 10 Tem-
muz 1920’de eczacı ve doktor Rumlardan oluşan bir heyet Nazilli’deki yerli Rumlar adına, 
Kızılay heyeti başkanı Mehmet Lütfi Bey’e bir teşekkür yazısı gönderdi.33 Ordu, Cephe ve 
Kuvâ-yı Milliye’ye Kızılay heyetinin yaptığı yardımları, her zaman takdir le karşılamıştı.34 
Eşya naklinde ordu, Kızılay heyetine yardım etmek teydi. Harbiye Nezareti’nden 12. Ko-
lordu Komutanlığı’na gön derilen 2 Ekim 1919 tarihli bir şifre yazıda şöyle deniliyordu:

“...Doksan altı balyada iki bin kürk, dört yüz kilim, yüz kırk beş başdan geçme sivil kumaşdan 
elbise, altmış bir sivil palto ve on al tı sandıkda bin beş yüz ayakkabı Hilâl-i Ahmer’e teslim olun-
muşdur. Bunların üzerinde ‘Hilâl-i Ahmer’e mahsusdur m.’ işareti vardır. Başlarında bir memur 
vardır. Nazilli’de Fırkaya teslim olunacak ve bunlara Fırka mazbata verecekdir. Fırkaya ona göre 
talimat verilmesi mercûdur”.35

Harbiye Nezareti’nden birkaç gün sonra gönderilen başka bir yazıda, Nazilli’ye gön-
derilecek eşyanın Rıza efendi adında bir memur nezaretinde sevkine başlanacağı bil-
diriliyordu. Eşyanın Afyonkarahisarı’ndan nakli ne yardımcı olunması için 23. Fırkaya; 
Nazilli’de Kızılay anbarına teslim edilmesi için de 57. Fırkaya gerekli emrin verilmesi 
isteniyordu.36 Kış aylarında eşyanın Afyonkarahisar üzerinden nakli oldukça güçtü. Ni-
tekim 12. Kolordu Komutanı Fahrettin (Paşa), Harbiye Nezare ti’ne gönderdiği 14 Aralık 
1919 tarihli şifre yazıda; “Nazilli Hilâl-i Ahmer’ine ve muhâcirîne mahsus eşya ve mal-
zemenin Karahisar’dan Dinar’a kadar mevsim-i şitâda nakli pek müşgül olduğundan, 
nakliyâtın bahren Kuşadası iskelesine ihrâcı daha ziyâde teshilât ve sürati mûcib olacağı 
maruzdur”37 diyordu.
32  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920-23 Eylül 192l), s.29-30.
33  OHAC (1335-1338), s.62-63.
34  “ Hilâl-i Ahmer Beşinci İmdâd-ı Sıhhî Heyeti Riyâseti’ne” gönderilen bir teşekkür yazısı için bkz. OHAC Ankara Murah-
haslığı (23 Nisan 1920-23 Eylül 1921), s.31.
35  ATASE Arşivi, kls.186, ds.25, fh.8.
36  ATASE Arşivi, kls.186, ds.25, fh.35.
37  ATASE Arşivi, kls.39, ds.6l, fh.62.
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Harbiye Nezareti ile 12. Kolordu arasında, Dinar’a gelecek eşyala rın nakli hakkın-
da bu yazışmalar devam ederken, diğer yandan Kızılay he yeti göçmenlerin takip ettiği 
güzergâhlara parelel olarak faaliyet ala nını genişletiyordu. Küçük bir kasaba olan Dinar  
cepheye ol dukça yakın bulunuyordu. Bu yüzden göçmen kafileleri çoğunlukla Burdur ve 
Antalya yolunu tercih ediyorlardı. Bu durumu gözönünde bulunduran he yet, Burdur’da 
50 yataklı bir hastane; Antalya’da ise, bir laboratuvar ve bir dispanser açtı.38 Zamanla, bu 
çevrede toplanan göçmenler daha içerilere doğru çekilmeye başladılar. Bir süre sonra, 
Burdur hastanesi malzemesinin büyük bir kısmıyla orduya devredildi; Yenipazar’a veri-
len Bozdoğan ve Bağarası dispanserleri lağv olundu. Afyonkarahisar, Eskişe hir, Kütahya 
ve Sakarya savaşlarının başlamasıyla Burdur, Antalya ve Men deres’in güneyinde faaliyet-
te bulunmuş olan Beşinci Nazilli Heyetinin çalışmalarına son verildi.39

III- İzmir ve Alaşehir Heyetleri:

Yunan işgali üzerine daha güvenli buldukları İzmir’de toplanan ve sayıları üçbine ula-
şan göçmenlere yardımda bu lunmak üzere İstanbul’dan Ahmet Şerif Bey ve bir idare me-
murundan oluşan bir Kızılay heyeti görevlendirildi. Heyet, Mart - Ağustos 1920 tarihleri 
arasında 6 ay faaliyette bulundu.40 Ahmet Şerif Bey, İzmir’e çıktığı geceyi ve daha sonraki 
faa liyetlerini 7 Nisan 1920 tarihli bir yazısında şöyle anlatmaktadır:

“...Biz İzmir’e tam nısf-ül-leylde muvâsalat etmiş idik. İstasyona çıkıp bir iki adım atar-atmaz, 
bir neferin omuzumdan çekerek ve ite rek ‘bu tarafa’ demesi, beni asabileştirmek değil, çıldırttı. 
Ve he men cevab-ı lâzımı verildi. Lâkin artık ne o gece, ne de sonraki ge celerde uyumak değil, 
baygınlığa intizâr edildi. Vaka’â İstanbul da işgal olundu, fakat bizim gibi sabûr, mütahmil fakat 
vakâr ve izzet-i nefsine taarruz olununca deli gibi kuduran bir millete böyle tecâ vüz olunmadı. 
Terbiye ve nezaket, dini, imanı, ırkı, mezhebi olmayan âlem-şümûl bir seciyedir...İzmir’deki mev-
cudiyetimizin müşâhidi olarak bayrağımız altında boynu bükük bir halde yatan ve maalesef hiç 
bir taraftan hatırları sorulmayan ‘Hızır Reis’ gambotunun pek hamiyyetli zâbitân ve hasseten 25 
kişiden mürekkeb merd yürekli efrâdına tarafımızdan, Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi’nin bir 
hatırası olmak üzere paketlerle sigaralar, portakallar ve bir çift mendil, çorap ve fanila ihdâ edilmiş 
ve bu ... pek büyük alkışlarla pek müteheyyic olduğumuz gönül hoşluğuna vesile olmuşdur”.41

Heyet İzmir’de iki muayenehane açtı; ayrıca, hastaları evlerinde tedavi etmek üzere 
seyyar doktorlar görevlendirildi. Şehirdeki sağlık kurumlarına bağışlanan sağlık eşyası 
ve ilaçtan başka, halkın ih tiyacı için 25 kilo kinin dağıtıldı. Bunun yanında, İzmir’deki 

38  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920-23 Eylül 1921), s.30-32.
39  A.g.e., s.33.  OHAC (1335-1338), s.63-64.
40  A.g.e., s.64-65.
41  KA , ds.335.
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yetimhane ye 1400 lira, Sultani öğrencilerinden kimsesiz kalmış olan 14 kişiye yi ne nakdi 
yardımda bulunuldu.42

Alaşehir heyeti, sekiz aylık faaliyet süresi içinde 1400 hastayı te davi etti; sıtma ile mü-
cadele için seyyar bir doktor nezaretinde, köyle re 65 kilo kinin dağıtıldı. Faaliyet süresinin 
son üç ayında 100 yataklı bir hastane de açan heyet; bu hizmetlerinden başka, 3 binden 
fazla göç mene kömür ve un yardımında bulundu.43 Haziran 1920’de Alaşehir’in iş gali sıra-
sında heyet, Kızılay’ın haiz olduğu milletlerarası ayrıcalığa güvenerek şehri terketmemiş, 
fakat Yunanlılar bütün malzemeyi gasb ile doktor ve memurları esir almışlardı. Bunun 
üzerine TBMM’nin, özellikle Sıhhiye Vekili Adnan Bey’in, Trabzon’da bulunan Yunan Kı-
zılhaç heyetini aynı muameleye tabi tutacaklarını açıklamasından sonra Kızılay doktor ve 
memurları serbest bırakıldı.44

IV- Adana ve Konya Yardım Heyeti:

Adana ve çevresi, Mondros Mütarekesi’nden sonra Fransız işgaliyle birlikte Ermeni 
çetelerinin faaliyet alanına girmişti. İşgal ve Ermeni çe telerinin zulmünden kurtulmaya 
çalışan binlerce Türk, Pozantı’ya doğru göçe başladılar. Bu sırada, Adana’nın ileri gelen-
lerinden teşkil edilen bir heyet İstanbul’da Kızılay merkezine müracaat ederek sayıları 80 
bini aşan muhacirlerin açlık, sefalet ve hastalıklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Çok 
geçmeden Kızılay, Adana ve çevresine 8 doktor, bir eczacı, 4 sıhhiye memuru ile hasta-
bakıcı, idare memuru, kâtip ve hademelerden teşkil ettiği 27 kişilik bir heyet gönderdi. 
İdare heyeti azasından Hay dar Bey’in başkanlığındaki heyet, 29 Eylül 1920’de İstanbul’dan 
Antalya’ ya hareket etti.45

Antalya’ya gelen heyet, öncelikle şehirde bir dispanser açtı. Bu arada, eşyanın 
Pozantı’ya taşınması için vasıta tedarik edilmeye çalışıldı. Antalya ve Havalisi Komutanı 
19 Ekim 1920 tarihli yazısında; “Anadolu’ya muvâsalat eden Hilâl-i Ahmer heyeti henüz 
buradadır. Heyetin getirdi ği eşyalar bir kısım memur nezaretinde olarak birinci kafilenin 
17 Kasım 1936 da, ikinci kafilesi(nin) 18 Kasım 1936’da Antalya’dan hareket ettiği ve heye-
tin vakt-i hareketinin de ayrıca bildirileceği”46 belirtiliyordu.

Heyetin Antalya’da kaldığı 20 gün içinde; Balkan harbi sırasında Rumeli’den gelerek 
Aydın, Nazilli, Sarayköy, Salihli, Alaşehir, Eşme ve Akhisar çevresine yerleştirilen, bu 

42  OHAC (1335-1338), s.65.
43  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920-23 Eylül 1921), s.33-34.
44  Hakimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1921. Yürürlükte olan Lahey Konfe ransı’na aykırı başka örneklere de rastlamak mümkündü: 
Yunanlıların elinde esir bulunan doktor, eczacı ve hastabakıcıdan oluşan 73 kişi, Yu nan Kızılhaçı aracılığıyla serbest bırakıl-
mıştı. bkz. OHAM, no:2, 15 Ey lül 1921, s.26-27.
45  OHAC (1335-1338), s.66-67.
46  ATASE Arşivi, kls.801, ds.90, fh.8.
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defa da Yunan işgali dolayısıyla ye niden göçe mecbur kalan 635 muhacire çamaşır dağı-
tıldı ve tedavileri ya pıldı. Bunların dışında daha binlerce göçmen vardı; bunlar arasın-
da göz hastalıklara ve sıtma yaygındı. Kızılay doktorları 200 göz hastasını te davi ederek, 
bunlardan görmeyen 12 kişi ameliyat edildi. Şehrin cami, medrese ve muhtelif yerlerinde 
barındırılan göçmenler her gün muayene edilerek kendilerine sıtma, uyuz ve diğer hasta-
lıklara karşı etkili ilaç lar dağıtıldı. Antalya Ana Mektebinde fakir öğrencilere çamaşır ve 
basma dağıtıldı.

Kızılay heyeti, 3 Aralık 1920’de Afyonkarahisar yoluyla Konya’ya gel di. Bu sırada Gü-
ney Cephesi Komutanı olan Refet Bele Paşa heyetten, Konya’da subay ve erler için iki has-
tane, göçmen ve fakirler için de bir dispan ser açmasını istemişti.47 Cephe komutanlığının 
ihtiyacı doğrultusunda ilk etapta 100 yataklı ağır yaralı hastanesi açıldı; Haziran 1921’de 
hastaneye 100 yatak daha ilâve olunarak subay ve erlere tahsis edildi. Ayrıca, Ağustos 
1921’de Meram’da subaylar için bir nekahethane açıldı. Halkın ve göçmenlerin sağlık ih-
tiyacını ise, 30 Aralık 1920’den sonra faaliyete geçen Kızılay dispanseri karşılıyordu. Dis-
panserde özellikle frengi, sıtma ve göz hastalıklarıyla mücadele edildi. Göz hastalıkların-
dan üçte ikisini trahom teşkil ediyordu. Dispanserde ayrıca, katarakt amaliyatı da yapılı-
yordu. Daha önce Konya Sıhhiye Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan frengi dispanseri, he-
yete devredildi. Dispan sere müracaat eden hastalardan % 57’si Adana ve Doğu vilâyetleri 
göçmen ve mültecilerinden, % 43’ü de yerli halktan oluşmaktaydı.

Heyet, Konya ve çevresinde de faaliyette bulunuyordu. Nite kim 13 Şubat 1921’de 
Ereğli’de açılan dispanserde özellikle tifüs ve çi çek hastalığıyla mücadele edildi. Bor’da 
açılan dispanser ve 20 yataklı hastanede 2.687’si çeşitli hastalıklardan, 127’si frengili ol-
mak üzere 2.814 hasta tedavi edildi. Adana ve Tarsus çevresinden gelerek Nemrun yöresi-
ne yerleştirilen göçmenler için burada bir dispanser açıldı. Po zantı ve Bilemedik’de iskân 
edilen göçmenlerin çoğu, hava akınlarından kurtulmak için her gün sığınak olarak kul-
landıkları Bilemedik tünelinde hastalanmışlardı. Bu durumu dikkate alan Kızılay heyeti, 
bir dispanser açmış; ayrıca, seyyar bir doktor ve eczahane görevlendirmişti.

Heyet, ordu ve halkın iaşesi ile ilgilendi. 12 Nisan 1921’de Çay’da kurulan yaralı istas-
yonunda yaralıların ilk tedavileri yapılırken, onlara çay ve çorba dağıtıldı. Bor dispan-
serinde açılan aşhanede, iki ay süresince 400 kişiye yemek ve rildi. Pozantı-Kelebek hattı 
güzergâhındaki göçmenlere 10 ton un dağı tıldı. Ayrıca Konya, Karaman, Ereğli, Ulukışla, 
Bor, Niğde, Pozantı, Bi lemedik, Kelebek ve Nemrun’da bulunan göçmenlere 8200 takım 
fanila, don gömlek ile 570 çift yün çorap verildi.

Adana’nın kurtuluşundan sonra göçmenlerin yerlerine dönmeleriyle bir likte heyet, 
Ankara Murahhaslığı’nın isteği üzerine, 50 ton (41.340 okka) pamuk tohumu satın alarak 

47  OHAM, no:15, 15 Kasım 1922, s.71.
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çiftçilere dağıttı. Aralık 1920’de Antalya’da faaliyete açılan bir bakteriyoloji laboratuvarı 
ile bir dispanser, 1922 yılı sonuna kadar faaliyetini sürdürdü.48

V- Karamürsel ve İzmit Heyetleri:

5 Kasım 1920’de Yalova’dan gelen Yunan kuvvetlerinin Karamürsel ka zasına bağlı 25 
köyü yakmaları üzerine, bütün eşyalarını kaybeden köylü lerden 8-10 bin kişi49 İstanbul, 
İzmit ve Derince civarında toplanmaya başladılar. Göçmenlerin yerlerine iadesi, iskân ve 
iâşeleri için Kızılay bir heyet gönderme kararı aldı;50 3 tabib ve birkaç memurdan teşkîl 
edilen heyet, aşhane ve hastane malzemesiyle birlikte 15 Kasım 1920’de Karamürsel’e gön-
derildi.

Yunan kuvvetlerinin Karamürsel’den ayrılmaları üzerine, Karamürsel’e dönmeye baş-
layan halkın iâşesi için 3 bin kişilik bir aşhane ile bir fı rın açıldı. Ayrıca, bir muayenehane 
ve 30 yataklı bir hastane faa liyete geçirildi. Karamürsel’de iki ay kalan heyet, askeri zaru-
retlerden dolayı burayı terkederek eşyasının bir kısmını iç kısımlara gönderdi, diğer kıs-
mını da Kuva-yı Milliye’nin sıhhiye teşkilâtına verdi.51 TBMM, daha ilk günden itibaren 
Kızılay heyetinin çalışmalarına yardımcı olunma sı için Kuva-yı Milliye’ye gerekli emri 
vermişti. Nite kim Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Ankara’da Dahiliye (?) ve Sıhhiye 
Vekili Adnan imzalı 11 Aralık 1920 tarihli yazıya dayanarak bir gün sonra, Gökbayrak Ta-
bur Komutanlığı’na gönderdiği şifre yazıda şöyle diyordu: “Karamürsel Hilâl-i Ahmer he-
yetinin faaliyetine Büyük Millet Meclisi Dahiliye Vekâleti müsâde etmişdir. Heyeti teşkîl 
eden zevâtın ahvâl ve evsâfı ve faaliyetleri daimi bir murakabe tahtında bulundurulmak 
şartıy la, Yunan mezalimine uğrayan halkımıza muâvenet etmesini teshîl etmenizi ve ic-
raat hakkında daima malûmat vermenizi ricâ ederim”.52

İleri gazetesinin verdiği habere göre, İznik ve çevresinde faaliyet te bulunan çeteler-
den kaçan halk da Karamürsel’e sığınmaya başlamışlar dı. Kızılay’ın bütün bu göçmen-
lere yaptığı 15 günlük ekmek sarfiyatı 21.526 kiloyu aşmıştı. Yine aynı süre içinde halka 
118 kilo zeytinyağı, 2.503 kilo fasulye ve 103 kilo et dağıtıldı. Karamürsel’in 14 köyünden 
şehre dönen 4.677 kişiye yiyecek ve giyecek dağıtılmıştı.53 Karamürsel’den sonra Geyve’yi 
merkez seçen heyet, eşya ve malzeme noksanını Ankara Murahhaslığı’nın Eskişehir an-
barından karşılıyordu. Geyve’de bir dispan ser ve 10 Temmuz 1921’de 30 yataklı bir yaralı 
hastanesi açıldı. 27 Şubat 1921’de Kocaeli Komutanlığının isteği üzerine, 150 ya taklı Eşme 

48  OHAC (1335-1338), s.69-72, 74.
49  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920-23 Eylül 1921), s.34.
50  Dersaadet, 13 Kasım 1920. Gazete muhabirinin 12 Kasım’da Hamit Bey’le yaptığı görüşme yer almakdadır.
51  OHAC (1335-1338), s.75.
52  ATASE Arşivi, kls.654, ds.38, fh.45/l.
53  ATASE Arşivi, kls.529, ds.(47-A)-141, fh.10.  İleri, 4 Ocak 1920.
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mevkii hastanesinin idaresi Kızılay heyetine verildi. Bilecik, Lefke, Selpi, Kaynarca ve 
Yenişehir cephelerindeki kıtalara ilaç ve sar gı malzemesi gönderildi, ayrıca halka kinin 
dağıtıldı. Daha sonra Geyve hastanesi 25 yataklı olarak Adapazarı’na naklonuldu ve 15 
Eylül’de yatak sayısı 50’ye yükseltildi. 13 Temmuz’da İzmit’te ikinci bir dispanser açıldı.54

13 Temmuz’dan itibaren Bahçecik, Değirmendere, Karamürsel ve Kapak lı mıntıkala-
rında görev yapan Kızılay doktoru Rüşdü Bey bir yazısında; “iâşe olunan köylerin kısm-ı 
azamı yanmış ve bir kısmı da yağma edilmişdir” demektedir. Bu heyette Rüşdü Bey’den 
başka, Ankara Murahhaslığı’nın görevlendirdiği Dr. Memduh Bey de bulunuyordu. Çev-
redeki köy ve kasaba lara fasulye ve undan başka giyecek elbise ve çamaşır dağıtılmıştı. 
Rüş dü Bey ayrıca; “Ankara ve Geyve Hilâl-i Ahmeri’nin buralara muâveneti kabil değil-
dir... Amerikalıların muâveneti, bugünkü temasıma nazaran İs tanbul merkeziyle komite 
arasında cereyân eden müzâkere neticesinde bu radaki depoya verilecek talimat ve kara-
ra ta’lîk edildiği”ni55 bildi riyordu. Anlaşılacağı gibi heyet, merkezi Derince’de bulunan 
Amerikan Yakındoğu Yardım Cemiyeti ile temas halindeydi.56 Adapazarı ve çevre sinde 
Kızılay’a düşen görevin azalması üzerine, heyet eşya ve malzemesinin bü yük kısmını ma-
halli hastanelere vererek 1921 yılı sonlarında faaliyetini tamamladı.

Mayıs 1921’de Yunanlıların Marmara kıyılarındaki kasaba ve köyleri yağmalayarak 
yakmaları üzerine, Kızılay İtilâf devletlerine müracaat ederek Gemlik ve civarına mil-
letlerarası bir tahkik heyetinin gönderilme sini istedi. Teşkîl edilen heyette İngiliz dele-
gesi ve aynı zamanda he yet başkanı General Franks’tan başka, Fransız delegesi Miralay 
Viğ, İtalyan delegesi Miralay Ruleto ve Milletlerarası Kızılhaç Komitesi tem silcisi Maurice 
Gehri ile refakate memur bir yüzbaşı bulunuyordu. Bu arada Kızılay, Üniversite öğretim 
üyelerinden Ali Macid Bey başkanlı ğındaki bir heyeti Gelibolu vapuruyla Kumla’ya gön-
dermişti.

Yunanlıların İzmit ve çevresinde Türklere yaptığı mezalim hakkında gerek Ali Macid 
Bey’in, gerekse M. Gehri’nin raporlarında detaylı bilgi bulunmaktadır. İtilâf devletlerinin 
teşkil ettiği tahkîk heyetine katı lan M. Gehri, 12 Mayıs-22 Mayıs 1921 tarihleri arasında 
yörede inceleme lerde bulundu. Olaylar hakkında Yunanlılar, Ermeniler ve Türklerin ifa-
delerine başvuruldu. Heyetin verdiği raporda; “Yunan işgal-i askeriyesi anâsırının, iki 
aydan beri Samanlıdağ şube-i ceziresi ahâli-yi Müslimesini imhâ etmek gayesini takip 
ettiklerine kanaat getirildiği” sonucu na varılmıştı.

Heyetin 24 Mayıs 1921’de Gülnihal vapuruyla Yalova’ya yaptığı yol culukta Kızılay he-
yeti ve İtilâf devletleri temsilcilerinin yanı sıra, Londra Üniversitesi Profesörlerinden ve 
aynı zamanda The Manchester Guardian gazetesi muhabiri A.J. Toynbee ve hanımı ile 
54  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920-23 Eylül 1921), s.35-36.
55  KA , ds.121, (1921).
56  OHAC (1335-1338), s.114.
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M. Gehri bulunu yordu. M. Gehri’nin dediğine göre; beş aydan beri Türkiye’de bulunan 
Toynbee’nin elinde, Yunan cephelerinde serbestçe dolaşmak için, Yunan or dusu komutanı 
General Papulas tarafından kendisine verilmiş bir ruhsatna me vardı.

Yunanlılar tahliye hazırlıkları yaparken İzmit ve çevresinde kat liam ve yangınların 
arttığı haberleri İstanbul’a ulaşınca, Kızılay bura nın tahliyesi için Kızılırmak, Gülnihal, 
Nimet, Giresun, Gayret, Galat ve İnebolu vapurlarını tahsis etti; ancak, daha sonra İzmit 
ve çevresin in Yunanlılarca tahliye edildiğinin öğrenilmesi üzerine, diğer gemiler den vaz-
geçilerek yalnız Gülnihal vapuru bir sağlık heyetiyle İzmit’e gönderildi.57

Kocaeli ve Samanlıdağ yarımadasının Türk kuvvetleri tarafından geri alınmasından 
sonra, 30 Ağustos 1921’de, Mehmet Emin Bey’in başkanlığın da İzmit, Değirmendere, Ka-
ramürsel, Kapaklı ve çevresine gönderilen Kı zılay seyyar heyetinde dört doktor ve yeterli 
memur görev almıştı. Heyet, Kızılay’ın verdiği 14 sandık elbise ve 3 sandık ilaç ile Ameri-
kan Yakın doğu Yardım Cemiyeti’nden temin edilen 200 çuval fasulye ve 98 çuval unu bu 
yörede dağıttı.

Yunanlılar İzmit ve çevresini tahliye ederken herşeyi yakıp yıkmışlardı. Kızılay heyeti 
sahil boyunca Yalova üzerine çekilen Yu nan ordusunun bütün sahil köylerini gaz döke-
rek yakmış olduğunu görmüş, vapur da heyet arasında bulunan A.J. Toynbee de bunlara 
şahit olmuştu. 18 Mayıs’ta başlayan ve dört aydan fazla süren tahliye esnasında, 1.200’ü 
Yunanistan’dan olmak üzere 8.500 Samanlıdağ göçmeni İstanbul’a getirildi. Dört bin göç-
menin barındığı Davudpaşa kışlasında, Kızılay 20 Mayıs 1921’de bir aşha ne açtı; burada 
ortalama günde 2.800 kişiye yemek verildi. İstanbul’da bulunan İngilizlerin de bu göç-
menlere zaman zaman yardım ettikleri görülmektedir.58

VI- Bilecik Heyeti:

İkinci İnönü Harbi devam ederken gelen resmi raporlarda Söğüt, Bile cik, Bozöyük ve 
İnönü ve köylerinin Yunanlılar tarafından plânlı bir şe kilde yakılmakta olduğu bildirili-
yordu. Türk ordusunun ileri harekâtı ve düşmanın geri çekilmesinden sonra köylülerin 
dağlarda aç ve perişan bir halde oldukları görülmüştü. Kızılay’ın buraya gönderdiği he-
yete, Bilecik mebusu Osmanzade Hamdi Bey refakat etti. Heyet beraberinde 10.000 lira 
na kit, 56.500 kilo un, 20 teneke gazyağı ve 200 kat çamaşır götürdü.

Kızılay heyeti Mayıs 1921’in ilk günlerinde Bilecik’e vardığı zaman halkın tamamı şeh-
re dönmemişti. Heyettekilerin ifadesiyle Bilecik, büyük bir yangın tarlası görünümündey-
di; şehir tamamen yanmış, harap olmuştu. Yangının halâ belirtileri görünürken, harabe-

57  OHAM, no:l, 15 Eylül 1921, s.7-16. OHAC (1335-1338), s.113. Maurice Gehri, Missions d’enquete en Anatolie: Revue 
Internationale de la Croix Rouge, 15.7.1921. Ayrıca Bkz. Türkiye’de Yunan Fecâyiî (İkinci Kitap), Matbaa-i Ahmet İhsan ve 
Şürekası, İstanbul, 1337.
58  OHAC (1335-1338), s.76, 113-115. OHAM, no:l, 15 Eylül 1921, s.4.
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ler içinde kül olmuş insan cesetleri tüyleri ürpertiyordu. Kızılay heyeti, yerel yöneticilerle 
de temas ederek yardıma en fazla muhtaç olan Bilecik, Kuplu, İnegöl, Bozöyük, İnönü, 
Alibeydüzü, Yayla Akçapınar, Yenişehir, Saraycık, Yarhisar, Söğüt, Ziveh ve Serace köy ve 
kasabalarını ayrı ayrı dolaşarak yardımda bulundu.59

VII- Gördes (Gördüs) Heyeti:

Gördes de Bilecik’ten farklı değildi, yangından tek bir ev kurtulamamıştı. Üçüncü defa 
düşman işgaline uğrayan Gördes’te, halkın kıymetli eşyalarıyla birlikte hayvanları ve di-
ğer zaruri eşyaları ellerinden alın mıştı. Düşmanın son defa çekilirken yaktığı bu yerde 
halk, duvar kenar larında ağaçlardan yaptıkları çadırlar içinde barınmaya çalışıyordu. 
Bun ların çoğu açlıktan ve sıtmadan muzdaripti. Yunanlılar giderken çeşme ve su yolları-
nı da tahrip etmişlerdi.

Kızılay Gördes’e 10.000 lirayla birlikte bir vagon tuz, 6.000 parça ça maşır ve fanila ve 
ayrıca bir seyyar eczane gönderdi. Halk açlıkla karşı karşıya olduğundan, Muhacirîn ida-
resinin verdiği 5.000 lira ile buğday satın alınarak dağıtıldı. Heyetin buradaki faaliyetle-
rine Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ile Saruhan (Manisa) mebuslarından Reşat ve Ömer 
Lütfi Beyler de katıldılar.60

C) SAKARYA YE ÇEVRESİNDE KIZILAY HEYETLERİ

Türk kuvvetlerinin Anadolu’da Yunan ilerlemesini durdurduğu, Sakarya savaşının ce-
reyan ettiği yerlerdeki kaza ve köyler büyük bir tahribata uğramıştı. Yunan kuvvetleri 
yenilgiye uğrayıp geri çekilirken köylerdeki hayvanlarla birlikte işe yarayan eşyaları alıp 
götürmüşler; geride kalan herşeyi ateşe vermişlerdi. Anadolu’da bulunan misyonerler, 
Hıristiyanların böylesine zulüm yapamayacaklarını ileri sürüyorlardı; ancak, Amerika 
Yakındoğu Cemiyeti üyelerinden Miss Allan ile Miss Bilings durumu bizzat kendi gözle-
riyle görmüşlerdi. Miss Allan gördüklerini bir rapor halinde yazmışsa da henüz o tarihte 
yayınlanmamıştı.61 Amerikan heyetine refa kat eden bir Kızılay memurunun gözlemleri, 
1922 yılında yayınlanan Anka ra Murahhaslığı faaliyet raporunda özetlenmişti.62

Savaştan en fazla etkilenen yerler Sivrihisar, Haymana ile Mihalıç çık ve çevresiydi. 
Kızılay, Ekim 1921’den itibaren buralara üç ayrı yar dım heyeti gönderdi. İlk heyet 9 Ekim 
1921’de Haymana’ya gönderildi.63 Garp Cephesi Komutanlığı’nın Dahiliye Vekâleti’ne 
gönderdiği 23 Ekim 1921 tarihli yazıda; Kızılay tarafından Mihalıççık ve Haymana’ya 
gönderi len heyetlerin aç ve çıplak halka para, çamaşır ve daha başka eşyalar dağıttığı, ay-

59  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920-23 Eylül 1921), s.37-38.
60  A.g.e., s.38-40.
61  İzmir’den Bursa’ya, (Halide Edip Adıvar, Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mehmet Asım Us), İstanbul, Atlas 
Kitabevi, Üçüncü Baskı, s.5.
62  OHAC Ankara Murahhaslığı (23 Nisan 1920-25 Eylül 1921), s.43-56. 
63  OHAC (1335-1338), s.81.
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rıca Sivrihisar’a da yeter derecede yiyecek, giyecek ve dok tor gönderildiği belirtilmektedir. 
Yine aynı yazıda, her şeyleri mahvol muş bu mıntıka halkına dağıtılmak üzere Sivrihisar 
için Konya, Mihalıççık için Bolu, Haymana için Ankara mıntıkalarından hemen tohum-
luk tedarikine başlanarak süratle sevkedilmesi gerektiği; aksi takdirde açlığın kaçın ılmaz 
olacağı vurgulanıyordu.64

Sakarya zaferinden hemen sonra, Garp Cephesi Komutanlığı’nın burada ki halka yar-
dım için teşebbüse geçtiği anlaşılmaktadır. 29 Eylül 1921’de Polatlı karargâhından Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’ya gönderilen bir yazıda; “saha-i harp dahilinde bulunan Haymana, 
Sivrihisar, Mihalıççık kazaları dahilindeki köylerin hemen hepsinin düşman tarafından 
ihrâk ve tahrib” edildiği ve ordu tarafından bunlara mümkün olduğu kadar yardımda 
bulunul ması gereği dile getiriliyordu. Ayrıca ordu, Dahiliye Vekaleti ve Kızı lay temsilci-
lerinden oluşacak bir komisyonun nezareti altında, ordudan görevlendirilecek bir amele 
kıtasının ormanlardan kereste tedârik ederek kış gelmeden köylerin inşasına başlamaları 
tavsiye ediliyordu. Aynı yazıda, ordunun elinde bulunan bine yakın ziraat hayvanının 
muhtaç halka verileceği bildiriliyordu.65

Ordu, hükümet ve Kızılay bir yandan halkın yiyecek, giyecek ve barın ma ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışırken; diğer yandan bunları müstahsil duruma getirmek için ziraat mev-
siminden önce tohumluk dağıtımına özen gösteriyordu. Kızılay heyetlerinin yardımları 
1922 yılı boyunca devam etti. Bir haberde, Kızılay’ın yeni yardımları hakkında şunlar yer 
alıyor du:

“...Haber aldığımıza göre geçen ay, Mısır Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ta rafından birinci defa olarak 
gönderilen beş bin İngiliz lirasının mukabili olan otuz yedi bin iki yüz lirayı kâmilen havali-i 
mezkûre muhtaç zürrai için tohumluk ve yemlik zahire itasına karar vermiş ve bunun için 
Sivrihisar’a Salih Bey riyasetinde ve Mihalıççık’a Dok tor Şemseddin Bey riyâsetinde bir heyet 
izâm etmişdir. Mezkûr heyet lerden gelen malûmata nazaran, Salih Bey heyeti muhtacîne yirmi 
bin lira ve Şemseddin Bey heyeti de on bin lira tevzii etmişdir. Haymana için Heyet-i Murahhasa 
tohumluk ve yemlik tedârik etmek üzeredir. Ya kın bir zamanda tevzîâta başlanacakdır”.66

Ordu, Kızılay heyetlerinin çalışmalarına yardımcı oluyordu. Salih Bey başkanlığında 
Sivrihisar’a gönderilen heyet hakkında, Garp Cephesi Komutanlığı, Beylikköprü’de Mer-
kez Menzil Mıntıka Müfettişliği’ne gönderdiği 20 Ekim 1921 tarihli yazıda; eczacı Salih 
Bey’in başkan lığında bir Kızılay heyetinin cumartesi günü sabah Ankara’dan trenle ha-
reket edeceği haber veriliyordu. Heyetin beraberinde iki vagon buğday, beş ton tuz, bin 
metre fanila kumaş, bin metre Amerikan bezi, çok miktar da çamaşır ile makara ve tire 
vardı. Aynı yazının sonunda; “işbu zevat ın Sivrihisar’a kadar naklinin te’min buyrulma-
sını ve Beylikköprü’ye ha reketlerinin iş’ârı”67 isteniyordu.
64  ATASE Arşivi, kls.1114, ds.118, fh.41.
65  ATASE Arşivi, kls.1114, ds.118, fh.43.
66  Hakimiyet-i Milliye, 2 Şubat 1922.
67  ATASE Arşivi, kls.1114, ds.118, fh.55.
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Sivrihisar Mutasarrıflığı’ndaki mezalim dosyalarının incelenmesin den sonra Siv- 
rihisar’a yakın köyler kaza merkezine toplanarak, üç saat ten uzak köyler ise bizzat dolaşı-
larak 72 köye yardımda bulunuldu. Kı zılay heyetinin çalışmalarına Sivrihisar Mutasarrıf 
vekili Ali Bey ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Beyzade İbrahim Bey ve azâdan 
Hoca Sa lim efendi de katılmışlardı. Heyet başkanı Salih Bey bir soru üzerine; “Tohumluk 
tamamiyle hükümetin murakabesi altındadır. Ziraat Müdürü Ferid Bey bu işle meşgul 
oluyor. Tevzîât listeleri hükümet elinde olduğundan verilen zahire tamamiyle tohum ha-
linde toprağa atılacaktır” derken halkın dağıtılan tohumluğu ekmeklik olarak kullanması 
yolundaki kaygı ların yersiz olduğunu da açıklamış oluyordu. Köylünün yeterli çift hay-
vanına sahip olup-olmadığı yolundaki bir soruya ise Salih Bey verdiği cevapta; “Düşman 
istilâsından evvel tarlaların kısm-ı azamı ihzâr edil miş olduğundan, âhâli sıkıntı çekmek-
le beraber, tarlalarını ekecek bir haldedirler. Bilhassa hayvanları olanlar münâvebeten 
çalışmaktadırlar. Kezâlik ordu tarafından kendilerine hayvan itâsı suretiyle muavenette 
bulunulmuşdur”68 diyordu.

Mihalıççık’a gönderilen Şemseddin Bey de basına yaptığı açıklamada, halkın yılgın 
ve ümitsiz olmadığını, bütün bu zayiatı çok kısa zamanda telâfi edecek kadar morali-
nin yüksek olduğunu belirtiyordu. Şemseddin Bey’e göre; dağıtılan tohumluğun yüzde 
sekseninin toprağa atılması mu hakkaktır. Çünkü köylü, şimdi bile biraz açlık çekmeye 
razıdır; geleceği ni kurtarmak için köylüler tarlalarını ekeceklerdir. Hatta bir kısmı ye terli 
derecede ziraatte de bulunmuştu. Buranın sosyal yapısı hakkında da bilgi veren Şemsed-
din Bey, Mihalıççık’tan sonra Haymana ve çevresin de faaliyetlerini devam ettireceklerini 
söylüyordu.69

Haymana heyeti 3.500 lira nakid yardımının dışında halka 500 çift yün çorap, 600 ta-
kım çamaşır, bin metre Amerikan bezi ve 10 bin liralık to humluk dağıttı.70

D) ANTEP VE YÖRESİ (1921-1922)

Antep’e işgal esnasında ve işgalden sonra iki ayrı heyet gönderildi. Üç doktor ve dört 
memurdan teşkil edilen ilk heyete 25 bin lira tahsis edilerek Nisan 1921’de İstanbul’dan 
yola çıkarıldı. Heyet be raberinde 25 bin parça çamaşır, 5 bin parça diğer levazımla birlikte 
bir çok sağlık malzemesi de götürüyordu. Bir Fransız hastane gemisi heyeti İstanbul’dan 
İskenderun’a getirdi.

Antep’in 9 ay muhasara altında kalmasından sonra Fransızlar tarafın dan işgal edilme-
si üzerine, şehirdeki halk açlık ve sefaletle karşı kar şıya kalmıştı. Öyle ki, halkın dörtte 
üçü zerdali çekirdeğinin öğütülerek karıştırıldığı bir undan yapılan ekmekleri yemeye 
mecbur olmuştu. Bu ara da trahom, şark çıbanı, frengi ve hurkat-ül-bevl gibi hastalıklar 
ortaya çıkmıştı.
68  Hakimiyet-i Milliye, 20 Şubat 1922.
69  Hakimiyet-i Milliye, 22 Şubat 1922. Şemseddin Bey gezdiği dağ köy lerindeki nüfus hakkında da şöyle diyordu: “Gezdiğim 
dağ kısımlarında beş çocuktan az aileler hemen yok gibidir. On iki, on, sekiz çocuklu ai leler pek çoktur”.
70  OHAC (1335-1338), s.82.
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Kızılay heyeti Antep’e geldikten sonra, 20 Mayıs’tan itibaren, bele diyenin tahsis ettiği 
binalar muayenehane, ameliyathane ve eczahane ha line getirilerek bir dispanser açıldı. 
Bayramın yaklaşması üzerine, ma halli yöneticilerden teşkil edilen bir komisyonun ne-
zaretinde 4 bin ki şiye eşya ve çamaşır dağıtıldı. O sırada Amerikan hastanesi faaliyetini 
durdurmuş olduğundan heyet, çalışmalarını artırarak faaliyeti süresince 3 binden fazla 
hastayı tedavi etti. Diğer yandan heyet, Antep’te Ameri kan Kolejinin alt katında bulunan 
Türk subay ve sivil esirlerle, yine o civarda bir mağarada tutuklu bulunan askerleri ziyaret 
ederek yardımda bu lundu. Kızılay heyetinin teşebbüsü sonucu esirlerin haftada bir defa 
aileleri ile görüşmeleri sağlandı.71 

Kızılay kaynaklarında belirtilmemekle birlikte, ilk heyetin Antep’te iki ay kadar fa-
aliyette bulunduğu anlaşılmaktadır. İkinci Kol ordu Komutanı Selahaddin Adil Bey, 27 
Haziran 1921’de Maraş’tan gönderdiği bir yazıda şöyle diyordu:

“1- 11.6.37 tarihinde Tel-el-Beşir civarında sukut eden tayyare pos tasının Suriye komiserliğin-
den, Ayıntab İmdâd-ı Sıhhi Heyeti Riyâse tine ta’til-i faaliyet ederek Anadolu tarikiyle hareketi 
tebliğ edil diği ve cevaben; heyetin merkez-i umûmînin emri olmaksızın Anadolu’ dan gitmekde 
salâhiyyet görmediğini ve bu kararın Hilâl-i Ahmer Mer kez-i Umûmîsi ile bil-muhabere veril-
mişse mecbur-ı isbatı olacağı ve aksi takdirde, Ayıntab livâsı dahiline münhasır vazife talimata 
mu halif olmakla deniz tarikiyle avdetlerine müsade edilmesi ve mütebâ ki dört ton kadar malze-
menin nakli için muktezî vesaitin temini ve icâbında Maraş’a hareket edebilmek için bir emr-i 
tahrîrâtın itâsı istirhâm edildiği anlaşılmışdır.

2- İşbu malûmattan bahsedilmeksizin Maraş’a heyetin vürûdunun memnu niyetle kabul ve 
teshilât-ı lazıme ifâ edileceği hakkında Maraş Hi lâl-i Ahmer heyeti tarafından mektup yazılması 
tensîb ve tebliğ edilmiş olduğu ma’rûzdur”.72

Dr. Emin Bey başkanlığındaki ilk Antep heyetinin Haziran 1921 sonuna kadar faali-
yette bulunduğu bir başka belgeden daha iyi anlaşılıyor. Kilis Havalisi Komutanı, 15 Tem-
muz 1921’de İkinci Kolordu’ya; “Hilâl-i Ahmer heyeti(nin) kamilen İskenderun tarikiyle 
Dersaadet’e hareket eyle miş bulundukları”nı bildirmişti.73

TBMM Hükümeti ile Fransa arasında Ankara Andlaşması’nın imzalanması ve An- 
tep’in tahliye edilmesinden sonra buraya ikinci bir heyet gönderil di. İstanbul anbarından 
sağlanan çamaşır, ilaç ve sağlık malzemesi Mer sin limanına çıkarıldı. Mersin Sevk Me-
murluğu Mart 1922 tarihli telgrafında; İstanbul’dan gönderilen 79 sandık ve 14 balye tıbbi 
malzeme ile çamaşır vesair levâzımın Mersin’e geldiğini bildiriyordu. Ankara Murah-
haslığı, Dr. Reşit Sami Bey’i eşyanın dağıtımı için Mersin’e gönderdi.74

71  A.g.e., s.84-86.
72  ATASE Arşivi, kls.1046, ds.26, fh.26.
73  ATASE Arşivi, kls.1170, ds.96-7, fh.61.
74  Hakimiyet-i Milliye, 19 Mart 1922.
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17 Nisan 1922’de Antep’te çalışmalarına başlayan ikinci heyet 5 bin kişiye giyecek dağıt-
tı. Ayrıca, halkın sağlığıyla da ilgilendi; Antep mahalli Menzil hastanesi ve yetimhaneye, 
Birecik yetimlerine, Kilis ma halli hastanesi ve yetimhaneye, Rumkale yetim ve muhtaç 
çocuklarına ilaç ve çamaşır dağıttı.75

E) BÜYÜK TAARRUZ ve YUNANLILARIN ANADOLU’YU TERKETMELERİ

30 Ağustos yenilgisinden sonra Yunanlılar Anadolu’yu terkederken, geçtikleri yerler-
deki köy ve kasabaları tamamen tahrib etmişlerdi. Yu nanlılar tarafından yapılan zulüm 
ve faciaları yerinde tesbit etmek üzere zaferden sonra bir komisyon oluşturuldu. İkdam 
yazarlarından Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Vakit yazarlarından Mehmet Asım (Us), 
Akşam ya zarlarından Falih Rıfkı (Atay) ve Halide Edip (Adıvar)’dan teşkil edilen komis-
yon, gözlemlerini Aralık 1922’de yayınlanan “İzmir’den Bursa’ya “ adlı eserde topladı.76

Anadolu’da Yunan işgaline uğrayan her yer bir harabe haline gelmiş ti. Türk heyetlerin-
den başka, zaferden sonra Anadolu’da incelemelerde bulunan Kızılhaç heyetleri de aynı 
görüşü paylaşıyorlardı. İz mir’in kurtuluşundan sonra Batı Anadolu’ya gelen Milletlerara-
sı Kızılhaç Komitesinden bir heyet raporunda; Yunanlıların hiçbir mecburiyet olmadan 
Anadolu’yu bir harabeye çevirdiklerini ve halkı öldürdüklerini yazıyor du. Yine aynı heyet, 
yerli Rum ve Ermenilerin de bütün bu olanlardan so rumlu olduklarını belirterek; “Ekseri-
ya terk-i diyara mecbur olan em lak sahipleri, götürebileceğini aldıktan sonra mahsulâtı ile 
evini düş man addettiği bir ırka terketmekten ise yakmayı tercih etmişlerdir”77 diyordu.

Zaferden sonra TBMM Hükümeti, ordu ve Kızılay, Anadolu’nun imârı ve halkın iskân 
ve iâşesi için yoğun bir çalışma başlattı. Kızılay bu yerlere yardım heyetleri göndermekle 
işe başladı. Ayrıca, Yunan işgalin den kaçarak İstanbul’da toplanan göçmenlerin yerlerine 
geri dönmeleri sırasında “mülteci kafileleri Hilâl-i Ahmer delâletiyle sevkedildi”.78

Ankara Murahhaslığı’nın aldığı ilk kararda, Batı Anadolu ile ilgili olarak şunlara yer 
veriliyordu:

“Ric’at eden Yunan ordusunun Garbi Anadolu’da tahrib ve ihrâk ettiği şehir ve karyeler aha-
lisinden pek ziyâde muhtac-ı muâvenet ve iâşe oldukları makamat-ı aidesiyle mahalli Hilâl-i 

75  OHAC (1335-1338), s.86.
76  İzmir’den Bursa’ya, s.5. Falih Rıfkı, “ Bornova’da Son Gece” adlı yazısında şöyle diyor: “Sakarya muharebesinden beri 
Batı Cephesi istih barat şubesinde çalışan Halide Edib Hanım’ın refakatinde yarın sabah İz mir’den Bursa’ya hareket ediyoruz. 
Yolumuz Manisa, Alaşehir, Uşak, Afyon ve Kütahya’dan geçiyor. Bu yolu iki kısma ayırabiliriz: 1-İzmir’den Af yon’a kadar, 
2-Afyon’dan Bursa’ya kadar. Birinci kısım güneyde ricat eden Yunan ordusunun geçtiği hattı. Onun için en ziyade harp, yangın 
ve öldürme afetlerine uğrayan halkımız ve ka sabalarımız Batı Anadolu’nun bu parçasındadır... Vakıa biliyoruz ki, yo lumuza 
büyük facianın ancak bir kenarı düşüyor. Batı Anadolu’da ise en küçük köy bile zulümden uzak kalmamıştır”,  s.53.
77  Hakimiyet-i Milliye, 31 Ocak 1923.
78  ATASE Arşivi, kls.1656, ds.33 (336), fh.8/l.
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Ahmer merâkiz ve şuabâtından müracaat ve işârattan anlaşılmış olmakla Uşak, Bursa, Eski şehir 
ve Bilecik, Aydın livâsı ve civarı, İzmir, Manisa sancakların da halka ilbâs, iâşe ve tedavi ve 
husûsât-ı sairede muâvenette bulun mak üzere Ankara ve İstanbul’dan beş imdad-ı sıhhi heyeti 
teşkil ve izâmı ve bu heyetlerin masarifi için şimdilik iki yüz bin liranın tahsîsi ve ileride lüzûm 
görüldükçe yeniden tahsisât itâsı takarrür etmişdir”.79

Heyetler Batı Anadolu’ya gittikten sonra TBMM Hükümetince verilen rapor ve yapılan 
tekliflerle Ankara Murahhaslığı’ndan Ömer Lütfi Bey’in İzmir, Manisa, Alaşehir, Uşak, 
Afyonkarahisar, Eskişehir ve çevresinde yaptığı incelemelerden sonra Kızılay yeni bir ka-
rar almak durumunda kal dı. Buna göre Dokuzuncu, Onuncu, On Birinci, On İkinci ve On 
Üçüncü “İmdâd-ı Sıhhi Heyetleri” adı altında Batı Anadolu’nun muhtelif yerlerine gönde-
rilen heyetlerin faaliyetleri Nisan 1923’e kadar uzatılıyordu. Her heyet faaliyet alanındaki 
muhtaç halkın isimlerini kapsayan bir defter tutacak; 12 yaşından büyük olanlara ayda 10 
kilo, küçüklere ise 5 kilo buğday dağıtacaktı. Buğday verilmediği takdirde 10 kilo buğday 
yerine 9 kilo, 5 kilo yerine de 4,5 kilo un dağıtılacaktı. Aşhanelerde haftada yalnız üç defa 
yemek verilecekti. Bir kişiye verilecek yemekte 125 gr. un veya kuru sebze, 50 gr. et, 5 gr. 
sade yağ ve 5 gr. tuz bulunacaktı. Yine aynı kararda heyetlere yeniden; 30.000 yorgan ve 
battaniye, 30.000 kat çamaşır, 5.000 takım erkek elbisesi, 5.000 çocuk elbisesi, 30.000 çift ço-
rap, 10.000 çift çarık, 6.000 kalın fanila, 1.000 pamuklu ve 4.000 kadın elbisesi veya kumaş 
gönderilmesi uygun görüldü.80

10 Eylül 1922’de Ankara’dan hareket eden Uşak-Afyonkarahisar heye tinde bir başkan 
ile üç doktor ve üç memur ile müstahdemler bulunuyordu. 21 Eylül’de Uşak’a gelen heyet 
bir muayenehane ve eczahane açtı; mahalli idarecilerin de yardımıyla ihtiyaç sahiplerinin 
listeleri hazırlandı. Daha sonra üç kola ayrılan heyet Eşme, Afyonkarahisar ve Uşak çev-
resinde 91 köyü dolaşarak 17 bin kişiye 83 ton hububat, 88 çadır, 5.386 yün fa nila, 10.901 
metre Amerikan bezi ve pazen, 4.150 çift çorap, 6.437 don, 2.861 muhtelif elbise, 9.450 min-
tan ve gömlek, 1.336 battaniye, 8.090 kadın ve erkek çamaşır levazımı dağıttı.

Bilecik-Eskişehir heyeti, Bilecik’i merkez seçerek 15 Eylül’de faaliyete başladı; ayrı-
ca Bilecik, İznik, Yenişehir, Seyidgazi ve Gemlik’te tâlî heyetler kurdu. Dağıtılan erzak 
ve eşyanın bir kısmı yöreden satın alındı, diğer kısmı ise Kızılay’ın Ankara ve İstanbul 
depo larından temin edildi.81 Kasım 1922 ortalarına kadar Bilecik köylerin den 1.361 ve 
Pazarcık’a bağlı 11 köyden 921 kişiye çamaşır, fanila, Ame rikan bezi ve çorap gibi yar-
dımlarda bulunuldu. Bilecik’te sokakta kalan halk için 40 baraka yapılması karar altına 
alınmıştı. Hakimiyet-i Milli ye’de yer alan habere göre; “Heyet şimdi İznik taraflarına git-
miş ve oradaki muhtâcîne muâvenette iştigâl etmekde bulunmuşdur. İznik ve civa rında 

79  KA , ds.335, (1922).
80  KA, ds.335, (1922).
81  OHAC (1335-1338), s.90-91.
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ihtiyaç sahibi 1.602 nüfusa tohumluk buğday tevzîi olmuş ve bu ha valide yersiz yurtsuz 
kalanların iskân ve ilbâsı için İstanbul’a sipariş edilen iki yüz çadır ve mühim mikdarda 
çamaşır İzmit’e vâsıl olmuşdur”.82

Kızılay heyetinin Eskişehir’deki faaliyeti hakkında da, Eskişehir Kızılay hastanesi baş-
hekimi şunları yazıyordu:

“...Bu emir dairesinde Mutasarrıflığa, Seyitgazi Kaymakamlığına, mahallâta ihbâratta bulunduk. 
Ve Mutasarrıflıkdan tevzii heyetinde bu lunacak bir memur istedik. Kurâdan getirilen ve muhtâcînin 
aded-i nü fusunu, esamisini, sinlerini hâvî bulunan ilmuhaberleri Muâvenet-i İctimâiyye Komis-
yonuna tasdik ettirdik. Mahallâttan vürûd eden muhtâcîni ellerindeki vesâik-i resmiyeye ilâveten 
imkan mertebesinde tahkik ve tedkike tâbi tuttuk. Ve böylece Dr. Yakup Bey, Eskişehir Muâvenet-i 
İctimâiye Komisyonu azâsı ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Reisi Bahaeddin efendi ile acizden mürek-
keb bir komisyon huzurunda 9 Kanûn-ı evvel 38’de tevzîata ibtidâr ettik”.83

İşgalden yeni kurtulmuş bölgelere gönderilen yardımlar, yine de ih tiyaçları karşıla-
makta yetersiz kalıyordu. Özellikle 1923 yılı baharın da tohumluğa olan ihtiyaç artmıştı. 
Bu konuda Seyitgazi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden Ankara Murahhaslığı’na gönderi-
len 8 Mayıs 1923 tarihli ya zıda; “Kazamız uzun müddet düşmanın işgali altında kalması 
ve aynı za manda cebhe-i harbin de kazanın tam vustâsında bulunması hasebiyle, kaza 
halkının servet-i umûmîyesi kâmilen denilecek derecede düşman tarafından imhâ edil-
diği ve ellerinde tohumluk değil, yiyecek zahireleri bile kal madığı cihetle zirâyat dahi 
yapamayarak bu yüzden bugün aç ve bi-ilaç kalmışlardır”84 deniliyordu. Bu yazı üzeri-
ne Ankara Murahhaslığı’ndan Seyitgazi Komutanlığına gönderilen 12 Mayıs 1923 tarihli 
telgrafta; “En seri vasıta ile şimdilik bir vagon buğday tevzîi için Eskişehir depo müdü rü 
Tahsin Bey’e bin beş yüz lira irsâli karargir olduğu”85 bildirildi.

Dr. Mehmet Bahaeddin Bey’in başkanlığındaki On İkinci İzmir-Manisa Heyeti Dr. Ah-
met Ragıb Bey, Dr. Cemaleddin Bey, Dr. Salih Sabri Bey ve Dr. Yusuf Ziya Bey ile iki idare 
memurundan oluşuyordu. Heyet 20 Eylül 1922’de faaliyetine başladı.86 Heyet beraberinde 
götürdüğü ilaç, hubu bat ve giyeceği beş kısma ayırarak Manisa, Kasaba (Turgutlu), Salih-
li, Alaşehir ve Eşme’ye sevketti. Yunan işgalinden önce 77.026 ev ve 99.500 kişinin yaşadığı 
bu yörede, işgal esnasında 43.000 kişinin eksildiği ve 25.236 evin Yunanlılarca yakıldığı 
anlaşılmıştı. Heyet faaliyetinin ilk haftasında un, daha sonra giyecek ve çocuklar için 500 
kilo pi rinç, 828 kutu süt tozu dağıttı. İzmir-Manisa heyetinin kurup idare et tiği sağlık 
kurumları şunlardı:

82  Hakimiyet-i Milliye, 15 Kasım 1922.
83  KA, ds.237/51, (1922).
84  KA , ds.335.
85  KA , ds.335
86  KA , ds.833, (1922).
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Kasaba’da 20 yataklı bir hastane, bir dispanser; Alaşehir’de 20 ya taklı bir hastane, bir 
dispanser; Manisa Kızılay Merkezi tarafından tesis edilip, idaresi heyete bırakılan 30 ya-
taklı bir hastane ve bir dis panser; Salihli’de bir dispanser.87

Baştabib Operatör Kemal Bey’in başkanlığında 5 doktor ve 4 memurdan oluşan başka 
bir heyet Aydın ve Söke çevresine gönderil di.88 Dört defa düşman işgaline uğrayan bu yö-
rede tahrib edilmeyen tek bir köy kalmadığı gibi, üstelik bütün yollar da kullanılmayacak 
bir ha le getirilmişti. Mevsimin kış olması ve yeterli nakliye aracı bulunamaması yüzün-
den heyetin eşyası güçlükle taşınabildi.

1922 yılı ortalarına kadar Menderes nehrinin güneyi İtalyan işgali altında olduğun-
dan, buradaki halk göç etmemiş; hatta Aydın yöresinden bir kısım halk da buraya gel-
mişti. İtalyanların çekilmesinden sonra ise, buraları Yunan işgal sahasına girdiğinden bu 
defa halk Bozdoğan, Muğla ve çevresine göç etmeye başladılar. Yeni gelen göçmenler için 
Bozdoğan, Bağarası ve Yenipazar mıntıkasına ve ayrıca Koçarlı ve çevresine Ankara’dan 
iki heyet gönderildi. Heyetlerin beraberinde çamaşır, battaniye ve ilaç gibi yardım malze-
meleri bulunuyordu. Birinci heyet faaliyette bulunduğu iki ay içinde sağlık hizmetlerin-
den başka 6.154 kişinin iaşesini te min etti. İkinci heyet diğer hizmetlerinden başka, 6.190 
parça çamaşır ve battaniye dağıttı. Yine aynı yörede muhtaçlara un dağıtmak ve aşha-
ne aç mak için Ankara Murahhaslığı’nca Muğla Kızılay Merkezine 13 bin lira gön derildi,  
Muğla Merkezi bir aşhane açtı ve 31.000 kilo un dağıttı. Bun dan başka Denizli, Antalya ve 
çevresindeki Kızılay merkez ve şubelerinin gelirleri de bu amaca tahsis edildi.89

Daha önce bahsettiğimiz Aydın heyetinin faaliyetleri hakkında Hakimiyet-i Milliye’de 
yer alan bir haberde heyetin; Aydın ve Nazilli çevresinde 250 çuval un, 100 çuval fasul-
ye, 2.000 takım elbise, 4.000 takım ça maşır ve ayakkabı dağıtmakta olduğu bildiriliyordu. 
Ayrıca, üç dispanser faaliyet halindeydi.90 Heyetin faaliyette bulunduğu dokuz ay içinde 
82.500 kişiye çamaşır ve erzak dağıtıldığı gibi, dispanserlerde 20.497 hasta tedavi edil-
mişti. Dağıtılan erzak arasında 193.457 kilo un, 43.043 kilo fasulye, 180 kilo pirinç, 80 kilo 
sabun, 283 kutu süt tozu ve 134.346 kutu kibrit bulunmaktadır.91

Balıkesir ve Bursa yöresi de düşman istilasından etkilenen yerler arasındaydı. Batı 
Cephesi Komutanlığı’nın 30 Eylül 1922 tarihli bir yazısın da; “Bandırma’da işsiz ve güçsüz 
kalmış dört bin kişi bulunduğu ve bun ların elyevm emvâl-i metrûkeden iâşeleri temin 
edilmekde ise de, bu tedbir-i muvakkat olduğundan bunlara Hilâl-i Ahmer veya suver-i 
saire ile muâvenet-i lâzimede bulunulması”92 isteniyordu. Yine aynı tarihlerde, 8 Ekim’de, 

87  OHAC (1335-1338), s.94.
88  KA , ds.833, (1922).
89  OHAC (1335-1338), s.87-88.
90  Hakimiyet-i Milliye, 15 Kasım 1922.
91  OHAC (1335-1338), s.95.
92  ATASE Arşivi, kls.1656, ds.33 (336), fh.7.
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Bandırma Kaymakamı Ahmet Bey de Ankara Murahhaslığı’na gönder diği yazıda aynı 
konuya değinerek; “Civar kurâdan bazıları ile nefs-i Bandırma, kasabanın Yunan ordu-
su tarafından hemen tamamen ihrâk edilme sinden ahali açıkta ve muhtaç-ı tedavi ve 
muâvenet ve şâyân-ı terahhum bir haldedir”93 diyordu. Bunun üzerine Balıkesir ve Bursa 
yöresine gönderilen heyet, 1922 yılı Ekim ayının ilk günlerinde Bandırma’ya çık tı. Heyette 
doktor ve memurlardan oluşan personelden başka, dağıtılmak üzere 400 sandık ve balye 
eşya bulunuyordu.94

Hakimiyet-i Milliye’nin verdiği bir haberde; Balıkesir-Bursa (On Üçüncü Yardım) He-
yeti, M.Kemalpaşa (Kirmasti), Karacabey, Bandırma ve çev resinde faaliyete geçmiş ve 400 
çuval un, 200 çuval fasulye ve çamaşır dağıtmaya başlamıştı. Karacabey ve Kirmasti’de 
açılan dispanser ve aşha neler faaliyet halindeydi.95

On Üçüncü Kızılay Heyeti, faaliyette bulunduğu 9 ay içinde yiyecek ve giyecekle bir-
likte halka ziraat aleti de dağıttı. Karacabey ve Kirmasti aşhanelerinde altı ay içinde 2.200 
kişiye yemek verildi. Bunun ya nında Kirmasti, Karacabey, Bandırma ve Erdek’te 206.523 
kilo un, 18.799 kilo fasulye, 12.820 kilo tohumluk buğday ve 10.256 kilo mısır; ziraat için 48 
pulluk ve 36 karasaban; ayrıca, 262 çadır, 400 kazma ve kürek da ğıtıldı.96

Kızılay, TBMM’nin idaresine geçmesinden sonra Trakya’ya da yardım heyetleri gön-
derdi. Mudanya Mütarekesi ile Trakya, Türk idaresine geri veriliyordu. Bu arada TBMM 
Hükümeti, Trakya’yı teslim al mak üzere Refet (Bele) Paşa’yı görevlendirdi. 19 Ekim’de 
İstanbul’a ge len Refet Paşa, 31 Ekim’de Çorlu’dan başlayarak 15 Kasım gününe kadar 
Trakya’yı teslim aldı. Trakya’daki hastane ve dispanserlerdeki malzeme ve ilaçlar Yunan-
lılarca tamamen götürülmüştü. Mülki idarelerin ve bele diyelerin zaruret içinde bulunma-
larından dolayı sağlık kurumları fonksi yonlarını yerine getiremiyordu. Kızılay buradaki 
sağlık kurumları için 30 bin lira tahsisat ayırdı. Bütün personel ve malzemesi İstanbul’dan 
gönderilmek suretiyle Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Keşan ve Çorlu’da bi rer hastane ve 
dispanser; ayrıca Vize’de bir dispanser açılarak altı ay faaliyette bulundu. Mülki ve yerel 
idarelerin tesis edilmesinden sonra bu müesseseler malzemeleriyle birlikte yerel idarelere 
devredildi.97

F) ANADOLU’NUN İMÂRI

Yunan işgali sona ermiş, göçmenler yerlerine geri dönmeye başlamış lardı; ancak 
Anadolu’nun imâra ihtiyacı vardı. Öncelikle bu iş Mübâdele İmâr ve İskân Vekâleti’yle 
93  KA , ds.126.
94  OHAC (1335-1338), s.97.
95  Hakimiyet-i Milliye, 15 Kasım 1922.
96  OHAC (1335-1338), s.97.
97  A.g.e., s.98-99. “ Hilâl-i Ahmer’in Trakya’daki Faaliyeti”, THAM, no:18, 15 Şubat 1923, s.147.
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Kızılay’a düşüyordu. Bir yandan yeni evler inşâ edilirken, bir yandan da hasara uğra-
mış ve terkedilmiş binalar ona rılmaya çalışılacaktı. Mübâdele, İmâr ve İskân Vekâleti’nce 
Avrupa’daki birtakım örnekler de incelenerek uygulanabilirliği araştırılıyordu.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Belçika’da aynı amaçla teşkîl edilen Milli İtibâr Sana-
yi Bankası’nın nizamnamesinin yanı sıra, buna benzer diğer bankaların nizamnameleri 
tercüme edilerek incelenmiş ve mahalli ih tiyaçlar da gözönünde bulundurularak İmâr 
Bankası Kanunu meydana getiril mişti. İmârla ilgili olarak Belçika, Fransa ve Almanya’da 
yayınlanan ki tap ve makalelerden uygulanabilirliği ölçüde yararlanılıyordu. Bu arada 
Samsun, Aydın ve Manisa çevresindeki köylerin inşasına başlanmıştı.98

Heyetlerin faaliyete başlamasından kısa bir süre sonra, Aralık 1922’de, Kızılay da inşa-
at çalışmalarına katıldı. Merkezi İzmir olmak üzere teşkil edilen Manisa ve Aydın inşaat 
heyetleri çalışmalarını 1923 senesi sonuna kadar sürdürdü.99

Büyük Zaferin hemen ardından Kızılay’a, bazı bakanlıklardan imârla ilgili müraca-
atlar gelmeye başladı. 17 Ekim 1922’de Dahiliye Vekâleti’nden Ankara Murahhaslığı’na, 
“Aydın’da inşâ edilecek barakalar hakkında” gönderilen bir yazıda; “ Gerek merkez, gerek 
mülhakatta en zi yâde müterrik(?) olan mahaller için bin beş yüzü bir oda ve sofa ve bin 
beş yüzü de ikişer oda, bir sofa olmak üzere üç bin barakaya ihtiyac-ı azim olduğundan 
bademâ gönderilecek meblağın bu barakaların ihzâr ve in şâsına” harcanması için Muğla 
Kızılay Merkezine tebligatta bulunulması hakkında Aydın Mutasarrıflığı’nın gönderdiği 
“telgrafnamenin sureti leffen takdim kılınmakta” idi.100

Dahiliye Vekâleti, 18 Kasım 1922’de Ankara Murahhaslığı’na yeni bir yazıyla; “Düş-
man tarafından vâsi mikyasta ihrâk ve tahribata marûz kal mak itibarıyla pek elîm bir 
vaziyette bulunan Bandırma ve Erdek kazaları ahalisinin ihtiyâcatı hakkında Karesi me-
busu Abdülgafur, Hasan Basri, İbrahim Cevdet Beyler tarafından” hazırlanan bir raporun 
suretini göndere rek Kızılay’ın buralara yardımda bulunmasını rica ediyordu.101 Yine aynı 
günlerde Sıhhiye ve Muâvenet-i îctimâiye Vekâleti; açıkta kalan halk için baraka inşası-
nın hemen mümkün olamayacağını, bunları kışın soğuğun dan korumak için Kızılay’ın, 
Muâvenet-i İctimâiye Komisyonlarına yeter miktarda çadır vermesi isteniyordu.102

Yunan işgalinin kalkmasından sonra Anadolu’nun imarı pek kolay olmamıştı. Batı 
Anadolu’nun birçok yerinde savaşın izleri kısa sürede silinemiştir. Ömer Lütfi Bey, 
Gördes’le ilgili olarak 26 Ha ziran 1923’te İzmir’den gönderdiği bir yazıda şöyle diyordu:

98  “Mübâdele, İmâr ve İskân Vekilinin Beyanatı”, Açıksöz, 20 Şubat 1924.
99  THAM, no:49, 15 Eylül 1925, s. 169.
100  KA , ds.126.
101  KA , ds.121.
102  KA , ds.126.
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“337 Senesi Mayıs ayında düşman tarafından kasden ve tamamen ihrâk ve tahrib edilen Ma-
nisa livâsına tâbi Gördes şehri ahalisinin ekseriyetle fukara, arazilerinin dağlık olmasından bil-
mecbure halıcılık sanatıyla maişetlerini tedârik mecburiyetinde olmalarından ve destgahlarının 
dahi tahrib edilmesi hasebiyle bu haklarından da istifade edememeleri yüzünden evvelce 3359 
hane, 400 mağaza ve dükkan, 20 ca mi ve mescidden ibaret olan bu mamûr şehirde, hal ü vakti 
yerinde olanlar son üç sene zarfında pek âdî olmak üzere ancak iki yüz mesken inşâ edebilmişler-
dir. Halkın kısm-ı azamı meskensiz ve me’vasız kai mıştır. Gördes, hal-i hâzırıyla Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti’nin cidden muâvenet ve şefkatine muhtaç bir halde bulunmaktadır...”

Ömer Lütfi Bey aynı yazıda; sanatkâr memurlardan iki veya üç kişinin gönderilmesini, 
ayrıca bu iş için sanatkâr esirlerden istifade edilmesi ni tavsiye ederek; sonbahara kadar 
200 meskenin inşâsı için İzmir’den ge tirilecek cam, çivi gibi inşaat malzemelerine sarfe-
dilmek üzere ilk etap ta 10 bin lira gerektiğini bildiriyordu. Bu yazının, 4 Temmuz 1923’te 
genel kurul toplantısında okunmasından sonra, idare heyeti inşaat için 100 bin lira sar-
fedilmesine karar verdi.103 Ancak bu paranın sadece Gördes için değil, bütün Anadolu’da 
yapılacak inşaatlara harcanacağı an laşılmaktadır. Nitekim, Dahiliye Vekâleti’nin; “Gördes 
kasabası ahali sinin intihâb olunan mahalde iskân ve ikâmetleri için icâb eden baraka ların 
inşâsına müteallik muameleye dair” Umûmî Merkeze gönderilen 16 Eylül 1923 tarihli 
yazıya verilen cevapta; Gördes’te Kızılay’ın inşaat yap masının mümkün olmadığı, ancak 
sarfedilmek üzere 5 bin lira gönderilmesi ne karar verildiği bildiriliyordu.104

Kızılay inşaat heyetlerinin faaliyetleri süresince, bütün malzemesi Kı zılay tarafından 
karşılanmak üzere 2.429 baraka doğrudan doğruya Kızılayca; 4.328 baraka kereste, çivi 
ve diğer malzemesi Kızılay’ca tedarik edil mek suretiyle sahipleri tarafından yeniden inşa 
edildi. Kızılay’ın katkılarıyla inşa edilen 6.597 eve toplam 30 bin kişi iskân edilmişti.105

Kızılay tarafından doğrudan doğruya Aydın Sancağında 352, Burhaniye’de l30, 
Nazilli’de 160, Karapınar’da 96, Germencik’te 72, Atca’da 200, Köşk’te 18, Manisa sancağın-
da 313, Turgutlu’da 270, Ahmedli’de 45, Urganlı’da 22, Salihli’de 304, Alaşehir’de 270 adet 
olmak üzere toplam 2.252 ev yapıldı. Malzemesi Kızılay tarafından verilmek suretiyle 
sahipleri tarafından Aydın sancağında 560, Burhaniye’de 557, Nazilli’de 226, Kara pınar’da 
128, Germencik’te 136, Umurlu’da 171, Sultanhisar’da 101, Atca’ da 145, Köşk’te 145, Manisa 
sancağında 127, Turgutlu’da 30, Ahmetli’de 155, Urganlı’da 45, Soma’da 75, Eşme’de 641, 
Salihli’de 237 ve Alaşehir’de 103 adet ev inşâ edildi.106

Anlaşılacağı üzere, savaştan sonra Kızılay’ın Anadolu’nun imâr çalış malarına katılma-
sı zarûri idi. Savaş yıllarında bütün kaynaklarını hal kın ve ordunun yardımına sarfeden 
Kızılay için bu tabii bir görev olarak görülüyordu. Halktan ve resmi makamlardan gelen 
103  KA , ds.335/2.
104  KA , ds.335/2.
105  THAM, no:33, 15 Mayıs 1924, s.298.
106  OHAC (1335-1338), s.100-101.
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yardım istekle rini başka şekilde yorumlamak mümkün değildir. Kabul etmek gerekir ki, 
taş üstünde taş bırakılmamış şehir ve köyleri yeniden imâr etmek bir tek bakanlığın harcı 
değildi; millet ve devletin bütün müesseseleri ile bir likte büyük çaba sarfetmesi gereki-
yordu ki, bu önemli ölçüde başarılmıştır. 
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VI. BÖLÜM

LOZAN’DAN SONRA KIZILAY: TÜRK AHALİ MÜBADELESİ

Lozan Konferansı’nın ilk günlerinde yapılan görüşmeler sonucu, Türk ve Yunan ta-
rafları arasında 30 Ocak 1923’te Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine ilişkin Sözleşme ve 
Protokol imzalandı. TBMM’nin 23 Ağustos 1923’te onayladığı bu Sözleşme, 25 Ağustos 
1923’te yürürlüğe girdi.1

Sözleşmenin birinci maddesinde, 1 Mayıs 1923’ten itibaren, Türkiye arazisine yerleşmiş 
Rum Ortodoks dininde bulunan Türkiye tebası ile Yu nan arazisinde yerleşmiş Müslüman 
olan Türk asıllı Yunan tebasının mec buri mübadelesine başlanılması kararlaştırılmıştı. 
Sözleşmenin bir başka hükmüne göre, İstanbul Rum ahalisi ile Batı Trakya Türk ahalisi 
mübade leye tâbi değildi.

Mübadelenin uygulanmasını sağlamak ve çıkması muhtemel anlaşmazlık ları çö-
zümlemek için “Muhtelit Mübadele Komisyonu” (Karma Mübadele Ko misyonu) oluştu-
ruluyordu. Komisyon, tarafların tayin edecekleri dörder kişi ile Birinci Dünya Savaşı’na 
katılmamış olan devletlerin vatandaşla rı arasından Milletler Cemiyeti Meclisince tayin 
edilen üç üyeden oluşuyordu. Muhtelit Mübadele Komisyonu gerek duyduğu takdirde, 
bazı yerler de kendi emrinde çalışacak Tâlî (alt) komisyonlar kurma yetkisine sahip ti. Ko-
misyonda bir Türk, bir Yunanlı üye ile Muhtelit Komisyonca tayin edilecek tarafsız bir 
başkan bulunacaktı.

İcrâ Vekilleri Heyeti’nin 8 Ağustos 1923 tarihli toplantısında; “Muhtelit” Komisyona, 
Dahiliye Vekâleti nâmına ve reis sıfatıyla İzmir mebusu Dok tor Tevfik Rüştü ve Sıhhiye ve 
Muâvenet-i İctimâiye Vekâleti nâmına de lege sıfatıyla Erzincan mebusu Hamdi Bey” seçil-
diler; Meclisin 26 Ağustos 1923 tarihli celsesinde yapılan oylamada her ikisinin “me’zun” 
sayılması kabul edildi.2 Muhtelit Komisyon’da, Türk heyetinin başkanı Dr. Tevfik Rüştü 
Bey’e göre Kızılay delegesi Ömer Lütfi Bey; “heyet-i murahhasamızda aynı zamanda sıh-
hiye müşâ viri vazifesini de ifâ etmekte” idi.3

1  Görüşmeler için bkz. Seha L. Meray (çev.), Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., 
1970, Takım I, C.I., Kitap 2, s.317-385. İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamala rı ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, 
C.I., (1920-1945), TTK Yay. Ankara, 1983, s.177-183. Mesut Çapa, Lozan’da Öngörülen Türk-Ahali Mübadelesinin Uygulan-
masında Türkiye Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti’nin Katkıları”, A.Ü.T.İ.T.E. Der., sayı:2, Kasım 1988, s.241-256. Mehmet 
Esad Atuner (Çev.), Mübadeleye Dair Türkiye ve Yunanistan Arasında İmza Olunan Mukavelenâmeler. ( Muhtelit Mübâdele 
Komisyonu Kar arları, Bi-taraf Azaların Hakem Kararları), Ankara,1937., s.l.
2  TBMMZC, İkinci İntihâb Devresi, Birinci İctimâ’ Senesi, C.I., Anka ra, (t.y), s.295.
3  Çapa, a.g.m., s.246. KA , ds.530. Hamit Bey, Atina’da bulunan Türk heyetine Dr. Ömer Lütfi Bey’in görevinin 15 Şubat 
1924’te biteceğini bil dirmesi üzerine Dr. Tevfik Rüştü Bey; Ömer Lütfi Bey’in “infikâkı hidemât-ı sıhhiyeyi sektedar edeceği 
gibi, komisyonda da fena bir tesir bırakacağından büyük nakliyatın hitâmına kadar murahhaslıkta ibkâsını” rica etmişti.
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Dr. Tevfik Rüştü Bey, Muhtelit Mübadele Komisyonu’nun 7 Ekim’de Ati na’da yapılacak 
ilk toplantısına katılmak üzere İstanbul’dan ayrılmadan önce, İstanbul’da Eleftheros Logos 
gazetesine verdiği demeçte; “Mübade le işlerini samimi surette görmek için Ankara’dan 
emir aldığını”4 söy lemişti.

Sözleşmede sözkonusu olan Türk ve Rumların büyük kısmının mübadelesi Muhte-
lit Komisyonun nezaretinde, önemli bir engelle karşılaşılmadan 1924 yılı sonuna kadar 
büyük ölçüde gerçekleştirildi. Komisyon yalnız Yunan istan’da kalmıyor, gerektiğinde 
Türkiye’nin muhtelif şehirlerine de gidiyordu. 23 Haziran 1924’te Komisyonun Türk, Yu-
nan ve yabancı delegele riyle maiyet memurlarından oluşan 40 kişi İstanbul’da Fuat Paşa 
Türbesindeki mülgâ sadaret konağına yerleştirildi. Bu sırada, birkaç güne ka dar İstanbul’a 
gelmesi beklenen Tevfik Rüştü Bey; “İslâm cemaatine ait bazı müzakerâtın intâcı için 
Atina’da kalmış”tı.5 1924 Yılı Ağustos ayının ilk günlerinde Muhtelit Komisyon üyelerin-
den İsveç’li Erktrand, Yunan delegesi Mösyö Papas, kâtip Reşat Nuri Bey ile Lefko Paridis 
ve Türk heyeti başkanı Tevfik Rüştü Bey Ankara’ya geldi.6 Bu, heyetin An kara’ya ilk gelişi 
değildi; Muhtelit Komisyonun başkanı İspanyol genera li Dolara ile Yunan heyeti başkanı 
mösyö Papas, 12 Ocak 1924’te TBMM’nin bir oturumuna da katılmışlardı.7

A) Mübadelede Hükümet- Kızılay İşbirliği:

Mübadele esnasında Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen göçmen sayısını kesin olarak 
tesbit edememekle birlikte; gerek mübadelenin başlangıcın daki tahminlerden,8 gerekse 
Kızılay’ın 1924 yılı sonlarına kadar tut tuğu kayıtlardan9 400 bine yakın kişinin mübadele 
yoluyla Türkiye’ye geldiği söylenebilir. İlk bakışta anlaşılacağı gibi, savaştan henüz çık-
mış Türkiye’nin bu nüfusu nakli ve iskânı pek kolay olmayacaktı. Birinci Dünya Savaşı ve 
Milli Mücadelede büyük yararlılıkları görülen Kızılay’ın tecrübe ve yardımlarından da 
faydalanılabilirdi. Nitekim bu hususta, İc ra Vekilleri Heyeti ile Kızılay arasında 5 Eylül 
1923’te mübadelede Kı zılay’ın yapacağı yardımlarla ilgili bir karara varıldı.

Buna göre, Yunanistan’daki ihrâc kapılarının” (bindirme iskelesi) her birinde tam 
techizâtlı birer sağlık heyeti bulundurulacaktı. Yolcu luk esnasında gemilerdeki hastaların 
tedavi ve iaşeleri Kızılay heyetle ri tarafından yerine getirilecekti. İskan mıntıka iskelele-

4  Hakimiyet-i Milliye, 8 Ekim 1923.
5  Hakimiyet-i Milliye, 25 Haziran 1924.
6  Hakimiyet-i Milliye, 5 Ağustos 1924.
7  Hakimiyet-i Milliye, 13 Ocak 1924.
8  Mübadele başlamadan önce yapılan bir iskan plânında, toplam 395 bin mübadilin Türkiye’ye gelebileceği tahmin edilmişti. 
bkz. Çapa, a.g.m., s.243.
9  A.g.m., s.251. 1924 Yılı sonlarına kadar çeşitli bindirme iskele lerinden sevkedilen 360.236 kişi bulaşıcı hastalıklara karşı 
aşılanmıştı.
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rinde (indirme iskeleleri) 10’ar yataklı dispanserler açılacak ve yardıma muhtaç olan lara 
çamaşır, fanila, çorap ve ayakkabı dağıtılacaktı. Hasta, ihtiyar, çocuk ve malûlleri indirme 
iskelelerinden iskan mıntıkalarına taşımak için her iskelede 2-5 adet arasında her türlü 
levazım ve masrafı Kızılay’a ait olacak kamyonlar tahsis edilecekti. Ahalinin geçici iska-
nı için Kı zılay’ın İngilizlerden satın aldığı baraka ve çadırlardan istifade edilecek; ayrı-
ca, Çanakkale’deki barakalar hükümet emrine verilecekti. Kı zılay; “mübadele-i ahâliye 
hidmet ve muâveneti, vezâifinin en mukaddesi addettiğini bu hususda memleketimiz ve 
memâlik-i İslâmiyyeden celbine beyannamelerle teşebbüs edeceği iânâtın kaffesinin bu 
hidmete hasreyleyeceği”ni10 taahhüt ediyordu.

Kızılay öncelikle, Yunanistan’ın çeşitli bölgeleriyle Türkiye’deki liman ve iskan mın-
tıkalarına “imdâd-ı sıhhi heyetleri” gönderdi. Bun lardan Yirmi Yedinci Selanik Heye-
ti bütün eşya ve levazımıyla birlikte 18 Ekim 1923’te özel bir vapurla Selanik’e gitti. Dr. 
Mahir Bey’in başkanlığındaki bu heyette 3 tabib ve eczacı ile 12 memur bulunuyordu.11 
Yunanistan’a gönderilen diğer heyetlerden Otuzuncu Kavala Heyetin de 3 tabib ve eczacı 
ile 12 memur; Girit’e giden heyetlerden Yirmi Seki zinci Hanya Heyetinde 2 tabib ve ec-
zacı ile 11 memur ve hademe; Yirmi Dokuzuncu Kandiye Heyetinde ise 2 tabib ve eczacı 
ile 10 memur ve hademe bulunuyordu.12 Bunlardan başka Yunanistan’da 28. Drama,13 41. 
Kayalar ve 42. Kozana heyetleriyle;14 Hanya, Kandiye, Kavala, Drama ve Selanik Tâlî Ko-
misyonları teşkil edildi.15

Türkiye’de faaliyet gösteren Kızılay “İmdâd-ı Sıhhi Heyetleri” de şunlardı:

26. Ayvalık heyeti, baştabib Dr. Hikmet Bey ile bir tabib ve bir eczacı ile 10 memur ve 
hademeden teşkil edilmişti.16 31. Samsun he yetinde, Dr. Fikri Bey’in başkanlığında 2 tabib, 
1 eczacı ile 10 memur ve hademe; 52. İstanbul heyetinde, Dr. Arif Ata Bey’in başkanlığında 
2 tabib, 1 eczacı, 12 memur ve hademe; 33. Mersin heyetinde, Dr. İr fan Bey’in başkanlığın-
da 2 tabib, 1 eczacı, 10 memur ve hademe; 34. Tekirdağ heyetinde, Dr. Yahya Bey ile 1 tabib, 
1 eczacı, 9 memur ve hademe; 35. Bandırma heyetinde, Dr. İsmail Kemal Bey ile 3 tabib, 1 
ecza cı ve 9 memur ve hademe; 36. Mudanya heyetinde, ise, Dr. Saib Bey ile 1 tabib, 1 ecza-
cı, 9 memur ve hademe bulunuyordu.17 Bunlardan başka 26. İzmit, 37. Tuzla (Darıca), 39. 
Çatalca, 38. Kalikratya, 40. Erdek, 43. Antalya, 44. Ulukışla ve 45. Niğde heyetleri de faali-
yet halindeydi. Hanya, Kandiye, Ayvalık, Çatalca, Darıca, Bandırma ve Antalya heyetleri 
diğerlerinden önce lağvolundu.18

10  KA , ds.530, (1923). 
11  THAC (1339-1340), s.13.
12  THAM, no:27, 15 Kasım 1923, s.66.
13  Hanya heyetinin lağvolunduktan sonra Drama’ya geldiği anlaşılıyor.
14  THAM, no: 34, 15 Haziran 1924, s.322.
15  THAM, no:27, 15 Kasım 1923, s.66.
16  A.g.e., s.66.
17  THAM, no:28, 15 Aralık 1923, s.104-105.
18  THAM, no:33, 15 Mayıs 1924, s.299.
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Kızılay’ın Ankara’ya gönderdiği iki murahhas, 5 Mart 1924’te Mübadele, İmâr ve İskân 
Vekâletiyle Kızılay arasında ikinci bir mesai programını tesbit etti. Yeni kabul edilen 
programa göre Kızılay; Samsun, İzmir, Adana, Konya, İzmit ve Trakya mıntıka müdür-
lüğü merkezlerinde birer murahhas bulunduracaktı. Murahhaslar, bulundukları bölge-
lerdeki Kızılay şube ve merkezlerinin göçmenlere azami yardım etmeleri için top lanacak 
iânelerin, mıntıka müdürleriyle istişare etmek suretiyle veya Vekâletten tebliğ olunacak 
esaslara göre sarf ve kullanılmasına çalışa caklardı. Kızılay’ın murahhas bulundurduğu 
mıntıkalardan başka, Ankara da dahil olmak üzere, 37 vilâyette toplanacak iâneler bura-
da iskan edil miş ve edilecek olan göçmenlerin zaruri ihtiyaçlarına sarfolunacaktı. Buna 
karşılık Mübâdele, İmâr ve İskan Vekaletince 1 Mart 1924 tarihin den 30 Haziran 1924 ta-
rihleri arasında bu vilâyetlerin ha sılatından 40 bin lira tahsil edilerek Kızılay Merkezine 
gönderilecekti. Ayrıca, Vekâlet tahsilat noksanını tamamlamayı kabul ediyordu.

Kızılay’ın elinde bulunan kamyon ve kamyonetlerle mübadillerin eşya sından başka; 
hasta, zayıf ve yaşlılarla 12 yaşından küçük mübadiller ta şınabilecekti. Yeni tesbit edi-
len programda, mıntıkalarda  mübadillerin sağlıklarıyla ilgili levazım ve ilaç bulunduran 
seyyar teşkilat ve kurum ların sayısı belirtiliyordu.19

Ne var ki, “Dahilden ve hariçten ümid edilen iânâtın henüz cem’ine muvaffakiyet hâsıl 
olamaması hasebiyle 5 Mart 1340 tarihli itilâfname ahkâmının aynen tatbikine imkân kal-
madığı anlaşıldığından” Kızılay ile Vekâlet arasında 17 Nisan 1924’te yeni bir mesai prog-
ramı kararlaştırıl dı. Buna göre daha önce altı mıntıkaya tayin edilen Kızılay murahhasla-
rının gönderilmesi tecil edildi. Çeşitli marka 38 otomobil Vekâlete devredildi. Vekalet, 5 
Mart tarihli kararda vermeyi taahhüt ettiği 40 bin liraya mahsuben 20 bin lirayı 10 gün 
içinde temin eyleyecekti. Yine Vekâlet, Yunanistan’da ve Türkiye’ye nakilleri esnasında 
vapurlardaki muhtaç göçmenlerin iâşesini Kızılay vasıtasıyla idare edecek; bunun için 
Kızılay emrine ilk etapta 30 bin lira avans verecekti. İstanbul misafirhanelerinde iaşeleri, 
23 Nisan 1924 sabahından itibaren Vekâletce sağlanacaktı. Kızılay’ın mali durumunun bu 
vazifesini 1 Mayıs 1924’ten itibaren 3 ay müddetle sürdürmeye kâfi geleceği; ancak, bu 
müd det içinde iâne miktarında bir artış olursa Kızılay’ın, Vekâletin yapa cağı masraflara 
katılabileceği belirtiliyordu. Kızılay, eskiden olduğu gibi aşağıdaki tesisleri idare edecekti:

İstanbul, Niğde ve Kavala’da 20’şer yataklı hastane; Mersin ve Se lanik’te 50’şer, Sam-
sun ve Ulukışla’da 30’ar yataklı hastane (ayrıca Samsun’da 30 yatak ihtiyat); Tekirdağ’da 
25, Kalikratya’da 15, yataklı hastane ve Çatalca’da 10 yataklı dispanser. Ayrıca, göçmen 
vapurlarında 11; ikisi Konya, biri Samsun, biri Adana ve biri de Söke, Milas ve Mekri mın-
tıkalarında olmak üzere 5 seyyar tabib görevlendiriliyordu.20

19  KA, d.s.530. THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.223-224.
20  KA, ds.530, (1924-1925).  Mübadeleye yardım gayesiyle Hin distan’a gönderilen Kızılay heyeti için bkz. Çapa, a.g.m., s.244. 
Hakimiyet-i Milliye, 7 Ocak 1924. THAM, no:30, 15 Şubat 1924, s.195. Heyet, ümit ettiği yardımı bulamamıştı; yalnız bir 
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17 Nisan tarihli karara göre, iskan mıntıkalarına Kızılay murahhas larının gönderil-
mesi tecil edilmekle birlikte Samsun ve İzmir’e iki mu rahhas gönderildi. Bunlardan Dr. 
Hakkı Şinasi Paşa, İzmir ve Konya İmar ve İskan Mıntıkası dahilinde görevlendirilerek 12 
Nisan’da İzmir’e gel di.21 Kızılay Mecmuası Müdürü Haydar Bey de, Samsun ve Trabzon 
yöresine gitti.22

B) Yunanistan’daki Heyetlerin Faaliyetleri ve Selanik Heyeti:

Mübadelede sağlık işlerini üstlenen Kızılay heyetleri, aynı zamanda  mübadillere giye-
cek yardımında bulunarak geçici olarak barınmaları için misafirhaneler açtılar. Kızılay’ın 
sırasıyla Yunanistan’a gönderdiği Se lanik, Hanya, Kandiye, Kavala, Kozana ve Kayalar 
heyetleri mübadeleye tâbi olan herkese çiçek aşısı yaptılar. Lekeli tifo ve humma-yı racıaya 
karşı, göçmenlerin vapura binmesi esnasında ve özellikle misafirhaneler de önemli tedbir-
ler alındı. Çok az görülen lekeli tifo vakalarında has talar hemen tecrid edilerek hastalığın 
salgın haline gelmesi önlendi. Lü zum görülen yerlerde dispanserler açılarak binlerce has-
ta ayakta tedavi edildi; buralarda özellikle sıtmalı hastalara kinin dağıtıldı. Hastane ler 
geniş kapasitede olmamakla beraber, azami bir faaliyet gösterdiler. Batı Makedonya ve 
Girit adasındaki Türklerin büyük kısmı yardıma muhtaç bir halde olduğundan heyetlerce 
bunlara ekmek ve yemek dağıtıldı; ihti yaç görülen yerlerde aşhane ve çayhane açıldı.

Kızılay’ın Yunanistan’da açtığı misafirhaneler mübadillerin en büyük sıkıntısı olan ba-
rınma ihtiyacını karşılamıştı. Ömer Lütfi Bey’in dediği gibi, misafirhaneler 200 binden 
fazla halkın günlerce, bazen haftalarca sıhhi bir surette barınmalarını sağlamış ve göç-
menleri kira derdinden kurtararak milyonlarca Drahmi kazandırmıştır. Misafirhaneler 
açılmadan önce iç kısımlardan akın akın şehirlere, özellikle Selanik’e, gelen Türk ler barı-
nabilmek için ahırlara bile büyük kiralar veriyordu. Vardarka pısı taraflarında toplananlar 
daha kötü şartlar altında idiler; her gün sıtma ve bulaşıcı hastalık tehlikesiyle karşı karşıya 
idiler. 1923 Yılı Ekim ve Kasım aylarında Kalkış ve Lengazalılar, Vardarkapısı ahırlarında 
salgın hastalıklardan çocuklarını kaybettiler.23

Mübadeleye tâbi Türklerin Yunanistan’dan Türkiye’ye nakline Ekim 1923’ten itiba-
ren başlandı. Muhtelit Mübadele Komisyonunda Kızılay dele gesi olan Ömer Lütfi Bey, 
Selanik’ten gönderdiği 16 Aralık 1923 tarihli yazısında; “Mübadeleye tabi olan ahalinin 
hemen her taraftan Türkiye’ye nakilleri başlamıştır. Pek yakın bir zamanda Drama’dan şi-

kişi heyete 6900 İn giliz lirası teberru etmişti. Milli Mücadele sırasında toplanan iâneler den 100 bin lirası Hilafet Komitesi 
Başkanında olduğundan heyetin talebi üzerine bu paraya karşılık Türkiye’ye kereste vs. gönderme yoluna gidil di. Açıksöz, 15 
Nisan 1924.
21  KA, ds.530; 529 (1924-1925).
22  THAM, no:33, 15 Mayıs 1924, s.285. KA, ds.530.
23  Hilâl-i Ahmer, akşam nüshası, 13 Temmuz 1924.
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mendöferle dahi nakliyat başlayacaktır. Merkez-i Umûmîlerinin kararı vechile her vapura 
bir tabib ve lüzûmu kadar hastabakıcı terfîk edilmekte”24 olduğunu bil diriyordu.

Yunanistan’dan mübadeleye tâbi olanların acelecilik ederek hazırlık lara başlamaları 
bazı yerlerde güç durumda kalmalarına sebep oluyordu. Dahiliye Vekâleti’nden Kızılay’a 
gönderilen bir yazıda; “Midil li Müftülüğünden İzmir Vilâyetine vukuubulan işa’rda, mü-
badeleye hemen başlanılacağı zannıyla Midilli İslâmlarından bir çoğunun eşya ve men-
kulatını elden çıkararak harekete hazırlandıkları ve aynı vaz’ ve maksatla köylerden ka-
sabaya nakleden birçok halkın büyük bir sefalet içinde bu lundukları ve bunlar bir an 
evvel nakledilmezse açlıktan telef olmaları muhakkak olduğu cihetle, bugünlerde nakil-
leri mümkün değilse, iâşeleri için muâvenet-i âcilede bulunulmasına lüzûm” olduğunun 
bildirilmesi üzerine, Kızılay Midilli’ye bin lira nakdi yardım gönderdi.25

Girit’e giden 29. Kandiye heyeti 15 Kasım’da Kandiye’de faaliyete başladı; açılan dis-
panserde ilk 13 gün içinde 620 hasta tedavi edildi. Kandiye’de herhangi bir salgın hasta-
lığa meydan verilmemişti. Bu arada fakir ve sakat olan 192 kişi iaşe edildi. Baştabibin ifa-
desiyle; “Nefs-i Kandiye’de on altı bin İslam nüfusu olduğuna nazaran on bin kişilik çiçek 
aşısına” acilen ihtiyaç vardı.26 Heyet başkanı muhtelif zamanlar da İstanbul’a gönderdiği 
sağlık raporlarında Kandiye’de sıtma, ishal, bronşit ve göz hastalıklarına rastladıklarını 
belirtmekteydi.

Yunanistan’da en fazla faaliyette bulunmuş olan Selanik heyeti önce bir otelde yer-
leşti. Heyeti Yunan Kızılhaç ve sağlık yetkilileri karşıla mıştı. Dispanser tesis edebilmesi 
için heyete Islahane yani Türk eytamhanesinin idare dairesinde üç-dört oda verildi. İlk 
günlerde biri Islahanede diğeri Akçamescid’te olmak üzere iki dispanser ve Islahanede 
bir aşhane tesis edildi. Heyetin göreve başladığı günlerde civar kazalar dan 10 ila 20 bin 
kişi Selanik’e gelmişti. Yunan hükümeti de kesin bir rakam veremediğinden, daha sonra 
olduğu gibi, göçmen sayısı ancak sevkiyat zamanında kesin olarak ortaya çıkabilecekti. 
Her geçen gün bu sayı artıyordu. Aralarında “yatak ve yorgandan mahrum” olanların da 
bulunduğu mübadillerin bir kısmı, bilhassa Vardarkapısı taraflarında yüksek ki ra verme-
mek için ahırlara yerleşmişler; bunların çoğu sıtmaya yakalanmış lardı. Daha sonra bunlar 
Islahane civarında çadırlara yerleştirildi.

Yunanlıların, özellikle Batı Makedonya’daki Türklere karşı uyguladık ları baskılar so-
nucu şehirlerde toplanan göçmen sayısı hız la artmaya başlamıştı. Batı Trakya’daki Türk-
lerin sağlık durumlarını ye rinde görmek üzere Ömer Lütfi Bey’le birlikte mister Çekuyet, 
Dr. Mahir Bey, Selanik Tâlî Komisyonunda Türk delegesi Mustafa Arif Bey ve Amerikan 
Yakındoğu Heyeti Kavala müdüründen oluşan bir heyet otomobille Yeni ce ve Vodine’ye 
gitti. Ömer Lütfi Bey gezi sırasındaki gözlemlerini şöy le özetlemektedir:
24  KA, ds.530, (1923).
25  KA , ds.530.
26  KA , ds.321/9, (1919).
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“Türk köylerinde Müslümanların hanelerinin yüzde seksen ilâ doksanı ellerinden 
alınmış ve Rum muhâcirlerine verilmiştir. Türklerin hayvanat ve erzâkları pek az istisna 
ile hemen kâmilen müsadere edilmiştir”. Karacaova’nın birkaç köyünde Türklerin hepsi 
evlerinden kovulmuş oldukların dan ahırlarda ve açıkta ikamet ediyorlardı. Bu müsade-
reler, Muhtelit Ko misyonun göreve başlamasına rağmen daha şiddetli bir şekilde devam 
etmek teydi. Alınan bilgilere göre, “Makedonya’nın her tarafında müsâdereler ve tazyîkat 
aynı sistem dahilinde devam etmekte” idi. Köylülerin birçoğu en yakın şehre ilticaya 
mecbur kalmıştı. Bu sebeple civar köylerden Yeni ce’ye 2 bin, Vodine’ye 3 bin nüfus iltica 
etmişti. Ömer Lütfi Bey devam la; “Bütün bunları arzetmekte maksadım; bu kış binlerce 
aç ve çıplak halkın komisyon mukarrerâtı hilâfına Türkiye’ye nakline mecburiyet hasıl 
olacağını şimdiden nazar-ı devletlerine arzetmektir” diyordu.

Gezi sırasında Ömer Lütfi Bey’le beraber bulunan Mister Çakuyet’in görevi, Türklerin 
durumları hakkında Muhtelit Komisyona bilgi vermek ol duğundan; tarafsız bir şahit sı-
fatıyla komisyona bir rapor sundu.

Ömer Lütfi Bey, 8 Kasım 1923’te Atina-Kalero’dan gönderdiği yazısını şöyle bitiriyordu: 
“Makedonya Türklerinin vaziyet-i hâzıralarına nazaran Muhtelit Komisyon, mukarrerât-ı 
sabıkası hilâfına evvel emirde yer lerinden yurtlarından çıkarılmış halkın Türkiye’ye 
nakli suretiyle müba deleye başlayacaktır. Vapur hakkında Ankara’dan henüz bir cevap 
gelmemiştir”.27

Yunanistan’ın diğer yerlerindeki Türklerin durumu Batı Makedonya’dakilerden farklı 
değildi. Nitekim, Yanya’daki Türklerin 29 Kasım 1923’te Kızılay Umûmî Merkezine müra-
caatları üzerine, kendisinden bilgi istenen Ömer Lütfi Bey bu konuda şunları yazıyordu:

“Yanya’nın Türk İslâm ahalisi büyük bir müzâyaka ve ızdırab içinde dir. Garbî 
Makedonya’nın bazı kısımları gibi burada da açlık vardır. Bu biçarelere bir yardım olmak 
üzere kâtib Cevdet Bey vasıtasıyla on gün sonra yirmi beş bin Drahmi göndereceğim. İşbu 
para ile mahal linde şâyân-ı itimâd zevâtın teşkîl edecekleri bir heyet ma’rifetiy-le erzâk 
mübayâ’ edilerek erbâb-ı ihtiyâca tevzîi edilecekdir. Yanya ahali-yi İslamiyesinin on sene-
den beri zabt edilen çiftliklerinin icârına mukâbil kısmen olsun te’diyat icrası zımmında 
Türk heyet-i murahhasası reis vekili Hamdi Beyefendi iki gün sonra Muhtelit Komisyo nun 
ictimâında teklifâtta bulunacakdır. Ancak bu suretle bu biçare lerin hayatlarını kurtarmak 
mümkün olacaktır. Bu gibi müteferrik muâvenât için Kavala imdâd-ı sıhhi heyetimizden 
altmış bin Drahmi irsâ lini taleb ettiğimi arz ve bilvesile...”28

Ömer Lütfi Bey’in bu yazısından kısa bir süre sonra, 4 Şubat’ta, Kı zılay Yanya’ya para 
yardımında bulundu. Yanya Müftüsü 8 Şubat 1924 tarihli yazısında Kızılay’a teşekkürle-
rini bildirdi.29

27  KA, ds.530, (1923) Heyetin teftiş tarihi 4 Kasım 1923’tür.
28  KA , ds.530.
29  KA , ds.530.



171KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ (1914-1925)

Havaların yağmurlu gitmesinden dolayı Ömer Lütfi Bey, Selanik heyeti deposunda 
bulunan çadırların hepsini açıkta bulunan  mübadillere tahsis etti; böylece, Langaza mu-
hacirlerinden 2 binden fazla kişinin barınması sağlandı. Selanik heyeti başkanı Mahir 
Bey, sevklerinden önce göçmenle rin hamamdan ve etüvden geçmeleri için teşebbüste bu-
lundu. Mahir Bey ra porunda, mesken buhranının pek şiddetli olduğunu belirtmekte ve 
bu hususta valiye müracaat etmişse de sonuç alamadığını; son çare olarak gazete lere ilân 
verdiğinden bahsetmektedir. 9 Kasım 1923’e kadar Islahane’de bir dispanser, bir aşhane, 
bir çadırlı iskân mahalli; Alacaimaret’te ise bir dispanser açılmıştı. Mahir Bey, iaşenin her 
gün daha iyiye gittiğini ve günde 600 kişiye ekmek ve yemek dağıtıldığını bildiriyordu. 
Ekmekte kullanılan unun üçte ikisi kaliteli, üçte biri ise ikinci undan meydana geliyordu. 
29 Ekim-8 Kasım 1923 tarihleri arasında Islahane ve Alacaima ret’teki dispanserlerde 2.342 
hasta tedavi edilmişti.30

Mahir Bey, Selanik heyetinin 9-24 Kasım 1923 tarihleri arasındaki çalışmalarını şöyle 
özetliyordu:

Heyet, temizlik ve badana yapıldıktan sonra Islahane binasının alt katına yerleşmişti. 
Selanik Talî Komisyon başkanı mösyö Henç, refakatin de Türk ve Yunan delegeleri olduğu 
halde Islahane’yi ziyaret ederek sarfedilen mesaiden memnun kalmıştı. 14 Kasım’da ye-
timhane talebesinin Tür kiye’ye sevkleri hakkında gerekli tedbirler kararlaştırılarak, Batı 
Ma kedonya Sağlık Müdürü Kopanaris ile anlaşma sağlanmıştı. Buradaki öğren cilerin yol-
culuk masrafını mister Çakuyet üstlenmişti. Sefalet netice sinde ölenlerin sayısı her gün 
artmaktaydı; 14 Kasım’da Islahane civa rında üç kişi ölmüştü. Amerikan M.C.Y. Cemiyeti 
göçmenlerin iskanı için, heyete ödünç olarak büyük bir çadır vermişti. Ütü için yapılan 
teşebbüs başarıyla sonuçlanmıştı. 21 Kasım’da Yetimhane öğrencileriyle bunların sevkine 
memur olanlar ve ayrıca, Eğribucak köyünden gelen göçmenler sabah üzeri Arslan vapu-
runa bindirilip; yetimhane öğrencilerinin yolluk masrafı olan 437.5 lira M.C.Y. Cemiyetine 
teslim edilmişti. Bunların va pura binmesine Tâlî Komisyon başkanı, delegeler ve Kızılay 
memurları ne zaret etmişlerdi.

Selanik heyeti 17 Kasım’da bir hastane açtı. Yine Mahir Bey’in yaz dığına göre, Gülbaba 
mevkii Kızılay’a çadırlı ikâmet yeri olarak seçil mişti. Hastanenin personel, malzeme ve 
ilaç ihtiyacını karşılamak üzere; Kavala heyetinden bir hastabakıcı, bir Kızılay hemşiresi, 
bir tabib ve refakatlerinde birçok iaşe maddesi getirildi. Aynı vapurla, İstanbul’dan ilaç ve 
çadır da gelmişti.31

Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen mübadillerin dörtte üçüne yakını Se lanik limanın-
dan sevkedilmişti. Bu yüzden, mübadelenin ortaya çıkardığı her türlü güçlükle burada 

30  KA , ds.530, (1923). Mahir Bey, bir fırıncıyla yaptığı pazarlığı şöyle anlatmaktadır: “Selanik’te fırıncı Mehmet Bey’le ekmek 
hakkında an laştık. (Yüzde) 40 mısır, (yüzde) 60 ikinci undan imâl ettiği ekmeği mu vâfık buldum ve 3.85 drahmiye pazarlık 
suretiyle bağlandık. İkinci undan yapılan ekmek için de 4.15 drahmiye bağlandık. 15 gün için, ondan sonra serbestiz.”.
31  KA, ds.530, (1923).
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karşılaşmak tabii idi. Nitekim, her geçen gün Selanik’te toplanan göçmen sayısında bir 
artış gözleniyordu. Göçmen sayı sının artması birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyordu; 
özellikle mes ken sıkıntısı bunların başında geliyordu. Mahir Bey 28 Kasım tarihli yazısın-
da, sevkiyatın herşeyden önce süratli bir şekilde sürdürülmesini arzu ediyordu.32

Selanik heyeti, göçmenleri geçici olarak barındırmak üzere, Selanik yakınında Kireç-
köyü taraflarında Karahüseyin mevkiinde 5 bin kişilik ça dırlı bir misafirhane tesis etti. 
Misafirhaneye getirilen kaynak suyunun masrafını (4.500 drahmi) Muhtelit Komisyonda-
ki Türk delegesi heyeti kar şılamıştı. Böylece sayıları 200 bine yaklaşan muhacirler mesken 
kirası derdinden kurtulacaklar; misafirhaneye getirtilen kaynak suyu ile dizan teri, tifo ve 
diğer salgın hastalıklara karşı korunmuş olacaklardı. Di ğer yandan, hastalar en müsait 
şartlar altında tedavi edilecekler; yaz mevsiminde özellikle çocukların sıtmaya yakalan-
maları önlenmiş olacak; dahası, buradaki muhacirlerin toplu olarak vapura nakledilmeleri 
kolay hale gelecekti. 1924 Yılının ilk günlerinde faaliyete geçtiği anlaşılan misafirhanenin 
20 Ocak 1924 tarihli talimatnamesine göre; Türkiye’ye sevkedilmek üzere dahilden kara 
yoluyla ve trenle gelecek muhacirlerin hepsi bu misafirhaneye alınacak ve bunlar için bir 
dispanser, on yataklı bir hastane, bir çayhane, bir aşhane açılarak dispanser ve hastanede 
2 doktor, 1 eczacı veya cerrah ve gereği kadar da hastabakıcı istihdam edilecekti. Ayrıca, 
çiçek aşısı misafirhanede tamamlanacaktı.33

Misafirhanenin yerinin tesbit edilmesi pek kolay olmamıştı. Mahir Bey ve Makedon-
ya sağlık müdürü Kopanaris ile diğer delegelerden oluşan bir heyet Selanik civarında 
göçmenlerin geçici iskanları için bir yer aramışsa da, Mahir Bey’in ifadesiyle; “Bütün bu 
muhît içerisinde maale sef değil otuz bin, hatta on bin kişinin dahi iskânına müsaid bir 
yer bulmak kabil olamamıştır. Memleket dışarısında diğer bir noktada muvafık bir mahal 
tedâriki mecburiyetinde bulunulmaktadır”. Birer suretini Sela nik Tali Mübadele Komis-
yonu ve Türkiye Şehbenderliğine34 gönderdiği bu yazısında Mahir Bey daha sonra şöyle 
diyordu: “Parlak cümlelerle yüksek maksada hidmet etmek için teşekkül eden komisyon-
lar ve heyetler, ancak bu biçarelerin birbirini müteakib heder olmalarına şahid olacak ve 
cena zelerinin defninden başka şeyle iştigale imkan bulamayacaktır”. Mahir Bey yazısının 
sonunda, göçmenleri bir an önce sevketmenin tek çare ola cağını belirtiyordu.35

32  KA, ds.530, (1923). Mahir Bey şöyle diyordu: “Islahane bahçesi kâmilen muhâcirle dolmuştur. Zât-ı alinizden son bir ricâm, 
sevkiyatın tatile uğramamasını temin etmek ve komisyon nezdinde teşebbüsatta bulunarak müftülük binasını tahliye ettirmek 
ve Islahanedeki Rum muhacirlerin yerine Türk muhacirlerini iskân esbâbını istikmâl buyurmanızdır”.
33  KA , ds.530.
34  Hariciye Vekaleti, mübadeleyle ilgili olarak yapılacak müracaatların yazıyla doğrudan doğruya Atina’daki T.C. mümessilli-
ğine gönderilmesi ni kararlaştırmıştı. Açıksöz, 7 Ocak 1924.
35  KA , ds.530. Yazı, Selanik, 8 Aralık 1923 tarihlidir. Mahir Bey 9 Aralık 1923 tarihli yazısında daha karamsar bir ifade 
kullanmaktaydı: “ Serîan sevkleri için kâfi mikdarda vapur gönderilmeyecek olursa, bu zavallılar birer-ikişer değil, kitle halinde 
sokak ortalarında ölecekler dir”.
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Muhtelit Komisyondaki Türk heyeti, 1923 yılının son günlerinde Mahir Bey’in Kayalar 
Tali Komisyonu Türk delegeliğine tayinini istedi. Mahir Bey’in buraya tayinini Ömer Lüt-
fi Bey de istiyordu; zira, o “lisâna âşi nâ” birisiydi. Ancak, “Mübadele-i ahalinin dörtte üçü 
Selanik limanından vâki olacağına nazaran, izâm buyrulacak heyet reisinin sahib-i liyâ-
kat olması pek zarurî” idi.36 “Selanik Sevk İrkâb Reisi” Tevfik Bey’in yazdıklarına bakılır-
sa, yeni heyet başkanı Dr. Esat Bey aranılan nitelik lere sahip değildi. Tevfik Bey’in ifade-
siyle Esad Bey; “malûmat-ı naza riyesi ve kuvve-i nâtıkıyyesi ile ilk tanıştığı kimseler tah-
tında hüsnü tesir bırakıyorsa da, hakikat ve icrâatta muvaffakiyetleri yoktur. Vazi fesine 
aid nevâkıs nazar-ı dikkatleri celbetmeyip, kendilerini göstermek için sair makamât 
vezâifinin tenkidi ile uğraşmaktan zevk almaktadır”.37 Görüldüğü gibi, mübadele esna-
sında bu tür tenkit ve şikayetlere, az da olsa,  Kızılay belgelerinde rastlanmaktadır.

Ömer Lütfi Bey 17 Şubat 1924’te Muhtelit Komisyonla birlikte Atina’ dan ayrılarak er-
tesi gün Selanik’e gitti. Muhtelit Komisyonun toplantısı sırasında Ömer Lütfi Bey ile Batı 
Makedonya Sağlık Müdürü Dr. Kopanaris bir görüşme yaptı. Ömer Lütfi Bey’in, “insani 
mefkure sahibi” bir kişi olarak tanımladığı Dr. Kopanaris’e göre; Batı Makedonya’da sal-
gın hasta lık görüldüğüne dair şayia doğru değildi; ancak, son birkaç ay içinde bu bölgeye 
gelen Rum muhacirleri arasında münferid üç lekeli humma vakası görülmüştü, bunun 
dışında sağlık durumu iyi idi. Drama heyeti başkanı Zi ya Bey de, Drama’da Rumlar ara-
sında görülen münferid bir iki lekeli hum ma vakası dışında Müslüman halk arasında 
salgın hastalık olmadığını bil dirdi.

Muhtelit Komisyonun Selanik’te toplandığı sırada, 20 Şubat’ta, Ko zana ve Kayalar sağ-
lık heyetlerini getiren Antalya vapuru Selanik lima nına demirledi. Eşyaların gümrük 
resminden muaf tutulması için Yunan Ma liye Bakanlığına müracaatta bulunuldu. Heyet-
lerden alınan eş ya listeleri Fransızcaya tercüme edilerek Muhtelit Komisyon aracılığıyla 
Selanik Gümrük Müdürlüğüne gönderildi. Gümrükten muaf tutulan eşyalar daha önce 
trenlere yüklenmişti. Eşyaların daha ucuza taşınması için ya pılan müracaata Yunan Ma-
liye Bakanlığının verdiği cevapta; “Rum mülteci lerine eşya ve erzak ihdâ’ ve tevzîi eden 
Amerika ve İngiliz Salîb-i Ahmerlerinden bile tenzîlât yapılmadığı” bildirildi. Kayalar ve 
Kozana he yetleri 24 Şubat’ta Selanik’ten hareket ettiler; bunlara ait 125 ton eşya ve erzak 
Selanik’ten Suruvic’e kadar, yaklaşık bin Türk lirasına nak ledildi.

Muhtelit Komisyonun Selanik’te dört gün devam eden toplantısında Kaya lar mıntı-
kasından 10 bin, Kozana’dan 8.500, Vodinye ve Karacaova’dan 10 bin kişinin Türkiye’ye 
sevkleri kararlaştırıldı. Ömer Lütfi Bey’in de katıldığı bu toplantıda hazırlanan programa 
göre, Kozana mıntıkasından nakliyata 5 Mart 1924’te başlanacak ve 20 günde son bulacak-
tı. İlk nakli yatta sevkedilecek 8.500 göçmen en fazla muhtaç durumda olanlar arasından 
36  KA , ds.530.
37  KA , ds.530, (1924-1925).
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seçilmişlerdi. Bunların köylerinden Karafirye istasyonuna gelebilmeleri için 40-65 km. yol 
katetmeleri gerektiğinden Kozana’da 1.500, Ahdova’da 1.000 ve Karafirye istasyonunda 
yine 1.000 kişilik üç misafirhane tesis edilecekti. Kayalar’dan nakliyata 7 Mart’ta başlana-
cak ve bir ay içinde 10 bin kişi sevkedilecekti. Kayalar heyetinin merkezi Suruviç olacak ve 
burada 1.500 kişilik bir misafirhane ve aşhane açılacaktı. Vodine ve Karacaova mıntıkaları 
Selanik Tâlî Komisyonuna ait olmakla birlikte, Vo dine’de açılacak küçük misafirhanenin 
Selanik heyeti tarafından tesis ve idaresi kararlaştırıldı.38

Kızılay heyetleri Yunanistan’da faaliyetlerini sürdürürken, Dr. Ga lip Hakkı ve Naz-
mi Bey’ler Kavala, Drama, Selanik ve Kayalar heyetlerini denetlemek üzere İstanbul’dan 
Kavala’ya geldiler.39

1924 yılı sonuna doğru mübadeleye tâbi göçmenlerin azalmasıyla bir likte Yu- 
nanistan’daki heyetlerin çoğunun faaliyetine son verilmiş; an cak Selanik heyeti müba-
delenin bitimine kadar görevini sürdürmüştür. Tem muz 1924’te Selanik Birinci Talî Ko-
misyonunda Türk delegesi Kerim Bey; Selanik’te külliyetli miktarda göçmen bulunduğu-
nu ve bunların limandaki mevcut gemilere bindirileceklerini; sağlık ihtiyaçlarının kar-
şılanabilmesi için Kızılay heyetine mahallinden memur istihdamı için yet ki verilmesini 
istiyordu.40 Selanik heyeti, 5 Aralık 1924’te Yunanis tan’da uğradığı bir saldırıdan sonra 
İstanbul’a döndü. Kızılay, Yunanlı ların bu davranışını Milletlerarası Kızılhaç Komitesi 
nezdinde protesto etti. Yunanlılar verdikleri cevapta, bir yanlışlık vukubulduğunu ileri 
sürmüşlerdi. Kızılay İdare Heyeti, Selanik’te toplanan bin kadar göçmene yardım etmek 
üzere aynı heyeti tekrar Selanik’e gönderdi.41 Selanik heyetinin 1925 yılı başına kadar fa-
aliyetini sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

C) Mübadillerin Türkiye’ye Şevki ve İâşeleri:

Mübadeleye tabi muhacirlerin büyük çoğunluğu deniz yoluyla, çok az bir kısmı da 
demiryoluyla Türkiye’ye sevkedilmiştir. Kasım 1923’te müba dele uygulanmaya başladığı 
zaman yabancı gemilerden faydalanma yoluna gidilmişse de,İmar ve İskan Vekâleti’nin 
Türk armatörleri ve “Seyr ü Sefain” idaresiyle yaptığı anlaşmadan sonra sevkiyat Türk 
vapurlarıyla ya pılmaya başlandı. Gerek Türk armatörleri, gerekse Seyr ü Sefain vapur-
ları göçmenleri asgari bir fiyatla naklediyor; ayrıca çocuklarla yüzde on beş nisbetinde 
muhtaç göçmenler bedava taşınıyordu. İlk günlerde Vekâlet emrinde 17 Türk gemisi 

38  KA , ds.530.  THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.226.
39  THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.228.
40  KA , ds.530, (1923-1924).
41  THAM, no:41, 15 Ocak 1925, s.178-179. Vatan, 29 Aralık 1924.
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mevcuttu.42 Bu gemilerin hemen hepsinde Kızılay sağlık heyeti bulunuyordu.43 Göçmen-
lerin Yunanistan’dan Türkiye’ye ka dar süren yolculuğu, Kızılay doktorlarının verdiği ra-
porlarda bütün te ferruatıyla anlatılmaktadır.44

Selanik’ten 28 Kasım 1923’te göçmen ve yetimhane öğrencilerini alan Arslan vapu-
ru, şiddetli fırtınaya rağmen vaktinde Tuzla’ya geldi. Ankara’dan gelen bir yazıda, ye-
timhane talebelerinin iyi karşılanması tavsi ye edilmişti. Yolcular, İstanbul’dan bir ro-
morkörle Tuzla’ya gelmiş olan Kızılay ve yetimhane (darüleytam) memurları tarafından 
karşılanarak ken dilerine çorba dağıtılmıştı. Daha sonra eşyalar mavnalara yüklenerek, 
göç menlerden bir kısmı öğrencilerle beraber İstanbul’a gittiler. Kızılay doktorunun ifa-
desiyle daha sonra; “Vapur, Tuzla tahaffuzhanesinde mu’tâd tathîrâtını ikmâl ettikden 
sonra Tekfurdağ’a hareket etmiş ve muhâ cirler oraya çıkarılarak kendilerine aşı yapılmış 
ve çorba ve ekmekle ita’m edilmiş ve mutasarrıf dahi hazır bulunduğu halde bir cemm-i 
gafîr tarafından” karşılanmışlardır.45

3 Aralık 1923 tarihli bir yazıda, Selanik limanından Sakarya vapuru na binen göçmen-
ler hakkında şunlara yer veriliyordu:

“Sakarya vapurunun Selanik limanından 3.222 muhâciri ve 12 yetim ço cuğu hamilen 
dün akşam saat yedi buçukta Tuzla ve Tekfurdağı’na mü teveccihen hareket ettiğini beyan 
ile kesb-i şeref eylerim. İrkâba 30 Teşrîn-i sanî tarihine müsâdif günün sabahı saat on bir-
de başla nılmış ve dün akşam 2 Kanûn-ı evvel’de hitâm verilmişdir. İrkâbın bi dâyetinde 
herşey kemâl-i intizâm ile cereyan etmişse de, dün bir ta raftan muhâcirlerin tehâcümü ile 
vapurun dolu bulunması ve diğer ta raftan vapura binmekde isti’câl edilmesi, mesainin 
bir dereceye kadar seyrine mani olmuş, mamafih şâyân-ı ehemmiyet hiçbir vahîm vak’a 
zuhûr etmemişdir. Yalnız bir kadın denize düşmüşse de, teneffüs-ü sınaî ile kurtarılmış-
dır. Diğer tarafdan malarya, sefalet-i fizyolo jiye ve sû-i tagaddî neticesi olarak birkaç vefat 
vuku’bulmuşdur”.46

Yunanistan’dan göçmen alan vapurlar İstanbul’dan başka, Anadolu’daki diğer liman-
lara da yolcu çıkarıyordu. Trabzon vapurundaki Kızı lay doktoru raporunda; Selanik’ten 
Mersin’e 6, Samsun’a ise 9 günde gelinebildiğini belirtiyordu. Kızılay doktorunun ifade-
siyle; “Birinci ha rekette Selanik’ten alınan 1.372 nefer muhâcire icâb eden çiçek aşısı ve 

42  Mübadelede kullanılan gemiler şunlardı: Arslan, Türkiye, Mahmudiye, Bozkurt, Rumeli, Teşvikiye, Trabzon, Rize, 
Timsah, Dumlupınar, Giresun, Sakarya, Sür’at, Sulh, Altay, Ankara ve Bahricedit. KA, ds.530, (1924). Ayrıca bkz. Çapa, a.g.m., 
s.249. Açıksöz, 7 Ocak 1924.
43  Ömer Lütfi Bey, Atina’da yayınladığı 4 Ocak 1924 tarihli talimatna mede vapurdaki Kızılay doktorlarının görevlerini 
açıklıyordu. KA, ds.530.
44 KA , ds.530. 
45  KA , ds.530.
46  KA , ds.530.
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Urla tahaffuzhânesinde muktezî tathîrât-ı fenniye ve itiâf-ı haşerât ameliyesi icrâ edildik-
den sonra, esna-yı rahta iltihab-ı amasar-ı haddeye (?) musâb bir kadın ile adem-i tagaddî 
neticesi zaif-i umûmîye (?) mübtelâ bir buçuk aylık kerimesi vefat ve denize ilka’ ve iki 
oğlan çocuk tevlîd ettiği halde” bunlardan başka herhangi bir olay ve bulaşıcı hastalık 
görülmeden göçmenler Mersin’e çıkarıldılar. Tekrar ikinci seferde Sela nik’ten bindirilen 
1082 göçmenin çiçek ve birinci veba aşıları yapıldık tan sonra, “irkâb olunarak Tuzla tahaf-
fuzhanesinde beş günlük karanti na müddeti ikmâl ve tathîrât-ı fenniye ve itlâf-ı târ ame-
liyesi icrâ, ikinci veba ve birinci dizanteri aşıları da tatbik olundu”. Göçmenleri Samsun’a 
götürmek üzere yola çıkan gemi, bir ara Zonguldak’a uğradığı sı rada Kızılay şubesi ta-
rafından göçmen çocukları için 8 kutu nestle sütü verildi. Trabzon vapuru, Samsun’dan 
Gelibolu’ya gelecek 100 İslâm muhaciri ile Selanik’e gidecek 291 Rum göçmeni alarak 7 
Ağustos 1924’te İstanbul’a döndü.47

11 Mayıs 1924 gecesi İstanbul’dan ayrılan Sulh vapuru, Selanik’ten aldığı göçmenleri 
İzmir ve Çeşme’ye çıkardı. Sulh vapuru bun dan sonraki seferinde Kavala’dan aldığı mu-
hacirleri 29 Mayıs’ta, Bandırma’ya 5 mil uzakta Pirama’ya çıkardı; ertesi günün sabahı 
Bandırma’ya uğ rayarak buradan tekrar Yunanistan’a gitti. Pirama’ya çıkan göçmenlere 
iskân müdürlüğü ve müftülük tarafından lapa tarzında etli ve tereyağlı yemek veriliyor-
du. Raporda belirtildiğine göre, kazana konulan pirincin miktarı kişi başına 100 dirhem-
di; büyüklere 900, küçüklere 450 gram ek mek dağıtılıyordu. Ertesi gün etli fasulye yemeği 
verilecekti. Göçmen lere yapılan bu ikram üç gün devam edecek; daha sonra iki ay, gere-
kirse daha fazla bir süre, sadece ekmek dağıtılacaktı.48

22 Mayıs 1924’te, Nusretli köyü göçmenlerinden 451 kişi İstanbul’dan İzmit’e sevke-
dildi. Yine 5 Ağustos 1924’te İstanbul vapuru Giridliler, Demirhisarlılar ve Siroz kıpti-
lerinden oluşan 2.889 göçmeni Türkiye’ye getirdi. 16 Ağustos 1924’te Selanik’te Timsah 
vapuruna bindirilen 860 ki şi geminin yolcu kapasitesinden fazla olduğu için, “nezafet ve 
tathîrât icrâsı mümkün olamadığından mülevves bir hale giriftâr kaldı”lar.49

9 Aralık 1923 tarihli bir raporda, Selanik heyetinin 22 Ekim-8 Ara lık tarihleri arasında-
ki faaliyetleri özetle şöyle anlatılmaktadır:

22 Kasım’da Arslan vapuru hareket etti. Hastabakıcı ve hemşirenin va zifesi tesbit edil-
di. Tâlî Mübadele Komisyonundan gelen cevabi bir yazı da, Selanik heyetinin sevkiyat ve 
nakliyat işleri hakkındaki teklifleri kabul edildi. Tetyis vapuru 26 Kasım’da hareket etti. 
28 Kasım’da Arslan vapuru geldi. 1 Aralık 1923’te Sakarya vapuru 3.222 göçmeni alarak 
Tekirdağı’na hareket etti. Aynı gün sabah üzeri Ümit vapuru limana geldi; 5 Aralık’ta 

47  KA , ds.550, (1923-1924).
48  KA , ds.530.
49  KA, ds.530.
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muhacir almaya başladı. 6 Aralık’ta Türkiye Şehbenderi Fahreddin Bey ile Şehbender ve-
kili Süreyya Beyler Selanik’e geldi. 7 Aralık’ta Ümit vapuru 1.518 göçmen alarak Tuzla ve 
Tekirdağı’na gitti.50 Anlaşılacağı üzere, Aralık ayının ilk haf tasında 6 binden fazla müba-
dil Selanik limanından Türkiye’ye nakledilmişti.

Mübâdele, İmâr ve İskân Vekilinin ifadesine göre; Aralık 1923’te Ma kedonya, Girit, 
Kavala ve Drama’dan 26.691 göçmen gelmiş; daha önceki ay nakledilen ve İzmir’in kur-
tuluşundan itibaren gelenlerle bu sayı 60.318’e ulaşmıştı. Ocak 1924’te iskan mahalle-
rinde yardıma muhtaç olup, Bakanlık ça iaşe edilen 6.510 göçmen vardı. Göçmenler için 
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde 4 bin kişilik misafirhane açılmıştı. Bu süre içinde, gayri 
ma lûl Rum göçmenlerden 4.700 kişi Yunanistan’a sevkolunmuştu.51

Türkiye’ye gelen mübadiller halk ve mahalli idareciler tarafından iyi karşılanıyordu. 2 
Ocak 1924’te Gülcemal vapurunun Samsun’a ge tirdiği 667 göçmen, belediye başkanı, eşraf, 
müftü ve halk tarafından karşılanarak istirahatleri sağlandı.52 Diğer yandan, 17 Şubat’ta 
Mer sin’e çıkan 3.500 muhacir; anavatana kavuştuklarından dolayı memnunluklarını ifade 
ettiler; ayrıca, hükümetin yardımlarına teşekkür ederek Cumhurbaşkanına karşı sevgi 
tezahüratında bulundular.53

Göçmenler yanlarında eşya ve hayvanlarını da getiriyorlardı. 21 Ni san 1924’te 2.480 
göçmenin bulunduğu Giresun vapurunda, 779 küçük ve 167 büyük baş hayvan vardı.54 
Kavala ve çevresindeki muhacirlerin son kafi lesi 1924 yılı Haziran ayının son günlerinde 
Sakarya vapuruyla İstanbul’a geldiler. Kavala Muhtelit Mübadele Talî Heyetinde Türk de-
legesi olan İb rahim Paşazâde Hüseyin Bey’in verdiği bilgiye göre; Kavala ve çevresin den o 
zamana kadar 43.500 göçmen nakledilmişti. Bunların hepsi iyi tütün cülerdi; büyük kısmı 
servet sahibiydi. Bunlar ayrıca, 9.000 büyük ve 45.000 küçük baş hayvan getirmişlerdi.55 
Buna karşılık, Ocak 1924’te Ümid vapuruyla Tekirdağı’na gelen 1.975 göçmen ise, yalnız 4 
öküz ve iki merkep getirebilmişlerdi.56 Bahricedit vapuruyla izmir’e gelen ve çoğunluğu-
nu Kavala’nın Kanal köyü halkının teşkil ettiği tütüncü ve rençber 686 göçmen, beraber-
lerinde 212 merkep, öküz ve inek olduğu halde ka yıtları yapılarak 29 Aralık sabahı aynı 
vapurla Çeşme’ye hareket etti.57Ocak 1924’te 29.963 göçmenle 20.990 hayvan; Nisan’da ise, 
Selanik ve ve Kavala’dan gelen 56.979 göçmen ile 11.411 baş hayvan Türkiye’ye getiril di.58

50  KA, ds.530.
51  Açıksöz, 7 Ocak 1924.
52  Hakimiyet-i Milliye, 3 Ocak 1924.
53  Açıksöz, 18 Şubat 1924.
54  KA, ds.530, (1923-1924).
55  Hakimiyet-i Milliye, 30 Haziran 1924.
56  Hakimiyet-i Milliye, 3 Ocak 1924.
57  Hakimiyet-i Milliye, 7 Ocak 1924.
58  Açıksöz, 20 Şubat 1924, 26 Mayıs 1924.
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Çoğu yerde Yunanlılar göçmenlerin mallarına el koyuyorlar veya çok ucuz fiyata satın 
alıyorlardı. Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti, Selanik ve Kavala’deki göçmenlerin tütün-
lerini yok pahasına yabancılara satmama ları için Reji idaresi nezdinde teşebbüse geçerek 
tütünlerin nakline yar dımcı olmak üzere 1 milyar lira avans verilmesini kararlaştırmıştı. 
Bu nun yanında, Yunanistan’dan getirilecek tütünler için Samsun ve İzmir’de büyük de-
polar hazırlanmıştı.59 Diğer taraftan, 7 Ekim 1923’ten sonra Yunanlıların göçmenlerden 
gasb ve müsadere ettiği hayvan, zahire ve tü tün bedeli olarak Mübadele, İmar ve İskan 
Vekâletince 21.833 Drahmi tah sil edilerek zarar gören göçmenlere ödendi.60

Mübadillere Vekâlet ve Kızılay’dan başka halk da yardımda bulunuyordu. Mübade-
lenin ilk aylarında Eskişehir’den 48.895 kuruş, Mardin’den 20.000 kuruş, Zonguldak’tan 
60.000 kuruş ve Maraş’tan 24.435 kuruş yardım top lanmıştı.61 Hakimiyet-i Milliye’nin bir 
haberinde; “ Amasya mıntıkasında yerleştirilen 1.500 kardeşimiz köylünün yardımıyla 
ziraate bile başladı”62 ğını bildiriyordu. Yeni idare heyetini seçmek üzere toplanan Ankara 
Kızılay Merkezi, göçmenlerle ilgili birtakım kararlar aldılar. Toplantıda söz alanlardan 
eski müftü Rıfat Efendi (Börekçi), Belediye Başkanı Ali, Sıhhiye Müdürü Dr. Savfet; ve 
diğer katılımcılardan Nüzhet Haşim, Çadırcızâde Hıfzı ve Kızı lay delegesi Zeki Beyler; 
“ Milletin Rumili’nden gelecek 500 bin kardeşi yaşatmak ve vatana müfîd kılmak vazi-
fesiyle mükellef olduğunu beş sene lik Milli Mücadele esnasında yaptıkları nihayetsiz bir 
şan ve şerefle ebediyen anılacak fedâkârlıklarla tanınmış Ankara halkının bu babdaki 
mu âvenetini Hilâl-i Ahmer vasıtasıyla yapması tabîi bulunduğunu, bunun için de derhal 
heyet-i merkeziyetin faaliyete başlaması lüzûmunu dermeyân etmişlerdir”. Toplantı so-
nunda seçilen 8 kişilik idare heyetinin başkanlığına Rıfat (Börekçi) Efendi getirilmişti.63

Göçmenlerin Türkiye’ye sevklerine, özellikle 1924 yılı baharında hız verilmiş; sevki-
yatın en yoğun olduğu Selanik limanından 12 Nisan 1924’ten ayın sonuna kadar toplam 
21.507 kişi sevkolunmuştu.64

Kızılay heyetleri Yunanistan ve Türkiye’deki iskelelerde göçmenlere giyecek, yiyecek 
ve sağlık malzemesi yardımında bulundu. Midilli’den Ay valığ’a nakledilecek 8 bin muha-
cir için Kızılay Ayvalık’a bir heyet gön dererek elbise ve çamaşır dağıtmış, ayrıca 12 yatak-
lı bir revir hazırlamıştı.65 Aralık 1923’e kadar Ayvalık, Selanik, Kandiye, Hanya, Kavala, 
Samsun, Tekirdağ, Bandırma ve Mudanya heyetlerine 766 sandık ilaç ve er zak; 591 balye 
çamaşır, 100 bağ çadır, 250 çuval erzak gönderildi. Kı zılay, İstanbul’daki göçmenler için 

59  Açıksöz, 20 Şubat 1924.
60  Açıksöz, 26 Mayıs 1924.
61  Hakimiyet-i Milliye, 3 Ocak 1924.
62  Hakimiyet-i Milliye, 7 Aralık 1923.
63  Hakimiyet-i Milliye, 9 Aralık 1923.
64  THAM, no:33, 15 Mayıs 1924, s.293.
65  THAM, no:26, 15 Ekim 1923, s.387.
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Gülhane’de açtığı aşhanede 27 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında 1.609 göçmene yemek 
dağıttı.66 Tuzla’daki Kızılay heyeti, 1924 yılı Ocak ve Şubat aylarında 134 göçmene don, 
gömlek, ayakkabı, elbise, kaput, çorap ve battaniye dağıttı. Bir ara Darıca’ya nakledilen 
Tuzla dispanseri, daha sonra tekrar Tuzla’ya taşındı.67 Kandiye muhacirlerinin gelmeye 
başlamaları üzerine, 15 Şu bat 1924’te faaliyete geçen Mersin heyeti, göçmenlerin tedavile-
rinin ya nı sıra bunlara battaniye, kaput, ceket, pantolon, gömlek, çocuk çamaşırı, entari, 
potin, çorap, çocuk pantolunu, don, pijama ve fes dağıttı.68

Mübadiller Türkiye’ye çıktıktan sonra karantinaya alınıyor ve bundan sonra iskan ma-
hallerine gönderiliyorlardı. İskan bölgelerindeki Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti yet-
kililerinin çalışmalarına, Kızılay heyetleriyle delegeleri de katılıyordu. İzmir’de Kızılay, 
göçmenler için 200 yataklı bir hastane ve bir dispanser açtı. İskan yerlerine sevkedilin-
ceye kadar barakalara yerleştirilen göçmenler, her gün Kızılay doktorlarınca kont rol ve 
tedavi ediliyorlardı.69 Muhacirlerin yoğun bulunduğu Samsun’da da önemli faaliyetlerde 
bulunuldu; Kızılay hastanesine günde ortalama 30-35 hasta kabul ediliyor, fazlası mahal-
li Guraba hastanesine gönderiliyordu.70 24 Mayıs 1924 tarihli yazısında Giresun Sıhhiye 
Müdürü’nün, Giresun’a 2.680 göçmenin geleceğini bildirmesi üzerine; Samsun’da Kızılay 
murahhası olarak bulunan Haydar Bey, Dr. Ali Bey ve bir hastabakıcıyla birlikte Giresun’a 
şu eşyaları gönderdi: pantalon, ceket, don, gömlek ve çorap, yün fanila, fes, potin, çarık, 
ço cuk donu, çocuk gömleği, battaniye ve mintan.71

Drama ve çevresindeki mübadiller Türkiye’ye demiryoluyla sevkedildiler. Ömer Lütfi 
Bey 26 Ocak 1924’te Atina’dan gönderdiği yazıda şöyle diyordu:

“...Drama’da hakikaten mesken buhranı vardır. Tâlî Komisyon azâları pek ibtidai 
odalarda ikâmete mecbur olmuşlardır. Bu müşkülâta rağ men en kolay sevkıyat, Drama 
ve civarından şömendöferle yapılan kara nakliyatıdır. Muhâcirler, mevcut eşyalarıyla 
beraber 10 ilâ 15 saat te Şarkî Trakya’ya idhâl olmuşlardır. Kış hasebiyle, dağ köyleri ilk-
bahara bırakılmış ve yalnız şömendöfere civar köyler muntazam bir ah vâl dairesinde 
nakledilmektedir”.72

Mübadele, İmar ve İskan Vekâleti, Drama’dan gelecekle rin soğuktan muhafaza-
ları için 30 vagonluk bir katarın İzmit veya Haydar paşa’da hazır bulundurulmasını 
kararlaştırmıştı.73 Ayrıca, karadan Trak ya’ya gelecekler için Edirne-Karaağaç’ta bin kişilik 

66  THAM, no:28, 15 Aralık 1923, s.105-106.
67  THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.227.
68  THAM, no:31, 15 Mart 1924, s.227-228.
69  THAM, no:44, 15 Nisan 1925, s.305.
70  KA , ds.724, (1925).
71  KA , ds.530, (1923-1924).
72  KA , ds.530, (1923).
73  Açıksöz, 20 Şubat 1924.
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bir misafirhane açılmıştı.74 Ocak 1924’te gelen 29.096 göçmenin büyük çoğunluğu Türk va-
purlarıyla, çok az bir kısmı da demiryoluyla Türkiye’ye gelmişlerdi.75

Kasım 1923’te başlayan Türk Ahali Mübadelesi 1924 yılı boyunca yoğun bir şekilde de-
vam etti; bu yıl içinde mübadillerin büyük çoğunluğu Türki ye’ye geldi. Geride kalan çok 
az sayıdaki göçmen 1925 yılında Türkiye’ye sevkedildi.

D) Mübadillerin İskânı:

Yunanistan’dan gelen mübadillerin iskânında en büyük görev Mübadele, İmâr ve 
İskân Bakanlığı’na düşüyordu. Türkiye on iskan bölgesine ayrılarak buralarda Bakan-
lıkça, iskân ve İmâr Mıntıka Müdüriyetleri kuruldu. Bunlar Samsun, Trakya, Balıkesir, 
İzmir, Bursa, İstanbul, İzmit ve Antalya mıntıkalarıyla; Konya, Niğde, Kayseri, Aksaray 
ve Kırşehir vilâyetlerinden oluşan Dokuzuncu mıntıka ile Onuncu Adana mıntıkasından 
ibaretti. Ankara, Çankırı, Yozgat, Sivas, Malatya ve Kastamonu vilâyetleri merkezden ida-
re olunacaktı.76

Mübadele öncesi Hükümetle Kızılay arasında birtakım görüşmeler yapıl dığı gibi, ordu 
ile de muhabere sürdürüldü. İzmir’de Kızılay’ı temsilen bulunan Ömer Lütfi Bey 29 Tem-
muz 1923 tarihli yazısında; “kurban bayramından evvel Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiye Re-
isi Müşir Fevzi (Çakmak) Paşa haz retleri tarafından kabul edildiği”ni ve Fevzi Paşa’ya Kı-
zılay inşaat he yetleri tarafından Aydın ve Manisa livâlarında yapılan meskenler hakkında 
bilgi verdiğini yazıyordu. Fevzi Paşa, bu iki livâda özellikle inşaat hu susunda Kızılay’ın 
yaptığı hizmetleri takdir ederek, yakında başlayacak olan ahali mübadelesinde de cemiye-
tin yardımlarını ümit ettiğini belirt mişti. Fevzi Paşa, Ömer Lütfi Bey’e ayrıca; “Rumili’den 
gelecek ahalinin hayvanat ve eşya-yı mübremelerini beraber getirmelerindeki ehemmi-
yeti zikrederek, bu hususda cemiyetin şimdiden teşebbüsatta bulunmasını ve sanîyen İz-
mir şehrinde ve civarında pencereleri, kapıları ve bazılarının tavan ve döşemeleri harab 
bin kadar hane mevcud olup, bunlar cemiyet ta rafından ta’mir edildiği takdirde gelecek 
muhacirlerin kısmen olsun is kânı(nın) te’min edilebileceği” ve bu hususta askeriyenin de 
kendilerine yardımcı olabileceğini söylemişti.77

Muhacirler iskan yerlerine gönderilmeden önce, Kızılay ve Bakanlığın açtığı misa-
firhanelerde barındırılıyorlardı. Muhtelif iskelelerde ilk aylarda açılan misafirhanelerin 
toplam yatak kapasitesi 10.850 idi. İstan bul’da Ahırkapı’da 2.000, İplikhane’de ise 1.000 

74  Hakimiyet-i Milliye, 4 Ocak 1924.
75  Açıksöz, 20 Şubat 1924.
76  THAM, no:28, 15 Aralık 1923, s.103-104.
77  KA, ds.530, (1923). Aynı belgenin derkenarına Kızılay idare heyeti tarafından “Mübadele meselesini hükümetle görüşmek 
lâzımdır” kaydı dü şülmüştü.
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yataklı iki misafirhane kuruldu. Kalikratya (300 yataklı), Gelibolu (500 yataklı), Güllük 
iskelesinde (500 yataklı), Marmaris’te (250 yataklı), Fethiye’de (500 yataklı), Çanakkale’de 
(300 yataklı), Erdek iskelesinde (1.000-1.500 kişilik) ve Samsun’da (3.000 kişilik) misafirha-
ne açıldı. Ayrıca, Mersin’ de bir fabrika misafirhane haline getirilmişti.78

Göçmenlerin çoğu, iskan bölgelerindeki sahipsiz ev ve arazilere yer leştiriliyorlardı. Ne 
var ki, “emvâl-i metrûke” (terk edilmiş mallar) hemen iskan için elveriş li değildi. Mübade-
le, İmar ve İskan Vekili Necati Bey’in deyimiyle, “Mu hâcirînin iskânına mahsus emvâl-i 
metrûkenin mühim bir kısmı tahrîb edil miş ve bilhassa bazı köylerde süknâ nâmına bir-
şey kalmamış olduğundan, da ha ziyâde zürrâ’ olmak üzere gelen halk bilmecbur doğ-
rudan iskân mıntıka larına” sevkedilememişti. Vekâletçe Samsun ve çevresinde 100-200 
hanelik 20 köyün inşâsı kararlaştırıldı; İzmir, Manisa (Saruhan) ve Aydın livala rında ben-
zer çalışmalar başlatıldı. 1923 yılı sonuna kadar, emvâl-i metrûkeden 1.120 evin tamira-
tı yapılmış, tamir olunmak üzere 986 evin de ke şifleri tamamlanmıştı.79 1924 yılının ilk 
ayında Bakanlık, emvâl-i metrûkeden sayılan evlerin tamiri için vilâyetlere 300 bin lira 
gönderdi. Tahribata en fazla maruz kalan Samsun, Bilecik, Eskişehir, İzmir, Erdek, Mani-
sa ve çevresindeki köylerde yeniden inşaat yapılmadıkça, emvâl-i met rûkenin muhacirleri 
barındırmaya yetmeyeceği anlaşılmıştı.80

İşgalden daha yeni kurtulmuş olan Türkiye’de, iskân işlerinin pek ko lay uygulanabil-
diğini söylemek güçtür. Türk göçmenlerin ihtiyaçları sadece TBMM Hükümeti ve Kızılay 
tarafından karşılanırken, Anadolu’dan Yunanis tan’a giden Rum göçmenlerine yardım 
eden yedi ayrı Amerikan yardım teşki lâtı vardı. Öte yandan, Milletler Cemiyeti de, Yu-
nan Milli Bankası Başkanı nı davet ederek altı milyon Sterlinge kadar uzun vadeli borç 
verebileceği ni bildirmişti. Yunanistan’dan gelen Türkler; “Yunanistan’ın gördüğü yar-
dımdan yoksun olarak, savaş yıkıntılarını taşıyan topraklara, tüm doğra maları ateş yak-
mak için kullanılmış” evlere yerleşmek zorunda kalmışlar dı.81

1 Ocak 1924 - 12 Ocak 1925 tarihleri arasında Samsun’da görev yapan Kı zılay heye-
tinin sevk, iâşe ve tedavi ettiği 58.486 muhacir, bu yöredeki 13 mıntıkaya yerleştirildi.82 
Kasım 1923’ten itibaren Türk hükümeti tara fından Samsun Vilâyetinde Pontuscularca 
yakılan köylerin imârına başlan dı. Buralara, Yunanistan’dan gelecek tütüncü göçmenler 
yerleştirilecekti. Mübâdele, İmâr ve İskân Vekili Necati Bey, “Samsun’daki köyler hakkın-
78  Hakimiyet-i Milliye, 4 Ocak 1924.
79  Açıksöz, 7 Ocak 1924.
80  Açıksöz, 21 Şubat 1924. ; KA , ds.530, (1923).
81  Seçil Akgün, “Birkaç Amerikan Kaynağından Türk- Yunan Mübadelesi Sorunu”, Üçüncü Askeri Tarih Semineri Bildiri-
ler, Tarih Boyunca Türk-Yunan İlişkileri (20 Temmuz 1974’e Kadar), Ankara, Gnkur. Basımevi 1986, s.255-256.
82  THAM, no: 43, 15 Mart 1925, s.277. Bu süre içinde Drama, Kavala, Se lanik ve köylerinden gelen 58.486 göçmenin 18.410 u
Samsun ve çevresine,  5.440’ı Amasya, 6.800’ü Tokat, 2.318’i Çorum, 1.679’u Ordu, 748’i Giresun, 8.788’i Karahisar-ı Şarkî, 
1.328’i Trabzon, 1.157’si Erzincan, 1.594’ü Sinop, 5.277’si Yozgat, 4.404’ü Sivas, ve 543 kişi ise Gümüşhane ve çevresine yerleş-
tirildi.
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da tetkikata başlanıldığını” ve “emvâl-i metrûkenin bekçiler vasıtasıyla muhafazaları’nın 
emredildiğini83 bildirmişti.

İskân işlerinde yerel yöneticiler de Hükümete yardımcı olmaya çalışı yorlardı. Kasta-
monu Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâiyye Müdürü Hıfzı Bey; evvelce istekleriyle ve sonra 
mübadele yoluyla Kastamonu’dan ayrılanla rın metruk arazi ve evleri dikkate alındığında 
buraya 6 bin muhacirin iskân edilebileceğini belirtmişti.84

Adana’da Rum ve Ermenilerin terkettiği 1.507 evin bir kısmı Rumeli ve Doğu Vilâyetleri 
(Vilâyat-ı Şarkîyye) göçmenlerine tahsis edildi; diğer kısmı da, beşer kişi itibariyle 6 bin 
kişiye ayrıldı.85 Çeşme kazasın da tütün ziraatine elverişli 4 bin dönüm arazi ve 350 ka-
dar “kabil-i is kân emvâl-i metrûke” evi vardı.86 Öte yandan, Mersin’e bağlı köylerde met-
ruk ev mevcut olmadığından, vilâyete gönderilmesi kararlaştırılan göç menler Mersin ve 
Tarsus’ta beş-altı ailenin barınmasına elverişli olan metruk evlere yerleştirileceklerdi.87

İstanbul’da belediye hududu dışında mübadeleye tabi olan Rumların ye rine; ticaretle 
uğraşan, emlak ve çiftlik sahibi varlıklı göçmenlerin yer leştirilmesi kararlaştırılarak Muh-
telit Mübadele Komisyonuna bildirildi. Buna göre İstanbul’da Selanik, Siroz, Yanya, Kava-
la, Hanya, Resmu ve Teselya’dan gelen varlıklı göçmenler yerleştirilecekti. Bunlar “iskân-ı 
adîye tâbi olma”dığından kendilerine, Yunanistan’da terkettikleri emlâk ve arazinin de-
ğerlerinin %25’i oranında emlâk temlik edilecek ve kalan kısmı da “tasfiye-i nihâiyede” 
dağıtılacaktı. Yanya muhacirleri ise İstanbul’un belediye sınırları dışına, iskân edilecekti. 
Bunlardan 2 bin kişilik kafilenin İstanbul’a gönderildiği sırada; İstanbul Valiliği, burada 
ya şayan Rumlardan 2 bin kişinin hemen sevki için Muhtelit Komisyona müra caat etti. Bu 
sırada Maltepe, Kartal ve Pendik Rumlarından bazıları Muh telit Komisyon’a müracaat 
ederek, sakin oldukları mıntıkanın belediye sınırları dahilinde bulunduğunu ve mübade-
leden muaf tutulmaları gerektiği ni ileri sürdüler.88 Bu gibi benzer iddialar, Türk- Yunan 
Hükümetleri arasında bir süre devam edecek olan “etabli meselesi”nin  çözülmesiyle sona 
erecekti.

Aralık 1923 Girit, Kavala ve Drama’dan gelen 26.691 göçmen, muhte lif yerlerde iskan 
edildi.89 Aralık 1923’e kadar Türkiye’ye gelen 33.519 göçmenden 2 bini Balıkesir ve çevre-

83  Hakimiyet-i Milliye, 3 Aralık 1923. Samsun’da ilk günlerde yerli halkın, göçmenleri yadırgadığı anlaşılıyor. İstikbal gaze-
tesinde şu habere yer verilmişti: “ Samsun’da yerlilerle muhâcirler arasında bir fark görül mekte, iki taraf arasında hoşnutsuzluk 
devam etmektedir. Ahiren, Samsun’ da her iki tarafın hislerini takviye için Yerli ve Muhacir Birliği diye bir dernek teşkiline 
teşebbüs olunmuştur” Hilâl-i Ahmer, 14 Temmuz 1924.
84  Açıksöz, 6 Ağustos 1923.
85  Hakimiyet-i Milliye, 3 Ocak 1924.
86  Hakimiyet-i Milliye, 7 Ocak 1924.
87  Hakimiyet-i Milliye, 4 Ocak 1924.
88  Hilâl-i Ahmer, akşam nüshası , 13 Temmuz 1924.
89  Açıksöz, 7 Ocak 1924.



18 3KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ (1914-1925)

sine; diğerleri ise İstanbul, Edirne, İzmir, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çatalca, Sinop 
ve Bursa’ya yer leştirildiler.90 İçlerinde 867’sini mübadeleye tabi olmayanların teşkîl etti-
ği 29.963 göçmen Selanik, Kavala ve Girit iskelelerinden Ocak 1924’te Türkiye’ye gönderil-
di. Bunlardan 1.077’si Samsun, 6.619’u Trakya, 1.953’ü Ba lıkesir, 7.363’ü İzmir, 5.478’i Bursa, 
2.245’i İstanbul, 2.324’ü İzmit, 2.439’u Konya, 243’ü Sivas ve 126 kişi de Kastamonu ve çev-
resinde iskân edildiler.

Mübadilleri bir an önce müstahsil duruma getirmek için çaba sarf ediliyordu. Beşinci 
iskan mıntıkası olan Bursa’da Fırka Komutanı Derviş Bey’in başkanlığında, Ziraat Müdü-
rünün de katıldığı bir komisyon kurularak göçmenler için toprağın sürdürülmesine baş-
landı. Halk imece usulü ile çalışarak, her ev 10-20 dönüm nadas yapmak üzere, Ocak ayı 
sonuna kadar 400 dönüm arazi hazır edildi. Çeşme’de iskan edilenlere 4.712 kıyye arpa, 
3.194 kıyye buğday tohumluk olarak dağıtıldı. Bu arada, Kızılay ve Himâye-i Etfâl Cemi-
yetlerince gönderilen ayakkabı, don ve hır kalar göçmen çocuklarına dağıtıldı.91

Şubat 1924’te Türkiye’ye 19.973 göçmen geldi. Drama’dan gelen 3.236 ki şi, tren-
le Dedeağaç-Kuleli-Burgaz yolunu tercih etmişti; bunlar Uzunköp rü, Edirne, Keşan ve 
Kırklareli’ne iskân edildiler. Deniz yoluyla gelenler ise Samsun (1.501), Trakya (3.236), 
Balıkesir (6.540), İzmir (5.427), İstan bul (1.022), İzmit (3.254), Antalya (1.574) ve Adana’da 
(3.305) iskan edildi ler.92

Nisan ayında Selanik ve Kavala’dan gelen 56.979 göçmen Samsun, Edirne, Balıkesir, 
İzmir, Bursa, İstanbul ve İzmit mıntıkalarına yerleştirildiler. Bunlara 119.118 dönüm ara-
zi, bin zeytin ağacı, 29.282 dönüm bağ, 5.544 dut bahçesi, 10 bin küsur meyve ağacı, 900 
pulluk ve traktör, 467 çift hayva nı, 1.368 kilo tohumluk ve çapa vesaire gibi ziraat aletleri 
dağıtıldı.93 Daha önce de Ziraat şubesi Samsun, Trakya ve Kocaeli mıntıkalarına iskân 
edilen göçmenlere benzer yardımlarda bulunmuştu.94

Temmuz 1924’e kadar Yunanistan’dan Türkiye’ye 300 binden fazla muha cir geldi. 
İstanbul’da bulunan Muhtelit Komisyon, 12 Temmuz’da yaptığı toplantıda, tahliye edile-
cek mahaller hakkındaki Türk ve Yunan teklifle rini inceledi. Yunanistan’dan yapılan sev-
kiyat az-çok tabii cereyanında seyrederek Türk ahalinin dörtte üçü Türkiye’ye getirilmiş-
ti. Muhtelit Ko misyon bundan sonra, önceden tesbit edilen program dahilinde tâlî komis-
yonlar vasıtasıyla mübadeleye nezaret etmekle yetinecekti. Komisyonun Türkiye’deki 
önemli görevlerinden biri de, Türkiye Rumlarının sevkini tan zim etmekti.95

90  Hakimiyet-i Milliye, 3 Aralık 1923.
91  Açıksöz, 20 Şubat 1924.
92  Açıksöz, 27 Mart 1924.
93  Açıksöz, 26 Mayıs 1924.
94  Açıksöz, 29 Mart 1924.
95  Hilâl-i Ahmer, akşam nüshası, 13 Temmuz 1924.
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1923-1925 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli yerlerine 342.626 göçmen iskân edildi. 
Bunların büyük çoğunluğunu mübadele yoluyla gelenler, çok az kısmını da diğer göçmen 
ve mülteciler teşkil ediyordu. Diğer yandan, “vilâyetlerde, servetleri ile doğrudan doğruya 
müstahsil vaziyete atıl mış olan, iskân edilmemiş mühâcir”ler arasında96 Yunanistan’dan 
ge len göçmenler bulunuyordu. Göçmenlerin yerleştirildikleri iller şunlardı: Adana, An-
talya, Aydın, Bilecik, Kayseri, Konya, Muğla, Sivas, Şebinkara hisar, Tokat, Balıkesir, Bur-
sa, Çanakkale, Edirne, İzmir, İstanbul, Kırk lareli, Kocaeli, Manisa, Niğde, Samsun ve 
Tekirdağ.97

Türkiye’ye  büyük yükümlülükler getiren Mübadelenin uygulanmasında Kızılay Ce-
miyeti, kaynaklarının önemli kısmını bu işe tahsis ederek sağlık ve ulaşım açısından Ba-
kanlar Kurulu’nun çalışmalarına büyük yardımlarda bulundu. Bu süre içinde 616.857 li-
ralık harcama yaptı.98 1924 yılı sonlarına doğru, Yunanistan’dan gelecek mübadil sayısının 
azalmasına paralel olarak, Kızılay sağlık heyetlerinin görevlerine tedricen son verildi. 

96  T.C. Devlet Yıllığı (1928-1929), İstanbul, Devlet Matbaası,1929,s.69.
97  Akgün, a.g.m., s.275, ek-7.
98  Çapa, a.g.m., s. 251



18 5KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ (1914-1925)

sonuç
Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti, Türk tarihinin çok önemli değişikliklere sahne ol-

duğu Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında, teşkilâtını genişleterek yurt içi 
ve yurt dışında kendini kabul ettirdi. İncelediğimiz on yıllık dönemin, Kızılay tarihinde 
en verimli devreyi teş kil ettiği görülmektedir. Kızılay’ın başarılarında Batı metodlarını 
uygulayan yetenekli ve idealist yöneticilerin yanı sıra, halkın gösterdiği ilgi ve yardımlar 
da etkili olmuştur.

Kızılay’ın 1911’de ikinci defa (ihyâen) kuruluşunda İttihat ve Terakkiciler önemli rol 
oynamıştır. Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde Kızılay’ın yönetim kad-
rosunda İttihatçı doktorlar önemli bir yere sahiptiler. İdare heyetinde görev alanların he-
men hepsi Tıbbiye’den mezun ol muşlar ve öğrenimlerini yurt dışında tamamlamışlardı. 
Meşrutiyet’ten ön ce Tıbbiye’den yetişenler yalnız milletin sağlığıyla değil, diğer birçok 
sahalarla da ilgilenmişler ve başarılı çalışmalar göstermişlerdi; işte Kı zılay bunlara iyi bir 
örnektir. Kızılay’da görev alan doktorların başında Âkil Muhtar (Özden), Celâl Muhtar 
(Özden), Adnan (Adıvar) ve Besim Ömer (Akalın) gelmektedir. Âkil Muhtar Bey, Birin-
ci Dünya Savaşı’nın ilk günle rinden Milli Mücadele sonuna kadar başkanvekili; kardeşi 
Celâl Muhtar Bey ise, aynı süre içinde Umûmî Müfettiş olarak Kızılay’da görev aldı. Celal 
Muhtar’a, Kızılay’ın mimarı da diyebiliriz; çünkü, Kızılay’ı yükseltmek onun için tek amaç 
olmuştu. İdare heyetinin diğer üyeleri gibi fahri ola rak yürüttüğü bu görevi bir ideal işi 
olarak görmüş; aksi takdirde, meka nizmanın genel çevrilişinde tam bir başarı elde etme-
nin mümkün olamayaca ğına inanmıştı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında başkanvekilliği görevin de bulunan Besim Ömer Paşa, 
özellikle hastabakıcılığın bir meslek olarak kabul edilmesinde ve Kızılay’ın kadınlar ara-
sında teşkilâtlanmasında et kili oldu. Adnan Bey ise, 1920’de İstanbul’un işgali üzerine 
Anadolu’ya geçmesine kadar Umûmî Kâtiplik (Genel Sekreterlik) görevini sürdürdü; 
Ankara’ya gittik ten sonra Kızılay’la olan bağlarını koparmadı.  Adnan Bey’den sonra 
Umu mî Kâtiplik görevini, daha önce Avusturya ve Almanya’da Kızılay’la ilgili çalışma-
larda bulunmuş olan Dr. Hikmet (Gizer) Bey üstlendi. “Kızılaycı Hamit” olarak tanınan 
Hamit (Hasancan) Bey ise, idare heyetinde fahri mu hasebeci olarak işe başladı; Milli Mü-
cadele sırasında Kızılay başkanvekili idi. 14 Haziran 1921’de TBMM Hükümeti adına 
“Siyasi mümessil” olarak İstanbul’da görevlendirildi; bu görevi Refet Paşa’nın 19 Ekim 
1922’de İs tanbul’a gelişine  kadar sürdü. Hamit Bey’in, İngiliz Yüksek Komiseri ile yaptığı 
mübadele anlaşması ve İtilâf devletleri mümessilleriyle olan di ğer yazışmaları yakın tarihi-
mizin aydınlatılması bakımından ayrı önem ta şımaktadır.

Kızılay, kamu yararına çalışan milli bir yardım cemiyeti olmakla bir likte; aynı za-
manda, 1864 Cenevre Sözleşmesi’ne bağlı olması sebebiyle uluslararası ve tarafsız bir 
özelliğe de sahipti. Dolayısıyla Kızılhaç teş kilâtlarının çalışma metodlarını aynen be-
nimseyerek, Cumhuriyet’ten önce Batılılaşan ilk Türk müesseselerinden biri olmuş; Batı 
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metodlarına pek yabancı olmayan yönetici kadrosunun çabaları bu başarıyı pekiştirmiş-
ti. Başka bir deyimle Kızılay, Türk milletinin ruhundan ve tabiatından gelen ve âdeta 
ikinci tabiat halinde olan yardım fikrinin Batı metoduyla teşkilâtlanmasından ortaya 
çıkan bir kurumdu.

Kızılay’ın en önemli gelir kaynağını halktan toplanan ianeler oluşturu yordu. Halk, 
verdiği yardımların yetenekli ve ideal sahibi yöneticilerin elinde değerlendirilerek ihtiyaç 
sahiplerine ve orduya sarfedildiğini gördükçe Cemiyeti benimsemiş; “Hilâl-i Ahmer” adı 
âdeta bir kudsiyet ka zanmıştı. Halk, cephede esir düşen yakınlarından Kızılay vasıtasıyla 
ha berdar olmuş; aç ve sefil kalınca Kızılay heyetleriyle karşılaşmış; daha sı, Milli Müca-
deleyi desteklediğini görünce elinde ne varsa Kızılay’a ver meye başlamıştır. Yardımların 
Kızılay’da toplanmasında, uzun süre faali yette bulunan tek yardım cemiyeti olmasının 
da rolü vardır. Halbuki bu sı rada, özellikle gayri Müslimlere yardım eden yabancı birçok 
cemiye t Anadolu’da faaliyet halindeydi. Bazı hatıralarda, İstanbul halkının iane vermek 
için Kızılay veznelerine yaptığı hücum karşısında makbuz ye tiştirilmekte güçlük çekildi-
ği; hatta, merkez binasının penceresinden is mini bildirmeden keseler içinde para atanlara 
dahi rastlandığı belirtil mektedir.

Kızılay, Milli Mücadelede Anadolu’yu İstanbul’dan gön derdiği yardımlarla destekle-
miştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında teşkil edilen Eskişehir Murahhaslığı, Eskişehir’in 
tahliyesi üzerine Ekim 1920’de Ankara’ya gelmiş; İsmail Besim Paşa’nın başkanlığında 
yeniden teşkîl edilen Ankara (Anadolu) Murahhaslığı 1 Ekim 1923’e kadar faaliyetini 
de vam ettirmişti.  Anadolu ile bağını tamamen koparmayan Umumî Merkez, An kara 
Murahhaslığı vasıtasıyla Anadolu’ya birçok yardımda bulundu. Elbette bu yardımlar bü-
yük oranda halka dayanıyordu; ancak, Milli Mücadeleye mu halif bir cemiyetin elinde bu 
yardımlar hiçbir anlam ifade etmezdi. Bu yüz den Kızılay yardımlarının Milli Mücadele-
nin kaynakları arasında gösteril mesi pek de yersiz olmayacaktır. Kızılay’a yapılan ianeler 
grafiğindeki yükseliş ve düşüşler, zafer ve yenilgiler karşısında milletin tansiyonu nun bir 
göstergesi gibidir. Öyle ki, yardım grafiği Çanakkale savaşları sırasında ani bir yükse-
liş gösterir; yine, Milli Mücadelenin başlangıcından itibaren gittikçe yükselerek 1922’de 
Büyük Taarruz sırasında 1.170.294 lira ile maksimum noktasına ulaşır. Nitekim İzmir’in 
kurtuluşundan sonra İstanbul halkı, zafer coşkusuyla yirmi gün içinde 300 bin lira bağışta 
bu lunmuştu. 1919-1922 yılları arasında toplanan 1.750.333 lira ianenin 1.403.533 lirası 
yurt içinden, geri kalan kısmı ise yurt dışından toplan mıştı. Yurt dışından gelen ianelerin 
bir kısmı da İslam ülkelerinden ge lenler hariç olmak üzere, Amerika ve Avrupa’da yaşayan 
Türkler arasında toplanan bağışlardan oluşuyordu.

Cumhuriyetin ilanından sonra, yeni devlete tâbi olarak, Kızılay’da bazı değişiklikler 
yapıldı. 1923 yılındaki Umumî Meclis toplantısında ce miyetin adı Türkiye Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti olarak değiştirildi. Yine ay nı yıl, 1 Ekim’de, Ankara Murahhaslığı lağvedilerek, 
Milli Mücadele boyun ca cemiyet teşkilatında devam eden ikilik ortadan kaldırıldı. En bü-
yük de ğişiklik 1925 yılı genel kongresinde yapıldı. Daha sonraki yıllarda baş latılan inkılâp 
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hareketleri içinde dil çalışmalarına da katılacak olan Celal Sahir ve arkadaşları kongreye 
sundukları bir önergede; Cemiyetin Türkçe olmayan adının “Türk Kırmızı Hilâl Cemi-
yeti” şeklinde değiştiril mesini ve yeni nizamnamenin mümkün olduğu kadar sade Türkçe 
ile yazılma sını istediler. Sonunda cemiyetin adı aynı kaldı; ancak, 4 Ağustos 1925 günkü 
oturumda kabul edilen 134 maddelik yeni nizamname, eskisine göre daha sade yazıldı. 
Merkez Heyetinin istifası üzerine, 6 Ağustos 1925’te 30 kişilik yeni Merkez Heyeti seçi-
lerek başkanlığına Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimaiye Vekili Refik (Saydam) Bey getirildi.

Kızılay’ın yeni nizamnamesi 13 Eylül 1925’te İcrâ Vekilleri Heyeti (Bakanlar 
Kurulu)’nce tasvib edildi. Aynı yıl, nizamnamenin 8. maddesi gereğince, Merkez Heyeti 
Ankara’ya taşındı. Yeni Merkez Heyeti tamamen başka bir kadrodan oluşuyordu; uzun 
müddet Kızılay’da görev alanların hemen hepsi ayrılmıştı.
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321/9 (1919), 335, 335/2, 335 (1922), 329 (1921), 631/4, 833 (1916), 833 (1919), 833 (1922), 153/21 (1915), 
893 (1923), 731, 542, 549, 522/6, 525 (1917), 543 (1917), 724 (1925).

B) ATASE Arşivi:

Klasör No: Dosya No: Fihrist No:

119 36 31/6, 41.

119 462 45

186 25 8, 35.

39 61 62

801 90 8

654 38 45/ 1

529 47/A (141) 10

605 174 3

687 139 64

634 273 29

547 65/A-10 20

201 328 25
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Klasör No: Dosya No: Fihrist No:

553 27 24, 32, 52, 62, 64, 71, 83, 90.

965 35/A-7 10, 17.

1000 28 77

1033 46/1 36

1114 118 41, 43, 55.

1046 26 26

1170 96/7 61

1656 33 (336) 8/1,7.

1672 363 (390) 21, 22, 69.

1811 185 (319) 1/46, 76.

1813 183 5

1274 462 1/27,28.

1274 588 1/42,48.

1048 18 18/2,5.

1290 4 1, 1/1

1535 14 (12) 44

1757 68 9

2430 88 1

2442 160 5, 5/1, 8/12, 7/1-5, 19

2443 163 23/24, 9.

2509 76 4, 4/2, 5, 4/3, 2/1, 10

II- KIZILAY FAALİYET RAPORLARI
 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Tarafından 330 Senesi Meclis-i Umûmîsi’ne Takdim Olunan 

Rapor, Dersaadet, Hilâl Matbaası, 1330.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 1330-1334 Senelerine Aid Merkez-i Umûmî Raporu, İstanbul, 
Matbaa-i Orhaniyye, 1335 (1919).

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İzmir Heyet-i Merkeziyyesinin Harb -i Umûmî Esnasındaki Mesai 
ve İcraatı, İzmir, Keşişyan Matbaası, (t.y).

 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İzmir Heyet-i Merkeziyyesi’nin 1333 Senesi Zarfındaki İcraatına 
Dair Rapor ve Hesapları, İzmir, Keşişyan Mat baası, 1334 (1918).

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Ankara Heyet-i Murahassası, Türki ye Büyük Millet Meclisi’nin 
Teşkilinden- Sakarya Zaferine Kadar İcraat Raporu ( 25 Nisan 1556- 25 Eylül 1357), İstanbul, Matbaa-i 
Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1338 (1922).
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 Rapport du Croıssant- Rouge Turc (1921-1922), Constantınople, İmp. Ahmet İhsan. Cie. 1923.

Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi Tarafından 1339 Senesi Hilâl-i Ahmer Meclis-i 
Umûmîsi’ne Takdim Edilen (1335- 1338) Dört Senelik Devreye Aid Rapor, Ahmed İhsan ve Şürekâsı 
Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1339.

Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi Tarafından 341 Se nesi Hilâl-i Ahmer Meclis-i 
Umûmîsi’ne Takdim Edilen (1339-1340) İki Se nelik Devreye Aid Rapor, İstanbul, Hilâl Matbaası, 1341 
(1925).

Türkiye Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi, 30 Haziran 1927 İdare-i Hesabiyesine Aid Tedkik 
Komisyonu Raporu, 1928.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyet-i Merkeziyyesi Ta rafından Tertib Edilen Takvim, 
1552 (1916).

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyet-i Merkeziyyesi Ta rafından Tertib Edilen 4. 
Takvim, 1918.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyet-i Merkeziyyesi Ta rafından Tertib Edilen 5. 
Takvim, 1919 (1335).

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi (1329-1331), İstanbul, (t.y).

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Dördüncü Meclis-i Umûmîsi İdare Komisyonu Raporu (25 Nisan 
1914), İstanbul, (t.y).

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Harb-i Hâzırda Faaliyeti, (t.y.).

III- GAZETE, DERGİ, ANSİKLOPEDİ VE RESMİ YAYINLAR
A) Gazeteler;

Açıksöz

Ahali

Dersaadet

Hakimiyet-i Milliye

Hilâl-i Ahmer

İkdam

İleri

Sabah

Takvim-i Vakayîi

Tanin

Vakit

Vatan

B) Dergi, Ansiklopedi ve Resmi Yayınlar;

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Harp Tarihi Vesikaları Dergisi

Kızılay Dergisi

Osmanlı (Türkiye) Hilâl-i Ahmer Mecmuası
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Türk Ansiklopedisi

TBMM Zabıt Ceridesi, C.I.

T.C. Devlet Yıllığı (1928-1929), İstanbul Devlet Matbaası, 1929.

IV- HATIRALAR, ARAŞTIRMALAR VE DİĞER ESERLER
Açıksözcü Hüsnü; İstiklâl Harbinde Kastamonu, Kastamonu Vilayet Matbaası, 1933. 

Adıvar, Halide Edip Türkün Ateşle İmtihanı, İstanbul, Atlas Kitabevi,1987.

-----------------------------------; Doktor Abdülhak Adnan Adıvar, İstanbul, 1956.

Adıvar, Halide Edip; (F. Rıfkı Atay, Y. Kadri Karaosmanoğlu, M. Asım Us), İzmir’den Bursa’ya, İstanbul, 
Atlas Kitabevi, Üçüncü Baskı, (t.y). 

Ahmet Midhat; Hilâl-i Ahmer, İstanbul, 1296. 

Akçura, Yusuf; Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Rusya Üserâ Murahhası Yusuf Akçura Bey’in Raporu, 
Dersaadet, Matbaa-i Orhaniye, 1335 (1919).

Akgün, Seçil; “Birkaç Amerikan Kaynağından Türk- Yunan Mübadele Sorunu”, Üçüncü Askeri Tarih 
Semineri Bildiriler, Tarih Boyunca Türk- Yunan İlişkileri (20 Temmuz 1974’e Kadar), Ankara, Gnkur. 
Basımevi 1986, s. 241-276.

Armaoğlu, Fahir; 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2. baskı, Ankara 
1984.

Atuner, Mehmet Esad (Çev.); Mübadeleye Dair Türkiye ve Yunanistan Arasın da İmza Olunan 
Mukavelenameler (Muhtelit Mübadele Komisyonu Kararları, Bi-taraf Azâların Hakem Kararları), 
Ankara 1937.

Avşar, Nihat; Kızılay, Hümanizma, Sosyal Adalet. (Broşür).

Bayar, Celal; Ben de Yazdım, C.7., İstanbul 1969.

Besim Ömer; Dokuzuncu Waşington Salîb-i Ahmer Konferansı’na Memuriyetim ve Osmanlı Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti’ne Tekliflerim Hakkında, İstanbul 1328.

_______________ ; Hanımefendilere Hilâl-i Ahmer’e Dair Konferans, (t.y).

 ______________ ; Hastabakıcılığa Dair, İstanbul 1337 (1921).

Bıyıklıoğlu, Tevfik; Trakya’da Milli Mücadele, C.I.,TTK Yay., Ankara 1987.

Bozok, Salih- Cemil S. Bozok; Hep Atatürk’ün Yanında, İstanbul 1985.

Çapa, Mesut; “Lozan’da Öngörülen Türk Ahâli Mübadelesinin Uygulanmasında Türkiye Kızılay (Hilal-i 
Ahmer) Cemiyeti’nin Katkıları”, AÜTİTE Der., sayı:2, Kasım 1988, s.241-256.

------------------------;  Sakarya Savaşı’ndan Sonra İmzalanan Türk- İngiliz Esir Mü  
badelesi Anlaşmasının Uygulanması ve Belgeler”, AÜTİTE Der., sayı:3,
Mayıs 1989, s.399-418.

Dunant, J. Henry; (Çev. Nermin Arpacıoğlu), Solferino Hatırası, Ankara, Türkiye Kızılay Derneği, 1964.

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nde Tertîb ve Küşâd Olunan İlk Hilâl-i Ah mer Sergisi Rehberi, İstanbul 
1917.

Gaulis, B. Georges; (Çev. Cenap Yazansoy), Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği, İstanbul 1981.

Gehri, Maurice; Missions d’enqué’te en Anatolie; Revue Internationale de la Croix Rouge, 15.7.1921.

Gizer, Hikmet; “ Celâl Muhtar, Hilâ1-i Ahmer Müfettiş-i Umumîsi”, Kızılay Dergisi, sayı: 26 (Celâl Muhtar 
Özel Sayısı), Aralık 1947, s.14-15.
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___________________ ; “Milli Mücadele Sırasında Hilâl-i Ahmer’e (Kızılaya) Bir Suikast Teşebbüsü”, Kızılay 
Dergisi, sayı: 20, Kasım 1951, s.18-20

Goloğlu, Mahmut; Erzurum Kongresi, Ankara 1968.

Gökbel, Asaf; Milli Mücadelede Aydın, Coşkun Matbaası, Aydın 1964.

Gövsa, İ. Alaeddin; Türk Meşhurları Ansiklopedisi, Yedigün Neşriyatı.

Hilâl-i Ahmer ve Kızılay Tarafından Kendilerine Madalya Tevcih Edilenler (1868-1968), Ankara 1968.

Himmetoğlu, Hüsnü; Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları, C.I., İs tanbul 1975.

Irmak, Sadi; “Kızılay Düşüncesinin Tarihimizden Gelen Kaynakları”, (I. Mil li Kızılay Konferansı, 11-13 
Haziran 1964), Ankara 1964. 

İstiklâl Harbi Sıhhi Raporu (1336-1337-1338 Mudanya Mütarekesine Kadar), (t.y).

Kandemir, Feridun; Peygamberimizin Gölgesinde Son Türkler (Medine Müdafaası), Yağmur Yayınevi, 
İstanbul 1974.

Kızılay Cemiyeti’nin Tarihi Hakkında Birkaç Söz, Ahmet İhsan Basımevi Ltd. (t.y).

Kızılay ve Kızılhaç’ın Milletlerarası Kaynakları Sözleşmeler- Tüzükler-Kararlar, Türkiye Kızılay Derneği, 
Ankara 1964.

Meray, Seha L. (Çev.); Lozan Konferansı, Tutanaklar Belgeler, A.Ü. Siya sal Bilgiler Fakültesi Yay., Takım 
I., Kitap 2., 1970.

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Harb-i Umumî Panoraması, No:3.

Noyan, Abdülkadir; Son Harplerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarım, Ankara 1956.

Nutuk, C.II., İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1980.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Beynelmilel Cenevre ve Lahey Mukavelena mesi, Ahmet İhsan ve 
Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul 1337.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Harb-ı Hâzırda Faaliyeti, (t.y).

Osmanlı ve İngiliz Ordularına Mensup Hasta ve Mecruh Üsera-yı Harbiyyenin Mübadelesine Dair 
Şerait, Matbaa-i Askeriye, İstanbul 1334 (1918).

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1339.

Özcan, Abdülkadir; “Balkan ve î. Dünya Savaşlarında Hizmeti Geçen Bir Hayır Kurumu, Müdafa’a-i 
Milliye Cemi’yeti”, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, Edebiyat Fakültesi 
Matbaası, İstanbul 1981.

Özden, Âkil Muhtar; “Prof. Dr. Celal Muhtar Özden”, Kızılay Dergisi, sayı: 26, Aralık 1947, s. 6-8.

Özden, Celal Muhtar; Dr. Celal Muhtar Özden Hatıraları, Canlı Tarihler:X, İstanbul, Türkiye Yayınevi, 
1945.

Peker, Nureddin; İstiklal Savaşı’nın Vesika ve Resimleri (İnebolu ve Kas tamonu Havalisi Deniz ve Kara 
Harekâtı ve Hatıralar), İstanbul 1965.

Sefercioğlu, Nejat (Haz.); Esaret Hatıraları (Yunan İllerinde Zavallı Esirlerimiz), İstanbul 1978.

Simavi, Lütfi; Osmanlı Sarayının Son Günleri, İstanbul, Hürriyet Yay.(t.y).

Soysal, İsmail; Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Si yasal Andlaşmaları, C.I., (1920-1945), 
Ankara 1983.

Şehsuvaroğlu, Bedi N.; Dr. Âkil Muhtar Özden Bibliyografyası, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü 
Yay., no:44, İstanbul 1951.

Şimşir, Bilâl; Atatürk İle Yazışmalar I, (1920-1923), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1981.
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___________________ ; Malta Sürgünleri, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1985.

Tengirşek, Yusuf Kemal; Vatan Hizmetinde, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1981.

Tevetoğlu, Fethi; “Kızılaycı Hâmid Bey”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergi si , C.III, sayı: 9, Temmuz 
1987, s. 681-690.

Toprak, Zafer; Türkiye’de “ Milli İktisat” (1908-1918), Yurt Yay., Ankara 1982.

Topuzlu, Cemil; İstibdat- Meşrutiyet- Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım, 2. baskı, İstanbul 
1982.

Tunaya, T. Zafer; Türkiye’de Siyasal partiler, C.I., 2. baskı, Hürriyet Vakfı Yay., 1984.

Tükel, Selma;” Kızılayın Gelişmesinde Maddi-Manevi Gayretleri Olan İn san: Doktor Besim Ömer 
Paşa”, Kızılay Dergisi, sayı:10, Şubat 1964, s.18-19.

Türk İstiklâl Harbi, C.VII., İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919- 2 Kasım 1923), Gnkur. Harp Tarihi Bşk.lığı 
Yay., Ankara 1975.

Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Dâr-üs-Sınâ’ası (Eytâm ve Erâmil-i Şühedâya 
Muavenet), Ahmet İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Os manlı Şirketi, 1339 (1923).

Türkiye Kızılay Derneği, 73 Yıllık Hayatı (1877-1949), Ankara 1950.

Türkiye’de Yunan Fecâyiî, (İkinci Kitap), Matbaa-i Ahmet İhsan ve Şürekâsı, İstabul 1337

Uzluk, F. Nafiz; Kızılay Cemiyeti’nin Kuruluşuna Kısa Bir Bakış, Ankara 1964.

Yalman, Ahmed Emin; Yakın Tarihte Gördüklerim, Geçirdiklerim, C.I., İs tanbul, Yenilik Basımevi, 1970.

Zürcher, E. Jan; (Çev. Nüzhet Salihoğlu), Milli Mücadelede İttihatçılık, İstanbul, Bağlam Yay., 1987.
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ekler
EK- 1 .......................................................................... Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Esas Nizamnamesi.
EK - 2 ....................................................................... 22 Ağustos 1864 Tarihli Cenevre Sözleşmesi.
EK - 3......................................................................... Osmanlı Hilâl-i Ahmer Umumî Merkezi tarafından, Şam’da 

bulunan Süveyş Sağlık Heye tine gönderilen 7.2.1918 ta-
rihli yazı. (Yeni idare heyeti üyeleri hakında). 

EK-4......................................................................... Ankara Murahhaslığı hakkında 4.11.1921 ta rihli Merkez 
Heyeti kararını bildiren yazı, 7.11.1921. 

EK - 5........................................................................ “ On İkinci İzmir-Manisa Hilâl-i Ahmer İmdâd-ı Sıhhi Heyeti» 
hakkında, 21.9.1922. 

EK- 6, 6/A ........................................................ Sıhhiye Dairesi Reisi Süleyman Emin Bey’in Ankara 
Murahhaslığı’na gönderdiği 15.4.922 tarihli yazı.

EK - 7 ...................................................................... Müdafaa-i Milliye Vekâleti’nden Garp Cep hesi 
Kumandanlığı’na, 15.12.1921. Kızılay’ın orduya ve Sıhhiye 
Dairesi’ne Ekim ve Kasım aylarında verdiği eşyalar. 

EK- 8....................................................................... Kızılay’ın Batı Cephesine yapacağı yardım lar hakkında 
bir belge. Ankara’da “Hilâl-i Ahmer Murahhası Adnan” 
Bey’den “Garb Cebhesi Kumandanı İsmet Paşa Hazret-
lerine”, 10.6.1922. 

EK-9. ........................................................................  Eskişehir Hilâl-i Ahmer Hastanesi’nin Ara lık 1922’ye ait 
istatistik cetveli. 6.1.923.

EK- 10...................................................................... Rusya’da Hilâl-i Ahmer Murahhası Yusuf Akçura’dan “Os-
manlı Hilâl-i Ahmer’i Üserâ Komisyonu” Başkanlığına, 
Moskova 21.7.1918. Binbaşı Yusuf Ziya efendinin “ Karazi 
karye si muharebesinde şehiden vefat etmiş olduğu na 
dair”.

EK- 11....................................................................... Samatya İngiliz Esirler Garnizonunda eşya dağıtı mı ile il-
gili tutanak, 15 Ağustos 1917. “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ta-
rafından gönderilen (100) yüz par ça muhtelif eşya huzu-
rumuzda tevzîi edilmiş ve İn giliz üserâsına balâda imzaları 
muharrer çavuşlar tarafından ahz olunmuşdur”.

EK- 12, 12/A........................................................... İstanbul’da Amerikan Sefareti’nden Kızılay’a, 4.11.1916. 
Ankara’daki Rus harp esirleri için gön derilen 848.00 liralık 
Osmanlı Bankası kuponu.

EK- 13...................................................................... İstanbul’da Amerikan Sefareti’nden Kızılay’a, 19.2.1917.
Türkiye’de muhtelif garnizonlarda bu lunan İngiliz, Rus ve 
Fransız esirlerine gönderi len yardımlar hakkında.

EK- 14………………………............................................Sıhhiye Dairesi Üserâ Şubesi Müdürü tarafından Anka-
ra Hilâl-i Ahmer Üserâ Şubesi Müdürlüğüne, 27.11.1921 
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Yunanistan’da esir bulunan Türkler ta rafından ailelerine 
yazılan mektuplar hakında.

EK- 15.................................................................. Fransa Cumhuriyeti Doğu Yüksek Komiserliği Siya si 
Servisi’nden, “Kızılay Başkanı” Hamid Bey’e, (İstanbul, 
7.11.1921). Fransa’nın Atina elçisi M. de Bılly’nin isteği üze-
rine Komiser yardımcısı Ko mutan De Courson; Anadolu’da 
esir düşen Yunan yüzbaşısı Evanghelos Dımos hakkında, 
Hamid Bey’den bilgi istiyor.

EK- 16 .....................................................................Cenevre’de Milletlerarası Kızılhaç Komitesi Genel Sek-
reteri L. Brunel’den, İstanbul’da Kızılay Başkanvekiline, 
(28.12.1921). Türkiye ve Yunanistan’daki esir garnizonları-
nın Kızılhaç temsilcisi Dr. Roerıch ve M. Faul Schatzmann 
tarafından ziyaret edileceği hakkında. 

EK- 17...................................................................... Kızılay ile İcrâ Vekilleri Heyeti arasında, Kızı lay’ın ahali mü-
badelesindeki yardımları hakkında alınan 5 Eylül 1923 ta-
rihli karar. (4.11.1923). 

EK- 18………………………………................................“Dahilden ve hariçten ümid edilen iânâtın henüz cem’ ine 
muvaffakiyet hâsıl olamaması hasebiyle 5 Mart 1340 
tarihli İtilâfname ahkâmının aynen tatbikine imkân 
kal madığı anlaşıldığından” 17 Nisan 1924’te Kızılay ile 
Mübâdele, İmâr ve İskân Vekâleti arasında kararlaştı rılan 
yeni mesai programı. 

EK- 19…………………………........................................ Muhtelit Mübadele Komisyonunda Kızılay temsilcisi Ömer 
Lütfi Bey’in, Drama’da faaliyette bulunan Kızılay he yetiyle 
ilgili yazısı. (Atina, 15 Şubat 1924).

EK- 20 ………………………………..................................”Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Mübâdele-i Ahâli Nak-
liyatına Mahsûs Sıhhi Raporu”, (İstanbul, 14.8.1924). İstan-
bul vapuru; Giridliler, Demirhisarlılar ve Siroz kıptilerinden 
oluşan 2889 göçmenle birlikte 5 Ağustos 1924’te Selanik 
limanından ayrılmıştır.

EK- 21 ................................................................... Ocak 1917-Ocak 1921 tarihleri arasında Kızılay aşha-
nelerinin faaliyet cedveli. 

EK- 22 ………………………......................................... Kızılay’ın, Milli Mücadeleden sonra mesken faaliyetiy le il-
gili cedvel.

EK- 23……………………………….................................Birinci Dünya Savaşı’nda Kızılay: Erzurum ve Çanakka le 
cephesiyle ilgili üç resim.

EK- 24 ................................................……............ Kızılay Cemiyeti İdâre Heyeti üyeleri: Fahri veznedar Ali 
Macid Bey, Umumî Kâtip Dr. Bekir Hikmet Bey, ikin-
ci Başkanvekili Osmanlı Bankası idare meclisi üyesi 
Hâmid Bey, fahri muhasebeci Osmanlı Bankası müdürle  
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rinden Berç Keresteciyan efendi, Umûmî Müfettiş Tıp 
Fakültesi profesörlerinden Dr. Celâleddin Muhtar Bey, 
birinci Başkanvekili Tıp Fakültesi profesörlerinden 
Âkil Muhtar Bey.

EK- 25 ................................................................ Kızılay Ankara Murahhaslığı Heyeti: Sağdan sola (otu-
ranlar) Murahhaslık muhasebecisi Osman Asaf Bey, An  
kara Murahhaslığı üyelerinden Kaimakam Dr. Ömer Lütfi 
Bey ve Dr. İsmail Besim Paşa, Umumî Merkez ve Ankara 
Murahhaslığı üyelerinden TBMM Başkanvekili Dr. Abdül- 
hak Adnan Bey, Esseyid Abdulmuttalib Bey.

EK- 26 ................................................…………........ Arjantin’de “ Boenos-Aires Hilâl-i Ahmer Komitesi” üyele-
rinden bir grup.(Bu fotoğraf, Cemiyet Başkanı Mahmut 
Bey’in oğlu Ünal Ayden Bey’den temin edilmiştir. Ünal Bey 
1988 yılı itibariyle Türkiye Petrolleri A. O. Batman Bölge 
Müdürlüğü’nde eksper olarak çalışıyordu. M. Ç.)

EK-27 .................................................................... Milli Mücadele döneminde Yunan mezalimine uğrayan ” Ya-
lova muhacirlerini almaya giden heyet”

EK-28......................................................................”Kızılaycı” lâkabıyla anılan Hâmid (Hasancan) Bey.
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ekler

OSMANLI HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ NÎZAMNAME-İ ESASÎSİ

Fasl-ı Evvel:

Cemiyetin Suret ve Maksad-ı Teşekkülü

Birinci Madde: Zât-ı hazret-i padişâhînin himâye-i mülûkâneleri ve veliahd-ı saltanat hazretleri-
nin riyâset-i fahriyyeleri tahtında olarak Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti namıyla, merkez-i umûmîsi 
Dersaadet’te olmak üzere bir cemiyet teşkil edilmiştir.

İkinci Madde: Cemiyetin muamelât ve emr-i idaresi, 22 Ağustos sene 1864 tarihinde Cenevre’de 
akdolunan mukavelenâmenin ve 6 Temmuz sene 1907 tari hinde yine mezkûr beldede mün’akid 
konferansda taraf-ı Devlet-i ‘Aliyye’den kabul edilen ta’dîlâtın ahkâmına ve Lahey’de mün’akid kon-
feransın muhâberât-ı bahriyye hakkındaki 18 Teşrîn-i evvel sene 1907 tarihli mukarrerâtı esa sına 
müsteniddir.

Üçüncü Madde: Cemiyetin maksadı, bilcümle vesaiti ile vakt-i harbde ordulardaki hasta ve yaralı-
ların tahfîf-i ıztırablarına ve tedavilerine muâ venet etmekten ibaret bulunmasına nazaran Cemiyet, 
asker-i berriye ve bahriyye hey’ât-ı sıhhiyesinin yardımcısı demek olur.

Dördüncü Madde: Cemiyet, mecrûhîni nakl ve tedavi etmek için ve sa’y dairesinde mevâki’-i har-
biyyede berren seyyar hastaneler ile sefer hastaneleri ve hey’ât-ı muâveneler ve Sıhhiye trenleri ve 
bahren dahi nakliye ve hastane gemileri ihzâr ve tedârik eder.

Beşinci Madde: Memâlik-i Osmâniyye’de harbin gayri mesâibden biri vuku unda cemiyet, bir sene-
lik varidatını tecâvüz etmemek üzere münasib mikdarda bir meblağı sarfedebilir.

Altıncı Madde: Cemiyet, Cenevre Mukavelenamesi esasına ve âhiren kabul ve tasdik edilmiş olan 
ta’dîlâta ve Lahey’de mün’akid konferansın muhârebât-ı bahriyye hakkındaki 18 Teşrin-i evvel sene 
1907 tarihli mukarrerâtı ah kâmına imtisâlen düvel-i ecnebiyye muhârib orduları hasta ve yaralıları-
na dahi muavenet eyler.

Yedinci Madde: Altıncı madde mucibince ecnebi ordularına edilecek mua venet, cemiyetin bir 
senelik varidatını tecâvüz edemez.

Sekizinci Madde: Cemiyet, vakt-i hazerde vazifesini teshîl edecek hususatı ihzâr ve levâzımı cem’ 
ve iddihâr ve memurîn-i lazimeyi tedârik ve teş kil ve ta’lîm etmekle iştigal eyler.

EK-1



19 8 Mesut ÇAPA

Fasl-ı Sâni:

A’zâ-yı Cemiyeti ve Teşkilât-ı İdare

Dokuzuncu Madde: Cemiyet, Dersaadet’de bir merkez-i umûmî ile vilâyet lerde merkez ve sancak 
ve kazalarda şubelerden müteşekkildir.

Onuncu Madde: A’zâ-yı cemiyet a’zâ-yı müessise, a’zâ-yı amele ve azâ-yı muâvene namlarıyla üç 
kısma münkasım erkek ve kadın Osmanlılardan mürekkeb olduğu gibi, siyasî ve ictima’î ve iktisadî ve 
ilmî hey’ât ve cemiyât-ı Osmaniye dahi müctemian cemiyete dahil olabilir. A’zâ-yı müessise: Cemiye-
tin gerek akdemce teşkiline ve gerek bu kere ihyâsına muâvenette bu lunmuş olan yüz Osmanlı a’zâ; 
azâ-yı amele: fiilen ve nakden hidmet ve muâvenetde bulunan a’zâ; a’zâ-yı muâvene: yalnız nakden 
muâvenet eden a’zâdır.

On Birinci Madde: A’zâ-yı müessise ve amele senede bir Osmanlı altını ve a’zâ-yı muâvene dahi iki 
sınıf olup, sınıf-ı evveli senede bir ve sınıf-ı sânisi yarım Mecidiye verecektir.

On İkinci Madde: Cemiyete dahil olacaklar a’zâ-yı müessise ve ameleden iki zât veya idare heyet-
leri tarafından takdim olunur.

On Üçüncü Madde: A’zâlık sıfatı evvelâ isti’fa etmek suretiyle ve sa niyen bir senelik taahhüdâtının 
adem-i ifâsından dolayı Dersaadet ve vilâyatda hey’et-i merkeziye raporu ve meclis-i umûmî kararıy-
la ve sâlisen ce miyetin heyet ve maksadına mütebâki ahvalden dolayı kezâlik merkeziyenin raporu 
ve meclis-i umûmînin kararıyla zâil olur.

Fasl-ı Sâlis:

Meclis-i Umûmî

On Dördüncü Madde: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, bir meclis-i umûmînin taht-ı nezaret ve murâkabesinde 
olarak merkez-i umûmî tarafından idare olunur.

On beşinci Madde: Meclis-i Umûmî ya alelade yahud fevkalâde olarak içtimâ’ eder. Meclis-i Umûmî 
alelade her sene sâlif-ül-zikr onuncu madde de beyan olunan a’zâ-yı müessise ile vilâyat merkezlerin-
den gelecek ikişer murahhasdan ve merkez-i umûmî hey’etinden mürekkeb olarak mart ayından ev-
velce merkez-i umûmî tarafından ta’yin edilecek bir günde ictimâ’ eyler. On Altıncı Madde: Merkez-i 
Umûmî hey’eti bir senelik icrâatlarına aid hususât meclis-i umûmî tarafından tedkik olunduğu esna-
da i’tâ-yı re’ye selahiyatdâr değildir. Fakat mevâd-ı sairenin müzâkerâtına sahib-i re’y-i a’zâ sıfatıyla 
iştirâk edebilir.

On Yedinci Madde: Taşradan gelecek murahhaslar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti vilâyet meclis-i umûmîsi 
tarafından intihâb olunur ve bunlara harcırah yahud tazminat i’tâ olunmaz.

On Sekizinci Madde: Bir vilâyetten murahhas i’zâmı mümkün olamadığı takdirde, o vilâyet 
Dersaadet’de mevcud a’zâ-yı ameleden birini murahhas intihâb edebilir.

On Dokuzuncu Madde: Meclis-i Umûmî ini’kad edebilmek için a’zâ-yı müessise ve ameleden yüz 
Osmanlı a’zânın huzûrı şarttır. O mikdar a’zâ mevcud bulunmadığı halde, on beş gün sonra meclis-i 
mezkûr bir ikinci içtimâ’a davet olunur. Ve bu ictimâada a’zâ-yı mevcudenin mikdarı ne olursa olsun 
meclis ini’kad eder ve müzâkerât bir ruznâmeye tevfikan cereyan ederek zabta geçer.
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Yirminci Madde: Meclis-i Umûmînin ini’kadında müzakerâtın te’min-i hüsn-i cereyanı için a’zâ-yı 
mevcude re’y-i hafi ile içlerinden bir reis ve iki reis-i sâni intihâb eder.

Yirmi Birinci Madde: Meclis-i Umûmîlerin ini’kadında bulunabilmek için son taksit makbuzu ve 
hüvviyet varakası ibrâz edilir.

Yirmi İkinci Madde: Alelâde ve fevkalâde olarak ictimâ’ edecek meclis-i umûmîlerin zaman-ı 
ini’kadı bir hafta evvel gazetelerle ilân olunur.

Yirmi Üçüncü Madde: Meclis-i Umûmînin suret-i fevkalâde ictimâ’ı lâ zım geldiği takdirde ictimâ’at 
için Dersaadet’de mevcud a’zâ-yı müessiseden ve merkez-i umûmî heyetinden mürekkeb olarak 
ini’kad eder.

Yirmi Dördüncü Madde: Kararlar mevcud a’zânm ekseriyet-i arasıyla verilir.

Yirmi Beşinci Madde: Meclis-i Umûmî, merkez-i umûmînin raporuyla plânços nu ba’del-tedkik tec-
didi icâb eden a’zâsını intihâb ve komisyon ları teşkil ve tahsîsât-ı seneviyyesini ta’yin ve merkez-i 
umûmînin ra porunda gösterilecek lüzûm üzerine, nizamnâme-i esasî ve dâhilî ahkâmı ta’dilâtını 
velhâsıl cemiyetin bilcümle umûr ve husûsâtının tedkik ve müzâkere etmek selâhiyetini haizdir. 
Merkez-i Umûmî raporu haricinde olarak cemiyetin nizamnâme-i esasîsi ve dahilîsi ahkâmınca ta’dilât 
icra sına ma’tûf teklifâtın ruznâme-i müzâkerâta idhâl edilebilmesi meclis-i umûmî a’zâsının bir rub’ı 
tarafından imza tahtında dermeyân edilmesine ve hususât-ı sairenin idhâli dahi on a’zâ ile bir takrîr 
verilmesine vabestedir. Meclis-i Umûmînin mukarrerâtı matbu’at ile i’lân olunur.

On Yedinci Madde: Taşradan gelecek murahhaslar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti vilâyet meclis-i umûmîsi 
tarafından intihâb olunur ve bunlara harcırah yahud tazminat i’tâ olunmaz.

On Sekizinci Madde: Bir vilâyetten murahhas i’zâmı mümkün olamadığı takdirde, o vilâyet 
Dersaadet’de mevcud a’zâ-yı ameleden birini murahhas intihâb edebilir.

On Dokuzuncu Madde: Meclis-i Umûmî ini’kad edebilmek için a’zâ-yı müessise ve ameleden yüz 
Osmanlı a’zânın huzûrı şarttır. O mikdar a’zâ mevcud bulunmadığı halde, on beş gün sonra meclis-i 
mezkûr bir ikinci içtimâ’a davet olunur. Ve bu ictimâada a’zâ-yı mevcudenin mikdarı ne olursa olsun 
meclis ini’kad eder ve müzâkerât bir ruznâmeye tevfikan cereyan ederek zabta geçer.

Yirminci Madde: Meclis-i Umûmînin ini’kadında müzakerâtın te’min-i hüsn-i cereyanı için a’zâ-yı 
mevcude re’y-i hafi ile içlerinden bir reis ve iki reis-i sâni intihâb eder.

Yirmi Birinci Madde: Meclis-i Umûmîlerin ini’kadında bulunabilmek için son taksit makbuzu ve 
hüvviyet varakası ibrâz edilir.

Yirmi İkinci Madde: Alelâde ve fevkalâde olarak ictimâ’ edecek meclis-i umûmîlerin zaman-ı 
ini’kadı bir hafta evvel gazetelerle ilân olunur.

Yirmi Üçüncü Madde: Meclis-i Umûmînin suret-i fevkalâde ictimâ’ı lâ zım geldiği takdirde ictimâ’at 
için Dersaadet’de mevcud a’zâ-yı müessiseden ve merkez-i umûmî heyetinden mürekkeb olarak 
ini’kad eder.

Yirmi Dördüncü Madde: Kararlar mevcud a’zânın ekseriyet-i ârâsıyla verilir.

Yirmi Beşinci Madde: Meclis-i Umûmî, Merkez-i umÜmînin raporuyla blânçosunu ba’del-tedkik 
tecdîdi icâb eden a’zâsını intihâb ve komisyon ları teşkil ve tahsîsât-ı seneviyyesini ta’yin ve Merkez-i 
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umûmînin ra porunda gösterilecek lüzûm üzerine, nizamnâme-i esasî ve dâhilî ahkâmı ta’dilâtını 
velhâsıl cemiyetin bilcümle umûr ve husûsâtını tedkik ve müzâkere etmek selâhiyetini haizdir. 
Merkez-i Umûmî raporu haricinde olarak cemiyetin nizamnâme-i esasîsi ve dahilîsi ahkâmınca ta’dilât 
icra sına ma’tûf teklifâtın ruznâme-i müzâkerâta idhâl edilebilmesi meclis-i umûmî a’zâsının bir rub’ı 
tarafından imza tahtında dermeyân edilmesine ve hususât-ı sairenin idhâli dahi on a’zâ ile bir takrîr 
verilmesine vabestedir. Meclis-i Umûmînin mukarrerâtı matbu’at ile i’lân olunur.

Fasl-ı Râbî:

Merkez-i Umûmî

Yirmi Altıncı Madde: Merkez-i Umûmî heyeti Dersaadet’de, meclis-i umû mînin a’zâ-yı müessise ve 
amele mîyânından re’y-i hafî ile intihâb edeceği otuz a’zâdan mürekkebdir. Umûr-ı cemiyetin idaresi 
ve vazife-i asliyesini teşkil eden muâvenetin suver-i icrâiyesinin tanzimi, vech-i tatbiki işbu merkez-i 
umûmî heyetine aiddir.

Yirmi Yedinci Madde: Merkez-i Umûmî hey’etinden her sene beş a’zâ kur’a keşidesiyle çıkarılarak 
yerlerine meclis-i umûmî tarafından re’y-i hafî ile diğer beşi intihâb olunur. İsimlerine kur’a isabet 
eden a’zânın ibkaen intihâbı caizdir.

Yirmi Sekizinci Madde: Merkez-i Umûmî a’zâsından birinin irtihâli veyahud bilâ-ma’zeret-i meşrûa 
mütevâliyen üç ictimâada bulunmaması yahud istifa etmesi halinde yerine merkez-i umûmî hey’eti, 
cemiyetin a’zâ-yı müessise ve amelesinden birini intihâb ederek meclis-i umûmînin ilk ictimâında 
tasdikine arz eder.

Yirmi Dokuzuncu Madde: Merkez-i Umûmî hey’eti her sene tecdîd edilmek ve bir reis 
ve iki reis-i sâni ve bir müfettiş ve bir muhasebeci ve bir veznedar ve bir veznedar muavi-
ni ve bir başkâtib ve lüzûmu kadar kâtibe den mürekkeb olmak üzere, kendi a’zâsı miyânından 
bir hey’et-i idâre in tihâb ve teşkil eder ve hey’et-i idâre reisi merkez-i umûmî hey’etine ri - 
yâset eyler.

Otuzuncu Madde: Merkez-i Umûmî hey’eti, tanzim olunacak ta’lîmâtnâme ve cemiyetler kanunu 
ahkâmına tevfikan erbâb-ı hamiyyete mürâcaat ederek iânât ve teberruât toplayacağı gibi, vazife-i 
asliyesi olan muavenetin suver-i icrâiyyesini tanzim ve tarz-ı cereyânına nezaret eyler. Ve bu hu-
susda icâb eden mebâliğin sarfına karar ve me’zûniyet verir ve umûr-ı ma liye ile buna müteallik 
kaffe-i husûsâta kesb-i ıttıla’ ve muhasebe ev rakını tedkik ve cemiyete aid bilcümle mesâil hakkında 
mukarrarât ittihaz eyler ve vilâyatdaki vezne ve şu’beleri teftiş eder ve hükümet-i mahalli ye ve ind-
el-îcâb salîb-i ahmer cemiyetleriyle münasebât ve muhaberâtta bulunur; velhasıl, merkez-i umûmî 
cemiyetin idaresi hususunda salâhiyyet ve say(?) ve tâmmeyi haizdir.

Otuz Birinci Madde: Merkez-i Umûmî hey’eti, vakt-i hazerde her ayın ilk cuma gîinü ve harb veya 
mesâib zamanında haftada bir defa ve lede-l-icâb her gün ini’kad eder. İşbu ictimâ’larda a’zâ-yı 
hey’etin lâakal nısfından bir ziyâdesinin bulunması lâzımdır. Ahvâl-i fevkalâde sülüs a’zâ ile de ictimâ’ı 
caizdir.

Otuz İkinci Madde: Meclis-i Umûmî a’zâsının me’muriyetleri fahrîdir. Yalnız haricden muvazzaf bir 
kâtib istihdam edilir. Evrak-ı muhabereyi reis ve gaybubetinde vekâlet eden reis-i sâni imza eder. 
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Mübâyaât ve sarfiyatın icrâsı, otuzuncu madde mucibince merkez-i umûmî hey’etinin kararına ve re-
isin tahriren emrine mütevakıfdır. Mes’ûl eşhâs veya şube ler hakkında muhakemede ta’kibat-ı adliye 
icrâsına reis salâhiyetdârdır.

Otuz Üçüncü Madde: Merkez-i Umûmî, sene nihayetinde bir senelik icrâ ât raporunu ve blançosu-
nu meclis-i umûmîye arz ve ba’det-tasdik neşreyler.

Otuz Dördüncü Madde: Merkez-i Umûmî, cemiyete hidmet-i fevkalâdesi sebkeden ecnebi zevâta 
fahrî a’zâlık ve fahrî reislik unvanları tevcih ve iftiharnâme ( diplome d’honeur) i’tâ eyler. Bu gibi 
mukarrerât sülüsan-ı ekseriyetle ittihâz olunur.

Fasl-ı Hâmis:

Vilâyet Meclis-i Umûmîleri ve Merkezleri

Otuz Beşinci Madde: Vilâyetlerde mahalleri a’zâ-yı müessise ve amelesiyle, livâ ve kaza 
şu’belerinden gelecek birer murahhasdan mürekkeb meclis-i umûmî ve bu meclis tarafından mün-
tehib ve on iki a’zâdan mürekkeb bir hey’et-i merkeziyye bulunur. Vilâyet meclis-i umûmîsi, her 
sene evvel ce vilâyet hey’et-i merkeziyesince ta’yin edilen bir günde şubat ayında ini’kad eder. İşbu 
meclis-i umûmî, hey’et-i merkeziyenin raporuyla hesabı nı bit-tedkik tecdidi icab eden a’zâsını ve 
Dersaadet’deki meclis-i umûmî ye gönderilecek murahhasları intihâb eder. Vilâyet hey’et-i merke-
ziyeleri dahi her sene tecdîd edilmek ve bir reis ve bir reis-i sâni ve bir kâtib ve bir veznedâr ve bir 
veznedâr muavininden mürekkeb olmak üzere kendi a’-zâsı miyanından beş kişiden mürekkeb bir 
hey’et-i idâre intihâb eder. Hey’et-i idâre reisleri hey’et-i merkeziyeye de riyâset eder. Vilâyet mec lis-i 
umûmîleri ini’kâd etdikde, a’zâ-yı mevcûde miyânında re’y-i hafî ile bir reis ve iki reis-i sâni intihâb 
eder.

Otuz Altıncı Madde: Vilâyet hey’et-i merkeziyesinden her sene iki a’zâ kur’a keşidesiyle çıkarılarak 
yerlerine mün’akid bulunan meclis-i umûmî-i mahalli tarafından re’y-i hafî ile diğer ikisi intihâb edilir. 
Çıkan a’zânın ibkaen intihabı caizdir.

Otuz Yedinci Madde: Vilâyet merkezi a’zâsından birinin irtihâli veyahud bilâ-ma’zeret-i meşrûa 
mütevâliyen üç ictimâ’da bulunmaması yahud is tifa etmesi halinde yerine merkez hey’eti, cemiyetin 
a’zâ-yı müessise veya amelesinden birini intihâb ederek meclis-i umûmî-i mahalliyenin ilk ictimâında 
tasdikine arz eder.

Otuz Sekizinci Madde: Vilâyet Meclis-i Umûmîleri, mahalli a’zâ-yı müessise ve amelesinin lâakal nıs-
fının iştirâkiyle ini’kâd eder. Bu mikdar a’zâ hazır bulunmadığı takdirde on gün sonra meclis-i mezkûr 
bir ikinci ictimâa davet edilir. Ve bu ictimâada a’zâ-yı mevcûdenin mikdarı ne olursa olsun meclis 
ini’kâd eder.

Otuz Dokuzuncu Madde: Heyet-i merkeziyelerin vezaifi, vilâyetlerde a’zâ-yı cemiyetin teksiri-
ne ve vâridâtın suver-i muhtelife ile tezyîdine gayret ve merkez-i umûmî ile bil-muhâbere ba’de-t-
tenzîl hasılâtı her üç ay nihayetinde merkez-i umûmî bankasına tevdî ve merkez-i umûmîden ala cağı 
ta’limâta tevfikan hareket eylemekdir. Hidemât-ı mezkûre fahriyen ifâ olunacak ve her merkezin 
kendisine mahsûs bir mührü olacakdır.
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Fasl-ı Sâdis: Şu’beler

Kırkıncı Madde: Şu’beler, livâ ve kazalarda teşekkül eder. Şu’be hey’eti sekiz a’zâdan mürekkeb 
olub, riyâset ve kitâbet ve veznedârlık vazife sini ifâ edecek olan üçü şu’benin heyet-i idâresini teşkil 
eder. Şu’be hey’etleri a’zâsı her sene tecdîd olunmak ve a’zâ-yı müessise ve ameleden olmak üzere 
vilâyet merkezleri tarafından intihâb olunur. Şu’be hey’etleri a’zâsından ikisi her sene kur’a ile tecdîd 
olunur. Livâ ve kaza şu’beleri doğrudan doğruya mensûb oldukları vilâyet merkezlerine tabi’dir.

Kırk Birinci Madde: Şu’belerin vezaifi, a’zâsının teksîrine, varidâtı nın suver-i muhtelife ile tezyîdine 
gayret etmek ve masarıf-ı mübremeden gayri hasılât-ı sâfiyeyi her üç ayda bir merkezlerine gönder-
mek ve merkez lerinden gelen evâmire tevfik hareket eylemekdir. Hidemât-ı mezkûre fahri yen ifâ 
olunacak ve her şu’benin kendine mahsûs bir mührü olacakdır.

Kırk İkinci Madde: Memâlik-i ecnebiyyede ikâmet eden Osmanlılar dahi sâkin bulundukları mahal-
lerde şu’be teşkil edebilir. Bu şu’belerin merciî Dersaadet’deki merkez-i umûmîdir. 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin İnâs Kısmı

Kırk Üçüncü Madde: Dersaadet’le vilâyet ve livâ ve kazalarda Osmanlı hanımlarından mürekkeb 
ve mahalleri zükûr merkez şu’belerine merbut bulunmak ve yalnız iânât cem’i ve levazım ihzârı ile 
meşgûl olmak üzere mer kez ve şu’beler teşkil olunabilir.

Fasl-ı Sâbi:

Cemiyetin Umûr-ı Mâliyesi

Kırk Dördüncü Madde: Cemiyetin varidatı evvela a’zâsının mukannen te’diyâtı, sânîyen her nevi’ 
iânât ve teberruat, sâlisen cemiyetin tertib eyleyeceği sergi ve müsâmere ve tenezzüh ve konfe-
ranslar vesaire hasılatı dır.

Kırk Beşinci madde: Menkûl ve gayri menkûl bilcümle emval ve emlâk Hilâl-i Ahmer Cemiyeti na-
mına merkez-i umûmî tarafından tasarruf ve idare olunur.

Kırk Altıncı Madde: Cemiyetin nukûdı merkez-i umûmîce tensîb olunan ve devletçe mu’teber 
bulunan bir bankaya tevdi’ ve irbâh ve eşyası dahi anbar-ı mahsûsunda hıfz edilir.

Kırk Yedinci Madde: Defaten lâakal yirmi lira i’tâ eden zevât, a’za yi amele sırasına dâhil olarak 
muhassesât-ı seneviyye i’tâsından vâreste kalabilir.

Kırk Sekizinci Madde: İhtiyat Akçesi;
1- Her sene hasılatından masarif tenzîl olundukdan sonra mütebaki kısım,
2- Akar vâridâtı,
3- Akçe râyici,
4- Mukannen te’diyatın gayri sair vâridât,
5- ‘Aidâtın defaten te’diyesi suretiyle verilen mebâliğ.
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Fasl-ı Sâmin:

Cemiyetin Hükümetle Münâsebâtı

Kırk Dokuzuncu Madde: Cemiyet hükümetce musaddık bir nizamnâme-i da hilîye tevfikan ifâ-yı 
vazife eyler.

Ellinci Madde: Cemiyetin iâne tahsili hakkındaki muâmelâtı, belediye lerin teftişine tâbi’ olmayıb 
işbu teftişat merkez-i umûmîde taraf-ı hükü metten ta’yin edilecek fahrî bir komiser ve vilâyet ve 
mülhakâtda rüesâ-yı me’mûrîn-i mülkiyenin tensîb edeceği fahrî bir me’mur ma’rifetiyle icra kılınır. 
Hükümet, Dahiliye Nezâreti vasıtasıyla istediği vakit cemiyetin kuyûdât-ı esasiye ve hesâbiyesini 
teftiş etdirmeye salâhiyetdârdır.

Elli Birinci Madde: Harbiyye ve Bahriyye Nezâretleri cemiyetin depo larını nazar-ı muayeneden 
geçirmeye ve ahz-ı ma’lûmata ve lüzûmunda vesâyâ icrâsına salâhiyetdârdır.

Elli İkinci Madde: Cemiyet-i me’murîn vesâit-i sıhhiyesi hakkında altı ayda bir kere Harbiyye ve 
Bahriyye Nezâretlerine birer rapor takdim eyler.

Elli Üçüncü Madde: Muâvenet hidemâtının bir kâide-i müfîd ve sâlimede cereyânı için merkez-i 
umûmî, cihet-i askeriye ile bil-ittihâd hey’et -i askeriyece gösterilecek tarz ve tertibi nazar-ı dikkate 
alır.

Elli Dördüncü Madde: Cemiyetin hükümet nezdinde ve muhakemede bilcümle muamelât-ı 
ictimâ’iye ve kanuniyesinde murahhas-ı mes’ûli merkez-i umûmî reisidir. ve bu gibi husûsât için 
vilâyât merkez reislerine merkez-i umû mî reisi ledel-icâb i’tâ-yı vekâlet eder.

Fasl-ı Tâsi’:

Alâmet-i Farika

Elli Beşinci Madde: Cemiyetin alâmet-i fârikası, Cenevre Mukavelenâme-i muadelette musarrah 
olduğu vechile beyaz zemin üzerine kırmızı hilâl işareti olub, umûm devletler tarafından kabul olun-
duğu gibi, Avrupa dev letlerinde aynı cemiyâta mahsûs alâmet-i farika olan salîb-i ahmer işare ti dahi 
bil-mukâbele tanınmışdır. İşbu alâmet-i farika evvelâ cemiyete aid depo ve hastane ve kafile ve ara-
baların ve nakliye ve hastane gemilerinin uzakdan tefriki için kırmızı hilâl işaretini hâvî gündüz bay-
rak ve gece fenar, sânîyen zaman-ı harbde Hilâl-i Ahmere mensup bilcümle me’mûrînin sol kollarına 
rabt olunmağa mahsûs beyaz zemin üzerine kırmızı hilâl işaretini hâvî bâzûbend ve sâlîsen merkez-i 
umûmî ile merkez ve şu’belerine mahsûs ve hilâl işaretini hâvî mühürdür.

Elli Altıncı Madde: Cemiyete mahsûs olmak üzere umûmen kabul olunan beyaz zemin üzerine 
kırmızı hilâl işareti, he’yet ve emâkin-i sıhhiyeden gayrı hiçbir yerde kullanılamaz.

Elli Yedinci Madde: Her muhârib ordu, hilâl-i ahmer ve salîb-i ahmer işâretlerini hâvî hey’et 
ve emâkin-i sıhhiyenin Cenevre Mukavelenamesi ve ta’dîlâtı ve Lahey’de mün’akid konferansın 
muhârebât-ı bahriyye hakkındaki 18 Teşrîn-i evvel sene 1907 tarihli mukarrerâtı mucibince tecâvüz 
ve taarruzdan mâsuniyeti mütekeffil olacakdır.
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Fasl-ı Aşer:

Mevâdd-ı Umûmîye

Elli Sekizinci Madde: Cemiyetin mevcudiyeti zaman ile mukayyed değil dir.

Elli Dokuzuncu Madde: Nizamnâme-i esası ahkâmının ta’dîl veya tebdili merkez-i umûmî sülüsân-ı 
ekseriyetinin kararıyla verilecek rapor üzerine meclis-i umûmînin sülüsân-ı ekseriyetine iktiran et-
mek icâb eder. Nizamnâme-i esasinin ta’dîl veya tebdîli emrinde meclis-i umûmîde lâakal yüz a’zânın 
vücûdı şarttır.

Altmışıncı Madde: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, umûm memâlik-i Osmâniyye için birdir. Aynı nâm ve 
maksad ile başka bir cemiyet teşekkül edemez.

Altmış Birinci Madde: Nizâmiye ve ihtiyat ümerâ ve zâbitânı, cemiyetin riyaset ve kitabet ve 
umûr-ı mâliyeye müteallik bir hidmetini deruhde ede mez.

İrâde-i Seniyye-i Cenâb-ı Hilâfet-penâhî’ye İktirân Etmiş Olan “Hilâl-i Ahmer“ Nizâmnâmesinin 
Onuncu Maddesi Mûcibince A’zâ-yı Müessise Esâmisini Mübeyyen Defterdir:

Hey’et-i Vükelâ

Sadr-ı a’zam İbrahim Hakkı Paşa Hazretleri 

Şeyh-ül-İslâm Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

Adliye ve Mezâhib Nâzırı Necmeddin Beyefendi Hazretleri 

Hariciyye Nâzırı Rıfat Paşa Hazretleri 

Dâhiliyye Nâzırı Halil Beyefendi Hazretleri 

Harbiyye Nâzırı Mahmud Şevket Paşa Hazretleri 

Mâliye Nâzırı Cavid Beyefendi Hazretleri 

Bahriyye Nâzırı Mahmud Muhtar Paşa Hazretleri 

Maârif Nâzırı İsmail Hakkı Beyefendi Hazretleri

Orman ve Maâdin ve Zirâat Nâzırı  Mavro Kordato Efendi Hazretleri

Evkaf-ı Hümâyûn Nâzırı Hayri Beyefendi Hazretleri

Hey’et-i A’yân

Reis Said Paşa Hazretleri Damad Ferid Paşa

Gazi Ahmed Muhtar Paşa Hazretleri Süleyman Elbistanî Efendi

Bohor Efendi Seyyid Abdülkadir Efendi 

Besarya Efendi Ferid Paşa Hazretleri 

Prens Said Paşa Nuradonkyan Efendi 

Hüseyin Hilmi Paşa Nail Bey
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Meclis-i Meb’ûsân

Arslan Bey Zehrab Efendi 

Artas Efendi Talât Bey

Hamid Bey Abdurrahman Bey 

Hallacyan Efendi Ömer Şevki Bey 

Dilçef Efendi Feraci Efendi 

 Rıza Salih Bey Midhat Şükrü Bey 

Rühiyülhalebî Bey Doktor Mişel Efendi

Şûrâ-yı Devlet

Mülkiye Dairesi Reis-i Sânisi Mehmed Şerif paşa

A’zâdan İstifnaki Bey

A’zâdan Baha Bey

A’zâdan Salim Bey

A’zâdan Mustafa Reşid Bey

Başmuavin Mehmed Bahaeddin Bey

A’zâdan Yahya Bey

Rüesâ-yı Rûhânîyye

İstanbul ve Tevâbi’i Ermeni Patrik Kaimakamı Mangoni Efendi Hazretleri 

Ermeni Katolik Patriki ve Kilikya Katogikosu Terziyan Bogos Efendi Hazretleri 

Bulgar Eksarhi Yusuf Efendi 

Dersaadet ve Tevâbi’i Hahambaşısı Hayım Naum Efendi

Mu’teberândan

Prens Aziz Paşa

Cihet-i Askeriyeden

Müsteşar-ı Nezâret-i Harbiyye Fuad  Paşa 

Nazif Paşa

Cihet-i Bahriyyeden

Müsteşâr-ı Nezâret-i Bahriyye Rüstem Paşa 

Doktor Fikri Paşa



2 0 6 Mesut ÇAPA

Me’mûrîn-i Mülkiyeden

Şehr-emîni Subhi Beyefendi Hazretleri

Mekteb-i Sultanî Müdürü Salih Zeki Bey

Hüdâvendigâr Vali-i Sabıkı Azmi Beyefendi Hazretleri

Üsküdar Mutasarrıfı Faik Beyefendi

Beyoğlu Mutasarrıfı Muhiddin Beyefendi

Daire-i Sıhhiye Tercüme Kalemi Müdürü Nigar Münir Beyefendi

Tüccâr-ı Mu’tebereden

Şefik Beyefendi 

Kamhi Efendi 

Karakaş Macid Beyefendi 

Kemal Ömer Bey

Gazeteciler

İkdam Gazetesi Sâhib-i İmtiyâzı ve Ser-Muharriri Cevdet Beyefendi

Jön Türk Gazetesi Sâhib-i İmtiyâzı Celal Nuri Bey

Tercümân-ı Hakikat Gazetesi Ser-Muharriri Hüseyin Kâzım Bey

Sabah Gazetesi Ser-Muharrir-i siyasisi Diran Kelekyan Efendi

Muharrirînden Safveti Ziya Bey

Yeni Gazete Sahib-i İmtiyâz ve Ser-Muharriri Abdullah Zühdü Bey

Mi’mârândan 

Evkaf Dairesi İnşaât Müdür-i Umûmîsi Kemaleddin Bey

Etıbbâdan

Haseki Hastanesi Ser-tabibi Ahmed Nureddin Bey

Doktor Cemil Paşa

Doktor Abidin Bey

Doktor Adnan Bey

Doktor Celâleddin Muhtar Bey

Doktor Hazım Paşa

Doktor Hayri Paşa

Daire-i Sıhhiye Müfettiş-i Umumîsi Muavini Doktor Rıfat Bey



2 0 7KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ (1914-1925)

Doktor Ziya Nuri Bey

Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye A’zâsından Doktor Âkil Muhtar Bey

Doktor Fano  Paşa

Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye A’zâsından Doktor Fuad Bey

Doktor Kerim Sebati Bey

Doktor Lambiki Paşa

Doktor Mazhar Paşa

Doktor Muhiddin Bey

Eczacılardan 

Edhem Pertev Bey

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti A’zâ-yı Kadîmesi

Delasuda Faik Paşa

Ahmed Rağıb Beyefendi

Halim Paşa

Daire-i Sıhhiye Tahrîrat Müdürü Haydar Beyefendi

Daire-i Sıhhiye Evrâk Müdürü Galib Bey

Yeni Nizâmnâmeyi Tertib Eden Hilâl-i Ahmer Komisyonu A’zâsı

Doktor Esâd Paşa

Doktor Besim Ömer Paşa

Doktor Bahaeddin Şakir Bey

Hariciye Nezâret-i Celîlesi Kalem-i Mahsûs Müdürü Salih Beyefendi

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Müdürü Doktor Ali Galib Beyefendi 

Daire-i Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi Doktor Kasım İzzeddin Bey 

Bahriyye Tabib Miralaylığından Mütekaid Mehmed Ali Bey
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CENEVRE MUKAVELESİ1

1864 Ağustos 22 tarihinde imza olunmuştur.

Birinci madde - Müteharrik ve sabit askeri hastaneleri bitaraf itibar olunacak, binaenaleyh bunlar 
içinde mecruhîn ve hastalar bulun duğu müddetçe muharip olan ordular tarafından himaye ve riayet 
edi lecektir. Mezkûr hastaneler eğer kuvve-i askeriye ile muhafaza olunur ise o halde bîtaraflık sakıt 
olacaktır.

(İşbu birinci maddede seyyar hastane denilen şey izaha muhtaç olan hususatın birisi olup zeylin 
üçüncü maddesi buna dair icâbeden iza hatı havidir. Bitaraf olmak üzere ilân olunup olsuretle riayet 
ve himaye edilecek olan hastaneler yalnız ol hastanelerdir ki orada mecruh ve  yahut hasta olan ne-
feratın tedavî olunmakta bulunduğu bedaheten meş hût ola. Herhalde derhatır olunması ehem ve 
elzemdir ki evvelâ seyyar hastane tâbiri askerin arkası sıra cenk meydanlarında gezen hastaneler-
den başka bir mahalle tahsis olunamaz. Saniyen eğer seyyar hastanelere kuvve-i askeriye konulacak 
olur ise o dakikadan itibaren bunla rın bîtaraflığı münfesih addolunur. 

Yine işbu seyyar hastane namı ikinci derecede olarak doğrudan doğruya meydanı harbe sevko-
lunan hastanelere de verileceği gibi or dunun ikinci ve üçüncü hatlarında muvakkaten sabit olarak 
teşkil kılı nacak hastanelere dahi verilebilir.)

İkinci madde — Sabit ve seyyar hastanelerin hey’et-i me’murini levazım ve sıhhiye ve idare ve 
nakl-i mecruhin içün muayyen olan memu rin ile imam ve papazlardan ibaret bulunup ifay-ı memuri-
yet eyledikleri müddetçe ve yedlerinde muavenet ve tedavi olunacak mecruhin bulun dukça bunlar 
bîtaraflık hal ve kaidesinden istifade edeceklerdir.

(İşbu ikinci maddeyi zeylin birinci maddesiyle tatbik edince mezkûr birinci maddede beyan olu-
nan bazı mukteziyyat-ı askeriyenin bizim hiz met ve şefkat perverânemize ve şefkatin bize tarheyle-
diği vazifeye mincihetin ika-ı mevanî eylemesi şeyan-ı teessüf görülür.)

Üçüncü madde — Bendi sabıkta beyan olunan eşhas düşmanın o ma halli istilâ ve işgalinden sonra 
bile hizmetinde bulunduğu müteharrik veya sabit hastanede kendi hizmetine devam edebileceği 
gibi arzu etti ği halde mensup olduğu orduya dahi gidebilecektir. Bunlardan terk-i memuriyet eden-
ler olur ise o mevkii zabteden asakirin himaye ve muhafa zası tahtında olarak düşmanın ileri karakol-
larına teslim edilecektir. 

(Buraya ilâve edelim ki cemiyetimize mensup olan tabip diğer ta raf-ı muharip nezdindeki hasta-
henede hidmet etmeğe mecbur olur ise, o halde dahi cem’iyet tarafından mahsus olan maaşlarını 
tamamiyle alacaklardır. 

Yani düşman yalnız sabit hastanelerin eşyasını kavanin-i harbiye muktezasınca zabtedebilüp fa-
kat seyyar veyahut muvakkat olarak sabit bulunan hastaneler eşyasının bîtaraflığına riayet edece-
ğinden bunlar çekilirler iken bütün eşyalarını beraber götürebileceklerdir.) 

Dördüncü madde — Sabit askerî hastane eşyası kavanin-i harbiyeye tabî olup bu hastanelere 
mensup olan memurlar gidecek olurlar ise yalnız kendü eşyalarını götürebilecek, hastane eşyasını 

1 Ahmet Mithat, Hilâl-i Ahmer İstanbul 1296, S: 29-40

EK-2
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götüremeyecektir. Halbuki böyle bir halde bulunan müteharrik hastane kendi eşyasını da beraber 
alıp götürebilecektir. 

Beşinci madde — Memleketin ahali ve sekenesinden mecruhine mu avenet edenler himaye olu-
nup serbest bırakılacaktır. Muharip bulunan devletlerin kumandanları ahaliyi insaniyete hidmet et-
meye davet ve hidmetlerine mukabil bitaraf kalacaklarını neşir ve ilân etmekle mükelleftir ler. Bir 
mecruh her hangi hanede kabul olunup tedavi edilürse ol hane himaye olunacak ve sahib-i haneye 
mecruhinin evine kabulünden dolayı mükâfat olmak üzere hanesi asakir iskânından muaf tutulacağı 
gibi vazolunacak tazminat-ı harbiyenin bir cüz’ünden dahi muaf tutulacaktır.

(Eğer bu bend, zeylin dördüncü maddesi ile mukayese olunur ise madde-i mezkûrenin işbu beşin-
ci madde ahkâmını pek ziyade tahdid içün vazolunduğu görülür. Zira madde-i mezkûrede “asakirin 
hususî haneler de iskânı ve tazminat-ı harbiye istihsali emrinde merda-yı askeriyeyi te davi edenle-
rin muafiyeti ve merda-yı mezkûre hakkında gösterdikleri âsar-ı şefkatin derecesiyle mütenasip 
olacaktır, diyor. Bu ihtiyat 1864 konferansının mükâleme mazbatalarında dahi dermeyan olunmuş 
idi. Zeyle dercolunan madde yine bu keyfiyeti tekrardan ibaret demektir. Şu nu da ihdar edelim ki 
eğer beşinci madde mevaki-i harbiyede mecruhine yardım içün ahaliyi tavzif ediyor ve mecruhi-
ne bakılan yerleri taarruz dan masun olmak üzere ilân eyliyor ise mincihetin bu vazifei mukaddese 
mecruhin-i askeriyeye gösterilecek âsar-ı şefkatin öyle baştan savma bir misafirperverlik değil belki 
ihtimamkârane bir muavenet olunmasını da icap eyliyor.)

Altıncı madde — Hangi milletten olur ise olsun bilcümle mecruhin ve merdayı askeriye kabul 
ve himaye olunup tedavi ettirilecektir. Hal ve zaman müsait olur ise tarafeynin rızasiyle mevki-i 
harpte bulunan düş man mecruhlarının düşman askerinin öndeki karakollarına teslim etmeye asker 
başkumandanlarının selâhiyeti olacaktır. Düşman askerinin mecruhini bittedavî şifayab olduktan 
sonra hizmet-i askeriyeye nâkabil hal de bulunan memleketlerine gönderileceği gibi askerlikte kulla-
nılmaya kabil halde olunanlar dahi muharebenin devamı müddetince silâh altına girmemek şartiyle 
memleketlerine gidebileceklerdir. Bir taraftan diğer mahalle naklolunan mecruhin ile bunları sevke-
denler tam bitaraflık hi mayesi altındadırlar.

(Zeylin beşinci maddesi mukavelenin işbu altıncı maddesini fevkal hâd basteyliyor. İşbu altıncı 
maddenin dördüncü fıkrası mûcibince badet-tevadî hidmet-i askeriyede istihdamına gayrı kabil ol-
mayan yani kabil bu lunan neferatın muharebenin devamı müddetinde bir daha eline silâh al mamak 
şartiyle memleketlerine iade olunacağı kaziyyesine mukabil zey lin beşinci maddesinde “Düşman eli-
ne düşen mecruhlar hizmet-i askeriye ye gayrı kabil oldukları sabit olsa bile tedavilerinden sonra ve 
belki avde te muktedir olabilecekleri halde muharebenin devamı müddetinde bir daha silâh tutma-
mak şartiyle memleketlerine irsâl olunabileceklerdir.” diyor. Mesail-i saire meyanında bir mes’ele-i 
mühimine bizim cem’iyetimizi işgal etmektedir. Bir zaman gelecektir ki mecruhin-i hastagâhımız 
düşman elinde kaldıkları zaman bize iade olunacaklardır. Şimdiki halde cemiyetimiz metin mevsim-
lerinde bu makule mecruh ve hastaların ha yatları tehlikede kalmaksızın avdet edebilecekleri esbabı 
mükemmelesini taharri ve ikmal ile iştigal eylemektedir.)

Yedinci madde — Müteharrik ve sabit hastaneler ile bir de sevk-i mecruhin ameliyatı için alâmet-i 
farika olmak üzere şekl-i vahidde bir bayrak kabul olunacaktır ve bu bayrak daimâ devlet sancağı ile 
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beraber çekilecektir. Bitaraf halde bulunacak zevatın kollarına ta’lik olunmak için dahi bir alâmeti 
farika kabul olunacak ki anın i’ta ve tevzii idare-i askeriyeye muhavvel olacaktır. Bayrak ve kolluk 
beyaz zemin üzerine mevzu kırmızı çalipadan ibarettir.

(Beynelmilel umumî bayrak veyahut Cenevre mukavelesi bayrağı tesmiye olunan işbu alâmeti 
farikayı su-i isti’malden men’ hususu dahi işbu maddede ima olunmuştur. Bu bayrak sabit ve seyyar 
hastanelerde ve tahliye ve nakl-i mecrûhin işlerinde devlet bayrağı yerine çekilecek. İşte çekilecek-
leri yer kat’iyyen tayin olunmuştur. Şunu da ilâve edelim ki Cenevre bayrağını bir hanenin üzerine 
çekmek için yalnız o haneyi seyyar hastanesi ittihaz eylemek kâfi değildir. Belki o hanenin içinde 
mecruh veya hasta askerler dahi bulunmak lâzımdır. Kolluklara gelince madde-i mezkûrede bunların 
kat’iyyen hukûmet-i askeriyi tarafından tevzi edile ceği tasrih olunmuştur. Bundan mâ’da cemiye-
timiz diğer taraf-ı muharib gibi kolluklar eshabına kendü zatlarına mahsus olarak bir de karta ita 
eyledi. Bu kartalar cemiyetin reisi ile kâtib-i umumisi tarafından imza lanmıştır. Kolluklar yalnız bilfiil 
hizmette bulunulduğu zamandan başka zamanlarda takılamaz.)

Sekizinci madde — İşbu ahidnamenin icrası zamanında zuhur edecek mevadd-ı müteferria mu-
harip bulunan başkumandanlar meyanında men sup oldukları hükümetler tarafından lâzım gelen 
talimatı aldıktan sonra işbu ahitnamenin kavaidine tevfikan taayyün ve tanzim edilecektir.

(Bu bendin ibaresi biraz kapalıca olmakla beraber zannederiz ki işbu mukaveleye mevadd-ı mü-
tenevviaca dahi fıkra befıkra riayet olunacak ve devletlerden hiç birisinin işbu mukavele ahkâmına 
riayet ve adem-i riayeti kumandanlar meyanında bir mes’ele-i muhtelife suretine düşüre cek yolda 
anlara talimat vermiyecektir.) 

Dokuzuncu madde — muâhid bulunan bilcümle düvel-i muazzama işbu ahitnameyi Cenevre’de 
akdolunan meclis-i milele murahhas gönde remeyen devletlere tebliğ ile ahidname-i mezkûru imza-
lamak için anla rın dahi murahhaslarının gönderecekleri mülâhazasına mebni protokol açık bırakıla-
caktır.

Onuncu madde — İşbu ahidname tasdik olunacak ve tasdiknameler (Bern) şehrinde dört ay zar-
fında veya daha evvel mübadele olunacaktır. Binaenaleyh düvel-i muahede murahhasları binsekiz-
yüzaltmışdört sene si Ağustosunun yirmikinci günü mensup bulundukları devlet namına bu mukave-
leyi imza ve temhir ettiler. 
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