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önsöz
Sevgili Kızılay Dostları,
İnsanoğlu beşeri bir varlıktır ve Kızılay’ımız bu beşerin son 150 yılına sevinçte ve tasada tanıklık eden tarifsiz bir sevgi ve emek anıtıdır. Üç
kıtada 26 ayrı milleti bünyesinde barındıran dev bir imparatorluğun ve
dünyadaki “Hilal”in temsilcisi olan dev bir merhamet çınarıdır.
Balkanlar, Trablusgarp ve Çanakkale Savaşlarındaki yaralı ve esir askerlerimizin tedavi, sevk ve idaresinin tek sorumlusu,
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışının mahzun şahidi,
Anadolu’nun kurtuluşunun ve istiklalin başı dik ve onurlu kahramanı,
Hilal-i Ahmer’i;
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun inançlı ve gururlu Kızılay Cemiyeti,
I. ve II. Dünya Savaşlarında yüz binlerce yaralı, esir, göçmen ve dağılmış ailelerin müşfik koruyucusu, kollayıcısı ve sahibi,
Erzincan, Varto ve Gediz gibi toplumsal felaketlerin kara gün dostu,
Balkanlardan Kafkaslara, Uzak Doğudan Güney Amerika’ya, dünyanın acıyla yüzleşmiş her coğrafyasına Anadolu insanının merhametini ve
gönül zenginliğini taşımış, bunu yaparken de asla gizli gündemleri olmamış, iyiliği tüm insanlığın kalbine nakış nakış işlemeyi şiar edinmiş bir
anıt kurumdur Kızılay…
11 Haziran 1868 tarihinde savaş alanında yaralanan askerlere hiçbir
ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğan Kızılay, o günlerden bugünlere “isimsiz kahramanları”; cefakar çalışanları, gönüllüleri,
üyeleri ve destekçileri ile gelmiştir. Onları insan onurunu koruma ülküsüyle bütünleştiren ana duygu “koşulsuz yardımlaşma” olmuştur.
Kızılay amblemini Kızılay-Kızılhaç Hareketine kazandıran ve ülkemizde hemşirelik mesleğinin kurulmasında büyük pay sahibi olan Dr.
Besim Ömer;
Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Savaşları sırasında dönemin şartları
göz önüne alındığında bir mucizeye imza koyarak milyonlarca kap sıcak
yemek dağıtmakla olası bir açlık felaketini önleyen Celal Muhtar;
İlk Türk hemşiresi Kızılaycı Safiye Hüseyin Elbi;
ve
Birinci Dünya Savaşı’nda Türk esirlerinin izini Sibirya’ya kadar süren
Yusuf Akçura başta olmak üzere;
Nice isimsiz kahraman dünya, Türkiye ve Kızılay tarihinde saygın yerlerini almıştır. Toplumları diğerlerinden farklı kılan en değerli ayrıcalıklar-

dan birinin de vefa duygusu olduğunu düşünüyor ve sadece Kızılay’ımızın
değil, tüm insanlığın ortak değeri olarak kabul ettiğimiz bu tarifsiz kişiliklerin manevi huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyorum.
Türk Kızılayı Tarih Dizisi’nin amacı, kurumun köklü mazisini arşivlerden çıkartarak gözler önüne sermek; tarihçilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin, gazetecilerin, kısacası tüm toplumun ortak
faydasına sunmaktır.
Elinizde tuttuğunuz bu çalışma, “bir güzel adam”ın, iyiliğin peşinde
tüketilen bir hayatın tarihin tozlu raflarından indirilip yeni nesillere anlatılması çabasıdır.
Yusuf Akçura özelinde, adını bile duymadığımız, çoğu zaman unuttuğumuz yüz binlerce “iyi insana” insanca bir selamdır bu çalışma. Bu
kitapla, tarihin her devresinde olduğu gibi bugün de özveriyle çalışan günümüz Kızılaycıları, nasıl bir mirası devraldığımızı görmek açısından da
çok değerli bir kaynağa kavuşmaktadır.
Savaş esirlerine yardım, aileleri ile irtibatın sağlanması ve gerektiğinde
esir değişimine yardımcı olmak tüm Kızılay ve Kızılhaçların savaş anındaki temel görevleri arasında yer almaktadır. Kızılay adına o dönemde bu
görevi büyük bir başarı, özveri ve titizlikle yürüten Yusuf Akçura, Kızılaycılar tarafından her zaman saygıyla ve özlemle anılacaktır.
Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seçil Karal Akgün ve akademisyen Murat Uluğtekin’e, dünyanın tüm iyi insanları adına teşekkür ediyorum. Kimi şeyler vardır ki
kıymetine paha biçilemez. Bu kitabın da bir fiyatı yok; bunun karşılığı gönüllerde açacak iyilik çiçekleridir.
Şairin dediği gibi;
“Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her
şey…”
Yusuf Akçura tüm insanlığı severek başladı hayat öyküsüne ve tüm
insanlığın ruhuna sevgi ve emek tohumları ekerek geçti bu dünyadan.
Bu kitabın ilk sayfasını açarken bir gönül adamının hayatına tanıklık
edeceğinizi aklınızdan çıkarmayın lütfen. Ve emin olunuz ki bu kitabın
son sayfasının son satırını bitirdiğinizde bir “iyilik savaşçısı”nı severek
yepyeni bir başlangıca yönelebileceksiniz…
					
					

Tekin KÜÇÜKALİ
Kızılay Genel Başkanı
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giriş
Türkiye Kızılay Derneği’nin tarihini yazmak için1 Etimesgut’taki
Kızılay arşivinde araştırma yaparken değerli bilim adamı Yusuf
Akçura’nın Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne sunulmuş 20 Teşrinisani
1919 tarihli bir raporunu gördük. Eski harflerle yazılmış ve aynı yıl
yayımlanmış “Rusya Üsera Murahhası Yusuf Akçura Bey’in Raporu”
başlıklı raporu çarçabuk okuduk. Sonra tekrar, tekrar okuduk. Bu,
Akçura’nın Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Rusya’daki Türk
esirlerine yardım eli uzatmak üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti görevlisi olarak 1917 yılı sonbaharından 1919 Ağustos’una kadar İskandinav ülkelerinde ve Rusya’da geçirdiği yaklaşık iki yılın sonunda
hazırladığı rapordu. İçeriğini okurken öğrendiğimize göre aslında
Yusuf Bey iki senelik bir görevlendirmeyle yola çıkmış değildi. Ne
var ki savaşın seyri Bolşevik İhtilali ile değişince, onun da hem rotası değişmiş, hem de kendi kendine üstlendikleriyle yükümlülükleri çoğalmıştı. Böylece yurt dışında kalış süresi uzamış, Yusuf Bey
ancak iki yıl sonunda İstanbul’a dönebilmiş ve büyük özverilerle,
hatta kimi zaman yaşamsal tehlikeler bile atlatarak, ama başarıyla
tamamladığı görevinin bilançosunu yetkililere sunabilmişti.
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Türk ve dünya tarihi açısından çok önemli bir zaman dilimini
kapsayarak yazılmış olan raporun Birinci Dünya Savaşı sırasında
Hilal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer etkinliklerini, savaşın esirlerini, yokluklarını, acılarını, rastlantılarını, savaşa etkisiyle Bolşevik
İhtilali’ni ve daha sıralayabileceğimiz pek çok konuda bilgiyi bir
araya toplamış çok ilginç içeriği, her okuyuşumuzda bize bu belgenin yaygın biçimde okurlara sunulması gerektiğini düşündürdü.
Eski harflerle yazılmış olmasının bu ilginç belgenin arşiv raflarında
kalmasına yol açtığını görerek küçük bir kitapçık şeklindeki metni
yeni harflere çevirmeye karar verdik.* Kızılay arşivinde bulduğumuz
Yusuf Bey’in Hilal-i Ahmer Merkezi’ne sunduğu türlü yazışmaları,
çeteleleri, listeleri, faturaları ve gezi ile ilgili olarak çeşitli yerlerden
Kurum merkezine gelmiş olanları da ekleyerek yayıma hazırladık.
Raporun özgünlüğünü bozmak istemediğimizden, birçoğu fatura,
para gönderme bildirimleri, ödeme listeleri gibi türünün tekrarı
olan ilgili belgelerden örnek olmak üzere seçtiklerimize Belgeler
Bölümü’nde yer verdik. Öte yandan, Osmanlı tarihçilerine hiç yabancı olmayan, tanımayanların da raporu okuduklarında son derece
özel bir kimse olduğunu anlayacakları Yusuf Akçura’yı daha yakından tanıtmak da istedik. Bunun için gençlik yaşamını anlattığı kendi kaleminden çıkan bir yapıtı Ekler Bölümü’nde okuyucuya sunduk
(Ek:1). Bu bölümde Akçura’nın Hilal-i Ahmer görevinden döndükten sonra taze izlenimlerle Rus ihtilalinin nedenleri hakkında düşüncelerini anlattığı 1920 Ocak ayında Türkocağı’nda verdiği konferansa (Ek:2), cenaze töreninde o zaman İstanbul Üniversitesi’nde
Akçura’nın doçenti olarak yakın çevresinde bulunan Ord. Prof. Dr.
Enver Ziya Karal’ın yaptığı konuşmaya (Ek: 3) ve 1935 yılında ölümünün birinci yıldönümü dolayısıyla yine Karal’ın hazırladığı bir
makaleye (Ek:4) de yer verdik.

* Yakın geçmişte Dr. Celal Metin tarafından Yusuf Akçura ve raporla ilgili özenli bir
değerlendirme yayımlanmıştır. Bkz: Dr. Celal Metin, “I. Dünya Savaşı Sonlarında Rusya’daki
Türk Esirleri”, Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 2, s. 3, Eylül 2005 Kazan 1000 Özel Sayısı (s.
31-53)
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Yusuf Akçura’nın Türk Yılı’nda yayımlanmak üzere hazırladığı yaşam öyküsünü içeren yapıtı, yaşamının 1908 yılına kadar olan
kısmıdır. Birinci Meşrutiyet’in duyurulduğu 1876 yılında doğan
Yusuf Bey, bu öyküyü II. Meşrutiyet’in duyurulması ile sınırlarken acaba bu tarihten sonra yeni bir sayfa açıldığını mı vurgulamak
istemişti, diye düşünmeden de edemedik. Bu düşünce, Osmanlı
İmparatorluğu’nun kaderinin belirlendiği günlerde geçirdiklerini
kendi kaleminden okumanın doğal sonucu oldu. Kaldı ki Yusuf
Akçura’nın yaşam öyküsünü odakladığı dönem gibi, raporunun
iki yılının dışında kalan 1908-1917 ve 1919-1934 yılları da kesinlikle göz ardı edilecek yıllar değil. Nitekim, ilk kez Osmanlı
İmparatorluğu’nun kurtuluşunun Osmanlıcılık, İslamcılık veya
Türkçülük ideolojierinden ancak sonuncusuyla sağlanabileceğini
belirttiği, 1904 yılında yayımladığı ünlü makalesi “Üç Tarz-ı Siyaset” gibi; Yusuf Akçura’nın da “Üç Devrin Adamı”, yani Osmanlı,
Milli Mücadele ve Cumhuriyet adamı olduğunu fırtınalı yaşamının
tümünü okuyunca kolayca görebilmekteyiz.
Rusya’daki çocukluk yıllarından başlayıp İstanbul’da Erkan-ı
Harbiye sınıfına ayrıldıktan birkaç ay sonra Genç Türkler hareketine karıştığı için cezalandırılıp askerlikle ilişkisi kesilerek sürgün
yeri olan Fizan’a gönderilmek üzere gittiği Trablusgarp’tan yurt
dışına kaçışından geri döndüğü 1908 yılına kadar kendi kaleminden okuduğumuz yaşamına, kendi anlatımının dışında bir şey eklemeyi düşünmedik. II. Meşrutiyet’in duyurulmasından sonraysa,
yeni yönetimin verdiği güvenceyle Türkiye’ye dönen Akçura’nın
1908 yılında Harbiye’de, 1911’de de Darülfünun’da siyasi tarih
hocası olarak akademik yaşamda yer aldığını görüyoruz.2 Yusuf
Bey dönüşünü izleyen yıllarda akademik yaşamının yanı sıra Türkçülük hareketine öncülük ederken bir yandan da Kuzey Türkleri
ile ilgisini sürdürmüş, bu ara Türkçülüğü tanıtıp yaygınlaştırmak
amacıyla kurulan “Türk Derneği”nin oluşumunda baş rolü oynamıştı. Siyasetten uzak ve tamamiyle ilimle uğraşmak üzere kurulan
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ilk dernek olan Türk Derneği, yaklaşık dört yıllık ömründe yine
Akçura’nın gayretiyle, adıyla anılan bir de dergi çıkardı. Sadece
yedi sayı yayımlanan Türk Derneği Dergisi 1911’de cemiyetle birlikte son bulurken çok daha uzun ömürlü olacak ve 17 yıl yayımlanacak olan Türk Yurdu’na dönüştü. Yusuf Bey ise aynı yıl içinde,
ilk dernekten farklı olarak Türklük ideolojisiyle donanmış gençler
yetiştirmeyi esas alan Türk Yurdu Cemiyeti’nin kurulmasına öncülük yaptı. Osmanlı İmparatorluğu üzerinde Trablusgarp, sonra Balkan savaşlarının kara bulutları dolaşırken, toprakları bir bir elden
çıkarken yurdun kurtuluşundan başka bir şey düşünmeyen Akçura,
çözümü güçlenmede görüyordu. Bunun için de Türkçülükte birleşerek dernekleşmenin en önemli basamak olduğu kanısındaydı. Bu
doğrultuda, öbür Türk Yurdu Cemiyeti üyeleriyle birlikte ay farkı
ile kurulan Türk Ocağı’na katıldı, ikinci başkanlığını yürüttüğü bu
derneğin etkinliklerini de siyasete karışmadan ulus-devlet politikasına odaklayacak kültürel etkinliklerde yoğunlaştırmak için çalıştı.3
Aslında birbirini izleyen birkaç ay ve yıl içinde birbiri ardından ve
aşağı yukarı aynı kişiler tarafından aynı amaca yönelik derneklerin kurulması, istibdat devrinin her türlü dernekleşmeyi yasaklayan
baskısından sonra toplumun solumaya başladığı özgürlük havasının
bir sonucuydu. Nitekim, Akçura’nın değindiğimiz görevlendirmesinin kaynağı olan ve raporunu sunduğu Hilal-i Ahmer Cemiyeti
de yıllar önce, 11 Haziran 1868’de Mecruhin-i Askeriyeye İmdat
ve Muavenet Cemiyeti adı altında kurulmuştu.4 Ancak, o da II.
Abdülhamit’in baskıcı yönetiminden nasibini almış, uzun bir sessizlikten sonra 1911’de Hilal-i Ahmer Cemiyeti adı altında yeniden
yapılanmıştı.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve Yusuf Akçura
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, olağan bir yardım derneği olmaktan
öteye, örneğin kurslar, okullar açarak kadınların ebelik, hastabakı-
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cılık, hemşirelik gibi meslek sahibi olmalarına, ülke ekonomisine
katkı yapabilmelerine olanak sağlayan Hanımlar Merkezi kurulması gibi toplumsal gelişmeyi hedefleyen büyük işler yüklenmiş bir
dernekti. Bireylere olduğu kadar devlete yardım da derneğin ilkeleri
arasında olduğundan, Dünya Savaşı’nda büyük sorumluluklar üstlenmişti. Siyasetten de uzaktı. Birçok aydın gibi Yusuf Bey de kendi düşüncesine çok uyan bu derneğin üyesi oldu ve Birinci Dünya
Savaşı’nın sonunda, cemiyet adına değindiğimiz Türk esirlerle ilgili
önemli görevi başarıyla yerine getirdi.
Aslında Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kuruluşunun en önde gelen amaçlarından olan savaş esirleri sorunu, savaşlarda esir düşen
asker ve sivillerin adlarının, adreslerinin saptanmasından, barındırılacakları yerlere, her birinin yiyecek, içecek, giyecek, sağlık gereksinimlerinden, aileleriyle haberleşmelerine kadar uzanan göz ardı
edilemeyecek pek çok noktayla neredeyse savaş tarihi kadar eski
bir sorundu. Savaş esirlerine insancıl yaklaşılması gerektiği ilk kez
XIX. yüzyıl sonunda kurulan uluslararası yardım kurumlarında da
gündeme getirilmiş ve yeni oluşan yardım örgütleri bu soruna eğilmeyi programlarına almışlardı. 1912 yılının Mayıs ayında Amerika
Birleşik Devletleri’nin Washington (DC) kentinde toplanan Salib-i
Ahmer Konferansı da savaş esirlerine ilk kez uluslararası ortak bir
yaklaşımın getirilmesiyle bu konuda bir dönüm noktası olmuştu.
Hilal-i Ahmer adına Dr. Besim Ömer’in de katıldığı bu konferansta benimsenen ilkeler arasında savaş esirlerine yapılan bağışları toplamak üzere özel komisyonlar kurulması ve Cenevre Beynelmilel
Komitesi’nin dağıtımı yapmak üzere bu komisyonların üst kurumu
olarak kabul görmesi de vardı.5
Washington’da alınan kararlar çerçevesinde savaş esirlerine yönelik ilk uluslararası komisyon, Balkan Savaşları sırasında
Belgrad’da İsviçre Başkonsolosu’nun yönetiminde kuruldu.6 Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti de 1912’de bu uluslararası kuruluşla
bağlantılı olacak Üsera Heyeti (Esirler Komisyonu) adı verilen özel
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bir komisyon kurdu. Bu komisyonun Balkan Savaşları sırasındaki
başarılı işlevleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonunda Hilal-i
Ahmer Üsera Heyeti’ni binlerce esir yakınının büyük umut ve beklentilerle uzandıkları yer yaptı. Balkan savaşlarını izleyen Birinci
Dünya Savaşı’nda da Türk esirlerinin her türlü sorunlarına devlet
adına Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Heyeti eğildi.

Üç kıta üzerinde beş kıtanın askerlerini karşı karşıya getiren Büyük Savaş çözüm bekleyen pek çok sorun bırakarak sona erdiğinde,
dört yıl boyunca çarpışan tarafların aldıkları esirler, bu sorunların
önemli bir parçasını oluşturmaktaydı. Ama esirlerin sayıları çoğaldıkça tutsak alan tarafa gıda, yer, sağlık sorunları ile ilgili büyük
yük getirdiğinden ülkeler uluslararası yardım dernekleri eliyle esirlerine anavatanlarından yardım sağlamanın, hatta daha savaş sona
ermeden bile onları geri göndermenin yollarını aramaya başlamışlardı. Esir değişimleri için toplantılar yapıp sözleşmeler imzalayarak tutsaklara olanaklar sağlamak, her ülkeyi ilgilendirir olmuştu.
Hilal-i Ahmer’in Yusuf Bey’e dünyayı sarsan savaş yıllarında ülkenin esir düştüğü yerlerde türlü yokluklar ve sıkıntılarla boğuşarak
yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlarını gözeterek verdiği görev,
tam ona göre idi. Bu görevin Yusuf Bey’e bildirilmesinden önce, savaş boyunca Hilal-i Ahmer’in programı doğrultusunda çalışan Üsera Komisyonu, İsveç ve Danimarka Salib-i Ahmerlerinin Osmanlı
İmparatorluğu’nun bağlaşığı Almanya ve Avusturya-Macaristan’a
yaptıkları yardımları gözleyerek 1917 yılı yazında Rusya’da sayıları
60-70 bine ulaşan Türk esirlerine yapılabilecek yardımları saptamak üzere Üsera Şubesi Müdürü İzzet Bey’i, İsveç ve Danimarka’ya
bir inceleme gezisine gönderdi. İzzet Bey’in gezisi sonunda hazırladığı rapor doğrultusunda Cemiyet, durumları hiç de iyi olmayan
Rusya’daki Türk esirlerine yardım başlatmak üzere Akçuraoğlu Yusuf Bey’i Osmanlı Hilal-i Ahmer Murahhası olarak görevlendirdi.
Planlara göre Yusuf Bey İskandinav ülkelerinde gerekli kimselerle
görüşerek durum saptaması yaptıktan sonra Rusya’ya geçip oradaki
Türk esirlere yardım eli uzatacaktı.
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Ne var ki Rusya’da savaş yokluklarıyla 1917’ye kadar genişleyen
iç bunalım ünlü Rus İhtilali’ni getirmiş ve Çar II. Nikola Mart ayı
ortasında tahttan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Romanov sülalesinin 303 yıllık egemenliği son bulmuş, ihtilal büyüdükçe rejimin değişmesi gerektiği kanısı iyice yerleşmişti.7 İzzet Bey’in İskandinav
ülkelerinde dolaştığı yaz aylarında ihtilal, bir iç savaşa doğru yol
almış, az zamanda Rusya’nın sınırlarını aşıp tüm savaşan ülkeleri
etkilerken bir yandan da barışın yaklaşmakta olduğunu düşündürmeye başlamıştı. Yusuf Bey işte bu gerginliklerin gitgide çoğaldığı günlerde üyesi olduğu Hilal-i Ahmer Cemiyeti temsilcisi olarak yola çıkarken açlık, sefalet ve iç savaşla daha da sarsılan Rusya,
kendi halkını doyuramaz duruma gelerek bakmakta çok zorlandığı
savaş tutsaklarını ülkelerine geri göndermeye başlamıştı.
Yusuf Akçura’nın Not Defterinden
Hilal-i Ahmer Murahhası olarak Akçuraoğlu Yusuf Bey’in en
öncelikli görevi, Rusya’da bulunan Osmanlı esirleri ile ilişki kurarak onların bulundukları yerleri, sayılarını, sağlık durumlarını ve
gereksinmelerini öğrenmekti. Bu noktalarda İskandinav ülkelerinde
elde edebileceği düşünülen verilerin ışığında İsveç ve Danimarka
Salib-i Ahmerlerinin aracılığıyla onlara para ve işlerine yarayabilecek armağanlar gönderecek, aileleriyle ilişki kurabilmelerini sağlayacaktı. Savaşın sonunun gelmekte olduğu neredeyse kesinleştiğinden, savaş tutsağı bütün esirler gibi Rusya’daki Türk esirlerinin
dönebilmeleri için uğraşacak, geri gönderilenler bulundukları yerlerden İskandinavya üzerinden Osmanlı topraklarına ulaşana kadar
esir kafilelerini gözetecekti.
Bu görevin ilk adımı olarak Yusuf Bey’in bir takım saptamalar yapmak üzere Danimarka’da bulunduğu günler, Osmanlı İmparatorluğu’nun da çağrılı olduğu Kopenhag Uluslararası
Mübadele-i Üsera Konferansı’yla örtüşmüştü. O da ilk yapması
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gerekenin yöntem belirlemek olduğunu düşünerek iyi bir rastlantı
olan bu olanağı değerlendirdi. Konferansa katılan Osmanlı temsilcilerinin esir değişimi hakkında yetkililerle neler görüştüklerini
öğrendi. Kaldı ki bu kente gelir gelmez, Danimarka Salib-i Ahmeri Muhaberat Şubesi’nin, Rusya’daki Osmanlı esirlerine zaten
ulaştığını ve aileleriyle yazışmalarına aracılık yaptığını öğrenmişti.
Bu, iletişim sorununu kısmen de olsa çözümlediğinden, esirlerin
gerek duydukları şeyleri saptamaya yöneldi. Oysa İzzet Bey’in bastırmış olduğu yanıtlı kartlarla ulaşılan esirlerden sağlık durumları
ve gereksinimleri de sorulmuş ve en öncelikli isteğin giysi olduğu
öğrenilmişti. Hatta Alman Harbiye Nezareti temsilcisinden Türk
esirlerine 25.000 kat kışlık giysi gönderileceği sözü bile alınmıştı.
Bu durumda Ekim sonunda Yusuf Bey, değinilen önlemler alınmış
olarak, ilkleri Finlandiya-İsveç-Almanya yoluyla İstanbul’a doğru
yola çıkarılan esirleri karşılayıp ilgilenerek görevine başladı. Ne var
ki ilerleyen aylarda Yusuf Bey’in görevi yardım malzemeleri dağıtmanın ötesine geçecek, ülkesinin avukatlığını üstlenmek, Hilal-i
Ahmer’in propagandasını yapmak, esirlerin borçlarına koşturmaktan onların can güvencesini sağlamaya kadar uzanacaktı. Nitekim
bu çeşitlemeye de hemen başlaması gerekti. Şöyle ki, Mübadele-i
Üsera Konferansı’nda esirlerin geri dönmelerinde izlenecek yöntem,
onlara davranış biçimi ve iletilecek yardım hakkında ortak hareket edebilmek üzere kararlar alınmıştı. Bununla birlikte Yusuf Bey,
Türk esirlerin yoksullukları, resmi makamların eğilmediği sağlık
sorunları ve en önemlisi, öbür ülkelerin esirlerine sağlanan olanakların onlardan esirgendiği yönünde pek çok duyum almıştı. Hele
onların can güvenliğinden yoksun olduklarını duymak, en üzücü
noktaydı. Bu bağlamda, örneğin, ihtilalin getirdiği karışıklıklar
içinde Ermeniler tarafından boy hedefi yapılmaları çok ciddi bir
tehlike ortaya koyarken, kimisinin Kuban-Rus Kazaklarınca öldürüldüğü, bazısının da açlıktan ölmekte olduğu veya tifüse yakalananların tren vagonlarına doldurularak yakıldıkları kulağına ula-
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şan yaygın söylentilerdi.8 Sorumluluk sahibi ve insancıl bir kimse
olan Yusuf Bey, bu duyumlarından İstanbul’a dönene kadar, gitgide
çoğalacak olumsuzluklar arasında sadece yardım malzemesi dağıtmakla kendisine düşen görevi yerine getirmiş sayılamayacağının
bilinciyle hareket etti.
1918 Ocak ayına kadar Danimarka ve İsveç’te kalan Akçuraoğlu
Yusuf Bey’e Rusya’daki esirlerin saptanması ve aileleriyle haberleşmelerinin sağlanmasında bu ülkelerde Hilal-i Ahmer temsilcilikleri açılana kadar Salib-i Ahmerler yardımcı olmuştu. O da böylece
Hilal-i Ahmer adına esirlere paketlerle gıda, giyim ve okuma malzemesi gönderebilmişti. Ne var ki gönderdiği paketlerin yerlerine
ulaşması sık sık akıl almaz boyutlara ulaşan bürokratik işlemler ve
ulaşım güçlükleriyle geciktikçe, hatta bazen de engellendikçe kontrolü dışındaki bu durumlar Yusuf Bey’e büyük üzüntü konusu olmuştu. Bu ara güçlükle esirlere ulaştırdığı öteberi yerine paranın
esirlerin daha çok işe yarayacağını öğrenince, sürekli değer kaybeden ruble ile iş görmenin zorluklarını yenebilmek için para yardımlarını dövize çevirme yolunu izlemeye başlamıştı.
Not defterinden de öğrenildiğine göre Yusuf Bey’in esirlere yardım odaklı görevinin olmazsa olmazı durumundaki akçalı işler,
temsilciliği süresinde belki de başını en çok ağrıtan kısım olmuştu.
Parasal konularda kendisinin veya Hilal-i Ahmer’in herhangi bir
suçlamayla karşılaşmaması için Yusuf Bey çok boyutlu bu konuyu
çok önemsemişti. Gerçekten de gerekli olan paranın istenmesi, savaş koşullarının sorunlu ortamında Yusuf Bey’in bulunduğu yere
gönderilmesi, bu işlemlerin yine savaş koşulları dolayısıyla uzun
zaman alması, üstelik aynı durumun getirisi olarak kimi zaman
gönderildiği ve alındığı süre içinde paranın değer kaybına uğraması, bu gibi durumlarda kaçınılmaz kur ayarlamaları hep işin farklı
boyutlarıydı. Her biri değişik işlemler gerektiren tüm aşamaların
hatasız yerine getirilmesi için çabalayan Akçura işlerini eksiksiz ta-
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mamlamak istediğinden adına yatan bütün paraların,9 yaptığı ödemelerin ve harcamaların belgelerini saklamış,10 elinde dönen bütün
harcamaların kayıtlarını çok özenli tutmuş, kullanılan tüm paraları hesap defterlerine kaydetmişti. Bu dikkatine karşın işinin can
damarı olan parasal işler, özellikle iki nedenle Yusuf Bey’e zaman
zaman çok sıkıntılı ve güç günler yaşatmıştı. Bu nedenlerin ilki,
esirlere türlü nesneler veya para göndermekte kullanacağı elindeki nakidi gerektiğinde ve gereği kadar çekmek üzere bankalarda
tutmayı seçmişken ihtilali izleyen siyasal dalgalanmalar sırasında
paranın değerinin sürekli değişmesiydi. Bu elindeki parayı en iyi
şekilde kullanmak isteyen Yusuf Bey’i kurları çok yakından izlemek ve anında para türünü birinden öbürüne değiştirmek zorunda bırakmıştı. İkincisi de beklediği paranın birçok kez zamanında
gelmemesinin Yususf Bey’i görevini yerine getirebilmek için bazan
cebinden harcamaya bazan da borçlanmaya mecbur etmesi, bunun
için de önce kimden veya nereden borç alabileceğini saptamak, sonra borçlandıklarına güvence sözleri ve senetler vermek zorunda kalmasıydı. Üstelik Yusuf Bey parasal işlerin yarattığı sıkıntıyı görevi
sona erdiğinde bile atlatamamıştı. Şöyle ki, Hilal-i Ahmer Cemiyeti sıkıntılı zamanlarında Yusuf Bey’e borç vererek yardım etmiş
olan alacaklılara paralarının yıllar sonra da olsa mutlaka ödenmesi
için büyük çaba harcamış, hatta ilgili kimsenin ölümü veya borç
veren kurumun kapanması gibi durumlar dolayısıyla ödenememiş
borçların şahsın veya kurumun yasal varisine veya vekiline ödenebilmesi için Cumhuriyet duyurulduktan sonra bile uğraşmıştı. Kurumun güvenilirliğine gölge düşürmemek için gerektiğinde ödeme
yapılacak kimseyi Türkiye’nin söz konusu yerdeki yasal temsilciliği
kanalıyla buldurmuş, borç alınan miktarın güncel kura ayarlanarak
ve faizinin bile saptanarak geriye ödenmesine özen göstermişti.11
Titiz ve özenli kişiliğe sahip olan Yusuf Bey, ödemeler tamamlanana kadar rahat nefes alamamış ve görev başında gösterdiği özenle
Kurumun parasal işlerinin takipçisi olmuştu.
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Uluslararası Değerlendirmeler
Yusuf Bey’in sıkıntıları para işleriyle sınırlı kalmamış, ülkesine ve Müslümanlara karşı yapıldığına tanık olduğu haksızlıklara da parmak basmak gereğini duymuştu. Zaten, kendisine
İskandinavya’da kalışı sırasında verilen bir başka görev de, Rusya ve
Osmanlı İmparatorluğu arasında alınıp verilen tutsakların durumlarını inceleyen Danimarka Salib-i Ahmeri heyetlerini izlemekti. O
da bu heyetlerin Rusya’da seyahat edebilmenin güçlüğü karşısında
hedeflerine ulaşmaktan vazgeçerek gerçek veriler üzerine geliştirilmeyen, alelacele raporlar hazırladıklarını gözlemişti. Üstelik bunlar
kendine ancak ertesi yıl ve hatta, çok daha uzak yörelerden gelen
Osmanlı raporlarından sonra ulaştırılmıştı. Yusuf Bey özellikle
1915 yılındaki Ermeni tehcirinden beri Batı dünyasının Osmanlı
İmparatorluğu’nu Hıristiyanlara zulmetmekle suçladığı sıralar gerçekleşen bu kayıtsızlığa çok sıkılmış, kendi hesabına da olsa Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’nden Salibi Ahmer’in bunu yayımlamasını sağlamasını istemişti. Aynı haksızlıklar çerçevesinde, Rusya ile ilişkiler
kesilince bu ülkedeki Osmanlı uyruklarının çıkarlarını korumakla
görevlendirilen İspanya’nın, sorumluluk bölgelerinde konsolosluğu
dahi olmadığını, bu boşlukla Müslümanlara kötü davranıldığını,
İsveç’in sorumluluğundaki Alman esirlerine Türklerden daha iyi
davranıldığını öğrenmişti. Bunun üzerine, resmi makamlarla yaptığı uzun ve yorucu yazışmalar sonunda Türk esirlerinin de İsveç
Hükümeti ve Salib-i Ahmeri’nin Alman esirlerine sunduğu olanaklardan yararlanmasını, daha iyi ve eşit koşullara kavuşmasını sağlayabilmişti.
Bu gelişmeler sırasında hem İskandinav ülkelerini daha iyi tanımak, hem de Osmanlı esirlerinin bulunduğu bölgeleri ve koşulları
daha iyi öğrenmek ve daha yakın gözlemek olanağını bulan Yusuf
Bey, İskandinavya’da ülkesinin hemen hemen hiç tanınmadığını
görünce günlük gazetelerde Türkleri, insani ve şefkatli yönleriyle
de tanıtan makalelerin ve söyleşilerin yer almasını sağlayarak bir tür
tanıtımcılık görevi de yapmıştı.
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Rusya’ya Gidişi
Akçuraoğlu Yusuf Bey’in önceden olduğu kadar Rusya’ya geçtikten sonra da çok duyacağı bir konu, bu ülkedeki Türklerin,
Türkçülük akımından etkilenerek savaş sırasında Türk askerlerine çok yardım ettikleri olacaktı. Çarlık rejiminden hiç de hoşnut
olmayan Şimal Türkleri, Rus İhtilali’ne Çanakkale Zaferi kadar
sevinmişlerdi.12 Ne var ki, ihtilal başladıktan sonra, Kızıllarla çatıştıkları duyulmaya başlamıştı.
Aynı zaman dilimi içinde Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetmekte olan Türkçülük yanlısı İttihatçı kadro, savaşın uzamasının, durumu Osmanlı İmparatorluğu’nun lehine döndürebileceği gibi bir
hayalle olsa gerek, Rus cephesi başta gelmek üzere, barış için pek
istekli gözükmeyen bir politika sürdürmüştü. Sadrazam Talat Paşa
basın yoluyla, Çarlık rejimine son veren Rus İhtilalini alkışlarken,
bir yandan da ihtilalle başa gelen yeni hükümetin izleyeceği tutumu
kestirememekten kaynaklanan kaygılarını dile getirmişti. Bu çerçevede, Osmanlı İmparatorluğu’nda iç ve dış belirsizliklerin de ağırlaştırdığı sıkıntılar süregelirken Rusya’da değişimler birini izledi.
Kasım ayı başında ‘dünyayı sarsan on günden sonra’, 18 Kasım’da
bile Menşevik gazeteleri Bolşeviklerin ‘derhal barış’ sözü ile alay
ederlerken13 verilen söz tutuldu ve 5 Aralık’ta Brest Litovsk’da başlayan görüşmeler, barışı getirdi.14 Osmanlı-Rus Anlaşması Doğu
Anadolu’nun 6-8 hafta içinde boşaltılacağı ve sınırın l877-78 savaşından önceki hale getirileceği başta olmak üzere Osmanlılara
güvenlik ve saldırmazlık garantiliyor, üstelik Ermeni çetelerin silahsızlandırılarak dağıtılacağını vadediyordu.15
Bu gelişmeler çerçevesinde yeni yönetiminin Çarlık Rusya’sından
çok farklı bir rejim getirmesi, Osmanlı İmparatorluğu ile de tüm
ilişkilerinin yeniden ele alınmasını gerektirmişti. Hilal-i Ahmer
Merkez-i Umumisi de 1918 başında Stockholm’de bulunan Yusuf
Bey’den Rusya’ya gidecek (Brest Litovsk’tan sonra Moskova’ya Büyü-
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kelçi olacak Galip Kemali Bey’in (Söylemezoğlu) başkanlığındaki)16
sefaret heyetine Hilal-i Ahmer temsilcisi olarak katılmasını istemişti. Böylece, Yusuf Bey’in Petrograd, Moskova ve doğusunu dolaşarak geçirdiği, 13 Ocak 1918’den 1 Şubat 1919’a kadar süren Rusya
görevi başladı.
İsveç’ten geçecek esirlere yardım işini Malmö’deki Osmanlı
Fahri Konsolosu Mösyö Hideberg’e devreden Yusuf Bey, Rusya’ya
gelir gelmez yeni yönetiminin rublenin itibarını kurtarmak isteyen
ekonomi politikasından dolayı, ancak birçok zahmetli işlemden
sonra çözümleyebileceği parasal sorunları göğüslemek zorunda kaldı. Bu uzun soluklu işle uğraşırken de İskandinavya’da üstlenmiş
olduğu yükümlülükleri Türk esirlerle doğrudan ilişki kurmayı umduğu Rusya’da sürdürmeye başladı. Bu işe ilk adımını yerel Türk
gazeteleriyle Petrograd’a gelişini duyurarak attı. Böylece Hilal-i
Ahmer temsilcisinin Rusya’da olduğunu öğrenen esir karargahları
kendisiyle temas kurduklarında, o da İskandinavya’dan gönderdiği
yardım malzemelerinin gerekli ellere geçip geçmediğini kolaylıkla izleyebilecekti. Esirlerin ailelerine gönderilmek üzere kendisine
gönderdikleri mektupların Alman kuryesi ile Berlin’deki Osmanlı
Sefaretine, oradan da İstanbul’a gönderilmesini, aynı yolu izleyerek
gelen yanıtların da Rus postasıyla sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan haberleşme zincirini de çarçabuk kurdu. Bu düzenlemeleri yaparken, Petrograd’da esirlerin bir an önce ülkelerine dönmelerini
sağlamak, bu sırada, esirlik koşullarını elverdiğince iyileştirebilmek
için toplanan komisyonda da Osmanlı elçilik üyeleri ve bağlaşıklarının yetkilileri ile birlikte ve Hilal-i Ahmer temsilcisi olarak çalışmalara katıldı.
Bütün komisyon üyeleri, bir an önce esirlerinin yaralı olduklarını bildiren raporlar alarak onların dönüşe geçmelerini ve rahat bir
yolculuk yapmalarını sağlamaya çalışıyor, bunun için de Bolşevik
doktorlarla küçük memurlara rüşvet dağıtıyorlardı. Birçok kimseyi
aşmayı gerektiren bu işlevde parasal açıdan zorlanan Osmanlı tem-
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silcileri yeterince başarılı olamadıysa da yine birçok Osmanlı esirinin savaş yaralısı gösterilmesini sağlamaktaydılar. Ne var ki, ihtilal
Rusya’da her türlü işlemi aksattığından bu kimselerin hepsinin adları ve sayıları saptanamıyordu. Uygulama ise komisyonun görüşmeleri oldukça yavaş yürüdüğü ve beklenen sözleşmeler oldukça geç
şekillendiğinden gecikmişti. Esirler de beklemek zorunda kalmışlardı. Bu bekleyiş sırasında Yusuf Bey’in de desteğiyle harcamalarını
karşılayabilmek üzere esirlerden isteyenlerin kendilerinden büyük
rütbelilere ufak bir ücret karşılığı hizmet edebilmeleri onaylanmıştı.
Ancak, Almanların subay ve erlerinin arasına çok kesin ayrımlar
koymaları Bolşeviklerin eşitlikçi propagandalarla erleri kazanmalarına zemin oluşturmuş ve sonunda, pek çok Alman askeri, Bolşevikliğe gönül vermişti.
Petrograd’da uluslararası bir sorun olan esirlerin genel durumu,
can güvenlikleri ve iade koşulları görüşülürken Yusuf Bey, karargahlardan, bütün çalışmaların eksenini değiştirebilecek boyutta,
nefes kesici bir gelişmenin haberini aldı: Yönetim Bolşeviklerin
eline geçince, Cumhuriyet Hükümeti, Rusya’daki bütün esirleri
serbest bırakıvermişti. Aslında bu çok da akıllıca bir karardı çünkü
böylece yeni hükümet esirlere yönelik tüm harcamalardan kurtuluyordu. Bu karar üzerine hâlâ yola çıkamayan esirler, bulabildikleri
işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya ve kiraladıkları yerlerde kalmaya başlamışlardı. Gidecek yeri olmayanlara ve iş bulamayanlara
karargahlarda kalma olanağı tanındığı, hatta ufak bir de ödenek ayrıldığı, ama bu uygulamaların her yerde aynı olmayıp oradaki yetkilinin kararına kaldığı Yusuf Bey’in bu ara öğrendiği ayrıntılardandı.
Sovyetlerin kurulmasıyla türeyen küçük yerel yönetimlerle birçok
karışıklık yaşanırken, esirlerin birçoğunun nerede oldukları saptanamayacak şekilde dağıldıkları, özellikle Rusça öğrenmiş olanların
daha iyi işler bulabildiği, subayların da farklı durumda olmadıkları,
iş bulamayanların geçimleri için kendi hükümetlerinden ve ülkelerinden gönderilen yardımlara bağımlı kaldıkları da kendisine söy-

AKÇURAOĞLU YUSUF

23

lenenlerdendi. Aynı koşulların Rusya’da esirleri olan bütün ülkeler
için geçerli olduğunu öğrenen Yusuf Bey, Osmanlı Elçiliği ile el ele
verip Türk esirlere aylık ödenmesini sağlayarak onların sorunlarına
getireceği pek çok çözümden ilkini başarmış oldu.
Gerçekten de pek çok karışıklığın süregeldiği bu büyük ülkede
Hilal-i Ahmer temsilcisinin yardım elini uzatmasını bekleyen ve
değişik sorunları olan pek çok Türk vardı. Birinci Dünya Savaşı
sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nda iyice tırmanmış olan Ermeni sorunu, Türk esirlerin can güvenliğini çok kaygı verici boyuta
getirdiğinden sorunların başında yer alıyordu. Nitekim Osmanlı
Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Bey de ihtilalden sonra Troçki ile
görüşmesi sırasında Rusya’daki Ermenilerin Müslümanları toptan
kırmaya kalkabilecekleri üzerinde durmuş, bunu Talat Paşa’ya da
bildirmişti. Böyle bir olasılığı engellemek için Rus Müslümanlarının
dikkatini bu konuya çekmenin en kestirme yol olacağı düşünülmüş,
Yusuf Akçura Bey’in Kazan’da toplantı halinde olduğu öğrenilen
İslam Kongresi’ne bu öneri ve uyarıyı götürmesi düşünülmüştü.17 Bu
gelişmelerden anlaşıldığı gibi artık Yusuf Bey’den Hilal-i Ahmer’in
yardım görevinden başka, siyasal görevler de beklenmekte idi.
Verilen her türlü göreve bir yolunu bulup eğilmeyi kendine ilke
edinen Yusuf Bey Rusya’daki Türk esirlerine yapılacak her türlü
yardımı sistemli bir şekilde yürütmeye özen gösterdi. Öncelikle,
yardım işleri parasal boyut da içerdiğinden, nakit için olsun, gıda,
kitap veya eşya için olsun özenli kayıtlar tutarak Genel Merkezi
yaptığı harcamalar hakkında sürekli bildirdigilendirdi. Bundan
başka, Rusya’da yaşamakta olan Rus uyruklu Müslüman Türkleri
Osmanlı Türkleri hakkında bilgilendirip onların da nesnel veya
tinsel yardımını sağlamaya gayret etti. Kazan’dakilerden sonra
Tatar Türklerine de Türk esirlere yardım etmeleri için başvurdu.
Elverdiğince çok kimsenin esir Türklere yardım eli uzatmalarını
sağlayabilmek kadar, yardımların önceliğini saptamak da önemliydi. Nakit para yardımı, her zaman için en geçerli yardım olmakla
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birlikte, Yusuf Bey, moral açıdan yararlı olabileceğini düşünerek
yardım ekseni içinde Kur’an başta gelmek üzere kitaplara geniş
yer vermişti. Ancak, çok geçmeden, esirlerin okumayla umduğu
kadar ilgilenmediklerini, en çok da mektuplaşmayı önemsediklerini gördü.
Yusuf Bey, Petrograd ve Moskova’dan gelip geçenlerin yanı sıra
Kostroma, Kazan, Simbirski, Samara ve Ufa’yı ziyareti sırasında karşılaştığı esirlere de nakit yardım ulaştırdı. Bunu, elindekine Osmanlı Sefaret Heyeti ile Brest Litovsk Anlaşması’ndan sonra
Harbiye Nezareti Murahhası Binbaşı Hakkı Bey’in, İsveç Hariciye
Nezareti’nin B Şubesi’nin ve Alman üsera komisyonlarının parasal
yardımlarının eklenmesiyle sağlayabilmişti. Ayrıca, Kazan Türkleri, Tatar Türkleri ve öbür yerel Müslüman halk da Çarlık günlerinden beri gerek gıda maddesi, gerek silah veya nakit yardımlarını
Türk esirlerinden esirgememişler, hatta Türkler, Türkçe gazetelerde
duyurular yaparak daha fazla yardım toplanmasına önayak olmuşlardı. Bu sayede Hilal-i Ahmer, bir kısmı Alman Baş Komisyonu
ambarından sağlanan un, et, pirinç, çay, kahve, sigara gibi özlenen
maddeler, hatta tebrik kartı bile içeren bayram armağanı paketleri dağıtabilmişti. Moskova Türk Tatar Mektebi’nde esirlere verilen
pilavlı kompostolu, çaylı sigaralı bayram yemeği ise unutulmayacak
bir anı haline gelmişti. Rusya Türklerinin esirlere yardımları özellikle moral açıdan da çok yerinde olmuştu. Bu umulmadık katkılara
karşın, ekonomik durumun bozukluğu ve yüksek enflasyon karşısında bazı karargahlar, ister istemez borçlanmaktaydı. Beklemediği
bu durum karşısında Yusuf Bey, Hilal-i Ahmer’in borçları ödemede
yardımcı olamayacağını duyurmak zorunda kaldı.
Birinci Dünya Savaşı’nın son aşamasında Alman ordularının
yenilgilerine ve Rus ihtilalinin bu ülkede doğurduğu genel başıbozukluğa esirlerin serbest bırakılmasının yarattığı düzensizlik de eklenince, Almanya, Türk esirlerini göz ardı ederek bir an önce kendi
esirlerini Rusya sınırları dışına çıkarabilmek peşine düşmüştü. Bu
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durum Türk esirlerinin haklarının korunması için Alman yetkililerinin gözetiminde bir iş bölümü yapılmasını gerektirmişti. Bu
iş bölümü yapılırken Alman Baş Komisyonu’nun bazı oturumlarına katılarak Osmanlı esirlerinin haklarını savunmak, Alman Baş
Komisyonu’nda bulunan Osmanlı Harbiye Nezareti temsilcisi Topçu Binbaşı Hakkı Bey’in göreviydi. Esirlerin aileleriyle yazışmalarının sağlanması, Alman Komisyonları kanalıyla karargahların boşaltılarak esirlerin yola çıkartılması, harcırahlarının ödenmesi, İmparatorluk sınırlarına kadar olası sağlık sorunlarını gözetmek üzere
her ekipte bir hemşirenin bulunmasının sağlanması ve bu işlemlerle
ilgili kayıtların tutularak Osmanlı Hilal-i Ahmer Merkezine iletilmek üzere Harbiye Nezareti’ne ulaştırılması da Akçuraoğlu Yusuf Bey’in sorumluluğuydu. Hilal-i Ahmer temsilciliği de esirlerin
iadesi sırasında Almanlarla eşit olanaklar sağlayan anlaşma çerçevesinde Türk esirlere de düzenli aylık ödemeler yapılabilmesi için
Binbaşı Hakkı Bey’e, Rusya’daki Osmanlı esirlerinin bulundukları
yerleri ve sayılarını gösteren bir cetvel ve harita hazırlayıp sununca,
Türk esirlere yönelik işlemler bu iki görevli arasındaki iş bölümü
çerçevesinde yürütülmeye başlandı. Ne var ki, eşitsizlik tamamen
önlenemeyince Hilal-i Ahmer Murahhası olarak Akçura çoğu kez
Varnadin ve Vetloga karagahları örneklerindeki gibi, tüm sevk işlemlerini kendisi yapmak zorunda kalmıştı.
Doğu İllerindeki Gezi
Alman yetkililerin Türk esirlerine karşı bir türlü önlenemeyen
kayıtsızlıklarının Çekoslovak güçlerinin doğuya ilerlemesiyle birleşip esirleri geri sevk olanağını gitgide daraltması, Yusuf Bey ile
Osmanlı sefaret heyeti askeri temsilcilerini kaygılandırıyordu. Bu
sorunu çözebilmek için temsilciler aralarında üçe ayrılıp değişik
yönlerde duruma bizzat el koymayı kararlaştırdılar. Böylece durum
kontrole alınınca Yusuf Bey esirlerin yeni bir engelle karşılaşmadan
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Moskova’ya gidebilmeleri için güvenilir bir kimseye bir miktar para
bırakarak hâlâ Türk esirlerin bulunduğu Kazan’a geçti.
O sıralar Bolşevik yönetiminden çıkan Kazan’da eski Rusya’nın
Kazan, Simbirski, Samara, Ufa, Ekaterinburg ve Orenburg kentlerini kapsayan Müessis Azası Komitesi Hükümeti olarak adlandırılan
bir cumhuriyet hükümeti kurulmuştu. Bu hükümetin doğusunda
neredeyse bütün Sibirya’ya egemen olan Sibirya Hükümeti bulunuyor, Don Kazaklarının ülkesi olan güneydoğu Rusya ile Kafkasya
ve Ukrayna’nın bir kısmının da başka bir hükümetin egemenliğinde
olduğu söyleniyordu. Arkanjel ve dolaylarında da yine ayrı bir küçük
hükümet oluşmuştu. Meclis-i Müessis ve Arkanjel Hükümetlerine
Sosyalist Revolisyoner Fırkası Reisi başkanlık ediyorsa da Sibirya
Hükümeti Müdüran-ı Umuri’nin çoğunluğu, Konstitu Sosyalist
Demokrat Fırkası üyesiydi. Güneydoğu hükümetinin ise daha tutucu, hatta Çarlığın yeniden kurulmasına taraftar olanların yönetiminde olduğu söyleniyordu. Bu parçalanmış görünüme karşın yerel
yönetimlerin hepsi birleşerek “Bütün Rusya Sovyetler Cemahir-i
Müttefikası” olarak anılan Bolşevik Hükümeti’ne karşı çarpışmak
istemekteydiler. Değinilen hükümetler bu amaçla, Yusuf Bey’in
Kazan’a gelişinden bir süre sonra aralarında Eylül ayında Meclis-i
Müessis ve Sibirya hükümetleri ile Başkurdistan, Kazakistan ve
Dahili Rusya Müslüman Türk-Tatar Muhtariyet-i Milliyesi temsilcilerinin de katıldığı “Devlet Müşavere Meclisi” oluşturacak; bu
meclis, görüşmeler sonunda beş kişinin Direktuvar seçildiği “Bütün
Rusya Hükümet-i Muvakkatası”nın kuruluşundan sonra dağılacaktı.
Yusuf Bey Kazan’a geldiğinde herhangi bir askeri önlem ve kısıtlamanın uygulanmadığı Avusturya-Macar yönetimi elinde bulunan
karargahta gerçekten az sayıda Türk esir bulunduğunu, onların da
hiç değilse yeterince beslenebildiklerini ve durumlarından şikayetçi
olmadıklarını gözledi. Bu grup içinde hasta bazı Türk esirlerinin
olduğunu da öğrendiğinden bunları bulabilmek için tüm hastaneleri
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dolaşırken, ayrım yapılmaksızın çeşitli uluslardan askerlerin yatırıldığı kirli, bakımsız ve düzensiz bu hastanelerde hiçbir idari görevliye rastlayamamanın şaşkınlığı içinde girdiği koğuşlarda “İçinizde
Türk neferi var mı?” diye seslenerek sürdürüdüğü arayışta sadece bir
esir bulabilmişti.
Ufa’daki Osmanlı esirlerinin durumu ise daha da şaşırtıcıydı:
Çoğu Müslüman mahallelerinde serbest yaşıyor ve asker-sivil ayrımı yapılmayan evlerde, medreselerde veya otellerde yatıp kalkıyorlardı. Kimisi başıboş gezerken kimisi iş bulmuş hatta evlenerek
köylere yerleşmişti; daha da ilginci, kimisi de Bolşevik Ordusu’na
kaydolmuştu. Buradaki esirlerin sayısını kolay saptayamayacağını anlayan Yusuf Bey, kendine özgü bir yöntem bulmak zorunda
kalmış, Osmanlı Hilal-i Ahmer Murahhası’nın geldiğini ve bağış
dağıtacağını duyurarak bağışı almaya gelenleri kayıt edebileceğini
düşünmüştü. Ancak, bu çekici çağrıya karşın, işlerini bırakıp bağış
almak için bile olsa gelmeyenler olunca umduğu kesinlikte sayısal
saptamayı yine yapamamıştı. Bu ara Kazan beklenmedik bir şekilde Çek kuvvetleri tarafından işgal ediliverince, Volga’dan gemilerle
sevk edileceği söylenen esirlerin bu gemilere bindirilmesi bile gerçekleşememiş ve esirler, Çek saldırısının getirdiği kargaşa içinde,
kendi hallerine bırakılmışlardı.
Yusuf Bey Kızıllarla Beyazlar arasında çarpışmaların yoğun olduğu Ufa’da Beyazlarla birlikte olan Başkurtların lideri Zeki Velidi
(Togan) ile de buluştu. Görüşmeler sırasında kendilerine katılan
öbür Türkler (biri Prof. Dr. Abdülkadir İnan) Akçura’yı tanımadıklarından konuşmalarını gizlilik içinde yapmak isterken Zeki
Velidi Bey’in verdiği güvenceyle iki tarafın yüreğine su serpildi ve
birlike esir nakline ilişkin planlar geliştirdiler.18
Öte yandan, 6-7 Ağustos gecesi Sovyetler Hükümeti’nin askerleri kenti terk ederken Meclis-i Müessisan Azası Hükümeti ve onun
yardımcı kuvveti olan Çekoslovak ordusu, Kazan’ın yönetimini ele
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geçirmişlerdi. Bu ani değişimde Yusuf Bey biraz da yeni yönetimin
sağlık heyetinden biri Macar olmak üzere birkaç doktoru kurşuna dizivermesinden de ürkerek Avusturya-Macar, Alman ve İsveçli
temsilcileri yeni yönetimle ilişkilerini resmileştirmeye ikna etti ve
hep birlikte Meclis-i Müessisan Ordusu’nun Kazan Mevki Kumandanına gittiler. Ölümlere üzüntüsünü bildiren ve saygıda kusur etmeyen kumandan kendilerine resmi dokunulmazlık belgesi verince
kentte huzur içinde hareket edebildiler, aldıkları onayla da çevre
illerde dolaşabildiler.
Sibirya Yolunda
Akçuraoğlu Yusuf Bey, 14 Ağustos’ta Kazan’dan hareket ederek
ilkin Simbirski’ye, oradan da Samara, Ufa’daki esir karargahlarında
incelemeler yaptığı Sibirya yönünde gezisine başladı. Yusuf Bey’in
önünde bekleyen bu geniş coğrafya içinde özellikle elverişsiz iklim
koşullarıyla Sibirya, böyle bir gezi için en zor bölgelerden biri olarak sona kalmıştı. Bununla birlikte daha önce gideceği bilgelerin
çoğundaki Türk esirlerinin sayısı saptanabilmiş, ancak isim listesi
ya çıkarılamadığından, ya da yolda kaybolduğundan, elde edilememişti.
Yusuf Bey, bir hafta süren güvenli bir yolculuktan sonra vardığı
Simbirski’de hiç Osmanlı esiri kalmadığını, zaten bu kentte bulunan
ve sonra da buradan geçen esirlere, İsveç temsilcisi ve MüslümanTürk Tatarların kurdukları “Milli Şura” tarafından köy camilerinde
bölge halkından toplanan para, ayrıca giysi ve gıda maddeleri dağıtılarak yardım edilmiş olduğunu öğrendi. Simbirski’ye gelir gelmez
öğrendiği bir başka nokta da kentin mezarlığında gerek 1877-78
Osmanlı Rus savaşı, gerekse Dünya Savaşı sırasında esir düştükten
sonra ölmüş pek çok Osmanlı subay ve erlerinin gömülü olduğuydu.
O da belirsiz mezarlara gömülmüş olan bu kimselerin anılarının hiç
olmazsa tek mezar taşıyla yaşatılması için Türk-Tatarların Umur-ı
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Diniye Nezareti’ne resmen baş vurdu. Sonra, yol boyunca Çekoslovak memurları tarafından belgelerin sıkı sıkıya incelendiği iki saat
süren bir nehir yolculuğu yaparak Samara’ya ulaştı. Yolculuğu sırasında Avusturya-Macar esirlerine yardımcı olmak üzere buraya
gönderilen bazı Danimarka Sefareti memurlarının gidecekleri yere
ulaşmadan tutuklanıp alelacele mahkeme edilip kurşuna dizildiklerini duymuş, Meclis-i Müessisan Azası Komitesi Hükümeti ve bu
hükümetten de güçlü sayılabilecek Çekoslovak Meclis-i Millisi ve
Çekoslovak ordusunun, Hilal-i Ahmer görevlilerine Alman veya
Macarlara göstermedikleri yakınlığı gösterdiklerini öğrenerek rahatlamıştı. Yusuf Bey, bu hoşgörüyü bölgenin yüzde kırkının Müslüman Türk-Tatarlardan oluşmasına bağlamıştı.
Meclis-i Müessis Azası Komitesi Hükümeti’nin yönetim merkezi olan Samara’da Yusuf Bey Osmanlı esirlerine yardım edebilmek için hükümetin onayına başvurduysa da sadece yardım hizmeti sürdürebileceğini bildiren resmi belgeyi değinilen hükümet
ve Çekoslovak mülki ve askeri makamlarının zahmetli bürokratik
işlemleriyle ancak iki hafta sonra edinebildi. Meclis-i Müessisan
Azası Komitesi’nin gerekli yardımı yaptığı sadece 6 erin bulunduğu
Samara Üsera Karargahı’nı da bundan sonra ziyaret edebildi. Kent
merkezinde karşılaştığı durum daha da ilginçti. Burada kimileri
daha Dünya Savaşı’ndan önce (büyük bir olasılıkla Osmanlı Rus savaşından sonra) kente yerleşip iş sahibi olmuş ve Yusuf Bey’in dağıtacağını duyurduğu Hilal-i Ahmer armağanlarını almaya gelmeyecek kadar iyi durumda olan Trabzonlu, Hemşinli sivil esirlerle biri
Rus hastanesinde, biri özel çalışan iki askeri doktor bulunmaktaydı.
Ayrıca civardaki Türk-Tatarların da örgütlenerek Osmanlı esirlere
yardım ettiklerini öğrenen Yusuf Bey, elindeki yardım malzemesini
sadece Moskova veya Saratof ’a gitmek üzere kentten geçen Osmanlı
esirlerine dağıtabildi.
Yusuf Bey’in trenle geldiği sonraki durağı Ufa’da hallerinden
şikayetçi olmayan 73 Osmanlı esirini barındıran, başında bir Çek
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kumandanının bulunduğu esir karargahı, bir fabrikanın işçi barakalarında kurulmuştu. Bir esirin de hastanede yattığını öğrenerek
onu bulmaya çalışan Yusuf Bey, buradaki hastanenin daha önce
gittiklerinde gözlediği düzensizlik içinde olduğunu gördü. Üstelik,
aradığı esirin bir süre önce burada hayatını kaybettiğini öğrenebildiyse de hiçbir kayıt olmadığından, kimliği konusunda bir bilgi
edinemedi.
Ufa’daki İstep Karargahı’ndaki Rus alayı kışlalarında da 10 Osmanlı askeri olduğunu öğrenerek derhal hepsine yardım ulaştıran
Yusuf Bey’in bu kentte bulunduğu sırada gelenler de sayılırsa, günde
10 rublelik Hilal-i Ahmer armağanı dağıttığı asker esirlerin sayısı
124’e ulaşmıştı. Buradaki Üsera Muavenet Komitesi, benzeri komiteler arasında en etkini idi. Komite, Müslüman Türk-Tatarlardan
yardım için topladığı paralarla esirlere dağıttığı sabunlar ve günlük
gıda yardımından kurban bayramı dolayısıyla verdiği hem gönül
hem karın doyuran ziyafete kadar, asker- sivil tüm esirlere sürekli
yararı dokunan etkinlikler gerçekleştirmekteydi. Dolayısıyla genelde başka yerlere göre Ufa’da daha iyi durumda olan esirlerin muhtaç olanlarına daha nitelikli yardım yapabildi. Örneğin, Petrograd,
Moskova ve Kazan’da karşılaştıklarındn sonra burada rastladığı,
Rus ordusundaki Müslüman neferlerin nikahı altında Ufa’ya geldiklerini öne süren iki esir Türk kadınına almakta oldukları yerel
yardıma ek olarak Hilal-i Ahmer yardımı da verebildi. Öte yandan,
kış yaklaşmakta olduğundan yoksul olan esirlerin Sibirya’dan üfleyen soğuğa dayanabilecekleri giysi ve yorganları sağladıktan sonra,
Direktuvar Hükümeti ile resmi ilişkiler kurarak duraklamış olan
esir mübadelesi konusunu görüştü. Yaptığı görüşmeler sırasında
kurduğu olumlu ilişikiyle girebildiği esir karargahında kötü durumda olduklarını gördüğü esirlerin giydirilmelerinden aralarında
hasta olanların memleketlerine dönebilmelerine olanak tanınmasına kadar anlaşmışken “Bütün Rusya Hakim-i Alisi” ünvanı ile diktatörlüğü duyurulan Amiral Kolçak adına hükümetin devrilmesi ve
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direktörlerden üçünün tutuklanarak Japonya’ya sürülmesinin yarattığı siyasal kargaşa ve Kolçak yönetiminin baskıları içinde verilen
sözler tutulamadı. Bu son gelişmeyle Yusuf Bey’e daha Moskova’da
iken durumu kötüleşen Türk esirlerin aldıkları borçların ödenmesinde Ufa’daki Müslüman tüccarlardan yardım alabileceği için verilen güvence de suya düşüvermişti. Bunların sadece birinden yardım
alabilen (Belge 1-6) Yusuf Bey Sibirya’ya doğru ilerlemeyip dönüşe
geçmeye karar verdi.
Bundan sonra, Osmanlı Hükümeti ile ateşkes imzalandığı söylentileri, Aralık ayında Kızılordu’nun yeniden ilerlemeye başlayışı;
bu ilerleyişten korkan kimi yığınlar Sibirya’ya doğru kaçarken Yusuf
Bey ve Osmanlı esirlerinin dönüş yolunu açacak olan Kızılordu’yu
kurtarıcı gibi bekleyişleri, birbirini izledi. Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak esirlerle birlikte Sefaret ve Hilal-i Ahmer görevlilerinin de Sibirya’ya götürüleceği haberleri de yayılmaya başlayınca,
bu kez tüm esirler kaçma planları yapmaya başladılar ama korkulan
uygulama, Avusturya ve Macar esirlerinin bir kısmıyla Osmanlı
esirlerine yansıtılmadı. Üstelik Kolçak ordusu Ufa’dan kaçarken
oturdukları evlere Kızılay bayrakları asan Hilal-i Ahmer görevlilerinin kente giren Bolşeviklerle kurdukları iyi ilişkilerin ürünü olarak kentteki Türk esirler serbest bırakıldı.
Dönüş Başlıyor
Akçuraoğlu Yusuf Bey’in aradaki anlaşma gereği 135 Osmanlı
esirini geri götürme isteği üzerine, kentteki Bolşevik kumandanının sadece dört günde sağladığı temizlenmiş, dezenfekte edilmiş ve
her birine sac soba yerleştirilmiş üç vagon içinde 4 Ocak günü geri
dönüş başladı. Normal zamanda iki gün sürecek Moskova yolculuğu, dönemin güç koşularında on gün sürdüyse de geri dönüşün
sevinci içindeki esirler istasyonlarda verilen yiyeceklerle açlık da
çekmediklerinden, zahmetsiz atlatıldı. Açlık ve pahalılığın çok üst
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boyutlara çıktığı Moskova’da Yusuf Bey’i yine parasal sorunlar bekliyordu. Osmanlı Sefareti ve Alman Üsera Komisyonu’nun kasalarındaki Hilal-i Ahmer ödeneklerini alıp borçlarını ödeyebileceğini
planlamışken, her ikisinin de kendisine bir kuruş bile bırakmadan
kentten ayrıldıklarını öğrenmek, ona kötü bir sürpriz olmuştu. Bunun da ötesinde, Elçilik bir yana, birlikte çalıştıkları Harbiye Nezareti temsilcisi Binbaşı Hakkı Bey’in de kendisine birkaç satırlık
not, hatta Hilal-i Ahmer’e ait eşyanın akıbetine ilişkin bir açıklama
bile bırakmadığını görmüştü. Böylece savaşa eklenmiş ihtilal koşullarının yarattığı kargaşanın yanı sıra büyük bir bunalım daha
göğüslemek zorunda kalan Yusuf Bey’in, Sovyet Rusya ile Avrupa
arasında her türlü haberleşme kesildiğinden, Stockholm’den para
sağlayabilmesi de söz konusu olmayınca, yolculuk sırasında ancak
zorunlu harcamalarda kullanılmak üzere yine Müslüman Türk Tatar tüccarlardan borç almak zorunda kaldı. Kafileye katılanlarla sayısı 148’e ulaşan esirleri, bölgeyi tanıyan Şeyh Şamilzade Mehmet
Zahid Bey ve İhtiyat Zabiti Cemal Efendi’nin eşliğinde 1 Şubat
günü en güvenli olacağını düşündüğü Ukrayna üzerinden, Osmanlı
sefaretinin olduğunu duyduğu Kiev’e doğru yola çıkardı. Bundan
sonra, Hilal-i Ahmer’e ait eşyaların peşine düştüğünde de uzun
araştırmalar sonunda Alman Üsera Baş Komisyonu yerine kurulduğunu öğrendiği “Alman Askerleri Sovyeti” kanalıyla, Osmanlı Sefaret’nin arkadan gönderilmek üzere bıraktığı, içlerinde özel
eşya, sağlık malzemesi ve sefaretin kırtasiyesini içeren yedi sandık
buldu. Bunların içindeki ofis malzemesinin bir kısmını Alman Askerleri Sovyeti’ne hoş görünmek için armağan ederken, geri kalan
eşyayı satan Yusuf Bey, sağladığı paranın büyük bir kısmı ile Ufa ve
Moskova’daki borçlarını ödeyebilmişti.
17 Şubat 1919’da hem kısmen de olsa borçlarını ödemiş hem
de arkasında iyi ilişkiler bırakarak Moskova’dan dönüş yolculuğuna başlamış olan Yusuf Bey, Hilal-i Ahmer Heyeti’ne öbür ülkelerin yardım heyetlerinden daha iyi davranılmasını Sovyetler
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Cumhuriyeti’nin, topraklarında yaşayan küçümsenmeyecek sayıdaki Müslümanları, yıllar boyu kendilerini istismar etmiş Batı kapitalizmine karşı kazanmak için sürdürüdüğü bir politika olarak
görmekteydi.
Tekrar İskandinavya
Yusuf Bey ancak iki hafta sonra ulaşabildiği Stockholm’e gelir
gelmez, Almanların Türk esirlerine maddi destek veremeyeceklerini öğrenince, İskandinavya’daki ilk günlerini, hatta aylarını çeşitli
kaynaklardan yolculuk için gerekli parayı toparlamakla geçirdi. Geçen zaman esirlerin harcamalarına eklendiğinden, çok özenli tuttuğu hesaplarda sağlanan nakidin de yetersiz olduğu ortaya çıkınca,
nasıl olursa olsun para sağlamak umuduyla, hiçbir yerden yardım
esirgemediğini öğrendiği Amerikan Salib-i Ahmeri dahil, çeşitli
yerlere baş vurdu. Bu ara, Londra’daki Osmanlı esirlerinin harcamalarının da Hilal-i Ahmer tarafından ödenmesi önerisi, sıkıntılarına yeni bir boyut eklediyse de bu tutarın hiç olmazsa bir kısmının
Hariciye Nezareti tarafından ödenmesi üzerine bir parça rahatladı.
Bundan sonra, hesaplarının denkliğinden emin olabilmek için, Kopenhag ve Stockholm’deki bankalardakilerle kontrolünü yaptı, ve
Berlin üzerinden dönüş yolunu sürdürdü.
Ne var ki, aynı günlerde bir başka sorun daha Yusuf Bey’in yakasına yapışıverdi. Bu da İskandinav Salib-i Ahmerlerinin ilgili
kimselerine verilmesi kararlaştırılan, hatta bu konuda irade-i seniye
bile çıkarılan Hilal-i Ahmer madalyaları konusuydu. Madalyalar
ve beratlarındaki yetersizlik, madalya verileceklerin listesindeki
belirsizlikle birleşerek Yusuf Bey’i günlerce üzdü. İskandinavya’da
madalyalara çok önem verilmesine karşın, bu karışıklıkta sadece
Türk esirlerine yardımda çok emeği geçen Matmazel Saedmann’a
madalya vererek gerisini İstanbul’a götürmeye ve yollar açıldıktan
sonra hak etmiş kimselere gönderilmesine karar verdi.
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Almanya
Hesap işlerindeki titizliğini görevi boyunca sürdüren Yusuf Bey,
23 Mayıs’ta Berlin’e gelir gelmez yine önce Deutschebank’a giderek esir şubelerine gönderilen yerine ulaşmış-ulaşmamış ödenekleri inceleyip parasal sorunları sonuçlandırdı. Bu ara Rusya’da kalan
Osmanlı esirlerine, artık İmparatorlukla ilişkileri kesilmiş olan ve
kendisi de yenik bir ülke olarak büyük maddi sıkıntılar içinde olan
Almanya’dan hiçbir yardım yapılamayacağı da kesinleşmişti. Dikkatini çeken bir nokta, Alman memurların, yenilginin doğurduğu
eziklikle olmalı, kişisel ilişkilerinde eskiye oranla çok daha nazik
davrandıklarıydı. Bu gelişmeler sırasında, 15 Mayıs’ta (1919) İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, Paris’te de bir barış konferansı toplanması kararlaştırılmıştı. Yenik ülkelerin bu konferansa
katılmaları söz konusu değilken, Yunanlıların işgal sırasında yaptıkları katliam, çoğu İtilaf sömürgesi olan tüm Müslümanların
tepkisine yol açmıştı. Bunun üzerine İtilaf Devletleri, sömürgelerindeki tansiyonu düşürmek için Paris’e Osmanlı temsilcilerini de
çağırmışlardı.19 Yusuf Bey Osmanlı heyetinin Paris’e gitmek üzere
yola çıktığını Berlin’de öğrendi. Heyetin bir görevinin de düşman
ülkelerdeki esirlerin iadesini sağlamak olacağını varsayarak, bu konuda hazırladığı raporunu Berlin’deki Amerikan ve Fransız Salib-i
Ahmerleri eliyle Versay’daki Osmanlı temsilcilerine gönderdiyse
de, çok geçmeden, heyetin Konferans’ta bulunmasının göstermelik
olduğu anlaşıldı.
Aynı günlerde Alman hastanelerinde bakım giderleri Harbiye
Nezareti tarafından karşılanarak bakım görmekte olan Türk yaralı
ve hastaların Hamburg’a gelmesi beklenen Gülcemal Vapuru ile geri
dönüş hazırlıkları da yapılmaktaydı. Yusuf Bey, yaralılar arasından
iki subay ve bir erin tedavilerinin sürmesi gerektiğini öğrenince iki
ay önce kapatılacağı duyulmuşsa da hâlâ çalışmaların sürdürüldüğü
Büyükelçiliğe giderek Hilal-i Ahmer temsilcisi olarak büyükelçi ile
birlikte bu kimselerin hastane giderlerinin karşılanmasını sağladı.
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O da aynı vapurla İstanbul’a dönmek üzere Hamburg’a gittiğinde
yurda dönmek için pansiyonlarda, rıhtımda, sokaklarda en elverişsiz koşullarda bekleşen asker, sivil, hasta, yaralı yüzlerce vatandaşının vapur geciktikçe daha da artan sıkıntılarına tanık oldu. Osmanlı vatandaşlarını Hamburg’dan alacak olan Gülcemal Vapuru’nun
gecikmesi hem karışıklığı hem de vapuru bekleyenlerin giderlerini
artırdı. Bu durumda pek çoğu borçlanan vatandaşları ile ilgilenmesi
gereken Büyükelçilik ise bütün sorumluluğu Hilal-i Ahmer’in üzerine atıverince Yusuf Bey, son anda hiç de hesapta olmayan bir durumla karşılaştı. Kişiliği kayıtsız kalmasına elvermediğinden Kurum adına devreye girerek hatta kendi tasarruflarını da Kurum’un
kalan paralarına katarak maddi ve moral çöküntü içinde yüzlerce
insanla birlikte 23 Ağustos’ta İstanbul’a döndü.
Görev sona eriyor
Aslında, Akçuraoğlu Yusuf ’un Osmanlı Hilal-i Ahmer temsilcisi olarak Rusya’daki Türk esirlere yardımcı olmak üzere üstlendiği
görev, önemli olduğu kadar zor bir görevdi. Görevin zorluğu, sadece
bu seyahatin çok uzun sürmesi, yol ve haberleşmedeki sıkıntılar başta gelmek üzere oldukça elverişsiz koşullarda gerçekleşmesi değildi.
Yusuf Bey, bu göreve atandığı zaman bu ülkedeki Osmanlı asker ve
sivil esirlerinin ne yerleri ne de kesin sayısı biliniyordu. Kısmen Osmanlı orduları tarafından işgal edilmiş Güney Kafkasya’dan başka,
Rusya, Bolşevik yönetimindeki “Bütün Rusya Müttefik Sovyetler Cumhuriyet-i İştirakiyesi, Ukrayna Cumhuriyet-i Enamiyesi”
Kuzey Kafkasya’da Don Kazaklarının ülkesinde kurulmuş Dağlı
Müslümanların Birleşik Cumhuriyeti ve Ural nehir ve dağlarından
Muhit-i Kebir’e kadar yayılan Sibirya ile birlikte dörde ayrılmış
Rusya’nın genelinde 60.000 dolaylarında Türk esiri bulunduğu varsayılıyordu. Mütarekeyi izleyen esir değişimleri ve iadelerden sonra da toplam l0.000 dolayında esir kaldığı sanılmaktaydı. Alman
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esirlere bunlardan daha iyi davranıldığı da bir gerçekti. Yusuf Bey,
özellikle Bolşevik yönetimindeki yerlerde yiyecek-içecek-giyecek
sıkıntısı çekilmesine karşın, esirlerin yaşam koşullarının oldukça iyi olduğunu bizzat gözlemişti. Türk esirler kimi yerlerde kötü
davranışlarla karşılaşırlarken veya ilgisizlikten donarak ölürlerken,
siyasi değişiklik üzerine birden bütün esirler serbest bırakılmış ve
yaşanmakta olan kargaşa da büyümüştü. Aslında anlaşmalarla her
ülke esirlerinin yükümlülüklerinden sorumlu olduğundan, Hilal-i
Ahmer’in yardımlarının ek katkı olması planlanmışken, Bolşevik
hükümet, Osmanlı esirlerine maaş ödemeyi durdurunca, Yusuf
Bey, Osmanlı Harbiye Nezareti devreye girene kadar, Kurumun
kasasından subaylara 50’şer, erlere 10’ar ruble ödemişti. Bu ara bir
yandan da Osmanlı esirlerinin Alman esirlere yapılan yardımdan
yararlanmaları için uğraşmış, çıkarlarının İsveç tarafından korunmasını sağlamayı başarmıştı. Böylece, İskandinavya bankalarındaki
Hilal-i Ahmer hesaplarında ciddi bir tasarruf yapabilmişti.
Yusuf Bey, notlarında esirlere yaptığı yardımların en geniş yüzdesinin nakit para yardımı olduğunun altını çizmektedir. Özellikle hesap işlerinde çok dikkatli ve duyarlı olduğundan, öbür hayır
derneklerinden farklı olarak, sadece eşya satışlarından kâr sağlayabilmiş, dikkatli tasarrufları ve İsveç, Almanya ve Danimarka’dan
anlaşmalarla sağladığı katkılarla bu tutar, iki yılda ancak 1.130.000
rubleyi bulabilmişti. Kaldı ki, esirlere iletilmek üzere nakit olarak
Müslüman Türk-Tatarlarının ve Harbiye Nezareti’nin de yardımları olmuş, yine de pek çok esir, geçinmek için borçlanmak zorunda
kalmıştı. Yusuf Bey, gerektiğinde esirlere yardımcı olabilmek için
kendi çabalarıyla bulduğu yerel kaynaklara kendisi de borçlanmış,
onlara karşı ihmal sezdiğinde de sesini yükseltip haksızlıkları protesto etmekten geri kalmamış, böylece, esirleri zor durumdan kurtarırken ulusunun saygınlığını korumaya özen göstermişti. İnsancıl
kişiliği ve gittiği yerlerde nesnel ve tinsel çaresizlikler içinde kıvranan esirlerin sıkıntılarını hiç olmazsa hafifletebilmek için yürekten
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çabalarıyla Hilal-i Ahmer’in güvenilirliğini de çok ileri boyutlara
yükseltmiş, nitekim, aileleriyle haberleşemeyenler bile bu üzücü sorunları için Yusuf Bey’e şahsen başvurmaktan çekinmemişlerdi.20
Bununla birlikte o, bütün çabalarına karşın esirlerin giysi ve gıda
gereksinimlerini yeterince karşılayamamanın ezikliğini duyduğunu
defalarca dile getirmişti. Notlarında uzun turuna hiç olmazsa yazım
işlerinde yardımcı olacak bir yazman ve sağlık hizmetlerinde kullanabileceği bir hemşire eşliğinde çıkmış olması gerektiğinin altını
çizerken yerine getiremediğini düşündüğü hizmetler için savaş koşullarının genel sorunlarıyla güçlüğünün yanı sıra, deneyimsizliğin
de rol oynadığını raporunun son cümlesinde mütevazı kişiliğinin de
göstergesi olan şu sözleriyle belirtmişti.
“Bence, dünyada işlenen işlerin mutlak surette iyisi ancak şefkat
işleridir. Hilal-i Ahmer’in memuru olmak, esirlerin ıstırabını tehvine uğraşmak bana hayatımda ifaya çalıştığım vazifelerin en mukaddesi gibi göründü; ruh ve kalbimi bu işe bağladım. Hizmetimdeki
kusurlarım, vazifemin ehemmiyet ve kutsiyetini anlayamayışımdan
veya ona kafi derecede merbut olmayışımdan değil ancak beceriksizliğimden neşet etmiştir.
				

İstanbul, 20 Teşrinisani 1919”

Yusuf Bey, görevi süresince her gittiği yerde kişiliği ve davranışlarıyla beğeni kazandı; mensubu olduğu Hilal-i Ahmeri çok olumlu
tanıtarak kuruma saygı duyulmasını sağladı. Hilal-i Ahmer temsilcisi olarak esirlere her bakımdan el uzatıp büyük moral destek oldu.
Yaşamını yitirenlerin ileride hatırlanmaları için gömüldükleri yerlere mezar taşları dikilmesine kadar onlara eğildi. Sonunda, uzun
ve sancılı görevinin bilincine varmış ve beklenen görevi elde olan en
iyi şekilde yerine getirmiş olmanın iç rahatlığıyla geri döndü.
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Milli Mücadelede Akçura
Yusuf Akçura’nın doğumunun 100. yıldönümü dolayısıyla kurucuları arasında olduğu Türk Tarih Kurumu’nun düzenlediği toplantıda Dr. Hamit Zübeyr Koşay’ın dile getirdiği gibi, o, “İstiklal
Savaşına ‘seyif ve kalem ehli’ olarak katılanlardandı”.21 İstanbul’a
döndükten sonra Anadolu’ya koşarak yurt savunmasına katılmak,
onun Türklük için mücadelelerle dolu yaşamının sanki doğal bir
uzantısıydı. Nitekim, milliyetçilik düşüncelerini kuvvetle yansıttığı
Siyaset ve İktisat kitabında yer verdiği bir konferansında bu savaşa
olan güvenini şu sözlerle anlatmıştı: “İnebolu’ya çıktığım zaman
biraz sert fakat çok sağlam bir hava beni karşıladı. Uzakta yüksek
ve karlı, temiz vakarlı dağlar.. Önümüzde gür sesile homurdanan
deniz. Bu dağlar yerlerinden kımıldamadıkça, bu deniz kuruyup
yok olmadıkça Türk bu yerin ve bu suyun efendisi olacaktır.”22 Yusuf Bey bu savaşta sadece çarpışmakla kalmadı. Dört elle sarıldığı, esasını kültür birliğinde gördüğü Türk milliyetçiliği ülküsü, 23
bu yönde bilgi birikimi ve bunu genç kuşaklara anlatmak isteği ile
Atatürk’ün hem dikkatini çekti, hem beğenisini kazandı. Onun isteği ile siyasal ve akademik çok çeşitli görevlerde bulundu.
Bilindiği gibi, Milli Mücadele yıllarında ulus, yurdu çepeçevre
işgal etmiş yayılmacı devletlere karşı tam anlamıyla bir varlık savaşı
verirken, zafer, haklı başkaldırının doğal sonucu görüldüğünden,
gelecek günler için planlar ve programlar da aksatılmamıştı. Savaş
öncesi örgütlenen Türkçüler ve kurup geliştirdikleri Türk Ocağı,
Türklük olgusu çerçevesinde Türk ulusunu kucaklayacak bağımsızlık günlerine hazırlık yapanların başında geliyordu. Rusya’da iken
ihtilalin oluşumunu adım adım yaşamış olan Yusuf Bey, bir yandan
siyasal sorumluların neredeyse danışmanlığını yaparken bir yandan da yurt dışındaki görevi sırasında tanık olduklarını yansıtmaya
çalışıyordu. Gözlemiş olduğu, Rusya’daki ihtilalin, Rus halkının
sefaletten baskıya kadar çekmekte olduğu sıkıntıların son bulmasına yaşam gereği olarak sarılması sonucunda patlak verdiği idi.
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İstanbul’da Misak-ı Milli’nin duyurulduğu günlerde o da bunu Türk
Ocağı’ndaki konferansında anlattı. “Rusya’daki İnkılabın Menşei”
konulu, günlük gazetelerde de yayımlanan konferansında amacı
Rus İhtilalini haklı göstermekten öte, Türk halkına moral veren bir
örnek olarak tanıtmaktı. Nihayet Bolşevikler de hem yayılmacılığa
hem de haksızlığa ve sömürüye karşı ayaklanmışlardı. Bu bakış açısıyla, Türkçülerin çoğu gibi Akçura da sosyalizmin korku saçan bir
olgu olarak gösterilmemesinden, hatta bireysel özgürlüğü ve ekonomik eşitliği tanıyan, savaşı ancak meşru müdafaa olunca kabul eden
yönleriyle esin kaynağı olmasından yanaydı. Bu noktaların altını
çizdiği konferansı hayli ses getirdi.24 Yusuf Akçura’nın sürekli yansıttığı gözlemleri ve düşünceleri, siyasal arenada komünist temsile
katkı olurken o, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yararlı hizmetlerde bulundu. Hariciye Vekaleti, Doğu dünyası hakkındaki birikimlerinden onu Umur-ı Şarkiye Müdürlüğüne getirerek yararlandı.
Ve Cumhuriyet
Cumhuriyetin duyurulmasından sonra Türk tarihi çalışmaları,
Yusuf Akçura’nın en yoğunlaştığı uğraşısı oldu. Osmanlı İmparatorluğu yapısında ülkeye hizmet verirken kendine ve çalışmalarına
eksen yaptığı milliyetçiliği Cumhuriyet Türkiye’sine de taşıdı. Şu
farkla ki Akçura, yeni Türkiye emperyalist olmadığından, Cumhuriyet Türkiye’si kurulduktan sonra bütün Türklerin tek bir siyasi
cemiyet oluşturması projesine veda etti. 25 Lozan’da benimsdendiği
gibi Türkiye’nin çağdaş, uygar, laik ulus-devlet olarak Türk kimliğiyle birlikte evrensel kabul görmesi için tarih araştırmacılığını
başlatan Atatürk, Yusuf Bey’in araştırmacı kişiliğine büyük değer
verdi. Mal varlığının önemli bir kısmını bırakacak kadar önemsediği Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşunda, Akçura’yı hem üye hem
de başkan olarak görmek istedi. Akçura birinci üyeliği çağdaş Türk
kadınını tanıtmak amacıyla Afet Hanım’a verilen bu kurumun iki
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numaralı üyesi ve ikinci numaralı başkanı oldu. Bu görevi kadar
Kars milletvekili olarak TBMM’de yer aldıktan sonra da İstanbul
Üniversitesi’nde öğretim üyeliğini sürdüren Akçura, genç sayılabilecek bir yaşta ama birkaç ömre yetebilecek kadar dolu bir yaşamdan sonra 1935 yılında yaşama veda etti. Daha Harbiye’de öğrenci
iken kalemi eline alan ve 1897’de ilk yazısı yayımlanan Yusuf Bey,
arkasında aşağıda seçmelerle sunduğumuz26 ve kuşkusuz bir bu kadarını da katabileceğimiz, makaleden kitaba kadar pek çok yayın
bırakmıştı:
- “İlk Büyük Türk Tarihçisi, Kazan’lı Şahabettin Mercani”, Musavver Malumat Gazetesi, 2 Ocak 1897
- “Osmanlı Saltanatı Müessesatının Tarihine Dair Bir Tecrübe”,
1903, Paris Ulum-ı Siyaset Mektebi Doktora Tezi
- “Üç Tarz-ı Siyaset”, Türk Gazetesi, Kahire, 1905
- Ulum ve Tarih, Kazan, 1906
- Alimcan-el Barudi Tercüme-i hâli, Kazan, Şeref Matbaası,
1907
- Kazan Muhabiri’ndeki Makaleleri, 1908
- 3 Haziran Vaka-i Müessifesi, Kerimof ve Hasimof Matbaası,
Orenburg, 1907
- Defter-i A’mal
- Paris’te Ahmet Rıza Bey tarafından Türkçe yayımlanan Şurayı Ümmet ve Fransızca Meşveret gazetelerindeki makaleleri
- Eski Şura-yı Ümmet’te çıkan makalelerinden, Tanin Matbaası,
17 Ekim 1329
- Kader, 9 Mayıs 1902
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- Glohofski’nin Nutku Üzerine Mütalaa, 21 Haziran 1902
- Bir Tavsiye, 3 Kasım 1902
- Şark Meselesine Dair, 7 ve 31 Aralık 1902
- Nur ve Zulmet, 29 Ocak 1903
- Rusya İhtilaline Dair
- Türk, Cermen ve İslav Halkları Arasındaki Tarihi Münasebetler, Kadir Matbaası, 1330 (1914)
- Rusya’daki Türk Tatar Müslümanların Şimdiki Vaziyeti ve
Emelleri, 1916 Lausanne, İsviçre (Fransızca)
- Muasır Avrupa Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikir Cereyanları,
Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekaleti Yayınları, 1339
(1923)
- Siyaset ve İktisat, Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1924
- Cihan Harbine İştirakimiz ve İstikbalimiz (nutuk)
- İlk Ankara Tahassüsatından Bir Mülakat
- Celadet Gösterdiğimiz
- Vazifemiz ve Bir Vazifeniz
- İktisadiyat ve Fıkralar
- Cihat-ı Ekber’e Dair
- Milliyetçilik ve Halkçılık
- Türk Milliyetçiliğinin İktisadi Menşeleri
- Milliyet ve Maişet
- Türk ve Tatarlar Birdir ve Medeniyete Hizmet Etmişlerdir, Altın Armağan Sayı I
- Türklük, Altın Armağan Sayı II
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- Türk Yılı, 1928
- Tarih Yazmak ve Okutmak Usulleri, I. Tarih Kongresi, 1932
- Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri, 1934
- Şark Meselesine Ait Tarihi Notlar, Erkan-ı Harbiye Mektebi
Külliyatı No. 2, Kasım 1936
***
Okuyucuları Yusuf Akçura’nın çok ilginç raporu ile başbaşa bırakmadan önce bu araştırmamıza olanak sağlayan ve yayımlayan
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığına teşekkür etmek isteriz. Ayrıca, belgelere ulaşmamızda büyük yardımlarını gördüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü Arşiv Birimi Yöneticisi Sayın
Ataç Aköz ve aynı müdürlüğün Arşiv Birimi Uzmanı Sayın Hande
Uzun Külcü’ye, Fransızca ve Rusça metinlerin çevirilerini yapan
Sayın Gül Uluğtekin ve Sayın Prof. Dr Seyit Sertçelik’e, yoğun çalışmalarımıza sabırla katlanıp bizi her zaman hoşgörüyle karşılayıp
destekleyen sevgili eşlerimiz Prof. Dr. Sevda Uluğtekin ve Tolga
Akgün’e teşekkürü borç biliriz.
Prof. Dr. Seçil Karal Akgün E. Öğr. Gör. Murat Uluğtekin
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OSMANLI HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ RİYASET-İ
CELİLESİNE
1 -İSKANDİNAVYA’DA
İSKANDİNAVYA’DA HİLAL-İ AHMER MURAHHASLIĞI
VE VEZAİFİ

Rusya’da bulunan üseraya vazife-i muaveneti ifa için Harb-i
Umumi devam ettikçe en müsait mahal, Rusya’ya komşu olan
bîtaraf memleketler idi. Hamburg Alman Salib-i Ahmer Cemiyeti Kopenhag’da bir şube-i mahsusa açmıştı. Almanya
ve Avusturya-Macaristan hükümetleri İsveç ve Danimarka
hükümetlerinin ve Salib-i Ahmerlerinin yardımlarını temin
ettikleri gibi, mezkur hükümetlerin üsera umuru ile meşgul
adamları ve Salib-i Ahmerlerinin memurları da bu memleketlere muttasıl gelip gidiyorlardı.
Tahminen 60-70 bin Osmanlı’nın Rusya’da esir bulunduğunu nazar-ı dikkate alan Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti,
1917 senesi yazında Üsera Şubesi Müdürü İzzet Bey’i İsveç
ve Danimarka memleketlerine göndererek, burada Osmanlı
üserasına ne yolda muavenet ifası mümkün olabileceğini tetkik ettirmişti. İzzet Bey’in verdiği rapor üzerine, bendelerinin
Osmanlı Hilal-i Ahmer Murahhası sıfatıyla İskandinavya’ya
izamım takarrür etmiştir.
Bendelerine verilen talimata göre İskandinavya’da Hilal-i
Ahmer Murahhaslığının vezaifi belli başlı mevadd-ı atiyeden
terekküp ediyordu:
a) Rusya’da bulunan üsera-yı Osmaniye ile muhaberata
girişilerek miktarlarının, mahall-i ikametlerinin mümkün olduğu kadar sıhhatle tayini; ahval-i sıhhiyelerine, ihtiyaçlarına dair malumat edinmek; 27
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b) Üsera-yı mezkure ile aileleri arasında muhaberatın
temin-i intizamına çalışmak;
c) İsveç ve Danimarka Salib-i Ahmerleri ile münasebata
girişerek, onlar vasıtasıyla Rusya’daki üsera-yı Osmaniye’ye
iane-i nakdiye, hediye paketleri, kitap vesaire göndermek;
d) İskandinavya tarikiyle memlekete iade olunan üsera-yı
maluleyi karşılayıp, onlara ianeler ve hediyeler tevzi etmek.
KOPENHAG’DA MÜBADELE-İ ÜSERA KONFERANSI

İskandinavya’ya gideceğim sıralarda, Ruslarla onlara hasım devletlerin murahhaslarından mürekkep olarak
Kopenhag’da in’ikat edecek Mübadele-i Üsera Konferansı’na
Hükümet-i Osmaniye’nin de iştirakı temennisiyle Danimarka
Hükümeti tarafından İstanbul’a bir davetname gönderilmiş
ve Hükümetimiz tarafından Bahriye Miralayı Rauf, Erkan-ı
Harbiye Kaymakamı Seyfi Beylerle Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi Müdürü İzzet Bey, mezkur konferansa murahhas tayin
edilmiş idi. İstanbul’dan mumaileyhüm ile beraber azimet
ettik.
Osmanlı murahhasları, Kopenhag’da üsera işi ile meşgul Düvel-i Müttefika memurları ile ve Danimarka ve İsveç
Salib-i Ahmerlerine mensup kimselerle müzakere etmek ve
Rusya’nın da aynı umur ile mütevaggıl adamlarını az çok tanımak fırsatını elde etmiş oldular.
Rusya Hükümeti’nin Osmanlı üserasına, soğuğun şiddetinden koruyacak kadar sıcak elbiseler vermediği, alınan malumatla mertebe-i sübuta vasıl olmuş bulunduğundan Osmanlı
Harbiye Nezareti Murahhası Seyfi Bey, Alman Harbiye Nezareti Murahhası General Frederich’den kış basmadan evvel
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Osmanlı üserası için Rusya’ya (25,000) kat kışlık elbise gönderilmesini talep etmiş ve General tarafından vaad olunmuştur.
Bilahare birçok muhaberatı mucip olan bu mesele muntazam
bir surette halle iktiran etmemiş ise de, ihtimal bu miktara
mahsuben Alman komisyonları tarafından bazı mahallerde
üsera-yı Osmaniye’ye Alman elbiseleri tevzi olunmuştur.
Mübadele-i Üsera Konferansı bir hayli müzakerat ve münakaşat neticesinde şerait-i mübadeleyi ve üseranın karargahlarda görecekleri muameleyi tayin eden bir mukavelename tanzimine muvaffak olmuştur. Mukavelenamenin
kesb-i katiyyet etmesi, konferansa iştirak eden hükümetlerin
kabul-i katisine talik edilmiş ve bu kabul-i kati muamelesi de
icra edilmemiş olduğundan, mukavelenamenin ehemmiyet-i
hukukiyesi kalmamış ise de, bilahare arz olunacağı üzere Petrograd* ve Moskova mübadele-i üsera konferansları müzakeratında esas, Kopenhag mukavelenamesinin metni olmuştur.
Matbu olan işbu metnin Petrograd Konferansı’nda yazı kalemiyle üzerine yapılan tadilatı muhtevi bir nüshası raporuma
melfuftur. (Melfuf Numro: 1)
MALUL ÜSERAYI İSTİKBAL
VE ONLARA HEDİYELER TEVZİİ

24 Teşrinievvel 1917’den itibaren Finlandiya-İsveç-Almanya
tarikıyla İstanbul’a gitmek üzere malul Osmanlı üserası
Rusya’dan gelmeye başladı. Ben İskandinavya’da bulunduğum
esnada beş kafile üsera geçti. Dördünü Malmö İstasyonu’nda
bizzat istikbal ettim. Birisinin istikbaline Kopenhag Sefareti
Tercümanı Mösyö Sarild’i gönderdim. Memlekete dönen ma* Bazı okuyucuları kavram kargaşasına itebileceğini düşünerek Yusuf Akçura’nın raporu içinde
bazı yerlerde aynı sayfada bile değişik kullanımlarıyla yer alan St. (Saint) Petersburg ve Petrograd
kentinin adının 1914-1924 yılları arasında Petrograd, 1924-1991 yılları arasında Leningrad,
sonra tekrar Petersburg olarak değiştirildiğini açıklamak gereğini duyduk.
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lullerin zabitlerine 50’şer mark veya 20’şer kron küçük zabitler
ile efradına 15’er mark 28 veya 6’şar kron’dan ibaret muavenet-i
nakliye ile gevrek, çörek, elma, cigara kibritten ibaret hediyeler tevzi ettirdim. Malul esirlerden birisi İsveç arazisinden
geçerken vefat etmiş olduğundan Trelleborg’da onun cenaze
merasiminde29 Petersburg Sefaret-i Seniyyesi imam-ı sabıkı
efendi ile beraber bulunup merasim-i diniyeyi tamamen ifa
ettik.
Malmö’de Osmanlı Şehbender-i Fahriyesi Mösyö Hideberg
ile madamasının şehirlerinden geçen malul esirlerimize maddi ve manevi hayli muavenetleri dokundu. Rusya’ya gitmek
emrini aldıktan sonra İsveç’ten mürur edecek maluline muavenet işini Mösyö Hideberg’e bırakmıştım. Rusya’dan avdetimde, Malmö’den (10) kafile olarak (110) malulün geçtiğini ve
bunlara da muavenet-i lazıme ifa edilmiş olduğunu öğrendim. Bu meseleye müteallik olarak kasa evrak-ı müsbitesi meyanında, (Kasa, Sene 1917 Numro: 27 bis 37) mevcuttur.
ÜSERAYA KİTAP GÖNDERMEK

Hilal-i Ahmer tarafından Rusya’daki esirlerimize irsal
edilmek üzere 49 Kuran-ı Kerim, 162 mütenevvi Türkçe ve
Arapça kitaplar Kopenhag’a gönderilmişti. Bunların vürudunu müteakip Danimarka Salib-i Ahmeri’nin kitap şubesi
ile bilmüzakere Avusturya-Macar esirlerine gönderilen usul
mucibince yani muayyen karargahlarda muayyen zabitana
mahsus küçük paketler halinde kitapların irsali takarrür ettirilip ve her şey ihzar olunup, Kuran-ı Kerimler ve kitaplar
mezkur kitap şubesine teslim olundu. Bu meseleye müteallik evraktan (Melfuf No: 2) anlaşılacağı üzere Rusya’ya azimetimden akdem, kütüb-i mebhusenin mürselün-ileyhlerine
gönderilmiş olması lazım gelirken, Rusya’da bulunduğum es-
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nada kitapların henüz vasıl olmadığını muhtelif karargahlardan istihbar ile mütehayyir kalmıştım. Rusya’dan Kopenhag’a
avdetimde, Kuran ve kitapların Rusya’ya ithal edilmemiş olduğu, Danimarka Salib-i Ahmeri Kitap Şubesi’nin resmi mektubundan (Melfuf, Numro: 3) anlaşılmıştır. 2 ve 3 numrolu
melfufat karşılaştırılarak görülebilir ki kitap şubesi, benden
tesellüm ettiği kitapların cümlesini iade edememiş ve noksan olanların Rusya’ya ithal edilebilmiş olması ihtimalini öne
sürmüştür... Kitap Şubesi’nden istirdad olunan kitaplarımızın
pek cüzi masrafla İstanbul’a getirilmesi kabil olduğunu anladığımdan cümlesini kendimle beraber getirip Hilal-i Ahmer
Üsera Şubesi’ne teslim ettim.
Danimarka Salib-i Ahmeri’nin Kitap Şubesi kendisine
aynen verilen kitapları mürselün-ileyhlerine isal edemedikten maada, Rusya’da Murahhas-ı Hususi Mühendis Svrensen vasıtasıyla Rusya’daki kitapçılardan Türkçe, Fransızca,
Almanca ve Rusça kitap iştira ettirip, üseramıza tevzi ettirmeyi vaad eyleyerek benden 7 Kanunuevvel 1917’de aldığı
(5000) Danimarka kronunu da dört aydan fazla bir müddet
muattal bırakmış olduğundan işbu 5000 kronun istirdadına
lüzum görmüştüm.30 Danimarka Salib-i Ahmer Murahhası Mösyö Saltofet vasıtasıyla Danimarka’nın Petrograd Sefiri
Mösyö Eskavenyos’a yazdığım mektup kopyasının (Melfuf,
Numro:5) mütalaasından Mösyö Svrensen’in ef’al ve harekatı
tafsilatına vukuf hasıl edilebilir. Fakat bu ef’al ve harekatın sevaikini anlamak hayli müşkül, benim pek haklı olarak akçayı
istirdadımdan sonra kitap şubesinin Hilal-i Ahmer Merkez-i
Umumisi’ne tazallüm ve iştikaya kalkışmasına mânâ vermek
ise ondan daha müşküldür.
Danimarka Salib-i Ahmeri vasıtasıyla Rusya’daki esirlerimize kitap göndertmek teşebbüsü böylece hiçbir müspet netice vermemiş yalnız bazı nahoş hadisecikler tevlid eylemiştir.
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Danimarka Salib-i Ahmeri’nin vesatetine müracaat etmeksizin Kopenhag’dan posta ile üç dört esir zabite gönderdiğim
kitapların da vüsul veya adem-i vüsulüne dair malumat alınamamıştır.
ÜSERAMIZ İLE MUHABERE TESİSİ

Benim Kopenhag’a vürudumda Danimarka Salib-i Ahmeri
Muhaberat Şubesi, Rusya’daki Osmanlı üsera karagahlarının
hemen hepsi ile tesis-i muvasala etmiş bulunuyordu;31 üsera-yı
Osmaniye’den gelen mektupları ailelerine, ailelerinden alınan
cevapları esirlere gönderiyordu. Bu şubede Osmanlı esirleri
muhaberatını idare eden Matmazel Kristine Saedmann, mektuplarını okuya okuya birçok hasail-i memduhalarını keşfettiği ve pek bîkes bulduğu Türk esirlerine samimi bir muhabbet
ve merhamet bağlamış ve buna ruhunda mündemiç derin bir
şefkat-i dindarane de inzimam etmiş olduğundan, vazifesine
yalnız resmen ve maddeten değil, ruhen ve vicdanen merbut
ihtiyar bir kadındı. Matmazel Saedmann’ın masası üstünde,
Rusya’da bulunan üseramızın esami ve ahvaline dair muhaberattan müstahreç oldukça mükemmel bir kartotek de vücut
bulmuştu.
Danimarka Salib-i Ahmeri vesatetiyle açılan işbu muhabere yolu devam ettiği halde ona muvazeten Kopenhag’da
Osmanlı Hilal-i Ahmer Murahhaslığı vesatetiyle muhaberenin teminine girişildi, ve bunun için malum karargahların cümlesine kartpostallar gönderilerek İskandinavya’da
birer Hilal-i Ahmer murahhaslığının tesisi ihbar ve bu murahhaslığın üseramıza elinden gelen her türlü yardımı ifaya
çalışacağı işar olundu. Murahhaslığın teşekkülü, Rusya’da
bulunan esirlerimizin cümlesine malum olabilsin diye de ayrıca Rusya’da çıkan Türkçe gazetelerden bazılarına mektupla
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müracaat olundu. Kopenhag’dan üseraya ve gazetelere gönderilen mektupların mahallerine vasıl olduğunu ve esirlerimize çok hüsn-i tesir icra ettiğini daha Rusya’ya azimetimden
evvel bana Kopenhag’a gelip yetişen mektup ve gazetelerden
anlayabildim.
Kopenhag’da, Stockholm’de kaldığım müddette Rusya’dan
gelen üsera mektuplarını Osmanlı Sefareti kuryesi ile İstanbul’a Hilal-i Ahmer’e gönderiyordum. Bu suretle Rusya’daki
esirlerimizle ailelerinin sırf Osmanlı Hilal-i Ahmeri ve Osmanlı Hükümeti vasıtalarıyla muhaberatı temin edilmiş
demekti. Bu yolun sürat ve emniyetine binaen Danimarka
Salib-i Ahmeri de Osmanlı üserasından gelen mektupları benim vasıtamla irsale başladı.
ESİRLERİMİZİN MİKTAR, AHVAL VE İHTİYACINA
DAİR İSTİHSAL-İ MALUMAT

Osmanlı Harbiye Nezareti’nin ve Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin Rusya’da bulunan üsera-yı Osmaniye’nin miktar ve ahvaline dair bir hayli malumatı mevcut olmakla beraber işbu malumatın her türlü vesaikle tashih ve tekidi ve
bahusus mütemadiyyü’l-husul tebeddülatın tespiti lazım
geliyordu. Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi Müdürü İzzet Bey
maksat-ı mebsutu istihsale yarayabilecek surette cevaplı
kartpostallar tanzim ve tab ettirmiş olduğundan işbu kartlar üsera karargahlarındaki belli başlı zabitana gönderildi.
Bu kartlarla karargahlarında bulunan üseranın miktarı, rütbeleri, sunufu, ahval-i sıhhiyeleri, neye muhtaç oldukları soruluyordu. Rusya’ya gitmek üzere Kopenhag’ı terk etmeden
akdem, bu istizahnamelerimizden birkaçına cevap alınmış
ve cevapnameler der’akap Hilal-i Ahmer Merkezi’ne takdim
edilmiştir.
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Gelen cevapnamelerin ekserisinde şerait-i sıhhiyelerinin
fenalığından, hastagan ve malulinin kesretinden şikayet ve
en ziyade elbiseye ihtiyaçları olduğu işar ediliyordu. Bu işarat üzerine Prusya Harbiye Nezaretine, mev’ud elbiselerin bir
an evvel irsalini ricaen tekidnameler yazmaktan gayri bir şey
yapamıyordum. Çünkü Rusya ile İskandinavya arasında eşya
nakliyatı bir hayli mevanie maruz olduktan başka, gönderilecek eşyanın mahalline vüsulü de asla temin edilemediğinden
doğrudan doğruya elbiselik kumaşlar iştirasına ve onların irsaline kalkışmak çok tehlikeli bir teşebbüs olacaktı. Bundan
maada, Danimarka’dan yün mensucat ihracı İngilizler tarafından men edilmiş olduğu gibi İsveç’te mensucatın kıtlığından naşi zaten tedarik ve iştirası imkan haricinde idi.
MUAVENET-İ NAKDİYE İRSALİ

Rusya’daki esirlerimize birkaç tarik ile muavenet-i nakdiyede bulunmak kabildi. Birincisi posta veya banka ile akçe
havale etmek; ikincisi Danimarka veya İsveç Salib-i Ahmerleri vasıtasıyla her bir zabit veya nefere yegan yegan para göndermek; üçüncüsü bu Salib-i Ahmerlerden her ikisine veya
yalnız birisine külliyetlice bir meblağ ita edip onun teşkilatı
vesatetiyle Rus karargahlarında bulunan Osmanlı üserasına
tevzi ettirmek.
Rusya’nın ahval-i malumesinden dolayı hiçbir teminat
mevcut olmadığından bankalar almıyor, cüzi miktarda mebaliğ bile postaya emniyet olunamıyordu. Binaenaleyh banka
veya posta ile havalelerde bulunmadım; yalnız birkaç kişiye
posta ile kitap ve resim edevatı gönderdim ise de onların da
mürselün-ileyhlerine vasıl olduklarına dair bir haber alamadım. İkinci usulü bir sistem olarak kabul etmek için benim
nezdimde bütün karargahların ve üseramızın esamisi, ihti-
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yacı hayli sarih bir surette malum olmak ve ona göre irsal ve
tevzi ettirilmek icap ederdi. Malumat-ı kafiye mevcut olmadığından, bu yolda tevziat da kabil olamayacaktı. Kabil olsa
bile Salib-i Ahmerlerin buna ruy-ı rıza gösterecekleri cay-ı
sualdi... Ancak isim ve adresleri muayyen birkaç esire İsveç
ve Danimarka Salib-i Ahmerleri vasıtasıyla miktar-ı muayyen iane-i nakdiye gönderdim.32 Bunlardan da Moskova’da
Mehmet Ali Paşa’ya gönderilen 250 Danimarka kronunun
mürselün-ileyhine vasıl olmadığını, Moskova’da bizzat Paşayı mumaileyhten işittim. Yegane ameli çare, üçüncü usulü
kabul etmek olacaktı. Bunun için Hilal-i Ahmer’in nakdi muavenetlerini İsveç ve Danimarka Salib-i Ahmerleri vasıtasıyla
göndermek esbabına tevessül ettim. Rusya’ya akça irsalinde İsveç tarikinin daha müsait şeraiti haiz olduğunu Hilal-i
Ahmer Üsera Şubesi Müdürü’nden işitmiş olduğumdan ve
Danimarka ve İsveç Salib-i Ahmerleri idare ve memurlarıyla
temasımda, ikincisinin daha çok vesaite ve daha mükemmel
teşkilata malikiyeti hissini hasıl eylemiş bulunduğumdan,
o zamanın akça piyasasınca takriben (l00 000) ruble edecek
olan 44 000 İsveç kronunu Rusya’da Osmanlı üserasına tevzi
edilmek üzere İsveç Salib-i Ahmeri’ne 12 Kanunuevvel 1917
tarihinde tevdi ettim. Danimarka Salib-i Ahmeri ile revabıt
ve münasebatı idame edebilmek ve tarz-ı faaliyetini tecrübe
eylemek üzere ona da takriben (45,000) rubleye muadil olan
(20 000) Danimarka kronunu aynı maksatla 31 Kanunuevvel
1917 tarihinde tevdi eyledim. Makadir-i mebhusa üsera-yı
Osmaniye’ye bir defaya mahsus olarak zabitlere (50)şer ve efrad ve küçük zabitana (10)ar rubleden Hilal-i Ahmer hediyesi suretiyle tevzi olunacaktı. İşbu suret-i tevzi Üsera Şubesi
Müdürü İzzet Bey ile bilmüzakere kararlaştırılmıştı. Salib-i
Ahmerlere teslim olunan mebaliğin karargahlara isal ve tevzi olunduğu haber alındıktan sonra, ikinci defa tevziata sıra
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gelecekti. Ve birinci tevziatın suret-i icrasından, İsveç ve Danimarka Salib-i Ahmerlerinden hangisinin daha seri ve muntazam ifa-yı taahhüte kadir teşkilata sahip olduğu da anlaşılmış bulunacaktı. (Birinci defa tevziat icrası için İsveç Salibi
ile edilen muhaberat, Melfuf Numro: 5.-Danimarka Salibi ile
edilen muhaberat, Melfuf Numro: 6).
İki şimal Salib-i Ahmeri’nin mebaliğ-i mezkurenin teslim
olunmasını müteakib, Rusya’da Osmanlı üserası bulunan karagahların kıdemli zabitlerine taraf-ı acizanemden mektuplar
yazılarak kendileri için Hilal-i Ahmer’in muavenet-i nakdiyesi irsal olunduğu ve vüsulunun bana bildirilmesi lüzumu
işar edilmişti.
Rusya’ya dahil olup, karargahlarla muhaberatım temin
edildikten sonra anlaşıldı ki İsveç Salibi deruhte ettiği vezaifi,
Danimarka Salibi’nden biraz daha iyice ifa edebilmiştir.
İsveç Salib-i Ahmeri, kendisine tevdi olunan (44 000) kronu biraz teehhürle Petrograd’da murahhası Vennenstrom’a
göndermiş ve Rus Rublesini evvelce zannedildiğinden daha
pahalıya iştira ettiği için Petrograd Murahhaslığına ancak
96,115,25 ruble havale edebilmiştir...
Mamafih, Rusya’da bulunan İsveç Salib-i Ahmer murahhaslarından ekserisi üseramıza tevzi-i muavenette hayli faaliyet ibraz etmişlerdir; ancak bazıları ile, ezcümle Sibirya’da
müfettiş-i umumileri olan Kont Bonde ile, muavenet-i nakdiye tevziinde husule gelen teehhürden dolayı telgrafnameler
teatisine lüzum hasıl olmuştur.
Rusya’da bulunduğum esnada, bütün Rusya ve Sibirya’yı
ihtiva edecek veçhile Osmanlı Hilal-i Ahmer murahhasları şebekesi teşkil edip, o şebeke vasıtasıyla, yani daha seri
ve emin bir yolla, muavenet-i nakdiye vesairenin üseramıza
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isalini ve bu teşkilatın ihdasında yerli Müslüman Türklerden hayli istifade olunabileceğini düşündüm ise de teşkilat-ı
mebhusenin Müslüman Türklerden görülebilecek her türlü
teshilata rağmen, yine çok pahalıya mal olacağını teemmül
ederek, Osmanlı Hilal-i Ahmeri muavenetini karargahlara
İsveç Salib-i Ahmeri teşkilat-ı mevcudesi vasıtasıyla irsalinde
devamı daha muvafık buldum. Ve ileride arz olunacağı üzere,
üsera-yı Osmaniye’ye gönderilmek ve dağıtılmak için İsveç
Salib-i Ahmer’ine Petrograd’da iken de birkaç defa mebali-i
lazıma tevdi eyledim.
Maruzat-ı salifeden müsteban olur ki İskandinavya’dan
üseramıza muavenet-i nakdiye irsali, Salib-i Ahmerler vasıtasıyla kabil olabilmiştir.
HEDİYE MEKULAT PAKETLERİ

Alman ve Avusturyalılar, esirlerine küçük paketler derununda, et, peynir, yağ, cigara gibi yenip içilecek şeyler gönderiyorlardı. Kopenhag’da bir şube-i mahsusa açan Hamburg
Salib-i Ahmer Cemiyeti, en ziyade bu hediye paketleri ihzar
ve irsal ile meşguldü. Bu müessese, masrafı tarafımızdan tesviye olunduğu takdirde, böyle hediye paketlerinin Osmanlı
esirlerine de gönderilebileceğini beyan etti; bunun üzerine
Üsera Şubesi Müdürü İzzet Bey müessese-i mezkureye 15 000
Danimarka kronu havale vererek tereyağ ve sığır etinden mürekkep hediye paketlerinin irsalini talep eyledi.
Sürat ve intizam-ı hareketlerine iman ettiğimiz Avrupa
müessesat-ı resmiye ve gayri resmiyesinin Harb-i Umumi tesiri ile takip ve tekidsiz iş görmekte istical eylemediğine birkaç haftalık tecrübemle kanaat getirmiş olduğumdan, işbu
paketlerin irsalindeki teehhürü hissederek birkaç defa tekid-i
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maslahata da lüzum görmüştüm. Bununla beraber, Rusya’da
iken paketlerin hiçbir karargaha vasıl olmadığını ıttıla ile
mütehayyir kaldım. Rusya’dan avdetimde Hamburg Alman
Salib-i Ahmeri Kopenhag Şubesi’nden istizahıma karşı aldığım mektupta yağ ve etlerin yarı yoldan geri döndüğü ifade
olunuyorsa da kendilerine havale ettiğimiz on beş bin kronun bankadan asla çekilmemiş olması, işbu ifadenin sıhhatinde tereddüdümü mucib olarak, hayretimi tezyid etmiştir.
Bu babdaki muhaberat (Melfuf Numro: 7) işbu raporuma leff
olunmuştur.
Şunu da derhal ilaveye lüzum görüyorum ki esasen
Rusya’daki esirlerimizin 1917 senesi ile 1918 senesi iptidalarında mekulata değil, akçeye ve melbusata ihtiyaçları olduğunu, ve binaenaleyh ihtiyacat-ı hakikiyeyi iyi anlamamak
yüzünden mekulat paketleri göndermeye kalkışmış olduğumuzu, üseramız ahvaline vukuftan sonra idrak eylemiş olduğumuzdan, hayli pahalıya mal olacak olan mebhus paketlerin gönderilmeyip havale ettiğimiz akçanın bankada mahfuz
kalması mütalaa-i acizanemce menfaatimize daha uygun gelmiştir.
Alman Salib-i Ahmeri sipariş olunan hediye paketleri
göndermemiş ise de (7) numrolu melfuftan görüleceği üzere
üseramız için (50) şırınga ile (l000) adet iğneyi Rusya’ya irsal
eylemiştir.
KAFKASYA’YA HEYET-İ MURAHHASA İZAMI VE
RAPORU

Üsera Şubesi Müdürü İzzet Bey, ilk defa İskandinavya’ya
geldiği zaman Rusya’da bulunan Osmanlı esirleri ile Türkiye’de bulunan Rus esirlerini ziyaret ederek muavenette bu-
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lunmak üzere Danimarka Salib-i Ahmeri’nden iki heyetin mütekabilen Rusya ve Türkiye’ye izamları meselesini
mezkur Salib-i Ahmer’le bilmüzakere takarrür ettirmiş ve
Kopenhag’da bendenizin de bulunduğum bir içtimada bu
karar mevki-i icraya konulmaya başlanarak Osmanlı Hilal-i
Ahmeri hesabına Rusya’ya gidecek Mösyö de Kastenskiveld
de Benzon33 ile Doktor Lasse’ye talimat-ı lazıme verilmişti.
İzzet Bey’in İstanbul’a avdetinde bu işin takibi ve mumaileyhüme tahsis olunan meblağ kifayet etmediği takdirde bu
iş için Danimarka Salib-i Ahmeri’ne akça verilmesi vazifesi
bana havale olunmuştu. Türkiye’ye gidecek Doktor Martini
Heyeti, Kopenhag Konferansı’na gelmiş Osmanlı murahhaslarıyla beraber 1917 senesi Teşrinievvel nihayetinde memleketimize azimet etmiş ise de, Castenskiold Heyeti biraz teehhürle 19 Teşrinisani 1817* tarihinde Rusya’ya gitmiştir. Ben
Kopenhag’da iken, Danimarka Salib-i Ahmeri’nin talebine
mebni, Castenskiold Heyeti namına mezkur Salib-i Ahmer’e
550 Danimarka kronu teslim ettim.
1918 senesi Kanunusani 12’sinde Petrograd’a vasıl olduğum zaman Mösyö Castenskiold ile arkadaşının henüz orada
bulunup yolların müşkilatı ve tercüman bulamamış olmak
gibi pek de ehemmiyetli olmayan bahanelere dayanarak
Kafkasya’ya gitmekte taallül ettikleri meşhudum olmuş ve
bu müşahedatım vakt ü zamanıyla Hilal-i Ahmer Merkezi’ne
ber-tafsil arz edilmişti. Nihayet Şubat ortalarında bu heyet
Kafkasya’ya gidebildi. Ve avdetinde (25 Mayıs) beraber getirdiği vesaik ve üsera mektupları Moskova Osmanlı Sefareti kuryesi ile Hilal-i Ahmer Merkezi’ne gönderildi. Bilahare
heyetin resmi raporu yed-i acizaneme vasıl oldu. Bu raporun
diğer bir nüshası da Danimarka Salib-i Ahmeri tarafından
doğrudan doğruya Hilal-i Ahmer Merkezi’ne takdim edilmiş* 1917 olması gereken bu tarih, raporda yanlış olarak yukarıdaki gibi yazılmıştır.
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tir. Raporun mütalaasından anlaşıldığına göre heyet, hedef-i
asli-i seyahati olan Nargin Adası’na ve Bakü’ye kadar gidememiş ise de, Kafyasya’da bulunan Osmanlı esirlerine bir hayli
yardım etmiş; ve alel-husus Osmanlı esirlerinin, Türklere hasım bazı akvam-ı mahalliye taht-ı hüküm ve idaresine bırakılmış olmasından dolayı uğradıkları muamelat-ı gaddarane ve
hunrizaneyi bizzat müşahede eyleyerek bîtarafane ve cesurane takrir ve tesbit eylemiştir.
Doktor Martini Heyeti’nin Türkiye’de bulunan Rus esirlerini ve karargahını ziyaret ederek verdiği raporu da gördüm.
İşbu raporda memurin-i Osmaniye tarafından Rus esirlerine
edilen muamele ve Rus esirlerinin hayat-ı esaretleri tafsilen
beyan olunmaktadır. Mösyö Castenskiold ve Dr. Martini’nin
raporları karşılaştırılarak okunacak olursa, iki muhassım devlet ve milletin aldıkları esirlere nasıl baktıkları, ne yaptıkları
bîtaraf bir millete mensup bir şefkat müessesesi murahhaslarının şahadeti ile sabit olmuş olacaktır. Netice-i mukayese
devlet ve milletimizin çok lehine çıkıyor. Salib-i Ahmerler
Merkez-i Umumisi tarafından (Genev)de neşrolunan mecmuada mebhus raporların intişar edip etmediğine dair malumatım yoktur. Henüz intişar etmemiş ise neşrettirilmesine
çalışılmalıdır. Bundan maada, Osmanlı Hilal-i Ahmeri bu iki
raporu icap ederse biraz ihtisar ettirerek kendi hesabına da
ayrıca tab ve neşr eylemelidir.

İSVEÇ HİMAYESİ - ALMAN VE TÜRK ESİRLERİNE
MUAMELE-İ MÜTESAVİYE TEMİNİ

Türkiye-Rusya münasebat-ı siyasiyesinin inkıtaında
Rusya’da bulunan Osmanlı tebasının himaye-i menafii İspanya Devleti’ne havale olunmuş ve Petrograd İspanya Sefareti
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nezdinde bir Osmanlı memuru da bırakılmıştır. Ben daha
İskandinavya’da iken, Rusya’da İspanya Sefareti’nin vesait-i
mevcudesi, bilhassa üsera mesailinde menafi-i Osmaniye’yi
ciddiyetle himayeye kafi olmadığına yakin hasıl etmiştim. İspanya’nın Sibirya’da hiçbir şehbenderi ve koca Rusya
İmparatorluğu’nda da ancak üç fahri şehbenderi mevcut olup,
Salib-i Ahmeri veya diğer üseraya muavenet teşkilatı ise de
büsbütün mefkut idi. İsveç ve Danimarka hükümetleri, Almanya ve Avusturya-Macaristan devletleri teba ve üserasının
Rusya’da himayesini ve onlara muavenet-i lazıme ifasını deruhte etmiş olduklarından, Petrograd sefaretlerinde sırf mezkur devletler teba ve üsera umuru ile meşgul olmak üzere “B
Şubesi” namını verdikleri birer şube-i mahsusa açmışlar ve
teba ile üseranın kesretle bulundukları mahallere ayrıca (B
Şubesi Murahhası) namını verdikleri bir nevi (Konsoloslar)
göndermişlerdir. Bundan maada, İsveç ve Danimarka’nın,
Rusya’nın bilhassa üsera karargahı olan mıntıkalarında murahhasları bulunan Salib-i Ahmerleri de mevcut idi. Bu iki
devletten İsveç, daha bol bir kredi ile Almanların himaye-i
menafiini deruhte eylemiş olduğundan, her türlü teşkilatı,
Danimarka’nınkine nispeten daha muntazam ve mükemmel
görünüyordu. Bu meseleye dair mesmuat ve müşahedatıma
bina-yı fikr ederek Rusya’da bulunan esirlerimize ve diğer
tebaya, bi’n-nisbe az masrafla azami muavenet ifası, esirlerimizin himaye-i menafiinin İsveç Hükümeti’ne tevdii ile kabil
olabileceğine kesb-i kanaat ettim. Fikr-i acizanemce Rusya’da
Osmanlı üserasının himaye-i menafii İsveç Hükümeti’ne kabul ettirilmeli ve hükümet-i mezkure, himayesi altında bulunan Alman üserasının nasıl himaye ve onlara nasıl muamelat
ediyorsa, Osmanlı esirlerine aynı himaye ve muaveneti ifa
etmesi esası taht-ı temine alınmalıydı. Evvelce müttefikimiz
Almanya ile bu babda uyuşmak ve Almanya Hükümeti ta-
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rafından, İsveç Hükümeti’ne bu yolda tebligat icra ettirilmek
iktiza ediyordu. Bir defa böyle bir tebligat icra edilirse, zaten intizam-ı umuru tamamen muhtell olan Rusya’da birbirine çok karışmış olan müttefikeyn üserasından Almanlara
edilen muavenetlerin hemen aynı Osmanlı esirlerine de temin edilmiş olabilirdi. Osmanlı Hilal-i Ahmeri de ianelerini İsveç Hükümeti ile bittabi alakadar İsveç Salib-i Ahmeri
vesatetiyle irsal ve tevdi ettirmekte olduğundan himaye ve
muavenet umurunun hayli tevhid ve tanzimine muvaffakiyet
hasıl olabilecekti. Bütün bu mütalaalarımı vakt ü zamanıyla
Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisine yazarak Hükümet-i Osmaniye nezdinde dahi bu yolda teşebbüsatta bulunulmasını
rica eyledim. Mütalaatım kabule şayan görülmüş ve Merkez-i
Umumimiz tarafından Hükümetimize müracaat edilmiş, ve
Hükümetimiz, Almanya Hükümeti nezdinde teşebbüsatta
bulunarak hükümet-i müşarün-ileyhanın da bu işe muvafakati istihsal olunmuştur.
Hilal-i Ahmer murahhasının mezkur müracaatı neticesi
olaraktır ki İspanya Hükümeti’nin de inzimam-ı muvafakatı
ile Rusya’da Osmanlı üserasının himayesi umuru İsveç Hükümeti tarafından deruhte ve kabul olundu. Ve İsveç Hariciye Nezareti’nden Petrograd İsveç Sefareti’ne ve Sefaret’in bilhassa üsera umuru ile meşgul B Şubesi’ne Osmanlı üserasına
da tıpkı Almanya esirlerine edilen himaye ve muavenetin
ifası mealinde talimat verildi ve İsveç Sefareti B Şubesi murahhasları tarafından işbu talimata tevfik-i hareket olundu;
Osmanlı üserasına Alman üserası gibi muamele edilmek lazım olduğu fikri umumiyetle İsveç murahhasları şebekesinde
intişar etti. Osmanlı esirlerinin bir kısm-ı mühimi sırf bu yüzden epeyi yardım gördüler. Ve bu yardımın masrafı -zannederim- kısmen Alman sermayesinden çıktı. Maruz semerata
nazaran Hilal-i Ahmer murahhasının bu babdaki teşebbüsü
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ve Hilal-i Ahmer Merkezi’nin bu fikir ve mütalaayı tasvib ile
Hükümet-i Osmaniye’ye kabul ettirmesi cidden hayırlı bir iş
olmuş demektir.
OSMANLI HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NE DAİR
GAZETELERLE NEŞRİYAT

Memalik-i Osmaniye ve sekenesine dair malumatları pek
mahdut olan İsveç ve Danimarka ahalisine Osmanlı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti ve bu cemiyetin sulh ve harp zamanlarında
ifa ettiği hidemat hakkında biraz malumat vererek Osmanlıların insani ve şefkatperver faaliyetlerine bir nebze vukuf
hasıl ettirmek için Stockholm ve Kopenhag ceraid-i yevmiyesinden bazılarına “interview” tarzında makalat neşrettirildi;
ve bu makaleleri muhtevi ceraid vakt ü zamanıyla Merkezi
Umumi’ye takdim olundu.
2. RUSYA’DA
ALMANYA’DAN GEÇEREK RUSYA’YA AZİMET - ALMANTÜRK HİLAL-İ AHMERLERİNDEN ALINAN MEBALİĞ

1918 senesi Kanunusani iptidasında Stockholm’deyken,
Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi’nden Rusya’ya gidecek Osmanlı Heyet-i Sefareti’ne Osmanlı Hilal-i Ahmer Murahhası
sıfatıyla iltihakım emr-i telgrafisini aldım. Ve derhal Berlin’e
gelip heyete iltihak ettim.
Heyet-i Sefaret’le müzakeremiz neticesinde Rusya’ya banka veya sair bir vasıta ile akça celbi müşkül olacağı anlaşıldığından ve Rusya’da markın rubleye tahvili şeraiti de sarahatle malum olmadığından o esnada Berlin’de bulunan Maliye
Nazırımız Cavit Beyefendi’nin delaletiyle Türk-Alman Hilal-i
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Ahmeri hesabına Deutschebank’tan (20 000) Rus Çar rublesi
ve (30 000) Alman markı alındı. Ve Deutschebank beher rubleyi iki marktan hesap ederek verdi. Petrograd’a geldikten sonra gördüm ki, Rusya’da markın rubleye tahvili filvaki resmen
memnu ise de güya hafi olarak muttasıl mübadele olunmakta
ve bir Alman markına bir ruble verilmekte ve hatta markın
gittikçe fırlayacağı da söylenmektedir. Bunun üzerine mevcut marklarımı ceste ceste rubleye tahvil ederek sarf etmeyi
muvafık buldum. Ve mevcut rublelerimi Deutschebank’a iade
imkanını temin ricası ile Berlin Osmanlı Sefaretine bir telgrafname çektim. Ve sonra bir mektup gönderdim. Lakin Deutschebank meblağ-ı mebhusun Reichbank’tan 1 ruble 2 mark
hesabıyla alınmış olduğunu öne sürerek istirdada yanaşmadı.
1919 senesi Berlin’e avdetimde yine bu meseleyi kurcaladımsa
da, hiçbir semere istihsali kabil olmadı. Bu babdaki muhaberat işbu raporuma melfuftur. (Hesab-ı evrak müsbitesi – Bankalar Dosyası No. 4-5)
İKİ DEVRE

Benim Rusya’da murahhaslık ettiğim zaman -ki 13 Kanunusani sene 1918’den 1 Şubat sene 1919’a kadar takriben 14 aydır- iki devreye ayrılır:
1’inci devre, Petrograd ve Moskova’da Osmanlı Sefareti
ile beraber bulunduğum ve Brest Litovsk müzakeratı inkıtaa
uğrayıp heyet-i sefaretin Petrograd’ı terk ettiği esnada katibim Nuri Bey’le yalnız kaldığım zaman; 2’nci devre Volga
havzasında ilişip kalan esirlerimizin sürat-i izamını temin
arzusuyla Avrupai Rusya’nın şarkına ettiğim seyahat esnasında Moskova’dan ayrılıp katibim Cemal Efendi ile yine
kendi başıma kalmaya mecbur olduğum ve oradan kurtulup
İskandinavya’ya döndüğüm devredir.
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BİRİNCİ DEVRE
BİRİNCİ DEVREDE İFASINA ÇALIŞTIĞIM VAZİFELER

Bu devrede iki nevi işim vardı: Birisi, üseranın mübadelesine, esirlerimizin Rusya’da meh-ma-emken terfih-i ahvaline
müteallik mevadd müzakere olunan komisyonda Osmanlı Hilal-i Ahmer murahhası sıfatıyla bulunarak müzakerata
iştirak eylemek; diğeri ise İskandinavya’da iken başladığım
vazifeye devam etmek: Esirlerimizin aileleriyle süratle mekatibesini temine çalışmak; esirlerimizin bulundukları mahalleri, miktarlarını, hallerini, ihtiyaçlarını öğrenmek; onların
maddi ve manevi ihtiyaçlarını tehvine uğraşmak, yani onlara
muavenet-i nakdiye ve kitap ve gazete göndermek ve gönüllerini almaya, hatırlarını teselliye uğraşmak; Osmanlı esirlerinin ahval ve ihtiyacatına Rusya’da sakin Müslüman Türklerin
nazar-ı dikkat ve şefkatlerini celbe say etmek.
ÜSERA KOMİSYONUNDA MÜZAKERAT

Petrograd’da Hariciye Nezareti’nin büyük ve muhteşem
bir salonunda in’ikat etmekte olan bu komisyona, Alman,
Avusturya-Macar ve Bulgar sefaretlerinin bilcümle azasıyla
beraber Osmanlı heyet-i sefareti de kamilen iştirak ediyordu.
Ve payitaht Moskova’ya geçince komisyon, Üsera Umuru Komiserliği Dairesi’nde in’ikada başladı. İşbu diplomatlar ve hukukşinaslar Mecliste Rusya Sovyetler Hükümeti’ni yaşlıca bir
tabip ile darülfünun talebesi kılıklı ve uzun saçlı birçok gençler temsil ediyordu. Komisyon hemen her gün toplanıyor, ve
bazan sabahlı akşamlı iki celse akdediyordu. Almanya Sefiri
Kont de Mirbach komisyonda nadiren isbat-ı vücut ederdi. Bizim Osmanlı Sefiri de Mirbach’vari hareketi daha muvafık-ı
vakar buluyordu. Avusturya Heyet-i Sefareti’nin reisi ancak
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Konsul Ceneral ünvanına haiz olduğundan her celseye muntazaman gelirdi. Bulgar Sefiri, sefir olmasına rağmen en devamlılardandı.
Bu komisyonun mevzu-ı müzakeratı, üsera-yı malulenin
bir an evvel memleketlerine iadesi için esasat kararlaştırmak
ve ameli vasıtalar bulmak, Rusya ve müttefikin karargahlarında bulunan üseranın mümkün olan refahını temin için ne
yapılmak lazım geldiğini ve mesela üseraya verilen maaşların
kat’ı caiz olup olmadığını tayin etmek, nihayet malul, gayri
malul bilcümle üseranın mübadelesi usullerini kararlaştırmak gibi meselelerden ibaretti.
Lakin komisyon, asıl bu meselelerin hallinden ziyade diğer bir işle uğraşıp duruyor ve bunun için müzakerattan
zahiren pek az netayiç çıkıyor gibi görünüyordu. Komisyonun Rus Bolşevik azası bu müzakeratı vesile-i hasene ittihaz ederek, memleketlerinde bulunan Alman, Avusturyalı
ve Macar esirlerin efradına, kendilerini kurtarmaya gelmiş
heyetler azasının, efrad-ı zabitandan aşağı tuttuğunu, zabitlere nisbetle efrada, ikinci, üçüncü derecede ehemmiyet verdiğini izhar ve isbat etmek ve böylece maksatlarına hadim
propaganda yapmak istiyorlardı. Müttefikler ise komisyonda
bu propaganda nutuklarına karşı uzun uzun müdafaalarda
bulunmakla beraber, asıl gayret ve himmetlerini Rus doktorlarının ve küçük memurlarının muayyen bir ücret mukabilindeki muavenetleriyle esirlerinin çoğunu malul göstererek
malulin kafileleri teşkil edip bir an evvel hudut haricine çıkarmaya ve aynı zamanda dahili intizamsızlıktan istifade
ederek teşebbüs-i şahsileri sayesinde vatan yoluna çıkanların seyahatini her suretle teshile sarf etmekte idiler.34 Birçok
adama, geniş ve muntazam bir teşkilata, azim mesarife bağlı
olan bu işleri bizim Osmanlı heyeti kendi kuvveti ile bittabi
yapamıyordu; hatta Avusturya-Macaristanlıların bu hususta-
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ki faaliyeti de Almanlardan çok aşağı idi. Mamafih Osmanlı
üserasından da bir miktarı daha müzakerat Petrograd’da cereyan ederken malul kafileleriyle veya kendi teşebbüsleriyle
memlekete döndüler. Rusya’da idare makinesinin kamilen
bozulmuş olmasından ve teşebbüs-i şahsiyeleriyle gidenlerin
zaten isimlerini kayda imkan bulunamamasından dolayı, bu
sırada memlekete avdet edenlerin miktarını tahkik ve tesbit
kabil olamamıştır.
Komisyonun ekser müzakeratında metn-i esasi, Kopenhag
Üsera Konferansı’nda kabul olunan ve fakat Konferans’a iştirak etmiş hükümetlerin tasdik-i katisine henüz iktiran etmeyen mukavelename idi. Bunun üzerine enine boyuna saatlerce konuşulan mesail, Alman efradının terbiyesini, amirlerine
itaat ve hürmet hissini ihlal edebilecek vadiye sapınca, sükuti
sanılan Alman zabitlerini bile çok uzun ve çok hararetli nutuklar iradına sevk ediyordu. Esirleri pek az olan Bulgarlarla
sözleri pek az olan biz, söze pek az karışıyorduk. Mamafih,
bir gün ben de söz söylemek hevesimi yenemedim: Müzakere, daha doğrusu mücadele esir efradın esir zabitlerine hizmet etmelerinin cevaz veya adem-i cevazı meselesi üzerine
cereyan ediyordu. Ben “İslam bütün müminleri kardeş görür; İslamiyette sunuf-ı içtimaiye farkı yoktur; ekseriyeti İslam olan Osmanlı ordusunda, efrad ve zabitan arasında bir
hiss-i uhuvvet vardır. Ve nefer, sırf yaşlı bir kardeşine, bir
ağabeyine muavenet arzusu hissiyle zabitlerine hizmet eder;
Osmanlı neferi ile zabitinin yek diğerine muamelesi, daima
kardeşçesinedir. Genç bir askerin yaşlı bir silah arkadaşına
hiçbir mecburiyet olmadan, sırf arzu-yı derunisiyle yardım ve
hizmetine neden mümanaat olunmalıdır?” müdaası üzerine
bina-yı fikr ederek bir hayli söylendim. Mukaddemesinden
dolayı olacak, nutkum Alman müttefiklerimizin pek de hoşuna gitmedi. Fakat netice-i müzakeratta efradın kendi isteği
ile, yahut muayyen bir ücret mukabilinde zabitlerine hizmeti
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caiz görüldü.
Üsera Komisyonu’nun müzakeratından zannımca azami
isitifade eden, biz, yani müttefikler değildik. Asıl Rus Bolşevikleri müstefid oldular: Komisyon azası Almanların ve alelhusus Alman zabitlerinin, esir Almanları pek bariz bir surette
nefer ve zabit diye ikiye ayırarak zabitanın istirahatini, efradınkinden göze çarpacak kadar farklı bir surette temin kastı
ile irad ettikleri uzun, hararetli, fakat az mantıki nutukları
Bolşeviklerin üsera arasında propagandaları için pek kıymettar vesaik teşkil ediyordu. Ve Bolşevikler bundan istifadede
bittabi kusur etmediler. Rusya’daki Alman üserasının kısmen
Bolşevikliğe temayülünde, işbu Petrograd Üsera Komisyonu
müzakeratının da tesiri dokunmuş olduğunu zannedenlerdenim.
Brest-Litovsk müzakeratı inkıtaa uğradığı zaman, oradaki
mukarrerat mucibince başlayan Petrograd müzakeratı henüz
hitam bulmamıştı. Yalnız dört mukavele imzalanıp (Melfuf:
8) müzakeratın diğer aksamı talik olundu. Ve müttefikin sefaret heyetlerinin Moskova’ya avdetinde, müzakerata tekrar
başlanıldı. Ve bu esnada malul ve gayri malul sevkiyatı daha
fazla yapılıyordu. Ve sevkiyat umurunu Osmanlı Harbiye
Nezareti Murahhası Hakkı Bey’le onun tesis ettiği dört-beş
kişilik bir heyet deruhte etti. Ben şarka gittiğim zaman müzakerat henüz devam ediyordu.
ÜSERA-YI OSMANİYE İLE TEKRAR TESİS-İ MUHABERAT
VE YERLİ TÜRK GAZETELERİNİN BU BABDA MUAVENETİ - ÜSERA MEKTUPLARININ MEMLEKETE VE AİLE
MEKTUPLARININ ÜSERAYA İSALİ

Petrograd’a gelir gelmez, bence malum olan karargahlara
mektuplar göndererek İskandinavya’dan Petrograd’a geldiği-
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mi ve bundan böyle talep ve ihtiyaçlarına dair yeni adresime
müracaatları lüzumunu, kema-kan memleketle muhaberelerine vesatet edeceğimi beyan ile İskandinavya’dan gönderilen
kitap veya paketlerin vasıl olup olmadığını ve Şimal Salib-i
Ahmerlerinin muavenete başlayıp başlamadıklarını istizah
ettiğim gibi, yerli Türk gazeteleri vasıtasıyla da Petrograd’a
bir Osmanlı Hilal-i Ahmer murahhasının gelmiş olduğunu
neşr ü ilan ettirdim. Yerli gazetelerin bu babdaki neşriyatı,
evvelce Hilal-i Ahmer Merkezi’ne takdim ve isal olundu. Karargahlardan cevap mektupları almakta gecikmedim ve hatta
bi’n-nisbe yakın bir karargah olan Kostroma’dan üseranın en
kıdemlisi olan Binbaşı Asım Bey bir mülazım arkadaşı ile bizzat geldi. İhtiyaçlarını bildirdi ve mezkur karargaha Moskova Müslüman Yardım Komitesi vasıtasıyla derhal muavenet-i
nakdiye gönderildi.
Karargahlara müracaatımdan bir iki hafta sonra memlekete gönderilmek talebiyle üseradan mektuplar da gelmeye başladı. Bu mektupları, Osmanlı heyet-i sefaretinin muharrerat-ı
resmiyesini taşıyan Alman kuryesi ile Berlin sefaret-i seniyyesine ve oradan İstanbul’a, Osmanlı Hilal-i Ahmeri’ne gönderiyordum. Ve aynı tarik ile üseraya gelen mektupları da karargahlara Rus postası ile isal ediyordum.
Bu suretle Rusya’daki esirlerimiz ile memleketteki aileleri arasında, İskandinavya yolundan daha seri ve belki daha
muntazam bir tarik-i muhabere ve mekatebe açılmış oldu.
ÜSERA-YI OSMANİYE’NİN VE ALEL-UMUM ÜSERANIN
RUSYA’DA AHVALİ

Gerek karargahlarla muhabere netayicine, gerekse diğer
yollarla hasıl ettiğim malumata nazaran, Rusya’da bulunan
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alel-umum esirlerin o sıralarda ahvali şöyle icmal olunabilir:
Petrograd’da “Bütün Rusya Sovyetler Cemahir-i Müttefika-i
İştirakiyesi”nin teessüsünü yani kuvve-i hakimenin bi’nnisbe mutedil sosyalistler elinden Azamiyetçi Sosyalistler,
yani Bolşevikler eline geçmesini müteakip, Rusya’da mevcut
esirlerin cümlesi resmen azad olunmuştur. Üsera böylece her
türlü kayıttan kurtulunca Hükümet-i Cumhuriye bunların
hayat ve maişetlerini temin vazifesini de üstünden atmıştır.
Esir de diğer efrad-ı ahali gibi serbest say ve sanatla hayatını ve maişetini kazansın, denerek eski hükümet zamanında
esirlere verilen miktar-ı muayyen maaş tamamen kesilmiş
ve ancak iş bulamamak dolayısıyla karargahlarda ikamete
mecburiyet gören üseraya zabit ve nefer farkı gözetilmeksizin bir miktar erzak verilmekte devam olunmuştur. Lakin bu
mukarrerat, karargahların cümlesinde aynı intizam ve katiyyetle tatbik olunamamış, Kızıl Ordu efradından tayin olunan
karargah kumandanlarının tabiatı mukarreratın tatbikinde
mühim bir amil olmuş ve Sovyetler idaresinin ilanından biraz sonra ötede beride yeniden yeniye hükümetler tahaddüs
ettiğinden iş karıştıkça karışmıştır. Sovyetler Cumhuriyeti’nin
mukarrerat-ı mebhusesinden zabitan bittabi efraddan ziyade
mutazarrır olmuştur. Kesb-i serbesti eden efrad, öteye beriye
dağılarak amelelik, esnaflık, hatta küçük nispette harp ticareti etmeye koyulmuş ve böylece hayat ve maişetini az çok
temin etmeye muvaffak olmuştur.
Hatta içlerinden açıkgöz olup da zaman-ı esarette biraz
Rusça öğrenmiş olanları biraz para bile kazanmıştır. Zabitlere
gelince, onlardan da kesb ve ticarete süluk edenleri büsbütün
yok değilse de; ekserisi karargahlarda kalmayı tercih etmiştir.
Sovyetler Cumhuriyeti memurin-i askeriye ve mülkiyesinin
ekserisi kendi prensiplerine tabaen efrada zabitandan daha
iyi muamele etmekte bulunduklarından, zabitler efradın nail
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olduğu serbesti-i harekete tamamen mazhar olamamışlardır.
Bununla beraber isteyenler karargahlardan çıkıp evlere yerleşmişler ve hatta pek suhuletle bulundukları şehirleri terk
edebilmişlerdir. Evvelce akçaları olmayan ve bir iş görmeye
de istidadı veya hayata nazarı müsait bulunmayan zabitan,
Rus Hükümeti’nden erzak veya maaş alamayınca hayat ve
maişetlerini ancak kendi hükümetleri veya kendi milletleri
tarafından gönderilen muavenetlerle temin edebilecek bir
hale düşmüşlerdir.
HİLAL-İ AHMER’DEN ZABİTAN VE EFRADA
AYLIK TAHSİSİ

Hükümet-i Osmaniye tarafından üsera-yı Osmaniye’ye
mahsus maaş mevcut olmadığından Rusya Hükümeti tarafından muhtass erzak ve maaş da kesilince, çok müzayakaya
düştüklerini nazar-ı dikkate alarak, Hükümet-i Osmaniye’nin
Rusya’daki mümessili olan Sefir Beyefendi ve Harbiye Nezaret Murahhası olan Paşa ile bilmüşavere zabitan ve efrada
Osmanlı Hilal-i Ahmeri tarafından bir defaya mahsus olarak
tevzi etmekte olduğumuz iane-i nakdiyenin kifayet edemeyeceğine kani olduk. Ve bundan böyle İsveç Hükümeti’nin ve İsveç Salib-i Ahmeri’nin murahhasları vesatetiyle mah-be-mah
zabitana (50)şer ve efrada (10)ar rubleden ibaret mahsusat-ı
nakdiye tevziine karar verdik. Tarafımdan İsveç Salib-i Ahmeri Murahhas-ı Umumisi’ne bu yolda talimat verildiği gibi
bu masrafa mukabil mebaliğ-i lazıme itasına başlandı. Üserayı Osmaniye bulunan karargahlara işbu mukarrerat işar edildi ve Hilal-i Ahmer Merkezi’ne dahi arz-ı keyfiyet olundu.
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VERİLEN TALİMATIN TAMAMİ-İ TATBİKİNİ
TAKİB ZARURETİ

Salib-i Ahmerlerin deruhte etmiş oldukları vezaifi tamamen ifa edip etmediklerini tahkik ve takarrür eden hususatın tatbik olunup olunmadığını -tıpkı şarkta olduğu gibi- takip lüzumuna, birkaç tecrübe neticesinde kanaat hasıl ettim.
Kafkasya’ya gidecek Castenskiold Heyeti’nin Petrograd’dan
hareketini az çok tecil etmesi, münhasıran Hilal-i Ahmer
murahhasının bu işi mahallinde mussırane takip ve hatta
vazife-i muayenesi haricinde bile addolunabilecek hizmet ve
muavenetleri bu heyete ifa etmesiyle kabil olabilmiştir: Mesela heyet tercüman bulamamasını esbab-ı teehhürden olarak
irae etmekle, tercüman arayıp bulmak işini deruhte ettim ve
birkaç gün içinde bulup verdim.
İsveç Salib-i Ahmeri’ne Stockholm’de iken verilen meblağ
Rusya’ya geldiğim zaman daha Petrograd’a havale olunmuş
değildi; takibim neticesinde gönderildi. Danimarka Salib-i
Ahmeri’ne Kopenhag’da verdiğim akça da aynı surette havale ettirildi. Bu mebaliğin Petrograd merkezlerinden mahalli
murahhaslıklarına irsali bi’n-nisbe suhuletle icra olunuyor
idiyse de murahhasların tevziat icrası alel-ekser yine benim
takibatıma ve bu babda muhaberatıma lüzum bırakıyordu.
Petrograd İsveç Salib-i Ahmer Murahhası ile bu yolda vaki
olan muhaberatımdan iki nümune işbu rapora melfuftur
(Numro: 9).
ESİRLERİMİZİN BULUNDUKLARI MAHALLERİ,
MİKTARLARINI, İSİM VE KÜNYELERİNİ ÖĞRENMEK

Ekser karargahlarla muhaberat temin olununca, o karargahların bulundukları mahaller malum olduğu gibi, oralar-
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da kalan zabit esirlerinin isimlerini ve künyelerini, ve bazı
mahallerde efradın miktarlarını da bil-muhabere öğrenmek
kabil oldu. Fakat Sibirya’daki karargahların bazılarından esami listeleri gelmedi. Ancak miktarlarını rakam ile bildirdiler.
Zabit listeleri gelen karargahların da çoğu efrad esamisini
göndermediler. Muhaberatımla zabit ve efradın miktarları
sahih bir surette malum olan karargahlara dair malumatın
hülasasını müşir cetveli tanzim ederek Moskova’dan fi 19 Haziran sene 1918 tarihli ve 8 Numrolu raporumla leffen Hilal-i
Ahmer Merkez-i Umumisi’ne takdim etmiştim. Bilcümle karargahların esami cetvelleri toplandıktan sonra, esami-i mezkureyi de bir defter halinde İstanbul’a göndermek tasavvurunda idim. Fakat bu maksadımı ifadan evvel Moskova’dan
ayrılıp kalmış olduğumdan ve Hükümet-i Osmani’nin Rusya
ile münasebatı o aralık inkıtaa uğramış olduğundan, tasavvur
ettiğim defteri bu sefer avdetimde bir dosya halinde Merkez-i
Umumi’ye takdim ettim. Bu dosyada, Sibirya karargahlarının
ekserisi noksandır, çünkü mükerrer talep ve temenniye rağmen esami listelerini göndermediler, yahut gönderilerse bile
yolda kaybolup benim elime vasıl olamadı.
ÜSERAYA KİTAP VE GAZETE İRSALİ VE TESELLİ
MEKTUPLARI

Üsera karargahlarından bazıları kendi para ve teşebbüsleriyle Rusya’da çıkan Türkçe gazeteleri zaten alıyorlardı. Ben
de gazete idarehanelerine ve kitapçılara açık bir mektupla
müracaat ederek Osmanlı esirlerine kitap ve gazete göndermelerini rica ettim ve aynı zamanda Moskova ve Kazan’da
iştira ettiğim kitapları ya bizzat ya bil-vasıta dağıttım. Posta
ile kitap ve gazete göndermek alel-ekser zıyaı müveddi olduğundan o usulden içtinap ettim.
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Umumiyetle esirlerimizde kitaba fazla merak görmedim.
Binaenaleyh bi’n-nisbe az miktarda kitap alınıp dağıtılmıştır.
Esirler kitap ve ceride okumaktan ziyade mükatebeden
haz ediyorlardı. Hilal-i Ahmer murahhasılığı ile üsera kumandanları ve alel-umum esirler arasında cereyan eden muhaberat bine karibdir. Ve murahhaslık mükatebe esnasında
elinden geldiği kadar üseranın teselli-i hatırına çalışmıştır.
ÜSERAYA MUAVENET-İ NAKDİYE

Hilal-i Ahmer’in üsera-yı Osmaniye’ye muavenet-i nakdiyesi yukarıda izah edildiği üzere evvelen bir defaya mahsus
olmak üzere beher zabite (50) beher nefere (10) rubleden ibaret
İsveç ve Danimarka Salib-i Ahmerleri vesatetiyle isal ve tevzi
olunan muavenetti. Bilahare 1918 senesi Nisan’ından itibaren
de muavenet-i şehriye usulüne lüzum görülerek mah-be-mah
beher zabite (50) ve beher nefere (küçük zabitler nefer addolunuyordu) (l0) ruble itası için İsveç B Şubesi murahhaslarına ve
İsveç Salib-i Ahmeri memurlarına talimat verildi. Muavenet-i
nakdiye Salib-i Ahmerler vesatetiyle tevzi olunduğu gibi, Petrograd ve Moskova’dan gelip geçen üsera-yı Osmaniye’ye bizzat Hilal-i Ahmer murahhası tarafından ita olunmakta idi.
Bundan başka Hilal-i Ahmer murahhası Kastroma, Kazan, Simbirski, Samara, Ufa vilayetlerindeki seyahatleri esnasında dahi karargahlarında ve yolda rast geldiği üsera-yı
Osmaniye’ye muavenet-i nakdiye tevzi etmiştir.
Muavenet-i nakdiyenin bu suretle tevziinde de esas (50) ve
(10) ruble kalmış ise de bazen mesela teşebbüs-i şahsiyesiyle
memleketine gitmekte olan üsera gibi ciddi ihtiyaçları aşikar
olanlara bittabi daha fazla muavenet-i nakdiyede bulunulmuştur.
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Hilal-i Ahmer murahhasının İskandinavya ve Rusya’da
bil-vasıta veya bila-vasıta üsera-yı Osmaniye’ye tevzi ettiği
muavenet-i nakdiye miktarı, muvazene-i hesabiye cetvellerinden anlaşılacağı üzere (1 100 000) rubledir. Fakat Osmanlı
esirlerinin, Osmanlı milletinden aldığı muavenet-i nakdiye bu
miktardan çok fazladır. Çünkü Hilal-i Ahmer’in mezkur yardımından gayri Harbiye Nezareti Murahhası Binbaşı Hakkı
Bey tevzi-i muavenet ettiği gibi, İsveç Hariciye Nezareti’nin
B Şubesi ve Alman üsera komisyonları, Alman üserası ile birlikte Osmanlı esirlerine yardımda bulunmuştur. Ve bunlara
ilaveten üsera karargahları pek sıkıştıkça, kendiliklerinden
mahalli Müslümanlardan istikrazatta bulunmuşlardır. İşbu
istikraz meselesini haber alınca, her ay bir zabite (50) ve bir
nefere (10) rubleden fazla gelecek miktarda istikraz yapılmamasını ve bu istikrazların da ancak, diğer menabiden muavenet gelmediği, gelemeyerek ihtiyac-ı katiye düşüldüğü zamanlara hasr edilmesini ve aksi takdirde Hilal-i Ahmer’in
işbu istikrazların tediyesine zamin olamayacağını işar ve ilan
ettim. Bütün bu yardımlara, bir de mahalli Müslümanların
hususi muavenetleri zamm edilmelidir. Bu muavenetin miktarını hakkıyla tahmin kabil olmamakla beraber, birkaç yüz
bin ruble tutacağı şüphesizdir.
RUSYA’DA SÂKİN MÜSLÜMAN TÜRK-TATARLARIN
OSMANLI ÜSERASINA YARDIMLARI

Rusya’da sakin Müslümanlar, yani Şimal Türkleri, Osmanlı üserasına her türlü ve birçok muavenette bulunmuşlardır.
Daha Çar idaresi devam ederken bile bazı mahallerde üseraya muavenet komiteleri teşkil ederek yakınlarındaki karargahlara bilhassa erzak vermek suretiyle muavenet ettikleri
gibi, teşebbüs-i zatileriyle35 karargahlardan çıkıp memleket-
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lerine avdet eden müteşebbis ve cesur esirlerimize her türlü
teshilatı ihzar etmişler ve nakdi ve fikri muavenetlerini esirgememişlerdir. Ve bu yolda muavenetlerinden dolayı bazı
Müslümanlar Çar Hükümeti tarafından mücazata bile duçar
olmuşlardır: Ezcümle İhsan Paşa’nın memlekete dönüşünde muavenet-i fiiliyede bulundukları zannıyla “Tobolsk”un
muteber ve namdan tüccarlarından Miftaheddin Buharayef
Efendi ile Petrograd ulemasından Lütfü İshaki Efendi birkaç
ay mahpus kalmışlardır.
Ben daha İskandinavya’da iken Moskova’da müesses “Türk
Esirlerine Yardım Müslüman Komitesi” denilen müessese ile
münasebata girişmiştim. O zaman, bu müessese Kafkasya’ya
giden İsveç Salib-i Ahmeri heyetine sual kağıtları tab ettirmek ve Kafkasya’da bulunan Müslüman müesseselerine dair
malumat vermek gibi muavenetlerde bulunmuştur.
Benim Rusya’ya duhulümden sonra esirlerimize yardım
işi ile meşgul Türk-Tatar müesseselerinin ekserisi ile muhabere edebildim. Muhabere ettiğim müesseseler şunlardır:
1) Moskova Milli Şurası Huzurunda Türk Esirlerine Yardım Komitesi, 2) Simbir Vilayeti Müslümanları Şurası Türk
Esirlerine Muavenet Komisyonu, 3) Simbir Vilayeti Türk
Esirlerine Yardım Kadınlar Cemiyeti, 4) Tombof Müslüman
Cemiyet-i Hayriyesi, 5) Ufa’da Türk Esirlerine Yardım Komitesi, 6) Kazan’da Türk Esirlerine Muavenet Cemiyeti, 7)
Saritin’de Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi nezaretinde Yardım
Komisyonu, 8) Kostroma’da Türk Esirlerine Yardım Komitesi,
9) Orenburg Müslüman Komiserliği huzurunda Esir Türklere Yardım Komitesi, l0) Toman’da Müslüman Esirlere Yardım
Şubesi 11) Tobolsk’da Müslüman Esirlere Yardım Cemiyeti, 12) Penza Vilayeti Müslümanları Milli Şurası huzurunda
Türk Esirlere Muavenet Komisyonu, 13) Ekaterinburg’da Türk
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Esirlerine Yardım Komisyonu, 14) Çilabi’de Türk Esirlerine
Yardım Komitesi, 15) Nijni Novgorod’da Türk Esirlerine Yardım Cemiyeti, 16) Astarhan’da Türk Esirlerine Muavenet Komitesi.
Bu müesseselerin Hilal-i Ahmer murahhasına ettikleri yardım kendi dairelerinde bulunan üseranın miktarına,
ahvaline dair malumat vermek oldu. Ve bazıları vasıtasıyla
esirlerimize iane-i nakdiye de isal ve tevzi edildi. Asıl esirlere ettikleri hizmet ise erzak tevzi etmek, bazen nakden muavenet etmek olmuştur. Mesela Ufa’da “Türk Esirlerine Yardım Komitesi” üç-dört ay zarfında on beş, yirmi bin rublelik
erzak iştira edip üseranın mekulatını tezyid ve takviyeye
çalışmıştır. Moskova’da “Türk Esirlerine Yardım Komitesi”
bayramlarda üserayı toplayıp yedirmiş, içirmiş ve hediyeler
dağıtmıştır. Kazan’da “Türk Esirlerine Muavenet Cemiyeti”
zabitandan olan üseradan bazılarını karargahlardan alıp
tüccar evlerine yerleştirmiş ve maişetleri esbabını da kısmen
ihzar eylemiştir.
Rusya Müslümanlarının idare-i milliyelerini tanzim devresinde teesüs eden “Petrograd Milli Vilayetinin Milli Şurası”,
hususi adam çıkarıp, Kostroma, Veyatka ve Vologda vilayetlerindeki karargahlara süratle izamı lazım gelen Hilal-i Ahmer muavenet-i nakdiyesini mahalline isal ve esirlere tevzi
ettirmiştir.
Rusya’da çıkan Türkçe gazetelere gelince, cümlesi yekavaz olarak Türk esirlerine muavenet lüzumunu milletdaşlarına muttasıl tekrar etmişler ve Hilal-i Ahmer murahhasının
ilan ve mektuplarını fahriyen ve kemal-i arzu ve hahişle derc
eyleyerek hizmet eylemişlerdir.
Bu gazetelerin neşriyatı nümunelerinde bazıları vaktiyle
Hilal-i Ahmer Merkezi’ne takdim ve irsal olunmuştu. Umu-
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miyetle denilebilir ki Rusya’da sakin Müslüman Türk-Tatarlar
dindaş ve ırkdaşları olan Osmanlı esirlerine karşı vazife-i
uhuvvet ve şefkati tamamen değilse bile kısmen ifa etmişlerdir. İane ve yardım komitelerinin muavenetleri derecesini
iyice öğrenip ona göre bir hulasa meydana getirmek için mezkur komitelerin icraat ve ianatını müşir raporlarını matbuat
vasıtasıyla (Melfuf Numro: 10) istedim ise de o aralık şark seyahatine çıkarak ilişip kaldığımdan hiçbir rapor alamadım.
Ancak daha evvelce Ekaterinburg’dan gönderilmiş olan bir
muvazene-i hesabiyeyi numune olarak leff ediyorum (Numro: 11).
KOSTROMA KARARGAHI’NI ZİYARET

Esirlerimizin karargahlardaki hayatını bizzat görüp anlamak için Rusya’da seyahatin mütenevvi müşkülatına rağmen
Kostroma ve Vologda gibi payitahta bi’n-nisbe yakın vilayetlerde bulunan bir iki karargahı ve müteferrik üserayı ziyaret
maksadıyla 1918 senesi Mart nihayetlerinde Petrograd’dan
azimet ettim. Kostroma vilayetinde bulunan Çohlama nam
şehre varıp bir hayli tahkikattan sonra ora karargahında
bulunan Osmanlı üserasının üç gün evvelsi Sibirya’ya sevk
edilmiş olduğunu öğrendim. Şehrin en büyük memuru olan
Bolşevik komiserin bile, birkaç mahalden telefonla sorup anlamadan bu babda bir cevab-ı kati verememesi Rusya’da idare
işlerinin ne derecelerde karışık olduğuna açık bir delil olsa
gerektir.
Kostroma Üsera Karargahı’nı ziyaret ettim. Vaktiyle işbu
ziyaretimden bahis raporumda tafsilen arz ettiğim veçhile,
zabitlerin ekserisi şehrin rakı imalathanesinde yerleştirilmişti. Fakat bazıları masrafı deruhte ederek şehirde istedikleri
evlerde kira ile oda tutmuşlar, birkaçı şehirden iki üç kilometre bud ve mesafede bulunan bir Tatar köyüne gidip Tatarlara
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misafir olmuşlardır. Kürt ulemasından ve milis zabitandan
bir zat da köyün camiinde ikamet ediyordu.
Kostroma belediye hastanelerinde altı zabit ile üç nefer
taht-ı tedavide bulunuyordu. Rakı imalathanesi yeni ve iyi
yapılmış büyük kagir bir bina idi. İkamet için değil imalat
için inşa edilmiş olmakla beraber yeni ve hayli temiz ve muntazam idi. Geniş ve oldukça ferah bir odaya karyolalarını dizmiş esir zabitler çok şikayet etmiyorlardı. Zabitlere hizmet
eden birkaç neferden başka efrad yoktu. Karargahın kapısında nöbetçi bulunmakla beraber girip çıkmak serbestti. Burada oturmak istemeyenler masrafı göze aldırırlarsa diğer bir
mahalle taşınabiliyorlardı. Efrad, kendilerine verilen serbestiden istifade ve maişetlerini temin için dağılmışlardı.
Rus Hükümeti zabitlere yiyecek, içecek, hiçbir şey vermiyordu. Yalnız kendi tasarrufları, ailelerinden gelebilen mebaliğ, nihayet Hilal-i Ahmer ve yerli Müslümanların ianatı ile
geçiniyorlardı.
Kostroma hastaneleri çok havadar, ve güneşe nazır yüksek
mevkilere şerait-i sıhhiyeye riayetle yapılmış binalardı. Müdürleri olan general rütbesinde askeri doktor, vazifesinin ulviyet ve ehemmiyetini anlayan mukaddem ve gayretli bir zat
idi. Hastalara cidden iyi bakıyordu; iyi yediriyordu, her şey
temizdi. Hastaların cümlesi hoşnut ve müteşekkir idiler. Ben
de gördüklerimden memnun olarak çıktım ve müdüre arz-ı
tebrikat ve teşekkürat ettim.
Kostroma’da bulunan Murahhas Rodberg İsveç Salib-i
Ahmeri’nin murahhaslarının en gayurlarından idi. Osmanlı esirleriyle de ciddi meşgul oluyordu. Muntazaman iane-i
nakdiyede bulunuyordu; elbiselerini, ayakkabılarını tamir ettirmek için, sanat sahibi Alman ve Macar esirleri kullanarak
küçük bir imalathane bile açmıştı.
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Elhasıl, Kostroma Karargahı’nı ziyaretimde o zaman orada bulunan üsera-yı Osmaniye’nin şerait-i hayatiyesinin mektuplardan istihraç ettiğim derecede ağır olmadığını görüp
hayli müteselli ve memnun oldum.
Kostroma vilayeti’nden Vologda vilayeti’ne geçtim. Vilayet
merkezi olan Vologda şehrinde araya araya ancak iki esir neferimizi bulabildim. Buranın İsveç B Şubesi Murahhası Elekvist, İsveç Salib-i Ahmer Murahhası’ndan ziyade bizim esirlere muhabbet ve alakadarlık gösteriyordu. Ondan ve şehrin
Müslüman esnafından anladım ki ara sıra Vologda’dan gelip
geçen Osmanlı esirleri oluyormuş. Bu vilayette Osmanlı üserasının bulunduğu Totma ve Nikolsk karargahlarına gitmek
yol bulunmamasından naşi -ilkbahar başlayıp karlar erimiş
ve yolları su basmıştı- kabil olamadı.
OSMANLI SEFARETİNİN AVDETİ - ALMAN SEVKİYAT
KOMİSYONLARI - ALMAN MERKEZİ KOMİSYONUNDA
OSMANLI HARBİYE NEZARETİ MURAHHASI

“Brest-Litovsk” Muahedesine vaz-ı imza olunup Rusya ile
merkezi devletler ve müttefikleri arasında sulhün takarrür
etmesini müteakip Osmanlı Heyet-i Sefareti Rusya’ya avdet
ve o sırada Sovyetler Cumhuriyeti’nin makarrı Petrograd’dan
Moskova’ya nakledilmiş olduğundan Osmanlı Heyet-i Sefareti
bittabi Moskova’da ihtiyar-ı ikamet etti. Osmanlı Sefareti’nin
avdetinden biraz evvel Alman Heyet-i Sefareti de Rusya’ya
dönmüş ve bu heyetle beraber Rusya’daki Alman esirlerinin
Almanya’ya iadeleri umuru ile meşgul olmak üzere bir baş
komisyon ve 17 tali komisyondan mürekkep sevk ve iade-i
üsera heyetleri gelmişti. Alman Sefareti ile Alman İade-i Üsera Baş Komisyonu da Moskova’da yerleşti. Tali komisyonlar
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ise peyderpey Alman üserası kesretle bulunan mıntıkalara
gidiyorlardı.
Hükümet-i Osmaniye ile Almanya Hükümeti arasında
vaki olan itilaf ve karar mucibince Osmanlı esirlerinin de
memleketlerine sevk ve iadeleri umuru mezkur Alman komisyonları tarafından deruhte olunmuştu. Ve bu karara binaen Alman Baş Komisyonu’nda Osmanlı Harbiye Nezareti’nin
murahhası aza sıfatıyla topçu binbaşılarından Hakkı Bey de
Osmanlı Heyet-i Sefareti ile Moskova’ya gelmişti.
Pek geniş Rusya’da intizam-ı idarenin muhtell olduğunu
nazar-ı dikkat ve itibara alan Osmanlı Hilal-i Ahmer murahhası Rusya’ya vürudunu müteakip Osmanlı esirlerinin azami
derecede istirahatlerini ve azami süratle memlekete irsallerini temin için Alman üserasının bir kısmı gibi addolunarak
Alman üserası için ittihaz olunacak tedabirin onlara da teşmilinden gayri ameli ve salim bir usulün bulunamayacağını,
Osmanlı Hilal-i Ahmer Merkezi’ne yazmış ve heyet-i sefarette
askeri murahhas olan Mirliva Remzi Paşa’ya kerratla beyan
eylemişti. Müşarün-ileyha tarafından bu babda makamat-ı
lazımesine arz-ı keyfiyet olunmuştur. Bu cihetle Alman komisyonlarının Türk esirleri umuruyla da iştigale hükümetleri
tarafında emir almış olmaları ve bu komisyonların merkez ve
nazımı olacak Baş Komisyon’da bilhassa Osmanlı esirlerinin
menafiini müdafaa etmek üzere bir Osmanlı binbaşısının da
aza sıfatıyla bulunması, esirlerimizin sürat ve intizam-ı sevkiyatını meh-ma-emken temin edeceği mütalaasıyla bittabi
memnuniyetimi mucip oldu.
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OSMANLI HARBİYE NEZARETİ MURAHHASI İLE
OSMANLI HİLAL-İ AHMER MURAHHASI BEYNİNDE
İŞTİRAK-I MESAİ VE TAKSİM-İ VEZAİF

Hilal-i Ahmer murahhaslığı tarafından Rusya’da bulunan
Osmanlı üserasının miktarına, bulundukları mahallerine
dair bir cetvel ile bir harita tanzim edilip Osmanlı Harbiye
Nezaret Murahhası’na tevdi edildiği gibi şifahen dahi kendisine lüzumlu malumatın cümlesi ita olundu. Üsera umuru ile
iştigal eden kimselerin bir arada bulunması, teshil ve tesri-i
maslahat edeceğinden, Almanların Üsera Baş Komisyonu’nun
bulunduğu daireye komşu bir daire tutulup bir nevi Osmanlı Üsera Dairesi tanzim olundu. Ve esirlerimize ait işleri de
Hakkı Bey ile aramızda mümkün olduğu kadar taksim ederek kolaylaştırmak istedik. İstanbul’dan Hakkı Bey’le beraber gelen İhtiyat Zabiti Atıf Efendi ile Rus ordusu mütekait miralaylarından Yusuf Sırtlan Bey ve bir Rusyalı Alman,
üseradan Doktor Yüzbaşısı İbrahim Efendi, Harbiye Nezareti
murahhaslığında muvazzaf olarak hizmet ediyorladı. Ben de
ara sıra muvakkat memur sıfatıyla Moskova Darülfünun talebesinden Alim Efendi’yi istihdam ettiğim gibi, üsera kafilelerine Moskova’dan hududa kadar refakat etmek için üç Hilal-i
Ahmer hemşiresi ihdas ettim. Bunlardan ikisi Moskova Tıp
Şubesi’nin son sınıfından Hatime ve Akkağıt Hemşirelerdi;
üçüncüsü de muallimelerden Rukiye Hemşire idi.
Binbaşı Hakkı Bey, Alman Baş Komisyonu’nun bazı celselerinde hazır bulunuyor ve komisyonda Osmanlı üserasının
menafiini müdafaaya çalışıyordu. Üseranın Alman komisyonları vasıtasıyla karargahlardan tahliyesi, sevkleri, Moskova’ya
vürudlarında harcırah itası ve bendeniz tarafından üseraya
verilmesi evvelce kararlaştırılmış mahiye maaşların Harbiye Nezareti meblağından Alman komisyonları vesatetiyle
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tevzii, memlekete sevk ve irsal olunan üseranın isimlerinin
listeleri tanzim olunup birer suretinin Osmanlı Hilal-i Ahmer Merkezi’ne verilmesi kaydıyla Harbiye Nezareti’ne irsali,
Harbiye Nezareti murahhaslığının vezaifinden sayıldı.
Memlekete avdet eden esirlerin Moskova’dan geçenlerine
Hilal-i Ahmer hediyesi tevzi etmek, üsera kafilelerine hududa kadar birer hemşire terfik ile onların ihtiyac-ı maddi ve
manevilerini meh-ma-emken temin ve umur-ı sıhhiyelerine
nezaret ettirmek, karargahlara Hilal-i Ahmer hediyeleri ve
kitaplar göndermek, vefiyat cetvellerini tanzim ile İstanbul’a
irsal etmek, esirlere muavenet maksadıyla müteşekkil Müslüman cemiyetleri ile muhabere ve onları hizmet ve muavenete
teşvik eylemek, Osmanlı esirlerinin aileleri ile mükatebelerini temin etmek, Hilal-i Ahmer Merkezi’nden sorulan sualler dolayısıyla veya re’sen bendenizce bilinmesi lazım gelen
umur ve hususat hakkında Rus devairiyle muhaberat ve nihayet Salib-i Ahmerlerle münasebat, Osmanlı Hilal-i Ahmer
Murahhası’nın vezaifinden addedildi.
Petrograd’da iken başlanıp hâlâ devam eden üseranın mübadelesi ve terfih-i ahvali mesailinin müzakeratında isbat-ı
vücüt etmekle, Moskova’dan geçip memlekete giden esirlerimizin teşyilerinde hazır bulunmak ve karagahlarla muhabere
eylemek ise vezaif-i müşterekedendi. Mamafih, Hilal-i Ahmer
murahhaslığının evvelden Rusya’ya gelmiş olması hasebiyle
karargahlar ekser umurda bendenize müracaat ettiklerinden
karargahlarla muhaberat vazifesi en ziyade Hilal-i Ahmer
murahhaslığı hissesine düşüyor demekti.
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OSMANLI ÜSERASI UMURUNUN İSVEÇ HARİCİYE
NEZARETİ ŞUBESİNDEN VE İSVEÇ SALİB-İ
AHMERİ’NDEN, ALMAN SEVKİYAT KOMİSYONLARINA
GEÇMESİ VE HİLAL-İ AHMER SERMAYESİNİN ALMAN
BAŞ KOMİSYONUNUN KASASINA NAKLİ

Osmanlı üserasının himaye-i menafii ve onlara muavenet
hususatı başlıca İsveç Hariciye Nezareti’ne ve İsveç Salib-i
Ahmeri’ne tevdi edilmiş olduğu yukarıda zikr ve beyan edilmişti. Alman sevkiyat komisyonlarının vürudu üzerine Almanlar üsera işini İsveç Hariciye Nezareti’nin Rusya’da üsera
umuru ile meşgul B Şubesi’nden ve İsveç Salib-i Ahmeri’nden
nez ile kendi komisyonlarında temerküz ettirdiler.
Artık iş kalmadığı için İsveç Petrograd Şubesi nezdindeki B Şubesi muamelatına hitam verdi. İsveç Salib-i Ahmeri
de bazı murahhaslarını celple işlerini tahdide başladı. Heyet,
Sefaret’le bil-istişare, ben de Osmanlı üserasına ait bilcümle umur ve hususatın Alman komisyonlarına tevdii ve Osmanlı Hilal-i Ahmer sermayesinden olan mebaliğin Alman
Baş Komisyonu kasasına nakli hakkında B Şubesi’ne ve İsveç
Salib-i Ahmeri Petrograd Murahhaslığı’na talimat verdim.
Aynı zamanda Alman Baş Komisyonu’na yazdığım tahrirat
ile B Şubesi’nden alacakları mebaliğin Hilal-i Ahmer’e ait olmasından dolayı Osmanlı Harbiye Nezareti sermayesi ile karıştırılmamasını da ayrıca tembih eyledim. Talimatım müfadı
tamamiyle icra olundu.
ÜSERA SEVKİYATINDA ALMANLARLA KARARLAŞTIRILAN ESAS VE BUNUN DERECE-İ TATBİKİ

Alman sevkiyat komisyonları, Alman esirleriyle birlikte
Osmanlı üserasını da sevk edeceklerdi; şerait-i sevkiye farksız
olacaktı. Karargah mevcudunun nisbeti, sevkiyat nispetinde
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mikyas tutulacak, yani her karargahta Osmanlı üserası, mevcudun yüzde kaçı ise her sevkiyat kafilesinde dahi sevk olunan Osmanlı harbiye esirleri kafile mevcudunun yüzde aynı
miktarı olacaktı. Bu esas Osmanlı Harbiye Nezareti ve Hilal-i
Ahmer murahhasları ile Alman Baş Komisyonu arasında resmen takarrür etmişti. Fakat, maalesef, Alman müttefiklerimiz bu esası, her tarafta aynı sıdk ü vefa ile tatbik etmediler.
Rusya ahvali mütevaliyen karışmakta ve garp cephesinde Almanların vaziyeti gittikçe çetinleşmekte olduğundan kendi
esirlerini bir an evvel memleketlerine celp etmeye çalışıyor
ve bizim esirlere o kadar ehemmiyet vermiyorlardı. Sevkiyat
başladıktan iki-üç ay sonra mukarrerat hilafında Osmanlı
üserasının nispet-i muayene dahilinde sevk edilmediklerini anladığımdan bu mesele doğrudan doğruya vezaifinden
madud olmakla beraber Osmanlı Sefareti reisine bir sureti
melfuf mektubu (Melfuf No. 12) yazıp takdim etmeyi vezaif-i
umumiyemden hariç bulmadım.
Bu mektup üzerine gerek Murahhas-ı Askeri Remzi Paşa
gerekse Harbiye Nezareti Murahhası Hakkı Bey Alman Baş
Komisyonu nezdinde teşebbüsatta bulundular. Baş Komisyon
Reisi, beyan olunan nispetsizliğin Alman esirlerinin teşebbüs-i
şahsileriyle karargahları bizzat terk edip gitmelerinden neşet
etmekte olduğunu iddia ederek müdafaatta bulunmuş ise
(de), bunun hakayık-ı vakayie tamamen muvafık olduğunu
zannetmiyorum. Vakıa Alman üserasında teşebbüs-i şahsinin Osmanlı esirlerinden fazla olduğu kabil-i inkar değilse de
Alman komisyonlarının bu teşebbüsleri, bilhassa muavenet-i
nakdiyede bulunmak suretiyle teşci ve teshil ettiği bir emr-i
muhakkaktır.
Heyet-i sefaretin müracaatından sonra, Alman komisyonlarının biraz daha adaletkarane davrandıklarını zannediyorum.
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VETLOGA VE VARNADİN KARAGAHLARINDAKİ
ESİRLERİMİZİ KENDİ VESAİTİMİZLE SEVK

Kostroma vilayetinde olup bir türlü tahliye olunamayan
ve mahalli hükümetin muamelatından pek müşteki bulunan
(Varnadin) ve (Vetloga) karargahlarını ziyaret ve oradaki esirlerimize bir miktar muavenet-i nakdiye ile kitap ve hediyeler
tevzi etmek üzere Hatime ve Rukiye hemşireleri Hilal-i Ahmer namına gönderdiğimiz gibi nihayet o iki karargahın tahliye ve sevklerine emr-i müsaade istihsal ederek Hilal-i Ahmer murahhaslığında muvakkat katiplik vazifesini ifa eden
ihtiyat zabiti Ali Haydar Efendi’yi de Harbiye Murahhaslığı
namına ve Sovyet Hükümeti’nin Üsera Umuru Komiserliğinden bir memura terfiken mezkur karargahlara izam eyledik.
Bu komisyon vazifesini hüsn-i ifaya yani her iki karargahta
mevcut üsera-yı Osmaniye’nin cümlesini Moskova’ya getirip
oradan memlekete sevke muvaffak olmuştur.
MOSKOVA’DA RAMAZAN, BAYRAM VE ÜSERAYA
ZİYAFET VE HEDİYELER

1918 senesi Ramazan’ında Moskova’da bulunan (53) esir
Osmanlı neferine Hilal-i Ahmer murahhasının teşebbüs ve
iştirakiyle yerli Müslümanlar bir iftar ziyafeti tertip eylediler. Ziyafet Moskova Türk-Tatar mektebinin büyük binasında verildi. Hamurlu et suyu, etli pilav, komposto, çay ve bol
francaladan mürekkep bu iftardan esirlerimiz çok memnun
kaldılar. Hele çay esnasında kendilerine tevzi edilen sigara
ve kibritler memnuniyetlerini daha ziyade artırdı. Okur yazarlarına Kuran, kitap ve risaleler de hediye edildi. İftardan
sonra mektebin havalisinde ta sabaha kadar Anadolu şarkıları çağırıp, Anadolu oyunları oynadılar. Yemekleri Müslüman
hanımları pişirmişlerdi. İftar esnasında ve iftardan sonra eğlenilirken kadın, erkek bir hayli Müslüman hazır bulundu.
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Şeker Bayramı için muvasalamız olan karargahlara Moskova ve Petrograd’dan gelip geçecek üsera kafilelerine tevzi
edilmek üzere bayram hediyeleri paketleri hazırladık. Gerek
iftar ziyafeti gerek bayram hediyeleri için un, et, pirinç, çay,
kahve, şeker vesairenin bir kısmı Alman Baş Komisyonu ambarından iştira olundu, bir kısmı Moskova Türk-Tatarları tarafından aynen teberru edildi. Sigaralarla kibritler ise Moskova İaşe Komiserliğinin delaletiyle hükümetçe mevzu fiyatına
iştira olundu.
Bayram hediyesi paketleri çay yahut kahve, şeker, gevrek,
cigara ve kibriti muhtevi idi. Hilal-i Ahmer hemşireleri bu erzakı birer birer ölçüp güzel paketçikler yaptılar ve paketlerin
içerisine matbu birer bayram tebriknamesi de koydular. Bu
küçük hediyecikler esirlerimizin cidden hoşuna gidiyordu;
birkaçı tebriknameleri saklayıp memleketlerine götüreceklerini bile söylediler. Varnadin ve Vetloga karargahlarına bayram hediyelerini ve hediye kitaplarını iki hemşire vedaatiyle
gönderdim. Petrograd’dan geçenlere Mülazım Cevat Efendi,
Moskova’dan geçenlere bizzat tevzi ettim.
İKİNCİ DEVRE
ŞARK VİLAYETLERİNE AZİMETİM

Yukarıda arz ettiğim veçhile Almanlar bizim üseranın
sevkinde, mukaveleye rağmen izhar-ı atalet ediyorlardı. Volga
havzasında bulunan karargahlarda ezcümle Kazan’da mevcut 15, 20 zabit bir türlü gelip çıkamıyorlardı. Moskova’nın cenubunda bazı efradın ve sivillerin sevk olunmayarak kaldığı
zannolunuyordu.
Şarktan Meclis-i Müessis Azası Komitesi Hükümeti’nin
Çekoslovak kuvve-i muavenesine müstenid ordusu muvaf-
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fakiyetle ilerliyor; bu ordunun taht-ı hükmüne geçen mahallerde bulunan üseranın artık terhis ve sevkleri imkanı zail
oluyordu. Mesela Krasnoyarsk Karargahı’ndaki Osmanlı üserası ta (Omsk)a kadar sevk olunmuşken bu şehrin Çekoslovak
müfrezeleri tarafından zabtı tekrar Krasnoyarsk’a iadeleri ile
esaretlerinin idamesini mücip olmuştu.
Bunun üzerine Osmanlı Heyet-i Sefareti’nin askeri murahhası Remzi Paşa ile Harbiye Nezareti Murahhası Hakkı Bey
ve ben henüz gidip gelmek mümkün olan mevakide ilişip
kalmış esirlerimizi bir an evvel kendi vesaitimizle kurtarmak
çarelerini düşündük.
Meclis-i Müessisan ve Çekoslovak kuvvetlerinin mütemadiyen ilerledikleri Volga havzasında ve alelhusus Kazan’dan
zabit esirlerimizi kurtarmak işini ben deruhte ettim. Hakkı
Bey cenuba gidecek oldu. Hatta Remzi Paşa bile icab ederse
tehdit altında bulunan mahallerden bazılarına kendisinin gideceğini söyledi.
Bu sıralarda Simbirski şehrinin zabtolunduğu ve Çekoslovakların Kazan’a doğru yürüdükleri ve hatta Kazan’ın bile
düştüğü haberleri Moskova’ya geliyordu. Ekseriya mübalağalı haberler varit olduğundan ben bunlara kulak asmadan
Nijni tarikiyle Kazan’a müteveccihen 28 Temmuz sene 1918’de
Moskova’dan hareket ettim.
(NİJNİ- NOVGOROD) DA

Nijni Novgorod’da hiçbir Osmanlı esiri kalmamış olduğunu, Alman Tali Komisyonu’ndan ve üsera-yı Osmaniye’ye muavenetle iştigal etmiş olan yerli Müslümanlardan öğrendim.
Lakin ara sıra şarktan ve şimalden gelerek garba ve cenuba giden perakende esirler zuhur etmekte olduğundan icap ederse
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bu gibilere muavenette bulunulmak için yerli Müslümanların
muteberanından min-külli’l-vücuh şayan-ı itimad olan Abidüllin Efendi’ye bin ruble bıraktım. O günlerde Varnadin ve
Vetloga’dan nehir tarikiyle vürudları beklenen esirlerimizin,
Çekoslovak taaruzuna maruz Nijni’de alıkonmayarak derhal
Moskova’ya sevk edilmelerini Alman Tali Komisyonu ile bilmüzakere karar-ı katiye rapt ettikten sonra Kazan’a azimet
ve 30 Temmuz’da şimali Volga havzasının merkezi olan işbu
mühim şehre muvassalat ettim.
(KAZAN)DA

Alman Tali Komisyonu, Avusturya-Macar Üsera Komisyonu, İsveç ve Danimarka sefaretleri memurlarını, Rus
Hükümeti’nin üsera ve muhacirin komiserleri ile mülakatlarım neticesinde Kazan ve civarında asker ve sivil bir miktar
Osmanlı esiri olduğunu öğrendim. Bunlardan birkaç neferin
hastanede ve üsera karargahında yatıp kalktıkları ve kısm-ı
küllisinin şehirde ve köylerde dağınık yaşadıkları, miktar-ı
hakikileri hiçbir yerde mukayyet ve hiçbir resmi makama
malum olmadığı tebeyyün etti. Miktarlarını ve isimlerini
öğrenmek için, bizzat şehirde taraf taraf aramak lazım geliyordu. Bir kısmı köylere dağılmış bulunduğundan şehirdeki
taharriyat bile kifayet etmeyecekti.
KAZAN’DA ÜSERA KARARGAHI

Evvela üsera karargahını ziyaret ettim. Şehirden dört beş
kilometre uzakta tesis olunan ve evvelce Rus askerlerinin
yazlık ordugahı olan bu karargahın havası temiz, her tarafı
ağaçlık, manzarası güzel, yeri ferahlıdır. Etrafında tel örgü, çit
filan gibi bir hudut olmadıktan başka, karargah sakinlerinin
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taht-ı nezarette bulunduklarını andırır nöbetçi filan da yok
idi. Karargahın idaresi Rusların değil, Avusturya-Macarların
elinde idi. Barakalar geniş ve oldukça temizdir. Fakat sayfiye olarak bina edildiklerinden kışın mutlaka soğuk olacaktır.
Kazan Sovyeti’nin üsera ve muhacirin idaresi bu karargahta 7 Osmanlı neferinin mevcut olduğunu haber vermiş iken,
ziyaretim neticesinde hafif hastalara mahsus barakada biraz
na-mizaç bir Türk neferinden başka hiçbir Osmanlı mevcut
olmadığı anlaşıldı!.. Bu küçük müşahede Rusların resmen
verdikleri malumat ve haberlerin ne derecelerde sahih olabileceğine misal olabilir.
Karargah sükkanının ekseriyeti Avusturyalı ve Macar’dı.
Bunların yiyecek ve içeceklerini Danimarka Sefareti memuru
ile Avusturya-Macar Sevkiyat Komisyonu ita ediyordu. Ekmekleri miktar-ı kifayede olup sabah akşam verdikleri etli
patates ve lahana çorbası da yenmeyecek gibi değildi. Hastanede süt, tereyağı, beyaz ekmek de verildiğini gördüm. Bizim
Türk neferlerine de bittabi aynı gıda veriliyordu. Ve neferimiz
hayatından müşteki değildi.
KAZAN’DA ÜSERA BULUNAN HASTANELER

Osmanlı üserasını aramak üzere, 3 Ağustos’ta şehrin hastanelerini dolaştım. Bu hastanelerin heyet-i umumiyesinin
değil, hatta ayrı ayrı her birinin bir idare heyeti veya müdürü bulunup bulunmadığını bir türlü anlayamadım. Kazan’da
Osmanlı üserasından kaç hastanın varlığını bilen bir mevki-i
resmi olmadıktan başka, hastanelerin idare odalarında bile,
kendi hastanelerinde Türklerden hasta olup olmadığını haber
verebilecek kimseye tesadüf olunmuyordu! Her hastaneye,
milliyet ve ordu ayırmaksızın Rus, Macar, Türk, Alman...ilah.
üserası yalnız isimleri kaydolunup mensup oldukları ordula-
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rın işaretine bile lüzum görülmeksizin yatırılmıştı. İsimler de
alel-ekser yanlış yazıldığından esami cetvellerinden de ciddi
ve kati malumat alabilmek zordu. Binaenaleyh hastanelerin
koğuşlarını birer birer dolaşarak “İçinizde Türk neferi var
mı?” diye bekçi gibi bağırıp aramaktan başka çare yoktu. Biz
de bu iptidai usule müracaat ettik; dolaştık, bağırdık, sorduk:
Fakat hamdolsun hiçbir hasta Türk bulamadık. Anlaşıldı ki
karargah hastanesinde gördüğümüz bir tek neferden gayri
hastanelerde de Türk esiri yoktu.
Kazan’daki hastanelerin intizam-ı idaresi, taharet ve nezafeti Kostoroma’dakilere nazaran pek ziyade aşağıdır. İçeriye
giren çıkan belli değildir. Doktorları arayıp bulmak müşküldür. Döşemeler, yatak çarşafları pistir. Yemek kaplarının itina
ile yıkanmadığı da ayrıca göze çarpıyor.
SERBEST ESİRLER

Kazan’da bulunan Osmanlı esirlerinin hemen hepsi
Kazan’ın Müslüman mahallelerinde serbest yaşamakta idiler.
Bunların zabit, sivil veya neferlerini ayırmak müşküldü. Bazı
nefer veya çavuşlar zabit olduklarını iddia etmişler, bazı siviller kendilerini asker diye göstermişler, bazı askerler de bilakis
sivil, demeyi daha muvafık bulmuşlardır; bu karışık kümenin
bir kısmı otellerde, bir kısmı evlerde, bir kısmı ise medreselerde yatıp kalkıyorlardı. İçlerinde alışveriş edenler, hizmete
girenler olduğu gibi, başıboş gezenler ve böyle boş boşuna
dolaşarak Osmanlı ordusunun şerefini hakkıyla muhafaza
edemeyenler de yok değildi. Birkaç çavuş ve nefer mahalle
bekçisi yazılmışlar, birkaç zabit ve nefer de “Kızıl Hassa”ya
yani Bolşevik Ordusu’na kaydolmuşlardır. Bir miktarı Tatar
köylerine dağılarak orada rençberliğe girmişler, ve hatta rivayete göre bazıları köylerde evlenerek adeta yerleşmişler ve
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mahalli Müslümanlar arasında eriyip gitmişlerdir. Bazıları
da şehirler, köyler arasında öteberi satarak geçiniyorlardı.
Elhasıl bu havalideki üsera-yı Osmaniye daima hareket ve
temevvüc halinde idi; geliyorlar, gidiyorlar, dağılıyorlar, toplanıyorlardı.
Maruzat-ı salifeden anlaşılır ki Kazan ve civarında bulunan üsera-yı Osmaniye’nin miktarını tadat ve tayin imkan
haricindedir. Mamafih takribi bir miktar elde edebilmek için
“Osmanlı Hilal-i Ahmeri” murahhasının Hilal-i Ahmer ianesi tevzi etmekte olduğu haberini etrafa dağıttım; iane almak
için gelenleri kaydedecektim. Bazıları geldiler, yazıldılar, ve
iane aldılar. Bazıları meşgalesini terk etmemeyi, gelip yazılmaya tercih etti. Gelmeyenlerin künyelerini, arkadaşlarından
öğrenmek kabil olmadı. Bütün bu müşkilata rağmen Kazan’da
iken (76) Osmanlı esirinin isimlerini ve bazılarının künyelerini kaydedebildim. Bunların bazıları zabit, bazıları efrad ve
sivil idi. Bir kısmı Kazan’da yerleşmiş gibi bulunuyor, bir kısmını ise ben orada iken Sibirya’dan gelip memlekete gidenler
teşkil ediyordu.
KAZAN TEHLİKEDE İKEN
ÜSERANIN KURTARILMASI TEŞEBBÜSLERİ

Kazan’a muvassalatımın beşinci günü (4 Ağustos sene
1918) Kazan’ın, Meclis-i Müessisan Azaları Hükümeti ordusuyla Çekoslovak kuva-yı muavenesinin ciddi tehdidine
maruz bulunduğu tezahür etmişti. Moskova’da iken korkulan tehlike iyiden iyiye baş gösteriyor demekti. Kazan sukut
edip üsera-yı Osmaniye Meclis-i Müessisan Hükümeti eline
düşerse, tahliye ve sevkleri bir müddet mümkün olmayacaktı; çünkü bu hükümet “Brest-Litovsk” muahedesini red-
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dediyordu. Buna binaen, Alman ve Avusturya-Macaristan
mümessilleri ile ben, Danimarka ve İsveç memurlarını yanımıza alarak Kazan’da bulunan esirlerimizin, dakika fevt
edilmeksizin şimal-i garbiye sevklerini Sovyetler Hükümeti
ile müttefikin arasında mevcut mukaveleye istinaden kemal-i
katiyyetle Kazan’ın Sovyet Hükümeti’nden taleb ettik. Üsera
sevk olununca biz de azimet edecektik. Fakat Kazan Bolşevik Hükümeti 5 Ağustos gününü boş yere kaybetti. İhtimal
vesait-i nakliyeyi daha mübrem ihtiyacatına kullanarak üserayı sevk edemedi; ve bizi de tehlikenin o kadar yakın ve kati
olmadığı(nı) söyleyerek avuttu..
KAZAN BOMBARDIMANI VE ÜSERA SEVKİYATI

6 Ağustos sabahı tehlike tahakkuk etmişti: Şarapneller
şehrin üzerinde patlıyordu... Biz bir daha hükümet nezdinde teşebbüsatta bulunarak talebimizi tekrar ettik; üseranın
Volga’da işleyen gemilere irkap edilmekte olduğunu söylediler. Fakat bilahare anlaşıldı ki Volga Nehri’nin iskeleleri civarı
bu bombardumanlarında bulunduğundan üseranın gemilere
irkabı kabil olamamış ve esirlerin cümlesine kendi başlarının
çaresine kendilerinin bakmaları tavsiye olunmuştur.
Ertesi gün, ordugahtan giden üseranın iki ateş arasında
kalıp birçok telefat verdikleri şayi olduysa da inde’t-tahkik,
hamdolsun şayianın asılsız olduğu tebeyyün etti.
Karargahta Osmanlı üserası mevcut olmadığından* işbu
kafilede Osmanlıların bulunmaması icab ederse de şehir kumandanlığı 4 ve 5 Ağustos’ta bilcümle üseranın karargaha
toplanmasını emretmiş olduğundan bazılarının davete icabet
etmiş olması muhtemeldi; lakin vakayi pek süratle tevali etti* Karargah hastanesinde gördüğüm Karacabey’li Ömer Mehmet iki gün evvel sevk olunmuştu.
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ğinden kumandanın emrine itaatle karargaha giden Osmanlı
esirlerinin pek az olduğunu zannederim. Yalnız mahpus bulunan yedi Osmanlı neferinin mahpustan karargaha götürülmüş olması agleb-i ihtimaldir.
KAZAN’DA TEBEDDÜL-İ HÜKÜMET

6 Ağustos akşamı şehrin yakınında tüfek ve mitralyöz
ateşi oluyordu. Osmanlı Hilal-i Ahmer murahhası ve Alman,
Macar, Avusturya üsera komisyonları bu gün şehri terk etmek istedilerse de başta üsera sevkiyatı umuru ile meşguliyet, sonraları cephelerde dolaşan kumandanı arayıp bularak
müsaade almaktaki müşkilat, maksadın husulüne mani oldu.
Akşam üstü şehir dört taraftan ihata edilmiş olduğundan, artık şehirden çıkmak kumandan muavininin tabiriyle “yüzde
yüz tehlikeye atılmak” demekti. 6-7 Ağustos, geceleyin Sovyetler Hükümeti’nin askeri Kazan şehrini tahliye etti. Sabahleyin, şehrin hakimi Meclis-i Müessisan Azası Hükümeti’yle
onun kuvve-i muavinesi olan Çekoslovak ordusu olmuştu:
Bolşevikler hükümeti yerine Meclis-i Müessisan Azası Hükümeti geçmiş, Kazan’da hükümet tebeddül etmişti.
YENİ VAZİYETE GÖRE DÜŞÜNDÜKLERİM

Ben daha Moskova’dayken Bolşevik Hükümeti idaresi altında bulunan mahallerden Osmanlı üserasının ekseriyeti-i
azimesinin tahliyesine muvaffakiyet hasıl olmuştu. Şimdi Rusya’da kalan üseramızın en çoğu Sibirya’da ve Volga Nehri’nin şark havalisinde bulunuyorlardı. Bunların
Moskova’daki Osmanlı Sefareti ve Üsera Komisyonu ile muhaberat ve münasebatları münkatiydi. Bu halde, benim böyle
kendi arzu ve iradetimle değil; belki ilca-yı vukuat ile Bolşevik
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Hükümeti idaresinden Meclis-i Müessisan Hükümeti hükmü
altına geçirilmiş olmam Volga havzasında ve Sibirya’da bulunan üseramıza muavenet ve ifa-yı hizmet için iyi bir fırsat
olabilirdi. Bu düşünceye binaen, galiplerin şehre biraz intizam ve kendilerine biraz çeki düzen vermelerine muktezi birkaç gün geçtikten sonra, “Meclis-i Müessisan Hükümeti”ne
resmen müracaata karar verdim.
MACAR DOKTORLARININ KURŞUNA DİZİLMESİ
VE BU VAKANIN BİZE TESİRİ

Ağustosun 9’uncu günü Macar, Alman ve Avusturyalı arkadaşlarımla beni hayli rahatsız eden garip bir havadis şayi
oldu: Rus hastanelerinde üserayı tedavi ile meşgul iki Macar
doktoru ve bir tıbbiye talebesini hastanenin Salib-i Ahmer
bayrağı altında alıp çıkararak, birkaç dakika süren bir muhakemeyi müteakip kurşuna dizmişler... Kurşuna dizildiği rivayet olunan doktorların bir arkadaşı da aramızda bulunuyor
ve kendisinin de aranıldığını bildiğinden bittabi çok sinirleniyordu. O da o gün aramızdan kayboldu. Aynı rivayet onun
hakkında da tekerrür etti. Artık hepimizin kalbinde birkaç
saat sonra tutulup aynı akibete uğramak endişesi baş gösterdi... Hele Alman Komisyonu Reisi cidden korkuyordu. O günün akşamı üç doktorla bir tıbbiyelinin Sırp müfrezesi emri
ile kurşuna dizilmiş oldukları tahakkuk etti. Bittabi endişemiz daha ziyade arttı. Bu azap ve endişe verici halden kurtulmak için ertesi gün erkenden mevki kumandanına resmen
müracaat edilmesini arkadaşlarıma teklif ettim. Bu teklifimi
Avusturyalı ve Macarlara ve bir hayli ısrarla da Alman ve
İsveçli’ye kabul ettirebildim. Galiplerin Alman ve AvusturyaMacar üsera komisyonlarına hüsn-i zan beslemedikleri söyleniyordu. Elhasıl bu geceyi pek sakin ve müsterih bir uyku ile
geçirmiş olduğumuzu iddia edemem.
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MECLİS-İ MÜESSİSAN HÜKÜMETİ ORDUSUNUN
KAZAN MEVKİ KUMANDANINDAN VESİKALAR ALDIK

Meclis-i Müessisan ordusunun Kazan Mevki Kumandanı’na
hep beraber gittik. Kapıdaki çavuş ve neferler, “Konsoloslar
geliyor!” diye tumturaklı ve ihtiramkar karşıladılar. Mevki
kumandanı olan ihtiyar Rus miralayı da çok dürüst, hatta
ihtiramkar davrandı. Vaziyetten cesaret alan Alman Tali Komisyonu Reisi söze protesto ile başladı: Nasıl oluyor da Salib-i
Ahmer bayrağının taht-ı himayesine bulunan hekimler kurşuna diziliyor? Alman arkadaşımız tab’an çok korkak bir Musevi tüccar katibi ise de miralayın fazla tevazu ve ihtiramından arslan kesilmişti. Miralay istifa-yı kusura kalkıştı. Haberi
olmadığını, bir Sırp çetesinin böyle “vahşi” hareketinden çok
müteessir olduğunu, fakat haberin sahih olmamak ihtimalinin de henüz mevcut bulunduğunu.. ilah. kekeledi... Biz galebe etmiştik. Mevki Kumandanlığı mührüyle cümlemize birer
vesika-i resmiye verildi. Ecnebi devletlerin mümessilleri sıfatıyla şehirde masuniyet-i şahsiyemiz temin olunuyor ve şehirden çıkıp Meclis-i Müessis Hükümeti arazisinde istediğimiz
yere gitmeye de müsaade ediliyordu. Bu kağıt parçalarını alıp
cebe koyduktan sonra hayli müsterih olduk. Gelirken birbirimize iki çift söz katmamış idik, dönerken mütemadi gülüşerek şakalaşıyorduk...
SAMARA’YA HAREKET

Kazan’da muharebe devam ediyordu. Şehri tahliye eden
Bolşevikler, sekiz-on kilometre şark-ı şimalide ormana tahassun ederek, fasılalı bombarduman ediyorlar, ve arasıra şehre
doğru hücum kolları gönderiyorlardı. Cenup tarafı açıktı.
Meclis-i Müessis Azası Komitesi Hükümeti’nin merkez-i
idaresi olan Samara şehrine gidip, hükümet-i mezkure erka-
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nı ile bilmüzakere bu havalide üsera-yı Osmaniye umuru ile
meşgul olabilmek için, Kazan Mevki Kumandanı’ndan aldığımız müsaadeye dayanarak, 14 Ağustos’ta Kazan’dan araba ile
hareket ettim. Ve ancak 20 Ağustos’ta Simbirski şehrine gelip
yattım. Bu yol Müslüman Türk-Tatar köyleri arasından geçtiği
cihetle hiç rahatsız edilmedim.
Meclis-i Müessis Hükümeti idaresi alında bulunan Simbirski şehrinde Osmanlı üserası ahvalini İsveç Sefareti
Şubesi’nin memur-ı mahsusu olan Magnos Firites ile şehrin
Ahund-imamı Şakir Hazret-i Gaffari’den sorup öğrendim.
SİMBİRSKİ’DE ESİRLERİMİZ

Simbirski(de) bulunduğum gün yani 21 Ağustos sene
1918’de şehirde bir Osmanlı esiri bile yoktu. Ancak efradının,
Erine, Hoşaba Penyamen, Besahab Marami, Avih-Avih Hab
gibi tuhaf tuhaf isimleri olan yedi kişilik bir aile vardı. Osmanlı tebasından olduğunu iddia ile İsveç memurlarından
muavenet-i nakdiye almış olan bu garip isimli ve kesir efradlı
ailenin adresleri malum olmadığından kendilerini görmek
nereli ve ne cins ve milletten olduğunu tahkik etmek kabil
olmadı.
1918 senesi Mart’ından Haziran’ına kadar İsveç memuru
tarafından burada 58 asker ve on yedi sivil esirimize muavenette bulunulmuş ve Haziran’da yetmiş sekiz asker esirimiz Moskova’ya sevk olunmuştur. Temmuz ve Ağustos’ta
Simbirski’ye 6 asker ve 38 sivil esirimiz gelmiştir. Meclis-i
Müessis Hükümeti askeri tarafından Simbirski’nin zaptından
sonra alay ve taburu gayri mukayyet binbaşı Ali Rıza Efendi
ile ismi gayri malum bir zabit ve iki refiki Çilabinski’den gelip
Moskova’ya gitmişlerdir.
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Simbirski’de ikamet eden üsera-yı Osmaniye’ye İsveç memuru yardım ettiği gibi mahalli Müslüman Türk-Tatarların
“Milli Şura” dedikleri müessese-i milliyeye merbut Türk Esirlerine Muavenet Komisyonu dahi 1918 senesi Şubat’ından
Temmuz iptidalarına kadar Simbirski şehri ile civarında bulunan köy camilerinde (20 000) rubleyi mütecaviz iane toplayıp üsera-yı Osmaniye’ye gerek nakden gerek erzak ve elbise
tevzii suretiyle muavenette bulunmuştur.
SİMBİRSKİ KABRİSTANINDA OSMANLI ESİRLERİNİN
MEZARLARI VE BİR KARAR

Simbirski mezarlığında, Cihan Harbi’nde esir düşen Osmanlılardan ancak dört neferin kabri mevcut ise de 1877-78
(1293) harbinde esir olup Simbirski’de ikamet ettirilen Osmanlılardan 42 zabit ve nefer burada medfundur. Osmanlı
üserasının makbereleri hiçbir alamet-i hususiye ile tefrik
edilmiş olmadığından, birkaç on sene daha geçtikten sonra
unutulmaları pek muhtemel bulunduğunu refakatimde bulunan şehir Ahund-imamı Efendi ifade etti. Bu ihtimalin diğer
şehirlerde tedfin olunan esirlerimizin mezarları için de pek
varit olduğundan, Rusya’da sakin Müslüman Türk-Tatarların
Umur-ı Diniye Nezareti’ne resmen müracaat ederek Cihan
Harbi’nde esir olup Rusya şehir ve köylerinde tedfin olunan
şehitlerimizin medfenlerinin unutulmaması, isimlerinin hayır ile yad olunabilmesi için her mezarlığa hiç olmazsa müşterek bir mezar taşı diktirilmesini talep ve ricaya karar verdim.

96

Seçil Karal Akgün • Murat Uluğtekin

MECLİS-İ MÜESSİS AZASI KOMİTESİ HÜKÜMETİ’NİN
MERKEZ-İ İDARESİ OLAN (SAMARA)YA MUVASALAT

Simbirski’den nehir yoluyla Samara’ya geldim. Meclis-i
Müessis Azası Komitesi Hükümeti’nin merkez-i idaresi olan
Samara şehrine muvasalattan iki saat akdem vapur üzerinde,
Çekoslovak memurin-i askeriyesi tarafından vesaik yoklaması icra edildi. Benim ve muavinimin Osmanlı Hilal-i Ahmeri
memurları olduğumuzu mübeyyin vesaikimiz, Çekoslovakların nazar-ı dikkatlerini celbederek bir lahza tereddütlerini
mucip olduysa da, nihayet seyahatte serbest devamımıza müsaade ettiler. Sonradan öğrendiğime göre, Kazan’dan vapurla
gelen Alman Üsera Komisyon Reisi Landman ile İsveç Sefareti B Şubesi memuru Zandberg, vesaik yoklaması esnasında
Çekoslovaklar tarafından tevkif edilip Samara’da bir müddet mevkuf tutulduktan sonra tahtel-hıfz Çilabinski Üsera
Karargahı’na sevk olunmuşlardır. Avusturya ve Macar üserasına muavenet için Sibirya’ya gönderilen Danimarka Sefaret
memurlarından Malstram Biraderler de yine Çekoslovakların
böyle bir vesika yoklamaları esnasında tevkif edilerek mücmel bir istintak ve muhakeme akabinde kurşuna dizilmişlerdir. Atide nakledeceklerimden de anlaşılacağı üzere gerek
Meclis-i Müessisan Azası Komitesi Hükümet, gerekse bu hükümetin kendisinden daha kavi istinadgahı olmak cihetiyle
o hükümete hakim makamında bulunan Çekoslovak ordusu
ve Çekoslovak Meclis-i Millisi, Osmanlı üserasına ve Osmanlı Hilal-i Ahmeri memuruna daima müsaadekar hatta muhabbetkar davranmışlar, Alman veya Macarlara gösterdikleri
huşunet ve şiddeti bize karşı asla izhar etmemişlerdir.
Bu farkın asıl sebebi, mezkur hükümet ve ordunun saha-i
faaliyeti olan mıntıkanın %40 nispetinde Müslüman TürkTartarlarla meskun olmasıdır, zannediyorum.
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MECLİS-İ MÜESSİS HÜKÜMETİ’NDEN VAZİFEDE
DEVAMIMA MÜSAADE İSTİHSALİ

Samara’ya muvassalatımı müteakip ilk işim, hükümete resmen ve tahriren müracaat ederek, taht-ı idarelerinde
bulunan kıtada mevcut Osmanlı üserasına ifa-yı muavenet
zımnında müsaade talep ve rica etmek oldu. 24 Ağustos’ta
Meclis-i Müessis Hükümeti’nin Harciye Nezareti’ne müracaat etmiştim. Ancak 10 Eylül’de cevab-ı muvafakat alabildim.
İfa-yı vazifede devam için Çekoslovak Ordusu İstihbarat-ı Askeriye Şubesi’nin bir mani tasavvur etmemesi, sonra Meclis-i
Müessis Hükümeti Harbiye Nezareti’nin ve Çekoslovak Ordusu Garp Cephesi Kumandanı’nın, daha sonra Çekoslovak
Meclis-i Millisi Mümessili’nin ruhsatname vermesi lazım geliyordu. 16 gün zarfında bu zevatı ayrı ayrı görüp konuşarak,
muktezi vesaiki elde ettim.
Hürmetkar bir nezaketle beni kabul etmiş olan Çekoslovak Meclis-i Millisi Mümessili Doktor Velasak ile konuşulurken, mumaileyh Meclis-i Müessis Hükümeti arazisinde
vezaif-i asliyemden hariç mesail ile meşgul olmayacağım tabi
olduğunu zikre lüzum görmüş ve tarafımdan da hidemat-ı içtimaiyenin cümlesinin fevkinde gördüğüm vazife-i insaniye
ve şefkatkaranemin bütün faaliyetimi bel’e kafi olduğu cevabı
verilmişti...
SAMARA ÜSERA KARARGAHINI ZİYARET VE
SAMARA’DA OSMANLI ESİRLERİNİN HALİ

Meclis-i Müessis Hükümeti Hariciye Nezareti’nden, Rus
Kumandanlığından ve Çekoslovak Mümessilliğinden aldığım üç vesikayı ibraz ile Samara Üsera Karargahı’nı ziyaret
edebildim. İhtiyar bir Çek neferi refakatinde üsera karagahını
dolaştım.
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Karagahta 6 Osmanlı neferi vardı. Muavenet-i lazımede
bulundum.
Samara’da iki Osmanlı askeri doktoru Binbaşı Behram
Efendi ile Yüzbaşı Arstidi Efendi serbest yaşıyorlardı. Behram
Efendi Rus hastanelerinden birinde maaşla çalışıyor, Arstidi
Efendi şehirde, bilhassa şehrin kesir-ül-miktar Rum ahalisi
arasında icra-yı tababet ile temin-i maişet ediyordu. Bunlara
da Hilal-i Ahmer hediyesi verildi.
Sivil esirlerden çoğu harp başlamadan evvel Rusya’da yerleşmiş ve harp esnasında memlekete dönmemiş veya dönememiş Trabzonlu, Hemşinli esnaf ve tüccardı. Çoğunun hal
ü vakti pek iyiydi. İçlerinden muhtac-ı muavenet olanlarının
ikametgahıma gelip Hilal-i Ahmer hediyesi almalarını tembih ettirdimse de gelen olmadı.
Samara’da bulunduğum sırada şarktan gelip Moskova’ya
veya Saratof’a giden üsera-yı Osmaniye’ye de muavenet-i lazımede bulundum.
Samara’da İsveç Sefareti’nin memur-ı mahsusu yoktu. Yalnız, İsveç Salib-i Ahmeri’nden Madam Linder, Osmanlı üserasına da, Alman üserasına olduğu gibi muavenet etmekte
bulunduğunu beyan etti ve beyanatı karargahta gördüğüm
efrad ile Binbaşı Behram Efendi tarafından teyit olundu.
Samara’da sakin yerli Müslüman Türk-Tatarlar, üsera-yı
Osmaniye’ye yardım için bir komite tesis etmişler ve iptidaları bir miktar iane cem ile yardımda bulunmuşlar ise de ben
Samara’da iken bu komitenin ciddi faaliyetini görmedim.
UFA’DA ÜSERA KARARGAHLARINI ZİYARET

12 Eylül’de Samara’dan çıkıp demiryolu ile ertesi günü akşamı Ufa’ya muvasalat eyledim. Ve 14 Eylül’de Ufa Üsera Ka-
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rargahı Kumandanı olan Çek memurundan müsaade alarak
aynı günde bir fabrikanın işçi barakalarında yerleştirilen bir
üsera karargahını ziyaret ettim. Şehir kenarında yüksekçe
bir mahalde bulunan bu karargahta 73 nefer Osmanlı esiri
mevcut idi. İçlerinden birkaçı sivil ise de, asker olmadıklarını
ispat edemediklerinden, askeri esir muamelesi görmektedirler. Bulundukları mahalden kendilerine edilen muameleden,
geçirdikleri hayattan çok şikayet etmediler. İsim ve künyeleri
zaptedilip Hilal-i Ahmer hediyesi tevzi olundu.
Hastanede bir Osmanlı esirinin hasta yattığını istihbar
ederek 17 Eylül’de ziyaretine gittim. Hastane idaresinin intizamsızlığından dolayı, böyle bir hastanın olup olmadığını öğrenmek çok müşkül oldu. Bütün koğuşları dolaşıp arayarak,
hiçbir Osmanlı neferinin mevcut olmadığını müşahede ettik.
Nihayet bir hastabakıcı, beş gün evvel bir Müslüman askerin
vefat etmiş olduğunu söyledi ise de isim ve künyesine dair
malumat-ı mevsuka almak kabil olmadı...
İstep Karargahı denilen karagaha bir miktar Osmanlı esirinin Orenburg vilayetinden getirilmiş olduğunu haber alarak, 18 Eylül’de işbu karargahı ziyaret ettim. (20) nefer vardı.
Bunların da isimleri ve künyeleri zaptedildi. Ve iane dağıtıldı.
Kumandanlık tarafından bu efradın birkaç gün sonra diğer
bir mahalle sevk edilecekleri beyan olunduysa da nereye gidecekleri tasrih edilmedi.
Aynı günde 13’üncü Rus Alayı Kışlası’nda hademe suretiyle iskan edilmiş olan (10) Osmanlı neferi daha ziyaret olunup
isimleri zabt ve iane tevzi edildi.
Bu suretle 15-19 Eylül zarfında Ufa’da görülüp muavenet
edilen üsera-yı Osmaniye miktarı 113 neferdir.
Birkaç gün sonra bunlardan (20)si meçhul bir tarafa sevk
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edilip miktarları (93)e tenezzül etti ise de 25 Eylül’den sonra perakende (5) nefere tesadüf olundu. Teşrinievvel iptidalarında (3) nefer daha zuhur etti. Nihayet 24 Teşrinievvel’de
muhtelif karargahlardan (24) nefer geldi. Hasılı Teşrinievvel
nihayetinde Ufa’da bizce mukayyet üsera mevcudu (125)e bali
oldu.
Yeni gelen veya bulunanların her birine Hilal-i Ahmer hediyesi olan (10) ruble veriliyordu.
UFA’DA KURBAN BAYRAMI VE “MÜSLÜMAN
ESİRLERE MUAVENET” KOMİTESİ

Eylül’ün 15’inde Kurban Bayramı başladığından, o günden
itibaren Müslüman esirlere 3 gün şehre serbest çıkmak ve
şehirde işsiz gezinmek müsaadesi istihsal olundu. Bu müsaadeyi almak için şehrin “Müslüman Üseraya Muavenet Komitesi” denilen müessesesi ile Birinci Mahalle imam-ahundu
merciine müracaat etmişlerdir.
Ufa’da “Üsera’ya Muavenet Komitesi” Rusyalı Müslümanlar tarafında tessis edilmiş bu nevi komitelerin en faallerindendir. Üsera Karargahları Kumandanı olan Çek zabiti ile
İsveç Sefareti memuru Komite’nin bizim üseraya yardımını
şükran ve minnet ile yad ve tezkar ettiler. Derece-i gayret ve
himmetine ben de birkaç defa şahit oldum. Kurban Bayramı
münasebetiyle Müslüman üseraya çekilen ve aşağıda tafsil
olunan ziyafetten maada Komite bir çay ziyafeti esnasında
yerli Müslüman Türk-Tatar tüccarlardan 20 000 rubleye yakın iane-i nakdiye toplamıştır. Bu münasebetle hamiyetli ve
şefkatli tüccardan Ufa’nın Meclis-i Müessis ordusu tarafında terki esnasında hırsızlar tarafında şehit edilen ve Çarlık
devrinde Osmanlı esirlerine muavenetinden dolayı iki defa
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hapsedilmiş olan Hasan Efendi Kerimi’nin ismini hürmet ve
rahmetle yad etmeyi bir vazife bilirim.
Müslüman esirler bayram namazında Birinci Cami mahalline toplandılar. Hatip Efendi, bayram hutbesinde, karşısında
oturan mücahitlerin fezailinden bahsetmeyi unutmadı: Kurban etlerinden bir kısmının onlara tefrikini ve bayram münasebetiyle hedaya-yı nakdiye cemini ihtar etti. O gün aynı tavsiyeler diğer camilerde dahi tekrar edildiğinden, esirlerimiz
için pek çok et ve bir hayli para toplanmıştır.
“Üseraya Muavenet Komitesi” bu toplanan kurban etleriyle bayramın ikinci günü üsera-yı İslamiye’ye (Osmanlı
Esirlerinden başka Avusturya-Macar ordusuna mensup (20
kadar) Boşnak Müslümanlar vardı.) iyi bir ziyafet çekti. Ziyafetten artan et takriben 2000 ruble’ye satılıp esmanı Muavenet
Komitesi’ne varidat kaydolundu.
“Üseraya Muavenet Komitesi” her gün her nefere 1 ruble
hesabıyla mevadd-ı gıdaiye satın alıp, karargahtaki yiyeceklerini kemiyet ve keyfiyet cihetiyle takviye ve tezyid etmekte,
bundan başka ara sıra sabun tevzi eylemekte idi.
İSVEÇ MEMURLARININ MUAVENETİ

Ufa’da İsveç ve Danimarka sefaretlerinin memur-ı mahsuslarıyla İsveç Salib-i Ahmeri’nin bir murahhası vardı. İsveç
Sefareti memuru Alman üserasıyla beraber Osmanlı esirlerine de nezaret ve muavenet etmekte idi. Ne yolda muavenet etmekte olduğunu müşir izahnamesi melfuftur. (Melfuf Numro 13). İsveç Salib-i Ahmer murahhası da nakıs ve mahdut
faaliyetini bir mektupla bildirdi ki o da melfuftur. (Melfuf,
Numro 14).
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UFA’DA SERBEST YAŞAYAN
SİVİL ÜSERA-YI OSMANİYE

Ufa’da bulunan sivil Osmanlı esirlerinin miktarını tamamen tayin kabil olmadı. Çünkü arkadaşlarıyla haber gönderildiği halde bazıları gelip kendilerini göstermediler. Bunların bir kısmı şehirde mütemadi oturuyorlar, beray-ı ticaret
Sibirya’ya veya diğer Rusya şehirlerine gidip gelerek dolaşıp
duruyorlardı. İçlerinde meyve ticareti ile, fırıncılıkla, hatta
otelcilikle meşgul olanlar ve iyice geçinenler de vardır. Böyleleri fakir hemşehrilerine asker esirlerine hayli yardım da ediyorlar. İhtiyaçlarından dolayı İsveç Sefareti memurluğundan
mah-be-mah iane alan üsera-yı Osmaniye ancak 12 kişi idi.
KADIN ESİRLER

Ufa’da bulunduğum sırada iki esir Türk kadını gördüm.
Evvelce Petrograd’da bir, Kazan’da bir ve Moskova’da üç
esir Türk kadını bulmuştum. Petrograd ve Moskova’dakiler,
muavenet-i lazıme ifa olunduktan sonra Türkiye’ye sevk edilmişlerdi. Kazan’da zengince bir Tatar tacirin evinde hizmet
eden kadın, harpten çok evvel cenubi Rusya’ya gelip yerleşmiş ve harp münasebetiyle cenubi Rusya’dan şimale sevk
edilmiş idi. Kazan’ın Bolşevikler tarafından zaptı üzerine bu
kadın çocuklarıyla beraber Ufa’ya gelmiştir. Kendisine ve çocuklarına muavenet-i lazımede bulunuldu.
Asıl Ufa’da tesadüf olunan esir kadınlara gelince, her ikisi
muharebe esnasında Rus ordusunda bulunan Müslüman neferler tarafından tenkih edilip getirilmiş olduklarını iddia ediyorlardı. Bunlardan birisi Ufa’da bir Osmanlı fırıncının dükkanında ikamet etmekte ve İsveç memurundan ve Müslüman
Muavenet Komitesi’nden yardım görmekte idi. Tarafımdan
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da muavenet-i nakdiyede bulunuldu. Diğeri köyde ikameti
tercih ederek bir Müslüman Tatar muallime ile beraber köye
gitti. Ve gittiği köyün imamına Diniye Nezareti kadılarından
bir tavsiyename alındı; imam efendiden bu genç kadının iyi
bir aile nezdinde yerleştirildiği cevabı da geldi.
ÜSERAYA İÇ ÇAMAŞIRI VE KAPUT TEVZİİ

Kış başlıyordu. Esirlerimizden bazılarının iç çamaşırları
bürudete karşı tahaffuz için kifayet edemeyecek bir halde idi.
15 Teşrinievvel’de Ufa’da bulabildiğim don ve gömlekleri satın alarak, en muhtaç olan (30) nefere tevzi ettirdim.
Ayyakabı ve kaputa ihtiyaç vardı. İsveç Salib-i Ahmeri
deposunda miktar-ı kafi kaput bulunduğunu haber alarak
murahhasa müracaat ve tevziini rica ettim. Murahhas kırk
adet Çin yorganı verdi. Murahhas, birkaç aydan beri iddihar
ettiği Çin kaputlarını (bir nevi uzun hırka) ve yorganlarını
tevzi etmeyerek deposunda saklamakta imiş. Bunu bizim haber aldığımız sıralarda karargah kumandanı olan Çek zabiti
de istihbar etmiş. Kumandan çok haklı olarak bütün bu kışlık şeyleri müsadere ettirdi ve üseraya dağıttı. Bu tevziattan
Osmanlı esirleri de hisselerini aldılar. Benim almış olduğum,
40 adet Çin yorganından bir kısmı, gelip geçen esirlere tevzi
edildi. Bir kısmını da avdette esirlerimize verdim. 9 adedini ise Meclis-i Müessis ordusu Ufa’yı terk ederken o orduya
mensup birkaç zabit murahhaslık dairesinden cebren alıp gitmişlerdir!
Bolşeviklere karşı hareket eden ve asilzadegan ile sermayedarlar menafiinin müdafii sayılan bu ordunun zabitleri,
şehrin tahliyesi hengamında diğer bazı evlerden bir hayli
şeyler aşırdıkları gibi, Hilal-i Ahmer idarehanesi ittihaz etti-
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ğimiz haneden de -ki Kutlu Mehmet Mirza Alkin adlı sahib-i
servet bir Müslüman asilzadesinin konağı idi- hane sahibine
ait takriben (15 000) rublelik minder, yorgan, çamaşır, hatta
gramafon gibi eşya-yı beytiyeyi bize ait 9 yorganla beraber,
zaten Bolşevikler alacak bahanesi ile almışlar ve beraber götürmüşlerdir.
RUSYA–YI ŞARKİDE - TEBEDDÜLAT-I HÜKÜMET

Kazan Şehri Bolşevikler idaresi altından çıkalı beri, Müessis Azası Komitesi Hükümeti denilen ve eski Rusya vilayetlerinden Kazan, Simbirski, Samara, Ufa, Ekaterinburg,
Orenburg vilayetlerini ihtiva eden bir hükümet-i cumhuriye
arazisinde bulunuyordum. Bu hükümetin şarkında hemen
bütün Sibirya’ya hükümran olan Sibirya Hükümeti vardı.
Rusya’nın cenub-i şarkisine yani Don Kazakları ülkesiyle bir
kısım Kafkasya ve Ukrayna’ya sözü geçen bir hükümetin
mevcudiyeti de rivayet olunuyordu. Arkanjel ve havalisinde
küçük bir hükümet daha teessüs etmiş olduğu muhakkaktı.
Meclis-i Müessis ve Arkanjel hükümetlerinin reiskarında Sosyalist Revolusyoner Fırkası’nın ser-amedanı bulunduğu halde
Sibirya Hükümeti Müdüran-ı Umuri’nin ekseriyeti Konstitiv
(Constructive) Nasyonalist Sosyalist Demokrat Fırkası’na
mensup idiler. Cenub-i Şarki Hükümeti’nin ise daha muhafazakar hatta Çarlığın avdetine taraftar kimseler idaresi altında
olduğu söyleniyordu. Bununla beraber, bütün bu hükümetler,
uyuşmak, birleşmek, öylece iktisab-ı kuvvet ederek Sosyal
Demokrat Bolşeviklerin taht-ı hükmünde bulunan ve “Bütün Rusya Sovyetler Cemahir-i Müttefikası” denilen Bolşevik
Hükümeti ile galibane çarpışmak istiyorlardı. Bu arzudan
“Devlet Müşavere Meclisi” denilen bir içtima tevellüt etmişti. Eylül içinde, Ufa’da in’ikat eden bu meclise Meclis-i Mü-
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essis ve Sibirya hükümetleri ile Başkurdistan, Kazakistan ve
“Dahili Rusya Müslüman Türk-Tatar Muhtariyet-i Milliyesi”
mümessilleri de iştirak ettiler. İki hafta kadar müzakere ve
müşavereden sonra bu meclis “Bütün Rusya Hükümet-i Muvakkatası” denilen bir hükümet tesis ve bu hükümetin başına
beş kişilik bir “Direktuvar” intihab ederek dağıldı.
OSMANLI ESİRLERİNE DAİR
“DİREKTUVAR” İLE MÜZAKERELERİM

İşbu “Direktuvar”ın Sovyetler Cumhuriyeti’ne tabi olmayan bütün Rusya memalikine yani Volga, Ural havalisi ile bütün Sibirya kıtasına, Arkanjel Vilayeti ile bir kısım Cenub-ı
Şarki Rusya’ya hakim-i müşterek olması takarrür ettiğinden,
Direktuvar Hükümeti nezdinde teşebbüsat-ı resmiyede bulunarak zir-i idarelerinde bulunan üsera-yı Osmaniye’ye dair
mübadele-i efkarı lüzumlu ve faideli gördüm. Ve direktörlerden umur-ı askeriyeyi deruhte etmiş olan Ferik General Boldoroff ile 26 Eylül’de mülakat ettim. Direktuvardan istediklerimi ber-vech-i ati üç noktada cem ile Direktör Cenaplarına
not ettirdim.
“1- Hükümet-i muvakkatanız arazisinde birçok Osmanlı
esirleri vardır. Bunlar arasında Rus ve Çekoslovak etıbbasınca
maluliyetleri (envalidlikleri) tebeyyün eylemiş olanları da az
değildir. Sovyetler Cumhuriyeti bu havaliye hükümran iken
envalid esirlerin sevkine başlanmış idiyse de (Omsk şehrinin)
Çekoslovak askeri tarafından zabtını müteakip sevkiyat tevkif edilmiştir. Ve o zamandan beri üseramızın Moskova ile irtibat ve münasebetleri münkati olduğundan, kendilerine bir
guna muavenet ifası kabil olamamıştır.
Ben, Osmanlı Hilal-i Ahmer Murahhası sıfatıyla Direktuvar idaresi altında bulunan üsera karargahlarını ziyaret ve
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üsera-yı Osmaniyeye ifa-yı muavenet eylemek için müsaade
ita olunmasını rica ediyorum;
2- Samara ve Ufa’da bulunan üsera-yı Osmaniye karargahlarını ziyaret ettim. Esirlerimize edilen muamelenin umumiyetle iyi olduğunu memnuniyetle gördüm. Hastalık da azdır.
Ancak, hükümet-i mevcude üseranın giyeceklerini hakkıyla
temin edemiyor. İstihbaratıma göre Sibirya’da bulunan esirlerimizin hatta envalid addedilenleri bile elbisesiz ve ayakkabısız bir haldedir. Kışa giriyoruz. Cenup havalisinden olan
Osmanlıların Sibirya’da yarı çıplak kış geçirmeleri, bir haylisinin ölümünü intac edebilir. Binaenaleyh ya Direktuvar Hükümeti tarafından üseramızın elbise ve ayakkabı ihtiyaçları
temin edilmesi, yahut benim tarafımdan bu ihtiyacın izale
olunabilmesi için, Hükümetinizin bana teshilat ve muavenet
ibraz etmesi icap eder. Moskova’dan beraberimde alıp getirdiğim meblağ, bu ihtiyaçlara kifayet edecek miktarda değildir.
Moskova’daki Osmanlı Sefareti’nden mebaliğ-i kafiye celp etmeme ve bu havalide iştira edeceğim çuha ve sairenin üseramız için Sibirya’ya nakline müsaade edilmesini ve bu babda
her türlü teshilatın dirig olunmamasını rica ederim;
3- Osmanlı Hükümeti, Ruslardan alınan esirlerin envalidlerini kamilen iade ve sevk ettikten başka envalid olmayanların da bir haylisini Rusya’ya göndermiştir. Türkiye’den iade
olunan Rus esirleri yalnız Sovyetler Cumhuriyeti ahalisinden olmayıp, bir kısmı elyevm Direktuvar Hükümeti’ne tabi
mevaki ahalisindendir. Buna mukabil, hiç olmazsa, envalid
üsera-yı Osmaniye’nin tarafınızdan memleketlerine iadeleri
muvafık-ı adalet olur. Bahusus malulin-i üseranın burada kalmasından Direktuvar Hükümet-i Muvakkatasınca bir faide,
memleketlerine gitmiş olmalarından da bir mazarat tasavvur
olunamaz. Eğer bu husustaki nokta-yı nazarım Hükümet-i
Muvakkataca da tasvibe iktiran ederse, malul esirlerimizin
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iadesi şeraiti kararlaştırılmak üzere benimle mükalemata girişilmesini rica ederim.”
General Boldoroff cevaben karargahların ziyareti için müsaade verileceğini şimdiden ve kendiliğinden vadedebilirse
de akça getirtmek ve malul üserayı sevk meseleleri hakkında
Direktuvar’da arkadaşlarıyla müzakere etmeksizin bir şey diyemeyeceğini, üseranın temin-i ihtiyacı kendisince de gayetle
matlup olduğundan bu meselenin yakın günlerden birisinde
müzakere olunup netayic-i müzakeratın bana işar olunacağını beyan ve adresimin kendisine bırakılmasını temenni etti.
Adresimi verdim. Mülakatımız yirmi dakika kadar sürmüştü. Ben söze Fransızca başlamıştım; General, Fransızca anlıyorsa da Rusça konuşmak daha kolay olacağını dermeyan
ettiğinden mükalememiz Rusça devam etmişti.
Direktuvar taht-ı idaresinde bulunan memalikte vaki üsera karagahlarını ziyaretime müsaade olunduğunu mübeyyin
vesikayı 28 Eylül’de aldım. Lakin akça getirtmek ve malulleri
sevk etmek meseleleri, vakayi-i siyasiye ve askeriyenin Direktuvar Hükümeti’ne gayri müsait bir şekil almasından dolayı,
direktörler arasında müzakere edilememiş olduğundan bittabi bana cevap da verilememiştir.
Filvaki o sıralarda Sibirya Hükümeti kendi murahhaslarının iştirakı ile tesis olunan Direktuvar Hükümeti’ne muhalif ve hatta hasım bir vaz almış, diğer taraftan Sovyetler
Cumhuriyeti’nin yani Bolşeviklerin Kızıl Ordusu (Samara)
şehrini zapt ile Ufa’ya doğru galibane ilerlemeye başlamıştı.
Bu vakayi üzerine Direktuvar Heyeti (Ufa)yı terk ile Sibirya Hükümeti’nin merkez-i idaresi olan Omsk şehrine azimeti
muvafık-ı maslahat görmüştür. Direktuvar’ın (Omsk)ta hayatı uzun sürmedi. Sibirya Hükümeti erkanından birkaç nazır,
(Amiral Kolçak) namına hareket ederek, Direktuvar’ı devirdi-
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ler; direktörlerden üçünü tevkif ederek mahfuzen Japonya’ya
sevk ettiler. Ve Amiral (Kolçak)ı “Bütün Rusya Hakim-i Alisi”
unvanı ile diktatör intihap ve tayin eylediler. General Boldoroff bu sırada Direktörlükten istifa ile faal siyasi hayattan çekildi. Ve böylece aldığım ruhsatnamenin ehemmiyeti kalmadığı gibi diğer ricalarım da boşa gitmiş oldu.
SİBİRYA İLE MÜNASEBATIM

(Omsk) şehri Çekoslovaklar tarafından zaptolunup Sibirya
ile münasebatımız münkati olduğundan beri Sibirya’da kalan
üsera-yı Osmaniye’nin ahvali çok endişe ve merakımızı mucip
olmakta idi. Daha Moskova’da iken bu mesele-i mühimmeye
Sefaret-i Seniyye’nin nazar-ı dikkatini celp için 2 Temmuz
1918’de bir takrir vermiş (Melfuf, Numro 15) ve Almanların
tertip ve izam ettikleri Stenbuk-Brandestrum Heyeti’ne bir
Hilal-i Ahmer hemşiresi terfik ve heyete Hilal-i Ahmer akçasından (50 000) ruble ile hediyelik kitaplar tevdi eylemiştim
(23 Temmuz 1918).
Stenbuk-Brandestrum Heyeti’nin hedefine vusulü biraz
meşkuk görüldüğünden, Danimarka Salib-i Ahmeri memurlarından eczacı Benzon vedaatiyle ayrıca bir (50 000) ruble
daha Sibirya’ya Krasnoyarsk’a irsal eylemiştim (19 Temmuz
1918).
Ne Moskova’da, ne Kazan’da, ne Simbirski ve Samara’da
Brandestrum Heyeti ile Danimarka Salib-i Ahmeri murahhasının vusul veya adem-i vusulüne dair sarih hiçbir malumat
alınamadı.
Miralay Arif Bey’in 22 Ağustos 1918 tarihi ile Tomsk’tan
yazıp bir Müslüman tüccar vasıtasıyla göndererek tesadüfen
Samara’da elime vasıl olan mektubundan Sibirya’da üsera-yı
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Osmaniye’nin ahvali gittikçe ağırlaştığı ve gönderilen ianelerin vasıl olmadığı anlaşılıyordu ve kesb-i şiddet eden ihtiyacı
bir dereceye kadar izale için yerli cemaat-i İslamiyelerden istikraza mecbur kaldıkları bildiriliyordu.
ÜSERAYA İSTİKRAZ MÜSAADESİ

Miralay Arif Bey’e yazdığım cevapnamede aynen şöyle dedim: “Edilen istikrazınızın tediyesini Hilal-i Ahmer deruhte
eder. Ve bundan böyle de icap ettikçe ve kabil oldukça Hilal-i
Ahmer’in kefaleti altında istikrazda bulunmakta -zabit ve efrad için tayin olunan maaş miktarı dahilinde kalınmak yani
mahiye (50)şer ve (10)ar rubleden fazla olmamak şartıylaHilal-i Ahmer tarafından itiraz olunmayacağını temin ederim.”
MATMAZEL BRANDESTRUM İLE MUHABERE

Ufa’ya geldikten sonra, Matmazel Brandestrum’un Omsk’a
vasıl olduğunu Kont Stunbuk’un Alman hemşire ile birlikte Çilabinski’de taht-ı tevkifte bulunduğunu, Hilal-i Ahmer
hemşiresinin de agleb-i ihtimal (Omsk)ta mevkuf bulunduğu Ekaterinburg’da 2 aya yakın mevkuf kaldıktan sonra beraat kazanıp Ufa’ya gelen İsveç Serfareti’nin Kazan memuru
Zantberni’den haber aldım.
Matmazel Brandestrum’a derakap bir telgrafname çekerek Osmanlı üserasına yardıma başlayıp başlamadıklarını
sordum. Omsk İsveç Konsolosu Doktor Yongdal imzası ile ve
31 Teşrinievvel 1918 tarihi ile Omsk’ta aldığım cevapname-i
telgrafinin aynen tercümesi şudur: “Türk üsera-yı harbiyesi
Konsolosluk canibinden lüzumu kadar muavenet-i nakdiye
ahz eylemektedirler.”
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MÜSLÜMAN TÜRK-TATAR TÜCCARLARDAN İSTİKRAZ
VE ONLARDAN BİRİSİ VASITASIYLA SİBİRYA’YA
İANE İRSALİ

Konsolos Yongdal böyle yazıyor idiyse de Karasnoyarsk’da
Miralay Arif Bey’den ve Tomsk’ta Binbaşı Osman Bey’den o
sırada aldığım mektuplar, muttasıl ihtiyaçtan bahis ile sıkıntılarının günbegün mütezayit olduğunu müessir bir lisan ile
tasvir, İsveç ve Danimarka memurları vasıtasıyla gönderilen
ianelerin henüz vasıl olmadığını işar eyliyorlardı. Miralay
Arif Bey, mektubunun nihayetinde “ianatın bir vasıta-i mütemene ile irsali acep mümkün olmaz mı?..” diyordu.
Şu hal karşısında, nihayet Ufa’lı Müslüman Türk-Tatar tüccarlardan istikraz akdederek (çünkü kendi yanımda mebaliğ-i
kafiye mevcut değildi) en kalabalık zabitan ordugahı olan
Krasnoyarsk’a göndermek lazım olduğuna kanaat getirdim.
Ve Müslüman tüccarlardan birisinden (40 000) ruble (mumaileyh istikraz akdolunurken (2000) ruble de ayrıca teberruda
bulundu) diğer iki tüccardan da (l0 000)er ruble ödünç alarak
bundan (50 000) rubleyi 1 Teşrinisani sene 1918’de “bir vasıta-i
mütemene” ile Krasnoyarsk Karargahı’na gönderdim.
ŞERAİT-İ İSTİKRAZ

Melfufen takdim olunan (hesap evrak müsbitesi, dosya
umumi, hususi, sene 1918 Numro 19, 29) senet suretlerinden
görüleceği üzere istikrazlar muhtelif şeraitle akdolunmuştur.
Bununla beraber ahvale göre mukrizler ağır şerait teklif etmiş
değildirler.
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MÜSLÜMAN TÜCCAR İLE GÖNDERİLEN
İANENİN VÜSULÜ

Sibirya’ya gönderdiğim zatın ve hamil olduğu iane akçesinin Krasnoyarsk’a vüsulüne dair Miralay Arif Bey’den gelen mektubu leff ediyorum. (Hesap evrak müsbitesi, Ağustos
sene 1918 ve Kanunusani sene 1919 dosyası, Numro 25)
SİBİRYA’DA BULUNAN OSMANLI ÜSERASININ
MİKTARINA DAİR MALUMAT-I NAKISA

Sibirya’da bulunan esirlerimizin miktarına dair oldukça
sahih bir malumat istihsal etmek için Krasnoryarsk, Tomsk
Karargah Kumandanlarından istizah-ı keyfiyet ettiğim gibi
Sibirya’ya gönderdiğim zattan da geçtiği mahallerden ita-yı
malumat etmesini tavsiye ettim ve aynı zamanda Ufa’da Çekoslovak Karargah Kumandanlığına da müracaat ederek malumat toplamasını rica ettim. Lakin bütün bu müteaddit menabiden elde edilen malumat, maalesef çok nakıstır: (12) mevkide 1377 zabit ve neferin mevcut olduğu görünüyor; siviller
hakkında hiçbir malumat verilmiyor. (Melfuf, Numro 16).
SİBİRYA’YA NİÇİN GİTMEDİM?

Sibirya’daki üseramıza dair mevsuk ve kati malumat almak ve onlara mümkün olan azami muvaeneti yapmak için en
iyi çare Sibirya’ya gitmekliğim idi. Ve General Boldoroff’dan
müsaade aldığım zaman, arzum Sibirya’ya gitmek ve bütün
üsera karargahlarını bizzat ziyaret ederek, Sibirya hatt-ı kebirinin ta müntehasına kadar yetişmek idi. Lakin esbab-ı
atiden dolayı arzumu tahakkuk ettiremedim: Evvelen Direktuvar Hükümeti bozulup yerine Kolçak’ın diktatörlüğü
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kaim olunca, Direktuvar’dan aldığım ruhsatnamenin kıymet
ve ehemmiyeti kalmadığından, bu yeni hükümetten yeni bir
izinname almak icap ediyordu. Gerek Meclis-i Müessisan
Hükümeti’nde, gerekse Direktuvar’ın teşekkülünde Rusyalı
Müslüman Türk-Tatarların hayli nüfuz ve tesirleri mahsus olduğundan, ve Müslümanlar, Osmanlı Türklerine muhabbet
ve rabıtalarını açıktan açığa söyleyip gazetelerle ilan etmekte
bile beis görmediklerinden, zaten zayıf olan bu hükümetlerin
Osmanlı Hilal-i Ahmeri Murahhaslığına müsaitkar ve mültefit davranmaları menafi-i siyasiyeleri icabındadı. Bundan başka Meclis-i Müessisan Hükümeti’nde ve hatta Direktuvar’da
esasat-ı insaniye ve şefkatkaraneye çok merbut olan Sosyalist
Revolüsyoner Fırkası hakim makamında bulunuyordu. Halbuki Sibirya’da zuhur eden (Kolçak) diktatörü, konstitusyonalist demokratlarla daha sağ yani Rus hakimiyet-i milliyesine
şiddetle taraftar fırkalara ve nihayet İtilaf Devletlerine istinat
ediyor ve Rusya’da sakin Müslüman akvama evvelki hükümetler kadar mümaşat lüzumunu hissetmiyordu. Bu cihetle
Kolçak Hükümeti’nden izinname istihsali pek müşkül olacağından başka, bîtaraf İsveçli meslekdaşlarımın, yahut müttefikleri olduğum Alman arkataşlarımın uğradığı mesaibe benim de duçar olmam, hiç olmazsa Kont Stenbuk gibi Sibirya
karargahlarından birisinde tevkif edilerek kalmam ihtimali
pek varit idi. Saniyen, yanımda miktar-ı kafi meblağ mevcut
olmadığı gibi Moskova’dan getirtmek imkanı da mefkud idi.
Yerli Müslüman tüccarlarından istikraz suretiyle tedarik olunacak meblağ da nihayetü’n-nihaye yüz bin rubleye ancak baliğ olabilirdi. Bu meblağ ile hem seyahat hem de bütün Sibirya hattı üzerinde sıralanmış karargahları ziyaretle oralarda
mevkuf üsera-yı Osmaniye’ye miktar-ı kafi tevzi-i ianat kabil
olamazdı. Salisen, Stenbuk-Brandestrum Heyeti’nden Matmazel Brandestrum’un nihayet salimen (Omsk)a vasıl olup,
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Alman üserası gibi Türk esirlerine de muavenete başladığını
mübeyyin Doktor Yongdal’dan gelen telgrafname, benim seyahatimin şiddet-i lüzumunu bir derece tenkis eylemişti.
Bütün bu sebeplere ilaveten, Vladivostok’a kadar giderek
oradan vapurla ya Muhit-i Hindi’den ya Amerika ve Muhit-i
Atlasi’den avdeti icab ettirecek bu azim seyahatin mesarifi
ile, görebileceğim hidematı bil-mukayese, masrafın hizmetten belki daha fazla olacağını düşünerek tereddüde düştüm
ve mutavassıt bir yol arayarak yukarıda dahi işaret ettiğim
veçhile İstanbul’da tahsil görmüş Osmanlı Türkçesine gereği
gibi aşina ve Osmanlılığa çok muhibb ve namus ve istikameti bence malum genç Müslüman tüccarlarından olan bir zata
(50 000) ruble tevdi ile Sibirya’ya, Krasnoyarsk Karargahı’na
gönderdim. Orada Miralay Arif Bey ile bilmüzakere diğer en
muhtaç karargahlara isal-i muavenet olunmasını tembih ettim.
ŞEHİT ESİRLERİMİZE MEZAR TAŞLARI

Simbirski mezarlığını ziyaret ederken Rusya’da vefat eden
üsera-yı Osmaniye’nin tezkir-i namı için umumi bir teşebbüste bulunmaya karar vermiş olduğumu yukarıda yazmıştım. Rusya’da sakin Müslümanların idare-i ruhaniyeleri
makarrı olan Ufa’da ikametimden bil-istifade “İçki Rusya ve
Sibirya Müslüman Türk-Tatarlarının Milli İdaresinde Diniye
Nezaret-i Celilesi”ne 8 Teşrinisani sene 1918 tarihli tahrirat-ı
resmiye ile müracaat ettim ve tahriratıma merbuten mekabire
diktirilmesini rica ettiğim mezar taşının resmini takdim eyledim; mesele 18 Teşrinisani’de Diniye Nezareti’nde müzakere edilip ricamın is’afı yolunda karara bağlanmış ve bu karar
bendelerine resmen işar olunmuştur. (Melfuf Numro 17).
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BOLŞEVİKLERE İNTİZAR

Sibirya’ya gitmek fikrini terk ettikten sonra maksadım
mümkün mertebe çabuk Moskova’ya avdet ile Sefaret-i
Osmaniye’ye iltihak eylemekten başka bir şey olamazdı. Bahusus Saltanat-ı Osmaniye ile hüsaması arasında akd-i mütareke olunduğu haberleri de, doğru yanlış bir sürü rivayetlerle
karışarak Ufa’ya kadar gelip yetiştiğinden, sahih ve mevsuk
havadis alıp memleketimizin mukadderatını öğrenmek arzusu gittikçe şiddetleniyordu. Bu arzumun husulüne ümidim
günden güne artıyordu; çünkü (Samara)nın zaptını müteakip Ufa’ya doğru ilerleyen Kızılordu askeri ileri yürüyüşüne
bir ay kadar fasıla verdikten sonra Kanunuevvel’de hareket-i
taarruziyesine yeni bir gayret ile başlamıştı. Kanunuevvel
iptidalarında Ufa’nın bir iki haftaya kadar sukutu muhakkak sayılarak, ona göre halkın Bolşevik’ten korkan sınıfları
Sibirya’ya doğru kaçıyor, hükümet devairi mütemadi tahliye
ediliyordu. Ben ve benden daha ziyade burada bulunan Osmanlı üserası, memlekete avdet yolunu açacak bu korkunç
orduyu adeta bir münci gibi bekliyorduk .
Fakat atlatılacak bir tehlike vardı: Artık Kolçak ordusuna
geçmek üzere bulunan Ufa şehri tahliye edilirken bilcümle
üseranın ve hatta üsera ile meşgul sefaret ve Salib-i Ahmer
memurlarının da beraberce alınıp Sibirya’ya götürüleceği,
bu memurlar arasında şayi olmuştu. Osmanlı esirleri, böyle
bir hadise ihtimaline karşı mutlaka kaçacaklarını, ve katiyen
Sibirya’ya gitmeye razı olmayacaklarını söylüyorlardı. Havalar gayet soğuktu; bazı geceler tahtü’s-sıfır 23, 24 dereceye
kadar iniyordu. Üseranın firarı halinde çok müşkilata hatta
mehalike uğramalarından korkuyordum; kendilerini teskine
çalışıyor, sabır ve teenniye davet ediyordum.
Bereket versin ki o sıralarda yeni tayin olunan Üsera Karargahları Kumandanı, bir kısım esirlerin Ufa’da bırakılaca-
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ğını ve Danimarka Salib-i Ahmer murahhası ile bana ilişilmeyeceğini işrab etti. İsveç Sefaret memurları ve İsveç Salib-i
Ahmer Murahhası Sibirya’ya azimet ettiler. Alman esirlerinin hemen hepsi ve Avusturya-Macar esirlerinden bilhassa
erbab-ı hüner ve sanat olanları da Sibirya’ya sevk olundular.
Bir kısım Avusturya ve Macar esirleri ile Osmanlı esirlerinin
hiçbirisine ilişilmedi. O günlerde Üsera Kumandanlığının da
şehri terk ettiği ve üseranın karargahlarında muhafazasız
bırakıldığı istihbar olundu. Üç gün sonra, Bolşevkiler şehre
dahil oldular. Osmanlı üserasına miladi sene başı ile birlikte
serbestlik de gelmişti. 1919 senesi Kanunusani’sinin birinci
günü ales-sabah Bolşeviklerin duhullerine takaddüm eden
gecede, şehrin istasyon civarında , birkaç dakikalık top muharebesi edilmiş ise de Kolçak ordusunun dümdarı geceden
bil-istifade hemen savuşmuş ve bu suretle Ufa muharebesizce
teslim olmuştur.
AVDET

Bolşevik ordusu kumandanı ile zabitan ve efradından çok
hüsn-i muamele gördük.
Tehlikeli ve telaşlı günlerde kendimin ve katibimin oturduğu evlere Osmanlı ve Hilal-i Ahmer sancakları asmıştım.
Katibimin evine bir Bolşevik zabiti girip asılı sancağın ne ifade ettiğini sormuş ve Hilal-i Ahmer olduğunu anlayınca evinin her türlü taarruzdan masun kalacağını beyan eylemiştir.
Bolşeviklerin şehri zaptettikleri günün akşamı en yüksek rütbeli kumandanlarını (pişdar kumandanı imiş) gidip
buldum ve 135 Osmanlı esiri ile kendim için birkaç güne kadar vagonlar ihzarını ve Sovyetler Cumhuriyeti ile Osmanlı
Devleti arasında mün’akit mukavele mucibince bir an evvel

116 Seçil Karal Akgün • Murat Uluğtekin

Moskova’ya sevkimizi rica ettim. Ricat eden Kolçak ordusu
şehirden ancak 10, 15 kilometre uzaklaşmış olup bir mukabil
taarruzla şehri istirdada kıyamı ihtimal haricinde olmamasından ve şehri Kolçaklılar tekrar zaptederse senelerce süren
esaretin yine temadisine sebebiyet verilmiş olacağından bahsile sevkimizde istical olunması lüzumunu anlattım. Beni çok
iyi kabul eden ve isticalime tamamen hak veren bu kumandan, cidden iyi kalpli genç bir zabit idi; diğer vezaif-i müstacele ve mübremesine tercihen bizim işle derhal meşgul olmaya
başladı ve dört gün içinde üserayı ve beni sevk edecek üç yük
vagonunu hazırlatmaya muvaffak oldu. Rusya ahvalini iyi bilenlerce bu fevkalade bir sürat demektir.
Vagonlar temizlenmiş, iyice dezenfekte edilmiş, içlerine
taze çamdan sedirler yapılmış, orta yerlerine de yeni sac sobalar oturtulmuştu. Hasılı sivil seyahatlerde birinci sınıf itibar
olunan yük vagonlarındandı. Rusya demiryollarında sınıf vagonları yok denecek kadar azalmış olduğundan yük ve hayvan vagonları temizliğine ve kullanılış derecesine bakılarak,
birinci, ikinci ilah. sınıf vagonları itibar edilmektedir!..
Kanunusani’nin 4’üncü günü vagonlara bindik. Asker
çok sevinmişti. Muttasıl şarkı çağırıyor, hora tepiyordu. Sivil
üseradan fırın sahipleri, vatandaşlarına çuval çuval ekmek
taşıdılar. Ve oracıkta birkaç yüz ruble de toplayıp dağıttılar.
O gün akşam üstü trenimiz hareket etti. Uzaktan top sesleri
hâlâ işitiliyordu.
Ufa’dan Moskova’ya avdet on gün sürdü. Tabii zamanlarda iki buçuk günlük yoldur. Yolda hiç sıkıntı çekmedik değil;
soba yakılınca, vagon içi ateş gibi, 25, 27 derece sıcak oluyor;
koca kapısı açılınca da dışarının tahte’s-sıfır 10, 12 derecesi
hücum ederek ortalık buz kesiliyordu. Bununla beraber sılalarına kavuşmak sevinci ile mesrur milletdaşlarla birlikte,
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yiyerek ve içerek halk masallarını, harp şarkılarını dinleyerek geçirdiğim bu birkaç gün pek hoş geçen eyyam-ı hayatımdandır. Son günlere kadar yemekçe de sıkıntı çekilmedi.
Her ne kadar Ufa Kumandanlığı seyahatin bir haftadan fazla
sürmeyeceğini söylemiş idiyse de, bizim Mehmetler, ihtiyatlı
davranarak yanlarına miktar-ı kafi ekmek almış bulunuyorlardı. Roztayevka İstasyonu’ndan itibaren istasyonlarda, Rus
askerlerine olduğu gibi, bizimkilere de ekmek ve çorba tevzi
olundu. Hamdolsun, yolda hiçbir vukuat olmadı; cümlemizin
sıhhati, neşesi yerinde idi.
BERABER GETİRDİĞİM ÜSERA KAFİLESİNİN SEVKİ

Moskova’ya avdetimi müteakip, beraber getirdiğim üserayı Osmaniye’yi bir an evvel sevke uğraştım. Şehirde açlık ve
pahalılık son dereceye gelmişti. Mesela bir okka siyah çavdar
ekmeği 45 rubleye kadar çıkmıştı. Üseranın yerleştirildikleri
mahal, istasyon kurbünde bir fabrikanın amele kışlaları idi.
İçi çok pis, kapısı hemen daima açık, pencere camlarından
bazıları kırıktı. Yiyecek çorba ve ekmek veriliyor idiyse de
esirlerimiz doymadıklarını söylüyorlardı. Bir hafta kadar uğraştıktan sonra, nihayet bu kafileyi, ahval-i mahalliyeye aşina
Şeyh Şamilzade Mehmet Zahid Bey ve şarka seyahatimde benimle bulunmuş olan İhtiyat Zabiti Cemal Efendi refakatlerinde, Gomel tarikiyle Ukrayna’ya, (Kiev)e sevk ettim.
Almanya hududundan Almanlardan gayri üseranın müruruna müsaade edilmediğine Moskova’da vakıf olduğumdan, Avusturya-Macaristan’da ise teşekkülü istihbar olunan
düvel-i müteaddidenin Osmanlı üserasına nasıl muamele
edeceklerine dair bir fikir hasıl etmek kabil olamadığından,
ahval-i dahiliyesinin tezebzübü malumum olmakla beraber,
Ukrayna yolunu tercih ettim; bahusus (Kiev)de hâlâ bir Os-
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manlı Sefareti’nin mevcudiyeti söyleniyordu. Üseramızın
Ufa’da bırakılamaması, açlıktan kıvranan Moskova’da alıkonmaması ise gayet tabii idi.
Ufa’dan benimle beraber Moskova’ya kadar gelen bir ihtiyat zabiti ile 123 nefer ve çavuş vardı; Moskova’da buna bir
esir daha inzimam etti. Birkaç esir de Kazan’dan gelip iltihak
eyledi; hasılı Moskova’dan Kiev’e sevk ettiğim kafile mevcudu
iki zabit ve 148 nefere baliğ olmuştur. İşbu kafile fi 1 Şubat
sene 1919’da Moskova’dan hareket etmiştir.
Paraca çok sıkıntıda olduğumdan, işbu üsera kafilesinin
masarif-i rahiye-i mübremesine sarf olunmak ve sevk memuruna harcırah olmak üzere ancak (5000) ruble verebildim ve
bu akçeyi de Moskova’daki Müslüman Türk-Tatar tüccarlarından birisinden istikraz tarikiyle tedarik ettim.
(Kiev)de bir Osmanlı Sefareti olduğunu işitmiştim ve bu
5000 ruble ile üseranın (Kiev)e kadar vasıl olacaklarını tahmin
ediyordum. Yolun ötesi için de Kiev Sefaret-i Osmaniyesi’nin
meşgul olmasını ricaen Sefir Bey’e bir mektup yazıp sevklerini
deruhte eden Şeyh Şamilzade Mehmet Zahit Bey’e verdim.
SEFARETİN KAYITSIZLIĞI - PARA SIKINTISI

Moskova’dan Kazan’a gittiğim zaman seyahatimin kısa
süreceği zannı ile yanıma cüzi miktarda bir meblağ almış
ve (Ufa)da yerli Müslüman Türk-Tatar tacirlerinden istikraz
mecburiyetinde kalmış olduğumu yukarıda hikaye eylemiştim. Sefaret-i Osmaniye’nin, Alman Üsera Komisyonu’nun
Moskova’da bulunduklarını zannediyor ve Moskova’ya avdetimi müteakip Sefaret ve Komisyon kasalarında mahfuz
Hilal-i Ahmer mebaliğinden alıp, borçlarımı tediye etmek
ümidinde bulunuyordum. Moskova’ya dönünce, Sefaret’in ve
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Komisyon’un birkaç ay evvel avdet ettiklerini, gerek Sefaret-i
Seniyye’nin, gerekse Alman Komisyonu’nun kendilerine emaneten mevdu akçemden bir miktarını olsun bana bırakmamış
olduklarını istigrap ve ıstırap ile öğrendim. Hatta kemal-i
hayretle gördüm ki ne Sefaret-i Seniyye ne de üsera işlerlinde
beraberce çalıştığımız Harbiye Nezareti Murahhası Binbaşı
Hakkı Bey, azimetlerini, azimetleri esbabını ve saireyi izah
ve beyan eder bir iki satır yazı yazıp bana bırakmaya bile lüzum görmemişlerdir! Halbuki vaziyet-i maliyem, Sefaret’e ve
Murahhaslığa malum olmak icap ederdi...
MOSKOVA’DA BULDUĞUM EVRAK VE EŞYA

Bundan başka Hilal-i Ahmer’e ait evrak ve eşyanın ne olduğuna, nereye tevdi edildiğine dair de bir haber bırakmamışlardı! Haberlerini, mektuplarını bana tebliğ ve teslim edecek birçok emin ve salim vasıtalar, ezcümle İsveç, Danimarka
Salib-i Ahmerleri Moskova’da mevcut idi. Yabancı bir memlekette ve en buhranlı zamanlarda beraber çalışan vatandaşların yekdiğerlerine karşı bu derece kaygısızlığı, doğrusu çok
teessürümü mucip oldu.
Her kapıya başvurduktan sonra nihayet Alman Üsera Baş
Komisyonu mahalline kaim olmuş olan “Alman Askerleri
Sovyeti” azasından birisi, Osmanlı Sefareti giderken, arkasından gönderilmek üzere birkaç sandık bıraktığını, fakat
Rusların muhalefeti üzerine mezkur sandıkların irsali kabil
olmadığını söyledi. O sandıkları bakmaya müsaade aldım.
Yedi adet sandık gösterdiler: (1)isi son zamanlarda Harbiye
Nezareti ve Hilal-i Ahmer murahhaslıklarında ifa-yı hizmet
eden ihtiyat zabitlerinden Ali Haydar Efendi’nin hususi sandığı, (3)ü Stockholm Alman kolonisi hanımları tarafından
asakir-i Osmaniye’ye ianeten toplanıp Türkiye’ye irsali kabil
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olmadığından, Rusya’ya üsera-yı Osmaniye için gönderilen
sargı, bez, gömlek gibi hastane eşyasını muhtevi sandıklar,
(2)si Sefarethane için alınmış ve kullanılmamış kağıtları ihtiva eden sandıklar ve nihayet (1)isi de Sefarethane Kalem
Odası’nın hokka, kalem, ilah. gibi kırtasiye eşyası ile Hilal-i
Ahmer Murahhaslığının evrak ve defatirini ve kırtasiye eşyasını muhtevi büyük bir sandık idi. Fakat bu sandıklar meyanında Hilal-i Ahmer murahhaslık odasında kalan bir miktar
erzak ile bir küçük etajer mevcut değildi; Almanlar kendilerine bunlardan gayri bir şey teslim olunmadığını söylediler.
LÜZUMSUZ EŞYAYI SATTIM

Sefaret’in yakında Moskova’ya avdeti ihtimali olmadığı
gibi, bu eşyanın burada kalması da nihayetü’n-nihaye ziyaını
mucip olacağına kanaat hasıl eylediğimden, Sefaret’in kullanılmamış kağıtlarını bir hayli pazarlıktan sonra “Alman Askerleri Sovyeti’ne” (2500) rubleye sattım (Evrak-ı Müsbite Dosyası Sene 1919 Numro 36). Sefaret Kalemi’ne mahsus miktarı
cüzi ve cinsleri adi olan kalem, hokka, pres pape gibi edevat-ı
kırtasiyeyi de mezkur Sovyet’in Kalem’ine ihda ettim.
Üsera-yı Osmaniye o esnada bu Sovyet’e müracaat ederek
hüsn-i muamele ve muavenet görmekte olduklarından ve
ileride yegane mercileri orası olacağından, böyle bir cemileyi muvafık buldum; bahusus çok hesabi olan Almanlar, sandıkların depolarında muhafaza edilmiş olduklarından dolayı
ardiye de istememişlerdi. Sefaret-i Osmaniye’ye ait muharrer
evrakı ve matbu defterleri, Sefir Bey’in ağasının garibü’ş-şekl
iptidai bir alet-i musikisini muhtevi bir büyük sandık ile Ali
Haydar Efendi’nin hususi sandığım Alman Askeri Sovyeti’nin
deposunda ala-halihi bırakıldı.
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Hilal-i Ahmer’in kendi malı olan hastane eşyasına gelince, onları Müslüman Türk-Tatar tüccarlardan İsmail Kerimi
Efendi’ye (21 000) ruble mukabilinde sattım. Malın cins ve
miktarını gösteren pusula ile evrak-ı sairesi kasa evrak-ı müsbitesi arasında mevcuttur (Dosya Sene 1919, Numro 37). Aynı
zamanda Hilal-i Ahmer’e müteallik kalem, kurşun kalemi,
kartpostal gibi ufak tefek eşya ile, sırf Hilal-i Ahmer vezaifini
ifa için Ufa’da iken yaptırmış olduğum ağır kaput da satılıp
esmanı olan iki bin küsür ruble Hilal-i Ahmer’e varidat kaydolundu.
Bu suretle elime geçen mebaliğden (15 000) rublesi ile
Ufa’da ve Moskova’da (üseranın Kiev’e sevki için aldığım 5000
ruble) edilen müstacel borçları tediye ettim ve mütebakisini
de kendime harcırah olarak alıkoydum.
STOCKHOLM SEFARET-İ OSMANİYESİNE
BİR RADYO TELEGRAM

Sovyetler Rusyası ile Avrupa memleketleri arasında her
türlü vesait-i muhabere ve muvasala münkati olduğundan
Rusya’dan herhangi bir yere alelade telgraf çekmek veya
mektup göndermek gayri mümkündü. Onun için Stockholm
veya Kopenhag’dan para getirtmek de müstehildi. Hakkımda
türlü türlü haberlerin -bu haberler arasında kurşuna dizilmiş
olmam haberi de var- şuyu bulmuş olduğunu Moskova’da öğrendiğimden, memleket ahvalinden de hiçbir mevsuk malumatım olmadığından, Sovyetler Cumhuriyeti Hariciye Nezareti ile bilmüzakere ber-hayat olduğumu ihbar ve memleketin
ahvaline bir derece ıttıla maksadıyla ve radyo vasıtasıyla Moskova resmi merkezinden Stockholm Sefaret-i Osmaniyesi’ne
bir telgrafname keşide ettim ise de Stockholm’e avdetimde
radyolarımın vasıl olmamış olduğunu Sefir Bey’den öğrendim.
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ALMAN AMELE VE ASKERLERİ İHTİLALCİ SOVYETİ VE
BU SOVYETİN OSMANLI ÜSERASINA MUAMELESİ

Rusya’da (metinde Almanya) ihtilalin vukuunu mütekip Alman üsera komisyonları bizzat üseranın eline geçmiş
ve Moskova’da kain Baş Komisyon yerine de “Bir Numaralı Alman Amele ve Askerleri İhtilalci Sovyeti” kaim olmuştur. Baş Komisyon’un reisi Yüzbaşı (von Militki) idi. Şimdi
onun yerinde nefer (Klote) bulunuyordu. Osmanlı üserasının
Moskova’dan sevkine Binbaşı Hakkı Bey’in azasından bulunduğu bu merkezi komisyon muavenet-i lazıme ifa ederdi. Fakat gerek Hakkı Bey’e, gerekse diğer bu işle meşgul olanlara
karşı komsiyonun muamelesi çok nazikane idi, denilemez;
Osmanlı üserasına edilen muamele de Alman esirlerine edilenin aynı değildi; harp madalyalı bir Osmanlı ihtiyat zabitine
sınıf vagonunda yer ayırtmak için, Baş Komisyon azasından
birisi ile mevkıfta hayli çekişmeye mecbur olduğumu hatırlıyorum. Halbuki nefer Klote’nin riyaset ettiği sovyetin bizim
neferlere daha samimi, daha arkadaşça muamele ettiğini ve
Alman neferleriyle Türk neferlerini hemen müsavi gördüğünü müşahede ettim. Moskova’ya gelip, Alman Komisyonu
taht-ı idaresinde bulunan üsera yurtlarına yerleşen Osmanlı
esirler, muameleden, yemekten, içmekten memnuniyetlerini
bildirdiler. Ve ben Moskova’da iken gelen esirlerimizin hepsine Alman sovyeti birer kat elbise dağıttı.
Benim Moskova’dan avdetimden sonra da bu muamelenin
ayniyle devam edeceğine dair Amele ve İhtilalci Sovyeti’nin
Reisi Nefer Klote “Amele Namusu üzerine söz veriyorum”
diye söz verdi ve elimi sıktı.
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RUS BOLŞEVİKLERİNİN MUAMELESİ

Rus Bolşeviklerinin de şahsıma karşı muamelelerinden
asla şikayet edemem. Bütün müracaatlarımda hüsn-i muamele gördüm ve her türlü teshilatı iraeden hali kalmadılar: Paramın, evrakımın bila-muayene huduttan çıkmasına müsaade
ettiler; pasaportumun süratle hazırlanması için Hariciye Nezareti memurin-i lazımesine hususi emirler verdiler. İkamet
ettiğim evde istediğim odaların bana bırakılmasını ve o odalara karışılmamasını, Hariciye Müsteşarı’nın Katib-i Hususisi
ikametgahıma gelerek temin etti. Diyebilirim ki Bolşeviklerin
Osmanlı Hilal-i Ahmer Murahhası’na ibraz ettikleri cemile,
diğer hükümetlerin veya müesseselerin memur veya murahhaslarına ibraz edilenlerden belki biraz da fazla idi. Bunun
esbabını, Sovyetler Cumhuriyeti’nin Şark İslamı siyasetinde
aramak, belki büsbütün hata olmaz: Bolşeviklerin zannına göre, Garp kapitalizmi tarafından istismar olunan Şark
İslamı’nın irşadat ve neşriyat-ı kafiyede bulunulursa, günün
birinde mutlaka beynelmilel ihtilal-i içtimaiye taraftar olması
menafi-i hayatiyesi iktizasındandır...
MOSKOVA’DAN STOCKHOLM’E

1919 senesi Şubat’ın 17’sinde Moskova’dan hareket ettim. Şubat’ın 22’sinde Finlandiya hududunu geçerek,
(Helsingofors)’a oradan (Abu)ya1 geldim. Abu’da iken firar suretiyle oraya kadar gelip, orada vefat etmiş ve Abu’da sakin
Müslüman Türk-Tatarların muavenet-i maddiye ve maneviyesi ile teçhiz ve tedfin olunmuş bir Osmanlı şehidinin varlığını
öğrendim. Merasim-i tedfiniyesinin resmini buldum ise de
resme merbut mektuptan anlaşılacağı üzere isim ve künyesini tahkik kabil olmadı (Melfuf, Numro 18).
1

Bugünkü adı Turku (bizim notumuz)
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Abu ile Stockholm arasında Bottni Körfezi’ni buzkıranla
iki günde mürur ederek Mart’ın 1’inci günü Stockholm’e vasıl
oldum.
3. TEKRAR İSKANDİNAVYA’DA
SİBİRYA’DA ESİRLERİMİZ YİNE MUAVENETE MUHTAÇ

Stockholm’e gelir gelmez ilk düşündüğüm Sibirya’daki
üseramıza dair yeni malumat almaya çalışmaktı. İsveç Hariciye Nezareti’nin Rusya’da bulunan Alman ve Türk esirleri umuru ile meşgul olmak üzere ihdas ettiği B Şubesi Reisi Baron Akerhielm’i (benim şarka seyahatimden akdem
bu şubeye riyaset eden Miralay Stanfold vefat etmişti) ziyaret ettim. Baron’un bana verdiği ilk haber pek nahoştu: Tul
müddet kendisi ile muhabere edilememiş olan Matmazel
Brandestrum‘dan birkaç gün akdem gelen telgrafnamede Alman nükudundan Türklere sarfiyat icrasının mennine mebni
Osmanlı üserasına ne yolda muamele edileceği istizah ediliyordu. Ben Almanların bu son kararından ilk defa haberdar
oluyordum. O sıralarda Prusya Harbiye Nezareti ve Alman
Salib-i Ahmeri memurlarından iki üç zatın Stockholm’de olduklarını Baron’dan haber alarak Almanlara mülaki oldum.
Onlar da Almanya-Türkiye münasebatının tahavvülünden
ve Almanya idare-i dahiliyesinde büyük tebeddülat vuukundan sonra, yani geçen 1918 senesi nihayetlerine doğru, Alman
akçesinden Osmanlı esirlerine sarfiyat icra edilnmemesi takarrür ettiğini ve bu kararı muhtevi talimatın İsveç Hariciye
Nezareti’ne ve İsveç Salib-i Ahmeri’ne ve binnetice Matmazel
Brandestrum Heyeti’ne irsal edildiğini beyan ettiler.
Matmazel Brandestrum namına Doktor Yongdal’dan Ufa’da
alıp suret-i mütercimesini yukarıda zikrettiğim telgrafname-
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nin vürudundan beri Sibirya’da kalan esirlerimize yardımın
taht-ı teminde olduğu zannı ile hayli müsterih olmuş iken bu
yeni vaziyet yeniden endişemi mucip oldu.
SİBİRYA’DAKİ ESİRLERİMİZİN İHTİYACINI TEHVİN
İÇİN İSVEÇ VE ALMANYA’DA TEŞEBBÜSLERİM

Bu malumat üzerine B Şubesi Reisi Baron’a tekrar müracaat ederek Hilal-i Ahmer’in Prusya Salib-i Ahmeri’ne mensup
Mübadele-i Üsera Komisyonu kasasından (250 000) rubleyi
mütecaviz ve İskandinavya bankalarında yine ondan aşağı olmayacak miktarda üsera-yı Osmaniye’ye sarf edilmeye
mahsus ve benim taht-ı emrimde sermayesi mevcut olduğundan ve bu meblağı İsveç Hariciye Nezareti’ne tevdi edebileceğimden derhal Matmazel Brandestrum’a bir telgrafname
çekilip Osmanlı üserasına kema-kan muavenette devam edilmesinin tebliğini temenni ettim. Aynı zamanda Alman memurlarından Hükümet-i Osmaniye bugün doğrudan doğruya esirleriyle meşgul olamayacağından, meşguliyetine imkan
hasıl oluncaya kadar Almanya hesabına edilen muavenetin
arkası kesilmemesinin temini, hükümeteyn beyninde tesviye
olunacak milyarlara baliğ bir hesap var iken nihayet birkaç
yüz bin markı geçmeyecek bu muavenet-i insaniyetperveraneden tasarrufa kalkışılmamasını rica eyledim. İşbu ricamın
doğrudan doğruya Almanya Hükümet-i Merkeziyesi’ne de
iblağı için Berlin Serfaret-i Seniyyesine işar-ı keyfiyet olunmasını rica ederek bir sureti melfuf mektubu (Melfuf, Numro
19), Stockholm’de Osmanlı Sefiri Beyefendiye takdim ettim.
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SİBİRYA’DA KALAN OSMANLI ESİRLERİNE MUAVENET
ZIMNINDA MURAHHAS BİNBAŞI HAKKI BEY’İN
TEŞEBBÜSLERİ

Bu teşebbüslerimden birkaç gün sonra İsveç Salib-i
Ahmeri’nin ve “Şimal Salibi” denilen cemiyet-i cedidenin reis-i
fiilisi olan Sederkrants’ı gördüm; müşarün-ileyh Sibirya’da
kalmış Türk esirlerine sarf olunmak üzere galiba (300 000)
ruble ile (20 000) Mark kadar bir meblağın Almanya’dan Şimal Salibi’ne bir iki hafta akdem gönderilmiş olduğunu ve bu
meblağın Sibirya’ya havalesi icra edilip edilmediğine dair bir
hayli zamandan beri Kopenhag’da bulunmamasından dolayı,
kendisince malumat mevcut olmadığını söyledi. Bu havadis
hoşuma gitmekle beraber, böyle sarih olmayan ifadelerin daima menfi mânâya alınması lazım geldiğini buralardaki tecrübelerimle öğrenmiş olduğumdan mebhus mebaliğin henüz
gönderilmemiş olduğunu istidlalde tereddüt etmedim ve (400
000) rubleye karib olan bu akçanın hangi membadan gelmiş
olduğuna istizahlarıma rağmen vukuf hasıl edemedim. Nihayet Harbiye Nezareti Murahhası Binbaşı Hakkı Bey’in henüz Berlin’de bulunduğundan haberdar olup da mumaileyhle
yazıştıktan sonra anlaşıldı ki (300 000) ruble Moskova’da iken
emaneten Alman Baş Komisyonu kasasında hıfzettirmekte
olduğu Osmanlı Hilal-i Ahmeri akçasıdır. (60 000) mark da
Osmanlı Harbiye Nezareti’nin üseraya mahsus olarak yine
Alman komisyonunda saklanan sermayesinin mütebakisidir.
1918 senesi nihayetlerine doğru Almanların Alman akçasından Osmanlı üserasına sarfiyatta bulunmaması için İsveç
Hükümeti’ne ve Salib-i Ahmeri’ne talimat verdiklerini haber
alan Binbaşı Hakkı Bey Berlin’de Prusya Harbiye Nezareti’ne
merbuten devam-ı faaliyet eden Rusya’daki Alman Üserası

AKÇURAOĞLU YUSUF 12 7

Komisyonu’na müracaat eyleyerek mezkur komisyon kasasında bulunan Osmanlı Hilal-i Ahmeri’nin üç yüz bin rublesi ile
Osmanlı Harbiye Nezareti’nin (60 000) markını Sibirya’daki
müttefikin üserasına ifa-yı muavenet zımnında o aralık teşekkül etmiş olan “Şimal Salibi”ne havale ettirmiştir. Lakin hem
Prusya Harbiye Nezareti’nin, hem de “Şimal Salibi”nin ihmali yüzünden işbu mebaliğin benim İsveç’e gelip kurcaladığım
kadar Şimal Salibi kasasında kalmış, mahalline irsal edilememiştir. Hakkı Bey’e vakt ü zamanıyla muamele-i lazımenin ifa
edilmiş olduğu bildirilmiş olduğundan benim Stockholm’den
Berlin Sefaret-i Seniyyesine müracaatım vuku buluncaya kadar muamileyh teehhür-i vakıadan bîhaber kalmıştır.
(300 000) RUBLE VE (60 000) MARK VE (34 000) RUBLENİN
SİBİRYA’YA İRSALİ

Üseraya muavenet için müesses bütün bu cemiyetlerin
evsaf-ı mümeyyizelerinden biri de üseraya akçe irsali işinde
çok ağır hareket etmeleridir. Evvelen (300 000) ruble ile (60
000) markın Şimal Salibi’nden kurtarılıp İsveç Hariciye Nezareti B Şubesi vasıtasıyla Sibirya’ya, (Omsk)taki İsveç Konsolosuyla (o aralık bu zatın unvanı Komser Spesiyal olmuştu) Matmazel Brandestrum’a gönderilmesi için iki aya yakın
uğraşmak lazım geldi. Bu iş için bir defa Danimarka’ya gidip
gelmek, Berlin’den Kopenhag’a gelen Hakkı Bey ile birlikte,
Prusya Harbiye Nezareti’nin Şimal Salibi’nden murahhas
Yüzbaşı Fisher ile konuşmak, defaatle İsveç ve Danimarka
Salib-i Ahmerleri reisleri ile müzakeratta bulunmak icap etti.
Ve nihayet (300 000) ruble 1919 senesi Mayıs iptidasında İsveç
Hariciye Nezareti B Şubesi tarafından (Omsk)a havale olundu. Mütebaki (60 000) marka Rusya’dan emaneten getirdiğim
(34 000) rubleyi de ilave ederek (100 000) rubleyi mütecaviz bir
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meblağın daha havalesini, birinci havalenin mahalline vüsulü haber alındıktan sonraya taliki muvafık-ı tedbir ve ihtiyat
görüldü. Vakıa fi 5 Haziran sene 1919’da birinci havalenin vüsulüne dair telgrafla haber geldiyse de B Şubesi ikinci havaleyi, birkaç defa tekidine rağmen çabuk göndermedi: İstanbul’a
avdetimden sonra Stockholm Sefirimizin fi 20 Eylül sene 1919
tarihli telgrafnamesinden nihayet bu ikinci havalenin de gönderildiği anlaşıldı.
GÖNDERİLEN MEBALİĞİN KİFAYETSİZLİĞİ

Sibirya’ya gönderilen (400 000) rubleyi mütecaviz meblağ, Alman sermayesinin Almanlara hasrı emrinden sonra Sibirya’daki esirlerimiz için tutulan masarif-i güzeşteye,
yani, takriben 1919 senesi iptidasından beri geçen dört-beş
aylık masrafa tekabül edeceği cihetle, Mayıs’tan itibaren
yine mebaliğ-i kafiye havalesi iktiza ediyordu. Matmazel
Brandestrum’a akçe havalesini müşir çekilen telgrafnamede
münhasıran Türklere mah-be-mah ne kadar masraf edilmekte olduğu da istizah edildi. Alınan cevapta, İsveç heyetlerinden ahz-ı muavenet eden Osmanlı üserası için ayda (l00 000)
ruble kadar bir meblağa ihtiyaç olduğu bildiriliyordu. Buna
binaen Haziran ve Eylül’de giden muavenet-i nakdiyenin artık tamamen sarf olunup bitmiş olduğu muhakkaktır.
STOCKHOLM’DE OSMANLI SEFİRİ’NİN AMERİKA
HÜKÜMETİ’NE MÜRACAATI

Zihnimden asla çıkmayan mühim mesele, herhangi bir yolla olursa olsun bir an evvel üsera-yı Osmaniye’nin Sibirya’dan
tahlisi meselesi idi. Stockholm’de Devlet-i Osmaniye Sefiri
olan Beyefendi, Amerika Salib-i Ahmeri veya Amerika vasıtasıyla belki bir iş görülebilir, ümidinde bulundular: Vakıa o
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sıralarda Amerika ve Japonya Salib-i Ahmerlerinin Sibirya-yı
Şarki’den başlayarak millet ve mezhep tefrik etmeksizin bütün askeri ve mülki üseraya ciddi muavenet ibrazına giriştikleri istihbar olunmuştu. Hatta Danimarka Salib-i Ahmeri’ne
mensup bir murahhasın raporuna nazaran, yüzbaşıdan yukarı rütbeli zabitin 375’er ruble, mülazımlara 250’şer ve küçük
zabitlerle efrada 60’ar ruble muavenet-i nakdiye tevzi eylemekte imişler. Sefir Cevat Beyefendi meslektaş ve muhibb-i
hususisi olan Amerika’nın Stockholm Sefiri ile bu babda bir
hayli müzakeratta bulunmuş ve Amerika Sefiri tarafından
meselenin halline matuf teshilat dahi ibraz edilmiş iken, maalesef müsbet bir netice istihsal olunamamıştır.
BİNBAŞI HAKKI BEY’İN (SPA) KOMİSYONU’NDA
TEŞEBBÜSLERİ

Cevat Beyefendi ile bendenizin üsera-yı Osmaniye’nin tahliyesi tarikini aramakla meşgul olduğumuz sıralarda Harbiye Nezareti Murahhası Binbaşı Hakkı Bey de Berlin Sefaret-i
Seniyyesi’nin muaveneti ile aynı mühim meselenin halline çalışmış ve Almanya Hariciye ve Prusya Harbiye Nezaretleri vesatetiyle Spa’da toplanmakta olan Mütareke Komisyonu’ndan
Osmanlı esirlerinin de terfih-i hali ve memleketlerine iadesi
mesailinin mevki-i müzakereye konulmasına uğraşmıştır. Fakat bundan da bir semere hasıl olmamıştır.
LONDRA’DA MEVKUF ÜSERA-YI OSMANİYE
DOLAYISIYLA İSVEÇ HARİCİYE NEZARETİ’NE
OSMANLI HARİCİYE NEZARETİ’NİN BORCU

Teba-i Osmaniye menafiini İngiltere’de himaye eden İsveç
Devleti Hariciye Nezareti tarafından Londra’da mevkuf Osmanlı esirlerine tutulmuş masarifin müracaat-ı müteaddideye
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rağmen henüz Osmanlı Hariciye Nezareti’nden tediye edilmemiş olmasını ve İsveç Hariciye Nezareti’ni Sibirya’da bulunan
üseramız umuruyla iştigalden dolayı tatyib-i hatırı menafiimiz iktizasından bulunmasına binaen, takriben 10 bin krona
bali olan işbu devlet borcunun Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti sermayesinden tediinin muvafık olacağı Stockholm Sefirimiz tarafından beyan olunmuş ise de, İngiltere’ye esir düşen
Osmanlılara müteallik mesail bendelerinin daire-i iştigalinden hariç olduğu için Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi’nden
istizan etmeksizin Sefir Beyefendinin arzularını is’afa kendimi selahiyettar görmedim. İstizanıma gelen cevapnamede,
Londra üserası için Hariciye Nezaret-i Celilesi’nden bir miktar meblağın lazım gelen mahalle ita edilmiş olduğu işar edildiğinden taleb-i vakiin is’afına lüzum kalmadı.
İSVEÇ B ŞUBESİ’NİN VE İSVEÇ VE DANİMARKA SALİB-İ
AHMERLERİNİN HESAPLARI

İsveç Petrograd Sefareti B Şubesi ile olan hesabatımızın neticesi, şube-i mezkure hesaplarını Alman Baş Komisyonu’na
teslim ettiği zaman bendenize resmen bildirilmişti. Muvazene cetveli ile evrak-ı müsbitesi ve şube reisinin bu münasebetle bana yazdığı mektubu evrak-ı müsbite dosyası’nda mevcuttur. (Kasa, Salib-i Ahmerler Dosyası Numro 11)
Stockholm’e avdetimde İsveç Salib-i Ahmeri’nin Üseraya Muavenet Şubesi’nden de Evrak-ı Müsbite Dosyası’nda
(Salib-i Ahmerler, Numro 10) mevcut muvazene-i hesabiye
cetvelini aldım. Ancak İsveç Salib-i Ahmeri’nin bu babdaki
mektubunda mezkur olduğu veçhile hesab-ı katisinin, yani
bütün evrak-ı müsbitesi ile beraber hesabının itası, Rusya’da
bulunan murahhaslarının kamilen avdeti ile kabil olabileceğinden o zamana talik olunmuştur. B Şubesi’nin bilançosu ile
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İsveç Salib-i Ahmeri’nin bilançoları arasında, Hilal-i Ahmer
menafiine olarak (50 000) rublelik bir hata vardır: B Şubesi
Salib-i Ahmer’e ita ettiği (50 000) rubleyi masrafa geçirmeyi
unutmuş ve o suretle Hilal-i Ahmer için kendiliğinden (50
000) rublelik bir meblağı Salib-i Ahmer’e vermiş demektir.
İsveç Salib-i Ahmeri’nin hesab-ı katisi geldiği zaman işbu zuhulün B Şubesi’ne ihtarıyla tasrihi iktiza eder.
Danimarka Salib-i Ahmeri ile hesabımız küçük bir miktara inhisar etmiştir. Bu hesabın sırf benimle olan kısmı, zaten
murahhas Saltof’un vazifesinden infikak ettiği zaman görülmüştü. Fakat bu da, İsveç Salib-i Ahmeri ile olan tarzdadır,
yani yalnız Hilal-i Ahmer’den alınan mebaliğin hangi murahhaslara ne kadar gönderilmiş olduğunu müşirdir. Mezkur
murahhasların o mebaliği nerelere ve ne kadar sarf ettikleri
ve bu sarfiyata dair vesikalar, ancak murahhasların avdetinden sonra bize işar olunabilecektir.
HİLAL-İ AHMER MADALYALARI - MATMAZEL 		
SAEDMANN’A BİR TUNÇ MADALYA

Üsera Şubesi Müdürü İzzet Bey İskandinavya Salib-i Ahmerlerine mensup zevata mahsus olarak irade-i seniyyeleri çıkmak üzere bulunan dört adet gümüş ve üç adet tunç
Hilal-i Ahmer madalyalarını kendisi ile beraber Kopenhag’a
götürmüş ve irade-i seniyyeleri şeref-sadır olup da bana işar
olunduğu zaman ashabına tevzi edilmek üzere nezd-i acizanemde bırakmıştı. Ne ben Rusya’ya gitmeden, ne Rusya’da,
ne de Rusya’dan avdetimde mezkur madalyalara ait bir emir
almadım. Avdetimde, mevzu-ı bahs zevattan bazılarına madalya itası zımnında irade-i seniyyenin şeref-taalluk ettiğini,
Stockholm Sefaret-i Seniyyesi’nde toplanmış “Takvim-i Vekayi” nüshalarından istihraç ettim. Stockholm ve Kopenhag
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Sefaret-i Osmaniyelerinden bil-istizah zevat-ı mebhuseden
ancak bazılarına madalya gönderilmiş olduğunu öğrendim.
Diğer zevata madalya ve beratları irsal olunmamıştır. Nezdimde mevcut madalyaların miktarı, irade-i seniyyeleri çıkıp
da henüz madalya ve beratları gelmeyenlere kifayet edecek
miktarda değildi; ashab-ı istihkaktan bazılarını bazılarına
tercih için elimde salim ve sahih bir mikyas yoktur. Binaenalyh elimdeki madalyalardan yalnız bir tunç madalyayı Danimarka Salib-i Ahmeri’nden Matmazel Saedmann’a verip,
diğerlerini İstanbul’a getirip Merkez’e teslim etmeyi eslem-i
tarik buldum. İşbu raporu bile beraber dört aded gümüş iki
adet tunç madalyayı iadeten takdim ediyorum.
Matmazel Saedmann’ı istisna edişimin sebebi, bu ihtiyar
kadının bütün ruhuyla ve hemen hiçbir garaz ve ivazsız Türk
üserası işine kendini vakfetmiş olmasıdır. Ekser Avrupalılar
gibi, madalyaya çok ehemmiyet veren Matmazel Saedmann’a
tunç madalya itası için şerefsadır olan irade-i seniyye Takvim-i
Vekayi’de intişar etmiş ise de beratı Sefaret-i Seniyye’ye irsal
olunmamıştır. Vefatından akdem bu madalyayı takıp Türklere edilen samimi hidematın boşa gitmediğini arkadaşlarına
izhar ve isbat edebilmesi için, berat-ı alisinin bir an evvel mumaileyhaya irsalini rica ederim.
İskandinavya’da madalya meraklıları daha çok var: İsveç Hariciye Nezareti B Şubesi memurlarından bazıları,
Rusya’daki üsera-yı Osmaniye’ye Salib-i Ahmer memurlarından fazla hizmet ettikleri halde, Salib-i Ahmer memurlarına
madalya verilmiş iken kendilerine verilmemiş olduğunu müteessirane ihsas etmişlerdir. B Şubesi Müdürü Baron Okuryarim kendi şubesi memurlarından madalyaya kesb-i istihkak
eden zevatın isimlerini müşir gönderdiği listeyi leff ediyorum
(Melfuf, Numro: 20).
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İşbu listede (*) işaretiyle gösterilenlerin hizmetleri sebat
etmiş, (**)la işaret olunanların hizmeti ise, fikr-i acizanemce
madalyaya istihkak kesb edecek dereceyi bulmuştur. Danimarka Hariciye Nezareti Üsera Şubesi Reisi olup bir hayli
müddet Rusya’da Ministre Resident en Mission Speciale de la
Legilation Royale unvanıyla hizmet etmiş bulunan Yüzbaşı
(F. Cramer)in bilhassa üseramız ahvalinden bizi haberdar etmek hususunda muaveneti sebat etmiş ve Danimarka Salib-i
Ahmeri’ne mevdu mebaliğin kısm-ı azamı da mumaileyhin
taht-ı idaresinde bulunan murahhaslar vesatetiyle tevzi edilmiş olduğundan mumaileyhe dahi bir kıta madalya ita olunsa, iyi olur.
İrade-i seniyyeleri çıkıp isimleri ceride-i resmiye ile ilan
olunan kimselerin madalya ve beratlarını yollar açılır açılmaz
göndermekle muvafık olacaktır, zannındayım.
SKANDINAVISKA KREDITAKTIEBOLAGET 36
VE LANDMANDSBANK İLE MUHASEBE

Stockholm ve Kopenhag’da hesabı carim bulunan İskandinaviska ve Landmandsbank’tan hesabımın hal-i hazırını
gösterir birer vesika isteyip aldım. Raporun hesap kısmına
melfuf evrak-ı müsbite meyanındandır (Bankalar Dosyası,
Numro 1 ve 2). Bankaların hesabıyla, benim hesabım birbirine tamamen mutabık geldi.
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4 – ALMANYA’DA
İSTANBUL’A DÖNMEK İÇİN BERLİN’E AZİMET

Hilal-i Ahmer Merkezi’nden gelen 11 Haziran tarihli telgrafnamede Sibirya’da kalan üsera-yı Osmaniye’ye muavenet
için (90 000) kronu hamilen bir Salib-i Ahmer heyetinin yola
çıkmış olduğu bildirildiğinden, İsveç Hariciye Nezareti B Şubesi vasıtasıyla benim gönderdiğim (400 000) rublenin kifayetsizliği Sibirya-yı Şarki’den gelecek mezkur Salib-i Ahmer
heyetinin muavenetiyle bir müddet için telafi edileceğinin ve
tebdilinde (300 000) rubleyi tecavüz edecek olan (90 000) kron
ile yine üç ay kadar bir müddet üseramızın tehvin-i ihtiyaçları
kabil olacağını anlayarak müteselli olduğum gibi, iki üç aylık
bir zaman için benim İskandinavya’da göreceğim muayyen
bir iş kalmamış olduğuna hükmettiğimden İstanbul’a avdet
hazırlıklarına başladım.
Memlekete isal edecek yegane yol Berlin’den geçiyordu; ya İsviçre ve İtalya tarikiyle, yahut Almanya’daki teba-i
Osmaniye’yi almak üzere gelecekleri söylenen Osmanlı Seyr-i
Sefain gemileri ile avdet olunabilirdi. Zaten, Rusya’ya giderken, bazı evrakımı Berlin’de bir otelin kasasında bırakmış olduğumdan, onları almak, Prusya Harbiye Nezareti’ne mülhak Moskova Üsera Komisyonu ile hesabımı görmek, evvelce
Deutschebank ile edilen muamelata dair mezkur bankada
malumat-ı nihaiye istihsal eylemek için 23 Mayıs’ta Berlin’e
gelmiş bulunuyordum.
MOSKOVA ALMAN ÜSERA KOMİSYONU İLE
HESABIMI GÖRDÜM

Evrak-ı müsbite arasında mevcut (Salib-i Ahmerler Dosyası, Numro: 12) bilanço ile evrak-ı müsbiteden anlaşılacağı
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üzere Hilal-i Ahmer sermayesinden Moskova Alman Üsera
Komisyonu kasasında bulunan nükut, Berlin’den İsveç Şubesi
vasıtasıyla Sibirya’ya (300 000) rublenin izamından sonra kamilen tükenmiş ve hatta mezkur komisyona Hilal-i Ahmer’in
cüzi bir borcu bile kalmıştır. Bu suretle Alman Üsera Komisyonu ile Alman Hilal-i Ahmer Murahhaslığının hesabı, o cüzi
borcun tediyesini müteakip, tamamen kesilmiş olacaktır.
DEUTSCHEBANK İLE MUHABERAT

Berlin’den Rusya’ya giderken yani 1917 senesi nihayetlerinde Maliye Nazırımız Cavit Beyefendi delaletiyle (20 000)
Çar rublesini (40 000) marka iştira etmiş olduğumu yukarıda yazmış ve Berlin’e avdetimde meseleyi kurcaladığımı ilave eylemiştim. Filvaki bu sefer Berlin’de Rusya’dan Sefaret-i
Seniyye’ye yazdığım mektup ve telgrafnamelerin bankaya
havale olunup olunmadığını tahkik ettim. Hiç olmazsa biraz
zararla rublelerin iadesi kabil olup olmayacağına dair Sefaret
Müsteşarı Beyefendiye yazdığım istizahnameden gayrisinin,
Deutschebank’ta bilhassa şark umuruyla meşgul Hakkı Bey’e
vasıl olduğu ve fakat mumaileyh Hakkı Bey’in ifadesine nazaran bir şey yapmak imkanı mevcut olmadığı anlaşılmıştır.
Aynı nokta-yı nazar, bankanın resmi cevaplarından da anlaşılıyor (Bankalar Dosyası, Numro: 6). Rusya’da markın rubleye şerait-i tahvili o zaman Berlin’de bizce -hatta Maliye Nazırımızca- sarih malum olamamasından neş’et eden bu hatanın
tashihi, maalesef, kabil olamamıştır.
Deutschebank ile muhaberattan, mezkur bank tarafından
gönderilmiş mebaliğin Rusya’ya tamamen vüsulü anlaşılmış
ise de, mebaliğ-i mezkure doğrudan doğruya benim namıma
irsal olunduğu halde, Petersburg İsveç Sefareti’nin bu hususa
dair yazdığı mektuplardan müsteban olduğu üzere (Salib-i
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Ahmer Dosyası Numro 11) Petersburg’da kim namına vasıl olduğu ve hangi fiyatla muamele-i tahviliye icra edildiği
sefaret-i müşarün-ileyhaca malum olamamış ve ancak Osmanlı üserası için sarf olunmak üzere varit olduğu tebyin
edilebilmiştir. Petersburg İsveç Sefareti B Şubesi’nin F 3675
Numrolu mektubunda bahsolunup Petrograd’a vasıl olmayan
(245 000) rublenin İsveç ve Danimarka bankalarından gönderilmemiş olduğu Stockholm ve Kopenhag’daki tahkikatımdan anlaşılmıştı. Deutschebank’tan irsal edilmemiş olduğu
da, işbu bankanın tahkikata müstenid cevabından münfehim
oldu. Bu suretle mebhus meblağın Osmanlı Hilal-i Ahmeri’ne
ait ve bize mersul olmadığı tebeyyün etti.
RESMİ ALMAN MÜESSESATI RUSYA’DA KALAN
OSMANLI ÜSERASINA MUAVENET EDEMEYECEKTİR

Prusya Harbiye Nezareti’ne merbut Alman Üsera Umuru
Şubesi Reisi Miralay Aver ve Moskova Alman Üsera Komisyonu Reisi Yüzbaşı von Militski ile müzakere ve mükalemelerden anladım ki Almanya’nın üseraya ait müessesatından
hiçbirisi Rusya’da bulunan Osmanlı esirlerine muavenet ibraz
etmeyeceklerdir. Bu müessesatın resmen tanımadığı Moskova Alman Asker ve Amele Sovyeti’nin muavenet vaadinde
bulunduğunu yukarıda yazmıştım. Ve agleb-i ihtimal mezkur Sovyet muavenet-i mümkinede kusur etmeyecektir. Fakat Almanya’da bulunan merkezi müessesat, Sovyet’e akça
ve eşya göndermediği halde, Sovyet’in muaveneti, parası ve
eşyası tükeninceye kadar ancak devam edebilecektir.
Mütarekeyi müteakip Saltanat-ı Osmaniye ile Alman
Devleti arasında artık münasebatın kesildiğini ve Almanya Devleti’nin paraca çok müzayakaya düşmüş olmasından
dolayı her cihetle tasarrrufa şiddetle muhtaç bulunduğunu
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öne süren resmi Alman müessesatının memurları, üsera-yı
Osmaniye’ye muavenet edemeyeceklerini hayli sarih söylemekle beraber, muamelat-ı şahsiyelerinde, Moskova devresinden daha nazik ve mültefit davrandıklarını müşahede ettim.
PARİS’E GİDEN OSMANLI SULH HEYETİNE
MÜRACAATIM

Berlin’de bulunduğum sıralarda Spa Komisyonu’na Sefaret-i Seniyye namına edilen müracaatlardan hiçbir netice-i
ciddiye hasıl olmadığını, çünkü Almanların artık kendilerinden gayri hiçbir kimse ile meşgul olamayacak halde bulunduklarını iyice anlamıştım. O aralık bir Osmanlı sefaret
heyetinin Paris Sulh Konferansı tarafından davet olunup
yola çıkmış olduğunu işittim. İşbu heyetin vezaif-i müteaddidesinden birisi de şüphesiz hasım memalikte kalan üserayı Osmaniye’nin memleketlerine iadesi meselesi olacağını
derpiş ederek heyet-i müşarün-ileyha riyasetine bir rapor
gönderip Rusya’da bulunan üsera-yı Osmaniye’nin miktar
ve ahvalini ve üsera-yı mezkurenin ne suretle memalik-i
Osmaniye’ye sevkleri mümkün olabileceğine dair mütalaat-ı
kasranemi arz ve işar etmeyi vezaifimden addettim ve bir
sureti melfufen mütekaddem (Numro: 21) raporumu, Amerika ve Fransa Salib-i Ahmerlerinin Berlin murahhasları
vesatetiyle Versay’da bulunan Sefaret-i Osmaniye Riyaset-i
Celilesi’ne takdim ve irsal eyledim. Bu babda Amerika Salib-i
Ahmeri murahhasından bendelerine mevrut mektup da merbuttur (Numro 21). Heyet-i Sefaret, Versay’dan pek çabuk infikak ettiğinden dolayı raporumun savb-ı maksuda vasıl olmuş
olduğuna pek emin değilim; zaten vüsulü halinde dahi bir
işe yaramamış olacağı, bilahare cereyan eden ahvalden anlaşılmıştır.
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ALMANYA’DA BULUNAN MECRUH ASAKİR-İ
OSMANİYE’YE MUAVENET

Birkaç mecruh zabit efendimiz Alman hastanelerinde tedavi edilmekte idi. Bunların mesarifi Harbiye Nezareti tarafından evvelce temin edilmiş ise de, bilahare tahsisatları kesilip memlekete iadeleri emrolunmuştur. Bunların bir kısmı
benim Almanya’ya vüsulümden akdem Hamburg’dan kalkan
Osmanlı Vapuru’yla izam edilmiş ve mütebakisinden ekserisinin de o sıralar Hamburg’a geleceği söylenilen “Gülcemal”
Vapuru ile izamları takarrür etmiş bulunuyordu. Ancak, içlerinden Süleyman Reis adlı bir nefer -ki Çanakkale muharebatında bir gözü ile yüzünün kısm-ı azamını ve bütün ağız ve
dilini kaybetmiştir-le ve bir ayağı kesilecek olan Yüzbaşı Zeki
Haşmet ve yüzünden yaralı olup burnunun tamiri henüz hitam bulmayan Mülazım Zeki Memduh efendilerin yani, üç
yaralının tedavilerinin muvaffakiyetle hitama ermesi için
daha birkaç ay Berlin’de kalmalarının lüzumu, yattıkları hastanelerden ba-rapor bildirilmiş olduğu halde bu maksat uğrunda sarf olunacak akçanın fıkdanından dolayı iadelerinin
zaruri bulunduğuna dair Berlin Sefaret-i Seniyyesi’nde ıttıla
hasıl ettim. Ve bu yaralılardan Mülazım Zeki Memduh Bey ile
Süleyman Reis’i bizzat gördüm. Bu kadar akça ve emek sarf
olunarak hüsn-i hitama ermek üzere bulunan tedavilerinin
böyle sonuna doğru natamam bırakılması muvafık olmadığına Sefir Paşa Hazretleriyle birlikte kani bulunduğumuza , Osmanlı Hilal-i Ahmeri namına Berlin’de mevcut meblağdan bu
iki zabitle bir nefere azami üç ay kadar daha devam edecek
tedavileri hitam buluncaya kadar muhassasat itası için Hilal-i
Ahmer Murahhası sıfatıyla bendelerinin de iltihak-ı reyimle
Sefir Paşa Hazretleri tarafından Hilal-i Ahmer Türk-Alman
komitesine tebligat icra olundu.
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Mezkur yaralılardan Süleyman Reis ile, Rusya’dan gelmiş
üseradan malul bir nefere Hilal-i Ahmer sermayesinden bir
miktar muavenet-i nakdiyede bizzat bulundum.
HAMBURG TARİKİYLE AVDET

Berlin’e gelir gelmez bir taraftan yukarıda maruz umur ile
meşgul olurken, diğer taraftan da İstanbul’a avdet için İtalya
Devleti’nden müsaade istihsaline teşebbüs ettim. Müasaadenin gelmesi hayli uzamış ve o aralık Hamburg’a (Gülcemal)
Vapuru’nun geleceği haberi de kesb-i vüsuk eylemiş olduğundan, Hamburg tarikiyle ve hemşehrilerle beraber avdet,
ezvak-ı maneviyesinden maada bir hayli tasarrufu da temin
kılacağını teemmülle İtalya tarikinden sarf-ı nazar ederek
(Gülcemal)in vüruduna müterakıp kaldım ve nihayet Temmuz iptidasında (Gülcemal) geldi. İki hafta kadar Hamburg’da
kalıp avdet edeceği de söyleniyordu.
Bir iki ay evvel vezaifine hitam verildiğinden bahsolunan
Berlin Sefaret-i Osmaniyesi’nin hâlâ tedbir-i umur etmekte olduğuna hayretini beyan eder yolda Sadrazam Ferit Paşa’nın
Sefir Rıfat Paşa’ya çektiği telgrafname, Sefaret’in zaten şiddetli bir zapt ü rapta tabi olmayan umurunu büsbütün gevşetmiş ve (Gülcemal) Vapuru’na teba-i Osmaniye’nin irkabı ve
vapurun limandan kaldırılıp memlekete sevk edilmesi işi
Ateşemiliter Vekili ve Ateşe Naval muavini Yüzbaşı İsmail
Hakkı Efendi’yle (Gülcemal)in acentesi namını taşıyan birkaç
tüccarın ve bunların ehibbasından Hamburg üsera sevkiyatında Alman memuru olan Reinicke namında bir kimsenin
ellerinde kalmıştı. Vapurun zaman-ı hareketi kati bir surette tayin edilmeden, içlerinde bir hayli zuafa ve evlad-ı şüheda ve hastagan bulunan teba-i Osmaniye vaktinden evvel
Hamburg’a toplanılıp bir kısmının cidden sefalet çekmelerine
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ve min-cihetin haklı birçok dedikoduya sebebiyet verilmiştir.
Bu sıralarda hemen hiçbir ciddi işleri kalmamış olan erkan-ı
sefaretten hiçbirisi -nedense- Hamburg’a gelip bu gürültülü
sefaletin esbabını tetkike lüzum görmemişlerdir!...
“GÜLCEMAL” YOLCULARINA HİLAL-İ AHMER’İN
MUAVENETİ

Vapurun teehhür-i azimeti, teba-i Osmaniye’den muhassasatla geçinen memurin, zabitan ve eytamın elde avuçta mevcut akçaları yiyip bitirerek oturdukları pansiyon ve otellere
borçlanmaları, ve Sefaret-i Seniyye’nin sarf olunabilecek akçası olmadığını öne sürerek ikraz ve muavenetten katiyyen el
çekmesi, içinden çıkılamayacak derecede karışık bir vaziyet
ihdas etmiş bulunuyor ve bununla beraber “Gülcemal” bir
türlü kalkıp gidemiyordu...
Zabitan ve memurin ve talebe murahhaslarından bazı zatlar birkaç defa Berlin’e Sefaret-i Seniyye’ye bizzat gidip vekayii anlatmaya ve sefaretin nazar-ı dikkat ve merhametini
Hamburg’da toplanan zavallı teba üzerinde celbe çalıştılar.
Nihayet Sefaret Müsteşarı Beyefendi, büyük bir kiyaset-i meslekiye göstererek, bütün bu gürültülü kalabalığı Sefaret’in
başından esasen hiçbir resmi vazifesi kalmamış olan Hilal-i
Ahmer Murahhası’nın yorgun kafasına atmıştır. İstanbul’a
vüsulümü müteakip takdim kılınan raporda arz eylediğim
üzere Müsteşar Beyefendi, Osmanlı Hilal-i Ahmeri’nin Berlin
Şubesi’nde bulunan nükudundan (70 000) markı Hükümet-i
Osmaniye namına mezkur şubeden istikraz eyleyerek,
Hamburg’daki teba-i Osmaniye’ye tevzi olunmak üzere bendelerinin namına göndermiştir. Sırf resmiyet cihetinden bakıldığı takdirde, gelen akçayı kabul etmeyerek ve tevzi meselesini de deruhte eylemeyerek işin içinden sıyrılmak pek kabil
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idiyse de bu suretle işleri yine sürüncemede kalıp bir kısmı
cidden muhtaç ve şayan-ı merhamet olan tebamızın temadi-i
sefaletine mahal verilmiş olacağını düşündüm ve herkesin
üstünden attığı bu işi de boynuma yüklenmeyi Hilal-i Ahmer
memurluğu vezaifimin ruhuna daha muvafık buldum. Ancak, gönderilen meblağı, ihtiyaca nazaran fazla addettiğimden (30 000)ini Deutschebank’ın Hamburg Şubesi’ne depo
bırakarak, mütebaki (40 000)ini üsera ve eytamdan gayrisine
senet mukabilinde karzen tevzi ettim.
Vapurda gelirken (30 000) markı tasarruf ettiğimden dolayı
en az muhtaç olan yolculardan bazılarının hayli iştika ve taarruzlarına hedef oluşum, bu uzun ve garip seyahatin en çok
teessür ve hayretimi mucip olan vekayiindendir. 7 Ağustos’ta
Hamburg’dan kalkan “Gülcemal” 23 Ağustos’ta İstanbul’a vasıl olarak seyahatim hitama erdi.
HÜLASA
RUSYA’DA ÜSERA-YI OSMANİYE MİKTARI

Benim Rusya’da mevcut Osmanlı üserası ile meşgul olmak üzere İskandinavya’ya Hilal-i Ahmer murahhası tayin
olduğum zaman, İstanbul, Rusya’da bulununan Osmanlı üserasının miktar-ı hakikiyesini tamamen bilmiyordu. Ancak
zabit esirlerin miktar-ı takribisi ve kısm-ı azamının esamisi
Osmanlı Hilal-i Ahmeri’nce malum idi. Bana teslim olunan
listeden bütün Rusya’da 1500 kadar Osmanlı zabitinin esir
bulunduğu anlaşılıyordu.
İskandinavya’da geçirdiğim üç ay zarfında bu malumata
mühim ilave veya tashihler yapmak kabil olmadı; çünkü efraddan hemen hiç mektup gelmiyor, zabitandan alınıp memleketine gönderilen mektuplardan istihraç olunan malumat,
malumat-ı mevcudeye çok şey ilave etmiyordu.
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Rusya’da iken, vesait-i müteaddide ile elde ettiğim malumat ise, Hilal-i Ahmer merkezinde esir zabitlerimize dair
mevcut malumatı cüzi tadilat ile teyid etti. Nihayet 1918 senesi
Nisan’ında cem ve tertip ettiğim listeye göre -ki bir sureti vakt
ü zamanıyla Hilal-i Ahmer Merkezi’ne gönderilmiştir- esarette bulunan zabitanın miktarı (1457)ye efradınki (17 715)e baliğ
oluyordu. Fakat bu liste de tamam değildir; çünkü bazı mevakie dair malumat üsera umuruna vukufu nakıs Rus Erkan-ı
Harbiye-i Umumiyesi’nin üsera cetvellerinden alınmıştı.
Efradın ve ba-husus sivil esirlerin mecmuu hakkında
sahih ve mevsuk malumat toplamak katiyyen kabil olamamıştır. Yukarıda tasvir olunduğu üzere, Rusya’da ardı arası
kesilmeyen inkılaplar, harpler, birbirini veyl eden müteaddit
hükümetler, bilhassa esir efradı ve sivilleri hemen hemen başıboş bırakmış, her tarafa dağılan ve kendi başının çaresine
kendi bakan bu zavallıların sayısını, bulundukları mahalli
bilen hiçbir makam ve merci kalmamıştır.
Bununla beraber gayet takribi olarak mütareke akdolunduğu zaman Rusya’da bulunan Osmanlı üserasının miktarı
şöyle tahmin olunabilir:
20-30 bin Şimali Cenubi Kafkasya’da
20-30 “ Rusya’nın aksam-ı sairesinde.
O zaman kısmen ordu-yı Osmani’nin taht-ı işgaline geçmiş olan Cenubi Kafkasya’dan gayri sabık Rus İmparatorluğu
dört mıntıkaya ayrılır:
1- “Bütün Rusya Müttefik Sovyetler Cumhuriyet-i İştirakiyesi” nam-ı resmisi ile yad olunan “Bolşevik” devleti. Bu
devlet, Avrupai Rusya’nın vasatını, şimal ve garb-ı şimalisini,
şarkını ihtiva eder. Ve serhadlerinde iki seneden beri muttasıl
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harb edilmekte olduğundan, hududu daimi tahavvül halindedir.
2- Ukrayna Cumhuriyet-i Enamiyesi. Küçük Rus veya Roten denilen akvam ile meskun Cenubi Rusya’ya ta Karadeniz
kıyılarına kadar şamildir. Bu cumhuriyetin hududu da şimalden Kızıl Orduların tehaccümüyle cenub-ı şarkiden Rusya
vahdetini iade arzusunda bulunan Ak Orduların taarruzuyla
değişir durur. Bazen payitahtları olan Kiev Şehri bile mütearrızların eline geçerek, Cumhuriyetin hayatı hitam bulmuş
gibi zannedilirken tekrar canlandığı görülür.
3- Şimali Kafkasya ile Don Kazakları ülkesini ihtiva eden
kıtadır ki Kafkas dağlarının şimal versanında bir aralık dağlı
Müslümanların bir cemahir-i müttefikası teessüs etmiş; ovadan ibaret Kazak ülkesinde de seriü’t-tahavvül birkaç askeri
hükümet teşekkül eylemişti. Son zamanlarda Cenub-ı Şarki
ve Cenubi Rusya’da iktisab-ı kuvvet eder gibi görünmüş Daniken ordusu ve hükümeti de Kazaklar ülkesinden doğarak
etrafa yayılmıştır.
4- Ural nehir ve dağlarından ta Muhit-i Kebir’e kadar yayılan Sibirya kıtasıdır. Burasının bir aralık Sovyetler Cumhuriyeti taht-ı tabiyetine girdiği zannolunmuş ise de pek
çabuk o tabiyetten çıkıp, şarktan garba doğru Sibirya’da her
cins ve renkten müteaddit, mahalli hükümetlerin teşekkülü
görülmüştür. Bu birçok hükümetler arasında eskiden beri
nim istiklalini Buhara ve Hive hanlıklarıyla, yeniden doğan
Başkurdistan, hatta Kazakistan hükümetleri gibi Müslüman
devletleri de mevcuttur. Daimi bir tahavvül ve zeveban halinde bulunan bu müstakilimsi bazı devletler mesela Taşkent ve
havalisi 1919 senesi iptidasına kadar Bolşevik idaresini idame
edebilmiştir. 1919 senesi nihayetlerine doğru, Amiral Kolçak,
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Sibirya’nın bir kısmını, bir idare altına toplamaya çalışmış
ve kısmen muvaffak olmuştur. Şimali ve Cenubi Kafkasya
ve Don ülkesinden gayri üç mıntıkadaki üsera-yı Osmaniye
miktarları da şöyle tahmin olunabilir:
10 000 ve küsur Sovyetler Cumhuriyeti’nde
5 000 Ukrayna ‘da
9 000 ve küsur Sibirya’da
20 000 kadar
Mütarekeden bu güne kadar, üsera-yı Osmaniye’nin bir
kısmı resmi vesaitle mübadele veya iade olunmuş, diğer bir
kısmı kendi teşebbüs-i şahsisi sayesinde memleketine gelip
kavuşmuş ve bir kısmı da, maalesef, vefat edip kalmış olduğundan, elyevm Rusya’da bulunan üseramızın miktarını bervech-i ati tahmin edebiliriz:
Sovyetler Cumhuriyeti arazisinde 400-500
Ukrayna’da 800
Şimali Kafkasya ve Don ülkesinde 2000
Sibirya’da (Türkistan’dan gayri) 6000
Türkistan’da 300-500
9500-10 000
ÜSERA-YI OSMANİYE’NİN RUSYA’DA HAL, VAZİYET VE
TARZ-I MAİŞETLERİ

Osmanlı esirlerinin Rusya’da geçirdikleri hayatın tarzını,
kendilerine edilen muamelenin cinsini bir kategoriye ithal
etmek kabil değildir. Muamele, zaman ve mekanla pek çok
tebeddül etmiştir. Çarlık zamanında, bazı mahallerde hayat
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ve sıhhatleri şöyle böyle temin olunmuş ise de, bazı mahallerde teshin edilmemiş vagonlarda günlerce kilitli bırakılarak dondurulup öldürüldükleri de vaki olmuştur. İnkılaptan
sonra birbirini veyl eden ve birbirinin yanında teşekkül eden
muhtelif hükümetlerin muameleleri muhtelif olduğu gibi
aynı hükümette dahi aynı muamele devam edip bitmemiştir.
Osmanlı üserasına edilen muamele-i şiddetkaranenin azamisi, muhtelif menabiden alınan haberlere, ezcümle Danimarka
Salib-i Ahmeri tarafından gönderilmiş Castenskiold - Larsey
Heyeti’nin meşhudadına nazaran Cenubi Kafkasya’da Kars,
Ardahan, Erivan nevahisiyle Yılan Adası’nda reva görülmüş,
efraddan olan üseraya en musıf muamele ise Sovyetler Cumhuriyeti tarafından yapılmıştır. Bolşevikler, hemen her tarafta nefer esirleri serbest bırakmışlardır. Üsera karargahlarında
nefer ve zabit farkını kaldırarak efradın zabitana hizmetkarlığını men etmişlerdir.
Mamafih Bolşevik idaresi altında bulunan zabitan karargahlarının bazılarında ve ezcümle Vetloga, Varnadin karargahlarından çok ve haklı şikayetler de vaki olmuştur: Karargah kumandanlarının şahsı, intizam-ı idaresi muhtell olan bu
memlekette en mühim amil sayılabilir.
Bizzat müşahede ettiğim karargahlarda ise -Bolşevikler
idaresi altında bulunan Kostroma, Kazan, Meclis-i Müessisan
Hükümeti ile Çekoslovak Ordusu idaresi altında bulunan Samara ve Ufa karargahlarını ziyaret ettim- yiyecek, içecek alelhusus giyecek noksan, ve umur-ı sıhhiye de ıslah ve ikmali
muktezi hususat pek çok olmakla beraber, şerait-i hayatiye
kabil-i tahammül, şahsi muameleler umumiyetle iyi idi; üserayı Osmaniye ekseriyetle hallerinden çok müşteki değildi.
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ÜSERAYA MUAVENETTE TUTTUĞUM USULLER

İskandinavya’da işe başladığım zamandan itibaren Osmanlı üserasına muavenette en şayan-ı dikkat addettiğim iki
noktaya İstanbul’un nazar-ı dikkatini celbettim: 1- Rusya’da
bulunan Osmanlı esirleriyle Alman esirlerinin muavenet işini mümkün olduğu kadar birbirine mezc ederek, Almanların
teşkilat-ı mevcudesinden istifade etmek; 2- Ve bunun usul-i
şeraitinden biri olarak da Rusya’da üsera-yı Osmaniye’nin
himaye-i menafii işini, Rusya’da hemen hiçbir teşkilatı bulunmayan İspanya Devleti’nden resmen almaksızın İsveç
Devleti’ne kabul ettirmek. Her iki ricam İstanbul’ca kabul
olunmuş ve tatbikinden fikrimce üsera-yı Osmaniye külli istifade etmiştir.
Doğrudan doğruya Osmanlı Hilal-i Ahmeri’nin üsera-yı
Osmaniye’ye muavenet-i nakdiyesinde atideki esası, düsturü’lamel ittihaz eyledim:
Üsera-yı Osmaniye’nin hakiki ve kati ihtiyaçlarını temin
ile beraber onların takdir ve şabaşlarından ziyade, memleketin fakrini nazarda tutarak, mümkün olduğu kadar tasarrufa
itina etmek: Bu esasın neticesidir ki İskandinavya bankalarında bulunan Hilal-i Ahmer sermayesinden bir kısm-ı mühimi tasarruf olunmuştur.
Rusya’ya dahil olduktan sonra tasarrufa daha çok riayetkar olmak lüzumuna kani oldum. Çünkü iğtişaş-ı meşhut, vekayiin uzayacağını ve üsera-yı Osmaniye’nin çabuk iadeleri
müşkül olacağını zannettiriyordu. Bundan maada üsera-yı
Osmaniye’nin diğer menabiden, ezcümle, İsveçliler tarafından tevzi olunan Alman sermayesi ile mahalli istikrazlardan
da istifade ettiklerine ıttıla hasıl etmiştim.
Esas itibarıyla Osmanlı Hilal-i Ahmeri’nin muaveneti, Rusya Devleti’yle Saltanat-ı Osmaniye’nin üseranın mütekabilen
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temin-i hayat ve maişetleri vezaifine bir ilave-i insanperveraneden ibaretti. Bununla beraber, Rusya Bolşevik Hükümeti
üsera-yı Osmaniye’ye maaş vermeyi kesince, Hilal-i Ahmer
sermayesinden zabitlere (50) ve efrada (10) ruble mahiye tahsisinde asla tereddüt etmedim ve o yolda İsveç B Şubesi ile İsveç Salib-i Ahmeri’ne tebligat-ı lazımede bulundum. Osmanlı
Harbiye Nezareti’nin murahhası gelince, bu tahsisatın tediyesi, bittabi, onun daire-i vezaifine geçmiş oldu.
BAZI MÜSEESESAT-I HAYRİYECE MAKBUL VE
MÜSTAMEL BİR USULÜ İSTİMAL ETMEDİM

Bazı müessesat-ı hayriye, menabi-i varidatını tezyid zımnında, mali ve ticari umur ile de meşgul olurlar. Bazı Salib-i
Ahmer müesseselerinin bu yolda muamelatta bulundukları
Avrupa’da ve Rusya’da bulunduğum sırada mesmuum olmuştur. Sırf müessesenin varidatını tezyide inhisar edecek
malumat-ı maliye ve ticariye bile, kontrolü müşkül şerait dairesinde, kıyl ü kali mucip olabileceğinden, ben, bütün memuriyetim esnasında, Osmanlı Hilal-i Ahmeri’ne yalnız masraf
ettirdim; varidatını tezyid edecek hiçbir muamelede bulunmadım. Ancak bazı ashab-ı hayrın iane-i şefkatkaraneleri ile
hin-i avdette heder olmamak için eşya satışım, bir istisna teşkil edebilir.
Ekser müessesat-ı hayriyece makbul ve müstamel bir usulü istimalden bu suretle iba edişim, Hilal-i Ahmer’imizce
edilebilecek bir miktar istifadeye mani olmuş ise de, müessesemizin şark örf-i ahlakisine sıdk ü merbutiyeti, bilhassa
Rusya’nın Müslim ve gayri Müslim ahalisine hüsn-i tesirden
hali kalmamıştır.
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TEVZİ ETTİĞİM MUAVENET-İ NAKDİYE

Bil-vasıta veya bila-vasıta ettiğim muavenetlerin en mühimi, muavenet-i nakdiyedir. Yukarıda zikrolunduğu üzere Osmanlı Hilal-i Ahmeri Rusya’da bulunan üseraya, murahhası
vasıtasıyla, yani doğrudan doğruya, 230 000 rubleye karib
tevziatta bulunmuş; bil-vasıta, yani İsveç Hariciye Nezareti
B Şubesi, Almanya Üsera Sevkiyat Komisyonu, İsveç ve Danimarka Salib-i Ahmerleri delalet ve muavenetleriyle 900 000
rubleye yakın muavenet-i nakdiye dağıttırmış, hasılı cem’an 1
130 000 ruble kadar muavenet-i nakdiyede bulunmuştur.
MAHALLİ MÜSLÜMANLARIN MUAVENET-İ NAKDİYESİ

Yukarıda yazılan muavenet-i nakdiye miktarı takriben iki
seneye ve mevcut üsera-yı Osmaniye’ye taksim olunursa, pek
cüzi görülür. Lakin buna diğer bir takım muavenetlerin ilavesi
icap eder: Evvelen Rusya’da sakin Müslüman Türk-Tatarların
muavenetleridir. Bu din ve ırk kardaşlarımızın, üsera-yı
Osmaniye’ye ettikleri muavenet-i nakdiyenin miktar-ı sahihini öğrenmek kabil olamadıysa da birkaç yüz bin ruble tahmin olunabilir. Bu teberrulardan maada zabitanın bir kısmı
kendi namlarına istikrazlarda bulunmuşlardır. Bir de üsera
karargahları pek sıkıştıkça, karargah namına dahi akd-i istikraz eylemişlerdir. Bu nevi istikrazlara, muayyen şerait dairesinde, tarafımdan müsaade ve teminat verilmiş olduğunu
yukarıda arz ettim.
DİĞER NAKDİ MUAVENETLER

Binbaşı Hakkı Bey, Harbiye Nezareti hesabına tevzi-i muavenet ettiği gibi, İsveç Hariciye Nezareti’nin B Şubesi ve Al-
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man Üsera Komisyonları da Osmanlı Harbiye Nezareti hesabına muavenet-i lazımede bulunmuşlardır.
HİLAL-İ AHMER MURAHHASININ BAŞKA
YARDIMLARI

Üsera-yı Osmaniye’ye nakdi muavenetten başka edilen yadımlar şöyle hulasa olunabilir: 1- Memlekete sevk olunmalarının tacil ve teshili. 2- Karargahlarda edilen muamelelerin
iyileştirilmesine say. 3- Aileleriyle muhabere temini. 4- Kendileriyle muhaberat ve teselli. 5- Bazı hediyeler göndermek ve
tevzi etmek. 6- Bazı karargahları ziyaret ve teselli. 7- Ramazan ve bayram ziyafetleri.
HİLAL-İ AHMER MURAHHASI TARAFINDAN
İFA EDİLEN VEZAİF-İ SAİRE

Osmanlı Hilal-i Ahmer Murahhası, Rusya’da Sovyetler
Cumhuriyeti nezdinde izam olunan heyet-i sefaretle beraber, malulin-i üseranın mübadelesi, bilahare üseraya edilecek
muamelat-ı mütekabile ve üseranın memleketlerine sevk ve
iadeleri mesailiyle meşgul olmuş, Petrograd ve Moskova konferanslarına devam etmişlerdir.
Murahhas, bulunduğu muhitlerde, Osmanlı Hilal-i
Ahmeri’nin ehemmiyet ve hidematını, elinden geldiği kadar
göstermeye, bildirmeye çalışmıştır. Bu maksatla İskandinavya ve Rusya’da, İsveç, Danimarka, Rus ve Türk-Tatar ceraidi
ile neşriyatta bulunmuştur. Gerek vezaif-i asliyesini hüsn-i
ifa edebilmek, gerekse Hilal-i Ahmer’in varlığını göstermek
üzere, yerli Müslüman Türk-Tatarlardan üç Hilal-i Ahmer
hemşiresi ihdas ederek memalik-i Osmaniye’de olduğu üze-
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re üstlerine elbise-i resmiye giydirip memlekete iade olunan
üsera-yı Osmaniye’nin Alman hududuna sevklerinde, Alman
ve Avusturyalıların yaptığı gibi refakatlerinde bulundurmuş,
Varnadin ve Vetloga karagahlarından şikayet arttığı zaman
ikisini tetkik-i ahvale göndermiş ve üçüncüsünü de Sibirya’ya
giden muhtelit İsveç-Danimarka-Alman heyetine terfik ederek bu heyetin Osmanlı üserasıyla da diğerleri derecesinde
meşgul olmasını temine çalışmıştır.
Hatime, Akkağıt ve Rukiye hemşirelerden ikisi Moskova
Darülfünunu Tıp Şubesi son sınıf talebelerinden, Rukiye Hanım ise mekatib-i iptidaiye muallimlerinden idi. (500) ruble
gibi gayet mütevazı bir aylık mukabilinde, sırf hamiyyet-i
milliyeleri ve hissiyat-ı şefkatkaraneleri saikasıyla hizmet
eden bu üç kıymettar hemşireden Hatime Hanım Varnadin seyahatinde aldığı tifodan müteessiren vazifesi kurbanı
olarak vefat etti. Akkağıt Hemşire Kont Stenbuk ve Alman
hemşiresiyle beraber, Çekoslovaklar elinde bir müddet esir ve
mevkuf kaldı. Rukiye Hemşire ise Moskova’dan son Osmanlı esirleri kafilesi giderken, onlarla beraber İstanbul’a kadar
gelmiş ve Osmanlı mücahitlerine hizmette devam için Edirne Hastanesi’ne hastabakıcı olarak yazılmıştır. Fedakarane
hizmetlerinden dolayı bu üç hemşireden merhum Hatime
Hanım’ın ruhuna dua ve diğer ikisine takdim-i teşekkürat etmeyi vazifemden addediyorum.
Nihayet, hin-i esarette vefat eden vatan-cüda şehitlerimizin ismi unutulmamak, ırkdaş ve dindaşları arasında daimi
hayır ile yad olunarak ruhlarına fatihalar ithaf edilebilmek
için, kardaş mezarlıklarına müşterek birer mezar taşı diktirilmesini de, Rusya Müslümanları İdare-i Ruhaniyesi’nin resmi
vaadiyle taht-ı temine alınmıştır.
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RUSYA’DA HİLAL-İ AHMER MURAHHASLIĞININ
MEVCUDİYETİ MANEVİ HÜSN-İ TESİR İCRA ETMİŞTİR

Osmanlı Hilal-i Ahmeri’nin Rusya’ya bir murahhas izam
etmesi gerek üsera-yı Osmaniye’ye ve gerekse Rusya’da sakin Müslüman Türk-Tatarlara bir hiss-i teselli ve fahr-bahş
olmuştur: Kendilerinin ana vatanda unutulmadıklarını anlamak, bu vakte kadar gelip giden, yazı yazıp hallerini soran
Salib-i Ahmer müessesat-ı şefkatkaranesi arasına, kendi dilleriyle hitap eden milli bir müessesenin, Hilal-i Ahmer’in de bir
murahhas göndererek dahil olduğunu görmek, esirlerimizce
cidden mucib-i teselli ve sürur olmuştur.
Rusya’da bir Hilal-i Ahmer murahhasının mevcudiyeti,
ve kendilerince pek meçhul olmayan bu murahhasın ara sıra
tahriren ve şifahen hamiyet ve fedakarlıklarına müracaatta
bulunuşu, umumiyetle Rusyalı Müslümanların faaliyet-i şefkatkaranelerini artırmaya yaramıştır, sanırım.
Murahhaslığın bir diğer faidesi de Hükümet-i Osmaniye
memurlarına nazaran daha serbest bir vaziyette bulunan bir
müessese-i milliye memurunun Osmanlı üserası ile meşgul
Alman komisyonları ef’alini daha kolay murakabe ve tenkit
edebilmesi olmuştur. Benim için müzakeratta daima daha
serbest bir tavır almak kabil oluyordu. Alman ve Türk esirlerinin sevkiyatında mukavelenin Almanlar tarafından bir
derece ihmali üzerine protestoya kalkışan Hilal-i Ahmer murahhası olmuştur.
MAMAFİH HİLAL-İ AHMER MURAHHASI ARZU ETTİĞİ
HİDEMATIN BİR HAYLİSİNİ İFA EDEMEMİŞTİR

Osmanlı Hilal-i Ahmer Murahhası aklının erdiği ve kudretinin yettiği derecede çalışmakla beraber ifasını arzu ettiği
hidematın bir haylisini ifaya muvaffak olamamıştır.

15 2 Seçil Karal Akgün • Murat Uluğtekin

Ezcümle Rusya’dan muayyen zamanlarda Osmanlı üserasının mümkün olduğu mertebe hakikate karib miktarını bildirir cetveller, bir defada zabit nefer, sivil bilcümle üseranın
esamisini mübeyyin bir cetvel göndermek arzu ederdim. Birkaç defa taleb olundu halde Sibirya’nın bazı mahallerinden
zabitan esamisini müşir cetveller gelmeyişi, efradın ve sivillerin esamisini şöyle dursun, miktarına dair mevsuk malumat
verebilen resmi veya gayriresmi hiçbir makamın olmayışı,
ve neferat ile sivillerin alel-ekser okuma yazma bilmeyişi ve
mühim bir kısmının muayyen bir mahalle toplanmayarak başıboş ve dağınık bulunuşu ve nihayet ikide birde muvasala
ve muhaberenin inkıtaına uğrayışı, bu maksadımın husulüne mani oldu. Ancak, 1918 senesi ortalarında üsera mevcud-ı
takribisi ile üseraya gönderilen muavenet miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim edilip, İstanbul’a Merkez’e irsal olunduğu gibi, ekser karargahlarda bulunan esir zabitlerin esami ve
künyelerini müşir listelerden mürekkep bir dosya da avdetimde Merkez’e takdim olundu.
Elbise ayakkabı ve sair eşyaya muhtaç olan esirlerimiz için
az çok muvafık şeraitle Petrograd veya Moskova’da eşya-yı
lazımeyi iştira ederek onlara göndermek de aklımdan birkaç
defa geçti. Lakin gerek umumiyetle muamelat-ı ticariyeden
ürkekliğim, gerekse ve bilhassa bu eşyanın yollardan salimen
geçip mahall-i maksuda erişmesini, iğtişaş-ı daimiden dolayı
şüpheli gördüğüm cihetle cesaret edemedim. Ancak Ufa’da
bulunurken mahall-i karargah esirlerine cüzi miktarda fanila, iç çamaşırı aldım ve Moskova’da iken de bayram hediyesi
olarak bir miktar çay, kahve, tütün, peksimet iştira ettim. Ve
bunların hepsi üseraya dağıtıldı.
Yukarıda bil-münasebe arz eylediğim veçhile Sibirya’ya
gitmek ve bütün Sibirya karargahlarını ziyaret ederek
Vladivostok’a kadar yürümek ve nihayet oradan son üsera ka-
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filemizle birlikte avdet etmek bir aralık bana adeta bir gaye-i
hayal olmuştu. Lakin gene yukarıda izah edilen mevani bu
emelin de husulüne engel oldu.
Bazı umur ve hususu arzu edip icra edemeyişim ve bazı
ifası lüzumlu hususatın da belki hiç hatırıma gelmeyişi, kısmen acizlerinin iktidar ve ehliyetsizliğinden ise kısmen de
Rusya ahvalinin cidden fevkalade oluşundan münbahistir.
Tecrübem ilerledikçe anladım ki vezaifimin daha mükemmel
ifa edilebilmesi için hiç olmazsa bir katip ile bir hemşirenin
bana refakat etmiş olması lazım imiş. Bazan aynı günde Mübadele ve Sevk-i Üsera Komisyonu’na iştirak, muhaberatla iştigal etmek ve aynı zamanda sevkiyata nezaret için mevkıfa
gitmek icap ediyordu.
Bence, dünyada işlenen işlerin mutlak surette iyisi ancak
şefkat işleridir. Hilal-i Ahmer’in memuru olmak, esirlerin
ıstırabını tehvine uğraşmak bana hayatımda ifaya çalıştığım
vazifelerin en mukaddesi gibi göründü; ruh ve kalbimi bu
işe bağladım. Hizmetimdeki kusurlarım, vazifemin ehemmiyet ve kutsiyetini anlayamayışımdan veya ona kafi derecede
merbut olmayışımdan değil ancak beceriksizliğimden neş’et
etmiştir.
				

İstanbul, 20 Teşrinisani 1919

				

Akçuraoğlu Yusuf

MUVAZENE-İ HESABİYEYE AİT BAZI İZAHAT
UMUMİ HESAP, HUSUSİ HESAP

Muvazene-i hesabiye cetveli ele alınınca derhal iki hesabın,
hesab-ı umumi ile hesab-ı hususinin mevcudiyeti göze çarpar.
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Rusya’da, Osmanlı üserasına muavenet zımnında Osmanlı
Hilal-i Ahmer Merkezi’nden ve diğer menabiden murahhaslığın kabz ettiği mebaliğin yalnız bir kısmı murahhaslık kasasına ithal edilerek oradan sarfiyatta bulunulmuştur ki işte
bu nevi makbuzat ve sarfiyat Hilal-i Ahmer Murahhaslığının
hesab-ı hususisini teşkil etmektedir. Menabi-i muhtelifeden
gelen mebaliğin diğer bir kısmı, murahhaslığın kasasına ithal
edilmeyerek, bankalardan doğrudan doğruya İsveç ve Danimarka Salib-i Ahmerlerine, İsveç Hükümeti’nin Petrograd
Sefareti B Şubesi’ne, Moskova’da Osmanlı Sefareti’ne ita edilmiş veya ettirilmiş veya bunların birinden diğerine havale
edilmiştir ki bu nevi makbuzat ve tediyat ile Hilal-i Ahmer
Murahhası’nın hesab-ı hususisinin heyet-i mecmuası, murahhasının hesab-ı umumisini husule getirmektedir.
AKÇA HIFZI

İskandinavya’da bulundukça, Hilal-i Ahmer’in murahhaslık emrinde bulunan nükudu bittabi bankalarda yani
Kopenhag’ın Landmandsbank’ı37 ile Stockholm’un İskandinaviska Bankası’nda hıfzolunuyor ve ihtiyaç oldukça işbu nakd-i
mevcudun, yalnız ihtiyaca lazım olan miktarı çekiliyordu.
Eğer sarf olunacak akça, bir müesseseye veya şahsa gönderilecek ise, tabii doğrudan doğruya bankadan havalesi icra olunuyordu. Bu suretle murahhaslık nezdinde, yalnız masarif-i
cariyeye kafi cüzi miktar nakit bulunduruluyordu.
Osmanlı Heyet-i Sefareti, Rusya’ya dahil olduğu zaman
Sovyetler Hükümeti dairesindeki bankaların cümlesi kapalı
idi ve Hilal-i Ahmer Murahhası Rusya’yı terk edinceye kadar
mezkur bankalar kapalı kaldı ve elyevm kapalıdır, çünkü
Sovyetler Hükümeti bankaların hepsini lağv ile devlet bankası namında bir müessese tesis eylemiş ise de bu müessese
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ile muamele ifası, benim Petrograd’da ve Moskova’da bulunduğum sırada gayri mümkün denecek derecede karışık, zor
ve tehlikeli idi. Petrograd’da iken beray-ı tecrübe İskandinaviska Banka’dan Sovyetler Hükümeti vasıtası ile (5000) kron
akça getirtmek istemiş idim. İki ay müddet ile uğraştığım ve
(l00) ruble kadar masrafa girdiğim halde, iş, getirtilecek meblağın tekrar İskandinaviska’ya iadesi ile hitam buldu.
Binaenaleyh, Rusya’da bulunduğum sürece Hilal-i Ahmer
nükudunun kısm-ı küllisi İsveç Sefareti’nin B Şubesi kasasında, bir kısmı Osmanlı Sefareti kasasında bulunurdu. B
Şubesi adeta Hilal-i Ahmer’in bankacılığını etti. İsveç Salib-i
Ahmeri’ne ceste ceste akça verilmek icap ettikçe veyahut kendime akça lazım oldukça oradan alıyordum. Alman komisyonları gelip B Şubesi’nin vazifesine hitam verildiği zaman,
onun kasasında bulunan Hilal-i Ahmer mebaliği, Alman Baş
Komisyonu kasasına naklolunarak Hilal-i Ahmer’in bankacılığı ona tahmil edildi. Osmanlı Sefareti kasasında Sefir Galip
Kemali Bey tarafından Almanya’dan getirilen (198 000) mark
ile, benim kasama girmiş nükut hıfzolunuyordu.
Rusya’da iken bizzat kendi nezdimde ihtiyac-ı mübreme
muktezi akçadan fazla bulundurmamayı, birçok sebeplerle,
esas ittihaz etmiştim.
HUSUSİ HESAP

Hususi hesap cetvelinin tetkikinden görülür ki makbuzatımın kısm-ı azamı bankalardan alınan meblağdır. Ondan
sonra Türk-Tatar tüccardan edilen istikraz, daha sonra eşya
satışından hasıl olan varidat ile ianat gelir. Diğer bir takım
makadir mesela İsveç, Danimarka Salib-i Ahmerlerinden
veya Alman Ali Komisyonu’ndan alınan mebaliğ nakillerin-
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den ibarettir. Mesela İsveç Salibi’nden alınan (45 000) rublenin
(35 000)ini bazı karargahlarda üseramıza gönderilmek üzere
Salib-i mezkura verildiği halde, Petrograd “Müslüman Milli
Şurası” vasıtasıyla o sırada irsali daha çabuk kabil olacağı anlaşıldığından İsveç Salib-i Ahmeri’nden istirdad edilerek Milli Şura’ya ita edilmiştir. Bu meselenin tafsili umumi raporda
mezkurdur. (10 000) rublesi İsveç murahhaslarından birinin
iadesidir. Danimarka Salib-i Ahmeri’nden alınan mebaliğe
gelince, evvelce kitaplar alınmak üzere verilmiş olup maksada sarf olunmadığı için istirdad olunan miktar ile Danimarka murahhasının vazifesine hitam verildiği zaman kasasında kalmakla iade olunmuş bakayadır. B Şubesi’nin hitam-ı
meşguliyetten sonra Hilal-i Ahmer’in bankacılık işi Alman
Komisyon-ı Âlisine intikal eylediğinden masarif için, (50 000)
i Sibirya’ya gönderilmek üzere oradan (60 000) ruble alınmıştır. Diğer makadir kendiliğinden anlaşılacağı için izahata lüzum olmasa gerektir.
Hususi hesabın tediyatına gelince en mühim miktar
(220,427,49 ruble 654,15 Danimarka 60 İsveç kronu ve 3800
mark) üsera-yı Osmaniye’ye tevzi olunan ianattır. Ondan
sonra Hilal-i Ahmer Murahhası’nın tahsisatı ve masarif-i
müteferrikası gelir. Daha sonra umumiyetle masarif-i müteferrika ve nihayet belli başlı bir rakam olarak Hilal-i Ahmer
hemşirelerine ve memurlarına tutulan masraf görülmektedir.
Bilhassa seyahat esnasında muhtelif devlet meskukatının birinden diğerine tebdili icap etmiş ve bundan dolayı tediyat
sütununda tebdil için sarf olunan makadir makbuzat sütununda o masrafa mukabil alınan mebaliği gösterilmiştir.
Hilal-i Ahmer Murahhası’nın kasa defterinden çıkarılan
işbu muvazene-i hesabiyeye müteallik evrak-ı müsbite kasa
defterindeki tahsilat mucibince Osmanlı Hilal-i Ahmeri Merkez Muhasebesi’ne ibraz ve takdim olunmuştur. Kasada artık
kalan cüzi miktar nakit de aynen teslim edilmiştir.
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Yalnız işbu hesab-ı hususiye bakılacak olursa üsera-yı
Osmaniye’ye tevzi olunan muavenet-i nakdiye pek cüzi gibi
görülür; lakin muavenet-i nakdiyenin kısım-ı küllisi murahhasın kasasına girmeden gittiği cihetle muvanetin miktar-ı
hakikisi hesab-ı umumiden anlaşılır.
UMUMİ HESAP*

Umumi hesabın makbuzat kısmında yine en büyük makadir bittabi Hilal-i Ahmer Merkezinden bankalar vasıtasıyla murahhasın namına açılan itibarlardır. Benim namıma İskandinaviska Bankası’ndan 302,549,74 İsveç kronu
Landmandsbank’ta 137,661,21 Danimarka kronu kredi açılmıştır. Sonra Deutschebank’tan benim namıma 518 000 mark
çekilmiştir. Diğer makadir bi’n-nisbe küçük olup, nelerden ibaret olduğu da aşikardır. Ancak şayan-ı dikkat bir (50 000) ruble
vardır ki yanına B Şubesi’ne Akçura Bey’in borcu diye kaydolunmuştur. B Şubesi ile İsveç Salib-i Ahmeri’nin muvazene-i
hesabiye cetvelleri karşılaştırılacak olursa, bi’s-suhule görülür
ki İsveç Salib-i Ahmeri B Şubesi’nden, bizim mezkur şubeye
verdiğimiz mebaliğden fazla olarak bir (50 000) ruble almış ve
varidat kaydetmiştir. B Şubesi böyle bir meblağı İsveç Salib-i
Ahmeri’ne vermiş olduğunu muvazene-i hesabiyesinde irae
etmemiştir. Bu, bir nisyan olsa gerektir. Binaenaleyh mebhus
(50 000) rubleyi Hilal-i Ahmer’in B Şubesi’ne bir borcu diye
telakki etmek icab eder.
Bundan başka, umumi raporda tafsilen arz olunduğu veçhile şarka seyahatim esnasında Rusyalı Müslüman Türk-Tatar
tüccarlarından şerait-i muayene dairesinde (senet suretleri
Merkez-i Umumi Muhasebesi’ne takdim olunmuştur) edilen
istikrazlar vardır ki mecmuu (82 000) rubleye baliğdir. Bu borcun da Hilal-i Ahmer tarafından tediyesi icab edecektir. 38
* Rusya Hilâl-i Ahmer Murahhası Yusuf Akçura Beyfendi’nin Hesab-ı Umumisi ve Hesab-ı
Hususisi için bkz. Belge 30-a
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Murahhas Binbaşı Hakkı Bey delaletiyle Alman Âli Komisyonu Berlin’den Sibirya’ya gönderilmek üzere Hilal-i Ahmer
mebaliğini Şimal Salibi’ne havale ederken bir adet nama yani
(300 000) rubleye iblağ için 1692 ruble ilave etmiştir ki bu da
Hilal-i Ahmer’in Alman Komisyonu’na bir borcu demektir.
Hesab-ı umuminin tediyatta sütununda, gerek doğrudan
doğruya benim kasamdan gerekse, diğer vasıtalarla üsera-yı
Osmaniye’ye tevzii veya tevzi olunmak üzere mezkur vasıtalarla tevdi olunan iane-i nakdiye miktarının mecmuunu
görmek kabildir. Bendelerine tahvil olunan vezaifin en mühimi tevzi-i ianat olduğu cihetle miktarını ber-vech-i ati irae
ediyorum.
Ruble

Danimarka
Kronu

İsveç Kronu

Alman Markı

220,427,49

654,15

60,00

3800

Akçura
tarafından

60000

Harbiye
Nezareti’nin
meblağından

439,440,00

Danimarka Salib-i
Ahmeri
vasıtasıyla

550,00

331,851,31

İsveç Salib-i
Ahmeri
vasıtasıyla

403,292,00

Alman Âli Komisyonu vasıtasıyla

900,00

B Şubesi
vasıtasıyla

1,000,414,80

1204,15

1562,29

Malmö Konsolosu
Hideberg
vasıtasıyla

13,30

İskandinaviska
vasıtasıyla

1635,59

63800

Masraf kısmında diğer makadirden hesab-ı hususide mevcut olmayanların belli başlıları bankalardaki bakaya (Soldo)
dan ibarettir.
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Hesab-ı umumi masarifinden hesab-ı hususide bulunmayanlara ait evrak-ı müsbite dahi Merkez-i Umumi
Muhasebesi’ne ibraz ve takdim olunmuştur.
İsveç Salib-i Ahmeri bana ita ettiği muvazene-i hesabiyede
bir kalem varidatı yazmayı unutmuş ve varidat ve masarifin
ceminde de ufak bir hata eylemiştir. Muvazene cetveli tetkik
olununca derhal göze çarpan bu hatalardan mütevellit 7691,18
ruble alacağımız İsveç Salib-i Ahmeri’nde kalmış demektir.
İsveç Salib-i Ahmeri ile muhasebe-i kati icra olunurken bu
miktarın nazar-ı dikkate alınması icap edecektir.
Harbiye Nezareti Murahhası Hakkı Bey muhtelif tarihlerde Hilal-i Ahmer kasasından 900 ruble ile 200 Danimarka
kronu istikrazda bulunmuştu. Bu borca mukabil (500) mark
tediye etmiş ve mütebakisi henüz zimmetinde kalmıştır.
Hilal-i Ahmer’e müteallik hususatta da bazı yardımları sebat
ettiğinden ve ezcümle Şimal Salibi’ne mevdu akçanın bir an
evvel irsalini temin için Kopenhag’a da bir defa gelip gitmiş
olduğundan bakayanın kendisine Hilal-i Ahmer hediyesi suretiyle bırakılması menut-u rey-i alidir.
Bendeleri şarkta bulunduğum sıralarda Sibirya’ya akça
götüren Danimarka Salib-i Ahmeri memurlarından Eczacı
Mösyö Benzon harcırahından mütebaki 1056 rubleyi bana katiplik etmiş olan ihtiyat mülazımı (elyevm Maliye Nezareti
Vükela-yı Deavisinden) Ali Haydar Bey’e tevdi eylemiş olduğunu, Moskova avdetimde Danimarka Salib-i Ahmer murahhasından öğrenmiştim. İstanbul’a döndüğüm zaman da Ali
Haydar Bey’den mezkur meblağı filhakika kabz etmiş ise de
Berlin’e avdetinde Ateşemiliter Muavini Salim Bey’e tevdi eylediğini tahkik eyledim. Bu babdaki evrak melfuftur (Umumi
Hususi Hesap Dosyası Numro 8). Meblağ-ı mebhusun Salim
Bey’den tahsili lazımdır.
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Hesab-ı umumide meskukat-ı muhtelifenin birinden diğerine tahvili icra edilirken, umumiyetle tahvil olunduğu
zamanın piyasası mucibince yapılmıştır. 250 000 markın 250
000 ruble39 olarak Petrograd’a vasıl olduğu İsveç B Şubesi’nin
melfuf bir mektubuyla (Salib-i Ahmerler Dosyası, Numro 11)
Deutschebank’ın mektubunun (Bankalar Dosyası, Numro 6)
mukayesesinden anlaşılıyor.
Yukarıda yazılan tafsilat hatırda tutularak tetkik olunduğu takdirde hesabın anlaşılmayacak noktası kalmamış olacağını zann ediyorum.
A.Y.

kızılay arşivinden belgeler,
transkripsiyonları / çevirileri
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BELGE: 1
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/17

HESABA YATAN PARA FOTOKOPİSİ
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BELGE: 2
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/3.2

Hilal-i Ahmer Murahhası Yusuf Akçura Beyefendi’den 500
kron önce vermiş olduğum 1 500 kron (22 teşrinievvel tarihinde verilmiştir) geri aldım ve senedi üzerine ol veçhile şerh
ettirdim.
25 Teşrinievvel 1917
(imza)

16 4 Seçil Karal Akgün • Murat Uluğtekin

BELGE: 3-a
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/6
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BELGE : 3-b
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9,45
72.,25
14,65 Makbuzları melfuftur ve merbuttur
9,85
16,65
15,50
138,35

toplam

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne keşide eylediğim telgrafnamelerin mecmuu bedeli olan 138 kron 35 oreyi Hilal-i Ahmer
Murahhası Yusuf Akçrua beyefendi’den ahz ettim.
2 Teşrinisani, 1917
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BELGE: 4
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/20

ARNBAKS KUNSTHANDEL FOTOKOPİ

21 Kasım 1917
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BELGE: 5
Kızılay Arşivi
Klasör: 1477
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(Yalnız yetmiş İngiliz lirası bir şilin (shilling) on penstir
(pence))
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin vaktiyle Rusya’da murahhası
sıfatıyle bulunmuş Yusuf Akçura Beyefendi’nin Ufa şehrinde 10 Teşrinisani 1918 tarihinde şehr-i mezkur tacirlerinden
Osmanoflar ve Şurekası Ticarethanesi’nden istikraz etmiş
olduğu on bin rublenin tarih-i mezkurdan 7 Mart 1928 tarihine kadar baliğ olduğu ma-faiz 19325 rublenin emsaline
tevfikan beher ruble 3,5 kuruş hesabıyle tutarı olan 676 Türk
lirası 37 buçuk kuruş Moskova’da Devlet Bankası’na 70/1/10
İngiliz lirası-pens suretiyle vürud ederek mülga Osmanoflar
ve Şurekası Ticarethanesi namına izafeten meblağ-ı mezburu Yusuf Akçura Beyefendi namına Hilal-i Ahmer Merkez-i
Umumiyesi hesabına tamamen ahz ve tesellüm eyledim. Fima-bad bu husuta Hilal-i Ahmer Cemiyeti namına Yusuf
Akçura Beyefendi’den hiçbir meblağ mütalebesine hakkımız
kalmadığını ilave-i şerh eylerim efendim.
Hâlâ Kazan’da ..................... memur, Omsk şehri .................
muti 19 Ağustos 1924 tarihli ve 10875 numerolu hüviyet varakasına hamil 1884 tevellütlü Kazanlı Habiburrahman Yuzukiyef 25 April 1928
25 Nisan 1928
Meblağ-ı mebzuru huzurumuzda tamamen ahz ü tesellüm
eylediğini tasdik ederiz. /25 Nisan 1928.
Şube-i Mezkure Katibi Şube-i Mezkure Kançiları Moskova
Büyükelçiliği
Tahrirat Şubesi Müdürü
imza imza imza
(mühür)
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BELGE: 6
Kızılay Arşivi
Klasör:1477
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Osmanlı Bankası
Galata İdare-i Merkeziyesi
Kambiyo Dairesi
İstanbul, 8 Mayıs 1928
Ankara’da: Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi
Riyaset-i Aliyyesine
Moskova’da Türkiye Sefareti lehine 676,37 ½ Türk liralık 7
Mart 928 tarihli havalenize mütedair
Efendim
Moskova muhabirimiz, bize yazdığı 28 Nisan 928 tarihli mektubunda, balada muharrer havalename mütenefiinin
kendisine mürsel meblağı ahz eylemekten istinkaf ettiği yazıyor. Binaenaleyh, işbu havalenameyi beray-ı iptal, Moskova muhabirimize gönderdiğimiz ve ahiren bize iade edilen:
70/1/10 (70 İngiliz lirası, 1 şilin 10 pens)i, nezdimizdeki İngiliz lirası kambiyo hesabında 13 Mayıs tarihiyle matlubunuza
kayd ettiğimizi ma-al-ihtiram arz ederiz efendim.
Osmanlı Bankası
imza
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BELGE: 7
Kızılay Arşivi
Klasör: 1477
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12 Mart 928 tarih ve 238/238 numerolu tahrirat-ı aliyyeleri
cevabıdır.
1918 senesinde Cemiyet-i muhteremelerinin Rusya’da
murahhas sıfatıyla bulunmuş olan Yusuf Akçura Beyefendi tarafından Ufa şehrinde (halen mülga) Osmanoflar
Ticarethanesi’nden senevi yüzde on faizle istikraz edilmiş
bulunan 10000 rublenin tarih-i istikrazı olan 10 Teşrinisani 1918 tarihinden 7 Mart 1928 tarihine kadar baliğ olduğu
ma faiz (19325) rublenin emsaline tevfikan beher ruble 2,5
guruş hesabıyle tutarı olan 676 Türk lirası 37 buçuk guruş
Moskova’daki Devlet Bankası’na 70/1/10 İngiliz lirası olarak
vürud etmiştir. Mevzubahs olan Habiburrahman Yuzukiyef
Efendi’nin mülga (Osmanoflar) Ticarethanesi namına hareket
ettiği anlaşılması üzerine (19325) ruble mukabilinde salif-üzzikr meblağın, Yusuf Akçura Bey namına ve Hilal-i Ahmer
Merkez-i Umumisi hesabına mumaileyh Habiburrahman
Yuzukiyef Efendi’ye leffen takdim kılınan senet mukabilinde
tesri edilmiş olduğu maruzdur efendim.
13 Mayıs 928 Moskova Büyükelçisi
imza
28 Mayıs 928
436/55
Tediye edilen meblağ bilahare bankaca matlubumuza kayd
edilmiş olmasına mebni keyfiyet Moskova Büyükelçiliğinden
istilam edilmiştir.
						

Emin Bey’e
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BELGE: 8
Kızılay Arşivi
Klasör 1477
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Suret
Türkiye Cumhuriyeti Riyaset Katib-i Umumiliği
İstanbul, 16 Mayıs 1928
Moskova Büyükelçisi Tevfik Beyefendi’ye
Efendim,
Moskova Büyükelçiliği lehine 15 Mart tarihinde ita eylediğimiz havalenin bedeli 70/1/10 İngiliz lirasını Bahaeddin
Musa Bayef Bey’in nezdimizdeki hesab-ı carisine matlub kaydetmemizi müşir Kamil Mümtaz Bey’in 26 Nisan 928 tarih ve
261/33 numrolu tahriratını müeyyit (5)- cari tarihli tahrirat-ı
devletleri vasıl-ı dest-i tazim oldu.
Eğer meblağ-ı mebhus-ı anhu, Ankara’daki Türkiye
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin emriyle gönderilmiş havale ise,
Moskova’daki Devlet Bankası tarafından işbu meblağın alınmak istenmediği beyan edilmesi üzerine para, Cemiyet-i
müşarün-ileyhaya iade kılınmıştır.
Muamele-i maruzeye kesb-i ıttıla buyurulması temenniyatıyla takdim-i ihtiramat eyleriz efendim.
					
				
				

Osmanlı Bankası

5/8/928 aslına mutabıktır		
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BELGE: 9
Kızılay Arşivi
Klasör: 1477
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BELGE: 10
Kızılay Arşivi
Klasör: 1477
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Dolmabahçe 5.8.928
Ankara Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesine
Cemiyet-i muhteremeleri hesabına vaktiyle hareket etmiş olan Yusuf Akçura Beyefendi’nin Rusya’da (Osmanova)
müessese-i ticariyesinden mukaddema istikraz etmiş olduğu
malum-ül-miktar meblağın bu kerre sahibine iadesine medar olmak üzere cemiyet-i aliyyelerince bilhesap büyükelçilik namına 70/1/10 İngiliz lirası irsal buyurulmuş idi. Alakadarın zararına mahal verilmemek üzere meblağ-ı mezbur
Moskova’daki devlet bankasından aynen alınıp (Bahaddin
Musa Bayef) Bey’e füruht edilerek esman-ı baligası aynen ve
tamamen alakadara teslim olunmuş ve bu babdaki makbuz
da cemiyet-i muhteremelerine irsal kılınmıştı.
(Osmanova) Müessesesi şurekasından olan zata 70/1/10
İngiliz lirası mukabili aynen ve tamamen verilmiş olmasına mebni meblağ-ı mezburun Bahaddin Musabayef Bey’in
İstanbul’da Osmanlı Bankası Müdüriyet-i umumiyesindeki
hesab-ı carisine kayıt ve ithali hakkında cemiyet-i aliyyeleri
tarafından müdüriyet-i mezkureye iş’arı keyfiyet buyurulması lazım geleceğinden bir sureti leffen takdim kılınan tahrirat
müveddasından anlaşılmaktadır. Binaen-ala-zalik iade edilen 70/1/10 İngiliz lirasının mumaileyh Bahaddin Musabayev
Bey’in Osmanlı Bankası müdüriyet-i umumiyesindeki hesab-ı
carisine kayıt ve ithaline müsaade ve neticenin inba buyurulması rica olunur efendim.
					

Moskova Sefiri

						

Imza
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BELGE: 11
Kızılay Arşivi
Klasör: 1477

MOSKOVA MASLAHATGÜZARLIĞI MÜSTEŞARLIĞININ YAZISI
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BELGE: 12
Kızılay Arşivi
Klasör: 1477

OSMANLI BANKASINDAN FOTOKOPİ

181
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BELGE: 13
Kızılay Arşivi
Klasör: 930

RUSÇA FOTOKOPİ
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Rusya’daki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosuna
Ufa’daki Osmanovlar ve Şurekası Ticarethanesinin eski mensuplarından Gibadulli Galiulliç, Gayşe (Ayşe) İbragimonva ve Mahrab
Gibadullovna Yuzikseva
Dilekçe
Biz, Osmanovlar ve Şurekası ticarethanesinin eski mensupları,
1919 yılında Ufa şehrinde o zamanki yetkilimiz Yuziksev tarafından Türkiye Hilal-i Ahmer kuruluşunun temsilcisi Yusuf Akçura
Beyefendi’ye borç olarak verilen 10,000 ruble tutarında meblağı,
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosu’ndan geri alması için, adı geçen
ticarethanenin eski mensubu ve eski yetkilimiz Yuziksev Habibrahman Galyamoviç Bey’e yetki veriyoruz. İhtilal zamanında, söz
konusu borç ile ilgili senedi (makbuzu) kaybettiğimizden, bunu
size verme imkanımız bulunmamaktadır.
Bundan dolayı sayın Yuziksev’i, sizinle hesaplaşmaya adımıza
yetkili kılarken, Hilal-i Ahmer kuruluşu adına ödeyeceğiniz hesap
nedeniyle, daha sonra yukarıda adı geçen borç para için Hilal-i Ahmer kuruluşuna, ne bizim şirketimizden ne de şirketin üyelerinden
birisinin kesinlikle herhangi bir talepte bulunmayacağını bildirerek imzalıyoruz.
Kazan Şehri, 20 Nisan 1929
Damga: Osmanovlar ve Şürekası Ticarethanesi
Üyeleri Gib. Osmanova
M. Yuzikseva
(imzalar)
Bu imzaları tasdik ederiz.
Fatih Kerimi
Emine Osmanova
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BELGE: 14
Kızılay Arşivi
Klasör: 930
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Yusuf Akçura Bey’e takdim
30 Mart 918 Totma
Efendim.
İki buçuk senedir beş altı nüfustan ibaret olan ailemin
sıhhat ve mematı hakkında hiçbir malumat alamadığımdan
mütevellit teessüratım zat-ı alinizi de tasaddiye mecbur etti.
Bundan dolayı afv-ı alinizi istirhamla beraber Kuruçay Kazası Kaymakamlığı’na ait olan ve leffen takdim ettiğim mektubun temin-i isaline vesatet buyurulmasını rica ve takdim-i
ihtiramat eylerim efendim.
Totma’da Üsera-yı Harbiyeden
Yüzbaşı Abdullah
15130
Mektubun leffi Kuruçay Kazası’na gönderilmiştir
2 Mayıs 1334
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BELGE: 15
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/35
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Kopenhag, 1 Kasım 1917
Bay Konsolos Erik S. Henins
Danimarka Kızılhaç Delegasyon Bürosu
Palaigade
Bay Konsolos,
Kafkasya’daki Türk savaş tutsakları kamplarının listesini,
ek olarak iletmekten onur duyarım. Bu liste oldukça eksik ancak; Rusya’nın bu bölgesinden aldığımız bilgilerin çok az olması nedeniyle bütün kampların yerleri hakkında daha kesin
bilgi vermek ne yazık ki olanaksızdır.
Bay Castenskiold-Benzon’a da söyleme fırsatı bulmuş olduğum gibi, Danimarka Kızılhaç temsilcilerinin Kafkasya’ya
yolculukları bizim için bilgilenme ve yardım temel amaçlarını güden bir ziyarettir. Elbette öncelikli olarak, Kafkasya’daki
Rus Ordusu Generalinin bu bölgede tutuklu bulunduklarını
belirttiği 39 bin Türk savaş tutsağının nerede olduklarını öğrenmeyi arzuluyoruz. Bu savaş tutsaklarının kimlikleri, en
azından M.M. temsilcilerinin görme fırsatı bulduğu tutsakların kimlikleri, bu mektupla birlikte gönderilen bilgi bültenlerindeki boşluklara kaydedilebilir.
Bizim için önemli ikinci bir mesele, savaş tutsaklarına,
şimdiye kadar mümkün olduğundan daha iyi bir biçimde
yardım edilebilmesidir. Kopenhag Konferansında Rusya ve
Türkiye karşılıklı olarak, savaş tutsakları kamplarında yardım komiteleri kurulmasına izin vermeyi kabul etmişlerdir.
Bir kez kurulduktan sonra bu komiteler, bir merkez yardım
komitesiyle düzenli ilişkiye geçebilir. M.M. temsilcilerinin
yükümlü oldukları önemli görev, ziyaret ettikleri kamplar-
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da bu komitelerin kurulması ve bu komitelerin yardımına
gelecek kişi ve kurumlarla ilişkiye geçmesini sağlamaktır.
İspanya’daki konsolosluk temsilcileri ne ölçüde ve nerelerde
bu yardımı temin edecekler ve gerektiğinde bu görevde onları kim destekleyecektir?
Bu bilgileri edinebilmek için, Rusya-Moskova’daki Müslüman Tatarlar tarafından oluşturulmuş yardım komitesi
toplantısında tercüman seçilebilir. Bu komitenin başkanı Bay
Ayaz Ishakof, Moskova’da günlük olarak yayımlanan Tatarca
“Il” adlı gazetenin baş redaktörüdür. Adresi kolaylıkla bulunabilir.
Bu delegasyon tarafından karşılanacak olan masraflara gelince, son görüşmemizde bende bırakmış olduğunuz izlenime güveniyorum. “Landmandsbank”, yolculuk ve sigorta kuruluş masrafları olan 1500 Danimarka kuronu ve 200 rublenin
yanısıra, her biri 100 bin ruble kredilik iki mektubu tedarik
edecektir. Bu meblağın tükenmesi durumunda Danimarka
Hilal-i Ahmer delegesi Profesör Akçura, gereken ek fonları
tedarik edecektir.
Bay Konsolos, en derin saygılarımı kabul etmenizi dilerim.
								
Direktör Srrel adına
									
[imza]
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BELGE: 16
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/ 35.4,
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Kopenhag, 1 Kasım 1917
Bay Konsolos Erik S. Henins
Danimarka Kızılhaç Delegasyon Bürosu
Palaigade
Bay Konsolos,
Sizinle gerçekleştirme şerefine vardığım sözlü temasımıza ek olarak
General Kabeschewski ile yaptığımız anlaşma maddelerini aşağıda özetlemek istiyorum.
Raporlar: Danimarka Kızılhaç temsilcileri, Kafkaslardaki Türk savaş
tutsakları kamplarına ilişkin rapor hazırlama hakkına sahip olacaklardır.
Doğal olarak aynı hak, Türkiye’ye giden Danimarka Kızılhaç temsilcileri
için de geçerli olacaktır.
Toplanan Yardımlar: Danimarka Kızılhaç temsilcilerinin, kişi başı
yirmi rubleye kadar Türk askerlere para dağıtma hakkı olacaktır. Bu, Kopenhag Konferasında kabul edilen azami meblağdır. Subaylar için ise, bu
meblağ seksen rubleye ulaşmaktadır.
Türkiye’ye giden Danimarka Kızılhaç temsilcileri, her bir Rus askere
iki Türk lirası ve Rus subaylarına da sekiz Türk lirası dağıtabilir.
İlaçlar: General Kalebschweski, Bay Profesör tarafından iki kasa ilacın
Türk savaş tutsaklarının hizmetine ücretsiz olarak sunulmasına izin vermiştir. Profesör Madren Rus sınırından Danimarka Kızılhaçı ilaç kaşeleriyle dolu olduğu halde geçecektir..
Tercümanlar: Rusya’ya giden Danimarka Kızılhaç temsilcileri bu ülkede Türkçe ve başka bir dil konuşan bir tercümanı özgürce tercih etme
hakkına, delegasyonun diğer üyeleri gibi, sahiptirler.
Bu çeşitli maddelerin yürütülmesinde Rus askeri yönetimiyle anlaşma
sağlanmasını rica ederken katlandığınız bunca sıkıntı için içtenlikle teşekkür ediyorum.
Bay Konsolos, en derin saygılarımı kabul etmenizi dilerim.
Direktör İzzet Bey adına
[imza]
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BELGE: 17
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/22
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BELGE: 18
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/22
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26 Teşrinisani 917 sabah saat: (5) .57...... dan geçip zabitlerine 50’şer mark neferlerine 15’er mark nakit ile ikişer elma,
birer paket sigara, birer kutu kibrit ve yalnız efrada birer adet
çörek verilen malul ve mecruhinin esamesi (çörek bulunamadığı için bu sefer tevzi olunamamıştır) bu suretle mecruhine
700 mark tevzi olunmuştur.
26 Teşrınsani 1917

İsimleri

Memleketleri

Kıt’aları

1. Yüzbaşı İsmail Kamil bin Salih

Sivas

9l.A I. T Kumandanızabit

2. Mülazım-ı Evvel
Abdullah bin Ömer

Der Aliyye

82.A. 3. T. 11. K.-zabit

3. İbrahim Hakkı bin
Hafız Rüştü

Gümüşhane

50. Alay 2. T. 4. K
(nefer)

(Liste, isimleri, memleketleri ve kıtaları belirtilen 27 er ve
11 başıbozuk: sivil üsera ile devam etmektedir. )
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BELGE: 19
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/4

15’er mark ödeme yapılan 138 neferin numaralı belgelerdeki özellikler belirtilerek
25 Ekim 1917 tarihinde yapılmış listesi.

AKÇURAOĞLU YUSUF 19 5

19 6 Seçil Karal Akgün • Murat Uluğtekin

BELGE: 20
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/10
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Trelleborg’da vefat eden üsera-yı Osmaniyeden birinin
cenazesinde lazım gelen merasim-i diniyeyi ifa etmek üzere
azimet ve avdet ve otel masrafları olmak üzere Hilal-i Ahmer
(murahhası -üstü çizili-) memur Yusuf Akçura Bey’den 12 İsveç kronu ahz eyledim.
5 Teşrinsani 333
Stockholm Sefaret-i Seniyyesine Ataşe sıfatıyla memur
Abdülkadir

19 8 Seçil Karal Akgün • Murat Uluğtekin

BELGE: 21-a
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/37.1
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BELGE: 21–b
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/37.2

Makbuz
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Osmanlı Hilal-i Ahmeri, Osmanlı Savaş Tutsaklarına Yardım Bürosu
Stockholm, Kopenhag
									
				
Kopenhag, 7 Aralık 1917
Aşağıda imzası olan ben, Rusya’daki Türk savaş tutsakları
için Türkçe-Tatarca, Almanca ve Fransızca kitapların alınması amacıyla gönderilen beş bin (5000) Danimarka kronunu bugün almış olduğumu beyan ederim.
[imza]
Danimarka Kızılhaçı Kitap Seksiyonu Sekreteri
Bay Profesör Akçura’ya.
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BELGE: 22
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/37
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Danimarka Kızılhaç Derneği
Savaş Tutsaklarına Gönderilen Kitaplar Seksiyonu
Kopenhag, Raadhusetm, 7 Aralık 1917
Bay Profesör Yusuf Akçura,
Otel Phønix
Rusya’daki Türk tutsaklar için Türkçe-Tatarca, Almanca
ve Fransızca kitapların satın alınması amacıyla komitemize
ayrılmış olan 5000 kronluk makbuzu ekte sunmaktan onur
duyarız.
En içten selamlarımızın kabulünü dileriz.
								
									
						
[imza]
									
						
Veznedar
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BELGE: 23
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/41
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Danimarka Kızılhaç Derneği
Merkez Bürosu
Kopenhag, 21 Kasım 1917
Mösyö Akçura Bey,
Otel Phønix
Mösyö,
Kızılhaç
Merkez
Bürosu
Danimarka
Heyetinin
Kafkasya’daki Türk kamplarını ziyaret etmek üzere 19 Kasım
günü Tornea’dan Petrograd’a hareket edeceğini bildirmekten
kıvanç duyar.
İçten selamlarla
(İmza)
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BELGE: 24
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/34

Danimarka Kızılhaçı – Savaş Esirleri Kısmı – Merkez Büro
29 Kasım 1917
Mösyö Akçura Bey,
M. Akçura Bey’den bugünkü tarihle Kafkaslardaki Türk
kamplarını ziyaret edecek heyet adına 550 kr (beşyüz elli
kron) alındı.
(imza)
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BELGE: 24-a
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/ 38

Danimarka Kızılhaçı
Savaş Tutsakları Ajansı
Kopenhag, 30 Kasım 1917
Bugün Prof. Yusuf Akçura’dan (Osmanlı Kızılay Delegesi)
Rusya’daki Türk savaş esirleri için 20,000 kron aldığımı bildiririm.
							

(imza)
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BELGE: 24 - b
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/ 39

Danimarka Kızılhaçı
Savaş Tutsakları Ajansı
Kopenhag, 30 Kasım 1917
Profesör Yusuf Akçura Bey,
14 Mayıs 1917 tarihinde buradan Husi-Romanya’da bulunan Fruighien Ardin adlı savaş tutsağına harcanmak üzere
2517 numaralı telgraf ile gönderilen 11 kron .95 ore (Danimarka parasını) 30 Kasım 1917 tarihinde almış bulunuyoruz.
							

(damga)
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BELGE: 24 - c
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/ 40

Danimarka Kızılhaçı Savaş Tutsakları Ajansı
Kopenhag, 23 Kasım 1917
Profesör Yusuf Akçura Bey,
Halen Vetloga’da bulunmakta olan Binbaşı Osman oğlu
Murad’a 26 Eylül 1917 tarihinde İstanbul’dan 2793 numaralı
telgraf ile gönderilmiş olan 5.85 Danimarka parasını almış
bulunuyoruz.
								
Kristine Saedmann
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BELGE: 25
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/34.1

210 Seçil Karal Akgün • Murat Uluğtekin

Danimarka Kızılhaç Derneği,
Savaş Tutsakları Ajansı

Merkez Büro

Kopenhag, 28 Kasım 1917
Osmanlı Hilal-i Ahmer,
				

Otel Phoenix, K.

Baylar,
Danimarka Kızılhaçı, Kafkasya’ya giden iki Danimarkalı
temsilci adına İzzet Bey’in aracılığıyla 100 bin ruble kredilik
bir mektup ve her delege için 200 ruble tutarında bir meblağ
almıştır. Buna ilaveten, İzzet Bey’in yatırdığı 5000 kron, aşağıdaki biçimde kullanılmıştır:
İki temsilcinin ekipmanı ..................2500=1000 Kron
Yolculuk masrafları..............................21000=2000 Kron
Felakete karşı sigorta...........................1001 Kron
Hayat sigortası........................................354,30 Kron
Toplam tutar............................................4355,30
Kalan...........................................................644,70
Son olarak Bay Castenskiold-Benzon, Stockholm’e kısa ziyareti sırasında 1000 İsveç kuronu (Danimarka parasına çevrildiğinde 1194,69) tutarında bir meblağ almıştır. Sonuç olarak
Danimarka Kızılhaçı, kendisine tahsis edilen tutardan 549.99
Danimarka kronu fazla harcama yapmıştır.
Bize bu tutarı göndermenizi rica ederken aynı zamanda
belli bir miktar Danimarka kuronunun tahsisini Kopenhag’da
Kızılhaç temsilcilerinin sonraki taleplerini karşılamak üzere
sağlamanızı diliyoruz.
En derin saygılarımızı sunarız.
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BELGE: 26
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/22.4

Invalıdlerin Esamisini Mübeyyin Cetveldir

Asker Şahsın İsmi

Vilayetleri

Fırka

Kolordu

Alay

T.

K.

1. İbrahim Hakkı
bin Hafız Rüştü

Trabzon
Gümüşhane

17

9

50

2

4

Balada künyeleri muharrer 39 neferden 11’i başıbozuk olup
diğer 28’i de askerdir. Bir de dilsiz ve akılsız refiksiz vardır ki
cem’an 40 neferden ibarettir efendim.
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BELGE: 26/2
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/22.5

15’er mark ödeme yapılan 40 neferin özellikleri belirtilerek yapılmış listesi.
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BELGE: 27
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/31
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Dersaadet 15/5/36 Hariciye Nezareti
Hülasa: Viyana’daki Üsera-yı Osmaniye’nin Üsera Muamelat Şubesi
Celpleri hakkında
2452
Klasör: 378/31
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Saniyesine
Sibirya’dan firarla Viyana’da bulunan otuz kadar üsera-yı
Osmaniyenin memleketimize nakilleri masarifine sarfedilmek üzere hazine-i maliyenin Viyana’da Kredit Enschland
Bankası’nda mevcut kronlarından 450 000 kronun Cemiyet-i
aliyyeleri emrine itasına dair mezkur bankaya yazılan mektubun cemiyet-i muhteremelerine tevdi kılındığı vaki işara
cevaben Maliye Nezareti’nden mevrud 28 Nisan 36 tarih ve
1082/35 numrolu tezkireden anlaşılmıştır. Şu hale nazaran
mebaliğ-i mezkureden ne miktarıyla üsera-yı merkumenin
celplerinin temin edilebileceğinin inbası siyakında tezkire
terkim kılındı efendim.
Sadrazam
ve Harbiye Nazırı Vekili Namına
Müsteşar ( imza)
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BELGE: 28
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/36
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İsveç Kızılhaç Derneği
Savaş Tutsakları Yardım Komitesi
Stockholm, 13 Aralık 1917
Bay Profesör Yusuf Akçura,
Osmanlı Hilal-i Ahmer Temsilcisi, Grand Otel, Stockholm
Bayım,
Stockholm’de Aktiebolaget Sevriges Privata Centralbank
9 numaralı hesaba yatırarak kullanımımıza sunmuş olduğunuz 44,000 İsveç krronu/ Kırk dört bin/ tutarındaki parayı
almış olduğumuzu bildirmekten ötürü onur duyarız.
Aynı şekilde, içeriğinin ilişikte sunulduğu 12 Aralık tarihli
36 numaralı iletinizi de almış bulunmaktayız.
En derin saygılarımızı sunarız.
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BELGE: 29
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/28

Makbuz
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BELGE: 30
Kızılay Arşivi
Klasör: 378/41.1
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Danimarka Kızılhaç Derneği
Savaş Tutsakları Ajansı
Delegasyon Bürosu
Kopenhag, 6 Kasım 1917
Bay Profesör
İçeriğini pek çok önemsediğim saygıdeğer mektuplarınızı
almaktan onur duyuyorum; bu mektuplarınızın bir nüshası
M. M. temsilcilerinin yanısıra bizim Merkez Büromuza da
ulaştırılacaktır.
Masraflara gelince, Landmandsbanken temsilcileri için,
5000 Danimarka kronu ve 400 rubleye ilaveten her biri 100
bin ruble kredilik iki mektubu aldım.
Temsilciler döner dönmez, büro sizi, harcanan toplam
masrafın yanısıra yolculuk sırasındaki kaza ve ölümlere karşı
sigorta masrafları hakkında bilgilendirecektir.
Bay Profesör, size en derin saygılarımı sunarım.
Bay Profesör Yusuf Akçura
Osmanlı Hilal-i Ahmer Temsilcisi
Otel Phønix
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BELGE: 30-a
Kızılay Arşivi Klasör : 294 / 89,89.1
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BELGE: 31
Kızılay Arşivi
Klasör: 1244
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299/240 - Hilal-i Ahmer Murahhası Yusuf Akçura Bey’e ikraz olunan meblağ hakkında
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Seniyyesine
Tatar Cumhuriyeti dahilinde “Birga” sancağı ahalisinden
ve tüccardan Şükrü Zahidof namında bir zatın sefarete gönderdiği arizada 3 sene sonra 28,000 altın ruble olarak iade edilmek şartıyla 918 senesinde Kazan’da Hilal-i Ahmer murahhası bunan Yusuf Akçura Bey’e senet mukabilinde 40,000 ruble
ikraz edilmiş olduğundan bahisle mezkur 28,000 altın rublenin Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nden bi’t-tahsil irsali rica edildiği
Moskova Sefaretinden varit olan 12/5/39 tarih ve 520 numrolu telgrafnamede izbar olunduğu bil-işar keyfiyetin tahkikiyle bu babda istihsal edilecek malumatın Hariciye Vekalet-i
Celilesinden varit olan tahriratta bildirilmiş olmağla icabının
icra ve neticesinden malumat itası rica olunur efendim.
31 Mayıs 339
Büyük Millet Meclisi Hükümeti
Hariciye Vekaleti
Dersaadet Murahhası Dr. Adnan (Adıvar)
Yusuf Akçura Beyefendi davet edilmiştir. 2 Haziran 339.
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BELGE: 32
TBMM Hariciye Vekaleti,
Kızılay Arşivi
Klasör1244 3215/352
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Seniyyesine
7 Haziran 39 tarih 2495/193 numrolu tezkire-i aliyyeleriyle „Birga“ sancağı ahalisinden ve tüccardan Şükrü Zahidof
Efendi’ye isal edilmek üzere gönderilen mektup ba-tahrirat
Hariciye Vekalet-i Celilesi’ne irsal kılınmıştı.
17 Temmuz tarihiyle vekalet-i müşarün-ileyhadan alınan
tahrirat-ı aliyyeden mezkur mektubun mürselün-ileyhine liecli’l-isal Batum Şehbenderliğine gönderildiği ve ahiren Moskova Sefareti’nden varit olan telgrafnamede mumaileyh Şükrü Zahidof Efendi’nin Hilal-i Ahmer Cemiyeti namına Yusuf
Akçura Bey’e senet ikraz ettiği 28,000 altın rublenin itası için
mütemadiyen müracaatta bulunduğunun işar kılındığı bildirilmekte ve bu babda cemiyet-i aliyyelerinden alınacak muvazzah cevabın serien inbası izbar kılınmaktadır efendim.
8 Ağustos 339
Büyük Millet Meclisi Hükümeti
Hariciye Vekaleti
Dersaadet Murahhası Doktor Adnan
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BELGE: 33
Kızılay Arşivi
Klasör: 551/71.1

ekler bölümü
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Ek: 1
AKÇURAOĞLU YUSUF 1
Akçuraoğlu Yusuf ’un biraz şuurlu Türkçülüğü Harbiye Mektebi
sıralarında başlar. O zamanlar, yani Yunan harbi arifelerinde, Necip Asım (Yazıksız) Beylerin, Veled Çelebi (İzbudak) Efendilerin,
Bursalı Tahir Beylerin Türkçülüğe müteallik risale ve makaleleri
intişar etmekte idi; İsmail Bey Gasprinski’nin “Tercüman”ı da bir
aralık İstanbul’a gelip dağılıyordu. Akçuraoğlu’nun bu yazılardan
fikir aldığı muhakkaktır. Bu tesirata, bir nevi eski Türklük, Orta
Asya Türklüğü da-üs-sılası da ilave olunmalıdır. Akçura ailesinin
menşe ve rabıtaları, Yusuf ’un daha on, on iki yaşında iken Orta
Asya Türklüğü’nün bir köşesini, Başkurdistan bozkırlarını görüp,
orada biraz çadır hayatı yaşaması, biraz kımız içmesi, bu da-üssılayı belki izah edebilir.
Akçura ailesi; şimal Türklüğü’nün kadim ailelerindendir. Bütün
aristokrat aileler gibi, Akçuraoğulları da baba ve dedelerini, dört
yüz yıl evveline kadar, bilmem kaç göbek sayar, dururlar. Yusuf ’un
babası, büyücek bir çuha fabrikası sahibi, oldukça zengin Hasanbay
adlı bir fabrikatör idi. Anası Kazan’ın eski ve maruf bir burjuva ailesi olan Yunusoğulları’ndan Bibi Kamer Banu Hanım’dır. Yusuf,
1879 senesi Kanunuevveli’nin ikinci günü, Volga sahilindeki Simbir
(elyevm Ulyanovski) şehrinde tevellüt etti. Yusuf, henüz iki yaşında
iken babasını kaybetti ve yedi yaşını ikmal etmeden anasıyla beraber
İstanbul’a geldi ve İstanbul’da elif-badan başlayarak merahil-i tahsili kat ettikten sonra, 1897 senesi Harbiye Mektebi’nden Erkan-ı
Harbiye sınıflarına ayrıldı.
Akçuraoğlu, daha mektepte iken muharrirliğe heves etmişti.
İlk matbu makalesi Türklüğün iki kolunu birbirine tanıtmak yolunda yazdığı Şahabettin el-Mercani tercüme halidir. 1897’de,
1 Akçuraoğlu Yusuf (Toplayan). Türk Yılı 1928 , Türk Ocakları Merkez Heyeti tarafından neşro-

lunmuştur, Yeni Matbaa, İstanbul, 1928, s. 396-412
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İstanbul’un “Malumat” mecmuasında intişar eden bu makale, şimal Türklüğü’nün en be-nam ulemasından ve şimalde dini teceddüt ve milli intibah hareketinin ilk pişvalarından yukarıda ismi
geçen Şahabettin Hazret’in efkar ve efhalinin, ve bu suretle şimal
Türklüğü’nün irfan seviyesini, fikri hareketlerini cenuptaki kardeşlerine anlatmak maksadıyla yazılmıştı.1 Yusuf “Şahabettin Hazret” tercüme-i haliyle beraber şimalde milli fikir müessislerinden
ve asri medeniyete iltihak taraftarlarından “Kayyum en-Nasri” nin
tercüme-i halini de yazıp aynı mecmuaya vermiş ise de bu ikinci
makale tab ve neşrolunmamıştır.
Bu sıralarda, Akçuraoğlu Yusuf, tatil aylarını, akrabasının sakin olduğu Kazan, Simbir şehir ve köylerinde geçirerek, şimal
Türklüğü’nün hayat ve efkarını yakından takibe imkan buluyordu,
ve yol üzerinde bulunan Kırım’ın Bahçesaray’ına uğrayarak eniştesi İsmail Gasprinski’yi ziyaretle ondan feyzalıyordu. Amcalarından Simbir’de sakin Akçuraoğlu İbrahim Bey, müteaddit garp lisanlarıyla eski ve yeni Türkçe lisanlarına vakıf, Uygurca’yı okuyup
yazabilen, mütetebbi bir zattı. Yusuf, İbrahim Bey’i ve zengin kütüphanesini ziyaret ederek, amcasının Türk alemine Turkologia’ya
müteallik musahabelerinden istifadede kusur etmiyordu. Bizzat Şahabettin Hazret ile Kayyum en-Nasri’yi de ziyaret eylemişti. İşte
mevzubahis iki tercüme-i hal, bu sıla seyahatlerinde ve bu ziyaretlerden sonra kaleme alınmıştır.
Yusuf, Harbiye’nin ikinci sınıfında iken, Genç Türklük efkarına
iltihak ve hizmet töhmeti ile kırkbeş gün prangabentliğe mahkum
oldu. Mahpustan çıkarıldığı zaman Mekatib-i Harbiye Nazır-ı
Sanisi Rıza Paşa kendisine mahza sınıfının en çalışkanlarından
olduğunu (sınıfın dördüncüsü idi) nazara alarak lütufkar davran1 “Musavver Malumat” Gazetesi’nin Cilt: XXIII, Numro: 69; 20 Kanunuevvel 1312 (=2Kanunusani 1897)tarih ve numrolu nüshasında, Hazret’in bir resmiyle beraber intişar etmiştir. Aynı
makale, Kazan’da Hazret’in yüzüncü sene-i devriye-i viladeti münasebetiyle telif olunan “Mercani” adlı büyük kitaba da ithal olunmuştur. “Mercani” Kazan, Maarif Matbaası 1333 (1915)
sayfa 422.
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dıklarını ve bu yolda ikinci bir hareketi hissolunursa mutlaka tard
olunacağını ihtar etmişti.
Erkan-ı Harbiye sınıfına ayrılmasından birkaç ay sonra tekrar
tevkif olunarak, o zamanlar İstanbul’un bütün münevver ve hürriyetperver gençliğini korkutan Taşkışla Divan-ı Harbi’ne sevk olundu. Yusuf ’un sınıf arkadaşlarından bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin
Londra Sefiri bulunan Ahmet Ferit (Tek) Bey de Divan-ı Harb’e
gönderilenler içinde bulunuyordu. Divan-ı Harp, hiçbir ciddi sebep
olmadığı halde, her iki erkan-ı harbiye mülazım-ı sanisini silk-i askeriden tard ve Yusuf ’u müebbeden kalebentliğe mahkum etti!.
Taşkışla Divan-ı Harb’i mahkumları, Abdülhamit-i Sani’nin
bir iradesiyle, derecat-ı mahkumiyet nazara alınmaksızın topyekun
Fizan’a gönderilmek üzere Trablusgarp’a sevk olundular. Ancak 84
kişinin Fizan’a irsaline kafi meblağın Trablusgarp vilayet-i celilesi
hazinesinde bulunamaması sayesinde, bütün menfiler Trablusgarp
Kalesi’nin kadim kasrında hapsolundular; kısmen fevk-ez-zemin
bir asker koğuşunda, kısmen taht-ez-zemin bir nevi zindanda geçen bu mahpusluktan Avrupa’daki Genç Türklerin bir zümresiyle
Osmanlı Sultanı arasında akdolunan mütareke şeraitinden birisinin tatbiki suretiyle kurtulabildiler. Hiç olmazsa şehir dahilinde
serbesti-i hareketine kavuşan Akçuraoğlu, fırka erkan-ı harbiyesine
mülhak erkan-ı harbiye mülazım-ı sanisi rütbe ve memuriyetiyle bir
müddet erkan-ı harbiye kaleminde ve livalara muallimlik vazifesinde çalıştıktan sonra, arkadaşı Ferit Bey’le beraber, ufak bir maltız
kayığı içinde Trablus’dan kaçarak Fransa’ya, Paris’e gitti.
Paris’te ilk görüştüğü Türk milliyetçilerinden Doktor Şerafettin
Mağmumi merhum, kendisine Osmanlılık fikrinin çürüklüğünden,
anasır-ı muhtelifenin temin-i itilafı imkansızlığından, Türk milliyetperverliğinden gayri hiçbir salim fikir bulunmadığından, garplıların umumiyetle şark ve Türk düşmanlıklarından, medenilerin
vird-i zebanları olan adalet ve insaniyet sözlerine inanmak mahz-ı
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hamakat olacağından ve bütün bu hakikatleri ona Paris’teki hayat
ve müşahedatı telkin etmiş bulunduğundan bahseylemişti. Doktor
Şerafettin Mağmumi’nin bu sözleri milliyetçiliğin izleri zaten dimağında biraz mevcut olan Akçuraoğlu’na çok derin bir tesir icra
ettiğini hâlâ hatırlarım.
Ahmet Ferit Bey’le Yusuf, vakit geçirmeksizin “Serbest Ulum-ı
Siyasiye Mektebi’ne” talebe kaydolundular. O zamanlar (1899) Boutmy, Sorel, Funck-Bretano, Anatole Leroy- Beaulieu, Rono, LevyBruhl gibi Fransa’nın be-nam ulemasından mağdut zatlar, mektepte
ders veriyorlardı ve bu zatların hepsi, bazı anat farkı olmakla beraber, ciddi milliyetperverlerdi. Bu üstadlar her iki talib-i ilmin fikir
ve muhakemelerine artık değişmeyecek kadar kati ve muayyen bir
veçhe verdiler. Albert Sorel, bütün asr-ı hazır tarihinde, en hakiki
amil olarak (milletler)i buluyordu. Funck-Bretano, hayat-ı tarihiyede “iktisadi amilleri” amil-i asli tanıyordu ve eşkal ve zevahire
mücerret efkar ve amale değil, realitelere kıymet vermeyi talim ve
telkin ediyordu. Boutmy, bilhassa siyasi ve içtimai müessislerin inkişafında milletlerin psykologiasına nazar-ı dikkati celp ile evolusyon
tarikiyle inkışafların sağlam olduğunu izhar ve ispata çalışıyordu.
Hasılı Guillaume Sokağı’nın bu alayişsiz, fakat pek ciddi mektebi, şarka ancak bazı kırıntıları gelebilen siyasi ve içtimai fikirlerin
membalarından biriydi. İlme susamış gençler bu membadan kana
kana içiyorlardı.
Akçuraoğlu’nun cenup ve şimal Türklüğü muhitlerindeki müşahedelerinden ve kendine tekaddüm eden Türkçülerin eserlerinden,
musahabelerinden hasıl olmuş intibalara müstenit siyasi ve içtimai
fikir ve muhakemeleri, Ulum-ı Siyasiye Mektebi’nde hayli sarahat
kesb etti; Akçuraoğlu, Ulum-ı Siyasiye Mektebi’nde aldığı derslerle
milliyetçiliği ve Türkçülüğü siyaset sahasında düşünmeye başlamıştı.
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Yusuf, bir taraftan mektebine devam ederken; diğer taraftan
Genç Türk Mahfeli’ne de gider gelirdi. Ahmet Rıza Bey tarafından
neşr olunan Türkçe Şura-yı Ümmet gazetesine birkaç makale, Fransızca “Meşveret” gazetesine de Fransız müverrihlerinden “Male”
ve “Debidor” u tenkit ederek Mithat Paşa’nın meşrutiyetperverliğinde samimi olduğunu iddia ve ispata çalışan uzunca bir makale
verip neşrettirmiştir.1 “Şurayı Ümmet”te çıkan makaleler, bilahare
İstanbul’da küçük bir risale halinde cem ve neşrolunmuştur. 2 Ekserisi 1902 senesinde yazılmış olan bu makalelerin Ulum-ı Siyasiye
Mektebi derslerinden çok mülhem olduğu fakat, İttihat ve Terakki
akidelerinden de tamamen sıyrılamadığı görülür: Bu makalelerde
milliyet meselesine temas olunmakla beraber, henüz siyaset sahasında milliyetperverlik yoluna katiyetle gidilmemiştir. Ancak bir
iki noktada, Sorel’in tesiri altında, “milliyet”in kuvvet, kıymet ve
ehemmiyeti anlatılmak istenmiştir. Ve hiçbir makalede “Millet-i
Osmaniye” tabiri yoktur. Onun yerinde “Osmanlı ülkesinde oturan
muhtelif akvam” , “heyet-i müctemiye-i Osmaniye”, “heyet-i Osmaniye” gibi tabirler kullanılıyor. Memalik-i Osmaniye’de sakin
halkların, kavimlerin kavimce menafii müşahede ve ifade olunuyor.
Heyet-i Osmaniye’nin bu kavimler tarafından tahallül ettirilmekte
olduğu tesbit ediliyor. Fakat muharrir henüz, heyet-i müctemiye-i
Osmaniye’nin, çok çetin; adeta muhal şeraiti husulü halinde muhafazasını imkan haricinde bulunmadığını zannediyor: “Cemiyet-i
Osmaniye’nin” öyle bir şekil ve hal ahz etmesi iktiza eder ki
memalik-i Osmaniye’de meskun halk hey’et-i “müctemiye-i mezkurenin haliyle muhafazasında menfaatdar olsun, yani ayrılmakta yalnız fayda bulmamakla kalmasın, ziyan görsün.” (“Bir tavsiye”-sayfa
38)-Aynı makalenin biraz aşağılarında ise şöyle deniliyor: “Ahval-i
memleketin salahı demek, yalnız şekl-i idarenin tebeddülü demek
değildir. Bütün cemiyet-i Osmani’nin inkılabı demektir”(sayfa 41).
1

Extrait de “Mechveret”: Midhat-Pacha, la Constiution Ottomane et l’Europe, par
Y.A.Paris,1903
2 “Eski Şura-yı Ümmet’te Çıkan Makalelerimden”-İstanbul, “Tanin Matbaası” 1320 (1914).
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1903 sene-i tedrisiyesi nihayetinde, Akçuraoğlu Yusuf, Paris
Serbest Ulum-ı Siyasiye Mektebi’nden üçüncü mükafaatla şahadetname aldı. Şahadetname alabilmek için hazırlaması icab eden Travail (iş) in ünvanı:
“Essai sur l’histoire des Institutiones de l’Empire Ottoman”
(Osmanlı Saltanatı Müessesatı Tarihine Dair Bir Tecrübe)”dir.
Aslı olan Fransızca’dan “medhal” kısmı bilahare Türkçeye tercüme
olunarak tab ve neşredildi 1, asıl metni ve hatimesi henüz matbu ve
münteşir değildir.
Muharrir, eserin medhalinde, Osmanlı Saltanatı müessesatının
menabi-i esasiyesinden olan Türk ve İslam hukuk ve teşkilatına dair
malumat-ı mücmele verdikten sonra, asıl metninde, “eski rejim” ve
“yeni rejim” diye ikiye ayırdığı Osmanlı müessesatı tarihinin mühim vakıalarını ceme ve bu müesseselerin görebildiği kadar mümeyyiz vasıflarını tesbit ve izaha çalışmıştır; hatimesinde ise Osmanlı
İmparatorluğu’nun inhilalden muhafazası için müessesat-ı mevcudesinin ne yolda tahavvül ve tekamül ettirilmesi muvafık olacağına
dair, şahsi nazar ve mütalaalarını serd etmiştir. Derslerden tasarruf
olunabilen dar zamanda, ancak mahdut menbalardan istifade ile
yazılan bu mektep mümaresesinin ciddi bir kıymet-i ilmiyesi olmamakla beraber, Akçuraoğlu’nun o zamanlar siyasette milliyet meselelesine nazarını irae etmek itibariyle bir ehemmiyeti vardır. Eserin
hatimesi nihayetlerinde muharrir, saltanat-ı Osmaniye’de islahat
meselesine birkaç nokta-i nazardan bakılabileceğini ifade ediyor:
A) Bir unsurun menfaati
B) Muhtelif unsurların menafii,
C) Hükümdarın ve hükümete vaz-ül-yed olanların menafii,
nihayet
D) Devlet’in menfaati-. Malumat-ı mevcudeme göre, “Genç
Türk” namını taşıyan ıslahatçılarla, Tanzimatçılar, mesele-i mev1 “Bilgi Mecmuası”nın 1nci ve 2nci numrosunda tab ve neşrolunmuştur. İstanbul, 1329 (1913)
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zuayı münhasıran “devlet” nokta-i nazarından halle çalışıyorlardı;
lakin bu hareketlerin fikriyatında muhtelif nokta-i nazarların tefrik
ve tahliline girişilmemişti.
“İş” in muharriri de henüz idame-i hayatının imkan haricine
çıkmamış olduğuna inandığı devlet-i Osmani’nin yani (devlet)in
menfaati nokta-i nazarından mütalaa ve muhakemesini yürütmüştür. Akçuraoğlu’na göre, bu nokta-i nazardan Genç Türkler programının umde-i esasiyesi kabili tatbik değildir: “Fikr-i milliyetin bu
kadar inkişafından ve muhtelif milliyetler arasında ve alel husus iki
din beyninde bu derece husumetin tahassulünden sonra, İmparatorluğun muhtelif anasırını ittihat ve imtizaç ettirerek ondan bir millet
teşkil eylemek gayri mümkündür.”
“Muhafazakarların istedikleri gibi kuvvet ve icbarla İmpartorluğun vahdet ve tamamiyetini muhafaza kabil değildir. XX. Asır Avrupası buna müsaade etmez. Eğer Birinci Selim, Dokuzuncu Şarl
veya Katolik Ferdinand zamanında bulunsa idik, gayrimüslimlerin
cümlesini imhaya ve Müslümanları bir millet halinde birleştirmeye
kadir olabilirdik...”
Biraz aşağıda:
“Bana öyle geliyor ki gayrimüslim milletlerin ‘otonomi’leri mukadderdir. Eğer Osmanlı devleti bu milletler için kendiliğinden hemen hemen müstakil ‘self government’lar teşkiline razı olmazsa ,
onlar kuvvet ve şiddetle ‘otonomi’lerini koparıp alacaklardır. İgnatyev, ‘ya otonomi ya anatomi’ demekte haklı idi; İkinci İmparatorluk
Osmanlı Saltanatında imtizaç ve temasül’ prensiplerinin tatbikini
teşvik ile hatalı hareket etmiştir.
“Binaenaleyh, ya saltanat-ı Osmaniye tecarübü sadıkadan bilistifade İmparatorluğun anasır-ı gayrimüslimesine milli otonomiler
verecek, ve bu suretle onların devlete olan zayıf rabıtalarını büsbütün kat etmelerine mani olabilecek (zira bu unsurların kuvvetli bir
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mecmua eczasında bulunmalarında daima menfaatleri vardır); yahut mezkur unsurların demir ve ateşle otonomilerini kazanmalarını
intizar edecektir.”
Hatime şu sözlerle bitiyor:
“Hasılı Osmanlı İmparatorluğu, muhafaza-i vücut edebilmek
için, bir devlet-i müttehide (Etat federatif) şekline tahavvül etmelidir.” Bu satırlar, 1903 tarihinde, yani İkinci Osmanlı Meşrutiyeti’nin
ilanından beş, Arnavutluk, Makedonya ve Garbi Trakya’nın ayrılmasından dokuz ve saltanat-ı Osmaniye’nin büsbütün inhilalinden onbeş sene evvel yazılmıştı; ve o zamanlar İttihat ve Terakki
mahfelinde hakim, ve meri olan efkara tamamen zıt idi; adem-i
merkeziyet taraftarı Genç Türkler bile idari adem-i merkeziyetlere
kadar gidiyor ve açıktan milliyetlere bir hak tanımak cesaretinde
bulunamıyorlardı...
Vakıa Akçuraoğlu’nun bu nazari reçetesinin de nakıs malumata
ve safdilane muhakemata müstenid olduğunu itiraf etmeliyim:
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan, mesela Makedonya Sırp,
Bulgar ve Rumlarının milli otonomilerini kazanmakla, Osmanlı
İmparatorluğu vahdetinde yaşamaya razı olacaklarını tasavvur, meselenin mühim muhataplarından olan Sırp ve Yunan krallıklarıyla
Bulgar prensliğini ve büyük devletlerin Balkanlardaki tesirlerini hiç
de nazara almamak demekti: Bundan başka bazı anasır arasında
belki bir asırdan beri had bir surette mevcut husumet de unutulmuş gibi idi; keza bu anasırın bir arada yaşamaktan istihsal edebilecekleri menafi de kafi derecede tetkik edilmiş değildi. Bu mütalaaların mevzumuza göre ehemmiyeti 1903’ten itibaren Akçuraoğlu
Yusuf ’un artık Osmanlı vahdetinin şiddetle tezelzül bulduğuna ve
Osmanlı ülkesinde sakin milletlerin milli gayelerine vusülden meni
kabil olmadığına dair kati kanaatidir; yani milliyet meselesine verdiği kıymet ve ehemmiyettir.
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Milliyet meselesine verdiği bu kıymet ve ehemmiyet,
Akçuraoğlu’nu gittikçe daha salim bir anlayışa götürecektir....
Akçuraoğlu Yusuf, Paris’te tahsilini bitirdikten sonra, devlet-i
Osmaniye hudutları kendisine kapalı bulunduğundan, Rusya’ya,
akrabasının yanına gitti ve Akçura ailesinin menşe-i aslileri olan
“Zöyebaşı” köyünde amcası Yusuf Bay’ın nezdinde bir müddet kaldı. İşte bu köyde iken, “Kahire”de çıkan, “Türk” gazetesine “Üç
Tarz-ı Siyaset” ünvanlı makalesini yazıp gönderdi.
Bu uzunca makaleye, gazetenin başmuharriri Ali Kemal Bey
(Ferit Paşa Hükümeti’nde Dahiliye Nazırı olan Ali Kemal), “Cevabımız” serlevhalı, tenkidkar ve hatta tezyifkar bir makale ile mukabele etti. O sıralarda Mısır’da bulunan Ahmet Ferit Bey (Büyük
Millet Meclisi Hükümeti’nde Maliye ve Dahiliye Vekili ve Türkiye
Cumhuriyeti’nde Londra Sefiri olan zat), “Bir Mektup” ile arkadaşı
Yusuf ’un efkar ve mütalaasını tavzih ve kısmen teyid yolunda mübaheseye karıştı. Ve bu bir sıra makaleler “Türk” gazetesinin 24-34
numrolu nüshalarında (Mayıs, Haziran 1904) basılıp çıktı.1
Akçuraoğlu Yusuf ’un kendi nokta-i nazarında en mühim eseri
olan bu birkaç sütunluk makale ile ilk defa siyasi sahada Türkçülük meselesi, kemal-i vuzuh ile mevzubahis edilmiş oluyordu; bu
makalede, ilk defa, saltanat-ı Osmaniye’nin takip ettiği veya takip
edebileceği “üç tarz-ı siyaset” yani “Osmanlıcılık, İslamcılık ve
Türkçülük” sarih bir surette tesbit ve beyan olunuyordu. Makale şu
surette başlıyordu:
“Memalik-i Osmaniye’de, garptan istifaza ile iktisab-ı kuvvet ve
terakki arzuları uyanalı, belli başlı üç meslek-i siyasi tasavvur ve takip (Ebaucher) edildi sanıyorum: Birincisi Hükümet-i Osmaniye’ye
tabi milel-i muhtelifeyi temsil ve tevhid ile bir millet-i Osmaniye
1

Bu üç makale “Türk”te intişar ettikten sonra Mısır’da bir risale halinde cem ve tab olunmuştur.
Risalenin nüshaları kalmadığından İstanbul’da tekrar tab olundu.”Üç Tarz-ı Siyaset” İstanbul,
Matbaa-i Kader, 1327 (1912) şimdi nüshaları nadirdir.
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vücuda getirmek; ikincisi, hakk-ı hilafetin devlet-i Osmaniye hükümdarında olmasından istifade ederek bütün İslamları hükümet-i
mezkur idaresinde siyaseten birleştirmek (Frenklerin Panislamisme
dedikleri); üçüncüsü ırk üzerine müstenit Türk milliyet-i siyasiyesi
teşkil etmek.”
Bu suretle “Üç Tarz-ı Siyaset” kısaca tarif olunduktan sonra beherinin biraz tafsil ile beyanına geçiliyordu. Türkçülük siyaseti hakkında şöyle deniliyordu:
“Irk üzerine müstenit bir Türk milliyet-i siyasiyesi husule getirmek fikri pek yenidir. Gerek şimdiye kadar Osmanlı devletinde,
gerekse gelip geçen diğer Türk devletlerinin hiç birisinde bu fikrin
mevcut olduğunu zannetmiyorum. Şu muhakkak ki son zamanlarda İstanbul’da Türk milliyeti arzu eden bir mahfel, siyasi olmaktan
ziyade ilmi bir mahfel teşekkül etti. Şemsettin Sami, Türkçe şiirler
müellif-i muhteremi, Necip Asım, Velet Çelebi ve Hasan Tahsin (?)
bu mahfelin göze görünen azası olup, “İkdam” bir dereceye kadar
mürevvic-i efkarlarıdır.
En çok Türklerle meskun Rusya’da, Türklerin birleşmesi fikrinin pek müphem bir surette vücuduna kailim. Henüz doğmuş olan
“İdil edebiyatı” Müslüman olmaktan ziyade Türktür, tazyikat-ı
hariciye olmasa bu fikrin suhuletle neşvünemasına memalik-i
Osmaniye’den fazla müsait muhit Türklerin en kesretle bulundukları Türkistan ile Yayık ve İdil havzaları olurdu. Kafkasya Türklerinde bu fikir mevcut olsa gerek. Azerbaycan’a Kafkas’ın tesir-i
fikrisi olmakla beraber, şimali İran Türklerinin ne dereceye kadar
İttihat-ı Etrak taraftarı olduklarını bilmiyorum.
Ne olursa olsun, ırka müstenit bir milliyet-i siyasiye icadı fikri
henüz pek turfandadır; pek az şayidir.”
Makalenin ikinci kısmında “bu üç siyasetten hangisinin nafi ve
kabil olduğu araştırılıyor ve derhal “nafi dedik, lakin kime ve neye
nafi?” suali vaz olunuyor.
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“Bu suale cevabı ancak meyl-i tabiimiz tabir-i diğerle aklımızın
henüz tahlil edemediği, hak veremediği hissimiz ita edebilir: ben
Osmanlı ve Müslüman bir Türküm ; binaenaleyh devlet-i Osmaniye İslamiyet ve bütün Türkler menfaatine hizmet etmek istiyorum.
Lakin siyasi, dini ve nesebi olan bu üç cemiyetin menafii müşterek
midir? Yani birisinin kuvvetlenmesi diğerlerinin de kuvvetlenmelerini mucip olur mu?” Bu suale cevap verebilmek için üç cemiyetin
menafiini mukayese ederek nihayet şu karara geliyor:
“Her üç cemiyete mensup bir şahıs devlet-i Osmaniye menfaatine çalışmalıdır. Lakin Osmanlı devletinin menfaati yani iktisab-ı
kuvvet etmesi bahsimizin mevzuunu teşkil eden üç tarz-ı siyasiden
hangisini takiptedir ve bunlardan hangisi memalik-i Osmaniye’de
kabil-i tatbiktir?”
Makalenin üçüncü ve son kısmı, bu son suallere cevap araştırıyor: “Osmanlı milleti teşkili” gayesiyle yapılan tecrübeleri, buna
karşı çıkan dahili ve harici maniaları, ber-tafsil anlattıktan sonra
diyor ki: “Binaenaleyh, zannımca artık Osmanlı milleti vücuda getirmekle uğraşmak, beyhude bir yorgunluktur...”
Akçuraoğlu nazari olarak vasıl olduğu bu neticeye, bundan sonra
ef ’alinde, harekatında daima sadık kalacak ve makalesinin intişarından dört sene sonra “İttihat ve Terakki” Cemiyeti’nin memalik-i
Osmaniye’de meşrutiyet ilan ettirmesini müteakip kabil-ül-husul
zannettiği ittihat-ı anasır siyasetine karşı müsbet bir vaziyet alamayacaktır...
“Osmanlı milleti vücuda getirmek” siyasetini bu surette attıktan
sonra, makale (tevhid-i İslam) (tevhid-i Etrak) siyasetlerinin münakaşasına geçiyor, ve muharririn bu iki siyasetten birisini diğerine
tercihte tereddüt eylediği görülüyor. Maamafih “tevhid-i İslam”dan
bahsederken, tevhid-i İslam siyasetinin tatbikinde mevani-i dahiliye
az müşkilat ile iktiham olunabilecek surettedir; lakin mevani-i hariciye pek kuvvetlidir. Osmanlı devletinin ciddi bir surette ‘tevhid-i
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İslam’ siyasetini tatbike kalkışmasına, (Nasara devletleri), belki de
muvaffakiyetle, mümanaat eylerler.” diyerek İslam siyasetinin tatbik
olunabilmesinin pek şüpheli olduğunu izhar ve ifade ediyor.
“ ‘tevhid-i Etrak’ siyasetine gelince, bunun tatbiki mümkün olduğu takdirde, muharririn mütalaasına göre, fevaid-i müteaddidesinden birisini “memalik-i Osmaniye’deki Türklerin hem dini hem
ırki revabıt ile pek sıkı, yalnız dini olmaktan sıkı’ birleşmesine ve
esasen Türk olmadığı halde bir derece Türkleşmiş anasır-ı saireyi
müslümenin daha ziyade Türklüğe temessül etmesine ve hatta ‘henüz hiç temessül etmemiş ve fakat vicdan-ı millileri bulunmayan
anasırın da Türkleştirilebilmesine’ hizmet edebileceği keyfiyetidir.
Buna mukabil, Türkçülük siyasetinin ‘memalik-i Osmaniye sükkanından Müslim olup da Türk olmayan ve Türkleştirilmesi mümkün bulunmayan akvamın devlet-i Osmaniye elinden çıkması ve
İslamiyet’in Türk ve gayri Türk kısımlarına ayrılarak artık devlet-i
Osmaniye’nin Türk olmayan Müslümanlar ile ciddi bir münasebeti
kalmaması mahzuru vardır’.”
Muharrir, “garbın tesiriyle Türkler arasına efkar-ı milliye girmeye başlamış” olduğunu tesbit etmekle beraber, siyaset sahasında
Türkçülüğün “henüz yeni doğmuş bir çocuk” olduğunu söylüyor;
mamafih “zamanımız tarihinde görülen cereyan-ı umuminin ırklarda” olduğunu “tevhid-i Etrak” aleyhine meveni-i hariciyenin bin
nisbe az bulunduğunu ve hatta bazı Avrupa devletlerinin “Rusya
menafiine muzır olduğu için bu siyaseti tervic bile edeceklerini” ilave ediyor.
“Milliyet-i Osmaniye” siyasetinin devlet-i Osmaniye’ye nafi ve
kabil-i tatbik olmadığına katiyetle hükmeden Akçuraoğlu Yusuf,
İslam ve Türk siyasetlerini tercihte bu katiyeti gösteremediğinden,
“Üç Tarz-ı Siyaset” makalesi, “Türk” gazetesi muharrirlerine tevcih edilmiş şu sual ile hitam buluyor: “Müslümanlık, Türklük siyasetlerinden hangisi, devlet-i Osmaniye için daha nafi ve kabil-i
tatbiktir?”
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Evet, Akçuraoğlu, bu makalesinde “Türklük”, yahut makalede
ekseriya zikrettiği tabir ile “tevhid-i Etrak” siyasetini “Müslümanlık” yahut “tevhid-i İslam” siyasetine tercih ederek fikri evolusyonunu henüz itmam etmiş değildir; fakat fikri evolusyonunun hangi
cihete doğru gittiğini, bu makaleden istihrac kabildir: Makalede
Türkçülük siyasetinden bahsederken “din-i İslam; Türk milliyetinin teşekkülünde mühim bir unsur olabilir. İslam Türklüğün ittihadında son zamanlarda Hristiyanlıkta olduğu gibi içinde milliyetlerin tahaddüsünü kabul edecek vechile tahavvül eylemelidir; bu
tahavvül ise hemen hemen mecburiyettir de: Zamanımız tarihinde
görülen cereyan-ı umumi ırklardadır. Edyan, edyan olmak haysiyetiyle gittikçe siyasi ehemmiyetlerini, kuvvetlerini zayi ediyor. İçtimai olmaktan ziyade şahsileşiyor. Binaberin edyan ancak ırklarla
birleşerek ırklara muavin ve hadim olarak ehemmiyet-i siyasiye ve
ictimaiyesini muhafaza edebiliyor.” denilmektedir.
Bugünkü düşünceme göre, bu makalede mühim bir tahlil noksanı vardır: “Türklük siyaseti” ile “tevhid-i Etrak”, “İslam siyaseti” ile
“tevhid veya ittihat-ı İslam” biribirlerine karıştırılmışdır. Osmanlı devletinin dahilen “Türklük” veya “İslam” siyaseti takip etmesi,
“haricen Pantürkist” veya “Panislamist” olmasını mutlaka icap ettirmez ve bu tahlil de yapılabilmiş olsa idi, 1908’den bu güne değin
vaki olan hadisat daha çok sarih görülmüş ve ifade edilmiş olurdu.
Ne olursa olsun, vakıalara istinad ile aksi izhar ve isbat edilinceye
kadar iddia olunabilir ki makaleden evvel Osmanlı saltanatının son
devresindeki siyaset tarzlarını tasnif ve tayin eden ve her bir tarzla
muayyen bir isim vererek hutut-ı esasiyesini tebarüz ettiren bir eser
yazılmış değildir; bundan başka hemen bir asra yakın lisan, edebiyat ve filoloji ve hatta siyaset sahasında Türkçülük fikri ve cereyan-ı
fikrisi mevcut olduğu halde, Türk milliyetçiliğinin siyasette haiz
olabileceği kıymet ve ehemmiyete dair, “Üç Tarz-ı Siyaset”ten önce
bu derece sarahat ve katiyetle beyan-ı mütalaa eden bir eser yazılmış
olduğunu da bilmiyorum. 1
1 Eğer mevcut olup da ıttıla kesb edememiş isem bilenlerin lütfen beni irşad ve tenvir eylemesini
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“Üç Tarz-ı Siyaset”in asıl ehemmiyeti de işte bu tahlil ve tesbitlerindedir. 1908 Meşrutiyeti’ni müteakip, “Osmanlılık, İslamlık ve Türklük tasnifi, ve bu tabirlerin ifade ettiği siyasi ve içtimai
mefhumlar, memalik-i Osmaniye’nin dahil ve haricinde, bilhassa
Türkler arasında çok işlendiği gibi, hayat-ı siyasiye ve ictimaiyenin
tatbikat sahasında dahi her üç tarz-ı siyasetin daha ziyade vuzuh ve
şuurla tahakkuk ettirilmesine çalışıldığı bir emr-i vakidir.
“Üç Tarz-ı Siyaset” garp muharrirlerinin nazar-ı dikkatini celp
etmekte de gecikmemiştir. Yalnız istişrak ile meşgul bazı hususi
mecmua ve eserlerde değil şarka müteallik umumi eserlerde bile
Osmanlılık, İslamcılık ve Türkçülük fikir ve siyasetlerinden, tabirat aynen kullanılmak üzere, bahsedilmeye başlanmış ve “Üç Tarz-ı
Siyaset” muharriri, Türkçülük hareketinin pişva, müessis ve naşirlerinden olarak gösterilmekte bulunmuştur. 1
Akçuraoğlu, “Üç Tarz-ı Siyaset” makalesini bir sual ile bitirmiş
olmakla beraber, Rusya’dan geldiği zaman bütün Türk aleminde
kültür ve siyaset sahalarında milliyet fikrinin tatbiki kabil ve nafi
olduğuna kanaat getirmiş bulunuyordu. Rusya’da bulunduğu seneler
bu fikrinin neşrine hayli müsait idi: Yusuf, Rus-Japon muharebesi
rica ederim. (A.Y.)
1 Bu yolda yazılan eserlerden gözüme ilişenleri aşağıda gösteriyorum:
1) P. Krisal, “Les Turcs a la recherche d’une ame nationale”. “Mercure Frances V.:47, No.3640.-14
Aout 1912.
2) X. Les Courants politiques dans la Turquie contemporaine.-“Revue de monde musulman” V.:
XXI Decembre 1912.
3) 3) X.Le Panislamisme et le Panturquisme.., “Revue du monde Musulman” V.: XXII, Mars
1913. Kırk sahifelik bu uzun makalede “Üç Tarz-ı Siyaset” hayli tafsil ile tahlil, tetkik ve
tenkit edilmiş ve Akçuraoğlu Yusuf, İtihad-ı İslam fikrinin müessis ve naşirlerinden Seyyit
Cemalettin Efgani ile mukayese olunmuştur.
4)Gaston Gaillard, “Les Turcs et l’europe” , Paris, 1921, page 298
5)Lothrop Stoddard, Le nouveau monde de l’İslam, traduit-de l’anglais, Paris, Payot 1923.Lohtrop Stoddard “Yeni Alem-i İslam” İngilizceden Türkçe’ye tercümesi-mütercimi Ali Rıza Seyfiİstanbul, 1922-sayfa 229.
6) A. Sanboury, “Le Califat” Lyon, 1926, page 495
7) Commandant M. Larcher, “La guerre turque dans la guerre mondial” Paris, Chiron, 1926, “Le
probleme turc” page: 17:37.
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ve onu takip eden 1905 ihtilali ve Rusya’da meşrutiyetin ilan ve tatbiki sıralarındadır ki Rusya’da bulundu. Zaten şimal Türklüğü muhiti, yukarıda zikr olunan Şahabettin el-Mercani, İsmail Bey Gasprinski gibi milliyetçilerin ve onların tilmizlerinin senelerden beri
lisan ve kültür sahasında devam eden irşadatıyla siyasi sahada dahi
milliyetçi, Türkçü, hatta bütün Türkçü (Pantürkist) fikirlerin neşir
ve telkinine hayli müsait bir zemin haline gelmişti. Akçuraoğlu, bu
vaziyetten derhal istifadeye şitab etti; ve siyasi sahada Türk milliyetçiliği fikirlerini her vasıta ile neşir ve bu yolda mümkün olan taazzilerin tesisine çalıştı. Evvelen, ekserisine karabet ve sıhriyet bağlarıyla merbut bulunduğu “Kazan” zengin ailelerinin gençlerini tenvir
ve taazzi ettirmeye uğraştı ve Kazan gençliğini tenvir maksadıyla o
sırada Kazan’ın teceddüt yoluna girmiş medreselerinden “Medrese-i
Muhammediye”de tarih, coğrafya ve Osmanlı-Türk edebiyatı muallimliğini deruhte etti.1 Sonra Kazan’da “Kazan Muhbiri” adlı bir
gazete çıkarttırmaya muvaffak oldu ve şimal Türkçesi ile ilk çıkan
bu gazetenin heyet-i tahririye riyasetinde bulundu. Nihayet, Akçuraoğlu, bütün şimal Türklerini, milli bir taazzi-i siyasi halinde
toplamak gayesiyle İsmail Bey Gasprinski, Ali Merdan Bey Topçubaşı, Abdürreşit Kadı İbrahimof gibi emektar cemaat hadimleriyle beraber çalışarak 1905 ihtilali sıralarında “Rusya Müslümanları
İttifakı” ünvanlı büyük fırkanın teşekkül ve teesüsüne hizmet etti,
ve fırkanın merkez-i idare azalığına ve katib-i umumiliğine intihab
edildi. “Rusya Müslümanları İttifakı” Rusya’da sakin olup Türklerin ekseriyet-i azimesini teşkil eden şimal, Türkistan ve Azarbaycan Türklerinin münevverleriyle yüksek ve mutavassıt şehir ahalisin
ve köylülerin çoğunu bilhassa, “hürriyet ve vicdan” “bütün Rusya
efrad-ı ahalisi arasında müsavaat-ı hukuk” (çünkü çarlık rejiminde
gayri Rus efrad ahalisinin hukuku, Ruslara nisbetle tahdit ve tenkıs
edilmiş bulunuyordu), ve “kültür sahasında milli inkişafa kanunen
1 Akçuraoğlu’nun “Ulum ve Tarih” adlı risalesi, bu medresede okutulan tarih mukaddemesinden

hülasa olunmuştur. Bu risale Kazan’da Hritonof matbaasında 1906 senesinde tab olunarak “Maaarif Kütüphanesi” tarafından neşr edilmiştir.
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müsaade” gayeleri etrafında toplanmış büyük bir taazzi-i siyasi mahiyetinde idi. Bu taazzi birinci “Duma” (Rus Meclis-i Mebusanı)’ya
intihabat icra olunurken, ciddi bir faaliyet ibraz ederek, şimal Türklerinden azami miktarda mebus intihab ettirmeye muvaffak oldu.
Fakat tam intihabat kızıştığı sıralarda, Akçuraoğlu Yusuf ’un intihab olunmak hakkını haiz olmadığından bi-haber bulunan Kazan
Jandarma İdaresi, onu tevkif ettirerek, ta intihabat hitam buluncaya
kadar hapishane-i umumide mahpus bulundurdu. 1
Akçuraoğlu, mahbesten çıktıktan sonra da Rusya’da bulunduğu
müddetçe, yani 1908 tarihine kadar mütemadiyen Türk milliyeti
gayesine müteveccih siyaset ve kültür işleriyle meşgul oldu: “Rusya
Müslümanları İttifakı” nın Petersburg’da, mebuslar nezdinde teşkil
olunan bürosuna intihab olundu. “İttifak”ın kongrelerini tanzim ve
idare işlerinde çalıştı. “Kazan Muhbiri”, “Vakit”, “Tercüman” gazetelerinde muharrirlik ve muhabirlik etti. Nijni Novorod panayırı esnasında (19 Ağustos 1906) in’ikat eden “İttifak” ın üçüncü kongresinde katib-i umumilik vazifesini ifa ederek bu kongrenin “ittifak”ın
arzusuna muvafık bir neticeye isaline çok çalıştı.2 Bu kongrede bütün mukarrerat Türkçe’nin İstanbul şivesiyle kaydolunduğu gibi,
İsmail Gasprinski’nin Türk milliyetçiliği ve Türk birliği nokta-i
nazarından çok mühim olan şu teklifi de kabul olundu:
“Umumen Türklerin aslı, nesli birdir. Zaman ve mekan ihtilafıyla şive ve adetlerimizde ihtilaf peyda olmuştur. Bu ihtilaf, yekdiğerimizi anlayamayacak dereceye gelmiştir. Bundan sonra mekteplerimizi bir olan lisan-ı edebimize hadim olacak hale getirmek
lazımdır. Kongrelerin mektep ve medrese komisyonu tarafından

1 “Mevkufiyet Hatıraları” – A.Y. ikinci tabı (Birinci tabı Rusya’da Orenburg’dadır.)İstanbul,”Türk
Yurdu” Kütüphanesi, 1320 (1914.)
2 Bu günkü sovyetler Cumhuriyeti ittihadında dahil “Tataristan Cumhuriyeti’nin” kültür işlerinde çalışan mühim simalarından Alim Can İbrahimof tarafından yazılıp 1926 senesinde
Kazan’dan “Tataristan Devlet Neşriyatı” Matbaasında tab olunan” 1905 Senesi İhtilalinde Tatarlar” ünvanlı Türkçe ve Rusça eserin resmi membalardan, hatta hafi dosyalardan aldığı malumata müstenid muhteviyatı arasında Akçuraoğlu’nun o devirlerdeki siyasi ve harsi faaliyeti tesbit
ve karakterize edilmektedir
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hazırlanmış layihasında, iptidai mekteplerimiz için dört sene-i tedrisiye tayin olunmuştur. Bunun üç senesinde sade, mahalli şive ile
tedrisat icra edilip, son senesinde umumi Türk lisanıyla yazılmış
kitaplar okutulmalıdır; Bu sayede tedricen muhtelif şive ve lehçeler
birleşmiş olur”.
İsmail Bey’in bu teklifi kongre tarafından şiddetli ve heyecanlı alkışlarla kabul olundu ve bütün Rusya’da sakin Müslümanların
cümlesi için mukteda mahiyetinde hazırlanan mektep ve medreseler ıslahı programına derc edildi.
1906 ve l907 seneleri şimal Türkleri arasında milliyetçilik, Türkçülük hareketinin en canlı bir devresidir: Rusya İmparatorluğu’nun
Japonya önünde mağluben ricatı, Rusya’nın hürriyetçi, meşrutiyetçi,
müsavaatçı, ihtilalci, iştirakçı anasır-ı muhalefesi ile Rusya’da sakin
gayri Rus milletlerin cümlesini memnun ederek hareket ve faaliyete sevk etmişti. Bazı gayri Rus milletler tam bir istiklal, bazıları
harsi muhtariyet ve istiklal kazanmak sevdasına düşmüşlerdir. Bu
umumi hareket ve heyecan Rusya’da sakin Müslüman Türklerin de
muhtelif aksamına, irfan seviyeleri nispetinde icra-yı tesir eylemişti.
Japon darbesiyle gevşemiş istibdat-ı idare, terakkiperver unsurlara,
ve muhalif milletlere karşı hiç olmazsa bir müddet için müsaadekar
davranmak mecburiyetini hissetmişti. Japon darbesini meşrutiyetçi
ve ihtilalci unsurlarla onlara iltihak eden müterakki milliyetlerin
ve alelhusus sendikalize olmuş vesait-i nakliye ve muhabere memur ve amelesinin müthiş grevleri takip etti. Bunun üzerine, Çar
Hükümeti yelkenleri indirerek, bir nevi meşrutiyet ilanına muztarr
kaldı. Bütün bu hareketleri takip ve kısmen bunlara iştirak eden şimal Türkleri, hazırlığı nispetinde milliyetinin tebarüzü ve aksam-ı
muhtelifesinin tevhidi yolunda sarf-ı mesaiye başlamıştır. İşte bu
mesai, 1906 ve 1907 senelerinde yüksek bir dereceye vasıl olmuş
bulunuyordu ve “İttifak”ın Üçüncü Kongresiyle1, onu müteakip icra
1 “Rusya Müslümanları İttifakı”nın üçüncü kongresinin müzakerat ve mukarrerat zabıtları matbu ve münteşirdir: Musa Bikiyev; “Umum Rusya Müslümanları’nın III. Resmi NDVE” kong-
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olunan İkinci Duma intihabatı1 bu mesainin derecesini gösteren
tezahürat-ı hariciyedendir.
1906 ve 1907 senelerinden itibaren denilebilir ki şimal
Türklüğü’nün heyet-i umumiyesinde Azeri, Tatar, Başkurt, Kazan,
Özbek..ilah. gibi kabilevi farklar eksilerek, vahdet-i milliye fikrine müstenid ciddi bir “şuur-ı milli” hasıl olmaya başlamıştır. 19051907 hareketleri, zahiren Rusya Müslümanları ünvanı altında yürütülmüş ise de, hakikaten bir hareket-i milliye idi. Rusya’da Türkleri
mezhep nokta-i nazarından ikiye, Sünni ve Şii kısımlarına ayıran
ihtilafın da izalesine bu sıralarda cidden çalışılmıştır. Bütün Rusya
Müslümanları’nın Üçüncü Kongresi’nde kabul olunan kararın birisi
de şu idi:
“Mezahip-i muhtelife arasındaki farklar haiz-i ehemmiyet değildir. Ve bu farklar Rusya Müslümanlarının ruhani işleri için umumi bir müessesenin vücuduna dini nokta-i nazardan bir mani teşkil
etmez”
Bu kararı Şii-yyül-mezhep Azerbaycanlı Ali Merdan Bey Topçubaşev teklif etmiş, azası arasında birçok Sünni ve Şii ruhaniler
bulunan Kongre ise bu teklifi “Sünnilik, Şiilik yoktur. Bitsin ihtilaf!” sedalarıyla ve dakikalarca süren alkışlarla ve müttefiken kabul
eylemişlerdir.
1907 senesinden sonra, Rusya’da tekrar irtica başlıyor. 3 Haziran 1907’de İkinci Duma’yı dağıtan Çar Hükümeti İntihap Kanununu muhalifler ve gayri Ruslar zararına tebdil, muhalif ve gayri
Rus matbuatın neşriyatı tahdid ve umumiyetle muhalifler ve gayri
Ruslar aleyhine icra-ı takibat ediyor. 1907 irticaı, hayat-ı siyasiyeye
henüz yeni karışmaya başlayan şimal Türklerini biraz ürkütmekle
beraber harp, ihtilal ve hürriyet devrelerinde atılan tohumlar boşa
releri Zabıt Ceridesi”-“Rusya Müslümanları III NDVE’sinin Mukarreratı” Kazan, Matbaa-yı
Kerimiye, 1906
1 İkinci Duma İntihabatında, “İttifak” Birinci Duma’ya intihab olunanlardan daha fazla aza intihab ettirmeye muvaffak olmuştur.
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gitmiş değildir. Matbuat, şerait-i hakikiyeye az çok tetabukla, yine
Türk milliyetperverliği gayesine müteveccih, meşrutiyet ve hürriyetin tekrar tamami-i teesüsüne sai neşriyatında devam eder ba-husus
tamamen Türkçü olan şimali Türk edebiyatı (ulum, tarih ve saireyi
cami en geniş mânâsıyla) feyz ve süratle inkişaf etmektedir.
Bu irticaa karşı terakkiperver Rus uzviyetleriyle matbuatı mukabeleye başladıkları gibi Şimali Türk matbuatı da susmadı. Ezcümle
Akçuraoğlu Yusuf ’un “3 Haziran Vakıa-ı Müessifesi” ünvanlı bir
risalesi basılıp,1 bu risalede muharrir, “Hukuk nokta-i nazarından
bu vakıa nedir?-Devlet faidesi noktai nazarından ne gibi neticeler
verecektir?-Bu vakıadan en çok mutazarrır olan Müslümanlar bu
cezaya hangi hareketleriyle müstehak oldular? Müslümanlar bu darbeye nasıl mukabele etmelidirler?” suallerini vaz ve bunların cevabını ita ediyordu. Akçuraoğlu, vakayı Rusya’nın menafiine muzır
bir “darbe-i devlet” olarak tavsif ettikten sonra, irtica ile kuvvet-i
kalpleri eksilmiş olması muhtemel Şimal Türklerinin bazı mütalaat
ile takviye ve teşciye çalışıyor ve ezcümle diyordu ki:
“XIX. Asırda cihan medeniyet tarihine en çok icra-yı tesir eden
müessir milliyet fikridir. Milliyet fikrine, bu azim kuvvete hiçbir şey
galip gelmedi. Yüz binlerce muntazam ordular bu fikir karşısında
yenildi. Bugün milliyet fikrini yenebilecek kuvvet, şiddet, zulüm,
top, tüfek değildir; belki milliyet fikrinin ana ve babası olan hürriyet ve müsavat fikirleri onu yenebilir. İçtimai ve siyasi inkılapların
en kavi sebebi içtimai sınıflar, hakim mahkum milletler arasındaki
kuva-yı hakikiyenin muvazenesi olup, zahiri ve ehemmiyetsiz vakıaların tesirleri pek azdır. Müslümanlar, yahut umumiyetle gayri Rus
halklar, Ruslarla olan münasebetlerinde, ne kadar kuvvet gösterebilirlerse, ancak o kadar hukuka malik olabilirler. Binaenaleyh gayri
Ruslar ve demokrasi aleyhine kanunun tebdili, bu iki nevi içtimai
kuvvetlerin zaafındandır; yani Rusya Müslümanlarının kusurları,
cezayı istilzam eden cürümleri, kuvvetsizlikleridir...Müslümanlar,
1

Y.Akçuraoğlu. “3 Haziran Vakıa-ı Müessifesi” Orenburg, Kerimof Hüseyinof Matbaası, 1907
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evvelden beri mutatları olan boyun eğmek, tabasbus ve müdara etmek siyaseti ile darbelerden masun kalacaklarını tasavvur ediyorlarsa çok yanılıyorlar...”
Akçuraoğlu’nun bu risalesi bütün Türk Müslüman hareketinin
Rusya’da amansız ve insafsız düşmanı olan müsteşrik ve Sansör (?)
Profesör Smirnof tarafından, matbuat kanununa muhalif görülerek
müdde-i-umumiliğe ihbar edilmiş ve muharririn takibine başlanılmıştır. Muharrir, o sıralarda doktorların tavsiyesi üzerine, mutedil
iklimli olan Kırım’a gelmişti ve Bahçesaray’da İsmail Bey’in “Tercüman” gazetesinde çalışıyordu. Müstantikin celpnamesi kendini
arayıp bulmadan evvel, saltanat-ı Osmaniye’de meşrutiyetin ilanı
haberi kulağına gelip yetişti. Bu haber üzerine Akçuraoğlu ufak
tefek işlerini alelacele tesviye ederek İstanbul’a koştu (Teşrinievvel
1908).
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Ek: 2
“RUSYA’DAKİ İNKILABIN MENŞEİ”1
Dün Türk Ocağı’nda Yusuf Akçura Bey tarafından Rusya
ihtilal-i hazırı hakkında bir konferans verilmiştir. Hatib, ihtilalin
esası olan Bolşevikliğin memleketimizde mazhar olduğu pek yanlış ve adeta avami telakkileri teşrih ettikten sonra bunda da halkın
mazur bulunduğunu, çünkü müracaat eyleyecek ciddi ve bitaraf menabiin mefkudiyeti hasebiyle herkesin edinmiş olduğu sırf tarafgir
ve bu cereyanın aleyhdarı merakizden işaa edildikleri söylenmiştir.
Geçenlerde on yedi yaşında olduğu halde 375 Rus zabitini kesmiş
olmakla maruf bir Bolşevik canbaz kadının Türk matbuatında resminin intişarını da bu gibi malumatsızlık zümresine idhal etmiş
ve en ziyade bizi tenvir etmesi lazım gelen Avrupa matbuatının iki
fırkaya ayrılarak bunlardan her ikisinin de umumi esaslarda bu cereyanın aleyhdarı olmakla beraber sırf saika-i menfaatle birinin şiddetle Bolşevik aleyhdarı olmasını, diğerinin de suri bir leyhdarlık
göstermesini hakikat ve ilim müştakları için her halde şayan-ı tavsiye birer menabi-i malumat teşekkül edemeyeceklerini ileri sürerek
demiştir ki:
Avrupa’da bu gibi muhtelif gözlüklerle meselenin tetkik edilmesinden mütevellit ihtilaf-ı efkara hakim umumi bir kanaat mevcuttur ki o da garb medeniyetinin son günlerini yaşamakta bulunması
keyfiyetidir. Nitekim bundan 1600 ile 1800 sene evvel Şark’daki
Yunan ve Roma medeniyetleri ahval-i hazıraya tamamiyle müşabih
bir takım esbab-ı içtimaiye tesiriyle yıkılmış ve yerine kurun-ı vusta
kaim olmuştur. İhtiyacat-ı hazıranın doğurmuş olduğu cereyanları
tamamiyle tetkik eden mütefekkirler asrımızda cihanşumul bir hadisenin vukua gelmek üzere olduğunu beyanda müttehittirler.
1 Yusuf Akçura Bey’in Rusya’daki görev gezisi sırasında tanık olduğu Rus İhtilali ve getirilerini

değerlendirdiği Türk Ocağı’ndaki Konferansı’nın 17 Ocak 1920 tarihli Vakit Gazetesi’nde yayımlanan metni
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Rus İhtilal ve herc ü mercini husule getirmiş olan sınıf-ı avam
nasıl mecburi bir ihtiyaç saikasıyla şiraze-i içtimai ve idareyi alt ve
üst etmişlerse Roma medeniyeti de bir taraftan dahilde tekevvün
eden ve hiçbir zaman bir zemin-i itilaf bulamayan içtimai münazaalarla münkariz olmuştur. Mamafih diğer taraftan barbar namıyla
tanınan Cermenlerin Roma’ya karşı hariçten vuku bulan tehacümleri de bu tahripkar hareketin pek büyük bir muavini olmuştur. Bu
hareket zengin sınıf ile fukara sınıfı arasında birinin tahakkümü
diğerinin fart-ı meşgale ve esaretten bîzar kalması üzerine meydan
almış ve o analarda “demokratik” esasatla ortaya çıkan Hıristiyaniyet, fukarayı iltizamen zengin sınıfına son darbe-i mematı indirmiştir. Hadisat-ı alem tetkik edilecek olursa 70 ila 80 seneden beri
Avrupa’da içtimai münazaat gittikçe had bir devreye girmektedir.
Bu sebepledir ki Avrupa tarafından istimal edilen müstemleke ahalisinin mütemadi bir exploitation altında inlemesi mütefekkirlere
müstakbelde gayri Avrupai milletlerin Avrupa’ya karşı taaruzi bir
harekette bulunabilecekleri korkusunu iras etmektedir. Bu düşünce
taht-ı tesirinde olarak husule gelen iki nazariyeden biri, bu taarruz-ı
muhtemele karşı halkı korkutarak şiddetle müdafaaya davet ediyor,
diğeri ise er ve geç husulünden içtinap mümkün olmayacak olan bu
efkarın tervicini halka tavsiye ediyor ki aynı noktadan vuku bulan
şu hareket iki makus neticeye müncer oluyor. Evvelden beri tasavvur edilerek hiç de haklı tezahürlere nail olamayan yukarıdaki efkar
Rus İhtilali hasebiyle ortalığı alt ve üst ederek Avrupa’yı dehşete
düşürmüştür. Bu tedhiş karşısında insanın aklına gelen ilk şey acaba Avrupa neden bu kadar korkuyor? sualidir.
Halbuki bu hususu anlatmak belki yabancı gelebilecek bazı nazariyatın izahını mucip olacağından bugünlük Bolşevikliğin esası
ve nazariyelerini bir başka güne talik ederek Şark’ta şimdiye kadar
husule gelmiş olan buna müşebih cereyanların izahıyla iktifa edeceğim. Bence Rus İhtilalinin asıl menşei bazı Şark efkarının Rusya’da
öteden beri yerleşmiş bulunmasıdır ve bu efkar en ziyade İran’da vü-
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cud bulmuştur. İran hükümdarlarından Nuşirvan’ın babası “Kubad”
zamanında “Mazdek” isminde biri zamanının teşkilat-ı içtimaiyesini beğenmeyerek hükümdarı elde etmek suretiyle yeni bir cereyan
husule getirmiştir ki bunun esasını iştirak-i emval ve emlak teşkil
etmektedir. Yalnız o zamandan bize müdevver olan tarihi eserler
daima (Mazdek)in aleyhdarları tarafından kaleme alınmış olduğundan bu nazariyede iştirak-i aile meselesinin mevzubahis olup
olmadığı bizce meçhuldur. Fakat müverrihler bunun mevcudiyetini
iddia etmektedirler. “Kubad” zamanında nazariyatını hükümdara
bile kabul ettiren “Mazdek”, Nuşirvan zamanında takibe uğramış
ve taraftarlarından 400.000 kadarı itlaf edilmiştir. Şu hale zamane
gözlüğüyle bakılacak olursa görülür ki eski İran’da da, Roma gibi,
arazi eshab-ı servetin elinde, fukara ise esir ve amele menzilesinde
idi. Cari olan din ise “Zerdüşt” dini olup bu İslamiyet’in aksi olarak
fukara halka pek de izhar-ı merhamet etmemekte idi. Diğer tarafdan
ateşgedeleri temlik etmiş olan “Mugan”lar bu ateşgedelerin dehşetli
olan evkafından istifade eder ve maiyetlerinde büyük bir amele ve
esir ordusu bulundururlardı. İşte bunlara karşı “Mazdek”in teşkil
ettiği nazariyat-ı meslek-i iştirakiyeyi vücuda getiren bütün nazariyeler birer ihtiyaç mahsulü olup bu hususda en bariz misal olarak
Türkçülük gösterilebilir. Yalnız Şark’ta bir meslek-i içtimai ile bir
din arasında fark gözetilmediğinden bu nazariyat birer mezahibe
intikal etti. Bunlar takibata uğradılarsa da bu fikirler İran toprağından kal olunamadı; ve İran’ın şimal-i garbında “Babek” isminde biri
bu esasat dahilinde olmak ve İslamiyetçe muvafık görülmek üzere
bir nazariye daha meydana attı.
Hilafet için pek büyük gaileler açan bu hareket buralarda 20 sene
kadar yerleştikten sonra taraftarlarının mağlubiyeti üzerine ortadan
kalktı. Fakat büsbütün kaybolmadı.
Bunun sebebi de Abbasilerin fart-ı sefahati oldu. Ve, Ali bin Muhammed isminde Şii bir İranlının teşvikiyle üçüncü asır ortasında
bir rençber kıyamı vukua geldi. Bu hareket de bir asır kadar devam
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ettikten sonra söndürüldü ki bunlar da İsmaili namını almaktadırlar. Diğer bir vakit bir İsmaili misyoneri Kufe’ye akdar giderek
oradaki köylüleri teşvik ediyor. Bunların başına geçen “Karmat”
iştirak-i emval ve emlak esasları ile yağmalara başlıyor; ve bu hareket güç bela dördüncü asırda bastırılabiliyor. Müverrihler bunların
her şeyi hoş görmelerinden mesleklerine “İbahiyye” yani her şeyi
mübah gören namını veriyor; nitekim bu cereyanlar nokta-i nazarından Haşimilerle Beni Ümmiye arasındaki ihtilaf tetkik edilirse
birinin demokratik diğerinin aristokratik efkara müntesip oldukları
görülüyor. Sonraları Şiiliği tesis edenlerin Beni Haşime taraftarları
sırf zayıf ve fakire muavenet taraftarı bulunmalarından ileri gelmektedir. Bizde mevcut bazı mesalikte mevcut bulunan vahdet-i
vücut nazariyesi -ki “ben sen yoktur yalnız o vardır”ı kabul ederiştirakın en vasi şeklini irae eder. Şarkın cereyan-ı fikriyesinde bu
iştirak o kadar ilerler ki nihayet ruha kadar ittisa peyda eder. Mamafih iştirakin bu derecesi bir hükümet tesisine ve kavaidenin cay-ı
tatbik bulunmasına bir mahzur teşkil eder. İşte İslam medeniyetine
arız olan bu cereyanlar nihayet bu medeniyetin sebeb-i felaketi olmuştur. Garb medeniyetinin de aynı cereyanların taht-ı tesirinde
tamamiyle muzmahill olmayacağından bahsetmek şimdilik meçhul
bir meseleyi halle uğraşmak olur.
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Ek: 3
AKÇURAOĞLU YUSUF 1
Akçuraoğlu Yusuf yakın Türk tarihinin seçkin bir şahsiyetidir.
Çalışmalarıyla yeni Türkiye’nin siyaset ve fikir hayatında silinmez
iz bırakmıştır. Zaten onu unutulmaktan kurtaran ve hatırlanmasına
sebep teşkil eden bu siyasi ve fikri çalışmalarıdır.
Yusuf, 1879 (2 Aralık) yılında Rusya’da Volga kıyısında Simbir
kasabasında doğmuştur. Varlıklı Akçura ailesindendir. Babası erken öldü. Akçura bunun üzerine üç yaşında iken İstanbul’a annesi
ile geldi. Muntazam tahsil gördükten sonra Harp Okuluna girdi. O
zaman Osmanlı tahtında istibdatçı padişah Abdülhamit oturuyordu. Bazı gençler gizli cemiyetler kurarak hürriyet için çalışıyorlardı.
Birkaç kişi de Türkçülük faaliyetlerine girmişlerdi. Necip Asım,
Velet Çelebi, Bursalı Tahir bunlardandı. Bu gençler üzerinde İsmail
Gaspiralli’nin çok büyük tesiri olmuştur.
Yusuf Akçura, çok ateşli ve dinamik bir gençti. Harp Okulu’nda
öğrenci iken gizli gizli hürriyet ve Türkçülük fikirlerini işlemeye ve yaymaya girişti. Hafiyeler bunu öğrendiler. Yusuf Akçura
iki defa tevkif edildi. Birincisinde 24 gün hapis yattı. İkincisinde
Trablusgarp’e sürgün gönderildi.
Akçuraoğlu Yusuf ’un Siyasi Şahsiyeti
Yusuf Akçura Trablusgarp’ten kaçtı ve Paris’e geldi. Ecole des
Sciences Politiques mektebine girdi. Büyük Fransız profesörlerinden ders gördü. Paris’te hürriyet için çalışan Genç Türklerin arasına
girdi. 1902’de tahsilini bitirince Rusya’da amcasının yanına dön1 Yusuf Akçura’nın Doçenti olan Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın Akçura’nın cenaze töreninde
yaptığı konuşma. Metin Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın özel arşivinden ve kendi kaleminden
çıktığı şekildedir.
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dü. Amcasının işi çok güzeldi. Çokta zengin idi. Fakat oğlu yoktu. Yususf ’u kendisine mirasçı yapmak istedi. Fakat Yusuf ’un aklı
Türkçülük meselesine takılmıştı. Amcası ile anlaşamadı. Kazan’a
geldi. Mahmudiye Medresesinde Tarih Muallimi oldu. Bir taraftan
Mısır’da basılan Türk Gazetesi”nde makaleler yazdı.
O sıralarda Osmanlı aydınları, İmparatorluğu kurtarmak için
ancak iki yol görüyorlardı. Bunlardan birincisi dünyadaki bütün İslamları Osmanlı Padişahı’nın etrafına toplamak ve Türkiye’yi büyük
bir İslam imparatorluğu haline getirmekti. İkinci yol da İmparatorluktaki bütün halkları, cinsleri ve dinleri ne olurs olsun, Osmanlılık
etrafında toplamaktı.
Yusuf Akçura, 1904’de “Üç Tarz-ı Siyaset” adı altında makaleler
neşrederek bu iki fikre de kaşı geldi, ve onlara karşı Türkçülüğü
tanıttı. Akçura’nın bu yoldaki düşüncesi şöyleydi: “Milliyet fikri
dünyada çok gelişmiştir. Birçok topluluklar milliyet şuuruna kavuşmuşlardır. Bağzıları da bu şuura varmak için çalışırlar. Hal bu
olunca bir Osmanlılık meydana getirmek ancak bir hayal işi olarak
kabul edilebilir. Bütün Müslümanları bir siyasi heyet haline getirmeye çalışmak da yine böyle bir hayal işidir. Çünkü din ve millet
aynı şey değildir. Din ve millet hisleri ve fikirleri ayrı ayrı şeylerdir”.
Yusuf Akçura bundan sonra şöyle diyor: “yapılacak tek şey, milli bir
devlet halinde teşkilatlanmaya çalışmaktan barettir. Bu pek yeni bir
fikirdir. Amma yaşadığımız devrin fikridir. Tarihin akışı budur,
dünyanın gittiği çıkar yol budur”.
Yusuf Akçura’nın bu yazıları ile Türkiye’de Türkçülük beyanları,
bir edebiyat kanısı safhasını aşmış ve bir siyasi safhaya girmiştir.
1908’de Meşrutiyet ilan edilince Yusuf Akçura İstanbul’a geliyor, Türkçülük sahasında çalışanlar arasına katılıyor. Bundan sonra
onu Türkçülük hareketlerinin başında görüyoruz: İstanbul’a gelir
gelmez “Türk Derneği” adında bir cemiyet kuruyor ve aynı isim
altında bir dergi neşrediyor. 1911’de Türkçülüğün mahiyetini halka
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duyurmak için Türkçüler “Türk Yurdu” mecmuasını çıkarıyorlar.
Akçura bunun direktörü oluyor. 1911’de aynı maksatla “Türk Ocağı” kuruluyor. Yusuf Akçura bunun kurucuları arasındadır.
Birinci Cihan Harbi’nde Yusuf Akçura vazife ile Rusya’ya gidiyor. Türk İstiklal Savaşı başladıktan sonra Anadolu’ya geliyor.
T.B.M. Meclisinde mebus olarak çalışıyor. Dış İşleri Encümeni’nde
çok kıymetli hizmetler görüyor. Aynı zamanda Atatürk’ün en yakın arkadaşlarından biri olarak sık sık onunla temas ediyor. 1932’de
Türk Tarih Cemiyetinin başkanı seçiliyor. Mebusluğunu ve başkanlığını öldüğü tarihe kadar (1935) muhafaza ediyor.
Akçuraoğlu Yusuf ’un Tarihçiliği
Akçuraoğlu Yusuf modern Türk tarihçiliğinin kurucuları arasında yer almaktadır. Tesadüfen tarihçilik mesleğine atılmış değildir. Tarih tahsili yapmış, tarih öğretmiş, tarih kitapları yazmış ve
ilmi tarik kurullarına başkanlık etmiştir.
Harbokulu’ndan sürgüne gönderildikten ve oradan da Paris’e
kaçtıktan sonra, Yusuf Akçura kendisine bir meslek seçmek zorunda kalınca, tarihçiliği seçmiştir. Paris’te “Ecole des Sciences Politiques” de o zamanın ünlü tarihçilerinden olan Sorel’den Fransız
İhtilalini, Senyobas’dan Medeniyet Tarihini, Butmeg’den İktisat
Tarihini okumuştur. Mezuniyet tezi “Osmanlı Saltanat Müesseselerinin Tarihine Dair Bir Tecrübe” adını taşır.
Tarih tahsilini tamamladıktan sonra Akçura tarih öğretmeni
olarak hayata atılır. İlk öğretmenliği Rusya’da Kazan’da Mahmudiye Medresesindedir. 1908’de İstanbul’da Harp Okuluna Siyasi Tarih öğretmeni olmuştur. 1911’de İstanbul Darülfünununa da Siyasi
Tarih Profesörü tayin edilmiştir. 1925’ten sonra Ankara’da açılan
Hukuk Fakültesi’nde aynı dersi okutmaya başlamıştır. 1932’de Atatürk tarafından Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti’ne başkan seçilmiş-
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tir. 1933’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Yakınçağ
Tarihi profesörlüğüne tayin edilmiştir. Bu son iki vazifesini T.B.M.
Meclisinde mebusluğunu da muhafaza ederek 1935’e tarihine, yani
ölümüne kadar devam ettirmiştir.
Yusuf Akçura, Tarih öğretmenliği ve mebusluğu sırasında pek
çok makaleler yazmış, konferanslar vermiş ve araşırma mahsulu tarih kitapları neşretmiştir. Makaleleri, Türk Derneği, Türk Yurdu,
Türk Yılı ve Birliği Mecmuası adını taşıyan dergilerde yayınlarnmıştır. Konferansları da ayrı basım halinde intişar etmiştir.
Bu yazılarından ve neşretmiş olduğu kitaplarından en önemlileri
şu başlıklar altında çıkmıştır:
1. Türk, Germen ve İslavların Siyasi Münasebetleri,

2. Muasır Avrupa Siyasi ve İçtimai Fikirleri ve Cereyanları
3. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu
4. Üç Tarz-ı Siyaset

5. Tarihi Siyasi Notları

6. Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Devri
7. Tarih Yazmak ve Okumak Usulüne Dair
8. Türk Yıllığı

Bütün bu tarihi araştırmalarında Yusuf Akçura’nın vermek istediği netice Türk milletinin gerçek tarihinin karakterini belirtmek ve
Türklerin dünya tarihindeki yerini önemini tesbit etmektir. Onun
kanaatına göre Avrupa tarihçileri, çeşitli sebeplerle, Türklerin tarihini izah ederlerken birçok haksızlıklar yapmışlardır. Türklerin
kendilerine gelince, asırlarca milli tarihlerini ihmal etmişler ve yalnız din tarihi ile meşkul olmuşlardır.
Yusuf Akçura millet olabilmenin ilk şartı milli tarihe sahip olmaktır (der). Milli tarihi bulup meydana çıkarmak için de Türklerin
tarihini milli şuurla incelemek gerektiğine inanır. Çunkü bu suretle
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ancak Türklerin karakterine, sosyal müesseselerine nüfuz etmenin
mümkün olduğuna inanır. Akçura’nın tarih araştırmalarında Türklük ile ilgili olarak ilk defa belirttiği gerçek şudur: “Türkler aile geleneklerine sosyal adetlerine ve en çok dillerine son derece bağlı olan
bir ırktır”. Türkler hakim olsunlar mahkum olsunlar hiçbir zaman
aile hatıralarını unutmamışlardır, Selçuk Türkleri Şamanilikten
nasturiliğe, nasturilikten islamiyete geçerek 200 yıl içinde üç defa
din değiştirdikleri halde bir defa olsun dil değiştirmediler” der.
Akçura bu noktadan hareket ederek bütün Türk topluluklarının
arasında Türk diline dayanmak suretiyle bir kültür birliğinin kurulabileceğine inanır.
Akçura ekonominin milletlerin siyasi hayatında önemli bir rolü
olduğunu da belirtmeye çalışmıştır. “ŞarkMeselesi” kitabında Avrupalıların Osmanlı iktisadiyatını nasıl tahrip etmiş olduklarını ve
bu faktörün Osmanlı İmparatorluğunu nasıl felakete sürüklediğini
anlatır.
Akçura, “tarih tarih içindir” daha doğrusu tarih ideal bir hakikat bulmak içindir prensibine inanmaz. Tarih kendisinden istifade edilmek için tetkik edilmemelidir diyenlere karşı şöyle hitap
eder: “Tarih mensup olduğumuz insan cemiyetinin ve milli camianın menfaatına yarayan malumat, fikir ve his verebileceği cihetle
ehemmiyetlidir”.
Yusuf Akçura Siyasi Tarih hocalığının bir neticesi olarak,
“Türkçülük hareketi” nin tarihçesine daima büyük önem vermiştir. 1928’de yayımladığı Türk Yıllığı’nda “Türk medeniyet fikrinin
başlangıcı ve gelişmesi” başlığı altında bu meseleyi incelemiştir. Bu
yazısında, Türkçülüğün Osmanlı İmparatorluğu dışında nasıl başladığını ve bu hareketin Osmanlı Türkleri üzerinde ne gibi etkiler
yaptığını anlatır.
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Yusuf Akçura dersleriyle olduğu gibi yazılariyle de modern ve
realist tarihçilik zihniyetinin Türkiye’de kökleşmesinde müessir bir
bilgindir. Milli tarihçilik üzerindeki tesirleri bilhassa bu yönden
ehemmiyetli olmuştur.
Netice: Bu kısa biyografyadan da anlaşılıyor ki, Akçoraoğlu
Yusuf, Türkiye’de siyasal Türkçülüğün kurucusudur. Devrimin
Türkçülük harketlerinin hepsine karışmış, bu hareketlerde büyük
rol oynamıştır. Hiç şüphe yok ki onun bu ve fikirleri, milli bir Türk
devletinin kurulmasında da faydalı olmuştur.
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Ek: 4
Yusuf Akçura 1
Akçuranın ölümünün yıl dönümünü hazırladığından ve bu münasebetle bana söz söylemek fırsatını verdiğinden dolayı Edebiyat
Fakültesi Talebe cemiyetine önünüzde saygılarımı sunarım.
Yusuf Akçurayı upuzun milliyetçilik yolunun, siyasi hayatının
ve profesörlük mesleğinin son senesinde tanıdım. Ona:Sizin doçentiniz, diye beni tanıttıkları zaman kendimde engin bir sevinç
ve yerinde bir gurur duydum. Çünkü beyaz sakalının çerçevelediği
zeki yüzü sesinin temiz ve kuvvetli ahengi elimi sıkan elinin harareti ile Akçura bana bir tarih profesörü gibi değil, Türk dünyasına
milliyetçilik öğretmek için yapılan çetin ve devamlı mücadelelerin
tarihi gibi göründü. Bugün burada büyük Türkçüyü saygı ile anmak
için toplanmış bulunuyoruz. Fakat onu anmak için de kısaca olsun
tarihini yapmak lazımdır.
Yusufun çocukluğu:
Yusuf 1879 da Kanunuevvel ayının ikinci günü Volga sahilinde
Simbir şehrinde doğdu. Mensup olduğu Akçura ailesi eski ve zengin bir Türk ailesi idi. Yusufun babası fabrikatör idi. Yusuf bu yüzden rahat ve neş’eli bir çocukluk devresi geçireceğe benziyor. Fakat
daha iki yaşına varmadan babasını kaybediyor. Annesi fabrikaları
iyi idare edemiyor, işleri bozuluyor. Kadıncağız yegane serveti Yusufu alıyor ve İstanbula geliyor.
Yusufun İstanbulda tahsili:
Yusuf bu sıralar yedi yaşında sarı saçlı ince yüzlü başarılı fakat
meraklı bir çocuktur. Mektebe başlatılıyor. Sırasile iptidaî, rüştî, ve
1 Karal, Enver Ziya, Osmanlı ve Avrupa Tarihine Dair Yayınlar: 1 Tarih Notları (İst. 1941) s.
96-105. Metin aynen alınmıştır.
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idadîyi bitirdikten sonra bütün Türk aileleri için en şerefli mektep
sayılan Harbiyeye giriyor.
Yusufun Türkçülüğü ve mahkûmiyetleri:
Yusufun Harbiyeye girdiği sıralar Osmanlı İmparatorluğunun
başından Osmanlı tarihinin kaydettiği en müstebit bir hükûmdar
Abdülhamit bulunuyor.
Bütün Avrupa hükümdarlarının tebalarına bazı hürriyetler verdikleri bu anda Abdülhamit tebaasına bir tek hürriyet, beş vakit
namazda ömrünün uzunluğuna dua edilmesi hürriyetini tanıyor.
Fakat bu kadar koyu istibdada rağmen Türkçülük bir sır gibi kulaktan kulağa fısıldanmağa başlıyor. Hattâ Türkçülük için yazanlar
bile var. Necip Âsım, Velet Çelebi ve Gaspirinski’nin yazdıkları elden ele dolaşıyor.
Yusuf Harbiyede bu yazıları okuyor ve ondokuz yaşının bütün
ateşi ile onları arkadaşları ile münakaşa ediyor, kabul ettirmeğe çalışıyor. Abdülhamidin hafiyeleri para ve rütbe getirecek böyle bir
fırsatı kaçıramazlardı. Akçurayı jurnal ediyorlar. Genç Türkçü iki
defa tevkif ediliyor. Birincisinde 24 gün hapse mahkûm ediliyor.
İkincisinde Taş kışlanın bodrumlarında günlerce yattıktan sonradivanı harpte muhakeme ediliyor.
Yusuf ’un Türkçülük faaliyetleri Trablus Garbe sürülecek kadar
ağır görülüyor. Akçura müebbed kalebentliğine mahkûm oluyor.
Akçura kalbi Türkçülük imanı ile dolu Osmanlı İmparatorluğunun uzak menfaasına yollanıyor. Fakat padişaha dua edip affını
bekleyecek kimselerden olmadığı için, önüne çıkan ilk fırsata sarılıyor. Bir Maltız kayığına binerek (Ferit Beyle beraber) Fransaya
kaçıyor.
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Yusuf Fransa’da:
Yusuf Fransaya ayak bastığı sıralar Fransa 1789 da milliyetçilik
ve hürriyet sahasında başladığı staj devresini geçirmiş bulunuyor.
Fransızlar her istediklerini söyliyebildikten maada, Fransaya iltica
eden yabancı vatan ve hürriyet severler de düşüncelerini söz ve yazı
ile anlatmak serbestliğine malik bulunuyorlar.
Yusufun milliyetçiliği bu serbesti havası içinde yavaş yavaş genişliyor, doktrinleşiyor. Yusuf âli tahsilini bitirmek için Ecole des
Sciences Politiques mektebine giriyor. Fransanın en tanınmış profesörleri burada ders vermektedir. Yusuf Sorelden ihtilal ve milliyetçiliği, Senyobostan menediyet tarihini, Butmey’den de iktisat ve
hukuk tarihini öğreniyor.
Bu enteresan ve cazip işler içinde Yusuf daha çok siyasal tarihi
merak ediyor. 1789 da Fransa inkılâbının tatbikat sahasına attığı
milliyet prensiplerinin krallık ve imparatorluk Avrupası haritasını
nasıl kemirdiğini tetkik ediyor. Bir asır içinde bu prensiplerin tesirile yaratılan milletleri okuyor.
1830 da Belçika ve Yunanistan krallıkları kurulmuştur.
1870 de İtalya ve Almanya ittihatları tamamlanmış bulunuyor.
1878 de Sırbistan, Bulgaristan, Romanya teşekkül ediyor.
Avrupa haritasında küçük devletlerin yer aldığı, büyük devletlerin ittihatlarını tamamladıkları bu asırda eski büyük devletler de
daha büyük olmak iddiasına düşmüşlerdir. Büyük Britanya Emperyalizm siyaseti ile en büyük Britanya idealini, Almanlar pancermanizm ile büyük Almanyayı, Ruslar Slavlarla meskun yerleri alarak
panislavizmi tahakkuk ettirmeğe çalışıyorlar. Milliyet cereyanlarının bu büyük aksiyonu karşısında Yusuf Türk dünyasına bakıyor.
Bu Türk dünyasında müstakil yaşıyan yegane Türk devleti de ismini unutmuş kendisine Osmanlı İmparatorluğu diyor. Gayesini
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şaşırmış bütün İslamlığı bir idare altına toplamak, panislamizmi
tahakkuk ettirmek istiyor. Akçura milliyetçiliğe inanıyor. Siyasette
efendi devresinin geçtiğine millet devresinin geldiğine inancı vardır. 1902 de muvaffakiyetle mektebini bitirdikten sonra bu inancı
yaymak için mücadeleye atılıyor.
Yusuf Rusya’da:
Tahsilini bitirdikten sonra Osmanlı hudutları kendisine kapalı
bulunduğu için bu sefer Rusyaya amcasının yanına gidiyor. Amcası
çok zengindir, birçok fabrika sahibidir. Fakat çocuğu yoktur. Yusufu kendisine varis yapmak istiyor. Servet ve servetinin menbalarını
emniyetle ona bırakmak için her şeyi gösteriyor ve öğretiyor. Bir
aralık Yusufu yazıhanede defterler arasında, fabrikalarda amelelerle
uğraşırken görüyoruz. Hatta malların sürümünü temin için büyük
sürüm panayırlarına ve bilhassa Nijni-Novgorot’a gitttiğini de görüyoruz. Fakat bu sefer de zahmetince kazanılan bu servet yığını
arasında bunalıyor. Geceleri fabrikalarda çalıştırılan on beş yaşında
kız ve erkek çocukların vaziyetini görerek bu işten nefret ediyor.
Yusuf gittiği panayırlarda amcasının malına müşteri arıyacağı yerde
kendi milliyetçilik fikirlerini kucaklayan alıcılar arıyor. Amca ile
Yusuf arasında anlaşamazlık başlıyor ve ayrılık ile nihayetleniyor.
Yusuf amcasını milyonları ile bırakarak Türkçülük ideali ile Kazana
gidiyor. Medresei Mahmudiyede tarih ve coğrafya hocası oluyor.
Kazan Muhbirini çıkarıyor. Mısırda çıkan Türk gazetesine makaleler yazıyor. Üç tarzı siyasetini burada bastırıyor. Akçuranın bir tek
ideali var: Türkçülüğü yaymak.
Meşrutiyetten sonra Yusuf ’un Türkiye faaliyetleri:
1908 de mühim bir hadise oluyor. Osmanlı İmparatorluğunda
Meşrutiyet ilan ediliyor. Yusuf Rusyayı terkediyor İstanbula geliyor.

2 8 0 Seçil Karal Akgün • Murat Uluğtekin

Türkçülük sahasında çalışanlar arasında katılıyor. Bundan sonra
onu her Türkçülük hareketinin başında göreceğiz.
1908 de Harbiye mektebine tarihi siyasi hocası oluyor. Aynı sene
Türk illerini ve kavimlerini tanıtmak gayesile Türk Derneği emiyetini ve ayni isimdeki mecmuayı tesis ediyor.
1911 de Akçura Darülfununa tarihi siyasi hocası oluyor. Aynı
sene şair Emin Beyin teklifi ile kurulan Türk Yurdunun ikinci direktörü ve birkaç ay sonra da birinci direktörü oluyor.
1912 de Tıp talebelerinden bazılarının işaretile Türklerin milli
terbiye, iktisadi seviyelerinin yükselmesi için açılan Türk ocağının
müessisleri arasındadır.
Umumi harpte vazife ile Rusyaya gönderiliyor. İstiklal mücadelesinde Anadoluya geçiyor. Büyük Millet Meclisine meb’us oluyor.
Dış işleri encümeninde çalıyor. Muharrirlik yapıyor, serbest konferanslar veriyor. 1932 de Atatürkün tensibile Türk tarih kurultayına
başkanlık yapıyor 1935 te İstanbul Üniversitesi Asrı Hazır tarihi
hocası oluyor.
Bu dalgalı ve dolgun hayatında Yusufun bize bıraktığı eserler
şunlardır:
I – Makalelerini ihtiva eden mecmualar:
1) Türk Derneği,
2) Türk Yurdu

3) Türk Yılı

4) Bilgi Mecmuası

II – Konferanslarını İhtiva eden kitaplar

1) Türk, Cermen ve İslavların münasebatı siyasileri
2) Siyaset ve iktisat. İstanbul Yeni matbaa 1924.
3) Eski Şurayı Ümmette çıkan makalelerim.
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III – Muhtelif Yazıları:

1) Osmanlı saltanatı müesseselerinin tarihine dair bir tecrübe,
İstanbul 1909.
2) Mevkufiyet hatıralarım. İstanbul Kader Matbaası 1906.

3) Muasır Avrupa siyasi ve içtimai fikirleri ve fikir cereyanları.

4) Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu ve vak’aya dair konferans. Ankara 1931.
5) Üç tarz siyaset. İstanbul – Kader 1911.

Her nekadar bütün bu eserler Türk milliyetçiliği fikrini beslemek için yazılmışlarsa da onları üç guruba ayırmak mümkündür.
1) Doğrudan doğruya Türkçülük fikirlerine dair eserler.
2) Osmanlı tarihine dair eserler

3) Milli tarihçilik mevzuuna dair eserler.
Birinci Kategoriye giren eserlerden Yusufun travay olarak Paris Üniversitesinde müdafaa ettiği tez vardır. Bu tezin ehemmiyeti
Yusufun kaleme aldığı ilk kitap oluşudur. Yusuf burada Osmanlı
saltanatını kuran Türklerin devlet müesseselerinde Türklükten neler getirdiklerini ve İslamiyetten ne anladıklarını araştırır. Büyük
Türkçünün bu araştırmada vardığı netice şudur:
Osmanlı devletinin kuruluşunda, ırk, adat, ordu, Türktür. Şeriat ve hukuk İslami elemanlardır. Yusuf Türklerin dininden ziyade
milli varlıklarına bağlılıklarını şu satırlarla gösterir:
Türkler hakim olsunlar, mahkum olsunlar hiç bir zaman hiç bir
yerde aile hatıralarını unutmadılar. Selçuk Türkleri miladi 8001000 tarihine kadar Şamanilikten Nasturiliğe, Nasturilikten İslamiyete geçerek iki yüz yıl içinde üç defa din değiştirdiler, fakat bir
defa olsun dil değiştirmediler.
Yusufu Türk aleminde en çok tanıtan eser tahsilini Fransada
bitirdikten sonra Rusyada yazdığı Üç Tarzı Siyaset adlı risaledir.
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Bu risalede Osmanlı İmparatorluğuna takip etmesi tavsiye edilen
siyasetler sıraile şunlardır:
1) İmparatorluğun muhtelif unsurlarını temsil ile Amerika gibi
ademi merkeziyet ile idare edilen bir Osmanlı devleti yapmak.
2) Bütün dünya İslamlarını Osmanlı İmparatorluğuna rapt ile
bir panislamizm siyaseti takip etmek.
3) Irk üzerine dayanan bir Türk milleti kurmak.
Bu üç siyasetin tarihçelerini yapan, mahiyetlerini tetkik eden ve
kabili tatbik olup olmadıklarını araştıran Yusuf şu neticeyi veriyor:
Osmanlı milleti teşkil etmek üzere mümkün olmadıktan maada
bir ideal de değildir.
Çünkü Osmanlı İmparatorluğuna dahil Türk ve Müslüman
olmıyan unsurların ayrı dil, adet ve idealleri vardır. Bu unsurların
müşterek bir ideale bağlamak imkansızlığı mevcuttur. Bu siyasetin
kollandığı gaye İmparatorluğun hudutlarını muhafaza etmektir.
Kurulduktan sonra panislamizmi tahakkuk ettirmek gayesine gelince, bunun için de Osmanlı Türklerinin kazandıklarını ve
mevkilerini dünya Müslümanları ile pay etmeleri lazım gelir. Dünya Müslümanlarını bir idare altına toplamak ta ancak İngiltere ve
Fransa gibi Müslümanlarla meskûn müstemlekeleri olan devletlerle
harp yapmağa bağlıdır.
Panislamizmin mahsurları sarihtir. Osmanlı Türkleri için
mevkilerini kaybetmek ve büyük devletlere karşı sergüzeştçe bir
siyaset takip ederek ellerinde bulunan araziyi de kaybetmek tehlikesi vardır.
Yusuf ırk üzerinde dayanan bir Türk milleti kurmak fikrinin var
olduğuna işaret ettikten sonra böyle bir fikrin tahakkuku için de şu
şekilde hareket etmek lazım geldiğini söyler.
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Bütün Türk dünyasında evvela milliyetçilik fikrini uyandırmak
lazımdır. Osmanlı İmparatorluğunda bu fikri uyandırdıktan sonra
Türk olmayan İslam unsurları temsil etmek, ve ne Türk ne de İslam
olan unsurları zorla Türkleştirmek lazım gelecektir.
Akçura peşin olarak bütün Türk memleketlerinde Türkçülük
fikirlerinin yer ettiğini kabul ettikten sonra Osmanlı İmparatorluğunun, Asyadaki Türkleri sinesine alarak büyük bir devlet teşkil
edebileceğini söyler. Böyle bir devletin kurululuşuna siyasi müşkülat
Rusya cihetinden gelebilir... Fakat Rusyanın büyük devlet olmasını
istemeyen Garp devletlerinin büyük bir Türk devleti kurulmasını
terviç etmeleri muhtemeldir. Bu fikirlerden anlaşılıyor ki Akçura
Türk illerinde evvela bir kültür rönesansı istemekte ve panturanizmi de ancak bundan sonra mümkün görmektedir.
Yusufun Siyaset ve İktisat adlı kitabında da milliyetçilik fikirlerine kuvvetle sarıldığı görülmektedir. Bu kitabında yazılı konferanslarının birinde Yusuf Osmanlı İmparatorluğunun cihan harbine girmesinde Türkçülük fikirlerinin uyanması için büyük faydalar
olduğunu söyler. Harbin sonunda başımıza gelen felaketi milliyetçilik fikirlerine atfetmek isteyenlere karşı, milliyetçilik fikirlerine
inancını şu şekilde gösterir:
“Osmanlı Türkleri bugün bu ağır harpten sonra kendini nasıl
topayabilir? Hanımlar, efendiler, ben zannediyorum ki gene Türklük esasatına, milliyete kat’i ve sarsılmaz bir iman ile yapışarak.”
Aynı kitapta Yusufun Anadoluya ilk çıktığı sıralar ihtisasatını
anlatan bir konferansı vardır. Bakınız o bu konferansında milli davaya olan itimadını nasıl ifade eder:
“İneboluya çıktığım zaman biraz sert fakat çok sağlam bir hava
beni karşıladı. Uzakta yüksek ve karlı temiz vakarlı dağlar. Önümüzde gür sesile homurdanan deniz. Bu dağlar yerlerinden kımıldamadıkça, bu deniz kuruyup yok olmadıkça Türk bu yerin ve bu
suyun efendisi olacaktır.
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İkinci Kategori eserleri içinde tarihi siyasi notları ile Osmanlı
İmparatorluğunun dağılma devri gelir.
Birinci kitapta Akçura Garp müverrihlerinden Senyobos, Bourgeois, Sorel ve Soloviof ’a göre Şark meselesi denilen siyasi meselenin tariflerini yapar. Bu meselenin mahiyetinin Türklere karşı
Garp milletlerinin kullandıkları hasmane siyasetinden ibaret olduğunu yazan Yusuf, Türkler için bir Şark meselesinin mevzuubahis
olmıyacağını serdeder.
İkinci kitabında Yusuf Osmanlı İmparatorluğunda milliyet fikirlerinin ne şekilde yayıldığını ve nasıl Müslüman ve Hıristiyan
gayri Türk teba arasında isyanlara sebebiyet verdiklerini araştırır.
Bu münasebetle Osmanlı İmparatorluğunun inhitatına sebep arıyan Yusuf 26 kadar sebep sıralar. Dağılma hadisesine mani olmak
için Selim III. ün islahatlarından bahseder. Fakat zayıf tabiatlı bir
hükümdar tarafından idare edilen bu islahatın yer tutmadığını da
ilave eder.
Yukarıdan beri fikirlerini söylediğimiz Yusufun manevi bir
şahsiyetini yapmak lazım gelirse şu şekilde onu karakterize etmek
mümkündür.
Siyasette: Yusuf siyasette Milliyetçidir. Osmanlı İmparatorluğunda milliyetçidir. Türkiye Cumhuriyetinde milliyetçidir. Her iki
rejimde milliyetçiliğin esası kültür birliğidir.
Osmanlı İmparatorluğunda Akçura için bir ideal olan kültür
birliği Atatürk devrinde bir hakikat olmuştur. İmparatorluk devrinde Yusuf kültür birliğinin bir neticesi olarak siyasal bir Türk birliği
(bütün Türklerin iştirakiyle) tahayyül eder.
İmparatorluk politikasının gayesi emperyalizm olduğuna göre
Yusuf bu isteğinde haksız değildir. Fakat Osmanlı İmparatorluğu
yıkıldıktan ve Cumhuriyet Türkiyesi kurulduktan sonra Yusuf bütün Türklerin tek bir siyasi cemiyet teşkil etmek projesine veda et-
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miştir. Çünkü yeni Türk milleti emperyalist değildir. Milliyetçiliği
tarihten öğrenen ve tarihle yapılmasına taraftar olan Yusuf tarih
hakkında ne düşünüyor..?
O, tarih, tarih içindir. Daha doğrusu tarih ideal bir hakikati
bulmak içindir, prensibini kabul etmiyor. Tarihten istifade edilemez diyenlere:
“Tarihi hayatta kendisinden istifade edilemeyen bazı mücerret
hakikatleri öğrenmek için tetkik etmiyoruz. Tarih mensup olduğumuz cemiyeti beşeriyenin muayyen zaman ve mekanda menfaatini
temin edecek malumat, fikir ve his verebileceği cihetle ehemmiyetlidir” diyor.
Tarih kurultayında verdiği konferansında Yusuf tarihin nasıl yazıldığını izah eder. Bu konferansında Avrupanın tarafgir tarihçilik
zihniyetini Osmanlı müverrihlerinin mukallit ve kozmopolit tarihçilik zihniyetini tetkik eder ve Atatürk’ün Türklere hediye ettiği
Türk tezini teşrih eder.
Yusuf tarih profesörü itibarile de milliyetçidir. Tarihsiz millet olamayacağını derslerinin başlarında söyleyen büyük Türkçü
derslerinde çok metodikti. Tarihi psikoloji ve haritadan ayırmazdı.
Vak’aların sebeplerini izah etmekte ve onları harita üzerinde lokalize etmekte çok titizdi. Yusuf talebelerinin çalışmaları ile son derece
alakadardı. Yazılı vazifeleri büyük bir sır ve itina ile tashih eder nasihat istemeğe gelen talebeler için de evinin kapısı her vakit açıktı.
Türkçü, tarihçi, siyasi, profesör olan Yusuf, Türk tarihine büyük
sıfatı ile girecektir. Hayatı ve çalışması Türk üniversite gençliği için
bir örnektir.

metinlerdeki Osmanlıca sözcüklerin
günümüz Türkçesinde karşılıkları
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adem-i cevaz: yasaca veya törece izin verilmeme
adem-i vüsul: ulaşmama, gideceği yere varmama
agleb-i ihtimal: büyük olasılık
akdem: önceki
akvam-ı mahalli: yerel kavimler
ala halihi: olduğu gibi
alel-ekser: çoğunlukla
alel-husus: özellikle
alel-umum: genel olarak
ameli: pratik
arz-ı keyfiyet: durumu sunma
atalet: tembellik, hareketsizlik
azimet: gitme, yola çıkma
bahusus: özellikle
baliğ olma: varmak, yetişmek
bel’: yutma, emme, yutulma
beri: uzak, kurtulmuş
bende (niz) veya (leri): kul (unuz) veya (ları) anlamında alçak gönüllülük
sözü
ber-vech-i ati: aşağıda olduğu gibi
beyn: ara
beytiye: eve ait, evle ilgili
bîkes: kimsesiz
bilmüzakere: görüşerek
binaen: …den dolayı
binaen-ala-zalik: bundan dolayı, bunun üzerine
bina-yı fikir: düşünce sistemi kurma
bi’n-nisbe: göreceli olarak
bîzar: bıkmış, rahatsız
bud: uzaklık
bürudet: soğukluk
cay-ı sual: soru nedeni
celb: çekmek
cenup: güney
ceraid-i yevmiye: günlük gazeteler
cereyan: akım
ceste ceste: parça parça
cevaz: yasa veya törenin verdiği izin
darbe-i memat: öldürücü darbe
delalet: yol göstericilik
der’akap: hemen arkasından
dirig: esirgeme
Düvel-i Müttefika: Birinci Dünya Savaşı’nda birlik oluşturmuş devletlerden:
Osmanlı İmparatorluğu, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
ef’al: fiiller, işler
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efrad: erler
elyevm: bugün, şimdi
emval: mallar
esami: isimler
esbab: sebepler, vasıtalar, lazımalar
esbab-ı ati: ileriki sebepler
esbab-ı içtimaiye: sosyal sebepler
eslem-i tarik: en doğru yol
esman-ı baligası: bedellerin toplamı
etıbba: doktorlar
evrak-ı müsbite: ispat edici belgeler
ezcümle: sözgelimi
fart-ı meşgale: aşırı çalışma
fart-ı sefahat: aşırı zevk, safahat
fıkdan: yokluk, darlık, kıtlık
füruht: satma
gayur: çok gayretli
guna: türlü
had: ileri
hadim: hizmetli, yararlı
hafi: gizli
hahiş: istek
hakaik-i vakayi: olayların gerçekleri
hasail-i memduha: övülecek hasletler, özellikler
hastagan: hastalar
herc ü merc: karışıklık, alt üst olma
hidemat: hizmetler
hiss-i uhuvvet: kardeşlik duygusu
hunrizane: kan dökücüye yakışır
huşunet: sertlik, kabalık
hüsn-i tesir: iyi etki
hüsn-i zan: iyi sanma
ıttıla: öğrenme, haberi olma
iane-i nakdiye: para yardımı
içtinap: sakınma, çekinme
içtima-ı münazaa: sosyal muhalefet
iddihar: kıtlıkta yüksek fiyatla satmak üzere mal toplayıp saklamak
ihata: sarma, kuşatma
ihdas: meydana getirme, ortaya çıkarma
ihtisar: kısaltma, özetleme
ilah.: (v.b.) ve benzerleri
ihtiyar-ı ikamet: bulunmayı tercih
iktiran: yaklaşma
ilca-yı vukuat: olayların zorlaması
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inba: bildirme, haber verme
inde’t-tahkik: araştırma sonunda
infikak: ayrılma
in’ikat: bağlanma; kurulma, toplanma
inkılab etme: dönüşme
inkıta: kesilme, arası kesilme
intac: netice verme
inzimam-ı muvafakat: kabulün eklenmesi
iptida: başlangıç
irae etme: gösterme
iras: verme, sebep olma, getirme
irkap: bindirme, bindirilme
irsal: gönderme
is’af: birinin isteğini yerine getirme
isal: ulaştırma
istical: ivedilik, acele etme
istifa-yı kusur: özür dileme
istigrap: garip bulma, şaşma
istihbar: haber alma
istihsal-i malumat: bilgi edinme
istikbal: birini karşılama; gelecek
istimal: kullanma
istintak: sorguya çekme
istirdat: geri alma
istizah: açıklama isteme
işaa: haber yayma, herkese duyurma
işrap: bir maksadı kapalı olarak anlatma
iştika: şikayet etme
iştira: satın alma, alınma
iştirak: katılım
ittisa: genişleme
izam: yollama, gönderme
izhar: gösterme
kali olunma: söküp atılma
kanunusani: rumi aylardan ocak
kanunuevvel: rumi aylardan aralık
kat’: kesme
kaymakam: yarbay
kema-kan: eskisi gibi
kesb-i katiyyet: kesinlik kazanma
kesb-i serbesti: serbestlik kazanma
kesb-i vüsuk: inandırıcılık, sağlamlık kazanma
kesret: çokluk, fazlalık
kurun-ı vusta: orta çağ
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kütüb-i mebhuse: bahsi geçen kitaplar
leff: dürüp bir zarf içine koyma, birlikte gönderme
li-ecli’l-isal: gönderilmesi için
madud: sayılı, sayılmış
mah-be-mah: aydan aya
mahiye: aylık
mahsus: hissedilen
maksad-ı mesbut: anlatılan maksat
makus: ters, olumsuz
malul, malule: hastalıklı, illetli, sakat
malulin: yaralılar, hastalar
maruzat: küçükten büyüğe sunulan şeyler, önceki istekler
maslahat: işler
masuniyet: eminlik, dokunulmazlık
mebaliğ: meblağlar, paralar
medar: sebep, vasıta, yardımcı
medfen: mezar, kabir
mefkud: 1. yok, olmayan, 2. ölü veya diri olduğu bilinmeyen kayıp kimse
meh-ma-emken: olabildiği kadar
mekabir: mezarlar
mekulat: yiyecekler
melbusat: giyecekler
melfufat: ekler
memnu: yasak
menafi: çıkarlar
merakiz: merkezler
mertebe-i sübut: kesinleşme derecesi
mesalik: yöntem, uygulama, tutulan yollar
mesarif-i güzeşte: geçmiş harcamalar
mesmuat: duyulanlar
meşgale: uğraşı
meşhut: tanık olunmuş
mevadd: maddeler, işler, hususlar
mevadd-ı atiye: aşağıdaki, izleyen maddeler
mevani: maniler, engeller
mevkif: istasyon
mev’ud: söz verilmiş
mevzu-ı müzakerat: bir iş hakkında konuşmaların konusu
meyan: ara, orta
mezahip: mezhepler
min-külli’l-vücuh: her yönden
miralay: albay
muamele-i mütesaviye: eşit muamele
muattal: işe yaramaz

2 9 2 Seçil Karal Akgün • Murat Uluğtekin

muavenet: yardım
muavenet-i şehriye: aylık yardım
muhassasat: maaş, ödenek
muhtass: bir kimseye veya şeye mahsus olan
mukaddem: önceden gelen, önceki
mukriz: ödünç veren
muhtell: bozulmuş; karışmış
mumaileyh(üm): adı geçen(ler)
murahhas: delege, bir kurum adına belli bir yere yetkili olarak giden görevli
mutazarrır: zarar gören
muttasıl: aralıksız, sürekli
muvafık: uygun
muvasala: vasıl olma, ulaşma
muvazzah: açıklanmış, etraflıca anlatılmış
muzmahill: yenik, yıkık, çökmüş
mücmel: kısa olarak
müddea: iddia olunan şey, karşılık
müdevver: döndürülmüş, yuvarlak, yeni bilançoya geçirilen
mütehayyir: hayrette olma
müfad: mânâ, kavram
mükatebe: mektuplaşma
mümaşat: suyunca gitme, göz yumma
münazaa: çekişme, ağız kavgası
müncer olma: yol açma
münkariz olma: yıkılma
mürselün-ileyh: kendisine gönderilen
mürur etmek: geçmek
müsteban: açıkça anlaşılan
müstehil: mümkün ve kabil olmayan
müstemleke: sömürge
müşabih: benzer
müşarün-ileyh(a): adı geçenler
müşir: bildiren
müştak: arzulayan, isteyen
mütalaat-ı kasrane: kısaca belirtilen düşünceler
mütekaddim: takdim olunan, sunulan
mütemen: emniyetli, güvenilir
mütenevvi: çeşitli
müterakkıp: bekleyen
müterceme: çevrilmiş, tecüme olunmuş
mütesavi: birbirine eşit, eş olan
mütevaggıl: bir işle derinlemesine, çok meşgul olan
müttefikeyn: iki müttefik
müveddi: sebep olan
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müverrih: tarih yazan, tarihçi
müzayeka: sıkıntı, darlık
na-mizaç: huysuz
nazariyat: ilmi görüşler, düşünüşler
nazariyat-ı meslek-i iştirakiye: komünist sistemin görüşleri
netayiç: sonuçlar
nez: kaldırma, yok etme
nihayetü’n-nihaye: en sonunda
revabıt: bağlantılar
riyaset-i celile: yüksek başkanlık
ruy-ı rıza: onaylama
Salib-i Ahmer: Kızılhaç
sarfınazar: vazgeçme
savb-ı maksud: istenilen taraf, yer
saika: neden
sefaret-i seniyye: büyükelçilik
sekene: sakinler, oturanlar
semerat: yararlı sonuçlar
seniyye: yüce, yüksek
ser-amedan: başta bulunanlar, ileri gelenler
seri: acele, hızlı
sevaik: sebepler, sevk edilenler
sunuf: sınıflar
sunuf-ı içtimaiye: toplumsal sınıflar
suri: hakiki ve içten olmayan, gösterişten ibaret olan
sükkan: oturanlar, yerleşenler
şark-ı şimali: kuzeydoğu
şebih: benzer
şehbender: konsolos
şehbender-i fahri: fahri konsolos
şerait: koşullar
şeref-sadır: şerefle çıkan (padişah emri)
şeref-taalluk: şerefle ait olma
şimal: kuzey
şimal-i garbi: kuzeybatı
taallül: bahanelerle işten kaçma
tab’an: yaradılıştan
tahaffuz: sakınma, korunma
tahassun: korunma, sığınma
taht-ı tesir: etkisi altında
takarrür: kararlaştırma, karar kılma
talik: belli bir zamana bırakma, erteleme
tarik: yol
tatyib-i hatır: hatırını, gönlünü hoş etme
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tazallüm: sızlanma, yanıp yakılma
tebyin: meydana çıkarma, belli etme
teehhür: geciktirme
teemmül: derinine düşünüp taşınma
tehacüm: hücum, saldırı, üşüşme, toplaşma
tehvin: hafifletme
tekid: üsteleme, bir iş için yazılan bir yazıyı tekrarlama
tenvir: aydınlatma
terfih: bollukta yaşatma
tervic: destekleme
tesellüm: teslim alınma
teshil: kolaylaştırma
tesis-i muvasala: iletişim kurma
tesri: hızlandırma
tesviye: düzeltme, ödeme
teşrinievvel: rumi aylardan ekim
teşrinisani: rumi aylardan kasım
tevali: arkası kesilmeksizin devam etme
tevfik-i hareket: bağlı davranma
tevlid eylemek: doğurmak
tevzi: dağıtma, üleştirme
tezyid: çoğaltma, arttırma
tezyifkar: horlama şeklinde küçük görme
umur: işler
üsera: esirler, tutsaklar
vakayi: olaylar
vaz: duruş, tavır
vazife-i muavenet: yardım görevi
vedaatile: aracılığıyla
vedia: emanet
vesatet: aracılık etme
vesile-i hasene: uygun vesile
vezaif: görevler
vürud: gelme, varma
yakin: tam bilme
zahiren: görünüşte
zamin: kefil
zıya: kayıp, kaybolma
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Murahhası Doktor Adnan” şeklindeki imzası özellikle ilgi çekicidir.
39 Yetkililere bildirilen hesaplara örnek olabilecek bir belge BELGE 33
olarak sunulmuştur.
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