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133 yıllık köklü geçmişin verdiği birikimi, çağın şartlarına uygun donanımı
ve karşılıksız yardım ilkesini benimsemiş personeliyle Kızılay, geleceğimize de
uzanan en önemli yardım kurumudur.
Yüce Atatürk'ün "Yaptıklarımızı asla kafi görmüyoruz. Çünkü daha çok ve
daha büyük işler yapma mecburiyetinde ve azmindeyiz" sözünü rehber edinen
Kızılay, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin, insan
hayatını ve sağlığını koruma ilkesiyle, karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliği değerlerini
bir araya getirmek için çalışan evrensel bir kuruluştur.
Kısıtlı imkanlarla başlayan ancak Türk insanının ilgi ve sevgisiyle bugünlere
gelen Kızılay, hizmetleri karşılığında 1995 yılında "Atatürk Uluslararası Barış
Ödülü" ile ödüllendirilmiştir.
"Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a" adlı eserlerinde Cumhuriyet Dönemine kadar
Kızılay'ı, tarihsel bir süreç ve belgelere dayanarak aktaran değerli araştırmacılar
Prof.Dr.Seçil Karal AKGÜN ve Murat ULUÖTEKİN, yine büyük bir özveri ve
titizlikle meydana getirdikleri "Cumhuriyet Döneminden Kızılay'a" adlı bu
çalışmalarda da 1923' den bugüne kurumun Türk sosyal hayatındaki yerini
irdelemektedir.
Kızılay, kuruluşunda ki felsefesi ile barışta ve şavaşta insancıl yardımı ilke
edinmiştir. Milletimizin eseri olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
görevini daha etkin, daha yoğun bir biçimde yapacaktır. Mazisinden aldığı güven
ve bugünkü "Yeniden Yapılandırma Projesi" ile çalışmalarını daha nice yüzyıllara
taşıyan Kızılay, birçok hizmet dalgasını vuracaktır.
Atatürk Uluslararası Barış ödülünün onurunu taşıyarak çalışmalarına daha
büyük bir şevkle, azimle ve aralıksız olarak devam edecek olan Kızılay'ın,
bugünlere gelmesinde beyin gücü ve yüreğiyle emeği geçen tüm Kızılaycılarımıza
ve değerli araştırmacılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Dr. Ertan GÖNEN
Kızılay Genel Başkanı

iX

ÖNSÖZ

Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a kitabımızla Türkiye'nin en eski derneğinin
kuruluşundan cumhuriyet dönemine kadarki tarihini yazdıktan sonra, bu çok iyi
tanınan kurumun daha yakın tarihine de el atmak kaçınılmaz oldu. Kızılay hakkında bizi ikinci bir yayına Genel Başkan Sayın Dr. Ertan Gönen ve Genel Müdür
Sayın Fatih Evren'in yüreklendirmelerinin yanısıra Kızılay Arşivi'nin özenle korunmuş çok zengin belgeleri ve kolleksiyonları yöneltti. İlk çalışmamızda çok
iyi tanıdığımızı sandığımız Etimesgut arşivinde incelemelere başlayınca da bu
kanımızda yanıldığımızı, bizi daha güç, aynı oranda da heyecanlandırıcı bir
çalışmanın beklediğini gördük. Bu duygularımızı çeşitli nedenler oluşturdu:
Öncelikle, daha yakın dönem olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
yıllarında, Türk Devrimi'nin getirdiği toplumsal değişimin yanısıra ülkenin dış
ilişkilerinin de yeni bir platforma oturması aşamalarında, bir hayır derneği olarak
tanınan Kızılay'a, bunun çok ötesinde roller düştüğünü görerek şaşırdık. Birinci
Dünya Savaşı'nın arkasında işgale uğramış bir Türkiye bırakarak son bulmasıyla
başlayan Kurtuluş Savaşı Türk zaferliye noktalandığında, bu iki büyük savaşın
yaraları sarılırken, Kızılay, niteliği ve ilkeleri gereği hem bu onarma atılımının
bir parçası olmuş,hem de cumhuriyet yönetiminin getirileri olan değişimlerde,
çağdaş eğitimden sanayi politikasına kadarbüyük görevler üstlenmişti. Ordu ve
devletle el ele bir kurum olarak ülkenin güç yıllarında daha da sarsıcı sonuçlar
getiren doğal afetlerde devletin en büyük yardımcısı olarakhalka el uzatmıştı.
Dünya teknolojik gelişmeleri, ekonomik bunalımları, silahlanmayı ve barış için
kurumlaşmayı bir arada yaşarken bunların her birinin yansıdığı Türkiye'de yaşanan
evrelerinher birine katkılı olmuştu.Büyük ekonomik sıkıntılar içindeki devletin
yükünü sanayi kuruluşları kurup işleterek hafifletmiş, bunlardan sağladığı gelirleri
üyelikler, bağışlar gibi başlangıçtan beri yaptırımlarını üzerine bina ettiği gelir
kaynaklarına ekleyerek hepsini tekrar halka, önemlisi, yoksul ve mağdur kesimlere
ulaştırmıştı. Daha sonraki yılların iç ve dış gelişmelerinde yurt içinde ve dışında
güven, saygı ve sevgi toplamış bir kurum olarak kimi zaman aracı, kimi zaman
denge, ama her zaman yardım sunan olmuştu.
Böylesine büyük, işlevsel, merkezleriyle,şubeleriyle
Türkiye içinde ve
dışında yaygın bir kurumun değil elli yıllık, bir senelik işlevlerini bile hakkını
vererek kaleme almanın güçlüğü altında doğrusu, ezildik. Kızılay Derneği'nin
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sürekli yayını olan Kızılay Dergisi'nde ve Kurum'un özen ve düzenle yayınladığı
tanıtma yapıtlarında, kuruluşun idari yapısının, yılar ve yönetimler içindegeçirdiği
değişikliklerin ve özellikle son elli yılınbütün etkinliklerinin de sayısal verilerle
okuyuculara sunulmuş olduğunugörmek, işimizi daha da zorlaştırdı.Bu durumda,
yazılmış bir çok şeyi tekrar eden, listeler veistatistik veriler içinde boğulmuş bir
yapıt hazırlamaktansa, Kızılay'ın tarihsel akış ve bütünlük içinde, bize en ilginç
ve çarpıcı gelen etkinliklerinden seçmeler yaparak, araştırmacıları daha ileri
incelemelere özendirecek, okuyucuyu sıkmadan bilgilendirecek bir kitap
hazırlamaya karar verdik. Amacımız bir tarih yapıtı ortaya çıkarmak olduğundan,
çok yakın tarihin tartışılan, ancak, zaman içinde tarihsel değerlendirmelere
kavuşabilecek olan kesitine girmemeyi yeğledik. Doğrusu, kısıtlı zaman içinde
hazırlandığından, bu da çok zor oldu. Ama zaman kısıtlamamız olmasaydı çok
şey değişir miydi? Her halde değişmezdi, çünkü Kızılay yöneticilerinin cömertçe
incelernemize sunduklan arşivinin ilk çalışmamıza göre artık oldukça düzenlenmiş
sayısız belgeleri, rahatlıkla her bölümden bir kitap çıkarabilecek nitelik ve
nicelikte. İşte bu çıkış noktalarından biz, kitabımızı Türk tarihini de aydınlatıcı
içerikteki bu değerli arşivden yararlanmak isteyen araştırmacılara bir rehber,bu
güçlü kurum hakkında kalem oynatmak isteyenlere bir yol gösterici, okuyucuya
bir başucu kitabı olmak üzere hazırladık.
Elinizdeki yapıtı hazırlamamız öneren Türkiye kızılay Derneği Başkanı Sayın
Dr. Ertan Gönen ve Genel Müdürü Sayın Fatih Evren beyler başta olmak üzere,
çalışmamız sırasındailk incelememizdeki kolaylıklan sağlayan, bilgi ve birikimlerini paylaşan Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Coşkun Çolak veaynı
birimin Müdür Yardımcısı Sayın Gültekin Özdemir, yapıtımızı renklendiren
fotoğrafların çekiminde özenini esirgemeyen Sayın Bahattin Haskokar, bizi her
zaman güler yüzle karşılayan Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, Etimesgut Arşivi'ndeki çalışmalarımız sırasında yoğun iş temposuna karşın
yakınlığından her zaman yararlanabildiğimiz Sayın Akın Pamir veArşiv Sorumlusu Sayın Süleyman Balaban'a içten teşekkür eder, Türkiye Kızılay Derneği'ne
başarılar dileriz.

Seçil Karaı Akgün - Murat Uluğtekin
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Üçüncü bin yılın başında bir önceki yüzyıla göz attığımızda, insanoğlunun
bu yüzyılı sürekli değişim ve dinamizm çağı olarak yaşadığını görmekteyiz. Bu
yüzyıla sanki yüzlerce yıl sığdınlmış, insanoğlu bilimsellikle kendisini defalarca
kanıtlayıp zeka ve düşüncesinin ürünü olan teknolojik gelişmelerle tüm kıtaları
parmak uçlarmın dokunduğu tuşlarla birleştirip artık kendisine dar gelen dünyadan
uzaya uzanırken, üstünde yaşadığı topraklara en onarılmaz zararları vermiştir.
Özgürlük mücadelesi vererek eşitsizliği gidermeye, dünya barışını sağlamaya
çalışırken en korkunç silahları bulmuş, insan hakları için can verirken insan
sömürüsünü en üst boyutlara çıkarmıştır. İnsanlığın yüce değerleriyle yoğrulurken,
acımasız, tek yargıçlı bir mahkeme olmuş, tutsak aldıklarını en ilkel yaşam
biçimlerine mahkum etmiştir. En örümcekli kafalarla bir arada yaşamayı sürdürebilmiştir. Kişisel hırs ve tutkulardan kurtulamamış sa da toplumsal yaşam gereklerini görmezlikten gelernemiş, bencillikten uzaklaşmanın bir uygarlık göstergesi
olduğunu kabul ederek, kurumlaşmayı, yardımlaşmayı göz ardı edememiştir.
Türk ulusunun bir önceki yüzyılı nasıl geçirdiğine baktığımızda, onun da
yirminci yüzyıla damgasını vuran dinamiklerin her birini dolu dolu yaşamış
olduğunu görmekteyiz. Bu dinamiklerin açtığı ufuklarla, yüzyılın ikinci çeyreğine
çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen yeni bir Cumhuriyet olmanın heyecan fırtınası
içinde girmiştir. Ulusal kimliğini Türk devrimi ile ulaştığı toplumsal değerlerle
bütünleştirmeye yönelince, o da bütün uygar ülkeler gibi, örgütlerini çağdaşlaşma
ve kurumlaşma, değerlerini insanlık ve yardımlaşma ekseninde toplamıştır. Bu
bakış açısıyla baktığımızda, yardımlaşmayı kurumlaştıran Türkiye Kızılay
Derneği'nin ondozkuzuncu yüzyıldan yirmibirinci yüzyıla bir insanlık ve
çağdaşlık köprüsü olarak uzanmakta olduğunu görürüz.
11 Haziran 1868 tarihinde Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve
Muavenet Cemiyeti olarak kurulan Kızılay Derneği, 14 Nisan 1877'de Osmanlı
Hila1-i Ahmer Cemiyeti; saltanatın kaldınlması üzerine 2 Kasım 1922' de Türkiye
Hilal-i Ahmer Cemiyeti; 28 Nisan 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti, ve 1945 yılında da Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Ancak, bu isim değişiklikleri,
kurumun ilkeleri üzerinde hiçbir değişikliğe yol açmamıştır. Dünyada yardımın
kurumlaşmasına öncülük eden Kızılhaç Derneği'nin insanlar arasında din, dil,
ırk ayrımı gözetmeksizin yardımlaşma ilkeleri, Kızılay'ın da parolası olmuş,

kurum, Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a; saltanattan Cumhuriyete bu ilkeler ışığında
yol almıştır. Her zaman için dünyadaki ideolojik akımların, ülkedeki siyasal
dalgalanmaların dışında kalarak bu ilkelerden ödün vermeden insanlık hizmetine
koşmuştur.
Cumhuriyet yönetiminin

Osmanlı İmparatorluğu'ndan

de;raldığl

ender

kurumlardan biri olan Kızılay, Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet
döneminde de sadece bir hayır kurumu olmakla kalmamış, ülke için bir
çağdaşlaşma öncüsü, yeni yetişen kuşaklar için de insanlık öğretmeni olmuştur.
Cumhuriyetin duyurulmasından
sonraki ilk iki büyük işlevi, Türk-Yunan
halklarının değişiminde (mübadele) ve Birinci Dünya Savaşı 'ndan Kurtuluş Savaşı
sonuna kadar uzanmış savaş esirleri sorununda kendine düşen görevi yerine
getirmek oldu. Türkiye için büyük önem taşıyan bu iki sorunda devlete yardımcı
olurken ülkenin büyük bir gereksinmesi olan sağlık hizmetlerine de eğilerek
ülkenin ilk hemşirelik okulunu kurdu.
Nitelikli hemşire ve sağlık görevlisi gereksinmesi, daha Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Kızılay'ın kuruluşunu izleyen savaşlarda kendini göstermişti.
Hastabakıcı kursları açarak ve gönüllü hemşireliği geliştirmeye çalışarak
Cumhuriyet dönemine kadar bu alandaki boşluğu doldurmaya çalışan Kurum,
1923 'ten sonra da pratik bilgilerle donatılmış hastabakıcıları yetiştirmeyi sürdürürken, zaman içinde yüksek öğretim düzeyine kadar tırmanan Hemşirelik Okulu'nu kurmakla ülkeye büyük bir hizmette bulunmuştur. Bu alandaki çalışmalarında batıdaki benzer okuları örnek almış, bu, Kurum için yurt dışında aynı
hizmetleri üstlenmiş Kızılhaç ile, dolayısıyla da batı ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme, aynı zamanda, kendini ve Türkiye'yi yurt dışında tanıtma olanağını da
sağlamıştır.
Kızılay, Hemşirelik Okulu'nu kurup geliştirirken kuruluş amacı içeriğindeki
öbür etkinliklerini de kısıtlamadan, aynı özenle sürdürdü: Türkiye 'nin karşı karşıya
kaldığı doğal afetlerde zarar görenler, veya onlar kadar yıkıcı felaketlerle
karşılaşanlar, açlık, yoksulluk çekenlerin uzattığı elleri Kızılay hep tuttu. Halkın
bannma, yiyecek-içecek ve giyecek gereksinimlerini karşıladı. Hastane-dispanserpoliklinik hizmetleri sundu, ilaç-aşı sağladı. Yıldan yıla yurt çapında gitgide
çoğalan merkezleri ve şubeleriyle ülkenin hangi bölgesi olursa olsun, daha çabuk
ve daha örgütlü bir şekilde ulaşabilmek için gerekli düzenlemeleri yaptı.
Tanındıkça daha büyük güven kaynağı oldu. Toplumsal yaralan sarmaya
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çalışırken, bireyleri de gözardı etmediği gibi, yurt dışında da gereksinme
olduğunda, tüm olanaklarıyla yardıma koşmaktan geri kalmadı.
Kızılay, büyük devletlerin daha Birinci Dünya Savaşını bitiren anlaşmalann
mürekkebi kurumadan ikinci büyük savaşın hazırlıklarına başladıklan yıllarda
ve bunu izleyen dünya savaşı yıllannda da yurt içinde ve dışında büyük işler
başardı. Vatandaşı sivil savunma önlemleri hakkında bilgilendirmede yayınları
ve kurslarıyla katkılı olurken, yine devletin öneri ve desteğiyle, olası gaz saldınlarında kullanılmak üzere gaz maskesi fabrikası kurdu. Türkiye'nin katılmadığı
bu savaşta tarafsız ülkenin yardım kurumu olarak savaşan ülkelerin esirlerine
uluslararası anlaşmalarla çeşitli yardımlar götürdü. Bundan önce olduğu gibi, bu
savaş sırasında da Türkiye'ye gelen göçmenlere eğildi. Aşevlerinde besledi,
dispanserlerinde iyileştirdi, onlara barınak sağladı. Amerika Birleşik Devletleri
ve Kanada'mn ortak projeyle İkinci Dünya Savaşı 'nın yaralannın sarılabilmesini
kurumlaştırarak kurdukları CARE'in, Hükümet'in istek ve direktifi ile Türkiye
ile bağlantısı oldu.
Okullarda yeni yetişenlere Kızılay'ın etik değerlerini aşılamak, gençleri
"Gençlik Kızılayı"nda örgütlernek de Kurum'un gözardı edilemeyecek büyük
bir hizmetidir. Gençler arasında Kurum 'un bencillikten uzak, hümanist felsefesinin
yayılması, bu işlevin en önemli sayfasını oluştururken bu kuruluş da yaz kampları,
yurt içi ve yurt dışı etkinliklerle genç kuşakların ufkunu açmakta, onlan sorumlu,
bilinçli bireyler olarak toplumsal yaşama hazırlamaktadır.
Kızılay'ın saymakla bitmeyecek etkinlikleri hizmetleri arasında söz edilmeden geçilerneyecek bir hizmeti, Kızılay Kan Merkezi'ni kurması ve çalıştırmasıdır. Kızılay'ın bu çok önemli sağlık hizmeti de, işletmecilik gerektiren öbür
hizmetleri gibi, sadece adından anlaşılan görevi yerine getirmekten ibaret olmamıştır. Bu merkez, bağış yoluyla kan vermeye çağırdığı vatandaşlarda sorumluluk
ve yardım duygularım geliştirirken bir yandan da merkezi, şubeleri, laboratuvarıarı, üniteleriyle yüzlerle kişiye iş olanağı sağlamaktadır. Gerçekten de, Kızılay'ın her ünitesi, bir eğitim, kültür, dayanışma ocağı olduğu kadar ülke
ekonomisine de katkılarıyla, ülkeye sayısız yarar sağlamaktadır.
Kızılay'ın başlangıcından beri sunduğu hizmetler hep akçeli işlerdi.
Kasasıysa, üyelik aidatlan ve yurt içinden ve dışından yapılan bağışlarla ve özel
günlerde halktan beklenen küçük fakat anlamlı katkılarla besleniyordu. Ancak,
Kurum büyüyüp genişledikçe, kendisinden beklenen hizmetleri yerine getirebil-
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mesi için bu katkılar yetersiz ka:ımaya başlayınca, devlet de kendisiyle el ele
çalışan Kurum' a ek gelir kaynakları yarattı. Devlet vatandaşlar tarafından aranan,
kullanılan maden suları, oyun kağıtları, ithal ilaçlar gibi ciddi işletmecilik
gerektiren konuları bu alanda başarısını bir çok kez kanıtlamış Kızılay'a
devrederek bir yükten kurtulurken, Kurum'a da yeni maddi olanak sağladı.
Vatandaşları rahatsız etmeyecek boyutta, ancak, bir araya geldiği zaman önemli
bir tutara ulaşabilen damga pulları, okul defterleri, bayram günü gazeteleri ve
rozetleri gibi bazı kaynaklar oluşturmasını da destekledi. Kurum'un gelirlerinin
kaynaklarının değişmesi, ancak ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrasının uzun
süren krizli dönemini atlatmasından sonra oldu. 1970'li yıllardan başlayarak
Kızılay'ın kasasına eskiye oranla daha önemli tutarlar katan taşınılmaz mal ve
rant gelirleri girdi.
Kuruluşundan başlayarak hem savaş hem de barış zamanlarının yardım
meleği olan, böylece, ordu ve devletle de el ele ve yan yana çalışan Kızılay, kuruluş ilkelerine sadık kalarak her zaman apolitik bir kimlik taşımaya özen
göstermiştir. Yurt dışında kardeş kuruluşu olan Kızılhaç'ın çeşitli ülkelere yayılan
etkinlikleri çapında olmasa da yurt dışında da sağladığı örgütlenmelerle sadece
kurum olarak kendini değil, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti 'ni de tanıtmıştır ve
tanıtmaktadır. Ancak, Kurum, değindiğimiz gibi, hükümetle el eleliği dolayısıyla,
özellikle çok partili döneme geçildikten sonra, zaman zaman sert eleştirilere
uğramıştır. Bu eleştirilerin en büyük iki nedeni, kurumun türlü bölgeler, değişik
eğitim, kültür ve deneyim düzeylerindeki kimseleri içeren çok yaygın bir örgüt
olması ve aynı değişkenliğe hizmet vermesi; bunun yanısıra, hizmetlerinin
hepsinin parasal boyut gerektirmesidir. Oysa Kızılay, bir çok kez tekrarlandığı
gibi, sadece bir yardım kurumu olmayıp topluma türlü konularda örnek de olmayı
misyon edindiğinden, başlangıçtan beri yönetim ve denetimine son derece özen
göstermiştir. YÜZ otuz yılı aşan ömründe yönetmelik ve tüzük değişiklikleri ile
çalışmalarını dönemin koşullarına uyarlamıştır. Türkiye'nin devamlılık içinde
herhalde en eski kurumu olarak, özellikle tarihçiler ve araştırmacılar için çok
değerli arşivinde bütün tarihini saklamıştır. Bu arşivde Kızılay tarihinin incelenmesinde görülen üç gerçekten ilki, bu kurumun kuruluşundan beri ordu ve
hükümetle elele olduğudur. Bu birliktelik, Kurum etkinliklerine Osmanlı
imparatorluğu sona erdikten sonra yeni yönetimle barışıklık; çok partili rejime
geçildikten sonra da hükümetin yanında yer almak biçiminde yansımıştır. İkincisi,
arşivdeki Kurum belgelerinin ülkenin sosyo-kültürel gelişmesini de yansıttığıdır.
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Söz gelirni, eski Türkçe yazışmalar yeni harflerin kabulünden sonra yerlerini
doğalolarak yeni harf yazışmalara bırakmıştır. Bu değişim, araştırmacıya büyük
kolaylık sağlarken, harf devrimini izleyen ilk yazışmalar, geçiş döneminin izlerini,
henüz oturmamış gramer ve yazım yöntemlerini taşımaktadır. Böylece, Kızılay
Arşivi, örneğin, dil veya alfabe devrimi üzerine araştırmalar gibi konulara
eğilenlere de, Kurum tarihinden daha değişik araştırma olanaklan tanımaktadır.
Görülen üçüncü gerçekse günümüzde varlığını hemen herkesin bildiği, felaket
anında öncelikle aradığı, en özverili hizmetleri beklediği Kızılay'm olagan zamanlarda akıllara pek düşmemiş olduğudur.
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BİRİNcİBÖLÜM

CUMHuRİYETİN DUYURULMASINDAN
HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ

SONRA

Kurtuluş Savaşı'nın Türk askeri zaferi ile noktalanmasından sonra sıra bu
zafere siyasal taç giydirecek banş görüşmelerine gelmişti: Mudanya Silahbırakışması, ardından da İtilafDevletleri'nin işgali altındaki İstanbul'un Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına Refet Paşa tarafından işgalcilerden teslim alınması, ulusal
güçlerin başansını, Osmanlı İmparatorluğu'nun da yenilgisini bir kez daha
belgeledi. Bu imparatorluğun artık tarihe kanştığını saptayan resmi adımsa,
Osmanlı Hükümeti'nin Lozan'a gidecek heyete katılma isteği üzerine atıldı.
Kurtuluş Savaşı boyunca ulusal güçlere destek olmak bir yana, hanedan ve
halifeliği sürdürebilmek uğuruna düşmanla işbirliği halinde olan Osmanlı
yönetimine son verilmesi, 1Kasım 1922 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
kararlaştınldı. Böylece, İsviçre'nin Lozan kentinde 20 Kasım 1922'de başlayan
banş konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlendirdiği heyet,
Türkiye'nin tek ve gerçek temsilcisi olarak katıldı. Bu konferansa katılan Türk
heyetinin görevi, yeni Türkiye'nin ulusal kimliğini, sınırsal bütünlüğünü ve
ekonomik bağımsızlığını dünyaya anlatıp kabul ettirmekti.
Saltanatın kaldınlması, Ankara-İstanbul ikilemini de ortadan kaldırmıştı.
Büyük değişiklik, bu ikilem sırasında da insanlık görevini aksatmadan ulusal
güçlerin yanında yer alarak bağımsızlık mücadelesine destek veren Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'nede yansıdı. 2 Kasım 1922tarihinde Genel Merkez'in aldığı bir kararla
kurumun adı "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti" olarak değiştirildi. 15 Eylül
ını'den beri her ay düzenli olarak yayınlanan Osmanlı Hilal-i Ahmer
Mecmuası'nın da aynı gün adı değiştirildi ve bu değişiklik şöyle duyumldu:
"Merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi karanyla Osmanlı
Devleti 'ne nihayet verilmesi ve memleketimizde saltanat-ı milliyenin teessüs etmesi
. üzerine

2 Teşrin-i

san i 1338 tarihine
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müsadif

Perşembe

gününden

itibaren Cemiyetimiz Türkiye Devleti ünvanzna izajeten Türkiye Hilal-i Ahmer
Cemiyeti, ve mecmuamızm da Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası adı resmiyet
kesbetmiştir" J

*****
Daha önce de sözü edildiği gibi Hilal-i Ahmer Cemiyeti, kuruluşundan beri
ülkenin en aydın kesimi tarafından hep desteklenmiş bir kurumdu. Merkezi ve
şubeleri, kurtuluş savaşının başından sonuna kadar ulusal bağımsızlığın önemini
kavramış kimselerin uğrak yeri olmuştu. Cemiyet, daha önce de değinildiği gibi,
zaten, saltanatın kaldınlmasına yaklaşımını hemen ertesi günü isminin başına
"Türkiye" ekleyerek yansıtmış, Cumhuriyet duyurulup Mustafa Kemal Paşa
cumhurbaşkanı seçildiğinde de ona aşağıdaki kutlama telgrafını çekerek yeni
yönetimle bir ayrılığı olmadığını belgelemişti. Mustafa Kemal Paşa'nın hiç vakit
geçirmeksizin telgrafla gönderdiği yanıtla da Cumhuriyet-Hilal-i
dayanışması kamu oyuna yansıtılmıştı. 2

"Türkiye
Hazretlerine:

Cumhuriyeti

Reis-i Muhteremi

Ahmer

Gazi Mustafa Kemal Paşa

Cumhuriyet riyasetlerine intihablarından dolayı Hilal-i Ahmer Merkez-i
Umumisi zat-ı sami-i fehimanelerine ihtiramkar tebrikathırını arz ve takdim eyler

30 Teşrin-i evvel 1339
Reis-i sani Hamid"

"Ankara 31 Teşrin-i evvel 1339
İstanbul Hilal-i Ahmet Reisi-i sanisi Hamid Beye
c - Teşekkür ve milletimiz için müteyemmen olmasını niyaz ederim.

Gazi Mustafa Kemal"
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Cumhuriyetin duyurulmasının Türkiye'de estireceği değişim rüzgarları, hem
yurt içinde hem de yurt dışında merak ve kaygıyla beklenmekteydi . Cumhuriyet
Türkiyesi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun kurumlarına yer verilmeyeceği, rejimin
adı konur konmaz başlatılan köklü yeniliklerle belirginleşmişti.
Oysa
Cumhurbaşkanı'nın Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile yazışması, kurumun yeni yapıda
kabul gördüğü, böylece, etkinliklerinin ve dış ilişkilerinin kesintisiz süreceği
anlamını taşıyordu. Kaldı ki Mustafa Kemal Paşa, Cemiyet'in II Ocak 1924 günü
toplanan Cumhuriyet'in ilk Merkez-i Umumi (Genel Kurul) toplantısında
kendisine fahri başkanlığını önerıne kararını olumlu yanıtlamıştı. Bu konuda
yazışmalar şöyleydi 3

"Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine
Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisi, dört senedir mahrum ve memnu bulunduğu
bugünkü içtimaının mücahedat-ı hudapesendanelerinin netice-i mesudesi olduğu
heyecan ve minnetle müdrik bulunduğu halde tahassüsat-ı şükürgüzarilerinin
mÜllci-i hakikilerine ve hükümet-i milliyesine arzı hakkında ittihaz ettiği ilk kararı
mütemadi alkış tufanı içinde iblağına müsaraat ederken bu şükran ve imtinanın
derecatına terceman olamamaktan endişenakım reis-i muhterem sevgili Gazi Paşa
Hazretleri
12 Kanunusani 1340

Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisi Reisi
Abdürralıman Şeref'

"İstanbul Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumi si Reisi İstanbul Mebusu Abdürrahman Şeref Bey Efendiye:
c- Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisinin hakkımda ihzar buyurduğu muhabetten pek mütehassis oldum. Mesai-i hayriyesinde muvaffakiyet-i kamileye mazhariyetini temenni eylediğim meclis heyet-i muhteremesine memnuniyet ve teşekküratımın tebliğini rica ederim efendim.
13-1-340 Türkiye Reisi Cumhuru
Gazi Mustafa Kemal"
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"Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine:

"Dün içtima eden Hilal-i Ahmer Meclis-i Vmumisi Cemiyet'in taht-ı himayei riyasetpenahilerine
tevdiine ve nizamname-i esasinin bu suretle tadiline
müttefiken karar vermiş olmakla tadilat-ı mukarrerenin ifası için heyet-i
umumiyenin bu istirhamının lütfen kabul buyurulmasım arz ve istirham eylerim
ferman

12 Kanunusani 340

Hilal-i Ahmer Meclis-i Vmumisi Reisi
İstanbul Mebusu Abdurrahman Şeref'

"İstanbul Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi İstanbul Mebusu Abdurrahman Şeref
Bey Efendi'ye:

"Vatanın felaketli günlerinde kıymetdar ve müsmir hıdemat ve faaliyetini
nazar-ı takdir ile gördüğüm Hilal-i Ahmer Cemiyet-i muhteremesiyle daima alakadar bulunmaya medar olabilecek teklif-i alileri maal-memnuniye kabul edilmiştir
efendim.

12 Kanunusani 340

Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal "

İlk toplantıdan sonra yeni yönetimden aldığı güvenceyle etkinliklerini
sürdüren, düzenli olarak toplanan, örgütünü geliştiren ve bir cumhuriyet kurumu
olarak görevlerinden asla ödün vermeyen Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ertesi yılki
genel kurul toplantısında Genel Merkez tarafından4 gelecek yıllarda uygulanacak
nizamnamesi hazırlarken, 1923-24 yıllarındaki çalışmaları da gözler önüne serildi.
Bu raporda değinilen yapılmış çalışmalar, özetle şöyleydi:
1. Genel Kurul'un bir önceki toplantısında aldığı kararlar hayata geçirilmiştir.
2. Mübadeleye tabi yurttaşlanmızın sağlıklarım korumak ve ihtiyaçlanm
karşılamak için Yunanistan'da ve Türkiye'de "imdat" kurumları oluşturolmaya
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çalışılmıştır. Bunun için Mübadele Vekaleti 'ne ve çeşitli resmi makamlara hastane
malzemesiyle ilaç, giyecek, sağlık ve nakliye araçları verilmiştir.
3. Yurdun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan deprem, sel, heyelan, kıtlık gibi
felaketlerden zarar gören binlerce insanımızın yardımına koşulmuştur.
4. Kızılay'ın uluslararası Kızılhaçlar arasındaki yerini korumak ve kuvvetlendirmek amacıyla gerekli görülen tüm konferansıara katılınmıştır.
5. Balkan savaşlarından beri süregelen çalışmaların doğal sonucu olarak
kurumun maddi gücü önemli ölçüde zayıflamıştı. Bu durumu düzeltmek için
gerekli önlemler alınmıştır.
Öteyandan, uluslararası bir kurum olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Türkiye' deki değişikliklere yönelik tutumu da yardım kurumlan zinciri için önemliydi.
Zaten, Mustafa Kemal Paşa, Cemiyet'in İslam toplulukları arasındaki saygın yerinin bilinciyle, onlar başta gelmek üzere Hilal-i Ahmer'e üye ülkelerden Türki- .
ye'nin savaşta aldığı ağır yaraların sarılması için, özellikle de Lozan'da kararlaştınlan birbirlerinin topraklannda yaşayan Türk-Yunan halklarının değiştirilmesinin yaratacağı maddi sorunlar için daha Cumhuriyet duyumlmazdan önce,
aşağıdaki 28 Eylül 1923 tarihli seslenişi ile yardım istemişti :5
"Türk milleti, Allah'ın inayetine güvenerek hayatını kurtarmaya, yaşamak
hakkına malik olduğu dünyaya göstermeye azmettiği gün, biliyorsunuz ki bütün
vesaitten mahrum, yalnız iman ve aşk-ı istiklal kuvvetine malik idi. Türkler bu
sayede istihsal ettikleri zafer mücahedelerini tetviç ederken alem-i İslam'ın pek
ulvi bir alaka ile mütehassis olduklarını şükranla görmüş ve bunu daima minnetle
yadetmekte bulunmuştur. İşte bu alakaya istinaden, şimdi de bütün din kardeşlerimizden yine kendi kardeşleri için şefkat ve merhamet rica ve tavassutunda
bulunacağım; Türk milleti zafere kavuştu, fakat elyevm muazzam bir iş karşısındadır:
"Yunan idaresi karşısındaki dindaşlarımızın mübadelesi ve Türk toprağına
iskanları: Bu kardeşlerimiz bugün Yunan zulmü altında inliyor. Bugün muhtelif
mahallerden gelen feryatnameler her Müslümanı ağlatacak derecede acıklıdır.
Bunların bir an evvel kurtarılmaları artık her şeyden evvel bir vazife-i diniye
olmuştur. Bizler gibi bir yuva sahibi olan ve yekunu altı yüz bini geçen bu
kardeşlerimizi Türk toprağına kavuşturmak, sefaletlerine hatime vermek, pek
büyük bir iştir.
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"Kardeşler, Türk milleti ne kadar vesaite malik olursa olsun, bu vesait yine
kafi değildir. Harp esnasında Yunanlılar'ın ayak bastıkları Anadolu mamureleri
bugün birer virane olmuştur.
"Yunan hırs ve cinayetine kurban giden kardeşlerin toprakları da bugün birer
- virane olmuştur.
"İşte kardeşler, bu yerleri imar etmeğe, duçar oldukları mahrumiyet ve
sefaletten bir dakika evvel halas edilmeleri lazım gelen Yunan idaresindeki
Müslümanları buralarda iskana, telef olmamaları için alem-i İslamın seve seve
ve kemal-i memnuniyetle zahir olacağında şüphem yoktur. Hilal-i Ahmer, bu
dini vazifesinde de muvaffak olması için İslamın lütufve muavenetine arz-ı ihtiyaç
ediyor. Yapacağınız en ufak bir muavenetin birkaç Müslüman ailesinin hayatını
kurtaracağını düşününüz.
"Doğrudan doğruya, aynen ve nakden gönderilecek ianat şükranla kabul
edilecektir. Bu gün ezici bir cereyan içinde bulunan Rumeli Müslümanları'nın
yegane istinatgahları, imanları ve yegane ümitleri din kardeşlerinin ulviyet ve
necabetidir. Cenab-ı Kibriya cümlenizin yardımcısı olsun".
Bu bildiri yayınlandığı zaman, aylar önce Lozan' da alınan Türk ve Yunan
halklarının değişimi kararının uygulamaya geçirilmesi beklenmekteydi.

TÜRK-YUNAN HALKLARıNIN

MÜBADELESİ

Lozan Konferansı açılırken genel kanı, tarafların kısa zamanda bir anlaşmaya
varacağı yönündeydi.
Ancak, görüşmeler,
Türk temsilcilerinin,
İtilaf
Temsilcilerinin bütün baskılarına karşın tam bağımsızlıktan ödün vermeyen haklı
direnişleri karşısında umulandan çok daha uzun sürdü. Türkiye, bu görüşmeler
sonunda, 24 Temmuz 1923'te imzalanan barış anlaşması ile dünyaya bağımsızlığı
ile birlikte ulusal ve sınırsal bütünlüğünü de onaylattı. Ne var ki, Kurtuluş Savaşı
sırasında Batı Anadolu' da bir Türk-Yunan savaşı niteliğindeki çarpışmaların
geçmişi çok eski, bilançosu çok ağır, izleri çok derindL Dolayısıyla, Türk ve
Yunan halkları ve hükümetleri, hele Yunanistan'ın
1830'da bağımsızlık
kazanmasından ve gözlerini Ege ve Trakya 'ya çevirmesinden sonra üzücü olaylar
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yaşamışlardı. Çekilen acılar dikkate alınarak Lozan görüşmeleri sırasında, Türk
ve Yunan hükümetleri, her iki ülkenin sınırları içinde yaşayan öbürüne ait halklan
değiştirme karan aldılar.6 Bu karar, Lozan Banş Anlaşmasının imzalanmasından
kısa bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Müdafaa-i Milliye Vekili
adına üzerine düşeni yerine getirmesi için İstanbul Kumandanlığı'na bildirildi:

BELGE 1

(Kız Arş. KI 598).
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara
5.8.39 (1923)
Müdafaa-i Milliye Vekaleti
Şube : 1 Kısım : 1
12716

İstanbul Kumandanlığı 'na Tamim
1. Türkiye ve Yunanistan murahhasları tarafından Lozan'da yapılan
mübadele-i ahali ve ahvale müteallik mukavelenamenin suret-i tatbikini mübeyyin
talimatname ile bu babda encümen-i mahsus-ı YÜkela tarafından kararlaştmlıp
icra vekilleri heyetince bit-tashih kabul edilen mevaddı ihtar ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Riyaset-i Celilesinin tasvibine iktiran eden kararname suret-i
musaddakası leffen takdim kılındı.
2. Emr-i mübadelenin hin-i icrasında mebhus talimatname ahkamında
muharrer olduğu vechile cihet-i askeriyeye mürettep vezaifin tamami-i ifası
hususunda icap edenlere şimdiden talimat-ı lazıma icrası rica olunur.
3.Garp cephesine, Trakya'da Refet Paşa Hazretlerine, İstanbul Komutanlığına, Adana Mıntıka Komutanlığına,
Onuncu Fırka Komutanlığına,
4.
Komutanlığa, 5. Komutanlığa, 10. Komutanlığa, 15. Komutanlığa, ahz-ı asker
heyetlerine, Kozan, Adana, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir müstakil kalemlerine
tebliğ edilmiş ve beray-ı malumat Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'ne, Şark,
Elcezire cepheleri kumandanlıklanna arz edilmiştir.
Müdafaa-i Milliye Vekili N.
İmza:Sadullah
13

------------------------------------

30 Ocak 1923'te imzalanan 19maddelik sözleşme ve protokolle

7

bu değişimin

içerik ve yöntemi, ayıca, son maddesiyle de uygulamanın barışın kesinleşmesinden
sonra başlayacağı8 belirlendi. Lozan'daki Türk heyetinin başkanı olan Diş İşleri
Bakanı İsmet Paşa (İnönü) da aynı gün sivil (rehineler) ve asker (üsera-esirler)
değişimi esaslarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne şu telgrafla
bildirdi:

9

"No. 462
İcra Vekilleri Riyasetine
"No. 293,94,95 30 Kanunusani 339
(30 Ocak 1923)

"Bugün zevalde sivil rehinelerin iadesi ve askeri üseramn mübadelesi için
tanzim edilmiş olan İtilafname ile ahali mübadelesi mütealik mukavelename
Türkiye ve Yunan murahhasları tarafından imza edilmiştir.
"Üsera hakkındaki itilafname tarafeynce tasdike hacet kalmadan bu günden
itibaren mer'i olacaktır. Mübadele-i ahali mukavelenamesi sulh muahedesinin
tasdikini müteakib mer'iyyete girecektir.
"ikisinin suretleri kurye Refık Efendi ile takdim kılınmıştır. Bugünden itibaren
mer' i olan üsera mübadelesi i'tilafnamesine nazaran evvela Yunanlılar bu günden
i'tibaren bir hafta sonra sivil rehinelerimizin iadesine başlayacaklar.
"Ondan sonra iki hafta zarfında Yunanistan'da mevcud olanlar iade edilmiş
bulunacaktır" .

"No. 294
"Bu sivil rehinelerimizin

iadesini müteakip bizim elimizde bulunması

muhtemel Yunan tebasından sivil üserayı iade edeceğiz. Biz bu gibi eşhasın ademi mevcudiyetini burada iddia ettik. Yunanlılar yüz kadar bulunduğunu söylediler.
Aileleri Yunansitan' a hicret eden Türk tebaası RumIar' dan Anadolu dahiline tebid
olunan erkekler bu sınıfa dahil değildir. Bunlar ahali mübadelesi mukavelenamesi
mucibince sulh muahedesinin imzasını müteakip tahliye edilecektir. Sivil üseranın
iadesini müteakip ve ondan nihayet beş gün zarfında Yunan Hükümeti bütün
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askeri üserasını hep birden İzmir' e iade edecektir".

"No. 295
"Türk Hükümeti Yunan üserasından aynı miktarda zabit ve neferi aynı
vapurlarla sevk olunmak üzere ihzar edecektir. Yunan üserasından mütebaki
kalacak mikdar sulhun imzasını müteakib ve nihayet üç hafta zarfında iade
olnacaktır. Sivil rehineler üsera-yı harbiye müteakıben ceraim-i adliye de dahil
olduğu halde afvedilmişlerdir. Salib-i Ahmer komisyonunun masrafını mukabil
olmak üzere on bin Frank verilmiştir. Yunanisitan'da bulunan sivil üseramızın
mükemmel bir listesinin üsera mübadelesi için ta'yin olunacak mümessilimize
i'tasını istirharn ederim.
İsmet"

İmar İskan ve Mübadele Vekaleti Kuruluyor

Lozan görüşmelerinin Şubat ayı başında kesintiye uğraması, barışın
gecikmesi, mübadele uygulamasını da etkilemiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
halkların değişimi programını ancak 23 Ağustos'ta onaylamıştı. Ancak, bu süre
içinde, söz konusu prograrnın nesnel ve tinsel güçlüklerin yanısıra büyük bir
bürokratik yük getireceği de dikkate alınarak değişim işleri ile uğraşmak üzere 14
Ağustos'ta kurulan Beşinci İcra Vekilleri Heyeti'nde İmar, İskan ve Mübadele
Vekaleti bulunması kararlaştırılmış ve İzmir Mebusu Mustafa Necati Bey, vekil
olarak görevlendirilmişti . LO
Öteyandan, ahali değişim programı uygulanırken çıkabilecek anlaşmazlıklar
için de aynı protokol çerçevesinde bir "Karma Mübadele Komisyonu"
oluşturulmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7 Ekim günü çalışmalarına
başlayan bu komisyonda Türkiye'yi temsil edecek Murahhas Heyet'in
başkanlığına Dahiliye Vekaleti adına görüşmelere katılacak olan Tevfık Rüştü
Bey (Aras)'i seçti. Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti (Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı) adına da Erzincan Mebusu Hamdi Bey'in katılmasını
kararlaştırdı. Bakanlar Kurulu bir de "Mübadele-i Ahali Talimatnarnesi" hazırladı.
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Yunanistan' dan yaklaşık beş yüz bin göçmen grubunun taşınması

ve

yerleştirilmesi çok planlı ve özenli bir uygulama gerektiriyordu.Bu işlem sırasında
göçmenlerin yiyecek, giyecek gereksinmeleri ve sağlık sorunları için alınacak
önlemler de ancak hatırı sayılır bir maddi yatınmla karşılanabilecekti. Bu durumda,
protokolü anlatan yukarıdaki telgraflardan da anlaşılacağı gibi, Salib-i Ahmer'in
karşı tarafa yardımcı olduğu dikkate alınarak, Hilal-i Ahmer'in de bu işe katılması
düşünüldü. İmar İskan ve Mübadele Yekili Mustafa Necati Bey, 24 Kasım 1923'te
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi'ne gönderdiği şu telgrafla Cemiyet'in
yardımını istedi . ıı
"Muhacirlerimiz
misafirlerimizi

gelmeye

başladı.

Bu aziz, aynı zamanda

hiçbir sıkıntı çektirmeden,

mazlum

hatta izaz ve ikram suretiyle

memleketimizin harim-i şefkatinde yerleştirmek ve beslemek vecibe-i milliye ve
şiar-ı insaniyettir. O muazzam ve mukaddes işi başarabilmek için Hilal-i Ahmer
heyetlerinin azami faaliyete girmeleri lazımdır. Binaenaleyh:

ı. Yilayetiniz dahilindeki Hilal-i Ahmer şuabatına cem-i iane hususunda peyrev
olmanızı ve geceli gündüzlü Hüda-pesendane
husulüne vakf-ı vücud etmenizi rica ederim.

mesai ile emr-i hayrın

2. İanatın tamamen ma-vuzıa-lehine sarfını temin için her bir sarfiyat mutlaka
Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisinin emir ve tensibiyle yapılmalıdır.
3. Müsmir icraatınız netayicine muntazınm.
Mübadele tarikiyle Yunanistan'dan gelen muhacirinin terfihi için celb ve
cem edilecek iane hususunda sarf edilecek faaliyete dair vilayat ve mıntıka
müdürlerine yazılan telgrafname sureti balaya nakl edildi. Yunanistan'dan gelen,
memleketimizin aguş-ı hayatına atılan dindaşlarımızın muhtaç oldukları derecede
tam manasıyla terfih ve ikdar etmek müşkül olduğunu tabii takdir buyuruyorsunuz.
Bu itibarla efrad-ı milletin hamiyet ve fedakarlığına müracaat ve her türlü
müessesat-ı milliyeden ve bilhassa Hilal-i Ahmer müessesesinden istifade etmek
zaruridir. Gelmekte olan kardeşlerimizin terfihine medar olmak üzere memurini mülkiye ile teşrik-i mesai ederek iane celb ve cemi hususunda azami derecede
sarf-ı gayret ve mesai eylemeleri lüzumunun bilumum Hilal-i Ahmer şuabatına
tebliğiyle cem edilen ianelerin yekun~ı umumi ve nevi miktarından vekalete her
hafta muntazaman malumat verilmesini bilhassa rica ederim efendim.
Mübadele İmar İskan Yekili Necati"
Bu telgrafüzerine Genel Merkez bütün şubelerine gönderilen aşağıdaki yazı
16

ve İstanbul halkına seslenen bildiri ile de

12

Hilal-i Ahmer'den istenen göreve

dikkat çekildi, beklenen katılımın altı çizildi. Böylece, Cemiyet'in mübadelede
aktif görevi başladı.

"586-81 numrolu ve 17 Teşrinsani 339 tarihli tahrirat-ı umumiyernize zeyldir:

Makedonya'dan memleketimize gelecek yüzbinlerce vatandaşımızın temini hayat ve istirahatlerine matuf olan Cemiyetimizin mesai ve hidematını takdir
buyuran Mübadele İmar ve İskan Vekaleti Celilesi, Hilal-i Ahmer'e cem-i ianat
hususunda mesa-yı memurin-i mülkiyenin azami gayret ve muavenet eylemeleri
lüzumunu sureti merbut emirnamesiyle bilumum vilayata tebliğ eylemiş
olduğundan heyet-i aliyelerinin de bu hususta masruf olacak mesaisinde hükümeti mahalliyeden azami istifadeye bezl-i gayret buyurmasını rica eder ve Hudapesendane gayret ve mesainizin netayic-i müsmiresine intizaren ihtiramatımızı
teyid eyleriz.
27 Teşrinisani 1339/1923

Reis-i sani"

"Hilal-i Ahmer'in İstanbul Ahali-i Muhteremesine Hitabı" (l5 Ocak 1924)

"Mübadeleye tabi yüzbinlerce vatandaşımız kışın en şiddetli günlerinde
vatanımıza geleceklerdir. Hilal-i Ahmer uzun ve masraflı harb senelerinden, elim
muhaceretleri intac eden mütareke zamanından kalan vesaitini tamamen bu
vatandaşlanmızın ihtiyacatına hasr eylemiş ise de vaziyet-i hazıra-yı maliyesi bu
gün faaliyette bulunan imdat heyetlerinin bile ancak 3 aylık mesarifini temin
edebilir. Halbuki bu müessesatımızın mübadele işleri ikmal edilinceye kadar
vazifelerine devam etmeleri iktiza ettiği gibi yeni ihtiyaçlar da Hilal-i Ahmer'e
yeni ve mühim vezaif tahmil etmektedir. Yekdiğerini takib eden Trablusgarp,
Balkan, Harb-i Umumi ve İstiklal muharebatı esnasındaki muvaffakiyatını
insaniyetperver
halkımızın asar-ı mürüvvet ve semahatine medyun olan
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cemiyetimiz, bu muazzam vezaif karşısında da temin-i muvaffakiyet için her
vatandaşa yeni ve ulvi vazifesini hatırlatmak mecburiyetindedir. Bu hitabımızın
layık olduğu ehemmiyetle telakki edileceğine emin ve mutamain olarak fiili
tesirata intizar ediyoruz. İdare-i merkeziyemizle Kadıköy şubemiz vemeleri ve
İstanbul'un muhtelif semtlerinde müteşekkil
mukabilinde ianat kabulüne amadedirler".

cem-i ianat heyetleri makbuz

Mübadelede Hilal-i Ahmer Cemiyeti

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yüzyılın başında yeniden yapılanmaktayken Osmanlı
İmparatorluğu'nun birbiri ardından girdiği Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya
Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile karşılaşmıştı. Bu savaşlarda özveri ile devlete ve
insanlığa yadsınamayacak yardımlarda bulunmuştu. Ulusa desteğini Kurtuluş
Savaşı sonuna kadar sürdürmüş, bu savaştan kaynakları tükenmiş ama kendini
kanıtlamış bir kurum olarak çıkmıştı. Savaşın bitimi ve Cumhuriyetin duyurulması
ise zayıflamış durumuna karşın Hilal-i Ahmer'e daha büyük görevler yükledi:
Savaş sırasında tüm ülke, özellikle Batı Anadolu bir harabe haline gelmişti. İzmir,
Türk zaferi üzerine Yunanlılar'ın kenti terk ederken çıkardıkları yangında kül
olmuştu. Harap bölgelerin onarımının yanı sıra mübadeleyi yürütecek karma
komisyonda yer alarak halkların değişimi yapılırken sağlık hizmetlerini de
yürütmek görevi, Hükümet tarafından Hilal-i Ahmer'e böylece verilmiş oldu.
Vekalet'in Hilal-i Ahmer ile yaptığı ortak toplantıda Dr. Ömer Lütfi Bey'in
Komsiyon'da Hilal-i Ahmer temsilcisi olarak bulunması kararlaştırılırken,
Cemiyeften beklenen görevler saptandı ve bir de iş programı yapıldı. Bu program
çerçevesinde yürütülen görev, Cemiyet'in cumhuriyet Türkiyesi'nde verdiği ilk
güçlü sınavoldu.
Mübadelede uygulanmak üzere saptanan programın ana hatları şöyleydi:
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"l.Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Murahhas Heyeti nezdinde bir Hilali Ahmer delegesi bulunarak, bu delege vasıtasıyla yapılacak yardım
esaslarının tanzimi,
2. Mudanya'da faaliyette bulunan Mübadele Komisyonları'nın sevk edecek-
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leri ahali için yol boyunca menziller ve misafirhaneler tesisi,
3. Yunanistan' daki sevk iskelelerinde birer sıhhi imdat heyeti bulundurulması,
4. Ahaliyi taşıyan vapurlarda birer doktor ve icabı kadar hastabakıcı bulundurulması,
5. Ana yurda gelen muhacirlerin çıkacaklan iskelelerde onar yataklı birer
dispanser bulunması,
6. Muhacirlerden zayıf, ihtiyar, malul kadın ve çocuklann iskelelerden iskan
edilecekleri yerlere kadar sevkıerini temin için kamyonlar bulundurulması,
7. İskan mıntıkalarından

Hükümet'çe

lüzum görülen yerlerde baraka ve

çadırlar kurulması ve Çanakkale'de İngilizler'den
bu maksada tahsisi"

alınan 1016barakanın

Hilal-i Ahmer Cemiyeti kendisine düşen görevi düzen içinde yürütebilmek
için, saptanan plan ve program çerçevesinde, yurt içinde ve Yunanistan'da bir
dizi önlemler aldı. Vakit geçirmeden değişimin uygulanması için kararlaştırılan
liman ve yerleşkelere sağlık heyetleri gönderdi. Karşı kıyıdaki en öncelikli noktalar, Selanik, Kavala ve Drama idi. Bu noktalarda sağlık sorunlan ile ilgilenmek
üzere dispanserler oluşturuldu. Halk için bu çok önemli kuruluşlara, örneğin,
Kavala'da 850'si 1923 yılı Aralık ayında olmak üzere 1450 hasta başvurmuş, bu
hastalara yemek, gereksinmesi olanlara çamaşır sağlanmış, köylere hastabakıcılar
gönderilerek tüm halka çiçek aşısı yapılmış ve yine Aralık ayı sonuna kadar
halktan 79016 dralımi bağış toplanmıştı. 14 Bu tutara 12 Nisan-l3 Mayıs (1924)
arası 60 Türk ziynet altını, iki 100'er liralık Türk altını, köylerden katkılar, ayrıca,
dispanserlerde oluşturulan bağış kutulannda toplanan 29307,5 dralımi 700 kuruş
eklenmişti . Drama' da ise halk, dispanser bağış kutulannda aynı zaman diliminde
500 kuruş ve 58 447 dralımi katkıda bulunmuştu. Selanik'te ise halkın yine Hilali Alımer adına bağış toplamak istemesi üzerine Hükümetten gerekli izin alınarak
bir heyet oluşturulmuş ve bağışlar, biri bağış sahibine, biri söz konusu heyete
verilen, biri de Hilal-i Ahmer Merkezi Umumisine gönderilen üç parçalı makbuzlar
karşılığında toplanmıştı. 15 Öteyandan, 13 Aralık'ta Gül Cemal Vapuru ile
Samsun'a gelen 224 göçmenden kadınlar, çocuklar ve güçsüzlerle bir takım eşya
verilmiş, Hilal-i Ahmer kamyonlanyla kendilerine ayrılan konuk evlerine taşınmış,
burada hepsi sağlık kontrolünden geçirilmiş, büyük çoğunluğu sağlıklı bulunmuş,
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otuz kişiye de ayakkabı ve çamaşır dağıtılmıştı.
Örneklediğimiz
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bu sağlık ve fon önlemleri, kuşkusuz, yeterli değildi.

Göçmenlerin sevk yöntemi de aynı öncelikle ele alındı. Türkiye'ye gelecek
göçmenlerden demiryolu ile geleceklerin çoğu Drama'dandı.17 Deniz yolu ile
geleceklerse çoğunluktu ve Selanik başta olmak üzere çeşitli limanlardan gemilere
bindirileceklerdi. Bu durumda, esas yük, mübadele İmar İskan Vekaleti'nin
göçmenleri getirecek vapurlar ve koşulları saptayan anlaşmalar yaptığı, Türk
armatörlerinde ve Seyr-i Sefain İdaresi'nde, yani Deniz Yolları'ndaydı. Yolcuları
taşıyacak vapurlar, Arslan, Türkiye, Mahmudiye, Bozkurt, Rumeli, Teşvikiye,
Trabzon, Rize, Dumlupınar, Giresun, Sakarya, Sür'at, Sulh, Altay, Ankara, Bahri Cedid vapurları olarak belirlenmişti. 18 Vapurlarda elverdiğince düşük ücret
alınması da sağlanmış, çocuklara % 15 indirim yapılması uygun görülmüştü.
Hemen yapılan programa göre ilk nakil, 1924yılının Mayıs ayına kadar sürecekti.
Bu süre içinde vapurların başka yerlerden yolcu taşımayacağı, yola çıkış listesinde
yer alan kimselerin dışındakilerin oldukları yerde kalarak normal yaşamlarını
sürdürmeleri, olanağı olanların kendi yol giderlerini karşılamaları, maddi
olanaklardan yoksun olanlarla Yunanistan'da emlak sahibi olmayanların zorunlu
harcamalarını Hükümetin karşılayacağı ilke olarak benimsenmişti.19 Göçmenleri
taşıyan vapurlar, İstanbul, Ayvalık ve İzmir limanları başta olmak üzere Karadeniz
ve Akdeniz limanlarına geleceklerdi. Türkiye' de bu kimselerin yerleştirilecekleri
bölgeler için de Vekalet, aşağıdaki düzenlemeyi yapmıştı : 20

ı.

Tokat ve çorum Samsun Bölgesi: Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon,
Gümüşhane, Amasya, Tokat ve çorum.

2. Trakya Bölgesi: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gelibolu, Çanakkale, Manisa,
Aydın, Menteşe, Afyonkarahisar.
3. Balıkesir
4. İzmir
5. Bursa Bölgesi: Hüdavendigar
6. İstanbul Bölgesi: İstanbul, Çatalca, Zonguldak
7. İzmit Bölgesi; Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya
8. Antalya Bölgesi: Antalya, Isparta, Burdur
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9. Konya Bölgesi ; Konya, Niğde, Kayseri, Aksaray, Kırşehir
10. Adana Bölgesi: Adana, Antep, Mersin, Silifke, Kozan, Cebelibereket,
Maraş, Ankara, Yozgat, Sivas, Malatya, Kastamonu merkezden idare
olunacaktı .

Mübadele Gelişmeleri

Mübadele başlarken öncelikle Selanik-Ayvalık, Hanya, Kandiye ve Kavala
limanlanna bu noktadan yola çıkacak göçmenlere hizmet vermek üzere en az
ikişer doktor, birer kimyager, onar hemşire ve hastabakıcısı olan 5 sağlık ekibi
gönderildi. ıı İlk ekip, 18 Ekim 1923'te hareket eden vapurla Selanik'e gönderilen
dispanser, hastane, aşhane, ilaç, ecza malzemesi, gereksinmesi olanlar için giysi

,;,J.)-Y. ,j.i)J~\4' "';~". lS.J\! • ..(:.....~IJ•. Gl~)L.
Un groupe d'inınıigres d'Egri Boııdjak, aux cnviroııs de S.loııique

Resim 1: "Selanik Havalisinde Eğribucak Muhaciderinden
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bir grup"

ve yiyecekle donatılmış kadrolu bir ekipti.

22

Bu ilk ekibi, mübadele boyunca aynı donatımı taşıyan Rodos, Drama,
Caligratia, Kavala; yurt içinde de Samsun, İstanbul, Mersin, Mudanya, İzmit,
Tuzla (Darıca), Çatalca, Erdek, Antalya, Ulukışla ve Niğde ekipleri izlerken,
Kasım ayından başlayarak vapurlar dolusu göçmen, Ayvalık ve Tekirdağ başta
olmak üzere Türkiye'de kendilerine ayrılan yerleşkelere gelmeye başladılar. İlk
kafile Mytilene'den Ayvalık'a gelen 8000 kişiydi. Bunu 24 Kasım'da Girit'den
gelen 15123, Bahr-i Cedid Vapuru ile gelen 1027, Giresun Vapuru ile gelen 2243,
Sakarya' Vapuru ile gelen 3212, Arslan Vapuru ile gelen 1437 yolcu ~ledi. 23
SelaniklMersin yolculuğu 6 gün, Samsun yolculuğu 3 gün sürüyordu. 24
Selanik ve Kavala'dan göçmenler 19 Mart 1924'te Sulh vapuru ile 1666,
Kocaeli Vapuru ile 26 Mart'ta 361, Adana ile 27 Mart'ta 362, Antalya ile 28
Mart'ta 735, Sürat ile 29 Mart'ta 1329, Sulhile 4 Nisan'da 1632, yine Sürat Vapuru
ile 9 Nisan'da 1354 kişi olarak yola çıktı.25 Bunu izleyen Selanik grubuysa, 12
Nisan'da Türkiye Vapuru ile hareket eden 1594, 13Nisanda Teşvikiye'deki 1918,
18 Nisan'da Surat'le yola çıkan 1351,19 Nisan'da Ankara'da 1778, 20 Nisan'da
Teşvikiye'deki 2898, 22 Nisan'da Altay'da 1171,24 Nisan'da İstanbul'daki 3764,
28 Nisan'da Teşvikiye'deki 2529 ve 29 Nisan'da Akdeniz'le yola çıkan 4504
yolcuydu26 •
Gerek Hilal-i Ahmer, gerekse Mübadele İmar İskan Vekaleti, heyetlerin
gittikleri yerlere bol miktarda sağlık malzemesi, ilaç, giysi, çadır, gıda malzemeleri
götürmeleri ve yaptıkları dağıtımın düzenli ve adilane olması için büyük özen
gösterdiler. Nisan ayı sonuna kadar Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin göçmenler için
yaptığı harcam~ yaklaşık olarak şöyleydi2?

Lira
Giysi
İç çamaşırı

132,085
52,716
8,008
7,000
64,722
10,829
69,646

Ayakkabı
Çorap
Battaniye
Yatak malzemesi
Gıda malzemesi
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Ecza malzemesi

28,000
7,594

Çeşitli giyim eşyası
Kamyon-araba
Çadır
İnşaat malzemesi

36,500
69,880
10,236

Kereste
Sıva tahtaları

44,620
38,465

Sac-demir

Çeşitli nakdi harcamalar

71,075
325,800
33,547
1,020,726
161,486

TOPLAM

1,182,212

Barakalar
Hastane ve Mutfak Levazımı

Göçmenlerin durumu ve sorunları Dr. Besim Ömer, Dr. Hikmet ve İsmail
Besim Paşaların Vekalet yetkilileri ile görüşmek üzere Ankara'ya gitmeleri, 28
Mübadele İmar İskan yeni Vekili Celal Bey (Bayar)'in İstanbul'u ziyaretleri gibi
vesilelerle ve Mübadele Müfettişi olarak atanan Hilal-i Ahmer Dergisi Müdürü
Haydar Bey'le olan ortak çalışmalarıyla 29 sık sık denetleniyordu.
Önceden saptanmış kurallara karşın Midilli gibi bazı yerlerde Türkler'in,
zamansız hazırlıkla elde avuçta ne varsa satıverip köylerden kasabalara gelmeleri,
Hilal-i Ahmer'i zor durumda bırakmaktaydı. Bazı yerlerde de Yunanistan'dan
göç ettirilecek birçok Türk, daha saptanmış göç sıralan gelmeden gemilere
bindirildiler. Bu acelecilik, Yunanistan'ın göç olayı ile karşılaştığı yerleştirme
sorunuyla ilintiliydi. Zaten dar olan toprakları içinde Türkiye' den gelen RumIar' a
yer bulabilmek için Yunan Hükümeti, ister istemez bu yola baş vurmak zorunda
kalmıştı. Bu beklenmedik durum, belli sayıyı aşan göçmenleri gemilere
bindiremeyeceği için Hilal-i Ahmer'i yeni önlemler almak zorunda bıraktı.
Limanlarda binlerce kişinin aç ve yatacak yeri olmaksızın, perişan durumda
dolaşmalarım, hatta, salgın hastalıkların yayılmasına da yol açmalarım önlemek
için fazladan çadırlar, konuk evleri, içme suyu sağlamak, hesaplanmamış
dispanserler açmak, yardım paralan göndermek zorunda kaldı. Yetkililer temsilci
göndererek Mübadele İmar İskan Vekaleti'ni bir yandan da Genel Merkez'i
durumdan haberdar edince, Genel Merkez, sorunlu bölgelere yardımcı temsilciler
gönderdi. Örneğin, İzmir'e Hakkı Şinasi Paşa, Samsun'a Haydar Bey gönderildi.
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Böylece Hilal-i Ahmer şubelerinin göçmenlere yapacakları yardımın Mıntıka
Müdürlükleri ile birlikte saptanıp en yararlı şekilde dağıtılmasına veya
kullanılmasına çalışıldı. Bu ara, Hilal-i Ahmer ekibinden Kadir Saim Efendi'nin
dövülmesi örneğinde olduğu gibi, Selanik'te limanda bekleyen göçmenlere zulüm
yapılması da Hilal-i Ahmer'i ayrıca uğraştınyordu.30 Yine de bu gibi güçlüklere
karşın, yukarıdaki telgrafve duyurularla çalışma programı da daha yararlı biçimde
uygulanmaktaydı.
Hem merkez, hem yerleşkelere geçit olacak öncelikle İstanbul, sonra Samsun
limanları, sağlık ve gıda gereksinmeleri için özellikle donatılmıştı. Hilal-i Ahmer,
Gülhane, Fatih, Üsküdar, Cağaloğlu'nda dispanserler açtı. Yeni açılan Gülhane
Hastanesi ve göçmenlere ayrılan Haydarpaşa Hastanesi, büyük hizmetler verdi.
Samsun'da da 30 yataklı bir hastane hemen göçmenlerin hizmetine açıldı. 31.
Gelen göçmenlerin çoğalan sayısıyla sağlık sorunları ve gıda dağıtımının
maliyeti gittikçe artmakta ve Hilal-i Ahmer'in kaynaklarını zorlamakta idi. Bir
çok yerde bölge sakinleri kendilerine düşen görevin bilinci ile bu önemli yardıma
katkı lı olabilmek için örgütlendi. Samsun halkı, aralarında başlattıkları kampanya
ile~goçmenlerin bu kentte kaldıkları sürede yiyecek ve içecek giderlerini
karşılayacak tutarı toplayarak Hilal-i Ahmer'e verdiler.32 Mübadele başlar
başlamaz Eskişehir'de 48 895 kuruş, Mardin'de 20 000 kuruş, Zonguldak'ta 60
000 kuruş, Maraş'ta 24 435 kuruş toplanarak Hilal-i Ahmer'e verildi. Selanik
halkı 21 507 kuruş ve pek çok giysi topladı. 33
Yerel yayın organları da göçmenlere yararlı olabilmek amacıyla durumu
açıkça yansıtan duygusal makalelerle halkı bağışta bulunmaya yönlendirmekteydi.
Amasya Gazetesi 5 Aralık 1923'te "Yardım Ediniz", "Derinden Sesler"; Giresun' da
6 Aralık tarihli Yeni Yol "Muhacirlere Yardım En Büyük Din Borcudur";
Balıkesir'de Zafer-i Milli, 13 Aralık günü"Muhacir Kardeşlerimiz İçin"; aynı
gün Çanakkale'de
Çanakkale Gazetesi "Muhacirlere
Yardım Edelim"
makaleleriyle kışın bastırdığını, düşmandan zor kaçan ve ancak canlarını
kurtarabilen yüzbinlerce vatandaşımızın mağduriyetlerinin kışla artacağını, zaferin
gerçek anlamını takdir edebilmek için hepsinin bir an önce yerleştirilmeleri
gerektiğini hatırlatıp Hilal-i Ahmer'in üstlendiği göreve dikkat çekiyor, halkı
yardıma çağınyorlardı 34
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Karma Komisyon

Hem Türk hem de Yunan tarafındaki gelişmeleri sıkı işbirliği içinde çalışan
Karma Komisyon bütün ayrıntıları ile izliyordu. Yunanistan'da Hilal-i Ahmer
yetkililerinin bulunduğu gibi, Türkiye'den Yunanistan'a hareket eden Rumlan
gözlernek üzere İstanbul'da Dr. Garofalides başkanlığında bir Yunan Salib-i
Ahmer heyeti bulunmaktaydı. 35 Karma Komisyon üyeleriyse zaman zaman
Avrupa başkentlerinde veya İstanbul'da bir araya geliyorlardı. Ocak ayı başında
Karma Komisyon Başkanı General Marcia Dolara ve Yunanistan Heyeti Başkanı
Bay Papas, İstanbul' daki Mübadele Alt Komisyon Başkanı Bay Kullerman ve
Dr. Tevfik Rüstü (Aras) Bey ile bir toplantı yaptıktan sonra Hilal-i Ahmer'le
ilgili konuları görüşmek için hep beraber As Başkan Hamdi Bey'i ziyaret ettiler.
Her iki tarafın da gittikçe artan yüküne çözüm aramakta olan bu ekip, daha sonra
da yine bu amaçla Ankara'ya geçti .36
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Resim 2: "Kavala Mübadele Tali Muhtelit Komisyonu"
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Dr. Ömer LütfU Bey de yine aynı amaçla İsviçre' de yapılan çeşitli toplantılara
katılmaktaydı. Ancak, genel bir çözüm, maddi açıdan olanaksız görünüyordu.
Bu durumda ümitler, her iki ülkenin de kendi halklarından veya dış temaslarla
sağlayabileceği katkılara bağlandı. Hilal-i Ahmer'e de bu katkıyı sağlayabilmek
için yurt içindeki hayırseverlere seslendiği gibi yurt dışından da yardım isternek
düşüyordu. Aslında yıllar boyunca çeşitli ülkelerden, özellikle de Türk ve İslam
topluluklarından Cemiyet' e pek çok destek gelmişti. Cemiyet, bu kez de İslam
ülkelerinden yardım istemeye karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meelisi üyesi
Rasih Hoca, Hilal-i Ahmer Komitesi üyesi Kemal Ömer Bey ve Hilal-i Ahmer
Baş Muhasebecisi Nedim Bey'den oluşan bir heyet, Hint Müslümanlan'ndan
yardım isternek üzere Ocak ayında Hindistan'a hareket etti. Heyet, 9 Şubat'ta
Bombay'a vardı .37

Hilal-İ Ahmer Heyeti Hindistan'da

Hilal-i Ahmer Heyeti'nin Hindistan'a geleceği, orada yayınlanan Bombay
Chroniele Gazetesi tarafından önceden duyurulmuştu. Hindistan'daki Müslüman
lobisi, heyeti eli boş göndermemekte kararlıydı. Nitekim, heyete halkın da iyi bir
karşılama göstermesini sağlamak için gazetede bir gün önceden " .. Rıhtıma
binlerce Hintli gelmeli ve halk, Hilal-i Ahmer heyetini muazzam bir törenle
karşılamalıdır. Bu heyet, Türkiye Hilal-i Ahmeri'nin bugün ne kadar müşkül
meseleler karşısında bulunduğunu alel-ulum Hintliler'e ve bilhassa Müslüman
Hintliler' e anlatmak üzere buraya gelmektedir. Din ve vatan uğruna sevine sevine
canlarını feda eden binlerce Müslümanın evladı öksüz, binlerce kadın dul kalmıştır.
"Biz Hintliler ve Müslümanlar, Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'ni hararetle
ve samimiyetle kabul etmeliyiz ve bu müessesenin yarasına çare aramaya
çalışmalıyız. Buraya gelen heyet Müslümanlığı ve Asyalılığı Avrupalılar'ın
tecavüzatına karşı müdafaa eden bir milletin mümessilleridir" 38 diye yazmıştı.
Heyetin Hindistan'a gittiği günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Halifeliği
kaldıracağı söylentilerinin başlamış olduğu düşünülürse, heyete gösterilmek
istenen büyük ilgide yardım faktörünün yanı sıra İslam dayanışmasının gücünü
göstermek

isteğinin

de roloynadığı

öne sürülebilir.

26

Öteyandan,

Hint

Müslümanlarının Halifeliğin kal~ırılmasını hiç mi hiç istemeyen İngiltere
tarafından böyle bir dayanışmaya yönlendirdiği de ileri sürülebilir. Zaman içinde
olayların gelişmesi, ikinci düşünceyi doğrulamıştır. Şöyle ki, 1923 yılının Aralık
ayına gelindiğinde, Halifeliğin kaldırılacağının halk arasında ve basında yoğun
bir biçimde tartışıldığı günlerde, Hint Müslümanları adına Başbakan İsmet Paşa'ya
gönderilen bir telgrafta Türkler'in Halifeliği kaldırmasının ne kadar büyük bir
yanılgı olacağına işaret edilmiştir. Hatta, neredeyse bir uyarı şeklinde, Türkiye'nin
bu kurumdan yoksun kalmasının özellikle İslam dünyasında saygınlığını
yitirmesine yol açacağı yazılmıştır. Öteyandan, söz konusu telgraf, aynı anda
İstanbul'daki Halifeci kesime gönderilmiş ve daha Başbakan'ın eline geçmeden
bazı gazetelerde yayınlanmıştır.39 Telgrafın İngiltere tarafından ödenek tahsis
edilmiş İsmailiye Mezhebi Lideri Ağa Han ve Kral'ın danışmanlarından Emir
Ali tarafından gönderildiği dikkate alındığında, Halifeliğin kaldırılmasının
sömürgelerindeki Müslümanlar' a bağımsızlık düşündürebileceği
İngilizler'in bu olayı düzenlediklerini gün ışığına çıkarmaktadır.

kaygısıyla

Hilal-i Ahmer heyetinin Hindistan'a gidişinden İngiliz beklentileri ne olursa
olsun, heyet, hem Bombay'da, hem de daha sonra gittiği Delhi'de çok iyi
karşılandı. Türk heyetinin Delhi 'ye gelişinde Balkan savaşları sırasında Hindistan
Hilal-i Ahmer'ine başkanlık yapmış olan Türkiye uzmanı Dr. Ansari tarafından
kabul edildiği 21 Şubat tarihli Bombay Chronicle'da yer almıştı. Aynı gazetede
Dr. Ansari 'nin Hint Müslümanları 'na yapılan mübadelenin gerekçesini ve
ayrıntılarını anlatan, aynı zamanda da insancıl yaklaşımlarıyla Hilal-i Ahmer'i
tanıtan bir makalesi yayınlanmıştı. Türk heyetinin önde gelen Hint Müslümanlar'ı
ile yaptığı toplantıda bulunanlardan Mevlana Muhammet Ali de kendi topluluğunu
Yunanistan' dan anavatana göçen Müslüman Türk göçmenlerine yardım eli
uzatmaya çağırınıştı .40
Hindistan'a giden heyet, Mart ayı başında geri dönerken beklenen yardımı
toplayıp beraberinde getiremediyse de Hint Müslümanları, arkalarından bir çekle
96 960 Sterling gönderdiler.41 Zaten daha mübadele kararının Hindistan'da
duyulmasıyla, bağışlar toplanmaya başlanmıştı. Madras'ta yayınlanan Müslim
Herald Gazetesi'nin yazı işleri Müdürü Bay Ghatala eliyle İzmir'deki dul ve
yetimlere verilmek üzere 4 BIlira 42 , Haydarabad' dan Sahifa Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Mohammed Akbar Ali 'nin Haydarabad halkı adına gönderdiği 301
sterling ve 31 shilinglik çek, bu yardımlara birer küçük örnek oluşturmaktadır.
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Mübadeleye Dış Yardımlar çoğalıyor

Mübadele için yardımlar, elbette sadece Hindistan'dan gelmiyordu. Yoğun
Müslüman nüfusa sahip Balkan ülkeleri de hatırı sayılır katkılarda bulunuyorlardı.
İstanbul'a Samanlı Dağ yöresinden gelen göçmenler için kurduğu çorba dağıtım
merkezi ile ün yapmış Amerikalı Bn. Dorothy Wills'in Yanya'dan Pendik'e
getirilmiş göçmenlere harcanmak üzere gönderdiği 100 lira43, Romanya'da
Pazarcık'ta kurban derilerinin satışından edinilen 68,51 leva, Bosna'lı
Müslümanlar adına Bosna Reis-ül Uleması Tchaushavitch Efendi'nin bizzat
İstanbul'a getirdiği 10,5 altın lira, 1 206 sterling, 11 dolar, 6 Napoleon ve 3
Mecidiye; ayrıca Hersek Endüstri ve Ticaret Bankası'ndan gönderilen 2 300
Fransız Frank'lık çek44 bunların sadece bir kısmıydı.
Okyanus ötesinden gönderilen 92 dolar ve 270 sterling, New York'taki TeaVÜll
Cemiyeti 'nin gönderdiği 290 dolar ve 14 sandık giysinin, 45, Fethi Bey'in
önderliğinde Beykoz Parkı'nda düzenlenen garden partiden elde edilen gelirle
birlikte46 göçmenlere dağıtılması karalaştırıldı. Kıbrıs halkından gelen 125sterling,
Kıbrıs Türk Ocağı ve Hürriyet Kulübü'nün vermiş oldukları müsamereden elde
edilen 12 sterling47, Bulgaristan'da Filibe'deki Müslümanların gönderdiği 35
300 leva 48,Boda Kazası 'ndan gelen LO 7l4leva, Drama' da dispanserlerde halkın
oluşturduğu bağış kutulannda toplananlar, Paris Türk yurdu gençlerinin gönderdiği
525 Frank 49 da göçmenlere iletiIdi.
New York'ta yayınlanan Birlik Gazetesi, muhaceret olayına geniş yer vererek
şu satırlarla halkı bağışta bulunmaya çağırmıştı: "Ey Türk! Bunu okU fakat sakın
ağlama, o boştur. Kalbin acıyorsa bak ne yapacaksın: Ekmeğinden bir lokma,
elbisenden bir kat eski, bir senelik harçlığından birkaç kuruş onlara, o zavallı aç
ve çıplak muhacir kardeş ve kız kardeşlerine ayır ve gönder. Bunu sakın
unutma!".50 Bu çağrı da yanıtsız kalmamış, Yeni Dünya'dan göçmenlere yeni
destekler gelmişti.
Genel Merkez, bir yandan da yurt içindeki etkin kuruluşları harekete geçirmeye
çalışmış ve İstanbul Ticaret Odası' ndan bir bağış komitesi kurarak yardım
toplamasını istemişti. Bunun üzerine Bolulu İbrahim, Sabuncuzade Şakir, Şinasi,
Mustafa, Muhiddinzade Haydar, Hacı Recep , Ziya, Refet Kamil, Sezai, Ömer,
Şevki, Hacızade Mesut, Alizade Midhat Halid Beyler bir heyet oluşturarak hemen
İstanbul ve dışında ulaşabildikleri tüccar çevreden bağış toplamaya başladılar 51.
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Hilal-i Ahmer Genel Merkezi, umulandan çok katkı gelince, bağışlann
kullammına ilişkin bir takım esaslar belirlemek gereğini duymuştu. Alınan karar
gereği, harcamalann merkezlerin onayı ile yapılması, şubelerin ancak ivedi ve
acil harcamalar yapması, merkezlerinse her ay bütün hesaplan Mübadale İmar
İskan Vekaletine göndermeleri istenmişti.52 Bu, Hilal-i Ahmer'in iyi niyetle belli
bir amaca kullamlmak üzere gönderilen paralann savurganlıkla tüketilmemesi,
bağışlann yerini bulması ve her zaman çıkabilecek istismarcı kötü niyetlerin el
verdiğince engellenebilmesi için almak zorunda kaldığı bir önlem olmuştu.
Öteyandan, göçmen gereksinmeleri ve savaş sonrası onanmlann kaçınılmaz
büyük ve ivedi harcamaları, bağışlara karşın, Cemiyet'in kasasım hızla
boşaltmaktaydı. Bu durumda, özellikle Hilal-i Ahmer Heyeti'nin Hindistan'da
bulunmasını da değerlendiren Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhurbaşkam
olarak İslam alemine bir seslenişte bulundu. Hilal-i Ahmer'in fahri başkanlığına
kabul etmiş olarak yapmış olduğu (yukanda tam metni verilen) bu çağnda, yıllarca
düşman çizmeleri altında çiğnenmiş topraklann onanlmasında ve savaş yaralanmn
sanımasında büyük sorumluluk üstlenmiş Hilal-i Ahmer'in etkinliklerinden de
söz ederek mübadele koşullarını anlatıp İslam dünyasından katkıda bulunmalanm
istemişti.53
Mübadele ile ilgili olarak Hilal-i Ahmer'e gelen bağışların merkezi bir
yönetimle dengeli dağıtımına çalışılması ve yerinde kullanılması için alınan bütün
önlemlere karşın, gereksinmeler yine de karşılanmayınca, yeni bir programla
Vekalet'ten maddi destek alınması kararlaştınldı . Bununla birlikte, sorunlann
çeşitliliği de ayn bir sorun olmaktaydı:
çoğu rençber olan veya tütün yetiştiren göçmenler, genellikle eşyalannın
yam sıra ürünlerini ve hayvanlanm da beraberinde getiriyorlardı. Yunanlar'sa
zaman zaman bu ürünlere veya hayvanlara el koyuyorlardı. Bir çok Türk göçmen
de, yaşam alanlanm terk ederken mal varlıklanm veya ürünlerini yok pahasına
elden çıkarmak zorunda kalıyordu. Örneğin, tütün yetiştirenlerin tütünlerinin ziyan
olmaması için Türk hükümeti, Tütün İdaresi ile anlaşıp tütün nakli için bir milyon
lira avans sağladı ve Samsun ile İzmit'te büyük tütün depoları hazırlattı.54
Yunanlılar'ın el koyduğu tütün ve hayvanlar için de 21 833 dralımi tahsil edilerek
zarar gören göçmenlere ödendi . 55
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Göçmenlere Yenİ Yurt

Savaşın bütünüyle harap ettiği Türkiye'de yerleşim bölgelerine götürülen
göçmenler, boş, fakat harap ev ve arazilere yerleştirilmekteydiler. Evlerin onarımı
ivedi sorundu. Bunun için de Vekalet, kısıtlı da olsa, yardımcı oldu. Özellikle
İzmir, Bilecik, Eskişehir,Manisa bölgesine yerleştirilen göçmenler, doğramalarının
tümü ısınmak için sökülüp yakılmış evlere taşınmak zorunda kaldılar. Mütarekenin
başlangıcından 1923 yılına kadar 1 120 ev onarıldı, 986 ev kısmen tamamlandı. 56.
Onarım sırasında büyük sıkıntı çekildi. Oysa Yunanistan'a giden göçmenler için
Milletler Cemiyeti, Yunan Milli Bankası 'na 6 milyon drahmi kadar uzun vadeli
borç verebileceğini bildirmişti. Bunun yanı sıra, yedi ayrı Amerikan derneği de
kendilerine yardım etmekteydi .57
Göçmenlere ev, gıda ve para sağlamak elbette sorunları çözmüyordu. Onları
bir an önce kendilerine yeterli, bir başka deyimle, üretken hale getirmek, güncel
yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından zorunluydu. Bunun ilk adımı olarak Hilali Ahmer Merkezi, Ankara eski Müftüsü Rıfat Efendi (Börekçi) başkanlığında 8
kişilik bir idare heyeti seçerek göçmenleri üretken hale getirecek altyapının
planlamasına başladı. Bu planlamanın yerleştirilecek kimselerin belli başlı
uğraşıları ve o uğraşının -hele tarımsal uğraşı ise- Türkiye' de sürdürülebileceği
coğrafya bölgesi dikkate alınarak yapılmasına özen gösterildi. Örneklemek
gerekirse, 1923 Kasım'ında onarımına başlanan Samsun yöresine tütüncü
göçmenlerin yerleştirilmesi kararlaştırıldı .58
İstanbul ve çevresine genellikle Selanik, Serez, Yanya, Kavala, Hanya ve
Teselya' dan gelen, değerli mal varlıklarını Yunanistan'da bırakınak zorunda kalmış,
ticaretle uğraşan kesim; Adana ve çevresine de Rumeli'den gelenler; tahribatın
daha az olduğu Mersin ve köylerine ise bir evi 5-6 aile olarak paylaşabilecekler
yerleştirildi.59 Bursa'da Ziraat Müdürlüğü'nün gözetiminde bir komisyon, toprağı
sürdürüp imece usulü çalıştırılacak arazileri hazırlamaya başladı.6O
1924 Temmuz'una kadar Yunanistan'dan göç edecek halkın yaklaşık dörtte
üçü, yani 300 000 den fazlası Türkiye'ye gelmişti. 1923-25 yılları arasında çeşitli
bölgelere 342 626 kişi yerleştirildi.61 Adana, Antalya, Aydın, Bilecik, Kayseri,
Konya, Muğla, Sivas, Şebinkarahisar, Tokat, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne,
İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Niğde, Samsun ve Tekirdağ'da da pek çok
göçmen yerleştirildi .62
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Beş yıl süren mübadele sırasında Hilal-i Ahmer, kaynaklannın ve etkinliklerinin büyük bir kısmını bu konuya ayırdı. Bu iş için kendi kasasından nakit olarak
yaklaşık 857 lira harcayarak 63 yaklaşık yarım milyon göçmenin en ivedi
gereksinmeleri ile yakından ilgilendi. Sağlık araç-gereçleriyle giyim ve yiyecek
maddelerinin göçmenlere ayrılan yerlere taşınması, gerekli aşılann yapılması,
yaşlılarla çocukların bakımı, hastaların tedavisi gibi, Yunan Kızı1haçı'mn 7 ayrı
Amerika Birleşik Devletleri heyetinden yardım alarak yaptığı işleri Cemiyet, başta
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, büyük ölçüde Türkiye
Büyük Millet Meclisi ile olan işbirliğinin desteğiyle gerçekleştirebil-miştir.64
Pek çok ülkenin ilgi ile izledikleri bu uygulamaya kuşkusuz bireysel veya
dernekler eliyle, örneklediğimiz yardımlar gibi dış destek de gelmiştir. Beklenen
oranda olmasa da Hilal-i Ahmer adına dünyamn çeşitli yerlerinden gelen bu
bağışlann65 mübadele ile gelen göçmenlerin sorunlarının çözümlenmesine büyük
katkısı olmuştur. Ancak, Hilal-i Ahmer'in iç ve dış katkıları yerinde kullanmadaki
ustalığı da yadsınamaz. Nitekiin, Cemiyet'in özverileri ve becerileri, kamuoyu
kadar Cumhurbaşkanı tarafından da dikkatle izlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal
Paşa, halklann.değişimindeki büyük katkısından dolayı Cemiyet' e1926 yılı Meclis
açılış söylevinde özellikle teşekkür etmiş ve "Tarih-i harb-i sıhhide ve memleketin
muavenet-i içtimaiye tarihinde bir mevkii mahsus ihraz etmiş olan Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti'ninbu
sene zarfında mubadillerin sıhhi ve ilbas ve iskan
umuruna ve memleketin afat-ı içtimaiye ve arziyesine yaptığı yardımları takdirle
zikrederim" 66 demişti.
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SAVAŞ ESİRLERİ VE HİLAL-İ AHMER (KIZILAY)

Savaşlann sağlık kurumlanna getirdiği sorunlarm arasında hasta ve yaralı
askerlerin yanısıra esirlerle ilgili sorunlar da vardır. Avrupa' da 19. yüzyılın ikinci
yansındaki savaşlarda tarafiann esirlerine, esaretteki koşullanndan ülkelerine
geri dönüşlerine kadar uzanan sorunlannda henüz kurulmakta olan bir kurum
olmasına karşın Kızılhaç'ın sınırlı da olsa katkılan olmuştu. Ancak, o dönemlerde
yardım kurumlarının

ilkelerini

belirleyen

Cenevre Sözleşmesi 'nin henüz

imzalanmamış
olması, esirlere kurumsal, düzenli ve yeterli yardımda
bulunulmasını engelleyen önemli bir etkendi. Başka bir yönden, esirlerle aileler
arasında haberleşmenin yeterli düzeyde sağlanamaması da uluslararası yardım
kurumlannın ilgilendiği bir sorun olar~k ortaya çıkmıştır.
Bu sorunlann çözülmesi açısından Mayıs 1912'de toplanan IX. Washington
Salib-i Ahmer Konferansı bir dönüm noktası oluşturur. Dr. Besim Ömer'in de
Hilal-i Ahmer delege si olarak katıldığı bu konferansta Fransa Salib-i Ahmer
Cemiyeti tarafından hazırlanan ve harp esirlerine Salib-i Ahmer'ce yapılabilecek
yardımlann belirlendiği ayrıntılı rapor okunmuş ve çeşitli ülke delegelerinin
tartışmalan sonucu aşağıdaki karar teklifi ortaya çıkmıştır. 67
"Üsera-yı harbe muaveneti vezaif-i tabiyye ve esasiyesinden addeden Salibi Ahmer Cemiyeti, 1906'da Londra Konferansı'nda dermeyan edilen arzu-yı
umumiden mülhem olarak zaman-ı harpte esir düşen askerler için kendilerine
gönderilen ianatı ahz ve cem ve Cenevre Beynelmilel Komitesi'nin eyadi-i
ihtimarnma tevdi vazifesiyle mükellefbirer komisyon-ı mahsus teşkil edeceklerdir.
Beynelmilel Komite, alakadar hükümetler nezdinde resmen tanınmış, bitaraf
murahhaslar vasıtasıyla ianatın, isim ve hüviyetleri münferiden bildirilen efrad
arasında tevziini deruhte edecekler, diğer hibeleri muhtelif üseranın ihtiyaratını
ve memurin-i askeriyenin talimatını nazar-ı dikkate alacaktır. Beynelmilel
Komite'ye bu yüzden tereddüp edecek mesarifi alakadar Salib-i Ahmerler tekeffiil
ve tesfiye eyliyecek ve bundan maada üsera-yı harbiye komisyon-ı mahsuslan
Cenevre Beynelmilel Komitesi'yle münasebette bulunacaktır".
Konferansa Osmanlı İmparatorluğu'ndan katılan Doktor Besim Ömer Paşa
yukandaki satırlan hazırladığı kitapçığa şu sözlerle yansıtınıştı:
"Bu teklif-i insaniyetperveri sürekli alkışlar arasında aynen kabul edilerek
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zapta geçirilmiş ve 1913 senesi Haziran'ına akd edilen Salib-i Ahmer Cemiyeti
merakiz-i umumiyesinin bu babdaki efkarve mütalaalannı Beynelmilel Komite'ye
bildirmeleri ricası ityan edilmiştir".
Savaş esirlerine da insancıl yaklaşım gerektiğine ilişkin bu önemligirişim,
ilk olumlu sonuçlarını Balkan savaşlan sırasında vermeye başladı. Savaş esirlerine
yaklaşım ve davranışlann yetkili ve sorumlu kimselerin bireysel eğilimlerine
bırakılmayarak genel ilkelerle, uluslararası, bir uyum içinde saptanması, yine
uluslar arası çerçevede, o sıralarda görüşüldü. Konu ile ilgili gelişmeler ve bu
tasarının kurumlaşması, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin çıkardığı Salname (191414; s 231) den izlenebilmektedir:
"Balkan harbi hadis olması üzerine Cenevre'deki Beynelmilel Salib-i Ahmer
Merkez-i Umumisi,birinci defa olarak üseraya ibzal-ı muavenet için beynelmilel
bir müessese vücuda getirilmesine teşebbüs etti. Merkez-i Umumi'nin teftiş ve
nezareti altında olmak üzere Belgrad'da İsviçre General Konsolasunun taht-ı
riyasetinde beynelmilel bir acenta tesis edildi."

BALKAN SAVAŞLARı'NDA

HİLAL-İ AHMER VE ESİRLER

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı savaş esirleri açısından çok yararlı
olabilecek bu uluslararası acente ile doğrudan ilişkiye girebilmek amacı ile "Üsera
Hey'eti" (Esirler Komisyonu) adıyla özel bir komisyon oluşturulması için 30
Kasım 1912'de karar aldı. Bu karar doğrultusunda kurulan Üsera Hey'eti'nin
üyeleri, Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi'nden Kasım İzzettin, Rıfat ve
Haydar beylerdi. "Kitabete", yani yazımeılığa da "müsabaka icrasıyla" Faik Sabri,
Ali Macit, Şerafettin beyler seçilmişlerdi. Ayrıca, Komisyona kurum dışından
Edirne Evkaf Müdürü Süleyman Faik Bey gibi yazışma ve benzeri işlemlerde
yardımcı olanlar da vardı.
Hey' ete çalışmaları için önce Hilal-i Ahmer Merkezi 'nde özel bir oda ayrıldı.
Ancak, esir düşmüş olanlann çokluğu ve bu kimselerden haber alabilmek üzere
başvuranların binleri bulacağı dikkate alınarak, Tophane'deki eski Hilal-i Ahmer
dairesi özelolarak hazırlandı ve çalışmalar, burada 1 Kanunuevvel1328
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(1912)

de başladı. Halkın bu birimin kurulmuş olduğundan habersiz kalmaması için de
kuruluşu, gazetelerde yayınlandı. DuYUfUlarüzerine, tutsak düşmüş yakınlarından
haber alamamanın ÜZÜlltüsüve çaresizliği içinde kıvrananların Hilal-i Ahmer'e
hiç vakit geçirmeksizin, aşağıda örnekte görüldüğü gibi yaptıkları başvurular,
birbirini izledi:

BELGE 2
Kız. Arş KI El24

Dersaadette Tophane' de Kılıç Ali Paşa Cami-i Şerifkarşısında Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Üsera Komisyonu Riyaset-i Aliyyesine:

Beyefendi Hazretleri,
Düvel-i müttefıkaya esir olan ümera ve zabitan ve efrad-ı Osmaniye'nin
hayatlannı Beynemlilel Belgrat' da teşekkül eden Komisyon' dan bittahkik
ailelerine bildirmek üzere bir üsera komisyonu teşkil buYUrmUş olduğunuzu
Tasvir-i Efkar Gazetesi'nde okuduk.
Aydın Vilayeti'nin Denizli merkez liva ahalisinden olup Sakız'da bulunan
Salih Efendi'den ilan-ı harpten beri artık mektup gelmemektedir. En son gelen
mektup (6. İzmir Fırkasının Nizamiye 18. Alayının Sakız'da bulunan Birinci
Taburunun Birinci Bölüğünde Üçüncü takımında Salih Rahmi) deyu mektup
yazınız diyordu. Sakız, Yunanlılar tarafından zapt edildiğinden şehit olmadıysa
Yunanistan'a esir gitmesi muhakkak olduğundan, bunu Yunanistan'da esir olup
olmadığının lütfen bittahkik zirdeki imza namına iş'ar bUYUfUlmasınırica ederim
efendim.

3 Mart 1329
Aydın Vilayeti 'nde Tire Kasabası 'nda
Dava Vekili Özmesçioğlu İmza: Şevket Hami
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343 cevap yazıldı 11 Mart 329 (imza: Seyfettin)
Esir düşmüş Türkler'in saptanabilmesi için sistemli bir çalışma başlatan Üsera
Komisyonu, ilk iş olarak Belgrat' daki Uluslararası Kızılhaç Komisyonu ile
Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Salib-i Ahmer temsilciliklerinden
bu bölgelerdeki Türk esirlerin isimlerini gösteren listelerin gönderilmesini istedi.
Karşılık olarak da, Harbiye Nezareti 'nden sağladığı Osmanlı ordusuna esir düşmüş
Bulgar askerlerinin isimlerini bildiren defterleri derhal bu Komisyon' a gönderdi.
Ancak, Hilal-i Ahmer'in ısrarla yenilediği baş vurularına karşın, müttefik Balkan
devletlerinden Şubat'ın ilk günlerine kadar bir cevap alınamadı. Bu günlerde
Sırbistan' daki esir Türk subay ve erleriyle Yunanistan' daki esir Türk subaylarının
isimlerini içeren defterlerin ancak bir kısmı Hilal-i Ahmer'in eline geçti. Ayrıca,
Sirkeci Seferi Sevk Komisyonu Reis Muavini Kolağası Ziya Bey, Yunanistan'da
Agrinyon'daki Türk esirlere ilişkin pek çok ismi kişisel çabalarıyla Hilal-i
Ahmer' e iletti.
12 Şubat'tan başlayarak, Hilal-i Ahmer Üsera Komisyonu gazeteler
aracılığıyla durumu ilgilenenlere duyurdu. Kısa bir sürede, yakınlarının hayatta
olup olmadığını, hayatta iseler esir tutuldukları yerleri öğrenmek isteyen asker
yakınlarının bizzat başvuruları 4350'yi geçti. Ancak Hilal-i Ahmer Üsera
Komisyonu'na gönderilen listelerin yetersizliği nedeniyle yüz kadar esir yakınına
olumlu cevap verilebildi. İsimleri defterlerde bulunmayan 300 asker için Belgrat
Beynelmilel Salibi Ahmer Komisyonu'na başvuruldu. İşlemleri hızlandırabilmek
için telgrafücretini üstlenmek isteyen 30 aileden yalnız 10'u yeterli cevap alabildi.
Üsera Komisyonu'na haftanın 3 günü (salı, perşembe cumartesi) yapılan bu
doğrudan başvurular yanında, İstanbul dışından mektup ve telgrafla yakınlarının
durumunu soran asker aileleri de vardı. Komisyona ulaşan 600'ü aşkın dilekçe
sahibinden aradıkları isim listelerinde olanlara hemen mektupla hatta telgrafla
cevap verildi. Listelerde bulunmayanlar için Üsera Komisyonu Belgrat'taki
uluslararası merkeze başvurmuş, ancak, Yunanistan'la Bulgaristan'ın çıkardığı
güçlükler ve esir sayısının çokluğu, cevapların gecikmesine yol açmıştı~
Esaret yerleri belirlendikten sonra, Türk askerleriyle aileleri arasında
haberleşmeyi sağlamak, hatta aileler tarafından gönderilecek para ve hediyeleri
esirlere ulaştırmak, Balkan savaşlarında bir başka önemli sorun olarak ortaya
çıkmıştı. Bu konuda çalışmalara başlayan Hilal-i Ahmer Üsera Komisyonu, 1 Mart
1329 (1913)'dan başlayıp Nisan sonuna kadar çeşitli yerlerdeki Türk esirlerine,
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ailelerince gönderilen 53 mandapost ve 30dan fazla çamaşır paketi ulaştırdı.
Yukanda değinilen acentada da ilk kez görüldüğü gibi 68 o zamana kadar
dünya tarihinde örneği görülmemiş böyle bir girişimin, bazı eksiklikleri olması
doğaldı. Bu durum Salname'de şu cümlelerle vurgulanmaktadır:
"Üsera ile aileleri arasında revabıt ve muhaberat tesis, hedaya irsal için Salib
ve Hilal-i Ahmer merkezlerinin tavassut eylemesi hakkında ittihaz olunan karar
Balkan muharebesinde birinci defa olarak mevki-i tatbikata konulduğu, her
teşebbüsün mebadi de duçar-ı müşkilat olması tabii bulunduğu cihetle üseraya
ibraz-ı muavenet hususunda arzu olunduğu kadar büyük bir muvaffakiyet
gösterilememiş ise de her halde bir çok esirden malumat ahzı ile ailelerine irsal
ve aralannda muhaberat tesis edilmesine imkan hasıl olmuş, bir çok aileler medid
endişelerden bir çok üsera şedid müzayekalardan kurtanlmışlardır".
'Esirlerin aileleriyle bağlantılarını sağlamak yönünde yardımcı olmanın
yanısıra, aynı komisyon, Balkan savaşlannda düşman işgalinde kalan yörelerin
İstanbul'da Darülfünun'da okuyan çocuklarının aileleriyle haberleşmelerini
sağladığı gibi zor durumda olanlara da borç verdi. 69
Üsera Komisyonu, ayrıca, öğrenebildiği
kadarıyla, esirlerin sağlık
durumlanyla da ilgilendi. Örneğin, banşın imzalanmasından sonra Bulgaristan' da,
özellikle Rusçuk'ta bulunan binlerce Türk esir arasında yaygın olan lekeli hurnma
hastalığını kapmış olanlann araç yokluğundan memleketlerine dönmeye güçleri
yetmediğini öğrenen Hilal-i Ahmer, İstanbul'un en tanınmış dört doktoruyla 40
hastabakıcıdan oluşan bir sağlık ekibi oluşturarak Bulgaristan'a gönderdi. Bu
ekip, büyük çabalar göstererek hastalığın pençesinden kurtardığı kimseleri
yurtlarına kavuşturmayı başarmıştı .70

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞl'NI İZLEYEN DÖNEMDE
ESİRLER SORUNU VE HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ

Esirler sorunu Birinci Dünya Savaşı bitiminde de yoğun bir şekilde Hilal-i
Ahmer Cemiyeti'nin önde gelen bir uğraşısı olmuştu Bu konu, çalışmamızın
birinci cildinde ele alınmış olmakla birlikte 71 sorunun aynntılan, Kurtuluş Savaşı
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dönemi ile örtüşmektedir. Bir başka deyimle, Büyük Savaş'ta Rusya, İngiltereFransa ve Yunanistan ile oluşan esirler sorununa, Kurtuluş Savaşı 'nın Türk-Yunan
savaşı şeklinde çarpışılan kısmının esirleri de eklenmiştir. Bu çerçevede, Hilal-i
Ahmer Üsera Şubesi'nin çalışmalan, Osmanlı İmparatorluğu için sıcak savaşı
bitiren Mondoros Mütarekesi ile eski hızını yitirmiş gibi görünse de, kısa bir
süre sonra, Kurtuluş Savaşı ile birlikte gelişen olaylar, bu komisyonun tekrar
önemli görevlerle işe başlamasını gerektirmişti. Şöyle ki, Osmanlı İmparatorluğu
savaştan çekilirken 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondoros Silahbırakışması' nın
mürekkebi kurumadan, İtilaf Devletleri, bu bırakışmanın 24. Maddesi'ne
dayanarak ülkenin çeşitli yerlerini işgale başlamışlardı. Bu işgallere tepki olarak
örgütlenen Kuva-yı Milliye bağlaşıklara karşı işgale uğrayan Türk topraklannı
bağımsızlığa kavuşturmak için yeni bir savaş başlatmakta gecikmedi. Türk
Kurtuluş Savaşı olarak adlandınlan bu mücadelede esir düşenler, Dünya Savaşında
tutsak alınmış esirlerin sayısını arttınrken, bunlara bir de savaşla ilgileri olmadığı
halde Yunan işgalindeki Ege Bölgesi'nden Yunanistan'a esir diye götürülen sivil
Türkler de eklenmişti. Öteyandan, Anadolu ve Trakya'nın çeşitli bölgeleri de
düşman işgalinde olduğundan, bütün esirlerle haberleşmede, ancak Hilal-i Ahmer
Üsera Şubesi 'nin gayretleri ile sağlanır duruma gelınişti. Bu durumda, yakınlannın
nerede ve ne durumda olduğuna ilişkin hiçbir bilgisi olınayanlar, büyük ümitlerle
Cemiyet' e başvurmaktaydılar.

Cemiyet de olumlu sonuç olduğunda

vakit

geçırmeksizin, soru sahibini bilgilendiriyordu:

BELGE 3A
Kız.Arş.Kl.E124

Ankara Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine:

Efendim
Zevcem bulunan Çivril Kazası TelgrafMüdürü Mehmet Rıza Efendi, 2 Nisan
337 tarihinde taht-ı işgalde kaldığından şimdiye kadar bir haber alınamadı. Vasıtayı aliyyeleriyle bir haber alınarak acizelerine tefhimini merhametinizden rica
eylerim efendim.
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23 Teşrinisani 337 (1921)
Karaman'da Ermenekli Hacı Hüseyin Ağa
Hanesinde mumaileyh zevcesi Hatice

143 numro ile 2.12.37'de
soruldu.

Dersaadet Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi'nden

BELGE3B
Kız. Arş. KI E125

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Müdafaa-i Milliye Vekaleti
Sıhhiye Dairesi Merkez İstihbarat
Adet: 1516

26.6.39 (1923)

Kırkdört sahra postallesinde 338 - 63 sicil numrolu zabit vekili Neşet Efendi
bin Lütfü 'nün sıhhatte olduğunu Bulgaristan' da Yama' da müftü ve müderrls Hacı
Ömer Efendi'ye tebliğine delaletleri rica olunur efendim.

(mühür)

3807/2125 Merkeze tahrirat i Temmuz 39
Kız.Arş. kl. 1477

İşte bütün bu gelişmeler Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi'nin içteve dışta övgü
ile karşılanan çalışmalara başlamasının nedenleriydi.
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Hilal-i Ahmer'in Fransız Esirlerine Yardımı

Anadolu'da işgallere tepki olarak örgütlenen Kuva-yı Milliye, Kilikya'da
Fransızlar, ve Irak'ta İngilizler'le çarpışmaya başlamış ve bu çarpışmalar sonucu
taraflar birbirlerinden esirler almışlardı.
1920 Mart'ında İstanbul resmen düşman işgaline girerken kurtuluş savaşının
kalbi de Ankara'da atmaya başlamıştı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da yurdu
düşmandan kurtarmaya odaklanmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması
ve hükümet kurulması, Ankara-İstanbul ikilemini başlatınca, Hilal-i Ahmer
Cemiyeti, ülkenin bağımsızlığı için çarpışan ulusal güçlerin yanında yer aldı.
Ancak, bu durum, Cemiyet'in esirler için üstlendiği görevi yerine getirmesine
bir engel oluşturroadı. Bu durumda Üsera Komisyonunun hemen çalışma alanları
genişletilmiş, maaş tahsisleri ile şehit ve kayıplarının araştınlması için ayn şubeler
oluşturulmuştur. Hilal-i Ahmer'in bu alandaki başanlı çalışmaları da genel bir
memnuniyetle karşılanmıştır. Hatta, Hilal-i Ahmer'in Cenevre Konferansı'yla
saptanmış uluslararası bağlantıları esas alan insancıl çabaları, Kurtuluş Savaşı
başladıktan bir süre sonra Türkler'in haklı karşıkoymaları karşısında bu
topraklarda işgal sürdürmenin anlamsızlığını kavrayan Fransa ile Ankara
Hükümeti arasında ilişkilerin yumuşamasında önemli bir etken bile oldu.
1920 yılı sonlarında Kilikya'da

Fransızlar'la

çıkan çatışmalarda

Türk

kuvvetleri esirler almış hatta Pozantı civarındaki çatışmalarda Fransızlar'ın 412.
Alayı komutanlarıyla
beraber toptan esir edilerek Kayseri garnizonuna
gönderilmişlerdi.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Üsera Komisyonu, Büyük Savaş bitiminde
başladığı işi sürdürerek Anadolu'daki Fransız esirlerin dUrumunu saptamak için
Ankara Hükümeti 'ne başvurdu. Bu başvuru Türk esirlerin de kurtanlmasını içeren
bir girişimi ilgilendirdiğinden, Cemiyet, istediği bilgiyi almakta zorlanmadı.
Hilal-i Ahmer, hükümetin onayını alarak derhal bu esirlerin listesini düzenledi
ve bu listeleri ailelerine haber verilmesi için Fransız Salib-i Ahmeri'ne yolladı.
Bir süre sonra ailelerinden bu esirlere verilmek üzere mektup, para ve paket
gelmeye başladı. Hilal-i Ahmer bir yandan bunları Fransız esirlerine ulaştmrken
bir yandan da esirlerin yazdıkları mektupları ailelerine gönderiyordu
Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin bu konudaki bir başka çalışması da İstanbul' daki

39

Fransız kıtalan tarafından esirlere aynlan 106 sandık elbise ve çamaşır ile Fransız
Salib-i Ahmeri'nin ve Fransız Kadınlar Birliği Heyeti'nin gönderdikleri hediyeleri,
özel bir görevli aracılığı ile Fransız esirlerine ulaştırmak oldu. Sonradan bu
esirlerin geri verilmesi sırasında bütün eşyalannı da Hilal-i Ahmer taşıdı. Elde
edilen sonuçlan Fransız Kızılhaçı'na iletince bu çalışması sevinçle karşılan-mıştı.
Fransız Kızılhaç'ı Türk Kızılayı'nın esirleri konusundaki yardımını Fransa
Harbiye Nezareti'ne bildirmesi, kuşkusuz, Fransa'nın ilişkilerini yumuşatma
çabasında olduğu Ankara Hükümeti ile görüşmelerini
sürdürmesinde rol oynamıştı. 72

daha olumlu yönde

Hilal-i Ahmer bir yandan Anadolu'daki Fransız esirlerine yardım ederken,
öte yanda Kilikya ve Suriye'de Fransızlar'ın elinde kalmış olan Türk esirlerinin
durumu ile de büyük bir özenle ilgileniyordu. Cemiyet, Fransa hükümetinden
aldığı özelonayla, kuşatma ve savaşta çok zorluk çekmiş ve nüfusça azalmış
olan Antep halkına gerekli yardımda bulunınak üzere gönderdiği İmdat-ı Sıhhiye
Heyeti (Heyetin Başkanlığını Kilisli Emin Bey yapıyordu) aracılığı ile Halep'te
ve bazı başka yerlerde gözetim altında tutulan sivil ve asker esirlerimizi de ziyaret
ederek kendilerine para, elbise, çamaşır, sabun gibi gerekli malzemeyi dağıttı.
1921' de de Fransız Kızılhaç'ı Anadolu' daki Fransız esirlerine mektup, para, paket
ve hediye göndermek istediği zaman, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, gerekli aracılık
işlemlerini hemen yerine getiriyordu. Hilal-i Ahmer, bu görevini zaman geçtikçe
Fransız esirleriyle aileleri arasındaki iletişimi sağlamak şeklinde genişletti. Fransız
Hükümeti, Hilal-i Ahmer'in bu çalışmalanndançok memnun kalarak İstanbul
Fransız Fevkalade Mümessili General Pelle aracılığıyla Cemiyet'e çok içten bir
teşekkür mektubu gönderdi. 73
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Fransız esirlerine yaptığı yardımlar, bu ülkede
Cemiyet' e sevgi ve saygı duyulmasını sağlamıştır. Daha da önemlisi, bu yardımlar,
Kurtuluş Savaşı'nın büyük bir cephesinin tasfiye edilmesini sağlayan Türk-Fransız
anlaşmasının da temel taşını oluşturmuştur. Şöyle ki, 1921 Ekim ayında
Fransızlar'ın güney cephesini boşaltarak savaşta taraf olmalannı sona erdiren
Ankara İtilafnamesi imzalanırken esirlere ilişkin sorunlar Hilal-i Ahmer Cemiyeti
tarafından çoktan çözülmüştü. Nitekim Ankara Hükümeti ile anlaşmak üzere
Fransız Hükümeti'nin yetkilisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ile temas
eden Fransa Dışişleri eski Bakanı Franklin Bouillion ile olumlu görüşmeler
başladığında, yukanda da değinildiği gibi, esir karargahlan gezilmiş, bu konuda
diyalog sağlanmış, dolayısıyla Türk-Fransız banşının ilk tuğlası konulmuştu.
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Daha sonraki yıllarda da, örneğin, Mart 1922'de Paris'te Hilal-i Ahmer
Heyeti'ne verilen bir yemek sırasında Fransız Salib-i Ahmeri Başkanı General
Pau, Hilal-i Ahmer'e açık teşekkürlerini bildirmişti~ Ayrıca çeşitli tarihlerde,
Fransız yetkilileri Hilal-i Ahmer'in Anadolu'daki Fransız esirlerine yaptığı
yardımları hatırlatan teşekkür yazılan göndermişlerdir.

Malta'daki Türk Esirleriyle Türkiye'deki İngiliz Esirlerine Yardımlar

Kurtuluş Savaşı sırasında Türk topraklarında işgalci güç olarak bulunan
İngiltere ile de esirlere ilişkin durum, Fransa'nınkinden farklı değildi. Bir başka
deyimle, bu ülke ile de hem Birinci Dünya Savaşı esirleri, hem de yeni tutsaklar
sorunu vardı. Ancak İngiltere, sömürgelerine giden yolun güvenliği açısından
Batı Anadolu'ya Yunan çizmelerini sokan projenin olduğu gibi Dünya Savaşında
Ermeniler'le gelişen olaylardan sorumlu tutulan veya İstanbul'da işgallere karşı
örgütlenmekten dolayı yakalanıp Bekirağa Bölüğünde tutulan aydınların ve bu
kentin 16 Mart işgalinde Meclis-i Mebusan'dan tutuklanan milletvekillerinin
tutsak alınarak Malta'ya gönderilmesi projelerinin mimarıydı.
İngilizler'in tutsak alarak Malta'ya götürdükleri Türk esirleri çoğu siyasi
kimliği de olan aydın kimselerdi. İngilizlerin kaygısı, bu kimselerin serbest
bırakıldıklannda ulusal güçlere katılacaklanydı. Bu bakımdan bu esirler, her iki
taraf için de özel. önem taşımışlardır.
İngilizler"in Malta'da tutuklu bulundurduklan Türk siyasilerinin aileleriyle
iletişimin bir bölümünü Hilal-i Ahmer Cemiyeti üstlenmişti. Ancak, bu iletişim
istenen hız ve düzende olamamıştır. Bunun nedeni de İngiliz sansür işlemlerinin
olumsuz etkisidir.
Hilal-i Ahmer, Malta tutukluları arasında yardıma gereksinmesi olanların
da bulunduğunu öğrenince, bunlara dağıtılmak üzere her ay yirmi İngiliz lirası
göndermiştir. Öteyandan, Türkiye'deki İngiliz esirleriyle aileleri arasındaki
iletişim Hilal-i Ahmer aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. İngiliz esirlerine gönderilen
paket ve paralar da Hilal-i Ahmer tarafından kendilerine iletilmiştir.
Malta tutsaklarının Anadolu' daki İngiliz esirlerle değişim için kullanılmalan
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İngiliz Savunma Bakanı Churchill tarafından önerilmiş, Sevr onaylanmadıkça
soruşturma yapılamıyacağı, i92 i Mayıs ayında İngiltere Başsavcılığı tarafından
bildirilmiş olmasına karşın, sorunun çözümlenmesi, aylar almıştı. Aslında Türk
ve İngiliz delegeleri, Mart ayında toplanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti'nin ilk kez yurt dışında resmen temsil edildiği Londra Konferansı'nda
değiş tokuş konusunu görüşmeye başlamışlardı. Bununla birlikte ilk grup,
İstanbul'daki İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harington'un önerisiyle Nisan
ayı sonunda serbest bırakılmış çözümse sonbahara kalmıştı. 74 Bu tarihe kadar
esirlerle ilgilenmeyi sürdüren Hilal-i Ahmer, son olarak, 22 Ekim 1921' de İngiltere
ile varılan anlaşma sonucu Malta'daki Türk siyasi tutuklular ile, Türkiye'deki
İngiliz esirlerinin değişimine kadar üzerine düşen görevi gereği gibi yerine
getirmiştir.
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Resim 3: 1 Teşrinisani 1337 (1921) tarihinde İnebolu Limanı'nda Centaur Kruvazöründe İcra
edilmiş olan Türk-İngiliz Üsera Mübadelesine Memur edilen İngiliz Heyeti grubu.Sağdan Sola
(Oturan1ar) Ateşemiliter Binbaşı Baird, Major General Franks ve Centaur Süvarisi . Sağdan sola
(ayaktakiler): Mülazun Chidehan, Binbaşı Johnson, Yüzbaşı Armstrong, Hilal-i Ahmer
Murahhası Ali Macit Bey ve Yüzbaşı Campell

42

Yunanİstan'la Esİrler Sorunu

Mondoros'u izleyen işgallere Türkler ilkin pek tepki göstermemişlerdi. Ne
var ki, Yunanlılar'ın 15 Mayıs 1919'da kan dökerek İzmir'e çıkmaları, sonra işgali
Batı Anadolu'da aynı şekilde yaygınlaştırmaları olaya farklı bir boyut getirmiş
ve bilindiği gibi, 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal Paşa,
bölgesel direnişleri bütüncül bir kurtuluş savaşı şeklinde örgütlemişti. Türk
topraklarının kurtarılması için yapılan sistemli ve kararlı mücadele kısa zamanda
ürün vermeye başlamış, 1920 yılı Aralık ayında Ermeniler'le yapılan Gümrü
Anlaşması'yla Doğu Cephesi; 1921 Ekim'inde Fransızlar'la imzalanan Ankara
İtilafnamesi'yle de Güney cephesi tasfiye edilmişti. Fransızlar'la görüşmeler
sırasında İtalyan işgali de kendiliğinden son bulunca, savaşın geri kalan kısmı
Türk-Yunan savaşı şeklinde sürmüştü.

Yunanİstan'daki Türk Esİrlerine Yardım

Yunan kuvvetleri Türk topraklarını işgal ettiklerinde, yerli halktan kadın,
çocuk, ihtiyarları bile içeren toplamı 15,OOO'igeçen kişiyi, savaş alanlarında esir
düşenlerle birlikte; Yunanistan'a ve Anadolu'da işgal altında bulundurduklan
yerlere toplamış ve tutuklamışlardı. Bu Türkesirlerinin yurtlarından, sürgün
yerlerine gidinceye kadar gördükleri zulmün, esir kamplarında da sürdüğü, çeşitli
kaynaklardan alınan haberlerle doğrulanıyordu. Esirlikleri iki seneye yaklaşan
bu çaresiz insanlar ailelerine bir tek mektup bile gönderemiyorlardı. Çeşitli
hastalıklann kol gezdiği hapishanelerde, bütün hukuk kurallannı çiğneyerek
doldurolan siviller dayanma gücünü aşan koşullarda yaşamak zorundaydılar.
Miralay Cafer Tayyar Bey ve bazı arkadaşları casusluk suçlamasıyla hapsedilmişti.
Subaylar maaşlarını düzenli alamıyor, hastalann tedavisi için doktor ve ilaç
bulunamıyordu. En küçük rütbeli Yunan askerlerinin esirler üzerindeki keyfi
hareketlerine sınır yoktu .
Öteyandan, Türk topraklarında da Yunanlı esirler vardı ve bu esirler, oldukça
farklı davranış görmekteydiler. Türk Hükümeti'nin isteği, bu durumu uluslararası
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platformda ortaya çıkmak ve büyük ülkelerin Yunanistan'a yapacağı baskı ile
Türk esirlerini insanca davranışlara kavuşturabilmekti. Türkiye'deki Yunan
esirlerinin durumu gözler önüne serildiğinde iki taraf arasındaki farkı gören büyük
ülkelerin durumasahip çıkacağı umuduyla' Müdafaa-i Milliye Vekili, Hariciye
Vekaleti'nin de önerisini değerlendirerek aşağıdaki yazıyla bu yönde girişimi
başlattı:

BELGE 4
Kız. Arş. KI. 1060
8.11.37 (1921)
Hariciye Vekaleti Celilesine

27 Teşrinievvel 37 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevabıdır:
Yunanlılar'ın kavaid-i beynelmilel hilafında olarak üseramıza reva gördükleri
muamele-i gayrı layıkaya nihayet verilmek ve üseramızın maruz kaldıkları şeraiti hayatiye ve içtimaiyelerini islah etmek üzere bizdeki Yunan üseralarının
bulundukları
garnizonları
ziyaret ve teftiş etmek şartıyla mütekabilen
Yunanistan' da bulunan üseramıza ait gamizonları bitaraf devlet veya beynelmilel
Salib-i Ahmer Komitesi marifetiyle ziyaret ve teftişleri hakkındaki nokta-i nazarı alileri pek muvafık ve musiptir. Müsaraaten icra-yı icabına teşebbüs ile neticeden
malumat ita buyurulmasını rica ederim efendim.

Müdafaa-i Milliye Vekili (imza)

Yunanistan'daki Türk esirlerin içler acısı durumuysa bütün açıklığı ile Hilali Ahmer Mecmuası 'nda gözler önüne, serilmekteydi: 75 Hilal-i Ahmer Cemiyeti
vasıtasıyla uluslararası Salib-i Ahmer Cemiyeti'nden birheyetin Yunanistan'daki
Türk esirlerinin kötü durumlarının haberinin alınması üzerine 22 Kasım' da
Cenevre'deki uluslararası Salib-i Ahmer Cemiyeti'ne telgraf çekerek başvurmuş,
bu yakışıksız davranışa son verilmesini istemiş, iki gün sonra da 13 maddelik bir
rapor yazmıştı. Ayrıca, Anadolu' daki Yunanlılar'ın durumlarını da gözlernek üzere
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tarafsız bir heyet gönderilmesini istemişti. Türkler'in Yunanistan' da kötü muamele
ve şiddete maruz kaldıkları hakkında yazılan rapor şöyleydi. 76
ı. Yunanistan'da

mevcut bilumum Türk üserası zabitleri kimse ile ihtilat

ettirilmemek üzere hapishane hayatı yaşamakta, yemek pişirrnek, çamaşır
yıkamak, odalarını süpürrnek gibi her türlü hizmetleri kendilerine ifa
ettirilmektedir.
2. Haftada pazartesi ve perşembe günleri zabitan, öğleden sonra iki defa saat
4 ile 5 arasında birer nefer refakatinde saat 8' e kadar yiyeceklerini ve içeceklerini
ve ihtiyaçlarını bizzat tedarik etmek üzere çarşıya bırakılmaktadır.
3. Bulundukları hapishane binasında kendileri umumiyetle ihtilattan men
edilerek bu biçarelere bütün manasıyla şiddetli bir hapis hayatı yaşattırılmaktadır.
4. Cephelerde yaralı olarak esir edilen zabitan efendiler hastanelerde hüsn-i
tedavi edilmeksizin hapishaneye sevk edilmekte ve doktorlar tarafından lüzum
gösterilen masaj ameliyatına da hapishane müdürü tarafından mümanaat edilerek
bu veçhile Türk zabitlerinin malul kalmalarına sebebiyet verilmektedir.
5. Cephelerde mecruh olmayarak esir edilen zabitan efendilerin kaffesi
elbiseleri soyulmuş, paraları alınmış ve darp edilmiş oldukları halde yollarda her
türlü hakaretlere maruz bırakılmak suretiyle Atina'ya sevk edilmişlerdir.
6. Atina'da aylarca kendilerine maaş verilmeyerek muhabere ile vakit
geçirilmiş ve bu suretle zabitan efendilerin kuru ekmek yiyerek kuru tahtalar
üzerinde yatırılmaları suretiyle sefaletlerine sebebiyet verilmiştir.
7. Bu esirler Atina'da böylesine sefil bir surette 15-20 gün sırasına göre bir
ay bulundumlduktan sonra Letka Adasına sevk edilerek orada dahi aynı tazyik
altında yaşattırılmaktadır.
8. Zabitan efendilerin mahpus bulundukları askeri hapishanesi kışla kurbünde
efrat hapishanesi yanında bulunduğu cihetle, ekser o katta civardan gelen geçen
Yunan efradının yüksek seda ile Türk milletine hakaret etmelerini işiterek dilhun
olmaktadırlar.
9. Esir edilen Türk efradı hariçte hizmet-i muhtelifede istihdam olunmakta
ve kendilerine yalnız kuru ekmek, bazen biraz yemek verilerek çıplak ve sefil bir
halde yaşattırnakta, ve bu zavallılar en küçük sebep ile darp edilmektedirler.
10. Memleketlerinde

iş ve güçleriyle meşgul iken en küçük sebep ve
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bahanelerle esir sıfatıyla tutulup getirilen memurin-i devlet ile efrad-ı milletten
14-15 yaşlanndaki çocuklar ve 70 yaşlanndaki ihtiyarlar Livsa denilen üsera
karargahında çadırlarda ve ekseriya topraklar üzerinde yatırılmakta ve bu
bedbahlar dahi hizmet-i muhtelifede istihdam edilmekte ve sonra buradan muhtelif
mahallere sevk olunmaktadır.
11. Hastanelerde vefat eden Türk üserası hakkında dinen lazım gelen hörmet
ifa edilmeyerek cesetleri her türlü merasim-i diniyeden mahrum bir halde Hnstiyan
mezarlıkIanna defiıedilmektedir.
12. Üseraya gelen mektuplar kendilerine verilmemekte ve bu mektuplar
ekseriyetle toplattmlarak yakılmaktadır.
13. Yunanistan devair-i hükümetinde üseraya reva görülen gayrı insani
muamelelere hitam verdirecek ve kabul-i şikayet edecek bir merci ve makam
yoktur. Üserayı muhafazaya memur her nefer şahsi terbiyesini ve cibilli efaline
göre icra-yı muamelede serbesttir. Bu neferler bilhassa Türklere karşı yapacaklan
sui muamele için kimseye hesap vermeye mecbur tutulmamaktadırlar.

Türk Hükümeti ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti bu insana yakışmayan koşullara
bir an önce son verilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi 'ne başvurdu.
Yunanistan ve Türkiye'de, iki tarafın elinde bulunan esirlerin tarafsız bir
uluslararası komite tarafından denetlenmesini istedi.
Bu başvuru sonucu, Uluslararası Salib-i Ahmer komitesi tarafından Mösyö
Schatzmann Yunanistan'a ve Dr. A. W. Roehrich 77 Anadolu'ya iki tarafın esirlerini
görüp rapor hazırlamalan için gönderildi.
Bunlardan Schatzmann'ın raporu, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nee iddia olunan
kötü davranış ın gerçek olduğunu göstermektedir. Yunanistan'daki garnizonlarda
bulunan kadın, ihtiyar ve çocuk Türk sivillere, savaş esirlerine gösterilen
davranışların aynının yapılmakta olduğu saptanmıştır.
Yunan tarafının savaşan askerler dışında, her cins ve yaştan Türkü esir
almasının nedeni, elindeki esir sayısını çok büyük göstermekti. Ancak bu tutum,
b~en insanı acı ile gülümseten sahnelerin ortaya çıkmasına neden oluyordu.
Örneğin, Girit-Hanya esir garnizonunda tarihin ilk "Esir Çocuklar Okulu" açılmıştı!
35-40 esir çocuğa yine esir olan aşağıda adlan yazılı öğretmenler ders veriyordu:
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Müdür Takiyettin Bey (Dava Vekili)
Muallim Ömer Fevzi Bey (Bursa, Osmangazi Nahiyesi Müdürü)
Muallim Hüseyin Necati Bey (İzmir Merkez Belediye Tabibi)
Bu okula Hilal-i Ahmer de '1920 yılı başlarında kırtasiye masrafı olarak 100
lira göndermişti. Hatta Hanya'daki esirlerimiz, Suda garnizonuna nakledildikleri
zaman bu "Esir Çocuklar Okulu" da orada tekrar açılarak eğitim-öğretim
çalışmalarını sürdürmüştü 78
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Resim 4: Tarihi Bir Mektep
Yunanistan'ın memleketlerinden nef)rettiği Türk çocuklarının tahsil için Hanya'da hamiyyedi
esirlerimiz tarafından küşat edeilen mektep muallimleriyle talebesinin grubu

Sonradan esirlerle doğrudan doğruya yapılan konuşmalar, Schatzmann'ın
çok ciddi olarak yaptığı teftiş esnasında mevcut olan bir çok kötü davranışa hiç
olmazsa geçici bir zaman son verildiğini ortaya çıkarmış, böylece bu teftişe gerek
gösterilmesindeki isabet kesinleşmiştir.
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Esir Listesi Sorunu

Savaşın kendileri için başanlı görülen ilk dönemlerinde Yunanistan, devletler
hukukuna ve uluslararası kurallara aykırı davranışlarını sürdürüyordu. Türk esirleri
ailelerine gönderecekleri mektupların zarflarını Rumca yazmak zorunda
bırakılıyor ve bu suretle yazılmış ve gönderilmiş mektupla üzerine esirlerin tutuklu
bulunduklan yer ve esirlik numaralarını yazdıkları adresler siliniyordu. Sonuç
olarak da ailelerinden yanıt alabilmeleri olanaksız hale geliyordu. Bu durum Türk
esirlerin en çok yakındığı sorunlardan biriydi.
İletişim bir dereceye kadar uluslararası sözleşmeye dayanılarak, gönderilmesi
zorunlu olan esirler hakkında gerekli açıklamayı içeren listeler sayesinde
gerçekleşebilirdi. Ancak Türk Hükümeti 'nin ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin çeşitli
başvurularına

karşın 1922 Ocak ayına kadar Yunanistan' dan bir isim bile

gelmemişti. Halbuki daha önce Yunan esirlerinin isimlerini içeren Fransızca dört
listeyi Kızılay, Yunan Kızılhaçı'na göndermişti. Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi hayati
bir önemi olan bu liste sorununda başvurusunu yineliyor ve bu konuda Uluslararası
Kızılhaçı'ndan yardım ve müdahale istiyordu.
Bu girişimlerden sonra Yunanistan'dan bazı listeler geldi. Fakat bunlar
Kızılhaçlar arasında geçerli olan yöntemlere aykırı olarak Rumca yazılmıştı ve
ayrıca açık bir bilgi vermekten çok uzaktı. Bu nedenle gelen listeler Yunan
Kızılhaçı'na iade edildi. Bunun üzerine Türk Hükümeti gerekli bilgileri içeren
yeni listeler gelinceye kadar Yunan esirleri hakkında hiçbir bilgi verilemeyeceğini
bildirdi. Aynı zamanda Hilal-i Ahmer Uluslararası Üsera Şubesi, o sırada
İstanbul'da bulunan ve Atina'ya uğrayarak Cenevre'ye gidecek olan Uluslararası
Kızılhaç Komitesi'nden Mösyö Şelemmer'e basılı listeler vererek Yunan
Kızılhaçı 'na gönderdi. Bu listelerin garnizonlardaki
Türk subaylarına
doldurtulması, sorunun ivedilikle çözülmesi açısından öneriIdi. Ancak bundan
da bir sonuç alınamadı. Yunan Kızılhaç'ı, Türk subaylarının sağlamları hasta ve
yaralı olarak kaydettikleri bahanesiyle listeleri göndermekten vazgeçtiğini bildirdi.
Aslında istedikleri, Schatzmann Raporu'nda sayıları tek tek bildirilen yaralı, hasta,
ihtiyar, kadın ve çocukların sayısının ortaya çıkmasını önlemekti. Türk subaylarına
atılan bu çirkin iftirayı Hilal-i Ahmer büyük bir şiddetle reddederek listelerin
hemen gönderilmesini yeniden istediyse de yine bir sonuç alamadı.
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Sorun ancak, Yunan ordusunun müthiş yenilgileriyle, Türkler'in eline büyük
sayıda Yunan esirinin düşmesi sonucu önemli ölçüde çözülebildi. Bundan sonradır
ki Yunan garnizonundaki esir Türkler'e ait listeler gelmeye başladı. Ne var ki, bu
listelerin hepsi birden gelmeyip hatta aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi,
Cumhuriyetin duyurulmasından sonra bile gönderilen, geriye dönmesi de aynı
oranda geciken esirler vardı:

BELGE SA
Kız. Arş. Kl. 1060

Türkiye Cumhuriyeti
Dahiliye Yekaleti
İdare-i Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi
Umumi: 2582 Hususi :230

Hariciye Yekalet-i Celilesine:
15 Teşrinisani 339 (1923) tarih ve 182 numrolu tezkereye zeyldir.
Yunanistan'dan avdet eden ve etmeyen ve akıbetleri meçhul kalan sivil
üseranın esamisi ve ahval-i sairesini mübeyyin İzmir Yilayeti'nden mürsel
defterler dahi leffen takdim kılınmıştır efendim
9 Teşrinisani 339 Dahiliye Vekili Namına Müsteşar
(imza)

Hilal-i Ahmer'e tevdi edilmek üzere Adnan Bey'e 20 minh.
Yine de Yunanistan'da bulunan 36 esir garnizonundan gelen listeler, gerçek
sayının üçte birini karşılıyordu. Asıl listelerse esir değişimine az bir süre kala
gönderildi. Bununla beraber Mübadele Komisyonu, sonradan Yunanistan' da görev
yaparken Atina'da bile listelerde adı bulunmayan bir çok Türk esir saptadı.
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Yunanistan' daki Türk Esirlerinin Aileleriyle iletişimIeri

Türk topraklarını bağımsızlığa kavuşturmak için Mustafa Kemal Paşa
yönetimindeki Türk ordusunun engel tanımayan kararlılığı, 9 Eylül 1922'de
İzmir'in Yunanlılar'dan
zaferi getirdi.

alınmasını, ve onu izleyen hafta içinde de amaçlanan

Yunanistan'ın İzmir bozgunundan sonra bu ülkede ortaya çıkan olaylardan
sonra posta hizmetlerinin aksadığı ve esirlerin gerek kendilerine gönderilen
mektupları almak gerekse yazdıkları mektupları göndermek konusunda
güçlüklerle karşılaştıkları görülerek, bu durumu düzeltmek için başka türlü yollar
yanında Yunanistan'ın çeşitli yerlerinde şubeleri bulunan Genç Amerikalılar
Derneği'nden yardım istendi. Bu derneğin başkanı ile Hilal-i Ahmer Cemiyeti
arasında varılan anlaşma sonucu Türk ve Yunan esirlerine ait para ve mektupların
karşılıklı olarak alıcıların eline geçmesi sağlandı 79
Öteyandan,

Yunanlılar'ın

elinde esir üyeleri olan ailelerin tek sorunu,

yakınlarıyla haberleşememek değildi. çoğu kez, esir düşmüş olan kimseler,"evlerin
geçimini sağlayan babalar, oğullardı. Dolayısıyla, geride kalmış olanlar, savaşın
doğal yoksulluklarının da üstünde, ekmek kapılarının kapanmış olmasının da
sıkıntısını çekmekteydiler. Üstelik tutsak alınarak götürülmüş olanların, yukarıda
değindiğimiz gibi, savaşın sona ermesinden sonra bile yerlerine dönememeleri,
ailelerin yoksulluk ve sefaletini artırmıştı. Osmanlı yönetiminin son bulmasından
sonra ülkede tek yetkili ve sorumlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ise,
bu ve benzeri koşulların ağır yükü altında, kazanılan zaferin bile coşkusuna
varamamaktaydı. Üstelik, Kurtuluş Savaşı sona erince, Birinci Meclis görevini
tamamlamış olduğundan, seçim yapılmış ve Lozan'dan sonra, Türkiye Büyük
Millet Meclisi, İkinci devre çalışmalarına başlamış, 14 Ağustos 1923 'te yeni
bakanlar kurulu seçilmişti. Bu ortamda, Umur-ı Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekaleti, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne aşağıdaki başvuroyla ve bu kez de Dahiliye
Vekaleti tarafından mağdur olduğu saptanmış esir ailelerine yardım eli uzatarak
hükümete destek olmasını istedi:
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BELGE 5B
Kız. Arş. KI. 1060

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Umur-ı Sıhhiye ve Muavenet-i
İçtimaiye Vekaleti
Muavenet-i İçtimaiye ve Darüleytamlar
Müdüriyet-i Umumisi İskan Şubesi
Adet: 42 000/4122

Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumiliğine

Yunanlılar tarafından Yunanistan'a sevk edilen üseramızdan bir çoğu avdet
etmediği gibi bu zavallıların buradaki aileleri pek elim ve sefil bir vaziyette olduğu
muhaberat-ı hariciyeden münfehim olmaktadır. Henüz avdet etmeyen üsera
hakkında lazım gelen makamat nezdinde teşebbüsat-ı lazımada bulunulmuş ise
de bunların ailelerine mümkün olan muavenetin ifası da mertebe-i vücubda
görülmekte olmasını ve Hükümet'in malum olan müzayakalı vaziyeti şimdiki
halde bunlara tahsisattan muavenet ifasını gayrımümkün kılmakta bulunmasına
binaen eşedd müzayaka ve ihtiyaç içinde puyan oldukları tevarih-i muhtelifede
Dahiliye Vekaleti'nden işar kılınmış olan esamisi merbut pusulada muharrer
ailelere Cemiyet-i muhteremelerince mümkün olan muavenetin ifa ve neticesinin
inbası rica olunur efendim.

18 Ağustos 339 (1923)
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
İmza: Doktor Refik (Saydam)
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-----------------------------------,

Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi: 25 Ağustos 1339
Numrosu : 693 Merbutu : 1

Müfettiş-i Umumi Celal Muhtar Beyefendi'ye
25.8.39 Hıfzı

Türkiye'de Yunan Esirleri

Yunanistan ile bir türlü sonuca ulaşamayan Yunan topraklanndaki esirlerin
sıkıntılan zaferden sonra da sürünce, Ü sera Komisyonu, tarafsız bir heyetin hem
Türkiye hem de artık tamamen yenik düşmüş Yunanistan'ın esirlerine gösterilen
davranışı incelemesini istemişti. Türk hükümetinin de onayı ve desteği ile
Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin bir inceleme yapması kararlaştmldı.
İzmir'in geri alınması aşamasında esir alınmış olan ve Türkiye'ye büyük hayallerle
(Megali İdea) girmiş olan Yunanlı komutanlann da aralannda bulunduğu Yunanlı
esirin durumlan, 1923 Temmuz ayı içinde yerinde incelenmişti.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Mösyö Bumier Burckhardt'la onlara
katılan Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi Müdürü Safvet Şav Bey, Anadolu'daki Yunan
esirlerinin bulunduklan gamizonlan gezdikten sonra, 8 Ağustos 1923 'te aşağıda
özetlenen raporu Hilal-i Ahmer Genel Merkezi'ne sunmuşlardı80:
27 Haziran 1923 'te üç kişilik heyeti kabul eden Müdafaa-i Milliye Vekili
Kazım Paşa, kendilerine Türkiye'deki Yunan esirlerinin durumlanm incelemek
amacıyla yapacaklan gezilerde, serbestçe çalışabilmeleri için her türlü yardımın
yapılacağını bildirmiştir. Ayrıca heyetçe istenen esir listelerinin de hazırlanmakta
olduğu ve Üsera Şubesi'nce yakında kendilerine verileceğini eklemişti. Kazım
Paşa'nın eklediği bir başka nokta da bu esirlere Türk Hükümeti'nin "insani
muamele yapmakta olduğu ve esasen bunun gezdikleri yerlerde bizzat müşahade
edecekleri" idi.
Heyet bundan sonra Ankara' daki esir gamizonuna giderken kendilerine Üsera
Şubesi Müdürü Kemal Bey de katıldı. Ankara'daki esirler, "İstasyon Cİvannda
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barakalarla şehre pek yakın mesafelerde havadar tepecikler üzerine kurulan
çadırlarda ikamet ediyorlardır. Esirler aynıyla Türk askeri gibi yiyip içmekte" ve
aynı koşullara tabi bulunmaktadır. Hastalanan esirler askeri hastanelerde Türk
askerleriyle aynı koğuşlan paylaşarak iyileştirilmekteydiler. Esirlerin sağlıklan
mükemmel, giyimleri düzgün, koğuş ve çadırları temizdir. Heyet, yabancı dil
bilen esirlerle serbestçe konuşmuş, hallerini sormuş ve hepsi durumlarından
memnun olduklarını söylemişlerdir.
Heyet ertesi gün yol gösterici olarak kendilerine katılan, Milli Müdafaa
Vekaleti'nden İsmet Bey'le birlikte Yahşihan'a geçmişler ve oradaki çadırlarda
barındırılan esirlerin de "pek memnun" olduklarını gözlemlemişlerdir.
Daha sonra (1 Temmuz 1923 'te) Heyet Bakanlık' ça kendi emirlerine ayrılan
iki kamyonetle Kayseri'ye gitti. Kayseri'nin Talas sayfiyesinde bulunan garnizonda yalnız esir subaylar vardı. Bunun dışında kırk er de bu subayların "emirberi"

Resim 5:

Kayseri-Talas'ta bulunan Yunan üserasının bir grubu

53

olarak oradaydılar. Esir subaylar rütbelerine göre ayrılmışlardı. Generallere ayrı
bir ev verilmişti. Esirlerin bulundukları evler tek tek gezildi. Her k9ğuşta
subaylarla konuşularak bir şikayetleri olup olmadığı soruldu. Hepsi memnun
olduklarını söylediler. "General Trikopis gördükleri hüsn-i muameleden dolayı
bütün üseara namına beyan-ı memnuniyet etti. Ve ayrıca Hilal-i Ahmer' e teşekkür
etti".
Esir subaylara rütbelerine göre açıktaki Türk subaylarının aldıkları maaş
oranında aylık verilmekteydi. En düşük rütbeli subay "yirmi lira kadar bir maaş
almaktadır ki bununla mükemmelen" yiyecek ve giyecek gereksinimlerini
karşılayabilmekteydi. Esirlerin giyimleri mükemmel , koğuşları pek düzenli ve
temizdir. Her türlü istirahatları sağlanmıştır.
Komite üyeleri burada gördükleri düzen ve esirlere gösterilen
davranışlardan dolayı garnizon yetkililerine teşekkür etmişlerdir.

iyi

Heyet Kayseri'den, Ulukışla yoluyla Adana'ya geçti. Burada esir garnizonu
bulunmayıp yalnız hastanelerde altmış kadar hasta esir vardı. Esirler, Osmaniye' de
yetmiş kilometre uzakta yol yapmaktaydılar. Buraya gidilerek yapılan incelemede
de, bu kadar uzaklıkta bile esirlerin sağlık ve bu gibi durumları mükemmel
bulundu. Ancak, esirlerin sağlık işleriyle uğraşan bir esir doktor esirler arasında
malaryadan başka hastalık olmadığını ve esirlere ara sıra kinin dağıtıldığını
söyledi.
Daha sonra heyet, Adana'dan Konya'ya hareket ettiğinde, Milli Müdafaa
Vekaleti'nden Hilal-i Ahmer merkezine heyete ilişkin izlenimler gönderilmişti:

BELGE 6
Kız. Arş. KI. :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
25897/415710.7.939 (1923)

Ankara Hilal-i Ahmer Murahhaslığına zeyldir;

1.Üserayı beray-ı ziyaret Anadolu; da seyahat etmekte bulunan beynelmilel
Salib-i Ahmer azaları, Ankara, Vahşi Han, Kayseri, Adana garnizonlarındaki
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..

üseranın ziyaretini ikmaledrek8.

.

739" a Konya.' a hareket etmişlerdir.

2. Zairinin gerek misafir olduklan mıntıkalarda gördükleri muamele-yi
mihman-nüvaziye karşı ve gerek üserantil ahval-ı umumiyesine karşı fevkalade
memnun olduklan ve hUsn-Hntibaathasılederek
avdet ettikleri verecekleri
raporlarla Türkler.hakkında.müddeiyat~ı
butlanın itae olunacağını ve bilhassa
Lozan' da Türkler lehinde hüsn~i tesir. husule .getireceğini ifade ettikleri mevrut
raporlar riıÜlldericatından .anlaşılmakla arz olunur.
3. Hariciye,

Erkan-ı Harbiye Riyaset-i Celilelerine,

Garp Cephesi K.

(Kumandanhğına) ve Hilal-i Ahmer murahhashğına arz edilmiştir.

Müdafaa-i Milliye Vekili Namına (imza)

2137/3817 teskere suretinin tasayyutla merkez-i umumiye tahrirat
11 Temmuz 39

Heyet, Konya'ya geldiğinde burada-ki esirlerin bir kısmı, belediye emrinde
çahştınhyorlardı.

Bunlara belediye bir miktar gündelik vermektedir.

Heyet bu yolculukları sırasında Yunan askerlerinin ya-kıp yıktıkları yerleri
gördükçe, böyle bir vahşeti gerçekleştiren bir ordunun esirlerine gösterilen iyi
davranışlara adeta hayret ettiler. Heyet üyeleri aynca, Yunan askerlerinden büyük
bir zulüm gören Uşa-k halkının, bir hafta sonra bu esirlere çamaşır yardımında
bulunduğunu duyunca çok duygulandılar.
Heyetin, bütün yolculuğu sırasında görevini kolaylaştırmak

için, askeri

yetkililerce sunulan yardıinlar, onlan çok memnun bırakmıştır. Aynca ziyaret
edilen yerlerdeki Hilal-i Ahmer şubelerinin, özellikle İzmir, Bursa, Konya, Adana
Hilal-i Ahmerleri 'nin gerek esirlere yardımları, gerekse heyete karşı gösterdikleri
konukseverlik her türlü ta.ktir ve teşekküre değer bulunmuştur.sı
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Esir, Değişimi

Lozan' da Türk ve Yunan tarafları arasında imzalanan esir değişimi
anlaşmasına uygun olarak listelerde adları kayıtlı Türk sivil ve asker esirleri
İstanbul ve İzmir limanlarına getirilmiş ve bu seyahat sırasında gerekli iyi
muamelenin sağlanmasıiçin her vapura bir tarafsız delege konmuştur. İzmir'e
gelen esirlerin Hilal-i Ahmer İzmir Şubesi tarafından kurulankarantina
merkezinde gerekli temizlikleri yapılmış; gıda ve gereksinimleri eksiksiz
karşılanmış, ayrıca bu Türk esirlerinden fakir ve.muhtaçlarına çamaşır, elbise,
ayakkabı, palto gibi hemen karşılanması
gereken giyecek yardımında
bulunulmuştur. Memleketlerine gönderilmek üzere karantina merkezinden İzmir' e
doğru yola çıkan kafileler, Hilal-i Ahmedzmir Merkezi' de karşılanmış ve doğruca
hazırlanmış mükemmel misafirhanelerde memleketlerine gidene değin beslenme
ve barınma gereksinimleri
karşılanarak
üzüntülerinin
hafifletilmesine
çalışılmıştır.82
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Resim 6: Türk ve Yunan
. Mübadele-i Üsera
Komisyonu grubunun
Atina'da çıkanlan fotografı
Sağdan sola:l -Beynelmilel
Salib-i Ahmer Heyeti Atina
Murahhası Baron Reding 2Mübadele Komisyonu
Azasından Dr. PageMübadele Komisyonu Reisi
Miralay WildbolzMübadelel Komisyonu
Azasından Dr. Lindsjoe

İzmir gibi İstanbul Hil~l-i Ahmer'i de. Tuzla'ya getirilen Türk esirlerine
gerekli tüm hizmet ve yardımları yapmıştır.
Yardıma muhtaç esirlerin memleketlerine gidebilmeleri için gereksinim
duydukları yol parası Hilal-i Ahmer tarafından karşılanmış, böylece zaten çok
acı çekmiş esirlerin bir an önce ailelerine kavuşmaları sağlanmıştır.83
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Esir Değişiminde Hilal-i Ahmer İzmir Şubesi'nin Başarıları

Genel Merkez'in
Türk esirleri ve bunların Yunanistan'dan
alınıp
memleketlerine kavuşturolmaları, aynca, Yunan esirlerinin de kendi ülkelerine
gönderilme1eri konusunda gösterdiği çabalara Hilal-i Ahmer İzmir Şubesi de
yukarıda değinildiği gibi elindeki bütün olanaklarla katılmıştır.
Bu şubenin yalnız maddi katkılarını şöyle özetleyebiliriz:
- Yunanistan' dan gelen Türk esirlerinin
merkezine 4538 lira,

ilk uğrak yeri olan karantina

- Yunan esirleri ile bu esirleri nakleden vapurlar için 2054 lira;
- Esaretten dönen subaylara para olarak 2452 lira;
- Esirlerin İzmir' den kendimemleketlerine gidebilınesi için gerekli yol parası
olarak 6225 lira bu şube tarafından karşılanmıştır.
Esirler koimsunda Hilal-i Ahmer İzmir Şubesi'nin maddi katkılarına sivil
Ermeni esirlerinin gıda gereksinimi karşılamak için verdiği 351 liralık yardımı da
eklemeliyiz.
Bu şube adı geçen yardımları yapabilmek için 1923 yılı içinde büyük bir
çaba ile ve her kaynağı değerlendirerek 77746,78 lira gelir elde etmeyi başarmıştı.
Bu çabalara bir örnek vermek gerekirse, 6 Mart 1923'te başlayıp aylarca süren
başarı ile düzenlemiş olduğu müsamereyi gösterebiliriz. Halkın ilgisini çekecek
çeşitli etkinliklerin özenle seçilip bir araya toplanarak uzun bir akış içinde
sunulduğu bu gösteri kuşkusuz o dönem koşulları içinde kaçınıamayacak bir
olaydı. Üstelik halkın uzun gösteriden sıkılınaması için aralar, ulaşımı için arabalar
bile düşünülmüştü.
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BELGE 7
YUNANİSTAN'DAN

GELECEK ÜSERAMIZ İçİN

HİLAL-İ AHMER HEYET-İ MERKEZİYEsİ
TARAFINDAN
İktisatKongresi

BinasındaTertip

Olunan

MÜSAMERE-İ FEVKALADE

Martın Altıncı Salı Günü Gündüz Saat Birde Hanımefendilere
Akşam Saat yedi buçukta umuma
Şimdiye kadar şehrimizde emsali mesbuk olmayacak derecede mükemmel olan
işbu müsamereye her sınıfhalk icabet ve bu emr-i hayra müzaharet etmelidir.
Fiyatlar: Mevki-i Mahsus: 5 lira, Birinci Mevki: 2 lira
İkinci Mevki: i liradır
Program muhteviyatının kamilen irae edilebilmesini teminen muayyen saatte
hazır bulunulması temenni olunur.
Kongre büfesinde gündüz hanımlara akşam da umuma nefıs me'kulat izhar
ettirilecek ve esna-yı taamda Ertuğrul mızıkası tarafından en nefıs parçalar
terennüm edilecektir.

Sayfa 2:
PROGRAM

i. İstiklal Marşı : Ertuğrul Muzıkası tarafından .
2. Kahraman Kadın: Dört perdelik fevkalade piyes: Güzide bir mektebimiz
tarafından
3. Sakarya Marşı: Ertuğrul Mızıkası tarafından

4. Meşhur Tabibül-ruh Abner Lui Efendi tarafından meraklı, fenni tatbikat

ı. Şayan-ı

hayret bir müvezzi

2. Bir cüzdan derununda muhtelif zevata ait olarak gıyaben konulacak
mebaliin yeden-be-yed ashabına tefrik ve tevzii

LO DAKİKA İSTİRAHAT

İKİNcİ KıSıM

İzmir'in en mümtaz Heyet-i Musikisi tarafından marş
Nihavent faslı
5.

ı. Peşrev:

Osman Bey

2. Şarkı: Yar Aşkınla. Rıfat Bey
3. Taksim: Keman Sadi Bey
4. Şarkı: Aşk Ateşi: Hacı ArifBey
5. Taksim: Udi Mehmet Ali Bey
6. Şarkı: Dil Seni
7. Taksim: Ney: Cemal Bey
8. Şarkı: Bir İpek Çarşaf

6.

German Piyesi : Minimini hanımlar tarafından

7.

Hilal-i Ahmer Tablosu: Minimini hanımlar tarafından

10 DAKİKA İSTİRAHAT
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üçüNcü

KlSIM

8.

Sancak Hitabesi : Genç amatörlerimiz tarafından

9.

Dans: Yalancia : Genç amatörlenmiz tarafından

ıo.

Koca Ordu Marşı: Genç amatörlerimiz tarafından

lL. Yeşil Boncuk:
iştirakiyle

Minimini

hanımlar

tarafından,

Ertuğrul

mızıkası

12. Levha-yı zi-hayat "bahar" tablo

ıo DAKİKA
DÖRDüNCÜ

İSTİRAHAT

KlSIM

13. Şarkılı Sanayi Opereti : Sanatlar Mektebi tarafından
14. Pehlivan Güreşi: İzmitli Yahya ve Rusçuklu Aziz Pehlivanlar tarafından
15. Komedi: Bu gecenin şerefine mahsus olarak kar-ı kadim orta oyunu
taklidi
Fevkalade gülÜllçlü bir perde udhuke-perdazlanmız

tarafından

16. Avdet Mızıkası
İHTAR: Gece avdet için Kordon ve Göztepe tramvayları ile Karşıyaka için
vapur temin edilmiştir.

(3-6-339 Salı tarihli müsamere-i fevkaladeye mektebimizin
arkadaşlanm meyanında ben de dahil idim.
İmza: Mehmet Abdullah)
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iştirakında

Sayfa: 4
İFADE-İ MAHSUSA

Hain ve alçak Yunanlılar vatanımızı bir harabezara çevirerek mağlub ve
makhur buradan defolurken bunca mezalim ve fecayi irtikap eyledikleri gibi
memleketimizden bir çok bi-günah eşraf, muteberan ve efrad-ı ahalimizi de birer
bahane ile sevgili yurtlarından ve muazzez ailelerinin başından ayırıp
Yunanistan'ın muhtelif mahallerindeki zindanlara nefy ve tagrip ile vatan-cüda
bir halde yaşattıkları ve bu sebeple binlerce ana ve evlatlarla aileleri de bunların
igtırabı yüzünden senelerden beri kanlı göz yaşları dökmesini ve tüyleri ürpertecek
zillet ve hakaretlere maruz kalmalarina sebebiyet verdikleri malumdur.
Şanlı ordumuzun muzafferiyet-i harukuladesi üzerine makhurve perişan olan
düşmanlarımız Lozan' da ittihaz olunan mukarrerata tevfıkan yedIerinde bulunan
üsera ve rehinelerimiz iade etmektedirler.
Senelerden beri bin türlü mahrumiyet ve sefaletlere duçar olan bu bedbaht
kardeşlerimizi şimdi kim bilir ne derece zayıf ve natuvan bir halde bulacağız. Bu
zavallıları bağrımıza basarak tesliye edebilmek için Cemiyetimiz ahali-i muhteremenin muavenet-i imdadiye ve maneviyeleri ile Klozoman tahaffiizhanesinde
ihtiyacat-ı zaruriyelerini temin edebilecek teşkilat vücuda getirdiği gibi İzmir'e
vürudlarında da memleketlerine sevk ve izam olununcaya değin iaşe ve ibateleri
için herkes tarafından ziyareti serbest olan Bilaviste' de Fransız hastanesi arkasında
kain Rum Darüleytamı binasını bu şayan-ı muavenet kardeşlerimizin iskanlarına
tahsis eylemiş ve bu hususta elinden gelen azami fedakarlığı ihzardan hiçbir surette
geri kalmamakta bulunmuştur.
Ancak ne kadar olsa Hilal-i Ahmer'in bu naçiz muaveneti hamiyyetşiar
ahalimizin muavenet-i semihaneleri munzam olmadıkça bittabii mahdut derecede
kalacağından sivil ve asker takriben onbeş bine bali olan üseramıza yapılacak
muavenetin umumi ve şamilolmasını
teminen ve bunların memleketlerine
avdetlerini teshilen muhterem ve hamiyetment ahalinizin uhtelerine düşen vazifei diniye ve milliyeyi bu emr-i hayra iştirak suretiyle de ifa ve haklarında ihzar-ı
asar-ı mihman-nüvazi ve şefkat eylemeleri bilhassa rica olunur.
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti İzmir Heyet-i Merkeziyesi
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Resim 7: Yunan vapuroyla İzmir'e gelen ilk Türk üsera kafilesine puntoda icra edilen istikbal

Ankara Heyet-i Murabbasası Üsera Şubesi

Türkiye' de bulunan

esirlere

ait bilgileri

yerinde

değerlendirip,

sonuçlandırmak ve Anadolu'dan çeşitli konularda istenen bilgilere ulaşabilmek
için merkezindeki Üsera Şubesi 'nin çalışmaları daha genişletilerek Ankara Heyeti Murahhasası'na bağlı olmak üzere bir Üsera Şubesi kuruldu. Bu şube sadece
Yunanlılara değil, Türk esirlerine de hizmet vermekteydi. Nitekim, Türk esirlere
gereken yardım için de, aşağıda görüldüğü gibi, önemli başvurular ve yazışmalara
kurulur kurulmaz hem esirlere yardımcı olma, hem de onlann yerini bulmak
üzere çalışmaya başlamıştı:
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BELGE 8
Kız. Arş. KI. 060
Müdafaa-i Milliye Vekaleti
Sıhhiye Dairesi
Üsera Şubesi Ankara, 4'x.ı337 (1921)

Ankara Hilal-i Ahmer Murahhaslığı Canib-i Alisi~e:

Saadetlu Efendim Hazretleri

Yunanlılar'ın gerek harben esir etmiş oldukları efradımızla, gerek esir namıyla
sürükleyip götürmüş olduğu bir kısım halkla ihtiyaçlan ve terfıh-i halleri hakkında
şimdiye kadar cemiyet-i aliyyelerince yapılan muavenet ve teşebbüsata dair sarih
ve vazıh malumat alınamadı. Yunan mezalimi muhtac-ı izah olmadığından,
aletıtlak esir efradımızın her suretle tahfıf-i alam ve ıstıraplan çaresine t~vessül
etmek ve muavenetlerine şitab eylemeyi iktiza edeceğinden şimdiye kadar bıı
hususta bir guna muavenet ifa buyurulmamış ise cemiyet-i aliyyelerince ikibin
liranın beynelmilel Salib-i Ahmer Cemiyet i vasıtasıyla Yunan Hükümeti
nezdindeki esir efradımıza irsal ve tevziye himmet ile neticeden malumat itasını
ehemmiyet ile rica ederim.
Sıhhiye Dairesi Reisi Miralay (imza)

Merkez-i umumiye tahrirat yazılması ve Sıhhiyeye cevap itası
Muzaffer Beyefendi 'ye: Merkez-i Umumice iki bin liranın üseraya muavenet
suretiyle tevzii rica edildi. Cevap vüruduna kadar hıfzı musayver.
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BELGE 9
Kız, Arş. KI. E124

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Komisyonu
Numro: 2538
(Bu numro cevapta behemehal ihtar olunmalıdır)

Ankara Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi Müdüriyet-i Valasına:

ı.

69 Sahra Postanesi vasıtasıyla 135. Alay 3. Tabur 1 Bölükte Sivas
Vilayeti'nin Karahisar Sancağı'nın Anuçar Kazası'nın Tarak Kariyesi'nden
Hilalcioğlu Mehmet Murtaza Onbaşı' dan burada bulunan ailesi haber
alamadığından, merkumun avakıbının tahkikiyle iş'annı rica ve teyid-i hürmet
eylenm efendim.
İstanbul 10 Temmuz 29 (1923)
MÜHÜR : Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Üsera Komisyonu
2145/3838 Silihiye İstihbarat Kalemi Müdüriyetine Tezkere: 19 Temmuz 339
Hilal-i Ahmer Ankara Üsera Şubesi, aynca Yunan esirlerine gönderilen
mektup, para, paket vesaireyi teslim alıp ilgililere dağıtıyor; karşılığında esirlerden
aldığı makbuz ve mektuplan istihbarat evrakıyla birlikte İstanbul merkezine
ulaştmyordu.
Ankara Üsera Şubesi aynı zamanda esirleri ilgilendiren çeşitli konularla da
uğraşmıştır. Örneğin Rusya' da Birinci Dünya Savaşı 'ndan kalmış Türk esirlerinin
Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bir görevliyi oraya göndermiş ve çeşitli tarihlerde
iki bin liradan fazla para ile buradaki esirlere yardım etmiştir. Bu çalışmalan
yaparken Tiflis ve Bakü' deki Türk siyasi görevlilerinin özel ilgisini kazanmıştır.
Kaldı ki, bu konudaki çalışmalan, dönem ve yöre olarak oldukça yaygındi. Şöyle
ki, dönem, Birinci Dünya Savaşı yıllanndan sonrasına, yöre ise, Balkanlardan,
İskandinavya ve Rusya'ya uzanmaktaydI.
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Rusya'daki Türk Esirleri

Ele aldığımız dönem içinde Rusya'daki
esirler ve durumları, öbür
ülkelerinkinden farklılık taşımaktadır. Şöyle ki, Fransız ihtilali 'nin dünyayı etkisi
altında bırakan bağımsızlık ve özgürlük ruhu, Rusya'da da otokratik siyasal
yönetime tepki düşüncesini geliştirmiştİ. Aydınların uygulamaya geçirmek
istedikleri bu tepki, siyasal düzende değişikliğin yanısıra, sosyal düzenin de
yeniden biçimlendirilmesini içerince, bu sosyal düzenin bir parçası olan işçiler
ve köylüler örgütlenmiş ve sonunda 1917 yılında Bolşevik ihtilali ile Çarlık rejimi
son bulmuştu. Dolayısıyla, Birinci DünyaSavaşı'na girenRusya, Çarlık Rusyası
olmasınakarşın, 1917 de Brest Litovsk'ta barış imzalayarak savaştan çekilen,
ÇarlıkRusyası'nı sona erdirmiş olan Sovyet yönetimiydi. Yeni yönetimin bütün
siyasal, sosyal ve ekonomik konulara olduğu gibi, Rusya'daki Birinci Dünya
Savaşı tutsaklarına da yaklaşımı farklı oldu. Ne Sovyet ihtilali, ne de savaş sonrası
yeni yönetimin izlediği politika bu araştırmanın konusu değildir. Ancak, Rusya'nın
savaştan çekilmesinden sonra topraklarında kalan Türk esirleri ve bu esirlerin
Türkiye'ye getirilmesi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin de roloynadığı bir takım.
gelişmeler ürünü olduğundan, bu araştırmada, ana hatları ve ilginç örneklerle
Rusya'daki Türk esirleri .sorunu ve Hilal-i Ahmer'in buradaki rolüne değinmeye
çalışacağız.

VIadivostok'Tütk Esirleri Macerası

1919 Ekim' inde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Uluslararası
Kızılhaç Komitesi'nin başvurusu üzerine, Sibirya'da topladığı Türk, Alman,
Avusturya, Macar ve Bulgar esirlerinin yurtlarına dönmelerine masrafları
ülkelerince karşılanmak koşuluyla izin verdi. Bunun üzerine Türkiye,
Vladivostok'ta bulunan esirlerinin getirtilebilmesi için bu işi üstlenen Japon
Kızılhaçı'na 240,000 lira gönderme yolunu seçti. Ancak, istanbul'daki İngiliz
Fevkalade Komiserliği emrine Osmanlı Bankası'na bu paranın yatırılmasına ve
aradan bir yıl geçmesine karşın, esirlerin dönmediği görüldü. Bunun üzerine
girişimde bulunan Hilal-i Ahmer, Uluslararası Kızılhaç Komitesi 'ne başvurup,
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paranın Japon Hükümeti'ne verilmek üzere Türkiye'deki İngiliz Hükümeti
Maslahatgüzarlığı 'na henüz gönderildiğini anladı. İşte İngiliz yetkililerinin neden
olduğu bu durum; Alman, Avusturya, Macar ve Bulgar esirlerininçoktan yurtlarına
kavuşmalarına karşın, Türk esirlerinin daha bir yıl esarette kalmalarıyla sonuçlanmıştır.
Ancak "fada" diye adlandırabileceğimiz bu olaylar zincirini ve o zamanki
Osmanlı İmparatorluğu Hükümeti'nin çaresizlik ve aczini, Hilal-i Ahmer Merkez. i Umumisi 1923 'te yayınladığı Rapor şöyle dile getiriyordu: 85
"Zaman ve ahvalin nezaketine binaen esirlerimizin bir sene daha müthiş bir.
ıztrab içinde Vladivostok'ta intizara badi olan bu teehhürün müsebbiplerine karşı
parayı tevdi eden Hükümet tarafından bir hareket icra olunamamıştır. Ancak
Beynelmilel Onuncu Konferans'a takdim edilen raporda cereyan-ı hal zikir ve
ilan olunmuştur".
Sonunda 1004 esirimizVladivostok'tan
"Hey Maro" adlı Japon gemisiyle
yola çıkabildi. Altı haftalık yolculuktan sonra Bozcaada önüne gelen gemiyi, bu
defa da Türkiye'nin savaş halinde olduğu Yunanistan'ın birtorpidosu durdurarak,
içindekileri savaş esiri ilan etti ve Pire limanına götürdü. İnsanlık duygulanyla
hiçbir şekilde bağdaşmayan bu eylemi Hilal-i Ahmer şiddetle protesto ettiği gibi
Uluslararası Kızılhaç Derneği de gerekli yerlere başvurarak Türk esirlerinin serbest
bırakılmasına çalıştı. Yunan tarafı, sorunun devletlerarası hukuk açısından
çözülmesi gerektiği yanıtını vermekle yetinmişti. Bu sırada aynı gemide bulunan
birkaç doktor ve sivil, askeri esir olmadıklarını belirterek derhal bırakılmalarını
istediler. Bu son derece haklı istek de kabul edilmeyince, uluslararası Kızılhaç
Komitesi çalışmalarına uluslararası basını da katma kararı aldı. Bunun üzerine
Yunanistan, doktorlarla sivillerin serbest bırakılmasını kabul etti ve geri kalanları
için Türk ordusuna katılmayacaklarına dair Japon Hükümeti'nin kefil olmasını
istediler. Bu süreçte devam etmekte olan Hilal-i Ahmer ve Uluslararası Kızılhaç
Komitesi baskıları sonucu; sağlık görevlileri ile hasta, kadın ve çocuklardan oluŞan
396 kişinin serbest bırakılması sağlandı. Bu kişileri Hilal-i Ahmer derhalİstanbul' a
getirdi.
1004 esirden geriye kalan 608 kişi için de çalışmalar sürdüren Hilal-i Ahmer,
çok zor koşullarda bulunan bu esirlere Japon gemisi süvarisi aracılığıyla 1000
lira ulaştırdı.
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Yüzlerce kişiyi aylarca bir gemi içinde hapseden Yunan Hükümeti'nin bu
tutumunu sürekli olarak protesto edenUluslar arası Kızılhaç Komitesi ile Hilali Ahmer Cemiyeti, sonunda Yunanistan' ı Türk esirlerini tarafsız bir ülkeye
gönderilmeye mecbur etti. Bununla birlikte, Hilal-i Ahmer, bu esirlerin Yunanistan
tarafından alınmış tutsaklar olmayıp Birinci Dünya Savaşı'ndan kalanlar
olduklarım ve öbür ülkelerin esirleri gibi yurtlarına dönmeleri gerektiğini
belirtmeyi sürdürdü. Ancak, bu görüşün Yunanistan tarafından kabul edilmeyeceği
anlaşılınca, hiç olmazsa Yunanistan'da bir gemi üzerinde kalmaktansa, tarafsız
bir yere gönderilmeleri "çamaçar" onaylandı. Bunun üzerine İtalya Hükümeti,
vaktiyle Avusturya Macaristan'dan aldığı esirleri tuttuğu Azinara (Asinara)
Adası'nı Türk esirlerine ayırmayı, esirlerin ihtiyacını karşılamak için ayda 700,000
İtalyan lireti karşılığı koşuluyla kabul etti. Ancak, İstanbul Hükümeti 'nin bu bedeli
karşılayacak gücü yoktu. Karşı teklif olarak esirlerin o zaman devletlerce. yansız
kabul edilen İstanbul'a getirilip burada göz altında tutulmalanm öne sürdü. Ne
var ki, bu öneri kabul edilmeyip, esirlerin geçici olarak Asinara'da tutulması
kararlaştırıldı. 86 •

Resim 8: Yedi sene esaretten sonra memleketlerine avdet ederken Yunan donanması tarafından
tevkif edilerek 4 ay Pire'de kaldıktan sonra, geçenlerde İtalya'da kain Asinara Adası'na
naklolunan Sibirya'nm Sabık Osmanlı esirlerinin bir çöl gibi olan cezire-i mezkurede ikamet
ettikleri barakalar

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, dokuz yıldır, Sibirya'dan başlayarak çeşitli yerlerde
esirlik hayatının türlü zorluklarına katlanan bu çaresiz insanların dertleriyle
uğraşmaktan bir an bile geri durmadı. Sürekli başvurulan sonucu, en sonunda
esirlerin Türk ordusuna katılmamalan koşuluyla serbest bırakılmalanm sağlayarak
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kiralamış olduğu Ümit Vapuro'nu Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi Müdürü Safvet
Bey başkanlığında bir Hilal-i Ahmer heyetiyle 19 Mayıs 1922'de Asinara'ya
gönderdi .Böylece Türk esirler, anlaşılması kolay, yaşanması çok zor günleri
geride bırakarak 1 Haziran 1922' de yurtlanna döndüler.87
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Resim 9: Azinara'dan üserayı getiren Ümit Vapuru'nun güvertesinde alınan bir üsera grubu

Yukarıda anlatıldığı şekilde Vladivostok yoluyla Rusya'dan gelen Türk
esirlerinin dışında Doğu Sibirya'da Bolşevikler'in serbest bıraktıkları bir çok
Türk esiri daha vardı. Bunlardan bazılar kişisel girişimleriyle yurda dönmeye
çalışıyorlardı. Krasinyorsk (Haritada Krasnoyarsk-Baykal Gölü'nün Kuzey
Batısında) esir garnizonunda bulunmuş olan subay ve erlerden oluşan bir grup,
uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra Kafkasya üzerinden İstanbul'a
gelebildikleri gibi başka bir kısmı da Avusturya'ya ve Almanya'ya geçiyorlardı.
Bunlara yardımda bulunmak üzere Hilal-i Ahmer, Uluslararası Kızılhaç Komitesi
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aracılığıyla İsviçre'nin Viyana ve Berlin maslahatgüzarlıklarına 799.000 mark
gönderdi. Bu yolla Rus sınırından Almanya ve Avusturya yoluyla yurda dönenlerin
sayısı 1922 yılı sonunda 118 kişiye ulaşmıştır. 1923 yılında da Rusya ve Sibirya' da
çeşitli şehirlerde pek çok Türk esirinin bulunduğu biliniyordu. Bu nedenle Türk
Hükümeti'nin Moskova'ya gönderdiği bii: heyetin çalışmalarıyla bu esirlerin de
yurtlarına kavuşmalan sağlandı.
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Ne var ki, Rus topraklan çok geniş, sorunlar da bu genişlik oranında çok
yönlüydü. Kaldı ki, savaş yıllan içinde zaten Rusya içinde ulaşım sağlamak
oldukça güç olmuş, yardım kurumlan bile esirlerle ilgili çalışmalan yapacak
ortamı bulamamışlardı. Bu nedenle,elden geldiğince Rusya'ya yakın ülkelerde
yardım üsleri kurmaya çalışmışlardı. Bu çerçevede, Hilal-i Ahmer'in Rusya'daki
esirlere ilişkin çalışmalannın değinilen geniş alan içinde bir boyutu, İskandinav
ülkelerini, öbür boyutu da Rusya'yı içermektedir.

İskandinavya Boyutu: Hilal-i Ahmer Murahhaslığı ve Görevi

Rusya'daki

Türk esirlerine yardım görevini yapmak için Birinci Dünya

Savaşı 'nın sürdüğü yıllarda en uygun yer, Rusya'ya komşu olan tarafsız ülkelerdi.
Hamburg, Alman Kızılhaçı Kopenhag' da bir özel şube açmıştı. Alman ve
Avusturya-Macaristan
hükümetleri İsveç ve Danimarka hükümetlerinin ve
Kızılhaçlannın geniş ölçüde yardımlarını sağlamıştı.
Yaklaşık 60-70 bin Türk'ün Rusya' da esk olduğunu dikkate alan Hilal-i Ahmer
Cemiyeti, 1917 yılında Üsera Şubesi Müdürü İzzet Bey'i İsveç ve Danimarka'ya
göndererek burada esirlerimize nasıl yardım yapılabileceğini inceletmişti. İzzet
Bey'in verdiği rapor üzerine89 Yusuf Akçora (Akçoraoğlu Yusuf) (Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti Murahhası) sıfatıyla İskandinavya'ya gönderildi. Akçora'nın
görevleri Hilal-i Ahmer tarafından başlıca dört noktada toplanmıştı:
a. Rusya'daki Türk esirleriyle iletişim kurularak sayılannın, bulunduklan
yerlerin elverdiğince sağlıklı saptanması; sağlık durumlan ve gereksinimlerinin öğrenilmesi,
b. Esirler ile aileleri arasında düzenli haberleşme sağlanması,
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c. İsveç ve Danimarka Kızılhaçlarıyla ilişki kurularak onlann aracılığıyla
esirlere para, hediye paketleri, kitap v.s. gönderilmesi,
d. İskandinavya üzerinden Türkiye'ye gönderilen hasta ve yaralı esirlerin.
karşılanıp onlara çeşitli yardımlarda bulunulması

Kopenhag'da Esir Değişimi Konferansı

1917 sonlarında Rusya ile hasım devlet delegeleri, aralarında bir esir değişimi
konferansı
toplamaya karar verdiler. Danimarka Hükümeti, Osmanlı
İmparatorluğu'nu da bu konferansa çağırdı. Bunun üzerine, İmparatorluk'tan şu
delegeler konferansa gönderildi: Bahriye Miralayı Rauf, Erkan-ı Harbiye
Kaymakamı Seyfi Bey, Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi Müdürü İzzet ve Yusuf
Akçora.
Bu Osmanlı delegeleri, Kopenhag' da esirlerle ilgili çalışmalar yapan müttefik
devletler memurları ve Danimarka, İsveç Kızılhaçı çalışanlarıyla görüşmek, aynca,
meslektaşlan Rus görevlilerini az çok tanımak olanağını buldular.
Rusya Hükümeti 'nin esirlere soğuğun şiddetinden koruyacak kadar elbise
vermediği biliniyordu. Osmanlı Harbiye Nezareti Delegesi Seyfi Bey, Alman
meslektaşından
kış gelmeden Türk esirlerine 25,000 kat kışlık elbise
göndermelerini istemiş ve bu istek olumlu karşılanmıştı. Daha sonra, verilen sözün
tam olarak tutulmadığı anlaşılmışsa da yine de kısıtlı bir Alman kışlık elbisesi
dağıtımı yapıldığı bilinmektedir.
Esir değişimi konferansı oldukça tartışmalı geçti. Sonunda esir değişimi
koşullarıyla esirlerin garnizonlarda görecekleri işlemleri saptayan bir sözleşme
delegelerce imzalandı. Ancak, bu sözleşme ilgili tarafların hükümetlerince
imzalanmadığından, hukuki bir yaptırım gücüne kavuşamadı. Bununla beraber,
daha sonra yapılacak Petrograd ve Moskova esir değişimi konferanslarında bu
sözleşme metni bir temel oluşturdu.90

70

Hasta Esirlerimizin Karşılanması

24 Ekim 1917'den itibaren Finlandiya-İsveç-Almanya

yoluyla İstanbul'a

gitmek üzere hasta ve yaralı Türk esirleri Rusya'dan yola çıkmaya başladı. Bu
sırada Hilal-i Ahmer delegesi Yusuf Akçora, bu ülkelerdeki dış temsilciliklerimizle
de iş birliği yaparak, Türkiye 'ye dönen hasta ve yaralı esirlere basit de olsa (çörek,
elma, sigara, kibrit gibi) birer hediye paketi dağıtıyordu. Ayrıca Hilal-i Ahmer
tarafından, bu esirlerimizin subaylanna ellişer mark veya yirmişer kron, küçük
rütbeli subaylarla erlere on beşer mark veya altışar kron para yardımında
bulunulmuştu. 91

Esirlerle Haberleşme

Hilal-i Ahmer delegesi Akçora, Kopenhag'a gitmeden önce de Danimarka
Kızılhaçı Muhaberat Şubesi, Rusya'daki Türk esirlerinin bulunduğu bütün
garnizonlarla iletişimi sağlamıştı. Türk esirlerinden gelen mektuplan ailelerine,
ailelerinden alınan yanıtlan esirlere gönderiyordu. Ancak Akçora'nın çabalanyla,
yeni bir yol daha açıldı. Esirlerin mektuplan artık Osmanlı Sefareti kuryelerinin
İstanbul Hilal-i Ahmer'i ile kurduklan köprüden gidip gelmeye başlamıştı. Bu
yol hem daha emin hem de daha süratliydi. Zamanla Danimarka Kızılhaçı da bu
yolu kullanmaya başladı.92

Türk Esirlerinin Sayısı, Durumu ve İstekleri

Osmanlı Harbiye Nezareti ve Hilal-i Ahmer'ce Rusya'daki Türk esirlerinin
sayısı ve durumu hakkında pek çok bilgi toplanmıştı. Ancak, bu bilgilerin
doğrulanabilmesi, daha da önemlisi sürekli değişikliklerin zamanında saptanması
yeni çalışmalan gerektiriyordu. Bu amaçla Hilal-i Ahmer Üsera Müdürü İzzet
Bey, soru-cevaplı kart postallar bastınp bunlan esir garnizonlanndaki belli başlı
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subaylara gönderdi. Bu kartlarla gamizonlarda bulunan esirlerin sayısı, rütbeleri,
sınıfları, sağlık durumlan, istekleri soruluyordu. Kısa zamanda gelmeye başlayan
yanıtlar hemen Hilal-i Ahmer Merkezi'ne gönderiliyordu.
Gelen yanıtların çoğunda sağlık koşullarinın kötülüğünden, hasta ve
yaralıların çokluğundan yakınılıyorı özellikle giysi gereksinimi dile getiriliyordu.93

Yurt Dışında Tanıtım Çalışmalan:

Hilal-İ Ahmer Delegesİ Almanya'da

Türkiye'yi ve Türkleri çok az tanıyan İsveç ve Danimarkalılar'a Osmanlı
Hilal-i Ahmeri'ni tanıtmak ve böylece, bu ülkeler kanalıyla, Rusya'daki Türk
esirlerine daha yararlı olabilmek için, o dönemin en önemli tanıtım aracı olan
basın kullanıldı. Adı geçen ülkelerin gazetelerinde, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin
çalışmalarını anlatan "interview" tarzında makaleler yayınlandı.
Ocak 1918'de, Osmanlı Dışişleri'nden bir heyetin Rusya'ya gönderilmesi,
ve bu heyete Hilal-i Ahmer delegesi Akçora'nın da katılması kararlaştırıldı.
Rusya'daki Türk esirlerinin her türlü sorunlarıyla ilgilenecek olan bu heyet,
Berlin' de bir araya geldi. Heyet, "Türk Alman Hilal-i Ahmeri" hesabına Deutsche
Bank'tan 20 bin Rus Çar RubIesi ve 30 bin Alman Markı aldı. Bu paralarla heyet,
Rusya'ya gitti. 94

Heyet ve Hilal-İ Ahmer Delegesİ Rusya'da

Heyetin ve Hilal-i Ahmer Delegesi Akçora'nın 13 Ocak 1918 de başlayıp 1
Şubat 1919' da biten Rusya' daki çalışmalarını şöyle özetleyebiliriz:

ı.

Esirlerin değişimi ile Rusya' daki Türk esirlerinin daha iyi koşullarda
yaşamalannı sağlayacak tartışmaların yapıldığı komisyona Osmanlı Hilali Ahmeri'nin temsilcisi olarakkatılmak

2. Öteden beri yapılmakta olan çalışmaları geliştirerek sürdürmek için;
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a. Türk esirlerinin aileleriyle iletişimini sağlamak,
b. Esirlerin bulundukları yerleri, sayılarını, durumlarını, gereksinimlerini
saptamak,
c. Onların maddi ve manevi ihtiyaçlarıyla ilgilenrnek,
d. Türk esirlerine para ve kitap, gazete dağıtIDak,
e. Esirlerin üzüntülerini azaltıp gönüllerini almak,
f. Esir Türklerin durumlarını ve gereksinmelerini özellikle Rusya' da yaşayan
Türk soyluIara duyurarak onların dikkat ve şefkatlerini bu konuya
çekmek, 95

Devrim Yıllarında Rusya'da Esirlerin Durumu

Bolşevikler yönetimi ele alır almaz, Rusya'daki esirlerin hepsini serbest
bıraktıklarını resmen açıklamışlardı. Böylece Rusya, esirlere bakmak görevinden
de kurtulmuş oluyordu. Esirler de Rus halkı gibi çalışarak yaşamlarını sürdürmek
zorunda kalmışlardı. Bu durumda bazı esirler, gönüllü
yaşamayı sürdürdüler ve kendilerine Ruslar tarafından
verilmesi sürdü. Ancak, bütün gamizonlarda,
işler
yürümemiştir. Özellikle subaylar, erler gibi her işi

olarak gamizonlarda
belli miktarda erzak
düzenli bir şekilde
yaparak geçimlerini

sağlayamadıklarından daha çok sıkıntı çekmişlerdir.96

Hilal-i Ahmer Devreye Giriyor

Osmanlı Hükümeti Rusya'daki esirlerimize belli bir maaş vermiyordu. Rus
Hükümeti de maaş vermeyi kesince, Hilal-i Ahmer İsveç hükümeti ve İsveç
Kızılhaçı aracılığı ile aylık olarak Türk subaylara 50, erlere 10 Ruble vermeye
başladı.
Rusya gibi geniş bir coğrafyada büyük bir kargaşa yaşanırken,
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işlerin

pürüzsüz yürütülmesi olanaksızdı. Bununla birlikte, Hilal-i Ahmer çalışanlan,
gerektiğinde Hilal-i Ahmer'i kefil gösterip tüccarlardan borç alarak Rusya'daki
Türk esirlerine ellerinden gelen yardımı yaptılar. Bu konuda Hilal-i Ahmer
delegesi Akçora'mn Miralay Arif Bey'e yazdığı mektup güzel bir örnek
oluşturmaktadıL
"Edinilen istikrazın tediyesini Hilal-i Ahmer deruhte eder. Ve bundan böyle
icab ettikçe ve kabiloldukça
Hilal-i Ahmer'in kefaleti altında istikrazda
bulunmamza (zabit ve efrad için tayin olunan maaş miktan dahilinde kalınmak,
yani mahiye ellişer ve onar ruble'den fazla olmamak şartıyla) Hilal-i Ahmer
tarafından itiraz olunmayacağım temin ederim." 97
Kaldı ki, Akçora kendisi de aynı yöntemi kullanarak Rusya' daki isimlerinden
Türk asıllı olduklan düşünülen tüccarlardan borç alarak Rusya' daki Türk esirlerine
maddi katkıda bulunmuştu. Nitekim, bu çerçevede borç almış olduğu bir kurum,
on yıl sonra, Moskova sefiri kanalıyla vermiş olduğu borcu istetmişti (Bk:BELGE
10) .Bu istekten kısa bir süre sonra Hilal-i Ahmer'in gönderdiği yanıtta borcun,
on yıl sonra da olsa, istenilen şekilde ve kuruşu kuruşuna ödendiği görülmekteydi.
(Bk: BELGE ll).
Hilal-i Ahmer, Rusya' dan başka bölgelerde de savaş sırasında verilmiş borçlar
için başvuru noktası olmuştu. Kurum, kendisine ulaşan aşağıda da bir örneğini
gördüğümüz benzeri isteklerle hep karşılaşmıştı:

BELGE 12A
Kız. Arş. KI. E 129

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Riyaset-i Muhteremesİne

Mısır'da hal-i esarette bulunduğum üç sene zarfında esir ÜIDerave zabitan
ve memurin-i mülkiye vesaire ailelerinden muhtaç olanlara VÜSÜID
yettiği kadar
karzen muavenette bulunmuşturn. Bu meyanda Miralay Ahmet Bey'İn dahi altı
nüfusundan ibaret olan ailesine hemen her ay beşer altışar lira ve kısmen iaşe
masrafı olmak üzere cem'an 200 Mısır lirası ikraz etmiştim. Esaretten avdetiınizi
müteakip hey' eti muhteremelerine vuku bulan müracaattm üzerine Miralay Ahmet
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Bey'in ailesinden maada bütün üseraya ikraz ettiğim mebaliğ ki 800 Mısır lirasına
bali oluyordu, 17Mayıs 336 tarihinde Hilal-i Ahmer veznesinden tesviye edilmiş
ve Ahmet Bey'in Miralay rütbesi mezkur 200 lirayı tediye edebilmesini kafıl zan
ve farz olunarak umuma bezl olunan muamele-i müşfıkane mumaileyhin ailesine
teşmil edilmemişti. Halbuki Ahmet Bey'in maişeti esasen pek nakafı olan
mahsusat-ı askeriyesine münhasır olduktan başka bilahare tekaüdü dahi icra
edilmiş olduğundan mebali-i mezkureyi şimdiye kadar tediye etmek imkanını
bulamamış ve bulması da artık müstehil bir hale gelmiştir. Diğer taraftan benim
kudret-i maliyem de böyle mühim bir meblağı tahsilden sarf-ı nazar etmekliğime
müsait olamadığından mahkeme-i aidesine müracaatla tahsil-i matluba mecbur
olacağım tabiidir. Bu ise hem benim vicdanımı rencide, hem de yegane mameleki
olan hanesini haciz ve fiinıht edilmesi suretiyle Ahmet Bey'i büyük mikyasta
zarardide edecek bir muamele olacaktı. Aynı zamanda Ahmet Bey'in henüz
Mısır'da iken kendisi vasıtasıyla üseraya tevdi olunmak üzere irsal buyurulan
mebaliğ-i azimeden bu paranın tefrik ve ahzı mümkün iken Cemiyet-i
Muhteremelerinin esirgemeyeceğine itimad ederek muavenet-i şefkatkaranelerine
güvenerek böyle bir muamelede bulunmamıştım. Binaenaleyh umuma ibzal
buyurulan atıfet ve şefkatten Miralay Mütekaidi Ahmet Bey'in dahi hissemend
buyurulmasını maal-ihtiram istirham eylerim efendim.

7 Mayıs 340 (1928
Erkan-ı Divan-ı Harbi Reisi Ferik (İmza Galip)

BELGE 12 B
Kız. Arş. Kl.E129

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine:
Maruzatımdır.
Hicaz vali ve kumandan-ı sabıkı Ferik Galip Paşa Hazretleri ile Mısır'da
geçirdiğimiz üç senelik bir müddet-i esarette bütün muhtaç olan esirlere paşa-yı
müşarünileyh karz suretiyle muaveneti nakdiyede bulunmuş ve bu meyanda
bendeniz de aileme karzen 200 Mısır lirası -ki bittabi muhtelif tarihlerde üçer
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beşer olmak üzere ita buyurmuştu. İstanbul' a avdetimizde Muhterem Cemiyetiniz
Galip Paşa'mn benim ailemden maada sair esir ve esirelere karzen vermiş olduğu
mebaliği tasfiye ettiği halde benim Miralay rütbesini haiz bulunmaklığım hasebiyle iki yüz Mısır lirasını müşarünileyhe tediye edebileceğim farz edilerek bizi
istisna etmişlerdi. Galip Paşa'nın bittabii iki yüz Mısır lirası gibi bir mebaliği
bahşedemiyeceği gibi bendenizin de paramızın pek düşük olan kıymetine rağmen
maaşatın kifayetsizliği sebebiyle ve bunlardan başka tekaüt edilmiş bulunmaklığım hasebiyle meblağ-ı mezburu tediye etmekliğim imkan haricinde kalmıştır.
Paşa-yı müşarünileyh aleyhimde ikame-i dava ederse ailemi sığındırdığım küçük
bir ikametgahımı hacz etmesi ve sattırması lazım gelecek ve binaen(aleyh) bir
çok seneler hizmet-i askeriyede bulunan bir uzv-u vatanın ma-aile perişan olması
tabii olacaktır.
Cemiyet-i muhteremenizden bendeniz hakkında da emsalim gibi bezl-i şefkat
ve inayet buyurularak mezkur iki yüz Mısır lirasının Galip Paşa Hazretleri 'ne
tediye lürfunda bulunmalarım arz ve istirham eylerim efendim.

20 Nisan 340 (1924)

Mütekait (imza) Ahmet

Adresim: Kadıköy Acıbadem' de Kadri Efendi Sokağı 'nda 1numrolu hanede
muhkim mütekaid Miralay Ahmet

Her ne kadar Türkiye savaşan ülkeler arasında yer almamışsa da Kızılay
İkinci Dünya Savaşı sırasında da insancıl ilkeleri doğrultusunda, başka ülkelerin
esir sorunlannda yardımcı olmaktan kaçınmamıştır.

76

Resim io: Harp Esirleri

İKİNcİ DÜNYA SAVAŞl'NDA KıZıLAY

İkinci Dünya Savaşı,lEylül
1939'da Alman ordulannın Polonya'yı işgali
ile başladı. Ne var ki, bu savaşın temel taşlan, neredeyse Birinci Dünya Savaşını
bitiren banş anlaşmalan imzalandığı andan beri dizilmekteydi. İlk dünya savaşının
ardında milyonlarca ölü, yaralı,yıkıntı ve acı bırakarak son bulması, sözde dünya
banşı sağlamak için kurulan Milletler Cemiyeti'ne karşın, ne bloklaşmalar son
bulmuş, ne de insanoğlu, savaşla çekilen acılara bir daha yol açmamayı öğrenebilmişti. İki savaş arasındaki yirmi yıllık dönemde silahsızlanma, ekonomik
bunalım, ideolojik aynlıklar, ve silahlanma bir arada yaşanmıştı.
Türkiye içinse bu yıllar, yeni yönetimini ve yeni kimliğini tanıma, anlama,
tanıtma ve anlatına dönemi olmuştu. Değindiğimiz süreçte Türkiye, yönetimini,
hukuk sistemini, eğitimini laik, ulusal değerlere oturtmaya çalıştı. Bunun için de
kendisini Arap kültürel emperyalizminden kurtararak uluslararası ölçütlere oturtacak Türk Devrimi olarak anılan, toplumun her alanına yansıyan yenilik hareketlerini gerçekleştirdi. Tarihini öğrenebilmek, dilini geliştirebilmek için 1931-32
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yıllannda Türk Tarih ve Türk Dil kurumlannı, ülke çapında kültür seferberliği
demek olan Halkevlerini kurarken, sanatçılar, besteciler yetiştirdi. Kurtuluş
savaşının yaralannı sanp ekonomisini güçlendirmeye çalışırken dünyayı sarsan
ekonomik bunalımdan nasibini aldıysa da aynı yıllarda bağımlılık ve geri
kalmışlığın üstesinden gelebilmek için sanayileşmede, kalkınmada çok yol aldı:
Devlet endüstrisinin bir kısmını kurmak, üretmek, işletmek üzere 1933 'te
Sümerbank, 1935'te şişe-cam ve seramik üretecek Paşabahçe; tekstil ürünleri için
İpekiş Yüniş ve onlarca fabrika kuruldu. Anayurt demir ağalarla örüldü. 1930
yılında, 1953 yılına kadar sürecek olan Osmanlı borçlannın ödenmesi başlarken,
Türk Parasını Koruma Kanununu çıkanldı. Merkez Bankası kuruldu. Ülke 1923
yılında un, şeker ve giysi gereksinimlerini ithal ederken 1930'lu yıllarda temel
gereksinimlerini ve sermaye mallannı devlet tarafından kurulan fabrikalannda
üreten bir ülke olmuştu.
Öte yandan, Türkiye, bu yıllarda batıda güçlenen totaliter yönetimler
karşısında demokrasiye bağlılığını koruyacağını kanıtlayabilmek için de büyük
çaba gösterdi. 1925 yılında kısa ömürlü Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
deneyiminden sonra, 1930'da kurulan Serbest Fırka ile bir kez daha çok partili
düzen deneyimi yaşadı. Kısacası, temel iç sorunlarla uğraştı.
Bu evrelerden geçiyor olmak, 1930'lu yıllarda Türkiye'yi dünya ülkelerinden
ve gelişmelerinden soyutlamadı. Dünya ülkelerinin anlaşmalan hiçe saydığı bir
dönemde, İstanbul ve Çanakkale boğazlan üzerindeki egemenliğini 1936 yılında
imzalanan Montreux Sözleşmesi ile, konferans yoluyla belgeledi. Uluslararası
bağıtlarla banşçı ilkelerine sahip çıkarken, dünyayı kaplayan ~avaş bulutlanna
karşın, 1939'da diplomasi yoluyla Hatay'ı Misak-ı Milli sınırlanna kattı.
Savaş sırasında, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği bir yanda, Almanya, İtalya
ve Japonya bir yanda olmak üzere çarpışan bloklann her biri, bu konumuyla ve
stratejik önemiyle Türkiye'yi yanında görmek istediyse de Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü, Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün öneri, hatta baskılara
karşı koyarak ülkeyi savaş dışı tuttular. Türkiye, yansız kimliğini koruyarak,
savaşan tarafların türlü müşküllerinde başvuru noktası oldu. Bu durumunun
konumuz açısından önemi, uluslararası yardım kurumu olarak Türk Kızılayı'nın
beş yıllık çarpışmalar boyunca her iki blokun da savaş tutsaklan, göçmenleri,
bağlantılan ve haberleşmeleri için güvenilir bir uğrak olmasıdır.
Bu noktadan hareketle, Kızılay'ın II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında
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savaşan ülkelerin esirleriyle ilgili haberleşme, paket gönderme, bunlann kontrolü,
esir değişimi, aile bireylerini arama ve gerekene doğrudan gıda, giysi göndermek
gibi etkinliklerini 1940-1947yıllarını içeren kronolojik sıralama içinde okuyucuya
sunacağız:
Savaşan ülkeler adına onların tutsaklarına yardım etmek, Kızılay' ın İkinci
Dünya Savaşı yıllannda en yoğun uğraşılarından biri olmuştur. Kurum'dan bu
yardımlar uluslararası Kızılhaçlar ve ilgili ülkelerin büyükelçilikleriyle konsolosluklarınca istenmiştir. Kızılay da bu büyük hizmeti, çeşitli gereksinme maddeleri
yollamak suretiyle direkt olarak veya, haberleşme ve ulaştırmada bir köprü
görevini üstlenerek gerçekleştirmiştir.
Tüm savaşlarda olduğu
bağlantıları kesilmiş, taraflar
savaşla gelişen göçler, pek
bağlantılarını kaybetmişlerdi.

gibi bu kez de pek çok savaş esirinin aileleriyle
arasında haberleşme sağlanamamıştı. Aynı şekilde,
çok aileyi dağıtmış, aile bireyleri birbirleriyle
Kızılay, aile arama işleri yaparak dağılan aileleri

ve yerlerini saptamaya çalıştı. Savaş bölgelerinde kalmış, adresleri bilinmeyen
veya çok eksik olan aileleri kağıt üzerinde de olsa buluşturmak için sistemli
uğraşılar verdi. Kendisinden yardım isteyen ailelere, uluslararası yönteme uyarak
bastırdığı haberleşme kağıtlarından bir tür adres bankası kurarak kimi zaman
Kızılhaç'ın, kimi zaman da konsoloslukların da aracılığı ile ilgililere ulaştınlmasını sağladı. Benzeri şekilde, Savaş Tutsakları Postası adıyla kurulan, tutsak subay ve erlerin gözaltında bulundukları askeri kıtaları ve yerleri bildiren posta
kartlarını toplayarak yabancı ülkelerden başvurularda, yakınlanndan haber almak
için çırpınan'binlerce insanı bu olanağa kavuşturdu. Türkiye'de gözaltı edilmiş
Alman uyrukluların, subay ve er savaş esirlerinin durumuyla yakından ilgilenerek
onların da aileleriyle bağlantılarını sağladı.98
Çok savaş görmüş bir ülke olarak Türkiye, esarette bulunanların çektiği
yokluğa, Kızılay ise, bu durumda yardımın taşıdığı anlama hiç de yabancı değildi.
Bu noktadan hareketle Kurum, savaşan ülkelerin esirlerine kendi ülkelerinden
gönderilmek istenen çeşitli gereksinme maddeleri içeren paketlerin sahiplerine
ulaşmasını sağlamada da köprü olarak gönüllü yardımcılık yaptı. Savaşın son
bulduğu 1945 yılına kadar konsolosluklar, büyükelçilikler kanalıyla Türkiye
üzerinden esirlere gönderilen kolilerin sahiplerine posta yolu ile ulaşabilmesi
için sistem kurması gerekti. Örneğin, 1940 yılında Ankara'daki İngiliz Sefiresi
Kızılay Başkanlığına gönderdiği 5 Eylül tarihli mektubuyla Almanya' daki İngiliz
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tutsaklara çikolata, bisküvi, konserve, sigara ve giysi içeren paketler gönderebilmek için yardım isteyince, Kızılay, başka ülkelerin de benzeri istekleri
olduğunu gözeterek, bir takım ölçütler belirledi. Gönderilmek istenen posta
kolileri, çoğu kez yiyecek ve giyecek içerdiğinden ve çok sayıda kimseye
ulaştırılmak istendiğinden, bunlar için beş kiloyu ve ayda yüz adedi geçmemesi
gibi bir kısıtlama getirdi.99 Ancak, bu belirlemelerle daha rahat çalışma olanağını
bulabileceğini sanan Kızılay, kısa bir uygulama döneminde, yaptığı hizmetle,
örneğin gıda paketlerinde bazı yerli ürünlerin gönderilmesiyle ülkeye hiç olmazsa
tanıtma yönüyle kazanç bile sağlayabilecekken
kolilerin gönderilmesinin
bürokratik engellerle takıldığını gördü. Bu bürokratik kısıtlamaların Türkiye'nin
uluslararası takdir kazanmasını engelleyebileceğini düşünerek kolilere ilişkin bir
takım önlemler almaya karar verdi. 19 Kasım tarihinde, koli göndermeye istekli
ülkeler için aşağıdaki MUHTlRA ile daha ayrıntılı koşullar belirlerken gelişen iç
sorunların da altını çizdi: 100
1. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nin zevcesi tarafından doğrudan doğruya
Umumi Merkez'de Kızılay Reisliği'ne yapılan müracaat üzerine 12.9.940
tarihli ve 20151 sayılı Kızılay Tezkeresi üzerine mezuniyet hakkında 23.9.
1940 tarihli ve 4384 Numara ile heyet-i Vekile kararı. Bu suretle kolilerin
sevkine başlanması.
2. Başta Fransa olmak üzere diğer bazı muharip devletlerin de aynı haktan
istifadelerine dair Hariciye Vekaleti'ne ve Cemiyet Umumi Merkezi'ne vaki
müracaatları üzerine bu iş için Hariciye Vekaleti 'nde toplanan komisyonda
verilen kararla diğer devletlere ait taleplerin kabulü ile sevkiyata başlanması.
3. Posta İttihadı Mukaveleleri mucibince "ballot" tabir edilen beşer kiloluk dört
kolinin terekkübünden müteşekkil koliler posta idaresince kabul edildiği ve
keyfiyet alakadar sefaretlere bildirildiği halde Gümrük İdaresince red
edilmesinden husule gelen ve halledilmeyen ihtilaf.
4. Hariciye Vekaleti 'nde müteşekkil komisyonda hazır bulunan Ticaret ve
Gümrük ve İnhisarlar vekaletlerine mensup mümessillerin tütün, sigara, kuru
meyve, bonbon v.s. nin koli şeklinde ihracı memleket için mahsur teşkil
etmediğinden başka, faideli olacağına dair beyanatlarına rağmen, tatbikatta
Ankara, İstanbul ve İzmir paket postanelerinde küçük memurların yaptığı
mumanaat yüzünden uğranılan daimi müşkülat ve alakadarlarca yapılan daimi
müracaatlar.
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5. Bu vaziyeti tetkik için Hariciye Vekaleti'nde yeniden toplanan komisyon,
koli miktarını çoğaltmak ve bir kısım milli mahsulatın bila tahdit sevki
hakkında verilen karara ve resmi kanallar vasıtasıyla bu kararın tatbikine
geçilmesi hakkında verilen emre imtisalen sevkiyat başlamışken Gümrük ve
İnhisarlar Vekaleti'nce bu kararı nakzen verilen emirle İngilizler için evvelce
verilen mahdut kontenjan miktarı haricinde kalan kısmın adem-i sevki ve
bilahare müracaat edenlerinkilerinin bila kayduşart ademi ihraçları. Bu emrin
ilgası için yeniden Heyet-i Vekile kararının ıstarına lüzum hası1 olması ve
buna intizar.

Yukarıda saptanan esaslann yaptınmını sağlamak üzere Kızılay temsilcisinin
1941 Şubatında Hariciye Vekaleti'nde Ticaret Vekaleti ile Gümrük ve İnhisarlar
(Tekel) Vekaleti'nin temsilcilerinin de katılımıyla yapılan toplantıda, bir
yönetmelik hazırlandı. Bu yönetmelikte Kızılay tarafından Türkiye yoluyla dış
ülkelerden İngiliz tutsaklara ulaştınlmak üzere gönderilecek kolilerin uluslararası
anlaşmalara uygun maddeler içermesi, üzerinde Kızılhaç işareti olması ve uluslararası standartlara uygun paketlenmiş olmaları öngörülmüştü. Aynı yönetmelikte, koliler için sayısal kısıtlamalar da kaldınlmıştı. Kızılay'ın bu işlevinin
başlangıç noktası İngiliz Sefiresi'nin başvurusu olduğundan, yönetmelikte
gönderilecek maddelerin İngiliz Sefiri adına Kızılay'a teslimi de öngörülmüştü.
Bir süre sonra bu yönetmelik, Başbakanlık tarafından Almanya ile savaş halinde
olan tüm ülkeleri kapsayacak şekilde genelleştiriIdi. Kızılay, bu hizmeti yerine
getirirken, ciddi çalışmalarla,gönderilen bütün kolilerin içeriklerini saptayıp
paketlerin alıcılarının listelerini de yapmıştı. ıoı
Kızılay, gönderdiği yardım paketlerini her zaman postayla yollamayıp, kimi
zaman atadığı delegelere göndermiştir. Elden giden paketler taşınırken, savaş
durumu dolayısıyla, delegeleri seçerken çok özenli davranmış, yolculuk sırasında
izleyecekleri davranışlar açısından çok sıkı önlemler almıştı. Delegelere verdiği
görevlendirme yazılarında örneğin, basın mensuplarıyla konuşmamaları,
kendilerine teslim edilen yükten başka hiçbir yük taşımayı kabul etmemeleri,
görüşmelerini sadece resmi kanallar vasıtasıyla yapmalan gibi uyanlar; birlikte
yola çıkan Kızılay Kontrolörleri için de seyahat edilecek vapuru kontrollerinden,
karaya çıkışlarına, kaptan-tayfa ve yolcularla ilişkilerine kadar harfiyen uymaları
istenen direktifler verilmekteydi (BELGE 15). Bu şekilde 1943 yılında Yunanis-
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tan' a Kızılay' ın yardım malzemesi yanısıra, Ankara' daki İngiliz Elçiliği tarafından
oradaki İngiliz savaş esirlerine, ayrıca, Türkiye'deki Rumlar tarafından da yine
Yunanistan'daki akrabalanna ulaştırmak istedikleri gıda malzemesi paketleri de
götürülmüştü.102
Komşu Yunanistan'a Kızılay'ın yardımı bu kadarla da kalmamıştı. Alman
işgaline uğrayan bu ülkede açlık ve sefalet başgösterince Türk halkı daha 20 yıl
önce kendi topraklannı işgal etmiş olan Yunan halkının sıkıntılannı görmezden
gelememişti. Büyük duyarlılıkla neredeyse bir kampanya ile bu komşu ülke için
para, yiyecek ve giyecek toplanmıştı. Kızılay 28.861 lira harcayarak kuru sebze,
meyve, tuzlu balık, yumurta gibi erzakın Türk vapurlanyla 12 seferde Pire
Limanına taşınmasını sağladı. Kurum, halkın topladığı başka tüketim malzemeleri
ile 505.908 lira 51 kuruşa da 43 .398 lira, 5 ton sabun, ayrıca yiyecek ve giyecek
de katarak hepsini Konya Vapuru ile Yunanistan'a gönderdi. 103
Bu esaslar çerçevesinde Kızılay, örneğin, İngiltere, Fransa, Polonya, Belçika,
Norveç ve Bulgaristan'ın savaş esirlerine 1940-41 yılı içinde 13.692 adet giyecek
ve yiyecek paketi ulaştırmıştır.104
İtalya Büyük Elçiliği'nin isteği üzerine Mısır'daki İtalyan esirlerine çeşitli
zamanlarda valizlerle ilaç, kitap ve mektup; Almanya'nın isteği doğrultusunda
da yine Mısır'daki 250 Alman savaş esirine Noel yortusu için gıda maddeleri
kolisi göndermiştir. Öteyandan, bu iki ülkede enterne edilmiş olan İngiliz ve
Yugoslav esirleri için kendi kanalıyla gönderilenler kadar Kızılhaçlarca gönderilen
binlerce paketi iletmiştir. Söz gelirni, Almanya' da tutsak İngiliz, Fransız,
Polonyalı, Yugoslavyalı, Norveçli ve Belçikalı savaş esirlerine, elçiliklerinin
aracılığıyla 1941-42 yılında kendisine verilen 39.379 adet tutan 196.895 kilo
yiyecek-giyecek malzemesi gönderirken yaptığı harcama,3.290.70 lirayı, 194243 yılında ise 290.345 kiloya varan 58.069 paket için harcaması 7.193 32 lirayı
bulmuştur. Kızılay, gönderme işleminin yanısıra, değinilen paketlerin içeriğinin
kontrolünü de üstlenmiştir. Uluslararası anlaşmalara göre esir kamplanna girmesi
yasaklanmış maddeler ve olası casusluk girişimlerini önleyebilmek üzere bu
kontrolleri ciddiyetle ve sürekIilikle yerine getirmiştir.105 Gönderme işlemi
sırasındaysa, uluslararası posta hükümlerinden yararlanmış, çoğu kez de gereken
harcamalan kendi üstlenmiştir. 106
Kızılay'ın Türkiye'ye sığınan yabancı esirlere aynı hizmeti vererek yaptığı
harcamalar, bir yıl içinde 9.147,70 liraya ulaşmıştır. lO? 1945 yılında savaşın son
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bulmasıyla koli gönderme hizmetine gerek kalmamıştı Ancak, savaşın yol açtığı
mağduriyetler
sürdüğünden, Milletlerarası
Kızılhaç Komitesi kanalıyla
Avrupa'daki Avusturyalı ve Alman savaş malulü esirlere 5,000 metre Amerikan
bezi, 10,000 kilo kuru incir göndermesi gibi, bazı hayır işlemlerini, ayrıca, kayıp
arama yazışmalannı sürdürmüştür. ıos
Savaş boyunca Kızılay'ın bu savaşta bir başka önemli hizmeti de Türkiye'ye
sığınan göçmenlerle Türk limanlanna getirilen savaş tutsaklanna kucak açmak
olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmakta olan komşu ülkelerden zaman zaman
Türkiye'ye
sığınan göçmenlerin yemek-içmek-barınak
gereksinmeleri,
gerektiğinde tedavileri, Kızılay tarafından karşılanmıştır. Kurumun, insancıl
kimliği ve komşuluk ilişkilerinin örtüştüğü bu hizmetler sırasında, komşu ülkeleri
başka türlü yardımlar da yapılmıştı. Örneğin, Yunanistan'ın Almanlarla yoğun
bir savaş sürdürdüğü 1941 yılında Yunan Kızılhaçı'na hasta ve yaralı taşımak
üzere 6 otomobil ve 3000 battaniye gönderilmişti. 109
Esirlere gelince, savaşan taraflar, örneğin, Afrika çarpışmalanndan, özellikle
yaralı ve hasta savaş esirlerini tarafsız ülke olması ve jeopolitik konumu dolayısıyla
zaman zaman Türkiye'ye, Mersin ve İzmir limanlanna getirmişlerdir. Kızılay,
değişime tabi tutulana kadar Türkiye'de kalan bu esirlerin öncelikle hastane ve
dispanserlerinde iyileştirilmesine çalışmıştır. Onlara posta hizmeti vermiş, iaşeibatelerini sağlamıştır. İzmir'de bulunan İtalyan, Alman ve İngiliz esirlerin
mübadelesi sırasında da önemli hizmetler vermiştir. iLO Bu esirler en iyi koşullarda
kendi yurttaşlanna teslim edilirken her birine uygun armağanlar dağıtmıştır. 111
Görüldüğü üzere, daha önce olduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı ve izleyen
yıllarda da Kızılay, esirler konusunda uluslararası boyutta ve büyük bir hizmeti
yüzakl ile vermiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM

HİLAL-İ AHMER'İN BÜYÜK HİzMETİ :
HEMŞİRELİK OKULU

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kurup geliştirdiği Hemşirelik Okulu, Cumhuriyet
dönemindeki en büyük başarılarından biri oldu.
Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk kadının evinin duvarları arasına sıkışması,
ülkenin geri kalmasında çok büyük bir etken olmuştu. Ancak Meşrutiyet
yönetiminde kadının ev sınırlarını aşarak topluma katkılı bir duruma gelmeye
başladığı, ve bu gelişmede Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin büyük roloynadığı Birinci
Cilt'te ele alınmıştı. Cemiyet'in deneyimli hemşirelere duyduğu gereksinme ile
istekli genç kızları yetiştirecek hemşirelik okulu açmak üzere 1911' de bir girişimde bulunduğundan da söz edilmişti: Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne olduğu gibi hemşirelik alanında da büyük emeği geçmiş olan Dr. Besim Ömer, Avrupa'da bulunduğu 1887-91 yıllarında özellikle Londra'da Florance Nightingale Hastabakıcılık Okulu ile yakından ilgilenmiş ve yurda döner dönmez İstanbul' da Kadırga Viladethanesi 'nde (doğumevi) ilk yılı hastabakıcılık eğitimi olan ebelik kursları
başlatınıştı. Buradan ilk kez 1912yılında sadece LO hanım hastabakıcılık kursuna
katılıp diploma almışlardı. Savaş koşullarının bu konudaki boşluğu daha da
belirginleştirmesi üzerine, hastabakıcı gereksinmesi, ilkin İstanbul, daha sonra
İzmir' deki Hilal-i Ahmer hastanesinde açılan kurslarla giderilmiş, hatta, Edirne' de
de bir Hastabakıcılık Dersanesi açılmıştı. 1913-l4'te bazı genç hanımlar Hilal-i
Ahmer tarafından doktorların yanında stajyerler gibi hastabakıcılık eğitimi görmek
üzere Kadırga Hastanesi'ne gönderilmişlerse de bu uygulama süreklilik göstermeyince kurslar en verimli uygulama olarak kalmıştı (BELGE 16). 1914-15yıllarında
da İstanbul Darülfiinun'unda açılan ve ciddiyetle yürütülen kurslara katılan
hastabakıcı adaylarının sınavları Askeri Sağlık Dairesi ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Başkanlığı tarafından yapılmıştı. ı Kurslardan yetişen 300 kadar hastabakıcı hanım, savaş boyunca hizmet vermişlerdi. 1915yılında yayınlanan Dr. Besim Ömer'in
"Hastabakıcılık" kitabı ile dönemin aydınlarından Osman Paşa'nın hastabakıcılık
kursunu bitiren kızı Fatma Züleyha Hanım tarafından Fransızca'dan Türkçe'ye
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çevrilen kitap, bu dönemde yetişen hastabakıcılara ışık tutmuştu Ülkenin ard
arda sürüklendiği savaşlarda sağlık hizmetleri ve hastabakıcılara duyulan büyük
gereksinmenin kavranmış, bu hizmeti verebilecek kadroların ciddi bir okul eğitimi
alarak yetiştirilebilmesi için girişimler hep tekrar-lanmıştı. Ancak, savaş koşulları,
hemşirelik okulunun kurulmasını ve kursların gelişebilmesini engellemişti. Oysa
Kurtuluş Savaşı boyunca da aynı gereksinme ve engeller süregelmiş ve bu kez
de Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Askeri Sağlık Dairesi ile işbirliği yaparak 1918
yılında geliştirdiği 3 er aylık acil yardım (Samariten) kurslarında düzenli olarak
yardımcı hastabakıcılar yetişebilmişti.2
Bu kurslardan yetişen hastabakıcılara, belli. bir eğitim gördüklerinin kanıtı
olarak birer de belge verilmişti ( BELGE 17).
Okullaşma için Kurtuluş Savaşı 'ndan sonra da girişimler sürerken3 (BELGE
18) kurslarda yetişenlerin bilgili, dersliklerin iyi donanımlı olmasına dönemin
koşulları elverdiğince çaba gösterilmişti. Ne var ki, bu hastabakıcılar, pratik bilgi
ve becerilerde kendilerinden daha ileri eğitim gören hemşirelerden farklılıklarını
kanıtlamak için klinik hizmetlerinde büyük sorumluluklar almaktan kaçınmıyorlardı.
Cumhuriyetin duyurulmasından sonra, kız-erkek aynmı yapılmaksızın yeni
yetişecek Türk gençlerinin eğitimini ele almak, devletin en önde ve ivedi görevlerinden biri olmuştu. 3 Mart 1924'te medrese eğitimini kaldırarak tüm okulları
devletin laik eğitim sisteminde birleştiren Tevhid-i Tedrisat, yani, öğrenim birliği
yasası çıkarılırken, meslek eğitimi de aynca önem kazandı.
Hemşirelik, hastabakıcılık, öğretmenlikle birlikte, Türk kadınları için yüzyılın
başından beri yavaş yavaş kabul görmeye başlamış bir meslektL Ne var ki, Cumhuriyet duyurulduğunda Türkiye'de biri, daha sonraları dalında büyük hizmetler
verecek olan Safıye Hanım (Ebril) olmak üzere, sadece dört Müslüman hemşire
vardı. 4 Bu çerçevede,ıı Aralık 1924'te İstanbul' da yapılan Hilal-i Ahmer Kongresi'nde savaş yıllarında eğitimli hemşirenin öneminin iyice anlaşıldığının da altı
çizilerek Hemşire Okulu açılmasına karar verildi. Aynı kongrede, ulaşım kolaylığı
açısından okulun Haseki, Gureba ve Cerrahpaşa hastanelerinin yakınında olması
ve vakit geçirmeden bir okul müdürü atanarak çarkların döndürülmesi de
kararlaştırıldı. 5 5 Kasım 1924 'te aşağıdaki belgede de görüldüğü gibi, Yönetim
Kurulu'nun imzalarıyla okul için kiralanacak olan bina saptandı:
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BELGE 19
Kız. Arş. KI 330
(Karar Sayısı 3900)

Nişantaşı'nda Karakolhane Sokağı'nda Ferit Paşa Konağı namıyla maruf
bina, tamamının şehri 275 liraya kadar bir icar ile isticarı ile Hastabakıcılık Mektebi'ne tahsisine (üstü çizili: ve bir mühendis vasıtasıyla planlarının icrasına karar ver) karar verildi.
5 Teşrinisani 340
(Yönetim Kurulundan Besim Ömer,
Akil Muhtar ve öbür üyelerin imzaları)

Birçok kaynakta "Hastabakıcılık Hemşirelik Okulu" olarak da anılacak bu
okulun a'çılışında hemşire adaylarında 1911 yılında kararlaştırılan esaslar
benimsendi. Bu çerçevede, hemşire adayının öncelikle okuma-yazma bilmesi,
iyi ahlak sahibi olması ve vücutça sağlıklı olması öngörülmekteydi. Dr. Besim
Ömer ve Ziya Nuri paşaların da içinde olduğu bir komisyon yeni bir yönetmelik
hazırlayarak Gureba Hastanesi Direktörü Ömer Lütfu (Eti) Bey'in müdür olarak
atandığı okulda ilk 3 ayın hazırlık dönemi olması, bunu da iki yıllık eğitim
döneminin izlemesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda, hemşire adaylarının ilk üç
aylarını değinilen hastanelerde hazırlık dönemi olarak geçirdikten sonra okula
resmen kayıt olmaları öngörülmüştü. Böylece, Aksaray'da Sinekli Bakkal Sokağı 'nda Kazasker Ali Bey Konağı, okul haline getirildi. 32 kişi ile eğitime başlayan okulun açılması ise 21 Şubat 1925'te gerçekleşti .Okulun açılışı, aynı gün
Hilal-i Ahmer Merkezi'ne aşağıdaki yazı ileresmen bildirildi:
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BELGE 20 a
Kız. Arş. K1.330
Türkiye Hilal-i Ahmet Cemiyeti
Hastabakıcılık Mektebi ve Yurdu İstanbul 21 Şubat 1341
Telefon : İstanbul 2209

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Rİyaset-i Celilesine

Efendim Hazretleri:

Mesleğe aş ina hastabakıcılar
mesai-i azamiyesiyle Türkiye'de

yetiştirmek üzere Merkez-i Umumilerinin
ilk defa tesis edilen Hastabakıcı Mektebi

bugünden itibaren küşad ve talebelere tatbikat-ı ameliye görecekleri hastanelerde
vazife ve hizmetlerine ve tecrübe devresine ait tedrisata ibtidar olunduğunu zatı riyasetpenahilerine arz etmekle mübahiyim. Mektebe kayıt ve kabul edilen
talebelerin esamisi merbuten arz ve takdim kılındı. 1 Mart 341 (1925) tarihinden
itibaren talebeler tatbikat-ı ameliye görmek üzere Gureba-yı Müslimin, Haseki,
Cerrahpaşa hastanelerine devam edeceklerini arz ve cemiyet-i muhteremelerinin
bu gibi insani ve yüksek pek çok asar ve müessesata mahzariyetlerini temenni
ederim efendim hazretleri.
Hastabakıcı Mektebi Müdürü
Doktor Ömer Lütfü

Beray-ı malumat kıraat olunmak üzere heyet-i idareye 22 Şubat 341
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BELGE20b
Kız. Arş. KI. 330

Ittıla hasıl edilmiş olmakla muvaffakiyet zunnında tezkere-i cevabiye
tastiri karar-gir oldu. 25 Şubat 341
(Beş İdare üyesinin imzalan)

Merbutu : 1 28 Şubat 41, 86/84 Hastabakıcı mektebine cevap yazıldı

BELGE 20 c
Kız. Arş. Kl. 330

HİLAL-İ AHMER HASTABAKlCI MEKTEBİ'NE

SENE-İ TEDRİsEDE

KAYIT VE KABUL EDİLEN TALEBELER

1. Mihriban Salih Hanım 2. Nimet Halil Hanım 3. Fatma Kasım Hanım 4.
Vahide Hamid Hanım 5. Nigar Halid Hanım 6. Fatma Osman Hanım 7. Ayşe
Mustafa Hanım 8. Fehime Abdullah Hanım 9. Şükufe Abdullah Hanım ıo. İsmet
Bekir Hanım lL. Sıdıka Rüştü Hanım 12. İsmet Mehmet Hanım 13. Fatma
Abdurrahman Hanım 14. Müruvvet Süleyman Hanım 15. Adalet İbrahim Hanım
16. Hüsniye Ahmet Hanım 17. Bedia Cemil Hanım 18. Vesile Ahmet Hanım 19.
Hatice İsmail Hanım 20. Feride Kazım Hanım 21. Naciye Hüdaverdi Hanım 22.
Reyhan Halid Hanım 23. Hayriye Mehmet Hanım 24.Naime İsmail Hanım

(Mühür: Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hastabakıcı Mektebi ve Yurdu)
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Resim 11: Hastabakıcı Mektebi Heyet-i Tedrisiyesiyle Son Sınıf Talebatı.
Sağdan itibaren: Başhemşire Pavlakoviç Hanım; Doktor Ali Eşref Bey; Guraba Hastanesi
Sertabibi ve Hastabakıcı Mektebi Müdürü Ömer Lütfii Bey; Doktor Osman Şerafettin Bey;
Operatör Ali Rıza Bey

Okul açılır açılmaz karşılaştığı üç büyük sorun aileler, öğretmenler ve öğrencilerle ilgiliydi. Ailelerle ilgili sorun, ülkenin toplumsal sorunuydu. Hemşirelik
mesleği, kadın erkek ayrımı gözetmeksizin hastalara ilgi ve bakım üzerine
kurulmuştu, Kızların çalışmak bir yana, okumalarının bile henüz tam olarak
benimsenmediği bir ortamda, kız çocuklarını hem de böyle bir meslek edineceği
bir okUla gönd~rmeye aileler, hiç de gönüllü değillerdi. Bu bağlamda, okulun ilk
öğrencileri, çoğu kez, ailelerine ve topluma karşı kabullenilme savaşı veriyordu
demek, yanılgı olmamaktadır. Güç koşullarda, aile ve toplum baskısı altında,
okulun ilk öğrencileri, ayrıca, onları okula göndermeyi kabullenen pek az aile,
gerçek anlamda öncülerdi.
Öğretmenlerle ilgili olan soruna gelince, her yeni eğitim atılımında olduğu
gibi, bu kez de öncelikle eğitici kadronun oluşturulması gerekti. Eğitim sistemi
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bütünüyle yenilenmiş ülkede sayısı az olan yetişmiş insanlar, zaten ellerinden
gelen katkıyı esirgemiyorlardı. Ne var ki, meslek okullarımn eğiticilerinin belli
uzmanlık bilgileriyle donatılmalan, kaçımlmazdı. Bu durumda da, hastabakıcılık
konusunda ders verebilecek nitelikli bir ekibi hızla yetiştirme sorunu ile
karşılaşıldı. Türkiye'deki Hilal-i Ahmer etkinliklerini yakından izleyen Amerika
Birleşik Devletleri'nde Detroit (Michigan)'da Cemiyet'in hiç de küçümsenemiyecek etkinliklerle sesini duyuran şubesinin gayreti ile altı genç kıza Ford
Foundation'un bursu sağlandı.

BELGE 21 a
Kız. Arş. Kı. 330

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti
Orta Tedrisat Dairesi
Umumi: 7487
Hususi: 10268 Ankara, 25.10.1341(1925)

Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine
28.7.41 tarih ve 477/454 numrolu tahrirat-ı aliyyeleri cevabıdır:

Amerika' da Detroit kasabasında müteşekkil Hilal-i Ahmer Merkezi 'nin Ford
müessesatına Türk hanımlarım kabul ettirrnek hususundaki mesaisi memnuniyetle
karşılanmış ve beş hammın bu komisyon marifetiyle intihabı Erenköy Kız Lisesi
Müdürü Mahir Bey'e yazılmıştı. Mumaileyhten cevaben alman tahriratta bu işe
memur edilen komisyon tarafından merbut listede isimleri yazılı hammlann
intihab edilmiş olduğu bildirilmektedir. Hastabakıcılık mektebinde ikmal-i tahsil
için lazım gelen evsaf ve şeraiti haiz olduklan cihetle Amerika 'ya izamlan
vekaletçe de tensib edilen bu hanımlann mezkur lise müdürlüğünden aranmasım
rica ve bilvesile teyid-i hürmet eylerim efendim.
MaarifVekili Namma (imza)
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Evrakça kaydedilmiştir Sayfa: 104,
Tarihi: 31 Teşrin-i evvel 1341Numrosu 830
Cevap tarihi 30 Teşrini sani 41
Merbum: 1
194/670 tezkire ile Erenköy Lisesi Müdüriyetine yazıldı
Kaleme: 31min Erenköy Lisesine mektup yazılmış olmağla cevap vüruduna
kadar hıfzı

BELGE 21 b
Kız.Arş.K1.330

İsmi

Sinni

Seniha Fuat Hanım

21

Erenköy Kız Lisesinden ve
Amerikan Koleji'nden mezun,
Kolej'de Biyoloji Muallimi

Esma İbrahim Hanım

22

çamlıca

Kız

Lisesi 'nden

mezun Amerikan Hastabakıcı
Mektebi 'ni ikmal
etmiş,
elyevm Kolej' de muallim
Bedriye Mustafa Hanım

21

Öksüz Vurdu Kız Muallim
Mektebi 'nden mezun, aynı
zamanda kolej derslerini takib
ediyor, iki sene sonra ikmal
edecek

Fehime Fevzi Hanım

25

Kız Muallim Mektebi 'nden
mezundur.
Amerikan
Kız
kolejinde muallimdir. Aynı
zamanda kolej derslerini takip
ediyor
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IS

Fahıiinnisa Ali Hanım

İlk tahsilini Hususi Kayalar
Mektebi 'nde ikmal etmiştir.
Amerikan Kız Kolejinin ilk
sınıfına devam ediyor

Bu aşamada, okulun gelişmesi konusunda çok duyarlı olan müdürü Dr. Ömer
Lütfu, ı929 yılına ilişkin raporunu 30 Ocak ı930' da Genel Merkez' e göndermişti.
Bu raporda okulun altı yıllık çalışmaları kısaca özetleniyor, ayrıca, iki yıl önce
Almanya'ya Berlin dolaylarındaki bir okula (Augusta Viktoria Heim) daha ileri
öğrenim görmek üzere gönderilmiş olan öğrencinin başarılı bir eğitim gördükten
sonra, 1929 yılında okula döndüğünden ve başhemşire yardımcılığı göreviyle
yükümlendirildiğinden de söz ediliyordu. (BELGE 22 a,b).
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Öte yandan, okula öğrenci bulmanın özellikle kızlano okuması veya çalışması
alışkanlığının bulunmadığı bir ülkede güç olacağı düşünülürken, olanaksız
kesimler için, ücretsiz öğrenim görmenin ve hemşireler için vakit geçirmeksizin
Yaniköy' de açılan yurtta barınabilmenin, ve halk arasında maddi güvence
anlamına gelen "altın bilezik" olarak tanımlanan meslek sahibi olmanın ekonomik
avantajları ağır bastı. Daha okul açılırken, kimsesiz veya fakir çocukları bağrına
basan Darüleytam'dan okula kendi öğrencilerinden de alınıp yetiştirilmesi için
başvuru gelmişti :

BELGE 23
Kız Arş KI. 330

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti
Darüleytamlar Müdiriyet-i Umumiyesi
İdare Şubesi
LO Mart 1341(1925)

284

Hülasa: Darüleytamlardan, Hasta Bakıcı Mektebine kabul edilecek kızlar
hakkında yapılabilecek azami muavenetin iş'arı ricasını muhtevi.
Maarif Vekalet-i Celilesinin idaresi altında bulunan leyli mekteplerdeki
revirlerde hasta bakıcılık1a istihdam edilen kadınların bazıları bu vazifenin taleb
ettiği bir seviyede olmadıklarından, Darüleytamlarda ilk tahsiHerini ikmal etmiş
veya etmek üzere bulunmuş ve yaşları ilerlemiş olan kızlarımıza mÜllasip bir
hastanede açılacak kurslarda hastabakıcılık öğretilerek muvaffak olanlarına birer
ehliyetname itasıyla Vekalet emrine verilmesi hakkında mütalaa-i acizinin inbası
Vekaleti müşarün ileyhadan emr ü işar buyurulmaktadır.
Ahiren İstanbul'da Haseki'de idare-i aliyyeleri tarafından açılan hastabakıcı
mektebine darüleytamlardan talip olan kızlarımızın tercihen kabul edilmekte
olduğu gazetelerde nazar-ı şükranla görülmüş ve müessese müdürlerine vukuu
bulan tebligat üzerine Ortaköy Kız ve Valdebağı Darüleytamlarından on, onbeş
kızımızın staj devresini ikmalden sonra kabul-i kati muameleleri yapılmak üzere
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alıkonulduğu müessesat müdürleri ile ceryan eden muhabereden anlaşılmış ise
de bunların müddet-i tahsiliyelerinin iki sene olmasına ve tahsillerini ikmal ettikten
sonra beş sene müddetle idare-i aliyyelerinde hizmet mecburiyetini taahhüt
eylemelerine binaen bu şerait dairesinde vekalet-i celilelerinin noktayı nazarıarının
tatminine imkan görülernemektedir.
Elyevm darüleytamlarda 16-20 yaşlarında 60-70 kadar kızımız mevcuttur.
Bunlar az bir müddet tahsil ile hastabakıcılIk sanatını iktisab edebilecek ve bilahare
vekalet-i celilenin emrine verilecek olur ise hem bu kimsesiz, yetim kızların
istikballeri temin edilmiş, hem de mekteplerde hastabakıcılık ünvanından başka
bir meziyetleri olmayan ve fakat ihtiyaç dolayısıyla bu gün istihdamıarına
mecburiyet hissedilen na-ehiller elinden evlad-ı memleketin sıhhatleri kurtarılmış
olacaktır.
Binaenaleyh bu hususta idare-i aliyyelerince bize yapılabilecek azami
muavenetin vazıhen tayin ve işarını rica ve bilvesile arzı hürmet eylerim efendim

Darüleytamlar Müdürü ( imza)

Mütalaaları

beyan buyurulmak

Ömer Lütf'ü Beyefendi'ye

üzere Hastabakcı

Mektebi

Müdürü

14 Mart 341

Evrakça kaydedilmiştir Tarihi: 14 Mart 1341Numrosu 265
Cevap Tarihi: 13 Nisan 41 259/50 tahrirat ile cevabı yazıldı"

Ancak, bu, yine de genel bir anlayışın göstergesi olmaktan çok uzaktı.
Kızların okum.ası ve çalışması, Türkiye'nin çağdaşlaşması atılımının büyük bir
parçasıydı. Aileleri kız çocuklarını okutmaya yüreklendirmek üzere Türkiye Hilali Ahmer Mecmuası da kendi kendine bir görev üstlenmişti. "Genç Türk
Hanımlarına" duyurusu ile okulu tanıtıp gençleri geleceklerini şerefli bir meslek
sahibi olarak garantiye almaları için okula başvurmaya çağırmıştı. 6
Hemşirelik Okulu'nda okutulan derslere gelince, başlangıçta bunlar yukarıda
değinilen

hastanelerin

uzman hekimleri
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tarafından

Gureba Hastanesi'nde

verilmeye başlandı. İlk üç ayı yazılı bilgiler alan ve bir çeşit deneme dönemi
geçiren öğrenciler birinci sınıfla her sabah 7-12 arası hastanelerde çalışıp öğleden
sonralan okulda derslerini sürdürüyor, ikinci sınıfta ise Gureba hastanesinde
uygulamalarla eğitim görüyorlardı .7
Öğrencilere verilen derslerin yanısıra, yöneticiler, hastabakıcılann giysilerini
de saptamak durumunda kalmışlardı. Bunun için dış ülkelerle yazışmalar yapılmış,
üniforma uygulamaları
dikkate alınmıştı. Örneğin, İngiltere Kızılhaç
Cemiyeti'nden sorulan görüş üzerine Genel Merkeze değişik kademelerde giyilen
üniformalara ilişkin bilgiler ve çizimler gönderilmişti. (BELGE 24).
1926 yılında 20, 1927de 27 öğrenci alan okul ilk mezunlannı1927 yılı Ocak
ayında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti adına mÜIDeyyiz olarak katılan
Şişli Hastanesi Başhekimi Dr. Şefik Hidayet ve aynı hastane doktorlanndan İhsan
Hilmi, Sıhhiye Küçük Memurlar Mektebi Müdürü Muhiddin beylerin de
mÜIDeyyiz (gözetmen) olarak katıldıklan sınav sonunda vermiş,

8

16 genç kız

okulu başan ile bitirirken bir öğrenci bütünlemeye kalmıştı.
Yeni mezunlar hemen çeşitli görevlere atanmışlar, Hatice İsmail Hanım İzmir
Memleket Hastanesi'nde başhemşirelik, Mürvet Süleyman, Naciye Hüdaverdi,
Vesile Ahmet hanımlar da aynı hastanede hemşirelik görevler atanmışlardı. Nimet
Halil ve Fatma Osman hanımlar Etfal Hastanesine, Fatma Kasım, Feride Kazım,
Fehime Abdullah, İsmet Mehmet, Fikriye Mehmed ve Vecihe Hüsnü hanımlar
Ankara Hastanesine; Hayriye Mehmet Ali Hanım Yeni Bahçe'de Gureba Hastanesinde hemşireliğe; Fatma Abdürrahman Hanım okulun başhemşire yardımcılığına atanmıştı. Şükufe Abdullah ve Vahide Hamid hanımlar da Samsun'da
Memleket Hastanesi'nde hemşirelik görevlerine başlamışlardı.9
Değindiğimiz yıllarda her ne kadar kız çocuklann ve hanımlann meslek
sahibi olmalan alışılmamış bir uygulama gibi görünse de, kuşkusuz, henüz birkaç
yıllık yeni cumhuriyet yönetiminin ekonomik zorlamalar içinde boğuştuğu bir
dönemde, hemşirelik okulu, kızlannı bu okula göndermeyi kabullenen ailelere
onlan gayet saygın bir gelire ulaştırma olanağı, orada yetişenlere de güvenli bir
. gelecek kapısı olmuştu. Kaldı ki, daha okul açılır açılmaz, yetişen genç hemşire
kızlara pek çok iş olanağı çıkıvereceği belli olmuştu. Bu durumda, okula Bursa,
Mersin, Erzurum gibi yurdun çeşitli kentlerinden bir örneğini aşağıda sunduğumuz
istekler birbirini izlemeye başlamıştı.
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BELGE 25
Kız.Arş. K1.330

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Hastabakıcı Mektep ve Vurdu İstanbul, 13 Kanunuevvel 1341
Telefon; İstanbul 2209

Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaset-i Celilesine,

Hastabakıcı mektebi henüz bir sene evvel tesis edilmiştir. İlk talebeler, ancak
gelecek sene nihayetinde tahsillerini ikmal edeceklerdir. Binaenaleyh, IV. Kolordu
Kumandanlığı tarafından taleb edilen hastabakıcılar izamına bittabii imkan
olmadığını hürmetlerimle arz ederim efendim.
Hastabakıcı Mektebi Müdürü
İmza : Ömer Lütfu

Evraka kayd edilmiştir. Sayfa: 643 Numrosu : 1137
Hıfzı

Bu örneğin dışında, okula çeşitli hastanelerden pekçok başka başvuru da
olmuştu. (BELGE 26 a, b, c, )
Her geçen yıl, okulun sağladığı ekonomik olanaklar daha iyi kavrandı.
Özellikle okulu bitirenlerin hemen görevlere atanarak düzenli ücret almaya
başlamaları, oldukça özendirici 'dldti~ Okula başvurular çoğaldı. Daha uzun bir
zaman içinde de okullar çoğaldı.
Uluslararası Kızılhaç Dernekleri ve Amerikan Kızılhaçı Başkanı Barton
Pane'in, Tokyo'da toplanan Uzak Doğu Kızılhaç Dernekleri İkinci Kongresi'ne
katıldıktan sonra Avrupa'ya yaptığı inceleme gezisine başlarken 27 Mart 1927'
de İstanbul'a

gelerek Hemşirelik Okulu'nu ziyareti de, okulun daha yaygın
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biçimde tanınması ve kabul görmesi açısından bir basamak oluşturdu. Okul
Müdürü Doktor Ömer Lütfu Bey ve Yönetim Kurulu Üyesi Safiye Hanım
tarafından karşılanan Barton, konferans salonunda yeni mezunlar ve birinci sınıf
öğrencileri ile bir söyleşi yaptı. Buradaki gözlemleriyle kuşkusuz, Cemiyet'in
yeni Türkiye'nin
çağdaşlaşmasındaki
rolünü de kavrayan Barton, okul
yetkililerine Amerikan Kızılhaçı 'nın da benzeri örgütlenmeyi aynı ölçülerle
başlattığını, ve artık yoksul muhitlerde görev yapan 800'ü aşkın kamu sağlığı
hemşiresine sahip olduğunu anlattı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin okulu açmakla
en isabetli işi yaptığını da vurgulayarak düzeyine duyduğu beğeniyi de ayrıca
belirtti. Barton'un gözlemlerine katılan beraberindeki Amerikan Kızılhaçı Merkez
Teşkilatı Üyesi Gustav Pope da düşüncelerini okulun özel defterine şu sözlerle
yansıtınıştı:
"Hastabakıcılann yetiştirilmesi yeni bir devletin bünye-i içtimaiyesi için ilk
adımdır. Hastabakıcılık Mektebinin tesisi Türkiye için büyük bir terakkidir. Bu
mevaidle dolu olan teşebbüsünüzde muvaffak olmanız için temenni ederim". 10
Kızılhaç 'taki Başkanlık görevinin yanı sıra Birinci Dünya Savaşı sırasında
Amerikan İçişleri Bakanı olan Barton Pane ile Halk Sağlığı uzmanı Gustave
Pope'un ziyaret ve izlenimleri, Hemşirelik Okulu'nun ufkunun genişlemesinde
ve düzeyinin yükseltilmesinde roloynadı. Hemşirelik Okulu, büyümesine paralel
olarak, dersleri açısından da daha kapsamlı hale getirildi. Dr. Refik Saydam'ın
gayretleriyle Rockefeller Foundation'ın desteğiyle danışman olarak Amerika' dan
gelen ve okula müdür yapılan Miss Crowell, deneyim ve birikimiyle okula yeni
boyutlar getirdi. 1930 yılında yapılan değişikliklerle de deneme sınıfıyla birinci
ve İkinci sınıflann dersleri yeniden düzenlendi. Bu düzenleme ile deneme sınıfı
öğrencileri tarih, coğrafya, matematik, yurt bilgisi ve ev idaresi dersleri
okuyorlardı. Öğrenciler Birinci Sınıf'ta Anatomi, Fizyoloji, Bakteriyoloji, Fizik,
Kimya, Hijyen ve Hemşire Tekniği, İkinci Sınıf'ta da İç Hastalıklan, Salgın
Hastalıklar, Dış Hastalıklar, Ameliyathane Tekniği, Çocuk Bakımı, Doğum,
Farmakoloji ve Diyet dersleri görüyorlardı. ıı
Okulun dersliklerinin çoğaltılmasına zaten daha önceden başlanmıştı.
Nitekim, okulun açılışının üçüncü yılında Haseki Caddesi'ndeki okul bahçesine
konferans salonu da olan dört odalı yeni bir betonarme bina yapıldı. 12 1932 yılında
sayısı 194'e ulaşan hemşire adayı yatılı öğrencilerin yatacaklan yer sorunu, okulun
büyümesine orantılıydı. Bu soruna çözüm getirmek üzere, yabancı ülkelerdeki
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örneklerden esinlenilerek bir hemşire yurdu yaptınıması kararlaştınldı. Bu konuda
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti ile yazışılmış, Hastabakıcılık Okulu
ile aynı olması düşünülen Yurt Müdürüne şu bilgi verilmişti:

BELGE 27
Kız Arş. K1.336

Türkiye Cumhuriyeti Sıhhiye ve
Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti
Konya Sıhhiye Ve Muavenet-i İçtimaiye Müdürü
Aded: 2031 Umumi
Hususi

676

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hastabakıcı Mektep ve Yurdu
Müdürü Aliyyesine :

1Ağustos 1926 tarihli tahsisat-ı aliyyeleriyle tesisisi işar bulunan (Hastabakıcı
Mektebi ve Yurdu) nu şerait-i matlubeyi haiz taliban izamı hususunda lazım gelen
makamata keyfiyet tamim ve teşvikat-ı mukteziye icra edildiğinden müracaat
vuku buldukça neticeden malumat verileceğinin arz-ı tahrimata vesile oldu
efendim.

19 Ağustos 926

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdürü namına
Doktor (İmza)
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Okul Gelişiyor

1927'de okulun ilk hemşire yurdu açılmıştı. 1934 yılındaysa okulun kontenjanı arttınlırken yeni bir yataklıane yapıldı. İki yıl sonra da okulun kalitesini
yükseltebilmek için okula alınacak öğrencilerin en az orta okulu bitirmiş olmaları
aranmaya başlanırken, eğitim süresi de 3 yıla çıkarıldıl3 •
Okul, eğitimi açısından sürekli olarak kaliteyi yükseltici yeni uygulamalar
gerçekleştirmekteydi. Dolayısıyla, programında hemşirelerin iç ve dış hastalıklar,

j,

doğum ve çocuk bakımı,ayrıca, genel sağlık bilgisi alanlarında yeterli olarak
donatılmalarını temel alan ve kadın ve erkek hastalara aynı ilgi ve dikkatle
bakmalarını öngören ve uygulama içeren ders programlarının izlenmesine özen
gösterildi.14 Okul, kabul ettiği öğrencilerde de seçici olmaya başladı. Örneğin,
1936 yılında okula kaydolmak üzere başvuran 75 öğrenciden sadece 22, 1937
yılında da 90 öğrenciden 20 öğrenci kabul edildi. Orta öğretim görmüş öğrencilerin
okula alınması kararlaştınlmışken, lisenin ilk, hatta ikinci sınıfını bitirmiş olan
genç kızların bile hemşire olmak isteği ile okula kaydolmaları, kuşkusuz mutluluk
verici bir gelişmeydi. Öteyandan, başvuran öğrencilerin çoğu 18yaşında olmakla
birlikte, 19-23 yaş arası öğrenciler de azımsanamayacak kadardı.15 Okuldan
yetişenlerse, sadece nitelikli hemşire olmakla kalmamış, okulun geçirdiği kısa,
bununla birlikte, çok anlamlı evrelerin bilincine varmış aydın genç kızlar
olmuşlardı. Hemşirelik Okulu'nun 1937 yılı, diploma töreninde, okulun ilk
mezunlarından Edirnekapı Sıhhat Merkez Başhemşiresi olan Fatma Acar'ın
konuşmasından özetlenen şu sözler, bu gelişmenin en iyi göstergesi olmaktadır:
"Inkiiab idaresi yurda temiz elini koyduğu zaman Osmanlı devrinden kalan
bir çok köhne teşekkülleri yıkmış ve yerlerine bugün iftiharla gördüğümüz
yenilerini kurmuştur. Bunların arasında önceden genel müdürlükçe yönetilen
sağlık işleri şimdi bir bakanlık olmuştur .... Cağaloğlu'nun konforlu binasında
yalnız azil ve tayinlerle uğraşıp olumlu bir iş yapamayan genel müdürlüğün
görmeyi bile akıl edemediği çok önemli sağlık ve sosyal işlerin bir çoğu
Ankara'nın Hacı Bayram mahallesinde tahta ve eski bir evden doğmuştur. Doğan
ve uygulanan güzel fikirler, modem işler, bilinçli atılımlar için mobilyasız bu ev
yeterli olmuştur. Yeter ki başında bilinçli bir kafa, inkılapçı bir ruh ve azimle
çalışanlar bulunsun .... Fetva eminIerinin "yabancı erkek hasta bakıcılığında nisa
(Kadın) tayfasının istihdamları muvafıkı şer'i ali değildi" yollu fetva vermek
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sureti le kızlarımızı

insani vazifesinden

men eden taasub ve cehalet devri

kapandıktan, örümcekli kafalardan çıkan sözlere kulaklar tıkandıktan sonra açılan
Cumhuriyet ve inkılab devrinde ... hastanelerin temeli olan hastabakıcı ve hemşire
yetiştirilmesi gereği derhal kavrandı. Şefkatli kanatlarını yurdun üzerine germiş
Kızılay, bu işi başardı".

16

Aynı toplantıda, Okul Müdürü Miss Goff'un konuşmasında okulun bu süre
içindeki gelişmesinden övgü ile söz etmesi ve "Bir yabancı görüşü ile sizi temin
ederim ki; Okulun bu zamana kadar yaptıkları hakikaten şayanı takdirdir. Ne
Avrupa'da ve ne de Amerika'da on yıl içinde bu kadar terakki eden bir okul
bilmiyorum"!? demesi, gerçekten sevindirici idi. Ne var ki, aynı konuşmasında
Miss Goff, dünyada "hademettan yetişme tahsilsiz hastabakıcı kalmadığını" da
vurgulamış ve halkın hemşireliğin ne denli önemli bir görevolduğunu henüz
bütünüyle kavrayamamış olmasının, okulun daha fazla rağbet görmesini
engellediğinin de altını çizmişti. Bu gerçek, ancak ileriki yıllarda, Türkiye'nin
sosyal gelişmesi ilerledikçe kavranacak, Fatma hemşirenin değindiği engel
aşılacak ve Müdür'ün "Biz hemşire yetiştirenler, her şekilde mücadele ederek
bir ordu kuruyoruz. Askerden değil, fakat genç, maharetli bayanlardan bir ordudur
ki, bunlar sade hastalara bakmak değil, aynı zamanda yükselen nesle sıhhatlı
kalmalarını da öğretsin" sözleri, yerini bulacaktı.
Okulun ilk mezunlarının verilmesini izleyen on yıl içinde toplam mezun
sayısı 252 'ye ulaşırken öğrencilerin uygulama yaptığı hastanelere Zeynep Kamil,
Darülaceze ve Sıhhat Merkezi de eklenmişti. Ayrıca, İstanbul Amerikan Hastanesi
hastabakıcılık kursunu bitirmiş öğrenciler de okulda staj dönemi geçirdikten ve
denklik sınavında başarı gösterdikten sonra Kızılay Hastabakıcı Diploması
alabilmekteydiler

.18

Öğrencilerini yetiştirirken bilgi ve ufuk genişletme açısından yurt dışına da
açılmaya başlayan okul, yabancı ülkelere mezuniyet sonrası öğrenim görmek
üzere değinilen dönem içinde altı hemşire gönderdi.
Hemşirelik

Okulu'nun

19

gelişen yapısı içindeki bu değişiklikler,

sadece

öğrencilere yansımıyordu. Örneğin, değinilen yurt, 1941yılında İstanbul'a ziyaret
için gelen 84 hemşireye olduğu gibi, kimi zaman konukevi görevi de görmekteydi. 20
1942 yılına gelindiğinde okuldan yetişenlerin sayısı 35l'i bulmuştu. O dönem için
oldukça yüksek nitelenen bu sayıya ulaşılmasında II Dünya Savaşı ortamının da
etkili olduğunu düşünmek, her halde bir yanılgı değildir.
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Türkiye'nin dünya savaşının dışında kalmasına karşın, savaş yılları boyunca
ülkenin üzerinde kaygı bulutları dolaşmış, seferberlik duyurulmuş, ordu her an
saldınya hazır bekletilmiş, sınırlardan önlemler eksik olmamıştı. Öteyandan, olası
bombalı saldırılara karşı oturma alanlarında pasif korunma açısından halkın
bilgilendirilmesine özen gösterilmişti. Özellikle bu tehlikenin baş göstermesinden
önce okullarını bitirmiş hastabakıcı hemşirelerin bu durumlarda bilinçli ve
hazırlıklı olmaları için Türkiye Kızılay Mecmuası saldın öncesi, sırasında ve
sonrasında kendilerine düşecek görevlere ilişkin uyarı ve öneriler yayınmaktaydı.
21 Bu tür girişimler, yetişmiş hastabakıcı hemşirelerin bilgilerinin yenilenmesinin
halka sunulan hizmetin bir parçası olması gerektiğinin de bir göstergesiydi. Ne
var ki, hastabakıcılık hemşirelik okullarından mezunların sayılarında artış
görülürken, okulların düzeylerinde veya başarı ile mezun olmuş öğrencilerin
meslek yaşamlarında paralel bir yükselme olduğu öne sürülememekteydi. Savaş
zamanında olsun, barış zamanında olsun halkın sağlığı ile direkt olarak ilgili bir
meslek olduğundan, hastabakıcıların
eğitim sırasında ve sonrasında özel
niteliklerle donatılmaları, bu nitelikleri de sürekli çağdaşlaştırmaları gerekmekteydi. Nitekim, Kızılay Hemşirelik Okulu müdürlüğü yapmak üzere savaş yıllarında
Amerika'dan çağınlan Miss Schelia Sindair'in, okulla ilgili izlenimlerini içeren
raporu, bu gerçeği ve hizmette görülen boşlukları açıklamaktaydı. Bu raporun
can alıcı kısmı şöyleydi:

BELGE 28
Kız. Arş. K1336

"Türkiye'de hemşirelik bir meslek değil bir sanattır. Bu sahaya intisap eden
genç kız, bir nevi şakirtlik halinde yetiştiriliyor. İşini nasıl yapacağı ve ne için
yapacağı hakkında aldığı öğretim hemen tamamen kayboluyor, çünkü bu öğrendiği esasları, hastane koğuşlarında bakımından mes 'ul olduğu hastalara, nadiren
tatbik ediyor. Bu vaziyet, üç sebep tesiriyle doğuyor.
Birinci sebep- Hemşirenin işinin ehemmiyeti ve ciddiyeti, umumiyetle,
memleket halkı ve bilhassa doktorların bir kısmı tarafından takdir edilmiyor. Bu
doktorların büyük bir kısmı mes 'ul mevkilerde bulunduğu için genç hemşire
talebenin iyi bir hemşire olarak yetişmesinde amil olan vakit ve malzemeyi temin
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edemiyorlar. Hakikatte doktorlann bir çoğu, Hemşire adını verdikleri, bu işçiye
makul bir iş arkadaşından ziyade oldukça akılsız bir yardımcı olarak kabul etmeği
tercih ediyor görünüyor.
İkinci sebep- Talebe hemşirenin vaktinin büyük bir kısmı, hasta bakımına
ait olmayan işlere sarf ediliyor, çünkü hastaneler kafi adette hademe temin
edemiyorlar, mevcut hademeler ise ekseriya iyi yetiştirilmiş değil ve yeter derecede kontrol edilmiyorlar. Buna ilaveten, işlerini tatmin edici şekilde yapmalan
için lazım olan malzeme mevcut değiL.
Üçüncü sebep- (Birinci ve ikinci sebebin makulolan neticesidir) Hemşireliği
meslek olarak seçen tahsil ve terbiye görmüş genç kızlann adedi fevkallJ,de az.
Bu da hemşirelik sahasında önder azlığı meydana getirmek demektir.
Milli servetin en büyüğü diye tahmin edilen milli sağlığı koruma mücadelesinde iyi yetişmiş hemşirenin oynayacağı gayet ehemmiyetli bir kısım vardır ki
akıllı ve işinin ehli Hemşireye ihtiyaç gösterir. Tahsil devresinde adi bir işçi gibi
çalıştınlan talebe, birdenbire, mezuniyet günü sırtına geçirilen üniforma ile tam
yetişkin, profesyonel bir hemşire olamaz. Tahsil devresi esnasında okumağa ve
bakım vermeğe vakti olmalıdır. Okulda öğrendiğini, hastanede nezaret altında
tatbik etmeli ve yine hastanede öğretim pratik olarak tatbik edilmelidir. Kendisi
de terbiye görmüş vatansever olduğu gibi, sabırlı, vicdan sahibi bir genç kız
olmalıdır. Bugün Türkiye, bu tip genç kızlann büyük bir kısmını Hemşire olarak
yetiştirmek zorundadır.
Hastaneler teşkilatlanıp bu öğretim davasında hisselerine düşen vazifeyi
yapmaya başlasınlar ki, elverişli olan genç Türk kızlan kendilerini kadına bilhassa
yakışan ve büyük şahsi memnuniyet veren bu işe hazırlamaya başlayabilsinler.
Bilgi edinilmesi ricası ile derin saygılanmızı sunanz."

Henüz çeyrek asırlık bir geçmişi bile olmadan çok yol geldiğine kuşku
kalmayan hastabakıcılık okulunun bir takım eğitim düzenlemeleri geçirmesi ve
düzeyini yükseltmeyi hedeflemesi gerekmekte iken salt mezun vermenin göz
önünde tutulduğu, aslında Türk eğitim sisteminin acı bir gerçeğini yansıtmakta
idi. Kaldı ki II. Dünya Savaşının patlak vermesi de savaş ortamının kaçınılmaz
bir görevi olan hemşireliği en çok sayısal bakımdan ön plana getirmişti. Bu görev
için artan gereksinme ile birlikte bu mesleğe girmek isteyenler de çoğalmıştı. Bu
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artışta roloynayan

bir başka etken de, kuşkusuz, kadınların çalışmasının Türk

toplumunda gitgide daha da benimsenmesiydi. Ne var ki, Türk kadınının önüne
açılan iş alanları da bu kabule paralelolarak

artınca, toplumda hanımlar için

öncelikli olarak benimsenen biri öğretmenlik olan iki meslekten hemşireliğe
istekler, göreceli biçimde azalmaya başladı. Dikkatler ve ilgi başka alanlara da
kayınca, okulun öğrenci sayısındaki düşüşü durdurabilmek için önlemler
düşünüldü. Hemşirelik okulunun kapılarının başlangıçta olduğu gibi ilkokul
mezunlarına açılması, öğrencilerin ortaokul giderlerini Kızılay'ın karşılaması,
ortaokul mezunu hemşirelerin lise mezunu görevlilerle aynı maaşı alabilmesi
gibi önlemlere gidildi. Bu uygulama, Ankara Üniversitesinin Cebeci'deki Tıp
Fakültesinin içinde 1946 yılında inşaatı başlayan, hemşirelerin de eğitim
görebileceği bir okul-hastane yapılmasına kadar sürdü.22 Bu okul açılırken
yetiştirilen hemşirelerin daha meslek bilinci ile donanımlı olmaları üzerinde
duruldu. Bunu sağlayabilmek için öğrencilerin, ayrıca, bağımlı oldukları zorunlu
koşulları, yani kendi yükümlülüklerini onaylayan birer belge imzalayarak
(BELGE 29) okula alınmaları öngörüldü.
Bu kez Başkent'te de hizmet veren, böylece, öğrencilere sağlanan olanakların
çoğaldığı Hemşirelik Okulu bir kez daha çekici hale gelirken savaş sonrasının
getirdiği ekonomik bunalımlar, yeni girişimin önüne dikildi. Enflasyonla, tüm
ülkenin ekonomisi sarsılırken Kızılay da Ankara'daki Eğitim Hastanesi'nin
yapımını sürdüremedi. 1947 yılı Genel Kongresi'nde başlanmış olan inşaatın
hükümete devredilmesi için karar alındıysa da bu gerçekleşmedi.23 Ertesi yıl
inşaatın bitirilmesi kararlaştırıldı. Öteyandan, 1946 ve 1949 yıllarında açtığı üç
hemşire okulu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da bu alana el attı. Yirmi
yılı geçkin bir sürede yetişmiş olan Kızılay Hemşirelik Okulu çıkışlı hanımlar,
bu okulların öğretınen kadrosunu 0luşturdu.24 1957 yılında kurulan Sağlık Koleji
1980 yılında kurulan Hemşire Meslek Lisesi de bu kuruluşun uzantıları oldu
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Resim 12:

1925 yılında

açılan ilk Kızılay

Hemşi.re Okuhı binası

Hastabakıcılık Mektebi

Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin hasta bakımı ile ilgili bir başka hizmeti
Hemşirelik Okulu'ndan bir süre sonra kurulan, ancak onunla iç içe gelişen ve bir
süre sonra içinde eriyen hastabakıcılık okuludur.
İlkinin kuruluşunun

üzerinden çok geçmeden, Hilal-i Ahmer Cemiyeti,

ülkenin bütün hastanelerinde bilgili hastabakıcılar için duyulan isteği gözeterek,
Aksaray' da Haseki Caddesi'nde bir Hastabakıcılık Mektebi kurdu. Burada bilinçli
hastabakıcılar yetiştireceği gibi, okulu bitiren hanımlar, "iaşe-ibateleri"nin
sağlanacağı kurumlarda en az 4000 kuruş ücretle iş sahibi olacaklar, böylece,
ülkeye sağlık alanında yararlı olurken kendi ekonomik özgürlüklerini de
sağlayacaklardı. Okula ilk yıl 50 öğrenci alınması kararlaştırılan okulun giriş
koşullan basın yoluyla duyurulmuştu. Başvuranlarda aranan koşullar, adayın Türk
vatandaşı, 18-30 yaş arası ve sağlıklı olması (başvuranlar sağlık kontrolünden
geçirilecekti), ilk okul diploması (veya muadili eğitimi) bulunması, evli olmaması,
dul ise çocuksuz olması, okulu bitirmeden aynIanlann aynlış tarihlerine kadar
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olan masraflarını ödemeyi , bitirenlerin de üç yıllık zorunlu hizmeti kabul
etmeleriydi. Koşulları tutanların sınavsız alınacağı, başvuranların sayısının çok
olması halinde ise müsabaka sınavı yapılacağı, öğrencilerin öğrenim süresince
yatak ve yemek giderlerinin Cemiyet tarafından karşılanacağı da ayrıca
duyurulmuştu.25
Okulun yönetim kuruluna İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Hüseyin Hüsnü, Dr. Tevfik Sağlam ve Dr. Neşet Ömer Beyler getirildi. 26
Hastabakıcılık Okulu, tecrübe sınıfı'na 1926 Ekim'inden başlayarak öğrenci
almış, deneme süresi biten öğrenciler de 1Ocak 1927'den başlayarak Birinci Sınıf' a
kaydolmuşlardır.
Hastabakıcılık Okulu 'ndan iyi sonuçlar alınması üzerine, 1928yılında koşullar
okulun düzeyini yükseltecek biçimde biraz değiştirildi. Öncelikle, okula hem
yatılı, hem gündüzlü öğrenci alınmaya başlandı. Ayrıca, kayıt için başvuranlardan
T.C. nüfus kağıdı, "erbab-ı namus ve iffetten olduğu" ve evli olmadığını
belgeleyen iyi hal kağıdı, aşı ve sağlık raporu istenmekteydi. Bu kez ilk okul
veya dengi öğrenim görenlerin alınacağı, ancak, orta okul öğrenimi görenlerinse
sınavsız alınacağı duyurulmuş, okulu bitirmeden ayrılmaları veya beş yıllık
zorunlu hizmeti yerine getirmedikleri
durumlarda öğrenim giderlerinin
kendilerinden alınacağını onaylayan senetler istenmişti. Yatılı veya gündüzlü
öğrencilere verilecek hemşirelik belgelerinin aynı nitelikte olacağına işaret
edilirken, gündüzlü öğrencilerin Hilali Ahıner'e karşı "hiçbir kayıt ile mükellef'
olmadıkları duyurulmuştu ..27
1929 yılında okula 6 aylık bir öğrenim süresi daha eklenerek öğrencilere
genel kültür dersleri verilmeye başlanmıştı. 28 1930 yılına kadar okulun yetiştirdiği
74 öğrenci yurdun çeşitli bölgelerinde hizmet vermeye başlamış, okulun öğrenci
sayısı ikinci sınıfta 24 öğrenci olmak üzere 54'ü bulmuştu.29
Değinmekte olduğumuz dönemde yeni Türkiye Cumhuriyeti 'nin temel
ilkeleri ile birlikte temel kurumları da oluşturulmaktaydı: 1928 yılında Latin
harflerinin kabul edilmesiyle, bilim kurumlarına her zamankinden daha büyük
özen gösterilmeye başlanmıştı. Bazı batı kaynaklarında Türkler'in ikinci derece
sayılan bir ırktan geldikleri savının yer almakta olduğunu, bazılarındaysa hiç yer
almadığını gören Atatürk, özellikle tarih alanında bilimsel çalışmaları devlet
politikası haline getirmişti. 1928-29 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde okutulan
tarih notlarını incelemiş, H.C. Wells'in "Cihan Tarihinin Umumi Hatları" kitabını
Türkçe'ye çevirtmiş, Türk tarihi ve dili üzerine bilimsel çalışmalar yapmak üzere
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1931ve 1932 yıllarında bir süre sonra Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu
adlarını alan bilimsel araştırma kurumları kurulmuştu.3o Türkiye'nin çağdaş
uygarlığın bir parçası olduğunu kanıtlamak amacıyla eğitim ve kültür başta gelmek
üzere her alanda köklü girişimler yapılırken sağlık konusunun kazandığı ciddiyet
ve bu konuda hizmetlere verilen önem, gerçekten ibret vericidir. Bu sorumluluk
ve bilinçle devletin alabildiğine desteklediği Hilal-i Ahmer Cemiyeti de gözlerini
deneyim ve birikimlerinden
yararlanmak isteği ile yurt dışındaki kardeş
kuruluşuna çevirmiş, ve Salib-i Ahmer'in toplumsal yaptırımlarından büyük
ölçüde esinlenen uygulamalar gerçekleştirmişti. Bu uygulamalar arasında
öğrencilerin düzeylerini eşitlemek amacıyla, 20 öğrencinin daha okulu başarıyla
bitirdiği 1930 yılında hazırlık sınıfının genel derslerine ek olarak ev işleri, dikiş,
yemek pişirmek, sofra düzenlemek gibi güncel yaşama ilişkin dersler de verilmeye
başlanmıştı. Aynı yıl, Hastabakıcı Okulunu çağdaş donanıma ulaştırmak da
hedeflenmiş, alınan sinema makinası ile öğrenciler daha çağdaş teknikle eğitim
olanağına kavuşmuşlardı. Ayrıca, Rockefeller Foundation desteği ile, iki
öğrenci,"ziyaretçi hemşire" olarak yetiştirilmek üzere Amerika'ya gönderilmişti.
Yeni gelişmeleri okul müdürü Ömer LütfU Bey, Genel Merkez' e 31 Ocak 1931
tarihli raporuyla bildirmişti. (BELGE 30 a, b)

Hastabakıcılık Kursları

Bu çerçevede, 1927 yılı Genel Kurulu'nda Avrupa ve Amerika'da gelecek
kuşakların sağlıklı yetişebilmeleri için öncelikle kadınların sağlık bilgisiyle
donatılmalannın kaçınılmaz olduğu gerekçesiyle Kızılhaç'ın açtığı hastabakıcı
kurslarının Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından, bu kez de Cumhuriyet
Türkiyesi'nde başlatılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı. İstanbul Merkezi, hem
aile yaşamında, hem de olası savaş durumunun doğurabileceği gereksinmelerde
Türk kadınını sağlık alanında bilinçli olmaya hazırlayacak 3' er aylık ücretsiz
hastabakıcılık kurslarının açılmasında öncülük etti. Okur-yazar her Türk kadının
katılabileceği kurslar, şu dört kısımda verilecekti3!

ı.

Hıfzısıhha (sağlık) Kısmı: Hava, su, temizlik, giyim ve beslenme

2. İntani ve sari hastalıklar (iç ve bulaşıcı hastalıklar), bunlardan korunma
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yöntemleri ve bakımıan.
3. Çocuk bakımı,yeni doğan çocuğun yatağından beslenmesine kadar
gösterilecek özen, çocukların karşılaşabileceği hastalıklar, bunlardan
korunma ve bakım,
4. İlk yardım, sargılar, zehirlenmeler, boğulmalar ve bunlara karşı önlemler.
Katılımcılara ulaşım kolaylığı açısından kursların Cağaloğlu'nda, her türlü
donatımı sağlanan Hilal-i Ahmer binasında yapılması öngörülmüştü. Dersler,
Dr. Osman Lütfu Bey' in gözetimi altında, Almanya' dan Hilal-i Ahmer Hemşirelik
Okulu için getirtilen Alman başhemşire tarafından verilecekti. 15 Ekim'de
başlayacak kursların haftada iki gün ve 27 ders olarak planlandığı, başarılı
hanımlara da kurs bitiminde Hilal-i Ahmer tarafından tasdikname (belge)
verileceği, katılmaya istekli olanların Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nde kayıt
yaptırabilecekleri duyurulmuştu.32
Gönüllü hastabakıcılık kursları, koşullar gerektirdikçe daha da yaygınlaşarak
tekrarlandı. 1930'lu yıllarda ufukta İkinci Dünya Savaşı bulutlarının gözükmeye
başlaması, doğalolarak hasta ve yaralı askerleri ve onların bakımını çağrıştırınca,
bu kez de 2 Kasım 1939'da Ankara'da Nümune Hastanesi'nde kurslar açıldı.
Buradaki kurslar, savaş başladıktan sonra da sÜfdü.l940 yılında 156hanıma Kızılay
Gönüllü Hastabakıcı Hemşire diploması verildi33.Aynı yıl, "Hemşire hemşireyi
yetiştirir" ilkesiyle, Ankara ve İstanbul üniversiteleriyle yapılan anlaşma ile tıp
öğrencilerine de bir yıllık hemşirelik kursu açıldı. Bu kursa 74 öğrenci katıldı.
Kurslar, savaş boyunca ülke çapında yaygınlaşırken, Başkentteki kurslara başta
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Bayan Mevhibe İnönü olmak üzere devlet
adamlarının ve yabancı diplomatların eşleri de katıldı. 34

Hemşirelik Okulunda Yeni Gelişmeler

Hemşirelerin koşullarının daha iyileştirilmesinin de bu mesleğe duyulan ilgiyi
arttıracağı, benimsenmiş bir ilkeydi. Baştan beri hemşirelere sağlanmış ücretsiz
eğitim, bannacak yer gibi olanaklara sosyal güvenceler de eklendi. Hatta, 1941
yılında bakıma muhtaç veya emekli hemşirelerin kalabileceği bir yurt binası da
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yaptınldı. Burada yurdun çeşitli yerlerinden tatillerini geçirmek için İstanbul'a
gelmek isteyen hemşirelere de belli süre yer verilerek mesleği daha çekici hale
getirecek bir olanak daha yaratılmıştı. 35
1945-46 ders yılında hemşirelik konusuna daha yakın eği1en Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı da hemşirelik okulları açmaya başladı. Kızılay'ın okulundan
farklı olarak Bakanlık okulları bir hastaneye bağlı idi, dolayısıyle ayrı bütçesi
yoktu. Dolayısıyla, Kızılay'ın hemşire adaylarına ancak Bakanlık okullarında
olmayan altı aylık deneyim döneminden sonra altı lira cep harçlığı verebilmesine
karşın, bu okullar, birinci sınıf öğrencilerine 20, ikinci sınıfta 25, üçüncü sınıfta
da 30 lira aylık veriyorlardı. Bu önemli etkenden başka, Bakanlık okullarının
hemşirelerin yanısıra laborant da yetiştirmeleri, bu okullara ilgiyi arttırmıştı.
Ancak, aday hastaneler, hemşireleri klinik hizmetlerinde kullandıklarından,
Kızılayokulunun hemşire adayları, servislerin her birinde okul yönetimi altında
görev yapan bir eğitim hemşiresinin her bakımdan gözetiminde olarak uygulama
yaptığından daha disiplinli ve ciddi yetişiyordu.36 Yine de daha nitelikli hemşire
adaylarına kavuşabilmek için Kızılay Hemşirelik Okulu'nun ve hemşirelerin
okuldan sonra atandıkları sağlık merkezlerinin durumlarının düzeltilmesi
gerekiyordu. Bu noktaya, Kızılay'ın 1950 yılında gördüğü ayrıntılı denetimde
dikkat çekildi.
Kızılay Ana Nizamnamesi

gereği kurumun tüml'Ögelerinde yapılan bu

denetim sonunda 3 kişilik Denetleme Kurulu, hazırladıkları raporda okulla ilgili
olarak saptadıkları noktalara"dikkat çektiler ve aşağıdaki önerileri getirdiler: 37
- Yıl boyunca türlü nedenlerle okuldan çıkarılan öğrenci sayısının büyüklüğü
gözetilerek, okula öğrenci alımında daha seçici davranılması,
- Okulun hemşireden başka laborant ve hastabakıcı da yetiştirmesi,
- Benzer okullarda olduğu gibi öğrenci hemşirelerin
sınıflarına göre 20, 25 ve 30 liraya yükseltilmesi,

Clylık ücretlerinin

- Pek güç koşullarda çalışan, ailelerinin ve toplumun karşıkoymalarıyla
karşılaşan ve benimsenmeyen
bu hemşirelik mesleği için, gerekli
propagandanın yapılması ve önernin verilmesi.
- Çeşitli bakanlıklar ve kurumlar hesabına okutulacak öğrencilerin okul
yönetmeliğine uygun nitelikte olmalarına Genel Merkezin önem vermesi,
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- Okul Eğitim Kurulu'na öğrencileri çıkartına bakımından yetki verilmesi,
- Yürülükteki okul yönetmeliğinin günün koşul ve gereklerine göre yeniden
düzenlenemesi,
- Öğrencilerin iyi yetişmesi için elde bulunmayan ders kitaplarının acele
sağlanması,
- Öğrenci sayısına yeterli olmayan okul binasına, yataklıane ve jimnastik
salonunun eklenmesi,
- Okul mezunu hemşirelerin çalışma alanlarında karşılaştıklan güçlükleri
çözmek için bir (Hemşire Kanunu) tasarısının Genel Merkezce hazırlanması,

Türkiye'de

Hemşirelik okulları zaman içinde çoğaldı. Bunlar, gelişmiş

yabancı ülkelerdeki hemşirelik okullarından nitelik ve nicelik farklılığı kalmayan
düzeye ulaştılar. Hatta yüksek öğrenime bile açıldılar. Günümüzde yüzlerce genç
kız, ailelerinin de onayı ve desteği ile kendilerini bu onurlu ve özverili mesleğe
götürecek okullara girmeye çalışıyorlar. Devlet veya özel hastaneler, hastaya
doktor kadar gerekli olan, birbirinden yetenekli, bilgili, deneyimli hemşireler,
hastabakıcılarla çalışıyorlar. Hastalar, onların şefkatli bakımından yararlanıyorlar.
Türkiye Kızılay Derneği de neredeyse 80 yıl önce Hemşirelik Okulu'nu açarak
bu olumlu gelişmelere olanak sağlayan ilk adımı atmış olmanın kıvancını yaşıyor.
Hemşirelik Okulu'nun çok ana hatlan ile anlatmaya çalıştığımız yararlarından
sonra ele alacağımız, işlevi ve örgütsel yapısı ile neredeyse ayrı bir kurum kadar
önem taşıyan, halkın en önde gelen yaşamsal bir sorununa parmak basmanın
ötesinde Kızılay'a olduğu kadar ülke ekonomisine de büyük katkısı olan bir
Kızılay kuruluşu da Kızılay Kan Merkezi' dir.

KıZıLAY KAN MERKEZİ

Yaralanmalar, ameliyatlar ve kazalarda kan kaybının insan yaşamına mal
olduğu gözetilerek, tıbbi müdahalelerde en öncelikli işlemlerden birinin hastaya

110

kaybettiği kanı vermek, eski çağlardan beri tıp aleminin birleştiği bir yöntemdir.
Uygar ülkeler de, teknik gelişmeler paralelinde hastaya verilecek kanı n
sağlanması, uygun koşullarda saklanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere
depolanması konularında araştırmalar, incelemeler yapmış, toplumlarını bu
yaşamsal sıvıdan yoksun bırakmamak için yasal düzenlemelere gitmişlerdir. Tıp
alanındaki bütün yeni gelişmeleri yakından izlemekte olan Kızılay Derneği de
halk sağlığı ile yakından ilgili bir kurum olarak Türkiye'de kan hizmetlerinin
kurulup geliştirilmesi görevini üstlendi. 1957 yılında Ankara ve İstanbul'da ilk
Kızılay Kan Merkezi'ni kurarak günümüzde de sürdürmekte olduğu kan
gereksinmesini büyük ölçüde karşılamayı başardı. 27 Nisan 1953 Kızılay
Kongresi'nin kararıyla 1 000 000 lira ödenek ayrılarak hazırlıklarına başlanan
merkez için uzman olarak yetiştirihnek üzere ertesi yıl Amerika ve İngiltere'ye
ikişer doktor gönderildi. 39 Aynı sıra, Ankara ve İstanbul'da kurulacak olan iki
kan merkezinin yerleri saptanarak inşaatlarına başlandı. Ankara Merkezi Nisan
1957, aynı yılın sonunda da İstanbul Kan Merkezi çalışmaya başladı.
Kızılay'ın açtığı merkezlerle üstlendiği görev, pratikte de teoride de güçtü.
Pratikte, kişilerden kan alıp saklamayı, gerektiğinde kan beklenen yere ulaştırmayı
içeriyordu. Kızılay, toplanan kanları demiryolu, karayolu, havayolu ile
Anadolu'nun en uzak bölgelerine kadar ulaştırmaya çalışırken, acil durumlarda
ve hava alam,~lpıayan y~rlerde bekleyene paraşütle bile kan yetiştirmişti.40
Teorideyse,

ülkede tüm kan hizmetlerinin

standardizasyonu,

gelişmiş

ülkelerde bu konuda kullanılan yeni teknolojilerin, araç-gereç ve yöntemlerin
Türkiye sosyo-ekonomik koşullarına göre uygulanması, bunların sürekli
güncelleştirilmesi, özellikle doğal afetlerde felaket bölgesine gerekli kanın
ulaştırılması, bütün bunların yanı sıra, kamu oyunun kan bağışları konusunda
duyumlar,yayınlar, konferansıar, seminerler bilinçlendirilmesini içeriyordu.
Kızılay Kan Merkezi 'nin kuruhnasından kısa bir süre sonra, barış zamanında
olduğu kadar olası bir savaş anında da orduya ve sivil halka karşı büyük
sorumluluk taşıyan kan merkezlerine yasal bir biçim verilerek güçlendirilmesi
düşünüldü. Türkiye Kızılay Cemiyeti Milli Kan Yardımı Teşkilatı kurulmasına
ilişkin bir yasa tasarısı hazırlanarak işlem görmek üzere Kızılay Başkanı Rıza
Çerçel tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne sunuldu. Tasarı, Meclis Karma
Komisyonu'ndan geçerek görüşühnek üzere Genel Kurul'a gönderildiği sırada,
Türkiye'nin siyasi yaşamındaki ilk askeri müdahale yaşandı: 27 Mayıs 1960'da,
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yeni bir anayasa yapılana kadar hükümet görevini sürdürecek olan Milli Birlik
Komitesi yönetime el koyduktan sonra iktidardaki Demokrat Parti kapatılıp
yöneticileri hakkında, Yassıada'da kurulan olaganüstü mahkemede soruşturma
başlatıldı. Ancak, bu gelişmeler, kan hizmetlerine yönelik girişimleri aksatmadı.
Ulusal bir sorun olan Kan konusunun önemini kavramış olan ihtilal hükümeti,
gelişmelere yasal yaptırım sağlanabilmesi için önceki dönemde başlatılmış
girişimin sürdürülmesini uygun bulmuştu. Bu bağlamda, yeni yönetimin Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen müdahalenin üzerinden
çok geçmeden, 13 Ağustos tarihinde Türkiye Kızılay Cemiyeti'nden yasa ile
ilgili bilgi istedi. O dönemin Kızılay Başkanı Rıza Çerçel, 30 Nisan 1960'da
görevinden ayrılmış olduğundan, Cemiyet'in Genel Yazmanı Dr. Niyazi Göv 19
Ağustos 'ta yasa tasarısını sunarak Bakanlığı yanıtladı. (EK I) Her iki taraf da bir
an önce bu önemli ünitenin kuruluşunun yasallaşmasını istediğinden, yeni Başkan
Prof. Dr. Nusret Karasu,lI Kasım'da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ilgili
tasarının 8 Kasım günü Cemiyet'in Kayyumlar Heyeti'nde görüşüldüğünü
bildirerek, Bakanlık'tan, tasarının uygun görmesi halinde bir an önce Milli Birlik
Komitesi'ne sunulması için onay istemişti. 41
Bilindiği gibi, yapılacak olan sadece kanın alınıp saklanıp bir başkasına
verilmesi gibi 3 adımlı basit bir işlem değildi. Kanı toplamak için okulları da
içeren yoğun kitlelerin bulunduğu yerlerde kampanyalar açılması, uygun
koşullarda saklanan kanın yine uygun koşullarda ve en çabuk biçimde gerekli
yere ulaştırılması, ve kan grubunun saptanmasından kandan doğabilecek
hastalıkların doğurabileceği adli sorunlar da vardı ki bunlar hesaba katılınca,
konu ile ilgili başka bakanlıklar da ortaya çıkıveriyordu. Bu doğrultuda, yasa
tasarısını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı uygun görmüşse de, ilgili öbür
bakanlıklar bazı değişiklikler istediğini 27 Ocak 1961' de Kızılay Genel
Başkanlığına bildirmişti.42 Ancak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yasa
çıkabilmişti.
Halkı kan bağışında bulunmaya yüreklendirmek amacıyla Kızılay Derneği,
bir yandan bu konuda konferansıar, seminerler düzenlerken bir yandan da kan
verenleri bağışta bulunma sayılanna göre bronz, gümüş ve altın madalyalarla
ödüllendirmeyi gelenek haline getirdi. 1963 Mayıs ayının başında ayın ikinci
haftasının Kan Haftası olarak kutlanmasına karar verildi ve o yıl 8 Mayıs'ta
başlayan kan haftasında donörlere (kan bağışında bulunanlara) ve Mavi Meleklere
(Kan Merkezi Hemşirelerine) rozetler verildi .
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Kızılay, bu çok önemli görevi kan bağışçılannın çoğalması oranında yurt
çapında yıl yıl geliştirerek sürdürdü. Sözünü ettiğimiz ilk kan merkezlerine başka
illerde yenileri eklenirken bir yandan da temelde aynı görevi daha küçük çapta
yürüten kan istasyonlan kuruldu. Derneğe büyük bağışlarda bulunan, hatta 196768 döneminde genel sekreterlik yapan Dr. Nermin Arpacıoğlu, 1961 yılında
İzmir'de bir kan merkezi açtı.

Resim 13: Gönüllü kan bağışı

1963 yılında Ankara Kan Merkezi 'nde Kontrol Araştırma Laboratuvarı
kuruldu. Aynı yıl Erzurum' da da bir kan merkezi açıldı. Merkezler, hızla çoğaldı.
1966 yılında Zonguldak'ta da Kızılay Kan Merkezi açılırken ertesi yıl da Ankara'da yakın doğunun en büyük plazma fraksinasyon laboratuvarı hizmete açıldı.
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Bu birimlerin görevi, barışta ve savaşta asker ve sivillerin kan ve kan ürünü
gereksinmelerini karşılamak üzere kan bağışları toplamak, bunların laboratuvar
incelemelerini yaparken kan üzerine yeni araştırmalara da olanak sağlamak,
plazma ve benzeri ürünleri sağlayıp gerektiğinde kullanmak üzere depolamaktı.
Bu işlemlerle ilgili plan-program,
koordinasyon,
araştırma, geliştirme,
standardizasyon ve propaganda işleri 1983'te Kızılay Kan Hizmetleri Müdürlüğü
kurulana kadar, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
Gitgide sadece kan alıp verme ünitesi olmaktan çıkan kan merkezlerinde
oluşturulan fraksinasyon ve araştırma laboratuvarlarıiıda kandan yararlanarak
bazı hastahkların iyileştirilmesi için önlemler alındı, ilaçlar yapıldı. Bu ilaçların
bir kısmı, çok önemli hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılırken yurt içinde
yapılıyor olmaları Türkiye'ye önemli döviz kazancı sağladı.43
Yunanistan'ın II. Dünya Savaşı bitiminden beri ENOsİs yani Yunanistan'a
katmak isteği ile gözlerini dikmiş olduğu Akdeniz'in en stratejik noktalarından
biri olan Kıbrıs Adası da Yunanistan ve Türkiye arasında yıllardır süregelen

A.n~.
Ort.-dOKU Teknik
dıkten
kanları.
orta,und.
ay
taHI

ya~tdar. Bo

ellerinin.
tlrJJmi~

haritanın

bai1sladıkla.n

tlnh'eniteMI
ölbenclterl,
bai"I"la~ yıldız
bulunan
bır HıbnJ'ô hari-

hwıusi)'etl.

kandan

bntn~ tlnl\'e!lJ'slte

öIR'n.

blıoer daJ~'II.Ile mf'o.Yd.tI'a

ge-

olmatiıdır.

~ii
ll.,

Resim 14: Kıbns'a kan bağışı
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çekişmelerin korkunç patlamasına 1963 yılında salıne olmuştu. Kızılay, hemen
Yunanlılar'ın ve Kıbrıslı Rumlar'ın acımasız saldınları karşısında büyük kayıplar
veren Kıbrıs Türkleri 'nin yardımına koşmuştu. Adaya sağlık ekipleri gönderirken,
halka kan bağışı çağnsı da yapmıştı. Ankara, İstanbul, İzmir başta gelmek üzere
pek çok kentin en merkezi meydanlannda bağışta bulunanlardan kan almak üzere
çadırlar kurmuş, karavanlar getirmiş günlerce, saatlerce binlerce kişi Kızılay'ın
başlattığı kan kampanyasına katılmıştı. Yüksek öğrenim gençliği ise Kıbrıs
Türkleri'ne kanlarını bağışlamakta adeta birbirleriyle yarışmışlardı.
1974 Kıbrıs harekatı sırasında, Kızılay ve Kızılhaç yardım merkezlerinin
savaş dışı tutulmasını onaylayan Cenevre Sözleşmesi 'ne karşın, Kıbrıs 'taki Kızılay Kan Merkezi saldınya uğradı. Bu, ne Kızılay' ın ne de Kan Merkezi'nin gayretli
çalışmalannı engellemedi. Yurttaşlar da açılan kan kampanyasındabağışlannı
sürdürdüler.
1975 yılında Lice depreminden sonra Güneydoğu Anadolu'nun gereksinmelerine hemen yanıt verebilmek üzere Adana ve Diyarbakır kan merkezleri açıldı.
1984 yılına kadar kan merkezlerinin sayısı 18'i, kan istasyonlarının ki de 13'ü
bulmuştu. Unutmamak gerekir ki bu merkez ve istasyonlar, sadece verenlerden
kan almak değil, onun sağlık koşullarına uygunluğunun saptanması, saklanması
gibi pahalı pek çok işlevi yerine getiriyor, bunlan düzenli ve sağlık kurallanna
uygun yapabilmek için de sürekli olarak teknolojik gelişmelere kapılarını açık
tutuyorlardı. Yeni yöntemleri hiç göz ardı etmeyen Kızılay'ın kan yardımı, 1982
yılına gelindiğinde 204,541 ünite gibi çarpıcı bir miktara ulaşmıştı. Toplanan kansa,
asker ve sivilden olmak üzere 1984 yılında 339.424,1991 yılında da 400.548 ünite
idi.l98l yılında Almanya'dan getirtilen kan torbaları ile kanı şişeler içinde
saklamaktan torbada, yani daha uzun süre saklayabilme yöntemine geçilmiş olması
da bu büyük sayılann elde edilmesinde rol oynamıştı.
Öteyandan, 1984 yılında ilk kez adı duyulan AIDS hastalığının kan yoluyla
da bulaştığının saptanması, kan alınırken ve verilirken özel özen ve testler
gerektiğini ortaya koydu. Daha çok batı ülkelerinde görülen bu hastalığı elverdiğince Türkiye sınırları dışında tutabilmek amacıyla kan ürünlerinin mutlaka yurt
içinden üretilmesi altı çizilen bir nokta oldu. 1996 yılında başlatılan kapsamlı bir
kan kampanyasında Kızılay Genel Başkan Vekili Dr. Ertan Gönen, bu nokta ile
birlikte yurt dışından alınan Human Albumin ve Gama Globin gibi bazı kan
ürünlerinin çok da pahalıya malolduklarını
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belirterek bu ürünleri üretecek bir

fabrika açılması gereğine işaret etti. Bu dikkat çekici uyarılar, özellikle aydın
kesimleri daha da harekete geçirdi ve örneğin, TRT Ankara Televizyonu
Müdürlüğünün o yıl Ekim ayında yaptığı gibi, çeşitli kuruluşlar Kızılay için kan
bağışı toplama kampanyaları başlattı.
Kızılay kan merkezlerinin kurulması, sadece bu yaşamsal sıvının gerektiği
zaman gerektiği kimseye ve yere ulaştmlmasına yararnakla kalmadı, toplum içinde
kan konusunda bilinçlenme sağladı. Milyonlarca insan, kanla birlikte vericinin
türlü kişisel özelliklerinin de geçeceği inancını terk ederken yine milyonlarca
insan, kan grubunu öğrenmeye, başladı. Kaza veya her hangi bir ivedi durumda
kazandıracağı zarnanla yaşam kurtaracak kadar önemli olan kan grubu bilinci,
Kızılay kan merkezlerinde aşılanmaya başlandıktan çok kısa bir süre sonra, toplum
içinde neredeyse doğum tarihi kadar doğal ve önemli bir veri olarak nitelenir
oldu. Kan bağışı yapanların sayısı da hiç de küçümsenemeyecek sayılara ulaştı.
Yeni açılanlarla sayısı kimi zaman kan istasyonlarını da bünyelerine alarak
23' e ulaşan Kızılay Kan Merkezleri, Ankara ve İstanbul' dan sonra sırasıyla Bursa
(1958), Samsun (1959), İzmir (1960), sonra, sırasıyla Erzurum, Zonguldak,
Adana, Eskişehir, Gaziantep, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Düzce, Antalya, Konya,
Şanlıurfa, Balıkesir, Kayseri, Isparta, Zeynep Kamil (İstanbul) Denizli'de
açılmışlardı. Kızılay, merkezlerin 1957-61 yılı arasında açılanlarına 8.327.220,74
lira harcamıştı.44 Bunlara İskenderun, İzmit, Çanakkale, Uşak ve Aydın'daki kan
istasyonlarını da katınca, Kızılay'ın, Sağlık Bakanlığı, SSK hastaneleri ve tıp
fakültelerine bağlı kan merkezlerinden ayrı olarak, yurdun her bölgesine kolaylıkla
kan hizmeti sağlayabilecek yaygınlıkta örgütlenmeyi sağladığı görülmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YENİ GELİR KAYNAKLARI

Daha önce de belirtildiği gibi, Cumhuriyet duyurulduğunda, ülke baştan başa
yıkıntı halinde idi. Kurtuluş Savaşı 'nın son halkasını oluşturduğu savaşlar
zincirinde, ülkenin kapasiteli nüfusunun büyük bir oranı ya şehit düşmüş, ya da
sakat kalmıştı. Halk yoksul ve çaresizdi. Binlerce dul ve yetim, yaşamlarını
sürdürebilmek için her türlü gereksinme içinde idi. Bu içler acısı ortamda hem
halkın hem devletin gözleri ve gönülleri, yine Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne
çevrilmişti. Hilal-i Ahmer, kuruluşlfndan beri sağlık hizmetlerinde, sosyal
gelişmelerde büyük roloynamış, önderlik yapmış bir kurum olarak Cumhuriyet'in
duyumlmasından sonra da işlevlerini hiç azalmayan bir gayretle sürdürdü.
Hilal-i Ahmer Cemiyet~;ne yoksullar bel bağlamış,

halk benimsemiş,

yöneticiler güvenmişti. Kaldı ki, ele aldığımız dönemde, onca merkezi ve şubesi
ile Hilal-i Ahmer'i Türkiye'nin en örgütlü kurumu olarak tanımlamak da hiç
abartı sayılamazdı. Bu bağlamda, daha önce de altı çizildiği gibi, Birinci Dünya
Savaşı'ndan sonra uzun süren bir kurtuluş ve bağımsızlık savaşı vermiş olmanın
ülkeye getirdiği yokluklar ve bütün topluma yüklediği görevler, böylesi örgütlü
bir kurumdan beklentileri çoğaltınıştı. Ne var ki Cemiyet'e yapılan destekler,
beklentiler oranında değildi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti de, bütün hayır kurumları
gibi, kuruluşundan beri büyük ölçüde üyelik aidatları ve bağışlarla yaşamıştı.
Oysa onlarca yıl Kurum' a bu katkilarda bulunanlar da artık savaş sonrası
yoksulluğu çekiyorlardı. Pek çok kimse, oldukça küçük tutarlar da olsa artık
aidatlarını düzenli ödeyemiyor, bağış yapamıyorlardı. Üst üste yaşanan savaşlar,
Hilal-i Ahmer'in de kasasını boşaltınıştı. Cemiyet, savaşların yaralarını sarmak,
yoksullara el uzatabilmek, Cumhuriyetle gelen yeniliklerin yurt içinde ve dışında
yerleşmesinde katkı lı olabilmek için bu kasayı sadece ara sıra gelecek bağışlara
ve kimi zaman aksayan üyelik ödentilerine bırakmayarak güçlendirmek
zorundaydı. Bu kez de Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak hemen yeni gelir
kaynakları arayışına girdi. Bütün hizmetleri para gerektirdiğinden
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büyümesi

oranında gelir kaynaklarını ve beklentilerini

küçük tutarlardan gayrımenkul

gelirlerine doğru uzatan Kurum, bu uzanmayı dönemin ekonomik koşullarına,
devletle işbirliğine ve kendi yatırımlarına göre, kademeli olarak geliştirdi.
Eskiden beri ara sıra düzenlediği sergiler, müsamereler veya piyangolar gibi
etkinliklerden elde ettiği gelirlere eklenebilecek, örneğin, Cumhuriyet bayramı
baloları, konserler, garden partiler, birikmiş fazla malların satışları gibi yeni
etkinlikler düzenlemeye ve pek önemli sayılamasa da ek gelir getirecek kaynakları
yaratmaya koyuldu. Oysa, çok kısıtlı hazinesi, ve böylesi uzun aralıklı gelirlerle
Cemiyet'in görevini yürütemeyeceği belirgindi.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin hele genel sağlık ve yardım konularında özellikle
bunalımlı, felaketli dönemler başta gelmek üzere devletle her zaman iş birliği
içinde ve destekleyici olduğunu gözeten Hükümet, Cemiyet' e, daha iyi çalışabilmesi;.daha yararlı olabil~esi için güç kazandıl1l}.ayıuygun gördü. Ktirumu.parasal
olanaklara kavuşturarak daha işlevsel yapacak çözümler arayışı birlikte sürdürüldü.
Kurum, başındaki nitelikli kadroların özverili yönetimiyle, hastaneler,
dispanserler, imdat istasyonları gibi türlü birimler kurmuş, bunları başarıyla
çalıştırınış, böylece iyi bir organizatör ve işletmeci olduğunu kanıtlamıştı. Üstelik
artık dünyada yeri ve geniş bağlantıları olan uluslararası bir hayır kurumuydu.
Değindiğimiz savaş sonrası sıkıntıları göğüslemek zorunda olan Devlet, bu
konumuyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'ne farklı bakıp bir takım ayrıcalıklar tanıması
gerektiğinin bilinci ile, öncelikle kurumun Harp Kazançları Vergisi 'nden
kurtarılmasını sağladı. Bu vergi, Birinci Dünya Savaşı yıllarında devlete yapılan
satışlardan sağlanan karlardan alınan bir vergiydi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti de
1916-18 yıllarında devlete, erzak ve eşya sağlayarak kazanç elde etmişti. Kurumun
bu kazancı da kamu yararına harcadığı dikkate alınarak, Başvekil İsmet Bey
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen aşağıdaki yazıyla 376
lira 94 kuruşluk vergiden muaf tutulması istendi. Öneri, iki karşı koyan olduysa
da Kavanini Maliye Encümeni tarafından da kabul gördü.
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BELGE 31A
KızArş.Kl 598

Başvekalet
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti 10.1.340 (1924)
Aded: 132/6
SURET

Tilikiye Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesin~

İstanbul Vilayeti Harp Kazançları Vergisi Bidayet Tarh Komisyonu'nca Hilali Ahmer Cemiyeti namına sinin-i mükellefiyet olan 332,333,334 seneleri zarfında
devair-i resmiyeye ita eylediği erzak ve eşyadan dolayı üç yüz yetmiş altı lira
dörtyüz doksan kuruş Harp Kazançları Vergisi tarh ve tahakkuk ettirildiği Cemiyeti mezkureye ait olup İstanbul Defterdarlığı'ndan gönderilen evrak-ı itiraziyenin
tetkikinden anlaşıldığı ve gerçi harp kazançlan vergisi kararnamesinin altıncı
maddesinde gerek haiz-i muafiyet olsun, gerek olmasın cemiyet-i askeriye ile
devair-i saire-i hükümete ve müessesat-ı resmiyeye gerek konturato ile müteahhit
sıfatıyla ve gerek adiyen pazarlıkla her nevi eşya ve erzak ve emtia satanların
istifa eyledikleri mebaliğ üzerinden harp kazançlan vergisi kararnamesi heyet-i
umumiyesi itibarıyle sinin-i mükellefiyet olan üç harp senesinde her ne suretle
olursa olsun fevkalade temettüat temin eden eşhas-ı adiye ve hükmiyenin istihsal
eylediği temettüat-ı fevkaladesinden vergi almak maksadına matuf olmasına ve
halbuki Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yaptığı ticaretin hasılat-ısafiyesini
dahi
maksad-ı mahsusu olan umur-ı hayriyeye sarfve tahsis etmekte ve bu temettüden
azasına bir gune menfaat-i maddiye ve şahsiye tefrik ve temin etmemekte olmasına
göre Cemiyet-i mezkureden harp kazançlan vergisi talep eylemek binnetice
Cemiyet tarafından umur-ı hayriyeye tahsis edilen paradan vergi alınmasına
müncer olacağına ve halbuki bu muamele Harp Kazançları Vergisi kararnamesinin
ruh ve maksadına muvafık görülmemekte ve zat-ı mesele ise kanunun tefsirine
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taalluk eylemekte bulunmasına

binaen keyfiyetin tefsirine Maliye Vekalet-i

Celilesi'nce lüzum gösterilmiş olmağla ifa-yı muktezasına müsaade-i riyasetpenahilerini istirham eylerim efendim.
Başvekil
İsmet

BELGE 31 b
Kız.Arş.K! 598

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kavanini Maliye Encümeni
Karar 66/58

Ankara 31.1.340

Kavanin-i Maliye Encümeni Mazbatası Suretidir

Harp Kazançlan Vergisiyle Hilal-i Ahm~r Cemiyeti'nin dahi mükellef olup
olamayacağına ait bu babdaki kanunun tefsirine dair Başvekalet'in 132/6 numrolu
ve 10 Kanunusani 340 tarihli tezkeresi encümenimizce 22 Kanunısani 340 tarihli
içtimaında tetkik edildi.
Harp kazançlan kanunun onikinci maddesinde umur ve müessesat-ı hayriyeye
vuku bulan teberruatve ianat masraflan kaydedilmiş ise makbuldür diye muharrer
olmasına ve bu gibi masarifat mevadd-ı saire ahkamına tevfikan efrad ve
şirketlerin temettüatından tenzil edilmekte bulunmasına nazaran Hilal-i Ahmer
gibi ianatı sermaye ittihaz etmek suretiyle bir kar teminetse bile bütün masrafı
madde-i mezkuredekİ' teberruat kabilinden bulunmasına binaen Hilal-i Ahmer 'in
vergi ile mükellef tutulması mevzuat-ı kanuniyenin ruh ve maksadıyla kabil-i
telif olamayacağı ekseriyetleka:rar-gir olmağlaheyet-i umumiyeye takdim olunur.

Kavanin-Maliye Encümeni Reisi: Trabzon, Abdullah
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Aza: Karasi, Osman Niyazi Aza: Malatya, Reşid Aza : Elaziz , Mustafa

İcra-yı ticaret ve ihraz-ı temettü eyleyen bütün müessesatın Harp Kazançları
Vergisine tabi. bulunduğu nizarnname ahkamından bulunduğu gibi mazbatada
münderiç maddesinden şekl-i tefsiri dahi muvafık-ı nefsü'l-emr (işin gerçeği)
olmadığından muhalifim.
Mazbata Muhariri Vekili
Konya, Tevfik Fikret

Muhalif Arkadaşım Konya Mebusu Tevfik Fikret Bey'in nokta-i nazanna
iştirak ediyorum.
Katip Vekili
Giresun, Musa Kazım

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kasasına bu yönde kazanç sağlamanın yanı sıra,
kurumun devlet bütçesine yüklü fasıllar ekleyen, yurt dışından getirilmesi zorunlu
bazı tüketim maddelerinin ithali ve satışına ilişkin yetkilerle donatılmasının çifte
yarar sağlayabileceğini düşündü. Söz konusu maddeler yardım cemiyeti adına
kuşkusuz daha ucuza getirtilebilirdi. Üstelik, böyle bir uygulama, devleti de büyük
bir bürokratik ve mali yükten kurtarırken, Cemiyet'e- de düzenli ek gelirler
sağlardı. Bu bakış açısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasalar çıkartılarak
devlete gelir getiren bazı kaynakların işletmesi ve gelirleri, Hilal-i Ahmer
Cemiyet'ine bırakıldı. Böylece, devlet iyi bir işletmeciden yararlanırken bu güçlü
yardım kurumu da, düzenli parasal desteklere kavuştu.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne sunulan bu ohmak sırasında, benzeri sosyal
kurumlar olan Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme) ve Türk Tayyare cemiyetlerinin
de bazı gelir kaynaklarından yararlanması kararlaştırılırken, sinema filmleri, oyun
kağıtları gibi devlet tarafından yurt dışından getirilen ve çok aranan maddelerin
ithal ve satış yetkilerinin yanı sıra, takvim ve muhtıra defterleri, mahkeme ilam
ve evrakının, ilk ve orta okul defterlerinin basılıp satılması da Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'ne bırakılmıştı. 9 Ocak 1927 tarihinde Hilal-i Ahmer Başkanı da olan
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Sıhhiye ve Mııavenet-i İçtimaiye Vekili'nin yanı sıra, Başbakan, Erkan- Harbiyei Umumiye Reisi ve Milli Savunma Vekili'nin ortak görüşleriyle düzenlenen bir
yönergeyle ,değinilen gelir kaynaklarının
dağılımı saptanmış,kurban
bayramlarında kesilen kurbanların derilerinden elde edilen gelirin de, belli
yüzdelerde Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile Himaye-i Etfal Cemiyeti ve Türk Tayyare
Cemiyeti arasında paylaştırılması (BELGE 32) kararlaştırılmıştı. Bu yönergede
Hilal-i Ahmer'e ayrılan gelirlerden ayrı olarak, sıtma ve frengi gibi sıkrastlanılan
hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan bir takım ilaçların ithali ve Türkiye'de
üretilmesi gibi işlevlerinin getirilerinin de tümünün düzenli olarak Cemiyet'e
bırakılması da kuruma sağlanan gelirlerden biriydi. İşletmeciliği devlet tarafından
yapılan, ülkehin doğal kaynağı olan ve çok geniş kitlelerce tüketilen maden
sulannın da aynı çerçevede ele alınması da, günümüze kadar süren bir uygulama
olarak, değindiğimiz içerikte başlatıldı.

MADENSUYU

Sıcak ve soğuk maden sularının, içindeki erimiş mineral maddeler dolayısıyla
insan sağlığına yararlı olduğunun çok eski çağlarda bilincine vanlmış ve sıcaklan
banyolar, soğukları içilerek eski Yunan'dan beri tedavi amacıyla kullanılagelmiştir. Türkiye, 1965 yılına kadar saptanmış l500'ün üstünde yatağıyla! sıcak
ve soğuk maden sulan bakımından çok zengin bir ülkedir. Manisa'daki Sarıkız
bu maden sularından biridir. (EK 2). Afyon şehrine 23 km. mesafede olan Gazlıgöl
dolaylarında çıkan ve içeriğinde bol miktarda serbest karbondioksit bulunan
Afyonkarahisar madensuyu da karaciğer, mide ve böbrek hastalıklanna iyi geldiği
gerekçesiyle yüzyıllar boyunca halk tarafından tüketilmiştir. Bu yararlı ve hatırı
sayılır gelir getiren kaynağın işletmesi, Cumhuriyet'in duyurulmasından kısa bir
süre sonra destek olmak üzere devlet tarafından Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne
bırakılmıştır.
Söz konusu uygulama, Bakanlar Kurulu'nun 17Ekim (Teşrin-i evvel) 1926'da
aldığı 4223 sayılı karar ve Cemiyet ile yapılan sözleşme ile gerçekleşti. Bu karar
gereğince: 2
"Karahisansahib (Afyonkarahisar) vilayeti dahilinde nebaan eden ve hükü-
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mete ait bulunan maden suyunun 12Nisan 341 tarih ve 608 numrolu kanunun birinci maddesi mucibince altmış sene müddetle Hilal-i Ahmer Cemiyeti namına
ihalesi hakkında Ticaret Vekaleti'nden yazılan 13Teşrinevve1926 tarih ve 16360/
482 numrolu tezkere ile merbutu Meadin Müdiriyet-i Umumiyesi'nin
12
Teşrinievvel 926 tarihli mazbatası ve buna müteferri mukavele ve şartname
layihalan İcra Vekilleri Hey'etinin 17 Teşrinievve1926 tarihli içtimaında mütalaa
ve tetkik edilmiş ve mevzu bahis maden suyuna ait ihale muamelesinin vekaletçe
ihzar olunan mukavele ve şartname dairesinde icrası tasvib ye kabulolunuştur.
1 Teşrinsani 1926 Ticaret Vekili : Mustafa Rahmi"

Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile aşağıdaki sözleşme ve anlaşma metinleri de bu
karar bildirimini izlemekteydi:
"Karahisansahib Vilayetinde kain Maden Suyunun İmtiyaz Kararnamesine
Merbut Mukavelenamesidir:

"Madde 1- Karahisarısahib

vilayetinde kain maden suyunun işletilmesi

imtiyazı 17Teşrinevvel926 tarihli kararname mucibince tarihi mezkurdan itibaren
altmış sene müddetle ve şerait-i atiye ile Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti uhdesine
ihale ve ilzam olunmuştur:
Madde 2- Haritayı mahsusasında gösterildiği vechile mezkur madenin hafrı
imali için 29 cerib arazi tahsis olunmakla işbu arazinin hududu şimalen ve şarken
Çal Dede Tepesi 'nden istikameti şimaliyeye muvazi çekilen hattın Ablak Kariyesi
tarikine mülaki olan noktasında kain alamet-i farika noktasından beda ile Kalhane
Köprüsü noktası beyninde hatt-ı müstakim, ceriuben mezkur noktadan bedd ile
Çal Dede Tepesi'nden hatt-ı mustakim, garben mezkur tepeden bed ile mebde
hudud olan Çal Dede Tepesi'nden istikamet-i şimaliyeye muvazi çekilen hattın
Ablak Köprüsü tarafına mülaki olan noktasında kain alamet-i farika noktası
beyninde hattı müstakim ile mahduttur.
Madde 3- İşbu maden suyu için ber vechi muharrer tahsis olunan 29 cerib
arazinin meadin nizamnamesi mucibince beher ceribi için resm-i mukarrer olmak
üzere senevi onar kuruştan 290 kuruş ile mezkur resmi mukarrerin yüzde altısı
hesabıyla techizatı askeriye tertibi olan 17 kuruş 40 santim mültezim tarafından
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beher sene Mart ibtidasında ita kılıncak ve vakt-i muayyeninde ita olunmadığı
halde eyyam-ı müteahhire için nizamen icab eden faizi dahi ayrıca te diye
olunacaktır.
Madde 4- Maden-i mezkurdan ihrac olunacak cevherin meadin nizaınnamesinin ahkam-ı mahsusasına tevfiken tayin edilecek kıymeti üzerinden yüzde on
resm-i nisbi ile mezkur resim-i nisbinin yüzde altısı nisbetinde techizat-ı askeriye
tertibi mültezim tarafından tediye olunacaktır.
Madde 5- Zikr olunan maden suyunun imali zıınnında ihaleyi havi takdir
buyurulmuş olan imtiyaz harcı olmak üzere 150 adet Türk lirası ile mezkur harcın
yüzde altısı nisbetinde techizat-ı askeriye tertibi mültezim tarafından tediye
olunacaktır.
Madde 6- Mezkur maden suyunun efal ve esbabı harbiye dolayısıyla mağara
ve ebniyeleri hadem veya harekat-ı askeriye icrasıyla ameliyatı kısmen veya kamilen tatil ettirildiği halde mültezim hiçbir suretle muhalifte sevk ve selahiyeti
olamıyacağı gibi bir gune zarar ve ziyan tazminat talebine dahi hakkı olamayacaktır.
Madde 7- Mültezim mezkur madenin imalat ve muamelatına müteferi kaffei ahval ve hususatda meadin nizaınnamesi ahkamına tebit ve tatbik-i hareket
eyleyeceği misillu ihale kararnamesinin zeyli olarak teati olunan şartnameye ve
Türkiye Cumhuriyeti kavanin ve nizamat-ı haliye müstakbelesine tamamiyle
tevfik-i harekat edeceğini taahhüt eder.
Baş vekalet-i celili kalem-i mahsus evam ir ve mukarrerat kitabetinden
musaddak mukavelename ile mukabele edilmiştir.
Meadin Müdüriyeti Umumiyesi MÜIDeyyizi Necati

İşbu Mukavelenamenin 17 Teşrinievvel 926 tarihinde karar-ı aliye iktiram
eylediği Baş vekalet-i Celilenin 25 Teşrinievvel 926 tarih ve 6/4046 numaralı
tezkeresiyle tebliğ buyurulmuştur.
LOTeşrinisani 926
Ticaret Vekili
Mustafa Rahmi

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkezi
Umumisi Reisi
Doktor Refik
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Cemiyetin genel başkanı Dr. Refik (Saydam) ile Ticaret Vekili Mustafa Rahmi
Bey tarafından LOKasım 1926 tarihinde 25 maddelik bir sözleşme imzalandı.
Dört bölüm ve beş maddeden oluşan bu "Karahisansahip
Madensuyunun
Şartnamesi"3 Hilal-i Ahmer'in Afyon madensuyunu hangi koşullarda işleteceğini
belirliyordu. Bu sözleşmeye göre; "Mültezimin Yezaif-i Umumiyesi" başlıklı
bölümden önemli maddeler şöyle özetlenebilir:
-Kızılay, işletme merkezinde oturan bir mesul müdür atayacak ve bu müdürü
değiştirdiğinde vilayet valisi ile Ticaret Yekaleti'ni bilgilendirecektir (Madde i).
-Kızılay, "sermayesi elli bin Türk lirası ve başlıca maksadı Karahisansahip
madensuyunun işletilmesi olmak üzere bir şirket" kurabilecektir. Sermaye artınmına gitmek isterse Ticaret Yekaleti'nin iznini almak zorundadır. (Madde i).
- Kızılay işletme için gerekli hazine arazisini bedelsiz kullanabilecek veya
satın alabilecektir. Ancak, sözleşmenin sonunda bedelsiz olarak kullandığı arazi
ve binalan devlete devredecektir. (Madde 2)
"İhale Müddeti Müddetin İnkızası.." başlıklı İkinci Bölüm'ün
maddelerinin özeti şöyleydi:

önemli

- İhale süresinin bitmesinden en az yirmi beş sene önce Kızılay'ın isteği ve
Maden İdaresi'nin onayıyla, Yekalet ihale süresini uzatabilir. (Madde 4)
- Her yıl işletmenin geliştirilmesi için gerekli işlemlerle ilgili bir proje, Kızılay tarafından "hükümet maden mühendisiliği"ne verilecektir. (Madde 5)
"Ahkam-ı Maliye" başlıklı Üçüncü Bölüm'de şu noktalar üstünde özellikle
durulmuştur:
- Kızılay, gerekli vergi ve rusumlan verdikten sonra, ayrıca hükümete yüzde
yirmibeş temettü ödeyecektir. (Madde 12)
- Kızılay her yıla ait konan sermayenin ve temettü fazlasının belirlenmesi
için gerekli hesaplan ertesi yıl mayıs başından önce Hükümet' e vermek
zorundadır. (Madde 18)
- Kızılay'ın yukanda Hükümet'e vereceğini belirttiğimiz yüzde yirmibeş
temettü "Hazine-i Maliye" ye ait olacaktır. (Madde 23)
"İmtiyazın Şerait-i Husususiyesi" başlıklı dördüncü ve sonuncu bölümdeki
önemli noktalar, şöyle özetlenebilir:

125

- Madensuyunun şişesi üzerine suyun ismi ve Sağlık Bakanlığı 'nın tahlil
raporu örneği ve suyun fiyatını yazan bir etiket yapıştınlacaktır.
- Sözleşme maddelerinin uygulanmasında bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa,
sorun Şura-yı Devlet tarafından çözülecek. Ancak önce, Kızılay, Bakanlık,
ve bir tarafsız üyeden oluşan komisyon sorunu ele alıp çözmeye çalışacaktır.
Bundan sonra maden suyunun imtiyazları Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne geçti.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin maden suyunun hak1annı kazandıktan sonra
önemli bir işi, su tüketimini arttırmaktı. Bu konuda halktaki maden sularının pek
de sağlıklı temiz olmadığı düşüncesinin silinmesi gerektiği Cemiyet'in Merkezi Umumi toplantısında dile getirildi. Sağlığa zaran olmadığının içeriğini bildiren
raporlarla yaygın biçimde duyurulması benimsenince, maden suyu reklamlanna
suyun bileşimi ve sağlığa pek çok yönden yararlı olduğu eklendi.4
Afyonkarahisar maden suyunun en verimli şekilde kullanılabilmesini
sağlamak isteyen Cemiyet, Almanya'dan Bad Ems kaplıcalarının mühendisi ve
maden sulan uzmanı Arnold Sherrer'i Türkiye'ye davet etti. Suyun madensel
değerinin dünyaca tanınmış bu uzmanca da belgelenmesinden sonra onun da
önerileri doğrultusundaS maden suyunun içinde bulunan yararlı maddelerden
kaybı önleyecek şekilde, en yeni ve bilimsel yöntemlerle şişelenmesini sağlamak
üzere 1928 yılında Hilal-i Ahmer Genel Kurulunda en gelişmiş şekilde bir fabrika
inşası kararı alındı. Şişelenme için gereken makine aksamı ve tıpa gibi gereçleri
Avrupa' dan getirtilecekti. Üretilecek maden suyunun yurt dışına da satılabileceği,
daha fabrika kurulurken tasarlanmıştı. Zaman geçirilmeden, maden suyunun
kaynak yerinde, kısa zamanda tamamlanacak olan fabrika, telfik hazinesi,
kolektör, isale şebekesi ve müdüriyet binasının yapımı başlatıldı.6
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bu yeni ve önemli gelir kaynağını kullanmaya
başlarken halkı maden suyuyla tanıştırmak ve yararları hakkında bilgilendirmek
için reklamcılığa yöneldi. Örneğin, Alaşehir (Manisa) San Kız maden suyunun
gelirinin Cemiyet' e ait olduğunu duyururken, içeriğindeki kimyasal bileşimin
güncel tüketiminin insan sağlığına yararlarının yanı sıra, karaciğer, mesane, şeker
ve böbrek rahatsızlıklarının giderilmesine de katkılı olduğunu hatırlatıp kendi
yayın organı Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası'nda bir litresinin kimyasal
bileşimine yer verdi? .
Maden suyu fabrikası hem Kızılay'a hem de ülke ekonomisine önemli bir
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gelir kaynağı oluştururken, binlerce kimseye de iş olanağı sağladı. Fabrika
kurulurken alınmaya başlanan işçilerin sayısı, kuruluşun büyümesi oranında
çoğaldı. Fabrika işçilerinin çoğu yakın köylerden alınmıştı. Fabrika sayesinde
birçok kimsesi iş sahibi olan bu civar köylere böylece yepyeni ekonomik ve
sosyal ufuklar açıldı.
Maden suyu fabrikası maden suyu işçilerine ödenen düzenli ücretin yanısıra,
her gün öğle yemeği vermekteydi. Her işçiye senede bir kat iş elbisesi ve sulak,
nemli işyerlerinde çalışanlara da sağlıklannı korumak açısından, iş başında giyebilmeleri için tahta ayakkabı da verilmekteydi. İşyerleri, işçi sağlığı açısından
iyi donanımlıydı: Sürekli sağlık memuru J::mlundurulmaktave haftada bir de işçiler
doktor tarafından muayene edilip gereksinmesi olanlara ilaç verilmekteydi. Her
gün bir kap verilen öğle yemeği, değinilen denetimde yetersiz görülmüş, denetçiler
tarafından Kurum'a, burada çalışan nitelikli işçilerin kalori gereksinimini
karşılayacak bir iyileştirme yapılması önerilmişti. Aynı çerçevede, kente uzak
bir yerleşim biriminde kurulmuş olan fabrikanın işçilerinin yakın köylerden
gelmelerine karşın, işletmede sürekli kalan işçiler için yatak olanağının sağlanması
da aynca önerilmişti. 8
Üretimin başlamasıyla birlikte, çeşitli yerlerde satış yapacak birimler
kurulması gerekti. Hilal-i Ahmer Genel Merkezine satış bayiliği için başvurular
gelmeye başladı (BELGE 33). Tüketimi çoğaltmak içinse, değişik yerlere maden
suyunun yararlarını vurgulayacak levhalar asılması, gazete ve dergilerde duyurular
yayınlanması
da gündeme gelmişti. THAM dergisinin dış kapağında
Afyonkarahisar maden suyunun doktor gözetiminde şişelendiği ve sindirim sitemi,
böbrek ve karaciğer rahatsızlıklanna iyi geldiği, aynca, Hilal-i Ahmer Cemiyeti
yaranna satıldığını vurgulayan, zaman zaman Türkçe'nin yanı sıra, İngilizce ve
Fransızca da yazılmış reklamlar yayınlanmaya başlandı9• Vapur, tramvay, tren,
lokanta, birahane gibi yoğun halk kitlelerinin bulunduğu yerlere asılacak
duyurulann çekici olması için de görüntüye gerçekten özen gösterildi. Bu özen,
Genel Merkez'den duyurulan yapacak İstanbul Merkezi'ne gönderilen aşağıdaki
27 Kanunusani 1930 tarihli yazıdan da anlaşılmaktadırIO "11/61 numaralı ve 14/
1/930 tarihli mektubunuz cevabıdır:
Gönderdiğiniz Karahisar maden suyu ilan nümunesini tetkik ettik. Resmin
hey'eti umumiyesini ve sureti tertibini eyi gördük, yalnız 1evhadaki kadının
çehresinin mümkünse bir az daha güzelleştirilmesi ve levhanın alt kısmında boş
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kalacak yere büyük harflerle (Her yerde arayınız) ibaresinin ilavesi muvafık
olacaktır.
Bu cihetlerin ikmalinden sonra Ahmet İhsan Beye götürülerek eyi kağıda
ihtimamlı bir surette (15000) on beş bin adet tab ettirilmesini rica ederiz; Levhaların
eb' adı, kenar boşlukları da dahilolduğu halde (60x45) santimetre olacaktır.
Basılacak mezkur levhalardan (2000) iki bin adedinin muntazam ve düzgün bir
satıha yapılması temin edilmelidir. Bu mukavalı levhalar eczaneler, lokanta,
birahane, gar gibi yerlere tevzi edilecektir. Surette mukavvaya yapıştırılarak
teslimini de mukaveleye derç etmenizi ayrıca rica ederiz
Bundan maada şimendifer, tramvay ve vapurlara tevzi edilmek üzere
nümunesini yaptırarak göndermenizi 19/12/930 tarihli ve 3428/427 numaralı
mektubumuzIa bildirdiğimiz diğer küçük levhanın da mezkur mektuptaki tarifat
ve izahat mucibince yaptırarak sür' atle göndermenizi rica ile hürmetlerimizi te 'yit
eyleriz efendim.
Reis N amma (İmza)

Duyurularda dikkatle üzerinde durulan iki noktadan ilki, maden suyunun
gelirinin Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne ait olduğu, öbürü de satışa sunulan şişelerin
her gün taze olarak geldiğiydi. II

İstanbul Deposu ve Maden Suyu Satışları

Maden suyu satışları, Merkez-i Umumi'nin
1 Temmuz 1930 günkü
toplantısında İstanbul' da kurulmasını kararlaştırdığı depodan yapılıyordu. Ticaret
yaşamının en canlı olduğu İstanbul'da Cemiyet'in aynı yıllEkim
günü açtığı
bu depo, Hilal-i Ahmer Cemiyeti için gerekli satın almaları yapmanın yanı sıra
oyun kağıdı, monopol ilaçlar (kinin gibi), memleket ilaçları (ensülin, santonin
gibi), Afyonkarahisar maden suyu ve halk tipi gaz maskelerinin alım satımından
gelir sağlamaktaydı. Bu gelirlerin büyük bir kısmıyla da Sirkeci Aşevi eliyle
göçmenlere gıda yardımı yapılıyor veya İstanbul'daki fakir öğrencilere çeşitli
olanaklar sağlanıyordu. ıı Depoda genel merkezin de işlerine bakacak Merkezi
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Umumi kadrosundan mubayaa ve sevk memurunun yanı sıra bir müdür, bir
muhasip ve veznedar, bir "garson de buro" (haderne) ve bir de hammal görevlendirilmişti. Bu kadroya 21 Ekim'de bir tezgahtar, 18 Nisan 1931 de de bir depo
memuru alınmıştı. Deponun açılışında sistemi başlatmak üzere görevlendirilmiş
yabancı uzman Mösyö Karetto 'nun kadrosu ise, normal çalışma başladıktan sonra,
1Nisan 1931' de kaldınlmıştı. 13
Depo' da müdürün yetkileri ve sorumluluğu çok geniş tutulmuştu (Deponun
çalışma koşullarını saptayan yönerge için bk: BELGE 34). Depo müdürü, maden
suyu ile ilgili bütün lokanta, otel, bakkal ve eczanelerle görüşerek satışları
izlemekle, daha fazla satışını sağlamak için de değinilen yerlere sürekli yeterli
maden suyu sağlamakla yükümlüydü. Boşalan maden suyu şişelerinin müşteriden
veya toplayandan şişe başına 5 kuruş, sandıklarınınsa 50 kuruştan geri alınmasını
sağlamak, depoya gelen boş şişelerin hesabını Merkezi Umumiye bildirip satış
fiyatı istemek, Memba Müdürlüğünün gönderdiği makbuzları kontrol edip
Merkeze bildirmek, çeşitli yerlere gönderilen maden sularının sigortalı olmasını
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sağlamak ve satışları arttıracak reklamları Merkeze önermek, Müdürün
sorumluluklarının bir kısmıydı. 14 Dikkatli hazırlanmış yönerge ve depoda ve
membada titizlikle yürütülen çalışmalar, maden suyu kanalıyla Cemiyet' e kısa
zamanda göz ardı edilemeyecek karlar getirdi.
Depo açıldıktan sonra işlemler çabuklaşmış satışlar çoğalmış, Cemiyet'in
kan da bu oranda artmıştı. Şöyle ki, Ekim ayında 3400 şişe olan maden suyu
satışı, bir ay sonra 4584, üçüncü ay sonunda ise 4965 şişeye ulaşmış, bunun
karşılığı, deponun veznesine 2734 lira, 34 kuruş girmişti. 15 Kısa zamanda, bütün
Türkiye' de bakkallarda ve eczanelerde satılan maden suyunun tüketimi, sağlık
açısından maden suyuna özendirici duyumlar oranında arttıkça, satış yapan ana
bayiler de çoğaldı. Hatta, 1932 yılında Afyonkarahisar Maden Suyu altın madalya
kazandı.'6 Bu sevindirici gelişme üzerine dikkatle hazırlanan gazete reklamlanna
maden suyunun ai~madalya kaz~ıl~ığıda ~klendi (BELGE 35). 1936.yılında,
daha sonra günümüzde de süregelen ünlü İ~ir Puan 'na dönüşecek olan İzmir.
Sergisi'nde açılan büfede satıldı. Bu büfe, sürekli hale getirildikten sonra İstanbul' da Beyoğlu'nda, sonra Galata' da, ayrıca, Ankara, Adana gibi büyük kentlerde
de özel büfeler açıldı. Ayrıca, Afyonkarahisar Maden Suyu artık yurt dışına da
satılmakta olduğundan, Paris ve Londra sergileri gibi yurt dışındaki sergilerde
de tanıtıldı i? • Bu adımlar, su doğal bir kaynak olduğundan daha zah-metsiz atılırken, Türkiye' de o tarihlerde üretilemediğinden, yurt dışından getirtilen şişelerin
maliyeti sorun olmaktaydı. Bunun için de Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin baş vurusu
üzerine özelolarak üzerinde soğuk damga ay amblemli şişelerden gümrük vergisi
alınmaması, şişelerin Avrupa'daki yapım yerinden kaynağına kadar naklinde
bütün araçlarda yüzde 50 indirim uygulanması, ayrıca, şişelerin maden sulannın
satıcıları tarafından özelolarak kullanımının yasaklanması için Büyük Millet
Meclisi 'nden 28 Aralık 1933 tarihinde bir yasa çıkarıldı.18 (Yasanın çıkanldığı
yıl 386 500 şişe maden suyundan 56490 lira 50 kuruşluk satış yapılarak kar
olarak 9 148 lira 58 kuruş kaydedilmişti).
Kızılay Cemiyeti'nin 1939yılı Umumi Meclis toplantısında Afyon Karahisar
Mebusu Berc Türker, bu kentteki maden suyunun günde 15 ton su verdiğini, ancak, bunun sadece 5 tonunun kullanılmakta olduğuna dikkat çekerek bu zararın
önlenmesini gündeme getirdiğinde yine şişe sorunu ortaya çıktı: Umumi Meclis
Reisi Hüsamettin Kural'ın verdiği bilgiye göre, Afyon Karahisar maden suyu
hiç bozulmamakta ve dünyadaki en iyi maden sulanyla ölçüşebilecek kalitedeydi.
Bir, yanm ve çeyrek litre1ik şişe1erde satılmaktaydı. Ancak, şişelerinin bedeli

130

çok yüksekti ve değinilen yasadan sonra Türkiye'de kurulan şişe fabrikası bu
maliyeti düşürebilecek kapasitede değildi. 20 kuruşa satılmakta olan bir litrelik
maden suyu bedelinin 9 kuruşu şişe tutarı idi. Yüzde 10'u da satıcıya kalmaktaydı. 19 Bu durumda Kızılay, maden sularının satışı ile sanıldığı kadar da büyük
bir kar kazanamamaktaydı.

Suyun ziyan olmaması, satış bedelinin azalması ve

Kızılay'ın karının artması hep şişe fıyatları ile ve ülkenin endüstrileşmesi ile
yakından ilgiliydi. Yine de bu durum, tüketimi aksatmadı. Maden suyu, Avrupa
ülkelerinde görülen boyutta olmasa da büyük kitlelerin vazgeçilmez alışkanlığı
haline geldi.
II. Dünya Savaşı tehlikesinin belirmesi üzerine maden suyu satışları
düşmediyse de Kızılay'm gündemindeki yerini sivil savunma, ilk yardım,
sığınaklar, gaz maskeleri gibi, savaşla doğrudan doğruya ilgili işlevlere ve
konulara bırakmak zorunda kaldı. Savaş yılları boyunca, da Kızılay yayınlarının
kapaklaniıda maden suyu rekıainları arada sınida gÖrülür oldu. (EK 3) Ekmek
başta 'Olmaküzere vazgeçilmez tüketim mallarının savaş koşullarının zorlamasıyla
vesikaya bindirildiği yıllarda bütçesi zorlanan halk arasında kısa bir süre de olsa
eskisi kadar tüketilemedi. Buna hala bir ölçüde dışarıya bağımlı cam malzemesinin maliyet yükseltmesi de eklenince, 1943yılında 12,5000 lira zarar eden Afyon
Karahisar madensuyu işletmesi, gerekli iyileştirmeler ve kapasite artımı sayesinde
1944 yılında net 9,147,14 lira kar edebildi .20
II. Dünya Savaşından sonra, Kızılay Genel Merkezi, 3 Eylül 1946 tarihinde
Afyon Karahisar Madensuyunun üretim alanı dışında da satış yapabilmek üzere
Kaynak İdaresi 'nden ayrı bir işletme kurulmasını görüştü. 10 Ekim' de, Ankara' da
Genel Merkez binasında çalışmak üzere bir Merkez Büro kurulması, İstanbul'da
ve gerektikçe de başka yerlerde şubeler açılması kararlaştırdı. Böylece, madensuyu
için "Tevzii Müessesesi" hizmete girdi. Burada bir şef, bir depo memuru, bir
ambar memuru, tesellüm ve sevk memuru ile bir de şöför çalıştırılacaktı. 1948
yılında bu kurumun satış da yapması kararlaştırılan İzmir şubesi açıldı. Bu şube
ise bir depo memuru, bir muhasip ve bir de hizmetli ile çalışmaya başladı. 21 Ancak,
bu şube genellikle, İstanbul şubesi de 1950 yılında zarar etti.
Bu çerçevede, Kızılay, maden suyundan genelinde 1948 yılında 21.792,43
lira, 1949yılında 32.093,80 lira kar ederken, 1950yılında 1.257,23 lira zarar etmişti.
Bu durumu inceleyen denetçiler,nakliye giderlerinin çok yüksekliği, şişeleme ve
kapsülleme gibi işlerde kullanılan makinaların eski model oluşu, geri dönmüş
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şişelerin yıkanmasının elle yapılıyor olması gibi işletme yöntemlerini ve bir takım
yan etkenleri değerlendirdikten sonra zararın, Genel Müdürlüğün işletmeye fazla
baskıcı tutumunun ürünü olabileceğini öne sürmüşlerdi. Çalışanlann durumunu
da inceleyen denetçiler, işçilerin hepsine her gün bir kap verilen öğle yemeğini
yetersiz görmüş, yemeklerde işçilerin kalori gereksinimini karşılayacak bir
iyileştirme yapılmasını önermişlerdi. Aynı çerçevede, kente uzak bir yerleşim
biriminde kurulmuş olan fabrikanın işçilerinin çoğunun yakın köylerden
gelmelerine karşın, işletmede sürekli kalan işçiler için yatak olanağının sağlanması
da ayrıca önerilmişti.23 Denetçiler, Kurumun maden suyundan yeniden kar
sağlayabilmesi için gerekli gördükleri düzenlemeleri de madensuyu dağıtımı için
hazırladıklan 8; işletmesi için 41 maddelik öneri paketlerinde sunmuşlardı.
Kızılay'ın, kendisine gelir sağlamak kadar halkın sağlığını da gözeterek
yürüttüğü bu işlev, binlerce kişiye iş olanağı sağlayarak günümüze kadar geldi.
Ankara'da Kızılay meydanındaki tarihi binanın yıkılmasına kadar bahçesinde
hizmet veren maden suyu bi;ifesiyse, orada durup bir şişe maden suyu içmeden
geçememiş sayısız kimse tarafından kuşkusuz bugün bile özlemle anımsanmaktadır.

OYUN KAGITLARI

Ansiklopedik bilgilere göre oyun kağıtları Doğu Mısır veya Arabistan
kökenlidirler. XII. yüzyılda tüccarlar, paralı askerler veya göçebe çingeneler
tarafından Avrupa'ya tanıtıldıklan öne sürülmektedir. Başlangıçta oldukça pahalı
olan kağıtlar, çok sınırlı bir kesim tarafından kullanılmış, baskı tekniklerinin
gelişmesiyle de ucuza mal edilerek herkes tarafından kullanılabilecek biçimde
çoğalmıştı. Özellikle Almanya ve İngiltere'de başlı başına bir endüstri oldu. İlkin
kağıtlar için yapılan kalıplarla, daha sonra arka yüzlerine konulan resimlerle
İngiltere, Fransa, İtalya, A.B.D. gibi ülkelerde kimi zaman bir sanat yansıması
olarak kabul edildi. Devletler tarafından ithalat ve ihracatları kontrol edildi.
Müzelere girdi. Kolleksiyonlan yapıldı. Her ülkeden milyonlarca kişi için en
büyük tutku oldu.
Dünyanın her tarafındaki insanlar arasında önemli bir yeri, sayısız meraklısı
olan oyun kağıilan ile ilgili ithal ve satış gibi işlemler, Avrupa ülkelerinde Salibi Ahmer'ler tarafından, bu kuruluşlara düzenli bir gelir kapısı olacak şekilde
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Öteyandan, 1927 yılının oyun kağıtlarına ilişkin 1118 sayılı yasası, 1944
yılında 4584 sayılı yasayla değiştirilmiş, kağıtların satış fiyatının Bakanlar
Kurulu'nca saptanması öngörülmüştü. Yine eskisi gibi, maliyet ve satış bedelleri
arasındaki farkın, Tekel resmi olarakyüzde 75'i Kızılay'a, yüzde 25'i de hazineye
bırakılacaktı. Bu çerçevede, oyun kağıtları deponun en önemli gelir kaynağını
oluştururken, 1950 yılından Bakanlar Kurulu, satış bedelini arttırmayı önermiş, 5
Nisan 1951 de de aşağıdaki düzenlemeyi yapmıştı: 33

Cinsi

Beber düzüne i Beber deste/TL

Viyana 15/1 52lik
Viyana 15/2 36 lık
Club Reno (Amerikan) 52 lik

60.54.54.-

İngiliz De la Ru (Fransız tipi)
İngiliz De la Ru (İngiliz Tipi)

54.54.-

4,50
4,50
4,50

Çekoslovak 254/1 52 lik
Lombardi (Amerikan) 52 lık
Lombardi (Amerikan) 36 lık
Yerli 222 52 lik

48.48.42.33.-

4.4.3,50
2,75

Yerli 111 36 lık

30.-

2,50

5.4,50

Yerli oyun kağıtları, gittikçe iyileşiyordu. Yine de yapımlarında kullanılan
Norveç'ten getirtilen yumuşak kartonlar yüzünden, öbür yabancı kağıtlarla
karşılaştırıldıklarında, daha düşük kaliteli kalıyorlardı. Bu nedenle, 1950 yılı
denetiminde, bu kağıtların piyasada alıcı bulabilmeleri için bedellerinin dışardan
gelen kağıtlardan daha düşük tutulması önerilmişti .34
Türk toplumunun genelinde okuma, zevk için spor yapma, en önemlisi,
"hoby" alışkanlığının bulunmaması, oyun kağıtlarının bir zaman geçirme yöntemi
olarak pekçok ev ve aile ortamlarına girmesine yol açmış, bu çerçevede, Kızılay,
oyun kağıtları sayesinde uzun yıllar elinde ülkede tüketimi bol bir gelir kaynağı
bulundurmuştur.
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ŞEFKAT PULLARı

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne düzenli gelir sağlama girişimi içinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi 'nden çıkarılan yasa ile bir destek de Şefkat pullan olarak anılan pullarla
gerçekleşti. 16 Kanunuevvel1926 tarihini taşıyan 938 sayılı yasa ile, Ulusal ve dini
bayramlarda mektup, telgraf ve kartpostallar üzerine, Hilal-i Ahmer'in çıkardığı
Şefkat pullarının yapıştınlması kararlaştırıldı. Bu uygulama için sunulan öneri, 8
Haziran 1926'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nde görüşülüp benimsenmişti. Ancak,
yapıştırılacak pulların bedelleri ve pul uygulamasının günleri konusunda belirsizlikler
kalmıştı. Bu noktalar, 16 Kanunuevvel (Aralık) günü çorum Mebusu Mustafa ve
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi beylerin yasa tasansının içeriğinde değişiklik
isteyen önergeleriyle bir kez daha görüşüldü. Sonunda, şefkat ve hatıra pullannın
dinsel ve ulusal bayram günleriyle arife gün-lerinde, normal posta pullanna ek olarak
yapıştırılmasında uyum sağlandı. Yasa içeriğinde pulların bedelleri de saptanmış,
kartpostallara 20 para, adi mektuplara bir kuruş, "taahhütlü ve kıymetli" mektuplara
iki buçuk, telgraflara da beş kuruşluk şefkat pulu yapıştırılması öngörülmüştü
Yürütülmesinden Dahiliye Vekili'nin sorumu tutulduğu yasa, değindiğimiz gün,
Türkiye Büyük Millet Mec-lisi'nde onandı.35 Şefkat pulu uygulamasına karar
verildikten sonra sıra pulların üzerine konulacak resimlere geldi. Bunun için Hilali Ahmer Cemiyeti, aşağıdaki koşullarla ödüllü bir yanşma açtı. 36
"1. Resimler, Hilal-i Ahmer şefkatinden ve Cemiyet'in

mesbuk hıdematı

hatırasından mülhem olacaktır.
2. Resimler, bakır levha ve tipografıye kabili tekil bir surette yapılacaktır.
3 . Müsabakaya iştirak eden her zat birisi şefkat ve muaveneti temsil etmek
diğeri Hilal-i Ahmer hıdematını tahattür ettirmek üzere iki resim yapacaktır.
4. Resimler müsabakanın tarihi ilanından kırk gün zarfında Arıkara'da Hilali Ahmer Merkezi Umumisine teslim olunacaktır.
5. Heyet-i İdare tarafından yapılacak intihabda birinci zata iki resmi mukabili
500, ikinciye 300 lira ikramiye ita edilecektir.
6. Müsabakaya iştirak edip resimleri ikinciden sonra intihab edilen zevatın
arzu etikleri takdirde resimleri muayyen bir bedel mukabilinde
alınacaktır. "
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satın

Pul uygulaması başlarken de genel merkezden tüm şubelere pul satışlarının
yakından izlenmesi ve alım satım işlemlerinin hesapların makbuz karşılığı
yapılması için bir yönerge gönderildi. 37
Şefkat pulları halkın sürekli karşılaştığı zorunlu bir ödeme gibi görülüyorsa
da pullar için ödenen paranın hiçbir keseyi rahatsız etmeyen küçük tutarlarla
sınırlandırılması, tepkileri önledi. Üstelik uygulama, YUrtdışında bile beğeniyle
karşılandı. Nitekim, uluslararası Salib-i Ahmer dergisi 118.sayısında pullardan
on bir örnekle bu uygulamaya geniş yer verdi .38
1926 yılı sonunda yürürlüğe giren yasa uygulamasında

ı925 yılında

kurulan

Türk Tayyare Cemiyeti 'nin benzeri pullar çıkarmasının kararlaştırılması üzerine,
her iki pulun gelirinin Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile yine toplumsal yardım amacı
taşıyan bu cemiyet arasında paylaştırılması benimsendi. Başbakan, Erkan-ı Harbiye-i Umu:miye Reisi ve Müdafaa-i Milliye Vekilinin de katılımıyla 7 Şubat
1927'de alınan 5459 sayılı karar çerçevesinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin şefkat
pullarından sağladığı gelirin yüzde ellisini Tayyare Cemiyeti 'ne bırakması,
Tayyare Cemiyeti'nin de tayyare pulu ve fişlerinin gelirinden aynı oranı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti'ne bırakması karalaştırıldı. (BELGE 39) (Daha sonra bu
paylaşıma Çocuk Esirgeme Kurumu da katıldı).
Gerçekten büyük bir parasal destek oluşturan şefkat pullarının, olumlu
uygulamalar üzerine bir süre sonra alanı genişletilerek esnaf tezkereleriyle sağlık
ve aşı raporlarına da pul yapıştırılmaya başlandı. Kocaeli ve İstanbul tütün
tüccarlarının tütün satış bedelinden Cemiyet' e kilo başına on para bağışlamaları
ile birleşince hatırı sayılır tutarlara ulaşan bu uygulama, Genel Merkez tarafından
daha da genişletildi. 1931 yılı Heyeti Umumi toplantısında tramvaylarda bozuk
para olmadığında, kondöktörlerin halka ellerinde bulunduracakları 10-20 paralık
şefkat pulu vermeleri benimsenmişti. 39 Bu şekilde puldan sağlanacak gelirlerin
arttırılacağı düşÜllülmüşse de karar, uygulamaya dönüşemedi. Aynı çerçevede,
şefkat pullarının belediyelerden tapu dairelerine, sigorta poliçelerine, kimlik
belgelerine, banka cüzdanlarına ve daha bir çok resmi evraka yapıştırılması da
önerilmişti. Bu öneri uygulamaya konurken istenildiğinde pulların, Ankara'dan
Genel Merkez'den sağlanabileceği de aşağıdaki yazıyla yaygın biçimde duyurulmuştu.
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BELGE 40
Kız.Arş.KL. 2

Hilal-i Ahmer Şefkat Pullarının esnaftezkereleriyle sıhhat ve aşı raporlarına
ilsakının ve Kocaeli mıntıkasında muhterem tütün tüccarlarının satış bedelleri
üzerinden kiloda on para cemiyetimiz namına taahhüt ve teberru etmelerinin
mühim varidat teınin ettiği İstanbul ve Kocaeli merkezlerimizden mevrut
raporlarından anlaşılmıştır.
Münhasıran

muhterem

halkımızın

şevk ve tahallükle

izhar ettiği

insaniyetperverane arzudan mülhem olarak aziz Türk vatanının her türlü ıstırabata
karşı fart-ı hassasiyetle temayüz eden cemiyetimiz cumhuriyetimizin bilumum
idari ve içtimai teşkilatına mensup zevat ve müesseselerinden:

ı.

Müstahsil-i tütün, zahire, ticaret mıntıkalarının muhterem
tüccarlarımızın açtıkları meşkur esere iktifa etmelerinin temini

Kocaeli

2. Şefkat pullarının esnaftezkerelerinde, sıhhat ve aşı raporlarında, belediye,
katib-i adlilikler ve ticaret odaları muamelatında, lokanta hesap pusulalarında, tapu muamelatında, icar ve isticar mukavelenamelerinde, mezat pusula ve kaimelerinde, bankalar hesab-ı cari cüzdanlarında, borsa cetvellerinde, konşimentolarda, sigorta poliçelerinde, hüvviyet varakalarında, rüsumat-ı ithalat ve ihracat beyannamelerinde, depozito makbuzlarıyla ilamatı adliyede, inşaat ruhsatname ve keşif raporlarında, her nevi müskirat
beyannamelerinde ve müskirat etiketlerinde, eczahane etiketlerinde, su,
gaz, elektrik, tramvay, otobüs kumpanyalarının mukavelat ve makbuzlarında necip vatandaşlarımızın rağbet ve hamiyyet nazarlarına arz suretiyle
temin-i istihlakini,
3. Arzu buyurulduğu kadar şefkat pulunun mahalli Hilal-i Ahmer merakiz
ve şuebatından ve Ankara'dan merkez-i umumiden talep buyurulmasını,
4. İstihlak mevakii tesbit edilen mahallere muntazaman pul ithali ve teşvikatı müessire ve mütemadiye ifasını rica eyler.
Hilal-i Ahmer'in beka ve itilasıyla bila kaydüşart her Türk ve her müessese
alakadar olduğundan, keyfiyetin layık olduğu ehemmiyetle takip edileceğinden
emin olan Merkez-i Umumi bu hususta vuku bulacak her türlü arzu ve emri

140

yürütülmekte idi. Oyun kağıtları Türkiye'ye de yurt dışından ve devlet eliyle
getirilmekteydi. Oyun kağıtlarının da maden suyu için değindiğimiz gerekçelerle
Hilal-i Ahmer Cemiyeti kasasına düzenli bir girdi olacağı düşünülmüştü. Yabancı
ülkelerin Salib- i Ahmer' e sağladıkları ayrıcalıklardan Hilal- i Ahmer' in de
yararlanmasının kurumu daha verimli yapacağı kuşkusuzdu. Ayrıca, ülkeye
yabancıların getirip karından yararlandıkları sinema filmlerinin de bu kurum eliyle
getirtilmesinin her bakımdan daha uygun olacağı savı da önceki gerekçelere
eklenince, sıra bu konuda yaptırım sağlanmasına kaldı. Her ikisinin de yurt
dışından getirtilmesinin ve satışından sağlanacak karın Hilal-i Ahmer'e
bırakılması, Sivas Mebusu Rahmi Bey'in aşağıdaki önergesiyle 1926 yılında
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu:

BELGE 36
Kız.Arş.Kl. 02

TC
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Yekaleti
Muavenet-i İçtimaiye Müdüriyeti
593/2

Riyaset-i Celileye

Yakt-i seferde yaralı ve hastaların vakt-i hazarda afat-ı tabiyye ve mesaib-i
ruz-merreden (her günlük) müteessir olanların imdatlarına yetişrnek için teşekkül
edip bu uğurda çalışan Hilal-i Ahmer Cemiyeti, gayrı memleketlerinin Salib-i
Ahmer'lerine verdikleri imtiyazlardan müstefit olarak tezyid-i varidat eylediği
takdirde şüphe yoktur ki mesai ve faaliyeti daha ziyade müsmir olur. Avrupa
memleketlerinde her nevi oyun kağıtlarının ithal (ve) füruhtu imtiyazı Salib-i
Ahmer'lere verilmiştir.
Hilal-i Ahmer'imizin

de emsal i gibi bu imtiyazdan müstefid olması pek

tabiidir.
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Türk memleketinde Türk olmayan birkaç kimsenin idare ve nevi inhisannda
bulunmakta olan ve terbiye-i milliye ve içtimaiyemizle sıkı rabıtası bulunan
sinema filmlerinin hariçten mem1eketimize celbi duvar takvim ilanları gibi
hususlann imtiyazlannın en faydalı ve hayırlı bir cemiyet olan Hilal-i Ahmer'e
verilmesi cemiyetin faaliyetini daha ziyade müsmir kılacağından esbab-ı maruzaya
mebni atideki teklif-i kanunun meclis-i aliye arzını istirham eylerim efendim.
Sivas Mebusu Rahmi

Madde 1 - Her nevi oyun kağıtlarının Türkiye'ye ithal ve füruhtu hariçten
sinema filmleri celbi duvar ve takvim ilanları imtiyazları Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'ne verilmiştir.
Madde 2 - İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.
Madde 3 - Bu kanunun icrasına Maliye ve Ticaret vekilleri memurdur.

Önergenin, verilişinden sonra Meclis 'te Layiha Encümeni 'nde görüşüldükten
sonra benimsendiği, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili adına Cemiyet' e bildirmişti
(BELGE 37). Bundan sonra, Maliye Vekaleti'nin de 10845/244 numaralı 15
Ağustos 1927 tarihli yazısıyla yinelenen öneriyi Cemiyet'in kabul etmesi üzerine
"Oyun Kağıdı İnhisan" yasası, Meclis 'te görüşülerek 21 Haziran 1927' de 1118
numara ile onandı. Bu çerçevede Cemiyet, oyun kağıtlarının yurt dışından
getirtilmesine, ülkeye sokulmasına, gümrükten geçtikten sonra İstanbul' da toptan
ve perakende sa!ışına, merkez ve şubelere veya Merkezi Vmumice bildirilen
yerlere gönderilmesine yetkili duruma getirildi. 24
Oyun kağıtlan için yaklaşık kullanılma sayısı saptandıktan sonra ilk partide
120 000 deste oyun kağıdının alınmasına karar verilmişti. "Adi, vasat, ala,
aliyülala" (basit, orta, iyi, çok iyi) olmak üzere dört kalite oyun kağıdı, o zaman
Avrupa'nın en büyük oyun kağıdı fabrikalarından ikisin de katıldığı bir ihale
sonunda, Viyana'nin Piyatnik ve Mahdumlan (Oğullan) fabrikasına ısmarlandı.
Buna ek olarak, çeşitli kalitelerden de uygun fiyatla 68,700 deste stok olmak
üzere, hepsi için fabrikaya 25,259 lira ödenerek alındı. İzmir Merkezi ise,
piyasadaki 13,905 deste kağıdı da saptayıp uygun fiyatla, merkezden satmak
üzere aldı. Satışlarsa, 16 Nisan 1928 tarihinde başladı. Çok kısa bir zamanda
48,918 destesi satılarak ilk partiden 55,000 lira kazanç sağlanmış, ve oyun
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kağıtlarının Kurum için çok iyi bir gelir kaynağı olacağı, ilk adımdan belli olmuştu.25 Öteyandan, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, ülkenin oyun kağıtlan isteğini sağlamayı
üstlenirken,yayın organı Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası 'nda da kağıt oynayanlara kumarın kötülüklerini belirten makaleler yayınlıyordu.26
1930 yılında İstanbul'da özel satış deposu kurulana kadar Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'nin bir çok işlevi yanı sıra, oyun kağıtları ile ilgili bütün işlemler için
de Cağaloğlu'ndaki eski Hilal-i Ahmer Genel Merkezi'nin zemin katındaki bir
oda, aynImıştı. Daha sonra ticari merkezlere daha da yakın olabilmesi için, oyun
kağıtlan ile ilgili birim, bir süre sonra Cemiyet tarafından satın alınarak adı Kızılay
Hanı olacak olan Aksaraylılar Hanı'nda bir dükkana ve birinci kata taşındı. Bu
mekan,lEkim 1930'da Kızılay'ın maden suyu satışlarının da yürütüldüğü İstanbul
Deposu yapıldı2? Genel Merkez'den atanan müdür ve onun gözetimindeki sayılı
personeli ile düzenli bir çalışma başladı. (Depoda çalışanlar için İstanbul Deposu
ve Maden Suyu kısmına bakınız)
Depo ve oyun kağıtlarıyla ilgili işlemler, Hilal-i Ahmer'in bu akçeli işlerde
herhangi bir usulsüzlük söylentisi ile karşılaşmamasını sağlayacak şekilde, çok
ayrıntılı olarak düzenlenmiş bir yönerge çerçevesinde yürütülüyordu. Bu
yönergede "Muamelatı Umumiye", "Şefin Vezaifi", "Muamelatı hesabiye ve
nakdiye"

ve "Satış"

başlıkları

altında maden suyu ve oyun kağıtlarının

getirtilmesinden pazarlanmasına, bu işlemler için gereken büro hizmetleri ve
çalışanların konumuna kadar bütün ayrıntılar toplanmıştı. (Bk. BELGE 34)
Yönerge gereğince, İstanbul Deposu'nda baş sorumlu, sabah 9 dan akşam 7
ye kadar çalışması öngörülen mağazanın (depo )tek anahtarını taşıyan ve bütün
yazışmalarda imza yetkisi olan şef(müdür)'ti. Sipariş, sözleşme, gümrük muamelesi, sevk gibi işlemler Ankara'da Genel Merkez'in onayı üzerine, her türlü evrak
işleminden de sorumlu olan "mağaza şefi" tarafından yapılacaktı. Oyun kağıtlan
için gereken reklam işleri de mağaza şefi tarafından kararlaştırılıp Genel Merkeze
önerilecekti. Oyun kağıtları gümrükten geçtikten sonra her destedeki Kara
Aslarına Maliye Vekaleti adına depoda Kızılay damgası vurulacak ve desteler
depoda bandrollanacaktı. Eldeki mallar ve piyasaya sürülenler sigortalanacak,
sürekli kontrol edilecek, tükenmeden üç ay önce yeni siparişler için Merkezi
Umumi bilgilendirilecekti. Malların satış bedellerini Merkezi Umumi saptayacak,
her desteden alınan yüz kuruş tekel vergisinin 25 kuruşu Maliye Vekaletine verilecekti28
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Görüldüğü gibi, depo müdürünün yetki ve sorumluluklan çok genişti. Piyasayı kontrol ederek 15 günde bir Merkezi Umuıniye bilgi vermek, bu ara, varsa,
oyun kağıtlarında kaçakçılık girişimlerini de saptayarak genel merkeze bildirmekle
de müdür yükümlüydü. Kaçakçılık olayları, genellikle bandrolsuz oyun
kağıtlarının dikkat çekmesiyle saptafiıyordu. Kimi zaman da kağıtlara sahte damga
basılıyordu. Bu tür kağıtlan kaçakçı, İstanbul'da veya taşrada ev, kah-vehane
veya gazino gibi kullanılabilecekleri yerlere satıyordu. Kimileri kaçakçılığı bir
meslek ve geçiID yolu haline getiriYQr,kimileri de kendilerini yakalayan zabıtaya
rüşvet önerSeler de yasaların pençesinden kurtulamıyorlardı (BELGE 38). Hatta
1931 Nisan ayında bu olaylardan biri, gazetelere yansımıştı: Hilal-i Ahmer
mühürlerini taklit eden bazi kimseler, oyun kağıtlarını piyasaya çıkardıktan sonra
yakalanmışlardı. Ne var ki, yasalarda "hükümetin tahsis ettiği bir varidat
kaynağına tecavüz edenlere karşı" bir madde bulunmadığından, mahkeme, suçluIara ceza vermede zorlanmıştı. Bunun üzerine, Hilal-i Ahmer Mecmuası, "köy
basan, kervan soyan eşkiyalannbile Hilal-i Ahmer'e" saygı gösterdiğini, ona ait
mallara el sürmediğini hatırlatan bir yazı ile bu kimselere karşı halkı duyarlı
olmaya çağırmış, ellerine aldıklan oyun kağıtlanna dikkat etmeleri için uyarmıştı.
"Efendiler, oyun masasında bile kımıldamadan, zevkinize hiç halel gelmeden
yardım elinizi bize uzatabilirsiniz" satırlanna yer vererek bu gibi bir olay gözleyenlerin Cemiyet'e haber vermelerini istemişti .29
Piyasada pek çok müşteri bulan oyun kağıtlanndan Kızday'a yıllar boyu
düzenli gelir gelmiştir. İstanbul deposunun açılışından başlayarak özenle tutulan
satış formlarından maden sulan gibi, oyun kağıtlannın satışında da sürekli artış
göze çarpmaktadır. 21 çeşit olan kağıtlardan en çok 10 ve 12 numaralı grimolar
satılmaktaydı. Sadece bu iki tür kağıttan Ekim ayında 212 düzine olan satışının
Kasım'da
612, Aralık'ta
ise, bir süre yeni 12'liklerin
yurt dışından
getirtilemediğifiden satışının düşmesine karşın, 382 düzine satıldığı görülmektedir.
Aynı üç ay içinde toplam oyun kağıdı satışıysa 8151 düzüneye ulaşmış ve Cemiyet,
bunlardan 55.564 lira 12 kuruş gelir elde etmişti. Deponun açılış yılı ile bir önceki,
yani 1929 yılı arasındaki farksa, 1572 düzine ve 38.122 lira 66 kuruştu30
Bir kısmı, Merkezi Umumi adına bankaya yatırılırken geri kalanı da merkez
ve şubelere gönderilen bu tutarlar, yıllar boyunca sürekli artış kaydetmişti.
Örneğin, 1944 yılında dışardan gelen ve yurt içinde yapılan oyun kağıtlanndan
Kızılay toplam 337. 768,47 lira kar etmişti.3! 1950 yılında da sattığı 750,536 deste
oyun kağıdından 703,910,30 liralık net kar sağlamıştı.32
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lerinin elverdiğince

az zararla zehiri i gazlardan arındır1ltnas1 da ayrıca ele

48
•

alınmıştı Aynı dergide bu konuda halktan gelen yazılı sorulara uzmanlar tarafından yanıt veren bölümler de başlı başına hizmetti. Ayrıca, 1937 yılında da Ankara'da gazdan korunma maskesi kullanımı konusunda bilgilendirici kurslarının
açılmasına ön ayak oldu. Değinilen dergide de sürekli olarak kurslarda verilecek
derslerin programları ve gazdan korunma yöntemleri üzerine yararlı bilgi ve
öğütler yayınlanmaktaydı. Yabancı ülkelerde bu sıralar açılan gaz mekteplerinden
de yararlanıldı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri 'nde askeri eğitim için
açılmış olan Edgewood Gaz Mektebi de program, metod ve uygulamaları ile
Kızılay'a Türk halkını bu konuda bilinçlendirmekte izleyeceği yöntemlerin
saptanması açısından oldukça büyük esin kaynağı oldu .49
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Resim 17:
Gaz maskeli at
Bu sıralar devlet, zehirli gazlara karşı değindiğimiz koruyucu ve kurtarıcı
önlemlerle halka yol gösteren Hilal-i Ahmer'in sivil halkı zehirli gazların etkisinden koruyabilecek gaz maskelerinin yurt dışından getirtilmesini üstlenmesini
sağlayarak Cemiyet'in düzenli bir gelire daha kavuşma,sında yardımcı oldu.
Ayrıca, Ankara'da Kızılay'ın geliri kendisine kalmak üzere işleteceği bir gaz
maskesi fabrikası yapılması da kararlaştırıldı. Hükümet, 19 Eylül 1934'te, Maliye
Vekaleti'nin 3 Ağustos 1934 tarih ve 11032 numaralı yazısı ile fabrikanın yapımı
için Mamak'taki zehirli gaz laboratuvarları yanında devlete ait 150.000 metrekarelik arazinin maske fabrikası yapılmak üzere Kızılay'ın mü1kü haline getirilme-
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sini onadı. Karar, 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da
onayıyla yürürlüğe girdi. 50 Fabrikanın inşaatı çabuk bitiriidi ve fabrika çalışmaya
başladı. İlk üretimi de Cemiyet'in yapım ve kullanım için gerekli kimyasal
maddeleri merkez ambarından sağlayıp kontrolünü de yaptığı 25000 maske oldu
(BELGE 41).

Fabrika Kuruluyor

Kızılay, fabrika kurulurken, başanlı işletmecilik örneğini sergileyerek, önce
ülkedeki yerleşim birimlerinin maden ve fabrika gibi toplu işçi sayısı olan sanayi
kurumları ile birlikte ısmarlamayı düşündükleri gaz maskesi ve gazlardan koruyacak gereç sayısını, her birine ayn ayn yazarak saptamaya çalıştı. Fabrikanın bu
tür cihazların kullanımı konusunda hepsini aydınlatacağını da bildirdi (BELGE
42 a,b).
Çıkarılan yasa çerçevesinde Kızılay'ın bu konuda hakları oldukça geniş
tutulmuştu. Cemiyet, kimyasal silahların kullanıldığı bir savaş olasılığında,
ordunun ve sivil halkın kullanımı için gaz maskeleri ve gazdan korunmaya yaracak
başka gereçlerin yurda getirtilmesi ve bunların ve fabrikanın ürettiklerinin satışı
için tek yetkili olarak tanınmış, başka kişi ve kurumların benzeri haklardan
yararlanabilmesi, aşağıdaki yasa çerçevesinde Kızılay'ın onayına bırakılmıştı:

BELGE42c
Kız. Arş. K1.598
T.C.
BAŞ VEKALET
Neşriyat Müdürlüğü

Kimya Harbinden Korunmaya Mahsus Malzeme Hakkında Kanun
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Kanun No: 2815
Kabul tarihi: 14/6/1935

Neşri tarihi: 26/6/1935

Madde i - Sü ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklannca nevileri tayin
olunacak, kimya harbinden komnulacak veya sanat işlerinde kullanılacak,
maskeler ile gazdan korunmağa yarayan başka türlü gereçlerin yurda sokulması
veya yurdda yapılıp satılması hakkı, salt Kızılay Cemiyeti'ne verilmiştir.
Maskeden başka gereçlerden bir takımının veya hepsinin satış işi, Kızılay'da
bulunmak şartile Cemiyetin iznile başkalan tarafından da yapılabilir.
Madde 2 - Kızılay tarafından açılan Fabrika mamulatı mevcut oldukça SÜ
Bakanlığı ile sair teşkilatı tarafından bunlann satın alınması mecburidir. Bu satış
için maliyet fiatına yapılacak zammın miktan İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur.
Bu fabrikanın yaptığından fazlasına ihtiyaç görüldüğü takdirde Kızılay Kurulu
vasıtasile dışandan getirtilir.
Madde 3 - Kızılay Cemiyetile 2 inci maddede gösterildiği gibi Sü Bakanlığı
adına gelenlerden başka maske ve araçlar gümrüklerden geçirilemez; ve iyesiz
olanlar veya kaçak olarak girenler ile sokulmak istenilenler müsadere olunarak
Kızılay Cemiyetine verilir.
Madde 4 - Bu kanunun hükümleri yayılması tarihinde yürür.
Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini SÜ,Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gümrük
ve Tekit Bakanlan yürütür. 20-6-1935 ..
Aslının aynıdır"

Kızılay'ın tekeline bftlHkiiangereçler yaklaşık olarak şunlardı:
1.

Bütün savaş ve halk maskeleri ve hortum, gözlük camı gibi parçalan,
toz ve sanayi maskeleri

2.

Bütün maske ve sığınak süzgeçleri.

3.

Dışandan hava alan gereçler.

4.

Humzu karbon süzgeçleri.

5.

Oksijen gereçleri.
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6.

Proksilen gereçleri ve bunun gibi proksid ile işleyen gereçler.

7.

Hastalara oksijen vermede kullanılan inhilasyon gereçleri (basit ve
tazyiksizler dışında)

8.

Gaz elbiseleri ve takımı.

9.

Gazdan korunmada kullanılan bütün eldiven, çizme, çorap ve örtüler.

iO. Adi elbiseleri gaz geçirmez hale sokan mayiler, gereçler ve benzerleri,
iI. Hayvan maskeleri.
12. Gaz temizleyici ecza ve gereçler.
13. İperit temizleyici arabalar.
14. Bir bölgede gaz olduğunu bildiren gereçler.
Bu yasanın yürütülmesinde bütün devlet kurumları
ve belediyeler uyumlu hareket etti Örneğin, fabrikaya
yurt içinden veya dışından getirtilecek malzeme ile
fabrikadan ülkenin çeşitli yörelerine gönderilecek
olanların hatırı sayılır yol tutarlarının hafıfletilmesi için
Kızılay'ın
yaptığı başvuruyu
Hükümet hemen
değerlendirdi. Böylece, 2 i Ocak 1937 günkü oturumunda Bakanlar Kurulu, 1055 sayılı Teşvik-i Sanayi
Kanunu'nun 10. Maddesinin uygulanarak söz konusu
maddelerden devlete ait deniz ve demiryollarının Kızılay'dan yüzde otuz indirimli ücret almalarını kararlaştırdı.(BELGE 43) İlgili gereçler için de bütün başvurular Kızılay'a yapıldı. Hatta belediyelerde veya
Ankara'daki Hıfzısıhha Mektebi'nde zehirli gazdan
korunma kursları açıldığında, bu kurslara katılanlara
verilen derslerde uygulama için gereken maskelerin satın alınması için ilgili belediye reisIeri, ve Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekaleti Müsteşarı bile Kızılay Cemiyeti'ne baş vurmuş, ancak Kızılay Genel Merkezi'nin
olumlu yanıtı üzerine ders gereçlerini alabilmişti
(BELGE 44 a,b).
Resim 18: İperit elbisesi
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telakki ve serien ifaya amadedir. Meşkur ve kıymettar faaliyetinize intizaren
ihtiramat-ı faikamızı teyid eyleriz efendim.

Hilal-i Ahmer Reis-i Evveli
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili

Şefkat pulu uygulamasının halk tarafından da benimsenmesi üzerine 1934
yılında, 1926 yasasında aşağıdaki değişiklikle şefkat pullarının uygulanma süresi
uzatılmıştı: 40
Hilal-i Ahmer Şefkat ve Hatıra pullarının ilsakına dair 938 numaralı
Kanunun tadiline dair kanun

22 Mart /934

Madde 1 - 16 Kanunuevvel

1926 tarih ve 938 numaralı kanunun birinci

maddesi aşağıdaki gibi tadil olunmuştur.
Din ve Millet bayramları ile bunlara tekaddüm eden arife günlerinde posta
ve telgraf ücretlerinden ayrı olarak posta ve telgraf idarelerince kartvizitlere ve
kartpostallara yirmi paralık, adi mektublara bir, taahhüdlü ve kıymetli mektublara
iki buçuk ve telgrafnamelere beş kuruşluk Hilaliahmer Şefkat ve hatıra pulu
yapıştırılır.
İşbu pullar Hilaliabmer Cemiyetince hazırlanır. Posta ve Telgraf idarelerince
sarfedilen bu pulların bedeli bir ay zarfında mezkur idarelere Hilaliahmer Merke~i
Umumisi veznesine teslim olunur.
Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerlni icraya Nafıa Vekili memurdur.

Şefkat pullarının daha da yaygınlaşması ve getirisinin daha da yükselmesi
için bir takım önlemler alınırken, zaman zaman da vatandaşlar kendiliklerinden
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fazladan katkılarda bulunuyorlardı. Örneğin, İzmir İnhisarlar Başmüdürü İbrahim
Koçer, tütün balyalarına şefkat pulu yapıştırtmak gibi bir girişimle Cemiyet'e bir
yılda 3000 lira ek gelir sağlamış; Muş Valisi Tevfık Gür de ili çerçevesinde şefkat
pullannın aksatılmadan yapıştırılmasının takipçisi olmuştu. Bu gibi durumlarda,
Cemiyet' e yardımcı olanları yüreklendirmek amacıyla Kızılay, ilgili kimselere
"takdirname" veriyor ve bunu da dergisinde yayınlıyordu.41
1944 yılına kadar şefkat pullarında Türkiye haritası yer alırken, o yıl dünya
savaşının son bulması üzerine, barış ve savaşta Kızılay'ın ödevlerini gösteren
yeni pullar bastırılmıştı. Yine Kızılay'a gelir oluşturmak üzere sekiz ayrı
görüntünün yer aldığı hatıra pullarının basılmasına da aynı sıralar başlanmıştı.42

Resim 16: Kızılay Pullan

Şefkat pullarından ayrı olarak Kızılay için zaman zaman posta pulları da
bastırıldı. Bunlar da çok revaçta pullar olmakla birlikte, yüreklendirici mesajlar,
yenilenen görüntülerle çok y~n tarihe kadar kullanılan şefkat pullarına
vatandaşlar tarafından bir seferberlik havasında ilgi gösterilmiş, böylece Kızılay
cemiyeti, hatırı sayılır bir düzenli gelirden yararlanma olanağı bulmuştur.
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GAZ MASKE sİ FABRİKAsı

1930'lu yılların sonuna doğru, dünyanın üzerinde yeniden savaş bulutları
dolaşmaya başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı sona erince yıllar boyu yalnızca
savaşla uğraşan insanoğlu, teknolojiye eğilmişti. Ne yazık ki teknolojik
gelişmelerin en öldürücü silahları üretmek gibi bir boyutu da oldu. Bu çerçevede,
son savaşta kullanılmış kimyasal silahların, zehirli gazların olası bir savaş
durumunda daha yoğun ve gelişmiş biçimde kullanılacağını düşündürmekteydi.
Kaldı ki savaşlarda zehirli gazların kullanımı hiç de yeni bir buluş değildi:

Savaşlarda

Zehirli Gaz Korkusu

XVII. Yüzyıl yapıtı olan Evliya Çelebi Seyyehatnamesi'nde, IV Mehmet
döneminde Girit'i ele geçirmek için yapılan 1647 ve 1649Kandiye kuşatmalarında
hem Osmanlıların, hem de Venediklilerin birbirlerine karşı kükürt, zift ve katran
yakarak zehirli gaz kullandıkları yazıldığı gibi, 1854 Kırım Savaşı'nda da da
zehirli gaz kullanıldığı öne sürülmüştü43• Birinci Dünya Savaşı'nda Alman'ların
"Ypres" cephesindeki uygulamalarıyla bu yöntemin bir kez daha önünün açıldığı,
bunu İngilizlerin Gazze'de Türklere karşı kulanmış olabileceği, hatta Çanakkale
çarpışmalarında İngiltere'nin Türklerin kullanabileceği zehirli gazlara karşı
korunabilmeleri için özellikle Çanakkale'de Anzac'lara gaz maskesi dağıttığı da
bu çarpışmalarla ilgili yapıtlarda yer almıştır« . Bütün canlılar üzerinde yaptığı
büyük tahribat dolayısıyle insanların korkulu rüyası haline gelen bu silahlardan
korunma yöntemlerini saptamak, görüşmek ve geliştirmek üzere daha 1929.yılı
başında Salib-i Ahmer, ulusal cemiyetleri Lehistan'da ilki yapılan, sonra Roma
ve Frankfurt'ta sürdürülen seri toplantılara çağırmış, hatta bir çok ülkede korunma
yöntemlerini anlatan, öğreten kurslar açınıştı. Bu kurslarda ihtiyat subayları, bakalorya sınavını, geçmiş sorumlu vatandaşlar, fen öğrencileri, bilinçli kimseler
öğretmenlik yıtparak halka korunma yöntemlerini öğretmekteydiler. Kısacası,
çoğu ülkelerin halkları muzır gazlar, boğucu gazlar, zehirli gazlar ve göz yaşartıcı
gazlar olarak sınıflandırılmış gazlarla olası bir saldırıya karşı gaz maskesi
kullanıını konusund?ı.aydınlanmaktaydı 45 Bundan da öte, Fransa, İsviçre, Çekoslo-
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vakya, Japonya başta gelmek üzere, pek çok ülke de artık sadece halkı
bilgilendirmekle yetinmemekte, onları gaz maskesi almayla yükümlemekte ve
ayda bir kez gibi düzenli uygulamalarla maske kullanımını da öğretmeye
başlamıştı. 46 Türkiye de bu konuda askeri ve halkı bilinçlendirmek ve önlemler
almakta gecikmedi. Kaldı ki, maskelerin sadece savaş anında gerekli olmadığı
da bazı olaylarla kendiliğinden ortaya çıkmıştı: Örneğin, 1931yılı Ağustos ayında
İstanbul'da Agopyan Hanı'nda sinema filmlerinin bulunduğu yerde çıkan
yangında maske olmadığından birkaç itfaiye eri ve handa çalışan kişi dumandan
boğularak ölmüştü. Bunun üzerine itfaiye teşkilatı için çok sayıda maske
ısmarlanmıştı47 • Halka bu gibi olaylar da yansıtılarak maskenin önemi ve gereğine
dikkat çekilmişti .
Ordu ve halkın, olası bir kimya savaşına

hazırlıklı

olması gerektiği

düşünülerek asker ve sivil kanatlarda çeşitli uygulamalar başlatıldı. Genel Kurmay
Başkanlığı 'na bağlı bir Gaz Genel Komutanlığı bile kuruldu. Yukarıda değinilen
gelişmeler hakkında bilgilenen Hilal-i Ahmer Cemiyeti de, çıkabilecek bir savaşın
getireceği tehlikeleri hesaplayarak, Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmua-sı 'nın her
sayısında kimyasal silahlar ve zehirli gazlar gibi konulara yer vererek 1935'te
Eskişehir' de ilki kurulan zehirli gazdan korunma kurslarına katılmaya başlayan
halkı uyarıcı ve aydınlatıcı roloynadı.
Bu konuda yapılan bilgilendirme
çerçevesinde, halka zehirli gazlardan korunmayı öğretmek üzere açılan kurslarda
izlenen programlara ve gaz sığınaktarının nasıl olması gerektiğine ilişkin ayrıntılar
veriliyordu. "Gaz Kursları Verenler İçin LO Nasihat" başlığı altında da halka söz
konusu tehlikenin en anlaşılır biçimde iletilmesi için çok gerekli önerilerde bulunulmuştu. Evlerde uçucu veya kalıcı olarak ayrılan zehirli gazdan konınabilmek
için kolaylıkla uygulanabilen pratik önlemler anlatılmıştı.
Türkiye'nin bir tarım ve hayvancılık ülkeşi olduğu gözetilerek, zehirli
gazlardan tarım alanlarıyla köylünün geçim kaynağı demek olan hayvanlarının
da etkileneceği dikkate alınarak hayvanların ve barınaklarının gazdan korunması,
gazlanmış hayvanlara yapılabilecek
yeı:nlerinin, sularının, ahırlarının
kçsilmesi, etlerinin yenebilirliğini
yakından ilgilendiren konular da

ilk yardım başta gelmek üzere iyileştirilmeleri,
gazdan temizlenmesi, bu tür hayvanların
saptamak üzere muayenesi gibi köylüyü çok
bu kez de veterinerlere yapılan uyarılar ve

getirilen önerilerle ele alınmıştı .
Ekili alanlar başta gelmek üzere gazdan etkilenen arazinin ve gıda madde-

144

Kızılay'a tanınan yetkide asker sivil ayrımı da yapılmamıştı. Bu çerçevede,
ordunun kullanmakta oldu-ğu gaz maskelerinin supaplarının sadece bir yıl garantili
olması üzerine bunların sık yenilenmesi gerekebileceği, ani bir durumla
karşılaşıldığında da yenileme işleminin gecikebileceğini düşünen Genel Kurmay
Başkanlığı bünyesinde kurulmuş Gaz Genel Komutanlığı bile türlü olasılıklara
karşı yedek supap getirtilmesi için Kızılay Genel Başkanlığına baş vurmuştu
(BELGE 45) . Kızılay Genel Başkanlığı ise bu kadar üst bir makamdan gelmesine
karşın, kendisine verilen geniş yetkinin güvencesiyle bu isteği kesin karşılamak
gereğini duymadan Komutanlığı aşağıdaki yazıyla bilgilendirmişti:

BELGE 46
Kız.Arş.K1.E248
Genel Kurmay Gaz Genel Komutanlığına
ŞEHİR

3.1.1938 tarih ve Şube III sayı 12/5007 ya;ııları karşılığıdır:
Nefes verme süpablarının bozulmaması için düşÜllcelereimizi aşağıda arz
ederiz:
1. Depo edilmesi imkanı olmayan bu süpabları her sene taze olarak Avrupa' dan getirtiyoruz.
2. Memlekette imal olunmaları için tedkikat yapılmış ve Avrupa'dan kalıblar
getirtilip yerli lastik fabrikalarında bir kaç nümune yapdırılmışdır. Daha
pahalıya malolmakla beraber ihtiyaç vukuunda memlekette imal edilmeleri
imkanı vardır.
3. Lastik yerine mika süpab kullanılması dahi düşünülmektedir. Avrupa'dan
buraya getirteceğimiz birkaç mika süpabla tecrübeler yapılacaktır. Mika
süpabların garanti müddeti asgari 10 senedir.
Yukarıda arz ettiğimiz izahatın yüksek makamınızı tenvire kafi geldiğini
ümid ederek derin saygılarımızı arz ederiz.
Kızılay C. Genel Merkezi
Başkanı Yerine

149

Savaşın gitgide yaklaştığı hissedildikçe, büyük bir korku unsuru olan kimyasal silahlara ve gazlara karşı korunma önlemleri almaya başlayan valilikler de
gaz temizleme ve can ~arma
ekipleri tarafından kullanılacak malzemenin cinsi,
tutarı ve siparişleri için Kızılay Genel Merkezi ile yazışıyor, ve bu konularda
tam yetkili olan Merkez tarafından bilgilendiriliyorlardı (BELGE 47). Nasıl
gelişeceği bilinemeyen savaşta kimyasal silahların kullanılma olasılığının arttığı
düşÜllüldükçe de halkın güvenliği açısından maskeler, daha da önem kazanmıştı.
Bu durumda Kızılay, maskelerin fiyatlarının indirilebileceğini düşünerek 8
Ağustos 1939'da Hükümete baş vurmuş ve 21 liraya satılan büyük süzgeçli ve
hortumlu komple savaş maskesinin bedelinden 1,5lira; 14,5 liraya satılmakta olan
ortanca süzgeçlilerinden de bir lira indirim yapmayı önermişti. Bakanlar Kurulu
da 4 Eylül günkü oturumunda öneriyi onaylamış, ve maskeler yeni bedelleriyle
satışa sunulmuştu .sı
Bir çok kimseye iş alanı açarak da ülkeye yararlı olan, hem mimari, hem de
donatımı açısından Balkanlar'ın, hatta tüm Avrupa'nın en modem olanaklarına
sahip maske fabrikası ise, 29 Ekim 1935'te açıldı. 18Kasım' da da üretime başladı.52
Üretilen maskelerse Alman modeli esas alınarak yapılmış yüksek kaliteli
maskelerdi. Maske ve süzgeç olarak iki kısımdan oluşan maskeler, büyük orta
küçük yani üç boy halinde yapılıyordu 53 • B K O harfleri ile gösterilen bu üç
boyluk maskelerin ancak başa ve yüze tam oturduğu durumda gerçek koruyuculuğu yapabileceği belirtilerek maske alacakların yüzlerinin uzunluğunun, alın
çevresinin ve göz hizasının tam olarak ölçümlerinin gerektiği belirtilerek bu
ölçümlerin nasıl doğru olarak alınacağı çizimlerle anlatılıyordu. Yeni doğmuş
çocuklar için bir tek Fransa'da yapılmakta olan maskeler başlangıçta üretilmese
de küçük boylar, 7-8 yaş grubuna uygun olmaktaydı.54 Yine de fabrika, savaş
tehlikesinin iyice yaklaştığı 1939yılında çocuğun nefes almasını güçleştirmeyecek,
hareket serbestliğini engellemeyecek, havası kolay bozulmayacak, kolay
taşınabilecek ve pahalıya malolmayacak çocuk maskeleri yapımına başladı. Bu
maskeler 1 yaşından küçük ve 1-4 yaşına kadar çocuklar için olmak üzere iki
boydu.55 Maske fabrikasında ayrıca iperit elbisesi, kireç serpme arabası, sığınak
süzgeci gibi pasifkorunma araçları da yapılıyordu. Doğalolarak bunlar da Kızılay
kanalıyla piyasaya sürülüyordu. Kızılay'a verilmiş olan üretim veya ithal
haklarının devlet çok yakın takipçisi olmuştu. Kızılay'ın gelirinin engellenmemesi
için birçok durumda kurumu onay mercii yapmıştı. Örneğin, 1938 yılında Urfa'da
buz fabrikası açmış olan bir atılımcı, fabrikası ile ilgili kullanım için Türkiye'de
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o tarihte üretilmeyen amonyak maskesi ve bir de manometre getirtip ülkeye
sokmak isteyince, ilgili gümrük tarafından Kızılay Kurumu Başkanlığı 'na
yönlendirilmiş, Kurum da ithal tekelini elinde tuttuğunu hatırlatarak bu girişe
onay vermemişti (BELGE 48 a,b)

Resim 19: Gaz maskeli bir yurttaş

Bozulmadan kullanılabilmeleri için özel bakım gereken maskelerin kullanımı
kadar saklanması, bakımı ve aynı maskeyi birden fazla kimse kullandığında;
ağız ve burun yolu ile geçebilecek virüsleri önlemek için gereken dezenfektasyon
hakkında bilgiler de yine Kızılay tarafından ve dergisi kanalıyla halka yansıtılıyordu.
İtalya'nın Habeşistan'a saldırdığı, bir başka deyimle, II. Dünya Savaşı'nın
kapıda olduğunun anlaşıldığı 1936 yılında maske fabrikası, artık tam faaliyet
göstermekte ve halka ucuz fiyata sahip olabilecekleri gaz maskelerini seri olarak
üretmekteydi. Açılışında yabancı ustabaşılann çalıştınldığı fabrikada, iki ay gibi
kısa bir zamanda fabrikada çalışan öğrenim görmemiş pek çok Türk işçisi, çalışma
saatleri bitiminde verilen derslerle iki ayda okuma yazma öğrendiler, ileri teknik
bilgilerle donatıldılar.56 Fabrikanın kuruluşunda 4 esas kısımdan sade pres ve
dikim dairelerinde Türk işçi çalıştınlırken, kısa zamanda, galveniz dairesi başta,
öbür dairelere de Türk işçi yerleştirilmesi için girişimler yapıldı. Fabrika yöneti-
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cileri, Alman uzmanların sözleşmeleri bitene kadar onların görmekte oldukları
teknik işleri öğrenmiş Türk yetişemezse, işlerin aksayacağından korkuyorlardı.
Bu kaygılarını Kızılay Genel Merkezi'ne bildirerek fabrikada uzmanlaşabilecek
nitelikli kimselerin görevlendirilmesini istediler (BELGE 49). Bu istek dikkate
alındı ve fabrika açıldığında yabancıların hizmet verdiği şef ve işçi kadrolarının
hepsine 1936 Nisan ayında Türkler yerleştirildi. Fabrikanın Mamak'a elektrik
getirilmesini, fabrikaya kadar su döşenmesini ve şose yapılmasını sağlamak gibi
kentsel dokuyu etkileyecek yararları da oldu. Fabrikada çalışan işçilere günde
yarım litre süt içirilerek sağlıklarını korumalarına dikkat edildi,57 yıl başında
memuru, işçiyi, müdürü bir araya toplayarak düzenlenen eğlentilerle sosyal
yaşamlarına özen gösterilerek ülkenin çağdaşlaşma atılımına yeni sayfalar
eklendi.5s Beğeniyle karşılanan bu adımlar, savaşın yokluklarının Türkiye'ye
yansıdığı ve pek çok tüketim malının vesikaya bağlandığı 1941yılında 800 işçiye
sıcak yemek verilmeye başlanması ve aynı yıl, çocuk sahibi çalışanlarına büyük
rahatlık getiren kreşin açılmasıyla sürdürüldü.
Fabrikanın normal üretimini yapmaya başladığı yurt çapında duyurulunca,
çeşitli illerin valiliklerinden kentlerini koruyucu önlemlerle donatacak fabrika
üretimleri için peşin paralı siparişler gelmeye başladı. Ne var ki, çoğu kez bu
siparişler, yeni tanışılan bu araçların kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmadan
yapılıyordu. Bu durumda Kızılay, valiliklere bu bilgileri de sağlıyor ve gerektiğinde, siparişiı!yerdiği bilgiler dikkate alınarak yenilenmesini istiyordu (BELGE
50). Görüldüğü gibi Cemiyet, başlangıçtan beri üstlenmiş olduğu eğitici ve
aydınlatıcı rolünü de sürdürmekten geri kalmıyordu.
Öteyandan, Kızılay fabrikayı başarıyla çalıştırınca, çevresindeki 317480
metre karelik hazine arazisinin de olana eklenmesi düşünüldü. Maliye Vekaleti 'nin
bunu gündeme getiren 22 Eylül 1941 tarih ve 3123/209/18632 sayılı önerisine, 7
Ekim 1941 tarihinde Hükümet, ardından da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü onay
verince, bu arazinin Kızılay'a satılması kararlaştırıldı (BELGE 51).
Daha da genişlemiş olması fabrikanın işini ve karını arttırırken işletmeciliğini
güçleştirmişti. Bu koşullarda 1942yılında fabrikanın Kızılay Umumi Merkezi 'nin
de onayı ile Milli Müdafaa Vekaleti'ne devredilmesi düşünüldü. Hükümet
tarafından bir yasa tasarısı hazırlanarak Meclis' e sunuldu.59 Çok geçmeden devir
kararı alındı. Maske Fabrikası, yasanın onanmasıyla 1943 yılında Milli Savunma
Bakanlığı'na devredilene kadar, Hilal-i Ahmer tarafından işletildL
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Dünya Savaşı öncesi ve sırasında gerçekten önemli bir sorun olan gaz
saldırılarından korunmak için Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin değindiğimiz girişimleri
ve sağladığı olanaklar, görüldüğü gibi, bir yandan işsizlik sorunuyla boğuşanlara
iş alanı açarak, bir yandan da teknik elemanların iş başında eğitimini sağlayarak
ülkeye büyük ve yararlı bir hizmette daha bulundu.

KURBAN DERİLERİ

Kurban Bayramlarında Hilal-i Ahmer heyetlerinin yurt çapında kesilen
hayvanların derilerini Hilal-i Ahmer heyetlerinin gerekli yerlere sevk edilmek
üzere derileri toplaması, veya, derilerin açık arttırma yöntemiyle satılarak gelirinin
Cemiyet' e gönderilmesi, Cumhuriyet'in duyurulmasından sonra da sürdürülmüş
geleneksel bir uygulama idi. Örneğin, 1923 yılının Kurban Bayramında Çine
Kazası ve civar köylerinden bölgenin Hilal-i Ahmer heyeti tarafından toplanan
kurban derilerinin bedeli olarak 34,490 kuruş Genel Merkez'e gönderilmişti.60
Aşağıdaki belge de bu uygulamaya bir başka örnek oluşturmaktadır:

BELGE 52
Kız. Arş KI 84
(Mühür)
Osmancık Kazası Belediyesi
Numro: 284

Der Aliyye'de Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumiliğine

Bu sene Kurban Bayramı'nda ma-nevahi Osmancık Kazası'nda teberruen
cem edilen deriler bil- müzeyede furuht edilerek esman-ı baligasının bir nısfı
Himaye-i Etfal Cemiyet-i Muhteremesi'ne nısf-ı diğeri de Hilal-i Ahmer Cemiyeti muhteremesi'ne tefrik ve ol vechile cemiyet-i muhteremelerinin hissesine isabet
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eden 6793 kuruş bu kerre Osmancık Postası 'na tevdien irsal kılındığından
ilmühaberinin kaza cemiyet şubesine irsali ricasıyla teyid-i ihtiram olunur efendim.
1 Teşrinisani 340 Osmancık Kaymakamı (imza)

muhasebeye 17 Teşrinisani 340.

Evrakça kayd edilmiştir. Tarihi; 17 Teşrinisani 1340 nurnrosu 1566 Vahit
Bey'e 17 minh.
Osmancık Hilal-i Ahmer Şubesine / 2566 numrolu vezne makbuzu leffen
29IXV41 (1925)

(imza) Mahmut

Kurban derilerinin gelirleri, Türkiye dışındaki Müslüman topluluklar tarafından da Hilal-i Ahmer yaranna toplanmakta ve çeşitli yardımlar için kullanılmak
üzere merkeze iletilmekteydi. Örneğin, Türk-Yunan halklarının değişimi sırasında
Romanya'da Pazarcı köyü Müslümanlannın 1924 yılının Kurban Bayramında
kurban derilerinden topladıklan 68,514 leyi Yunanistan'dan gelen göçmenler için
kullanılmak üzere Hilal-i Ahmer Merkezi'ne gönderilmişti.6!
Ancak, 1927 yılında başlatılan biruygulama ile, bu gelirlerin 1925'de kurulan
Türk Tayyare Cemiyeti ve Himaye-i Etfal Cemiyeti ile paylaştınlarak yüzde
otuzunun Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne verilmesi kararlaştınlmıştı. Hilal-i Ahmer
şubeleri, bu tarjhten sonra da geleneksel uygulama ile kendilerine gönderilen
titrelerin ve kurban deri si gelirlerinin belli yüzdelerini özenle öbür kurumlara
ulaştırmıştı.
Kızılay'ın yararlandığı kurban derileri, sadece kurban bayramlanna özgü
değildi. Cemiyetin doğal afetlerde felaket bölgesinde mağdur olan halka yardım
olarak kavurma göndermesi de bu gibi olaylarda rastlanan bir uygulamaydı
(BELGE 53). Bu hayvanlann da derileri, aynı şekilde kurumlara gelir oluşturuyordu.
Kurban derilerinin paralan, bütün parasal işlemler gibi, başlangıçta ilgili
bölgenin en büyük mülki amiri tarafından toplanmakta idi. Daha sonra bu iş,
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merkez veya şube başkanlarına bırakıldı. Yeni uygulamada ise kimi zaman
güvensizlik sıkıntıları yaşandı. Özellikle işin parasal boyutu olup başka kurumları
da ilgilendirdiğinden, herhangi bir usulsüzlükle suçlanmamak için azami özeni
gösteren Hilal-i Ahmer Cemiyeti, derilerin parasını bölüştüğü kurumun da aynı
titizliği gösterdiğini belgeleyip denetlemek istiyordu. Bu gerekçeyle zaman zaman
tüm şubeler, aşağıda örneği görüldüğü gibi, Genel Merkez'den katkıların yerini
bulup bulmadığını kontrol edilmesini istemeleri, bu sıkıntıların bir yansımasıydı.

BELGE 54
Kız.Arş.KL.84
5/9/929
Türkiye
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Trabzon Merkezi

Ankara Hilal-i Ahmer Umumi Merkezi Riyaset-i Celilesine:

929 senesinde sadakai fitir için 397 lira 97 kuruş ve kurban derileri için 94
lira 90 kuruşun Trabzon Tayyare şubesine teberrtı edildiğinin bittahkik arzile
hfumetlerimi takdim eylerim efendim.
T. (Trabzon) H.A.C. Reisi (imza)

Kızılay, uzun süre kurban derilerinin gelirinden yararlanmış, daha sonra bu
gelir, Türk Hava Kurumu'na devredilmiştir.

MONOPOL İLAÇLAR (MEMLEKET İLAÇLARı)

Hastalıklarla ilgili bölümde de sözü edildiği gibi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin
asal görevlerinden biri de, halk sağlığı ile ilgilenmekti. Türkiye'de zatenyetersiz
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Resim 20; Cenevre Sözleşmesine imza koyan Kızılay ve Kızılhaç kızamık salgını bölgelerinde
bir defa daha el ele işbirliği yaptılar.

olan sağlık koşulları, savaşlar ve onları izleyen ekonomik bunalımlarla daha da
kötüleşmişti. Salgın hastalıklar iyi beslenme ve temizlik koşulları yeterince
sağlanamayınca çoğalmıştı.
Kurtuluş Savaşı sona erdiğinde hükümet, çok ciddi sağlık sorunları ile karşı
karşıya olduğunun bilincindeydi. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük
Millet Meclisi 'ndeki söylevlerinde sağlık konusunun önemini vurgulamış, yaygın
hastalıklara dikkat çekmişti. Sıtma, verem ve frengi, bu hastalıklar arasında en
ön yeri almışlardı.
Eski çağlardan beri nemli ve bataklık yerlerin hastalığı olarak bilinen sıtma,
bu hastalıklardan biri idi. Bu özelliği dolayısıyla, önünün alınması, yeni Türkiye'yi
savaş yıkıntılarından kurtarmak üzere sürdürülen imar politikası ile de yakından
ilgiliydi: Çok yaygın görülen ve her yaşta nüfusu etkileyerek eğitimden ekonomiye
her alanda iş gücünü azaltan sıtma ile savaşabilmek için, su birikintilerinin giderilmesi, bataklıkların kurutulması zorunluydu. Mustafa Kemal Paşa, 1923 günü
Meclis'in dördüncü toplantı yılını açarken, sıtmanın kökünden yok edilmesi için
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normal koşullara dönülür dönülmez hükümetin en önde gelen görevlerinden
birinin bu çalışmaları başlatmak olacağını vurgulamıştı. Ayrıca, o yıl İstanbul
kimyahanesinde

üretilen bin kilo kininin, 250 kilosu ücretsiz olmak üzere

dağıtıldığını, satılandan sağlanan parayla bir o kadar da yurt dışından getirtilmekte
olduğunu söylemişti.62
Devletin ciddi sağlık politikası 1923-24 yıllarında Türkiye'de yaşanan sıtma
salgını ile birleşince, bu hastalık için önlemler daha da hızlandı. Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekaleti Türkiye Sıtına Haritası hazırlarken, Vekil Dr. Refik Saydam' ın
başkanlığında 1924 sonbaharında İstanbul'da toplanan Sıtma Komisyonu, bu
hastalıkla savaş için örgütlenme, kinin sağlanması, Sıhhiyye enstitülerinde tıp
personeline sıtma stajı zorunluluğu ve kentlerle köylerdeki suların mikroplardan
arındırılması için yasalar önerilmesini kararlaştırmıştı.63 O yıl Meclis'in ikinci
toplanma yılını açış söylevinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, konuya şu
sözlerle dikkat çekmişti:
"Zamanımıza kadar sıhhat-i umumiyenin uğradığı ihmalin derecesi; mücadele
yoluna girildikçe, daha kuvvetli tebarüz etmektedir. Önümüzdeki sene dahi
alelumum mücadelat-ı sıhhiye için bilhassa tedabir ittihaz edilmek lazimedendir.
Bahusus sıtmaya karşı, başlı başına bir mücadele devresine girilmesi Meclisi
alinin derpiş edeceği muğzamattan addolunan yeri vardır. Muhakkaktır ki bizim
için nüfusun vikaye ve tezyidini ve çalışanların kuvvet ve zindegisini temin eden
tedabirin başında sıtma mücadelesi bulunmalıdır"64
Cumhuriyet'in duyurulmasını izleyen yıllarda sıtma ile savaş için alınan
değindiğimiz ciddi önlemler ve Kızılay'ın olumlu katkıları ile bu hastalıklar, ülkenin
sosyo-ekonomik gelişmelerine de paralelolarak, zaman içinde çok düşük düzeye
indirilebilmiştir. Bu ciddi çalışmaya başlarken, yasaların çıkması beklenmeden
1925 yılında Ankara, Aydın ve Adana' da çok yönlü sıtma ile savaş çalışmaları
başlatılmıştı. 65Çok kısa bir süre sonra da mücadele, yasal bir zorunluluk oldu.
Sıtma Mücadelesi Kanunu, 839 sayılı yasa olarak 13Mayıs 1926'da Türkiye
Büyük Millet Meclisi 'nde onandı. Bu yasa çerçevesinde sıtma bölgesi olarak
saptanan yerlerde Sıhhiyye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti enstitüler, laboratuvarlar kurmaktan ilgili tıp personelinin eğitimine kadar yetkilendirilmekteydi.
Kurutma çalışması yapılacak bataklıklar' konusunda ilgili devlet kuruluşları ve
mülk sahipleri sorumlu tutulmaktaydı. Küçük çabalarla giderilebilecek su
birikintisi akıtına işlerinde yerel nüfusa da beş gün çalışma yükümlülüğü getirildi.
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Bunların yanı sıra, Vekalet, fakir köylülere, ilgili işte çalıştmlan amelelere ve
sıtma bölgelerinde gerekli görülenlere ücretsiz kinin dağıtacaktı.66
Sıtma ile savaş, yani hem sıtmadan korunma, hem de hastalığın iyileştirilmesi
için ilaç çok gerekliydi. Halka ilaç sağlanabilmesi için illere ödenekler çıkartılsa
bile, halk, ülkede yeterince üretilemeyen bu ilaçları edinmede sık sık güçlüklerle
karşılaşıyordu. Yetkililer, ilaçları elde edebilmek için çoğu kez Hilal-i Ahmer
Cemiyeti 'ne başvuruyorlar ve Cemiyet'in aracılığı ile ilaç alabiliyorlardı. (BELGE
55). Ne var ki, dışarıdan getirtildiği için gerekli ödemenin hemen yapılamaması
da ilacın satışa çıkmasını geciktiriyordu. Örneğin, 9 Haziran 1933'te Hollanda'dan getirtilen bir parti kininin sözlü anlaşma olmasına karşın bedelinin 71706
Hollanda Florini olarak saptanıp ödemenin yapılması, 15 Eylül'ü bulmuştu.67
Öte yandan, frengi de sıtma gibi en eski çağlardan beri insanoğlunun yakasına
yapışmış özenli tedavi gerektiren bir hastalıktı. 20. Yüzyıl başında mikrobu bulunmuş olan bu hastalık da yaşam koşulları dolayısıyla yaygınlaşmış, sıtma ile
birlikte, karabasan gibi ülkenin üzerine çökmüştü. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, halkı
bu hastalık hakkında aydınlatmayı bir görev bilerek Hilal-i Ahmer Mecmuası 'nda
sık sık eğitici ve uyarıcı yayınlar yapmıştı.

68

Sıtma ve frengi hastalarında hızlı iyileşme sağlanabilmesi için gerekli ilaçlarm
halka gecikmesiz ve maddi istismar konusu olmadan ulaştmlabilmesi göz ardı
edilemeyecek kadar ciddi bir konuydu. Bu işlevin devlete maliyeti de gitgide
artmaktaydı. Bu bağlamda devlet, üzerindeki yükü hafifletmek kadar ilaçların
yaygın biçimde ve yerini bularak dağıtılmasını sağlamak, hem de Cemiyet' e
düzenli bir gelir kaynağı oluşturmak amacıyla, yerinde bir uygulamaya giderek
Kızılay Cemiyeti'ni devreye soktu. Sıtma ve frengi için kullanılan ilaçların her
türlü ham maddelerinin yurt dışından getirtilmesi, yurt içinde yapılması veya
yaptmlmasıyla satışlarına ilişkin kararlar ve satışlarından elde edilecek gelir,
Kızılay Cemiyeti'ne verildi. 7 Haziran 1935'te çıkarılan ve i Eylül'de yürürlüğe.
giren 2767 sayılı yasa çerçevesinde69 "monopol ilaçlar" olarak tanımlanan söz
konusu ilaçların listesinin çıkarılması ve satış fiyatlarmın saptanmasının Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılması ve Bakanlar kurulunun onayının
alınmasından sonra yürürlüğe konulması kesinlik kazandı. Aynı yasa gereği bu
konularda yapılacak her türlü qeğişiklik de Bakanlar kurulu onayıyla uygulanabilecekti.
Değinilen yasa çerçevesinde Kızılay'a sağlanan olanaklar, yalnız üretim ve
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satış hakkı verilmesiyle sınırlandınlmamıştı. Bu ilaçlarm veya ham maddelerin
tüzel kişiler veya başka kurumlar tarafından Kızılay'ın onayı alınmaksızın getirtilmeleri de yasaklanıyordu. Onaysız veya kaçak olarak getirilenler gümrükten
geçirilmeyerek el konulacak ve Kızılay'a verilecekti. Üstelik, böyle durumlarda
ilgililere cezai yaptınm da getirilmişti (BELGE 56).
Geliri Kızılay'a bırakılan ilaçlarda, Cemiyet'e gelir sağlamak üzere oluşturulan bazı kaynaklarda görüldüğü gibi, başka bir kurumla ortaklığa gidilmemişti.
Bu uygulamadan Cemiyet' e gerçekten de azımsanamayacak kar kalmaktaydı.
Üstelik, Türkiye BüyükMillet Meclisi'nden 20 Haziran 1938 günü çıkarılan
3470 sayılı yasa ile de 9 Temmuz tarihingen başlamak üzere, bu ilaçlann kazanç
vergisinin de dışında tutulması kararlaştınlmıştı .70 .
Yasa yürürlüğe girdikten sonra, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, ilaçlarla
ilgili yaptınm, derneğin yıllık bütçesinde yer aldı. 71

Monopol ilaçlarının 1.7.1938- 30.6.1939 mali yılı
Mübayaat (Depo) hesabı kat'isidir

İDHALAT

İHRACAAT

Lira Kr
371933.11

30.6. 1938 den müdevver ilaçlar

1229534.94

Satın alınan ilaçlar

21611.09
11.55

Yaptınlan kinin komprimeleri
Gümrük Muhafaza Komutanlığca
müsadere edilip Cemiyetimize
Cemiyetimize terk olunan monopol
olup 1.7.39 tarihine kadar devredilen
İlaçlann maliyet tutan

31.33

Lira Kr
21055.40 Komprime Kinin
imali için toz kinin
49.85 Umumi Merkeze
tedkik
için emaneten gönderilen
komprime kininler
769857.02 Satılan ilaçlar
790922.34
832199.64 Depoda mevcud

Fabrikalardan gelen nümuneler
ve fazlalar

1623122.00

1623122.00
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Monopol ilaçlarının 1.7.1938-30.6.1939 mali yılı
Satış hesabı kat'isidir

MATLUB
Lira KI.

ZİMMET
Lira KI:
769837.02
64045.80

Satılan ilaçlann maliyet tutan
Satış reddiyat ve tashihler

833.880.82
208744.94

Yekun
Gayrisafi kar

1042625.75 Satış hasılatı

1042625.76

1042625.76

Sıtma ve frengi ilaçlarına ilişkin çalışma, İstanbul deposu tarafından
yürütülmekte idi. Depoda zamanı gelince piyasaya sürülmek üzere ülkenin bir
yıllık gereksinmesini karşılayacak kadar ilaç bulundurulması öngörülmüştü.72
İlaç yapımı için gereken kına kına ve kinin gibi maddelerse Amsterdam' da
Amsterdameche Khinine Fabrik'ten, Almanya'dan ve o dönemde dünya kinin
üretiminin yüzde doksanından
fazlasını sağlayan Cava Adası 'ndan 73
yapılmaktaydı. Ancak, İkinci Dünya Savaşı'nda Cava'nın Japonlar tarafından
işgali Kızılay'ı, buradan kinin getirtme olanağından yoksun bırakırken,
Avrupa'dan getirtilenler için de sorunlar ortaya çıkmıştı. Kinin çok gerekli bir
ilaç olduğundan, yenisinin getirilebilmesi için önlemler aranırken önceden depo
edilenleri kullanan Kızılay, bir de döviz sorunu başta gelmek üzere, ilaçların
saklanabileceği soğuk hava deposu veya ilaçların satışı gibi önemli sorunlann
takipçisi olmuştu. Genel Merkez'in yakın ilgisiyle, Ankara'da 1928'de kurulan
ve 1942'de Refik Saydan Enstitüsü adını alacak olan enstitünün aşı ve serumlarının
korunması için 1941 yılında bir soğuk hava deposu yaptırılmıştı. Artık koşullara
uygun saklanabilen enstitünün aşı ve serumlarından 9.331,27 lira kar edilirken,
sıtma ve frengi ilaçlarından 627.626,43 lira kar sağlanmıştı. O yıl Aralık ayının
başında, bu aşı ve serumlann eczaneler ve sağlık kuruluşlarına satışına başlanmış
ve bir yıl içinde Kızılay, bu işten 4.072 liralık gelir sağlamıştı.74
Savaş yıllarında yurt dışından getirtilen her tüketim maddesi gibi, ilaçların
da getirtilmesi çok zorlaşmıştı. Halkın sağlığı, hatta yaşamı ile doğrudan ilgili
ilaç'tan yoksun kalmaması için Kızılay, büyük çaba göstermiş, hükümetle işbirliği
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içindeki çalışmaları, bu çabalarını verimli kılmıştı "Memleket ilaçları" kurumun
kasasına gelir getirmişti. Örneğin 1941' den sonra Almanya ve Amerika' dan
güçlükle getirtebildiği ilaçlardan bir yıl içinde üç yüz küsur bin lira kar
edebilmişti.75
1944'te İstanbul Deposu'nun yine savaş güçlükleri içinde
getirebildiği ilaçlardan 2.006,42 lira kar etmişti.
Savaş günleri geride kalıp normal duruma dönüldüğünde, yabancı ilaçlar da
rahat olarak getirtilmiş ve eldeki stoklarla Kurum 'un karı 28.538,40 lira olmuş,
ancak, 1950'de uygulanmaya başlanan yeni gelir vergisi yasası ile yüzde 35
kurumlar vergisi ödenmesi gerektiğinde, bu kar 18.548,44 liraya düşmüştü .76
Öteyandan, 1950 denetiminde, sıtma ve frengi tedavisinde kullanılan
monopol olmayan bir takım ilaçların bol miktarda gelmiş olmasının, ilkinin satışını
azalttığı gözlenmişti . İstanbul Deposu Kızılay Cemiyeti 'nin bir alım-satım şubesi
niteliğinde olduğundan, Denetleme Kurulu deponun daha hızlı ve yararlı
çalışmasının sağlanması için yeni bir iç yönetmeliğe kavuşturulmasını önermişti.
Denetleme Kurulu'nun Genel Merkez' de alım satım işleriyle uğraşılmaması,
tekel mevzuatına ilişkin malzemelerin maliyetlerinin Genel Merkez yerine bu
kurum tarafından yapılması, Genel Merkez'in Tekel servisinin kaldırılarak bu
işlerle ilgili bir ticaret memurluğu bulundurulriıası, Tekelinse İstanbul Deposu'na
nakleditmesi, tüm Kızılay kadrolarının yeniden düzenlenerek 60 yaşın üstündeki
elemanların yerine genç elemanların alınması gibi bazı önerileri olmuştu.

HİLAL-İ AHMER CAMİ VE BAYRAM GÜNLERİ

Birinci Dünya Savaşının ekonomik sorunları hayır derneklerinin kasalarını
zorlayınca İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri 'nde kiliseye giden
kimselerden, senenin belli günlerinde Salib-i Ahmer'e bağış toplanması
düşünüldü. Kurumun gelirine bir katkı yöntemi olarak "Church Day" (Kilise
Günü) olarak duyurulan günlerde, Salib-i Ahmer görevlilerinin kiliselere gidip
para topladığı bu uygulama, bir süre sonra bütün Avrupa'da yaygınlaştı. Salib-i
Ahmer'ler ve halklar tarafından çok önem verilen bu uygulama, kısa zamanda
kurum gelirinin önemli bir kısmını oluşturmaya başladı.
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Bu uygulamadan esinlenen Hilal-i Ahmer Cemiyeti de benzeri bir uygulamayı
1922 yılında Şeker ve Kurban bayramlarının ilk günlerinde camiierde bağış
toplayarak gerçekleştirme karan aldı. 77 Türkiye' de "Cami Günü"; camisi olmayan
yurt dışındaki Cemiyet merkezlerinde de "Bayram Günü" adıyla Cemiyet'e katkı
toplanmaya başlandı. Müslüman topluluklar arasında bayram namazına gitme
geleneği çok yaygın olduğundan, kurumun bu uygulamadan büyük beklentisi
vardı. Kaldı ki, daha önceleri, Cemiyet'in Hanımlar Merkezi kurulduktan sonra
İstanbul' da her iki bayramının ilk gününü çiçek günü olarak duyurulmuş ve bu
günler, hanımlann sattığı çiçeklerle Cemiyet'e para toplanmıştı. Bu uygulamadan
vazgeçilmeden, bayramlann ilk günü sabahında bayram namazına gidenlerden,

,

cami avlusuna koyulan kırmızı ay'lı kutuya veya tepsiye gönüllerinden kopan
tutan atarak Cemiyet' e bağışta bulunmalan istenmişti. Genel Merkez, gazetelerden de yeni uygulamanın bir bildiri halinde yaygın biçimde duyumlmasını
istemişti. Cami günleri, şube ve merkezlerde geniş biçimde duyumldu ve hızla
en küçük köylere kadar yayıldı. Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası'nda da başta
,bı~yramsayılan da olmak üzere, çeşitli sayılannda halka tanıtma ve hatırlatma
olarak' cami günlerinden söz edildi.78
/

Bayramlarda sürdürülen bu gelir arttıncı çabalann yanı sıra, zaman zaman
merkez veya şubelerin kendi gayretleriyle yeni bir katkı kapısı açma girişimleri
de oluyordu. Örneğin, i932 yılında, İstanbul Fatih Şubesi, kadınlı erkekli küçük
gruplann evleri dolaşarak Kızılayadına bastınlan bayram kartlan satmalannı
denemiştİ. Makbuz karşılığında satılan bu kartlar, ilk uygulamasında bir günde
1338 lira getirdiyse de 79 yaygın ve sürekli bir uygulama haline gelmedi.
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KıZıLAY ROZETLERİ

Resim 21:

Samsun da Ba)'ram münasebetlyle rozet::;dağıtan ı-avruldr

~ı.

ıs . ~.i ~

Bayram günlerinde öğrencilerin boyunlarına astıkları kumbaralarla sokaklarda dolaşarak yakalara taktıkları ortasında kırmızı ay bulunan çiçek şeklinde
rozetler de Kızılay için yaygın halk kitlelerinden kimseyi rahatsız etmeyecek
küçük katkılar şeklinde toplanan, bir araya getirildiğinde de hatınsayılır bir tutara
ulaşan önemli bir gelir kaynağıydı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ilk yıllarında
Kadınlar Merkezi üyesi hanımların Şeker Bayramının ilk gününde İstanbul
sokaklarında çiçek satmasıyla başlayan bu uygulama, zaman içinde yurt çapına
yayılıp uzun yıllar Kızılay'a düzenli katkı getirdi. Bu değişim içinde, taze
çiçeklerin yerini daha pratik olan kağıt rozetler, hanımlar merkezi üyelerinin
yerini de öğrenciler aldı. Bayramlarda boyunlarında Kızılay kumbaraları ile
dolaşan, yakalara toplu iğnelerle Kızılay rozetleri iliştiren okul çocukları, kuşkusuz
hala birçok kimsenin belleğindedir. Öğrencilerin Kızılay rozetleri satmaları, iki
amaca hizmet ediyordu: Sadece rozetleri satanlar değil, arkadaşları bu işi yürüten
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tüm öğrenciler, bu yardım kurumunun işlevini ve halka verebildiği hizmetleri
halkın bağrından kopan, kuruş kuruş toplanan katkılarla verebildiğini öğreniyordu.
Bunun yanısıra, masrafı da çok az olduğundan, rozet satışlarından Kurum kasasına
iyi bir gelir giriyordu. Rozet gelirlerine İstanbul' dan ve taşradan örnekler vermek
gerekirse, 1927 yılının Kurban Bayramı'nda İstanbul'un 32 şubesinden toplam
447,117 50 kuruş gelir sağlanmıştı. Tokat'ta 1928 yılının Şeker Bayramı 'nın ilk
günü yapılan rozet satışı, 119 lira 63 kuruş getirmişti. 80

Resim 22 : Kadıköyü'nde

rozet dağıtan küçük mektepliler
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Kızılay'ın gelirlerinde gerileme olduğu dönemler, ufak gelirlerden de olsa
daha iyi yararlanabilmek için zaman zaman değişik yöntemler düşünülmüştü.
Bunlardan biri de rozetlerden toplanan bağışlan çoğaltabilmek amacıyla, 1967
yılında Kızılay Hemşire Haftası olarak duyurulan 6-12 Mayıs günleri arasında
hemşirelerin dağıttığı rozetlere piyango numarası koyulmasıydı. O yılki rozetleri
alanlar, rozetlerinin altındaki numaraya heyecanla bakarak ufak armağanladan
oluşan piyangonun çekileceği günü beklerken, hafta boyunca da rozetlerini
yakalannda taşımışlardı.

HİLAL-İ AHMER BAYRAM GAZETESİ

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni tanıtına aracı olarak da kullanılan Hilal-i Ahmer
Bayram Gazetesi, Kurban ve Şeker bayramlannın ilk gününden sonra yayınlan~
mayan günlük gazetelerin yerine, hem Cemiyet'i daha iyi tanıtınak, hem de bir
gelir kaynağı olmak üzere yayınlanmaya başlamıştı (bk: Tanıtına ve Propaganda
bahsi).
Yayın hayatına girdiği 1923 yılında 100 para karşılığında satılmakta olan bu
gazetenin başlığının altında "Merkez-i umumi tarafından bazı günlerde neşr olunur
siyasi, ilmi, edebi gazete-Hasılatı tamamen Hilal-i Ahmer' e aittir" yazılı idi. Gazete,
günlük yurt ve dünya haberlerini verirken üst köşesinde Cemiyet'in propagandasını
da yapmaktaydı. "Hilal-i Ahmer'e Herkes Aza Kayd Edilmelidir" sözlerinin altında
"Senede bir lira verenler Cemiyetin aza~yı amilesi, yirmi kuruş verenler aza-yı
muavenesi olur. Kayıt muamelesi her gün Yere Batan Caddesindeki Merkezi Umumide yapılır. Telefon: İstanbul i783" sözleri yer almaktaydı (BELGE 57)

BALOLAR

Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat dönemindeki batılılaşma hareketleri
sırasında, toplum yaşamına giren bizzat Sultan Abdülaziz tarafından başlatılan
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balolar "asriliğin" bir göstergesi sayılmaktaydı. Her ne kadar Osmanlı dönemindeki
balolara kadınlı erkekli katılım sadece yabancılardan geliyorsa da Cumhuriyet
döneminde bu farklı oldu. Özellikle Atatürk'ün bürokratları eşleri veya kızlarıyla
balolara katılmaya yüreklendirmesi, kadının toplum yaşamına sokulması için bir
olanak oluşturmaktaydı. Hatta Bursa'da yapılan ilk baloda Atatürk'ün kentin
bürokratları ve ileri gelenlerinin oluşturduğu topluluğa orkestra eşliğinde dans
öğrettiği de orada bizzat bulunanlar tarafından anlatılmıştır. Çeşitli kutlamalarda
yapılan baloların en yaygını, Cumhuriyet bayramı balosu idi. Hilal-i Ahmer
Cemiyeti de hem bütün yenilik hareketlerine sahip çıkıp yaygınlaştırılmasında rol
oynayan bir kurum olarak birçok balonun düzenleyicisi oldu. Üstelik, kurum, bu
düzenlemeleri pek çok yabancı örnekte görüldüğü gibi, gelir getirici bir işlevolarak
yürüttü. Bir süre sonra gerek İstanbul, gerek Anadolu'daki çeşitli merkezler,
geleneksel balolar düzenleyerek düzenli bir gelir kaynağı sağlamaya çalıştı. 1927
yılının Ocak ayında Beyoğlu Merkezi 'nin, aynı ay içinde Samsun şubesinin
düzenlediği yıllık Hilal-i Ahmer baloları, iyi gelir getirenlere örneklerdir.81
Hilal-i Ahmer Merkezi'nin, her yıl ağustos ayında Yat Kulüp'te düzenlemeyi
gelenek haline getirdiği yaz balosunun, i928 yılında Meclis Başkanı Kazım Paşa
ve İçişleri Bakanı Şükrü Bey'in himayesinde yapılması ve İstanbul'u ziyaret
etmekte olan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'nın da katılması, baloya
katılımı, dolayısıyla, balodan sağlanan geliri de çok arttırmıştı. Çoğu kez devlet
büyüklerinin himayesinde (koruyuculuğunda) düzenlenen balolara katılmak
kimileri için zorunluluk, kimilerine göre zevk, kimilerine göre gösteri, ama Hilali Ahmer Cemiyeti için ek gelir demekti. Bazı baloların daha da özel niteliği
oluyordu. Örneğin, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kuruluşunun 50. Yılı dolayısıyla
Beyoğlu şubesinin 23 Aralık 1927 de İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 'nın himayesinde
düzenlenen balo özel önem taşımıştı.82 Sivas Kızılay Merkezi'nin 1 Nisan 1939
balosli da Cemiyet'e 566,75 lira kazanç sağlamıştı.

SANATEVİ

Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi tarafından Genel Merkez'in ayırdığı 500
lira ödenek ile Darüssına adıyla kuruluşundan beri (Birinci kitapta ayrıntılı olarak
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ele alınmıştır) önceki savaşlar sırasında olduğu gibi Kurtuluş Savaşı sırasında da
hanımların el işlerini pazarlayarak hem onları üretken yapmış, hem de kuruma
gelir sağlamıştır. İzmir'in işgalinden sonra İstanbul' a sığınan göçmenlere yüzlerce
takım giysi dağıtırken, bu kimselerin arasından nakış bilen bir çok kadını ücret
karşılığında çalıştırmıştı. Hilal-i Ahmer Merkezi'nin Ankara'ya taşınmasından
sonra da İstanbul' da Sanat Evi ismini alarak İstanbul Merkezi 'ne bağlı dört kişilik
bir yönetim kurulu ile 1935 yılına kadar çalışmıştı. İstanbul Merkezi kaldırılınca
İstanbul MÜffiessilliğine bağlı olarak, o da kaldırılınca, Kızılay Cemiyeti Müfettişi
ünvanı ile İstanbul Aşocakları Komitesi 'nde görevlendirilmiş bir görevlinin
yönetiminde yakın zamana kadar ince dikiş nakışlı giysi, örtü gibi malzeme
üreterek çalışmıştı. 83
El sanatlannın sunulup satıldığı etkinlikler ve sergilerle Cemiyet' e gelir
sağlayan Sanat Evi, yeni Türkiye'nin geliştirdiği dış ilişkileri çerçevesinde 1927
yılında Paris'te katıldığı Sanayi-i Tezyine Sergisi'nde altın madalya kazanmıştı.
Aynı çerçevede, ülkeyi ziyaret eden pek çok devlet adamı ve yabancı konuk,
İstanbul'da kalışıarı süresinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından da ağırlanıyor,
bu merkezde sergilenen el işlerinden satın alıyorlardı. Örneğin, 1928 yılında Türkiye'ye gelen Romanya Ana kraliçesi Maria, Hilal-i Ahmer Cemiyeti İstanbul
Merkezi Başkanı Dr. Ali Paşa ve üyelerden Safıye Hüseyin ve Saadiye hanımlar
tarafından kabul edilip Sanat Evinde hanımların el sanatlanndan satın almışlardı.
Bir konferans vermek üzere Tıp Fakültesi'nin çağnlısı olarak İstanbul'a gelen
ünlü bilim adamı Dr. Serge Voronoff da Sanat Evi'ni ziyaret ederek alış veriş
yapan ünlülerden biriydi. 84
İkinci Dünya Savaşı yıllannda da pek çok yoksul kadına el becerilerini
üretime dönüştürme olanağı sağlayan Sanat Evi'nde, sadece 1943 yılı içinde
163 kimsesiz muhtaç, dul ve fakir kadın iş bulmuş; Kızılay'ın aşocakları için
118 tulum, 115 aşçı önlüğü ve başlığı, 4354 takım giysi, 543 Kızılay bayrağı,
1000 Kızılay amblemli kolbağı ve 8595 çuval dikilmişti. 85
Yakın zamana kadar etkinliklerini sürdüren Sanat Evi, özellikle yoksul dullara
ve yetim kızlara iş alanı yaratarak, yurt içinde ağırlanan konuklara olduğu kadar
yurt dışında da katıldığı sergilerde tanıtım görevi yaparak ve kapış kapış satılan
el işleri üreterek birkaç yönde hem Kızılay'a hem de ülke ekonomisine yararlı
bir kuruluş olmuştur.
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İSTANBUL'DA İş YAPAN İç VE DIŞ KAYNAKLI FİRMALAR

Cumhuriyet'in kuruluşunu izleyen yıllarda İstanbul'daki bazı Türk veya
yabancı firma temsilcilikleri de Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin bir gelir kaynağı
idi. Belgelerin incelenmesinden anlaşıldığı gibi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin
İstanbul'un ticari firmalanna başvurusu üzerine, bir çoğu, Cemiyet' e yıllık aidat
biçiminde bir katkı ödemeyi üstlenmişlerdi. Genellikle 25-100 lira arasında düzenli
ödeme yapmayı kabul eden firmalarm, "yıllık aidat" olarak niteledikleri bu paralan
öderken Merkez'e gönderdikleri övücü mektuplardan, Cemiyet'in etkinliklerini
beğeni ile karşıladıklan da anlaşılmaktadır. Aşağıda bir örneğini verdiğimiz bu
ödemeler, Baııko Di Roma, Socombel Belçika Gaz Ticaret Anonim Şirketi, Etoile
Roumaine Petrol Anonim Şirketi, Kutzoğlu Biraderler, Lloyd Trestino Seyr-i
Sefain Şirketi, Bomonti Müttehid Birn Fabrikalan, Banka Commerciale Italiana,
Comptoir Llyon Alleman gibi yabancı firma temsilcilikleri ve Türkiye Tütün
İdare-i İnhisariyesi , İstanbul Türk Emlak Şirketi, Türk Anonim Dersaadet Su
Şirketi ve Dersaadet Tramvay Şirketi gibi Türk firmalan tarafından yapılıyordu.
(BELGE 58-70)

BELGE 71
Kız. Arş. K1l53/26
American Express Company

Dersaadet 9 Eylül 341

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Muhteremesine

Efendim,
26 Ağustos 341 tarihli tezkeremize atfen müessesemiz teberruatı olarak
şehrimiz Osmanlı Bankası 'na hesab-ı aliyyelerine (150) yüzelli Türk lirası teslim
edildiğini arz ile teyid-i ihtiram eyleriz efendim.
American Express Company Dersaadet Şubesi
İmzalar
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Muhasebeye:

13 Minh

Evrakça kaydedilmiştir. S. 966 Tarih, 14 Eylül 41
Numrosu : 680

Cemiyet, gelen paralan düzenli olarak izliyor ve hangi işlerde kullanıldığının
da kaydını tutuyordu. Bu düzen içinde bazı aksamalar da olmuyor değildi.
Örneğin, Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi, Cemiyet hesabına 25
lira yatırdığını bildirmesine karşın, bu paranın yatmadığı öğrenilmiş, bu konuda
firma ile aşağıda görülen yazışmalar yapılmıştı. Hatta Cemiyet, paralann yatınldığı Osmanlı Bankası 'ndan, aynı sıralarda, Cemiyet hesabına ve hatta istenıneden
yine yıllık aidat şeklinde para yatıran Belçika Gaz Firması Socombel'den (BELGE
59-60) yatınlan paranın hangi iş için kullanılmak üzere açılan hesaba yatınldığını
bile bir yazışmayla saptamış ve değinilen 25 liranın banka hesaplarında
görülmemesi üzerine, yazışmalann üzerine İPTAL sözcüğü vurarak, yine de

n

arşivIemiştir. (BELGE
a,b) Bu durum Cemiyet'in akçeli işlerdeki duyarlılığının
ve ciddi kontrolünün bir göstergesi sayılabilir:

BELGE na
Kız. Arş. KI. E153/26

Türkiye Milli İthalat ve İhracaat Anonim Şirketi
Sermayesi i 000 OOOTürklirası

İthalat: Bilumum Avrupa ve Amerika Muamelat ve Mahsulatı
İhracaat: Bilumum Türkiye Mahsulatı ve Emtiası
Fabrika Vekaleti: KomisyonIKonsinyasyon
Telefon: İstanbul 2037 / 2038
Telgraf Adresi : İstanbul Temevaş
Merkezi: Ankara
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Şuabatı: İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir ve Zonguldak
Türkiye ve Avrupa'nın başlıca şehirlerinde vekil veya muhabirIeri vardır.

İstanbul, Selamet Han 14.9.341

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyaset-i Aliyyesine

Muhterem Efendim,
29 Ağustos 341 tarihli ve 395/358 numrolu tahrirat-ı aliyyelerine cevaptır:

Şirketimiz, cemiyet-ihayriyelerine maal-iftihar iştirake karar vermiş ve 1341
senesine ait teberruat-ı seneviyesi olan 25 Türk lirasının iş'arı aliyyeleri veçhile
Galata'da Osmanlı Bankası hesab-ı carinize tevdi edilmiş olduğunun arzıyla teyidi hürmet ve tazimat olunur efendim.
Türkiye Milli İthalat ve ihracaat Anonim Şirketi (imza)

81/81 tahrirat ile Osmanlı Bankası'na yazıldı. 21 Şubat 927
Evrakça kaydedilmiştir: Sayifa 966, Tarihi: 15 Eylül 1341, Numrosu: 686
Cevap Tarihi: 27 Şubat 926
Muhasebeye : 10 Eylül 341
1400/138 tahrirat ile cevap yazıldı. 20 Mart 926
Gelmiştir. 17/2
Osmanlı Bankası'na yazıldı (imza)
Hesab-ı carimize tevdiine dair bir kayda tesadüf edilmediği Galata Osmanlı
Bankası'nın 13 Mart 926 tarihli mektubunda bildirilmiş olduğundan tevdiine
dair makbuzun numro ve tarihin iş' arına dair
27 Mart 926

170

BELGE nb
Kız.Arş.Kl 153/26
Osmanlı Bankası
Galata İdare-i Merkeziyesi
Hesab-ı Cari ve Avans Dairesi

İstanbul 13 Mart 926

Ankara'da Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine

Efendim,
27 Şubat tarihli ve 81/81 numrolu tezkire-i

aliyyelerini

ahz eyledik.

"Sokombel" Belçika Gaz Ticaret Şirketi'nin geçen 3 Eylül'de müessesemize
tevdi etmiş olduğu 100yüz Türk lirasını nezdimizde "Büyük Ada' da Hilal-i Ahmer
Menfaatine Tertib Edilmiş Olan Müsamere" namı tahtında açılmış olan hesabın
mat1ubuna kayd etmiş olduğumuzu arz eyleriz.
Halbuki "İthalat ve İhracaat Şirketi" tarafından hesabınıza olarak 25 Türk
lirası tevdi edildiğine dair bir-guna kayda tesadüf etmediğimizi kayıt ve işaret
buyurmanızı rica ve bilvesile teyid-i ihtiram eyleriz efendim.
Osmanlı Bankası (imzalar)

Muhasebeye: 3/17-Emin Bey'e
Evrakça kaydedilmiştir. Sahifa: 1017,Tarihi: 18 Mart 1926 Numrosu : 139
Bankadaki hesab-ı carimize tevdi edildiğine dair makbuzun tarih ve
numrosunun iş'arına dair Milli İthalat ve İhracaat Şirketi'ne cevap yazılmıştır.
28 Mart 926
Aşağıda Gresham Life Assurance Society sigorta şirketinin örneğinde
görüldüğü gibi, bütçesinin küçük de olsa bir katkı yapmaya elverişli olmadığını
öne sürerek istenen ödemeyi yapmayan bazı firmalar da vardı:
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BELGE 73
Kız. Arş.Kl. 153/26

Gresham Life Assurance Society Ltd.

İstanbul'da Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Rİyaset-i Aliyyesine

Efendim,
29 Temmuz 1240 tarihli mektubunuzun cevabıdır.

Şirketimiz Türkiye'de yeni işler kabul etmediğinden, yazıhanemizin işlerine
muhakkak elzem olan mesarifattan hariç mesarif için bütçemiz müsait olmadığını
maateessüf bildirip ve bu vesile ile arz-ı ihtiramat olunur efendim.

4 Ağustos 1340
Şube Müdürü (imza)

Muhasebeye: 10 Ağustos 340
Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi: 10 Ağustos 1340 Numrosu : 775

EK GELİR KAYNAKLARıNDAN

çEşİTLEMELER

Bunların dışında, Cemiyet kasasına halkın, esnafın bağrından kopan,
beklenmeyen bazı geliriler de girmekteydi. Örneğin, İzmir manavları, bir mevsim
boyunca Aydın ve Turgutlu (Kasaba) yoluyla kente gelen kavun-karpuzların her
arabasının gelirinden Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne beş kuruş ayırmışlardı.86
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'ne ait kullanılmayan fazla malzeme de zaman zaman
satışa çıkarılıyor, satıştan elde edilen kar, hazineye gelir oluyordu. Örneğin, 1924
sonbaharında eldeki bazı binek otomobilleri, kamyon, kamyonet, motosiklet,
banyolar, marangoz ve tamircilik alet ve edevatı buz dolapları karyolalar, boya,
kazma, kürek muşamba, her türlü sandalye, peşkir, tabak, kase, cibinlik, fener,
muhtelif boy kovalar gibi elde fazla olan eşyalar, Cemiyet'e gelir olmak üzere
Sultan Ahmet Camii şadırvamnda bir ay boyunca halka sergilenip uygun fiyatla
satışa sunulmuştu.87 Bu satışlar arasında Kurum, elindeki ihtiyaç fazlası binek
hayvanlarım bile gelir sağlayabilmek amacıyla zaman zaman satışa çıkarmıştı
(Ek 4).
Kızılay'ın toplumun çağdaşlaşmasında da roloynayan, özellikle kadının
sosyal yaşamda yer almasında katkı lı bir kurum olduğuna daha önce de
değinmiştik. Cumhuriyet duyurulduktan sonra da kurum, türlü yöntemlerle,
toplumu bir anıya getiren sosyal etkinliklerle bu rolünü sürdürdü. Bunlardan
bazıları da merkezde olduğu kadar taşra şubelerinin de sık sık düzenlediği, paralı
ve kuruma kazanç da sağlayan piyango çekilişieri, konserler ve garden partilerdi.

Aydın Kızılay Şubesince tertip edilen piyangoda

Resim 23
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teşhir edilen eşya

Hükümet, hem ülkenin toplumsal gelişmesine hem de Kızılay'ın zaten halka
dönecek olan kasasına katkısı olan bu etkinliklerde kurumu kazanç vergisinden
muaf tutuyordu. Hatta; Balıkesir' deki bir konser ve garden parti örneğinde görüldüğü gibi, giriş biletlerinden ve sanatçılardan kazanç, fevkalade zam, ve daha
önemlisi, II. Dünya Savaşı dolayısıyla buhran vergisinin alındığında bile Kızılay'a
3395 Numaralı yasanın 3470 numaralı yasanın 3üncü maddesinin linci fıkrasıyla
tanınan bu ayrıcalık, sürdürülmüştü: (BELGE 74)
Kızılay'ın söz etmeden geçemeyeceğimiz bir başka gelir kaynağı da yeni
açılan şubeleriydi. 1944 yılında Cemiyet'in yeni açılan 16 ilçe ve bir bucak şubesiyle merkez ve şube sayısı 457'ye yükselmişti. Bu yeni sayı ile, bir yıl önce
şubeler ve bucaklardan sağlanan gelir 894.250 bin lira iken o yıl bu gelir, 1.485.248
liraya ulaşmıştı. 88
Hilal-i Ahmer Cemiyeti bu gelirler1e daha işlevsel hale gelmek üzereyken
1930'lu yıllann dünya ekonomik bunalımı, sonra da II. Dünya Savaşı yüzünden
pek çok kurum gibi, hayli sarsıldı. Ama gelirlerin azalması, işlevlerin de azalması
gerektiği gibi algılanroadı ve Cemiyet, ekonomik sıkıntılara karşın, gelir kaynak1annın verimini arttırabilmek için planlı ve özenli çalıştı. Üstüne düşen her
görevi yerine getirdi
Bireysel katkılar Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin olagan gelir kaynaklan idi. Yine
de kimi zaman, olaganüstü boyutlarda katkılar yaparak bu çerçeve dışına çıkanlar
da oluyordu. Bu konuda da pek çok örnekten seçme yaparak Aydın'ın Germencik
Kazasının Moralı köyünden eskici oğlu Cemal Efendi'nin 1931 yılında Kuruma
bağışladığı dört dönüm tarla, sekiz dönüm incir bahçesi ve bir evden söz edeceğiz.
Büyük kentlerde Cemiyetin etkinlikleri daha yakından tanınıp daha büyük ilgi
görürken, bir köylü olmasına karşın Cemal Efendi'nin kurumun işlevini anlayarak
böylesi büyük bir katkıda bulunması, sevinç yaratmıştı. Cemiyet, bu katkıyı haber
yaparak Cemal Efendi'nin fotagrafı ile birlikte Hilal-i Ahmer Mecmuası'nda
yayınlarken kuşkusuz, özendirici olmayı da ummaktaydı. 89

174

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DOGAL AFETLERDE KıZıLAY'IN YARDıMLARı

Anlatıldığı gibi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yardım ekseni çok genişti:
Parasal kaynaklarını seferber ettiği doğal afetler, asker yardımları, esir yardımlan,
göçmen yardımları, bunlar için aş ocaklan, dispanserler, hastaneler, poliklinikler
bunların sadece bir kısmıydı. Ancak, doğal afetler, aniden gelen felaketler olarak,
yaygınlıklan oranında kimi zaman binleri, hatta milyonları ilgilendiriyordu. Cemiyet ile ilgili her konuda olduğu gibi bu konuda da Kızılay'ın yardımlannın türlerini
ve sayılannı, nitelik ve niceliklerini saymaya kalkmak, birkaç kitap işi olacağından, bu tür felaketlerde bazı yardım etkinliklerini örneklemekle yetineceğiz.
Beklenmedik anda, ülkelerin, uluslann üzerine birden bire karabasan gibi
oturuveren doğal afetler, uğradıkları her ülkede hem can hem de mal kaybına yol
açarak toplumları yaslara boğmuşlardır. Ekonomik veya bilimsel düzey aynmı
yapmaksızın her ülkeyi zaman zaman tehdit eden bu felaketler karşısında
insanoğlu hep çaresiz kalmış, canı yandıkça teknolojiye sarılarak engelliyemediği
bu durumlarda hiç olmazsa kayıplan en düşük düzeye indirmeyi hedeflemiştir.
Gerçekten de günümüzün gelişmiş ülkelerinde meteoroloji ve teknolojiden alınan
desteklerle bir zamanlar bütünüyle teslim olunan felaketlerin bir kısmı için
önceden haber alarak bunları kısmen de olsa önlemek veya önlemleri geliştirerek
kayıpları azaltmak olanaklan geliştirilmiştir. Coğrafya konumu dolayısıyla Türk
toprakları da tarih boyunca doğal afetlerden çok çekmiş, acı kayıplar vermiştir.
Özellikle Kurtuluş savaşının yaralannın sanıması için büyük çabaların sarf edildiği
yıllarda karşılaşılan doğal afetler, Türk ulusu için hem moral, hem de maddi
açıdan daha da yıkıcı olmuştur. Öteyandan, yirminci yüzyıl Türkiyesi'nde kötü
yapılanma ve ahşap mimari, yangınlan da deprem, heyelan, sel, fırtına, hortum
gibi doğal afet haline getirirken, sulama önlemleri başta gelmek üzere teknik
yetersizlikler, ileri toplumlarda sorun olmaktan çıkan doğa olaylanndan kuraklığı
da hala aynı sınıflandırmada tutmaktadır. Böylesi korkulu olaylann özellikle bütün
yurdun yeniden yapılanmakta olduğu cumhuriyetin ilk yıllannda ne denli acı
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sonuçlar yaratabildiğini kavrayabilmek de hiç zor değildir. Türkiye'de hiç
eksilmeyen, ama kimi zaman nefes aldırmamacasına birbirini izleyen bu felaketler
karşısında 1920'li yıllarda olduğu gibi sonrasında da Hilal-i Ahmer Cemiyeti,
tüm olanaklarını kullanarak bir kez daha bütünüyle halka yöneldi. Kuruluşundan
beri üstlendiği görevlerde çok yönlü olmuş Hilal-i Ahmer Cemiyeti için doğal
afetlerde halkın yardımına koşmaksa, bu afetler kadar doğal bir uğraşı
oldu. Cemiyet, Salib-i Ahmer gibi, doğal afetler karşısında şaşkınlığa uğramamak
için ilk yardım başta gelmek üzere, yapılması gerekenleri sırasıyla saptamış, ve
bu kaçınılmaz durumları Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası'nda yayınlamıştı.1
Bu durumlarda uyumlu hareket edebilmek için ilkin bir kriz komisyonu kurulması
öngörülmüştü. Hilal-i Ahmer merkez veya şube başkanlarının öncelikle bu
komisyonu harekete geçirmeleri ve afet bölgesinin en büyük mülki amirinin
nezdinde bu komisyon görevini yaparken, o kimsenin de eldeki bilgileri (ölü,
yaralı, yıkıntı sayıları, v.s.) açıklaması öngörülmüştü. Hem organizatör hem
yardım kolu olarak Kızılay'ın çeşitli doğal felaketler karşısında yaptığı yardımların
dökümünün, Türkiye'nin felaketler haritasını (EK-S) hazırlamak isteyenlere
güvenilir bir ilk kaynak oluşturduğunu öne sürmek, hiç de abartı sayılamaz. Bu
çeşitlerne ve sayısal çokluk içinde Cemiyetin tüm doğal afetlerdeki
yadsınamayacak rolü, bir kitap hacmini çok aşacağından, bu çalışmada çok belli
başlı felaketler karşısındaki katkıları ele alınmıştır.

DEPREMLER

Deprem kuşağında olan Türkiye'nin, çağdaş teknolojinin bütün gelişmelerine
karşın doğal afetler arasında hala önceden saptanamayan bu korkulu olayla tarih
boyunca sık sık karşılaştığı, bilinen bir gerçektir. Kuruluşundan bu yana, Anadolu
ve Trakya'yı sarsmış depremlerde halkın imdadına ilk koşanın, en güçlü yardım
elini uzatanın Kızılayolduğu da aynı kesinlikle bilinmektedir. Kurum, her zaman
deprem bölgelerine gerek sağlık ekipleri, gerek parasal destek, gerekse çadır,
gıda ve giyecek yardımlarını Genel Merkez' den olduğu kadar yurt çapına yayılmış
merkez ve şubeleri eliyle de yetiştirmiş, felaketlerden sonra, yaraların sanırnasında
da yardım elini çekmemiştir.
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Elinizdeki

çalışmada,

Cumhuriyet'in

duyumlduğu

yıldan başlayarak

Türkiye'nin karşılaştığı depremlerden büyük can ve mal kaybına yol açan
birkaçına işaret ederek kurumun, ilkin Hilal-i Ahmer, daha sonra Kızılayolarak
yaptığı katkıları gözler önüne serip özverili çalışmalarının bir kısmını olsun
okuyucuya aktarmaya çalışacağız:
Kurtuluş Savaşı 'nın deprem yıkıntısı halinde bıraktığı Orta Anadolu'yu 1923
yılı Mayıs ayında şiddetle sarsan depremin yoksul bıraktıklarına devlet, yardım
elini uzatınakta gecikmemişti. Ancak, zaten bin bir türlü savaş yarasını sarrnaya
çalıştığı günlerde yapabildikleri, yetersiz kalmıştı. Kimi yöre, bu durumu sessizce
kabullenirken kimisi, bu yetersizliği çözüm bulmasını umarak Hükümet' e
duyurmuştu. Örneğin, Tokat'a yapılan yardımlardan Yozgat'ta Devecidağı
kasabasına gönderilen kısmının bu kasabanın yaralarını sarmakta yetersiz kaldığı
Dahiliye Vekaleti'ne bildirilince, Bakanlık, Hilal-i Ahmer Cemiyeti Ankara
temsilciliğinden yardım istemişti:
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BELGE 75
Kız. Arş. K1.307

Ankara Hilal-i Ahmer Murahhaslığı Canib-i Alisine

Yozgat Mutasamflığından alınan telgrafnamede, Tokat hareketzedeganına
gönderilen 3000 liradan Devecidağı Kasabası felaketzedelerine bir miktar tefriki
emr olunduğundan ve bunun ihtiyaca kafi olmadığından bahs edilmekte olup
filhakika Yozgat'ın Devecidağı Kazasında vukua gelen afat-ı arzın ika eylediği
hasar Tokat livası kadar vasi ve bu itibar ile kaza-yı mezkur hareketzedeganı için
de muavenet-i kafiye icrası muktezi olduğundan tahribat-ı vakıanın derece-i vüsat
ve fecaatına nazaran muavenet-i mahsusada bulunulmasını rica eylerim efendim.

31 Mayıs 339 Dahiliye Vekili Namına Müsteşar (imza)

Dahiliye Vekalet-i Celilesine tezkire-i cevap:

3 Haziran 339

Buraya Yozgat şubemizin mevcudu olan 1500. lira sarf edilerek muavenet
olunması hakkında mahalline tebligat icra edildiğine dair cevap yazılmak üzere
kaleme.

3/6/39

Merkez ve şubeleriyle yurt çapında örgütlenmiş olan Cemiyet'in düzenli
çalışmalan Hükümetin ve vatandaşlann bu isteği karşısında kurumun hemen
yardım eli uzatabilmesini sağlamıştı.

1926 yılında da özellikle Akdeniz bölgesini sarsan depremler, Antalya,
Marmara, Fethiye ve Köyceğiz dolaylannda zarar ve ziyana yol açmış, Hilal-i
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Ahmer Cemiyeti de bu bölgelere 450 çadınn yanı sıra, sarsıntıdan etkilenen bölge
sakinlerine para yiyecek ve giyecek göndererek yardımcı olmuştu.

İzmir Depremi

1928 yılının 31 Mart günü sabaha karşı başlayan depremde daha Yunan
işgalinin ve bunu izleyen büyük yangının yaralannın sanıamadığı İzmir ve civan
bir çok kez sallanmış, özellikle sarsıntının merkezi Torbalı çok hasar görmüştü.
10 000 den fazla kişi açıkta kalmış, sade Torbalı'da 2000'in üstünde bina
yıkılmıştl.2 Mevsimin kış, havanın yağışlı olması, fe1aketzedelere oncelikle
başlannı sokacak bir mekan sağlamak zorunluluğunu getirmişti. Hilal-i Ahmer
İzmir Merkezi, özel trenle Torbalı'ya hemen 300, Genel Merkez de bir kısmı
Torbalı 'ya gönderilmek üzere İzmir' e 900 çadır ve bol gıda malzemesi yollamıştl.

Resim 25: Torbalı'da zelzelenin tahribatından bir manzara
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Depremi izleyen birkaç gün içinde İzmir Merkezi'nden

Torbalı'ya toplam

848 çadır, 1493 kilo ekmek, 389 kilo pirinç, 390 Kilo şeker, 71 kilo sade yağ,
1024 kilo sabun, 100 kilo tuz, 1918 kilo patates,lI kasa limon, 16 kasa çay, 250
çuval un, 1867 kasa fasulye, 219 aded battaniye 240 aded don, gömlek, entari,
100 çift çorap ve çok miktarda sağlık malzemesi gönderilmişti. İzmir Merkez-i
Zühreviye Hastanesi Başhekimi Cevdet Fuat Bey yönetiminde bir sağlık heyeti
de hasta ve yaralılann bakımı için görev1endirilmişti. Tepeköy' deki Hilal-i Ahmer
dispanseri de ciddi zarar görmüştü. Burada sağlık işlemleri de çadırlarda
yürütülmekte iken, sağlam barakalann inşası için girişimler başlatılmıştı. Resmi
saptamalara göre İzmir'de 157 ticarethane, 16 fabrika, 9 okul, 13 cami ve mescit,
9 banka ve özel kurum binasını da içeren binlerce bina yıkılmıştı
Bu büyük felaket karşısında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir
Valiliğine bir telgraf çekerek üzüntülerini bildirirken, en çok gereksinmesi olanlara
kullanılmak üzere on bin lira göndermişti. 3
Ülkenin büyük ticaret merkezi de olan bu yöredeki deprem haberi duyulur
duyulmaz Bakanlar Kurulu, bazı yerler için "Kabil-i iskan hiçbir bina yoktur"
şeklinde raporlar da gelen deprem bölgesine yardımlann Hilal-i Ahmer Cemİyeti
eliyle yapılması içİn hemen aşağıdaki karan almıştı

BELGE 76
Kız.Arş.K1.598

T.C.
Başvekalet
Muamelat Müdüriyeti

Kararname Sureti
İzmİr zelzelesi felaketzedelerine memleketin her tarafında açılan iane ve
teberruatın Hilal-i Ahmer teşkilatında temerküz ettirilmesi ve bu teşkilat
vasıtasıyla ve iane eshabının veya mıntıkalannın nam ve hesabına İzmİr' e sevk
ve nakli ianelerin mahalline sarfını teshil edeceği düşünülerek her yerdeki iane
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ve teberruların mahalli Hilal-i Ahmer merkezlerine tesliminin tavsiyesi ve icap
eden muavenet ve hizmetin deruhte buyurulmasının Hilal-i Ahmer Merkez-i
Umumisinden ricası İcra Vekilleri Heyetinin 4 Nisan 928 tarihli içtimaından karargir olmuştur.

4 Nisan 928 Reisicumhur: Gazi Mustafa Kemal

(İmzalar)

Başvekil:İsmet Adliye Vekili:Mahmut Esad
Müdafaa-i Milliye Vekili: Mustafa Abdülhalik
Dahiliye Vekili ; Şükrü Kaya Hariciye Vekaleti Vekili : Şükrü Kaya
Maliye Vekili: Saracoğlu Şükrü Maarif Vekili: Mustafa Necati
Nafıa Vekili: Behiç İktisat Vekili: Mustafa Rahmi
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili: Doktor Refik

Bakanlar Kurulu bir de bildiri yayınlamış, basın yoluyla duyurulan bildiriden
sonra Dahiliye Vekaleti de valiliklere benzeri bir genelgeyle seslenmişti. Bunun
üzerine Cemiyet, yiyecek-giyecek ve nakit yardımları gerektiği gibi dağıtmak
üzere toplamaya başlarken, Eskişehir ambanndaki 80 000 lira tutanndaki bütün
çadırlannı deprem bölgesine göndermişti.
Hilal~i Ahmer Cemiyeti, elindeki bütün çadırların deprem bölgesine
gönderildiğini; bunların orada uzun zaman kullanılabileceğini, bir kısmının geri
gelmeyebileceğini, bu arada başka ivedi gereksinmeler olabileceği hesap ederek
Merkezi Umumi kararıyla 1800 çadır satın alınmiştı.4 Kaldı ki, çadır fabrikaları
bile bu büyük deprem için bağışta bulunmaktaydılar:
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BELGE 77
Kız.Arş.K1.153/26

Edwar Hanni

17 Mayıs 928
İstanbul Cağaloğlu'nda İstanbul Hilal-i Ahmer Merkezi
Riyaset-i Muhteremesine:

Pek Muhterem Paşa Hazretleri:
Vekili bulunduğum Şitromeyer Çadır Fabrikası'nın Türkiye'deki hareket-i
arz felaketine uğrayanlara naçizane bir hediyesi olmak üzere 150 (yüzelli) Türk
lirası gönderdiğini ve meblağ-ı mezburun bugünkü posta ile Ankara'ya Hilal-i
Ahmer Merkez-i Umumisine takdim kılındığını husul-i malumat zımnında arz
ve bilvesile takdim-i ihtiramat eylerim efendim.
Şitromeyer Çadır Fabrikası Vekili Edvar Henni

Vürudu: 17 Mayıs 928 Saat: 17,5
Evrakça kaydolunmuştur. 5/22-4735

Nitekim, İzmir' den sonra Ekim ayında depremle sarsılan Gökçe Dağ
(Orhanbeyli), Kütahya, Dağardı ve Ankara -Kalecik yöresine de Cemiyet 178
000 lira gönderirken, Kalecik'ten onarım için istenen 3000 liraya ek olarak evsiz
kalmış 800 kişi için acilen istenen çadırlan gönderebilmişti. Çok sıkışık anda
yapabildiği bu yardım için de Kurum'a Kalecik'ten hemen bir teşekkür belgesi
gönderilmişti. (BELGE 78 a,b).
Öteyandan, deprem için yayınlanan değindiğimiz bildirilerden sonra Hilali Ahmer Merkez-i Umumisi de aşağıdaki bildiriyi Türkiye Hilal-i Ahmer
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Mecmuası 'nda ve yurt çapında gazetelerde yayınlayarak bütün yurttaşları yardıma
çağırmıştı:
" İzmir ve civarında vukuua gelen hareket-i arz felaketzedelerinin ibate ve
iaşeleriyle her türlü ihtiyaçlannı temine şitab eden ve bu muaveneti vasi mikyasta
ettirmeğe karar veren Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumiyesi necip ve hamiyetperver
halkımızı bu umumi yardıma iştirake davet ve nakden vuku bulacak teberruatı
doğrudan doğruya Ankara' da Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumiyesine veya merkez
ve şubelerine tevdi ve irsal olunmasını muhterem milletimizden rica eder."
İzmir depreminde 9 kişinin hayatını kaybettiği 80 kişinin de yaralandığı
merkez Torbalı 'nın yanısıra Tepe Köy, çay Bahçe, Sepetçiler, Hamidiye, Eğerci,
Meşhed, Arabacı, Aslanlar, Havuz Başı, Taşlıkeşliği, Kara Kuyu, Dirmil, Çabac,
Hoptuna, Kuşlu Burun, Kıyas, Seydi Köy, Gölcükler, Cuma Ovası, Bulgurcu,
Küçük Kemer Köy, Gazi Emir, Hamidiye, Yeni Köy, Değirmen Dere, Kızılca,
Dökerlik,Kalaçlar, Uç Pınar, Yoğurtçular, Demirci, KaracaAğaç, Burgaz, Karaot,
An Taş, Ahmetli, çırpıcı, Has Köy, Ank Başı, Subaşı, Kırbahçe, At Alan, Yeni
Çiftlik, Bel Evi, Kuyumcu bölgelerinde saptanan zarar-ziyan bilançosu, Hilal-i
Ahmer Dergisi 'nde yayınlanmıştı. Bu büyük felakete yurt içinden gelen yardımların yanısıra, yurt dışından (örneğin, Amerikan Kızılhaçından 5000 dolar, İsveç
Kızılhaçından 2000 kron, ABD. Detroit eyaletinden 3301 dolar)5 bir ay içinde
100000 liraya ulaşan gibi büyük yardımlar gelmişti. Bu yardımlara depremi izleyen
günlerde Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Afgan Kralı Amanullah Han'ın 1000
Sterling'lik bağışı gibi6 pek çok kişisel katkı da eklenmişti.
İzmir depremi, Cumhuriyet Türkiyesi 'nin karşılaştığı ilk büyük felaketti.
İzmir'in büyük liman kenti oluşu ve bölgenin hareketliliği de olayın çok ses
getirmesine yol açmış, ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne de ilk kez değindiğimiz
büyük yetki ve sorumluluk verilmişti. Kurum eliyle felaket bölgesine kişi ve
kuruluşlardan yardımlar yağmıştır (BELGE 79, 80, 81) Ne var ki, ülkede cumhuriyet kadar yeni olan kurumlaşmaya da henüz alışılmamıştı. Deprem yardımlarını dağıtmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirilen, Hilal-i Ahmer
Cemiyeti gibi tanınmış bir kurum da olsa, rahatsızlık uyandırınıştı. Bu rahatsızlığın
bürokratik yansımaları deprem yaralarının sarılmasını uzatırken, Cemiyet de,
ileri tarihlerdeki benzeri yardımlarında da kolay kurtulamayacağı müdahaleler,
eleştiriler, sıkıntılar içinde kalıverdi: Öncelikle İzmir Valiliği, Cemiyet'in Ege
Bölgesi'ndeki şubelerin çalışma şeklinden huzursuzluk duymuştu. Artık iyice
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deneyimli bir kurum olan ve saygın, etkin yöneticileri
ile güvenilir,
Cumhurbaşkanından bile destek alan bir kurum olmuş Hilal-i Ahmer Cemiyeti
ise kendisine verilen sorumluluğun kuşku uyandırmasından

rahatsız olmuştu.

Nitekim, Cemiyet Başkanı ve aynı zamanda Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye
Vekili olan Refik Bey, İzmir Valisi'ne, hem de siyasal sıfatını kullanmaksızın
aşağıdaki telgrafı göndererek ince bir şekilde Cemiyet'e verilen yetkileri hatırlatmıştı:

BELGE 82
Kız.Arş.Kl.307

TELGRAFNAME
1 Ağustos 1928
İzmir Valiliğine

C: 31 Temmuz te1e:
Hilal-i Ahmer Cemiyeti kendi teşkilatı vasıtasıyla ve halkla doğrudan doğruya
temas suretiyle yapabileceği muaveneti yapar. Vilayetin bu hususta müdahale ve
vesayet vaziyeti almağa teşebbüs buyurmayacağına eminim efendim.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi
Doktor Refik
(suret)

Cemiyet, yardım paralarının dağıtımını özenli bir şekilde gerçekleştiriyordu.
Depremden en çok zarar görenleri, öncelikle yardım alacakları kurulmuş
komisyon saptamış, yardımların dağıtımında bölgede yapılan inceleme
raporlarından da yararlanılmıştı. İlk yardım olarak gönderilen çadırlara ihtiyaç
kalmadığında

gerekli onarımlar

yapılarak
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bir başka gereksinme

anında

kullanılmak üzere Eskişehir deposunda gönderilmeleri istenmiş, ayrıca, yardım
parasından da bir mikdar arttıolması düşünülmüş, bütün bunlar Cemiyet'in İzmir
Merkezi'ne bildirilmişti.

BELGE 83
Kız.Arş.K1.307

Teşrinsani 928

İzmir Hilal-i Ahmer Merkezi Riyaset-i Muhteremesine:

İzmir ve civarı hareketzedelerinden en muhtaç olanlara derece-i ihtiyaçlarına
göre münasip görülecek miktarda Merkezinizde mevcut iane akçesinden 45 000
lirasının nakden tevzii ile bakiyesinin Merkez-i Umumimize irsaline Heyet-i
İdaremizce karar verilmiş olduğundan mezkur kırk beş bin liranın ber-veçh-i zir
mevadda tevfıkan tevzi buyurulması;
I. Makam-ı vilayetin riyaseti tahtında zat-ı alileri ve merkez-i muhteremelerin
heyetinden ~ünasip görülecek zevatın iştirakiyle bir komisyon teşkil
olunarak tavziatın mezkur komisyonun murakabesi altında İcrası;
2. Tevziatta istimal edilmek üzere 1000 adet tevzi mazbatası gönderildiğinden,
tevziatta bunların istimali ve muavenet görenler tarafından imza veya mühür
veya parmak izleri alınarak ve zirinin tevzi heyetince ve mahallin en büyük
mülkiye memuru tarafından tasdiki;
3. Tevziatın en muhtaç olanlara tahsisi ile hane başına verilecek mebaliin
ihtiyaç derecesine göre tayin ve tevzii;
4. Tevzi edilecek olan paranın behemehal

hanelerinin

inşasına tahsis

etmelerinin temini;
5. Vaki olacak muavenet neticesinde evvelce tevzi olunan çadırlara lüzum ve
ihtiyaç kalmayacağından, Torbalı ve etrafköylerdeki çadırlann toplanması
için merkez kaza olan Tepeköy'de bir memur ikamesi ve Torbalı, Tire ve
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Bayındır mahalli hükümetlerince
gösterilmesini temin buyurulması;

bu hususta teshilat ve muavenet

6. İade edilecek çadırlar her halde muhtac-ı tamir bir halde olacağı cihetle
diğer tahriratımızda da rica olunduğu veçhile bunların beray-ı tamir
Eskişehir'deki Merkez-i Umumimiz ambarına sevk ve irsalinin temini
7. Hareket-i arzdan haneleri münhedim olup açıkta kaldığı anlaşılan muhtacin
mukaddema tanzim edilmiş olan iki kıt'a defter Merkez-i Umumimizde
mevcut bulunduğundan, mezkur defterlerin irsaline lüzum olup olmadığının
iş'arı
8.İkinci Madde'de mevzu-ı bahis tevzi mazbatalarının tevziat hitamında
alelusul tasdik olunarak beray-ı mahsup Merkez-i Umumimize irsali;
9.Hareket-i
mebaliden

arz ianesi olarak toplanılıp

Merkezinizde

mevcut bulunan

tevzi edilecek 45 000 lirasının alıkonularak

bakiyesinin

lüzumuna mebni Merkez-i Umumimize irsal buyurulması rica ve evvelce
hareket-i arz sahasını teftiş etmiş olan cemiyetimiz Müfettiş-i Umumisi
çorum Mebusu Dr. Mustafa Bey'in netice-i teftişatı olarak tanzim ettiği
rapordan istihraç olunan bazı mevadd ve kısımların tetkikat ve tevziarta
mucib-i istifade olacağı mütalaasıyla leffen takdim kılındığı beyan ve
bilvesile teyid-i hürmet olunur efendim.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi
Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Vekili
Doktor Refik

Yukarıdaki yazıdan da anlaşıldığı gibi, yardımların dağıtımında yetkili Hilali Ahmer Merkezi Umumisi, gelişmeleri çok yakından izliyor, ve hükümetin de
gelişmelerden haberi oluyordu. Öte yandan Genel Merkez'in yardım paralarından
bir kısmını ileride ihtiyaç olabileceği düşÜllcesi ile merkez kasasına ayırmak
istemesi, deprem bölgesinde hiç de hoş karşılanmamıştı. İzmir Merkezi 'nin
fonların dağıtımında etkin olmak isteği de uygulamaya dönüşÜllee, akçeli işlerde
sık sık görülen kaygılar, kuşkular, güvensizlikler burada da oluşmuş, Merkez ve
şube birbirlerini sıkı sıkıya sorgulamaya başlamışlardı. Genel Merkez, İzmir
Merkezi 'ne
Aralık tarihinde depremden sonra geçen uzun zaman içindeki

ıs
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yaptırımlara ilişkin kaygılar taşıyan ve onlan kararlara uymamakla suçlayan
aşağıdaki yazıyı yazmıştı:

BELGE 84
Kız.Arş.KL.307

15 Kanunuevvel 1928

İzmir Hilal-i Ahmer Merkezine

İzmir ve civan zelzele musablanna karşı Merkez-i Umumi'nin gösterdiği
alaka ve bilahare Müfettiş-i Umumi Beyefendi'nin bu hususta yaptığı muhakki
tetkikat ve zelzelenin vukuu anından itibaren istihsal edilen bilumum
mütememmim malumat ve yapılan muavenet üzerine Merkez-i Umumice mazharı tasvip olduğu veçhile son ittihaz olunan karara karşı heyetinizin izhar ettiği
vaziyet bize garip geldi. Gerek 26 Teşrinisani 1928 tarihli umumi mazbata, gerekse
9 Kanunuevvel 1928 tarihli telgraf ile izhar edilen hatt-ı hareket nizamnariıeyi
esasinin 122. Maddesi mucibince hakkınızda karar istihsalini icab ettirecek
mahiyette bir fıildir. 24 saat zarfında evvelce tebliğ edilen evamİre tevfiken hareket
edilmediği surette kati karar ittihaz olunacaktır.

Hilal-i Ahmer Reisi ve
Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekili
Doktor Refik

Bu sert ve eleştirel yazı üzerine İzmir Şubesi hiç vakit geçirmeden, 17Aralık
günü Genel Merkez' e uzunca bir telgraf çekerek yaptıklarını özetlemişti. Deprem
yaralannın sarılmasının gecikmesine bölgeyi etkisi altına alan sel felaketinin de
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yol açtığının vurgulayan, aynca, İzmir heyetine duyulan güvensizlik dolayısıyla
üzüntü de içeren bu telgrafta İzmir' deki ilgililerin görevlerini daha yararlı olacak
bir ekibe bırakmaya hazır olduklan da yer almıştı.(BELGE 85). İki gün sonra ise
Genel Merkez'e İzmir heyetinin istifaları ile birlikte, Valiliğin yardım
etkinliklerinin durmaması için yeni bir heyet atanmasını isteyen notu ulaşmıştı.
(BELGE 86 a,b) Bu gelişmeler karşısında yerel basın organlan da suskun kalmamış, Hilal-i Ahmer Cemiyetini felaketzedelerin acılanna yeterli ilgiyi göstermemekle suçlar olmuşlardı (EK -6 ab). Kısacası, bu yeni dönemin büyük depremi,
Cemiyet'in içinde de ilk depremi yaratmıştı.
İzmir depremini, 1929 yılında Hilal-ı Ahmer Cemiyeti'nin Kütahya merkezinin derhal 300 lira ve 50 çadır, Bursa merkezinin 3000, Orhaneli şubesinin 2000
lira gönderdiği Gökçedağ ve Dağardı depremi,? bunu da 1933 2637 lira ve 210
çadır yardım gönderilen Daday, Cihanbeyli, 20,000 lira ve aynca, çadır, yiyecekgiyecek gönderilen 1934 Erdek, Marmara bölgesi'nde özellikle Erdek'te çok
sayıda ölüme yol açan ve 34,361 lira 10559 çadır gönderilen 1935 depremi izledi.
Aynı yıl 24,500 lira gönderilen Kars depremi, 1936'da da Cemiyet'in 2000 lira
gönderdiği Kiğı depremleri oldu.
19 Nisan 1938 Salı günü saat 13'te merkezi Kırşehir olup en çok Yozgat,
Kayseri, Eskişehir, Ankara ve çorum illerinde zarara yol açan ve genellikle 20
saniye süren depremde ise kimi köyler bütünüyle yıkılmıştı. Kızılay müfettişIerince saptanan merkez, ilçe ve köylerdeki ölü, yaralı ve tam ve kısmen yıkılan
yapılann sayılan, Genel Merkez tarafından açıklanmıştı.8 Ölü sayısı ilk anda
l48'i bulurken 680 hayvan telef olmuştu. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, depremzedelere
hemen nakit paranın yanı sıra çadır ile gıda ve giyecek gönderirken, halk tarafından
da aynı amaçla kullanılmak üzere Cemiyet'e daha ilk anda 227,837 lira 90 kuruş
bağış yatınlmıştı.9 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ise, Hükümet'in isteği
üzerine bu depremde zarar gören 125 köyden kendine borçlu 3658 çiftçinin borçlannın 93 000 lira 2 kuruşunu ertelemiş bu kimselere ürünlerini kaldırabilmeleri
için yeniden kredi vermişti.
Depremin yurt dışında da duyulması üzerine Bulgar Kralı Boris, İngiltere
Kralı İkingi George, Afganistan Kralı Muhammed Zahir Han, Suriye
cumhurbaşkanı Haşim Atassi ve Ürdün Emiri Abdullah Atatürk' e, pek çok başka
ülke de Başvekil Celal Bayar'a veya Hariciye ve Dahiliye vekaletlerine üzüntülerini bildirmişlerdi. Lo
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Erzincan Depremi

1939 yılının Dikili, Balıkesir, Kırşehir, Tercan depremlerinden sonra 26-27
Aralık günleri Erzincan ve dolaylarını sarsan deprem, büyük mal kaybının yanı
sıra on binlerce can alarak tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kızılay, hemen
Dikili 'ye 142,058. 57 lira, Kırşehir' e 5.944,04 lira yardımın yanı sıra bu gölgelerin
yiyecek ve giyecek yardımlarıyla imdadına koştu. ıı Ama o yılın en korkunç
sarsıntısı Erzincan ve dolaylarında olmuştu. Günümüze kadar unutulmayan, kışın
en şiddetli günlerinde insanları yakalayıveren bu beklenmedik felaketin hem mal
kaybı, hem de ölü ve yaralı sayısı çok fazla idi.

Resim 26: Deprem ve Kızılay

Bu deprem bütün Türkiye'yi yasa boğarken Cumhrubaşkanı başta olmak
üzere derhal felaketzedelerin yardımına koşmak üzere yoğun bir seferberlik
başlatıldı. Depremin bir ay sonra Başvekalet tarafından duyurulan acı bilançosu
şöyleydi:
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BELGE 87
Kız.Arş.K1.307

T.C.
BAŞVEKALET
Ayniyat ve Levazımat Dairesi Müdürlüğü

SURET

29IV1940 Pazartesi günü saat 14'e kadar alınan malumata göre yapılmıştır.

Vilayetlerin
Adı
Erzincan
Tokat
Sivas
Amasya
Ordu
Giresun
Samsun
Gümüşhane
Trabzon
Yozgat
Tunceli
Malatya
Niğde

Bina

İnsan
Ölü

Yaralı

Yıkılan

Hasara uğrayan

15.470
6.826
7.583
660
463
1.429
45
233
3
6
8

4.117
1.976
1.969
118
448
488
142
82
9
6
7

10.712
8.048
12.236
742
4.184
5.312
715
1.987
98
283
188

5

2

42

2.684
4.806
2.521
1.080
7.585
5.048
1.048
5.342
983
725
310
5
243

32.731

9.364

44.547

32.380

Erzincan depreminde de artık Kızılay Cemiyeti bir kez daha köprü görevini
üstlendi. Halktan toplananları depremzedelere iletilirken, kendi olanaklannı da
bütünüyle depremzede1er için kullandı. Deprem haberi alınır alınmaz bölgeye
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8487 çadır gönderdi ve Erzincan'da 300 yataklı bir hastane, kaza ve köylerinde
de 225 yataklı gezici hastaneler kurdu. On binlerce yurttaşı kış günü yakalayan
ve acımasızca nesnel ve tinsel yaralayan bu büyük felaket karşısında Türkiye
Büyük Millet Meclisi, depremin ertesi günü, Meclis Başkanı Abdülhalik
Renda'nın başkanlığında bir Milli Yardım Komitesi kurdu. Komite, bütün illere
Başbakanlık eliyle gönderdiği 28 Aralık tarihli aşağıdaki bildiri ile yerel komiteler
kurularak ivedilikle yurt çapında bir örgütlenme istemekte ve deprem için gelecek
yardımlann bu kez de Kızılay'da toplanacağını bildirmekteydi:

BELGE 88
Kız.Arş.KI.307

28 Aralık 1939

BİLUMUM VİLAYETLERE

1. Yurdumuzun malum mıntıkalarındaki son yer sarsıntılan o sahalar için
hiç beklenilmeyen hakiki bir felaket olmuş ve maddi bir çok hasar fevkinde
henüz tamamile tesbit edilememiş bir çok yurttaşımızın da maatteessüf
feci bir surette ölümünü intaç etmiştir.
2. Felaket gören bu mıntakalara
halkımızın
ilk acil yardımlarını
yetiştirebilmek maksadile ve Büyük Millet Meclisi'nin gösterdiği lüzum
üzerine merkezde riyasetin altında bir (Milli Yardım Komitesi) teşekkül
etmiş ve işe başlamıştır.
3. Merkez komitesine bağlı olmak üzere mahalli en büyük mülkiye
memurunun tensib edeceği zatlardan mürekkep olarak her vilayet
merkezinde azami yedişer ve her kaza merkezinde de azami beşer kişilik
birer komite teşkil edilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatile Kızılay
teşkilatı mevcud olan yerlerde bu teşekküller reisIerinin komite azası
meyamna mutlaka alınması tensib edilmiştir.
4. Her komitenin nakdi veya ayni temin edeceği tekmil teberruatı makbuz
mukabilinde

en yakın Kızılay şubesine teslim etmesi ve her defaki
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teslimatının bir listesinin de derhal ve doğrudan doğruya merkez komitesine
gönderilmesi münasip görülmüştür.
5. Halkımızın bu vadide göstereceği malum olan yüksek hassasiyetten mahalli
yardım komitelerince en verimli neticeler alınabilmesini teminen başta
valilerimiz olduğu halde her mahal en büyük mülkiye memurunun
komiteler mesaisini yakından takib etmek lütfunu esirgememelerini ve
komitelerin teşekkülünde de azami derecede sürat iltizam etmelerini
bilhassa rica ederim.
T.B.M.M. Reisi ve
Milli Yardım Komitesi Reisi

Yine aynı komite tarafından yayınlanan bir bildiri ile de halkın yardımı
istenmişti.

BELGE 89
Kız.Arş.K1.307

Milli Yardım Komitesi Beyannamesi

Misli bu memlekette hatırlanmayan bir zelzele, bir kısım vilayetlerimizde
korkunç tahribat yapmıştır. Erzincan' da yıkılmadık bina kalmamıştır. Şehir
dümdüz bir harabe halini almıştır. Diğer bazı vilayet ve kaza merkezlerimizle
köylerimiz dahi afetten derece derece müteessir olmuştur. En fecii, bu afetin bir
çok vatandaş hayatına malolmasıdır. Can kaybının ve yaralı sayısının hakiki
mikdarını henüz bilmiyoruz. Bu dakikada cümlenizi felaket kurbanlarının
hatıralarını aramağa, dul, öksüz ve yuvasız kalmış olanların günlük iztirabını
düşünrneğe davet ederim.
Felaket haberlerinden derin bir teessür duyan Cumhur Reisimiz ve Milli
Şefimiz derhal en seri ve etrafı ı yardım tedbirleri alınmasını emretmiştir.
Cumhuriyet Hükümeti, daha ilk andan itibaren, müteaddit sıhhi imdat, malzeme
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ve yiyecek trenleri tahrik etti. İki vekilimiz bu sabah Ankara'dan

zelzele

mıntıkasına gitti. Aynı teessür içinde bulunan Millet Vekillerirniz dünkü
içtimalannda benim riyasetim altında bir Milli Komite teşkil ederek milletimizin
de yüksek yardımına müracaat edilmesine karar verdiler. Komite bugün Ankarada
teşekkül etti. Bütün vilayet ve kaza merkezlerinde de hemen şubeler kurulacaktır.
Vatandaşlarımızın

nakid ve eşya ianesinde

birbirleriyle

müsabaka

edeceklerine asla şüphe etmem. Facianın iztırablannı ancak, süratli, toplu ve
umumi bir yardım seferberliği ile hafıfletebiliriz. Unutmayınız ki, binlerce
vatandaşınız kara kış ortasında, açıktadırlar. Ekmeğe, yuvaya ve her türlü eşyaya
muhtaçdırlar.
Devlet, harabeleri mamureler haline getirecektir. Fakat felaketzedeleri inşaat
mevsimi gelinceye kadar, soğuktan,hastalıktan, açlıktan muhafaza etmek ve
banndırmak, Türk milletinin en yüksek anane ve faziletlerinden olan tesanüd ve
yardımlaşmanın müstesna bir misalini göstermek mevkiindeyiz. Felakete uğrayan
vatandaşlann ümidi Devlette ve sizdedir: Milli komitenin ve şubelerinin etrafında
toplanınız. Vatandaşlık vazifesini yapınız.

T.B.M.M. Reisi ve
Milli Yardım Komitesi Reisi

Kötü haber bütün yurtta çarçabuk duyulmuş, Musevi Vatandaşlar örneğindeki
gibi vatandaş topluluklan (BELGE 90),Aydın Belediye Reisi Etem Menderes
örneğinde görüldüğü gibi belediyeler (BELGE 91) Büyük Millet Meclisi'ne
çektikleri telgraflarla bu büyük acıyı paylaşmaya çalışır, Ayvalık Belediyesi gibi
bazılan da göreve hazır olduklannı (BELGE 92) bildirmişlerdi. Komite'nin beklediği yardım yanşı da hemen başlamıştı. Kuruinlar örgütlenmiş, yüksek öğrenim
gençliği seferber olmuş (BELGE 93), depremzedelere yardım, öğrencilerin bile
ivedi kaygısı olmuştu (BELGE 94). Bazı sinemalar belli günlerdeki girdilerini
(BELGE 95) depremzedelere bırakırken, Çorum'da görüldüğü gibi, kimi illerde
vatandaşlar, evlerini evsiz kalanlara açmışlardı (BELGE 96). Düzce gibi bazı
bölgeler de Milli Komite'ye kendi birimlerinde şube açabilmek için başvurmuş-

193

lardı (BELGE 97). Bu duyarlı girişimlerle kurulan yardım köprüsüyle deprem
için 3.619.727,27 liralık para yardımı yanında 202.393.33 liralık eşya yardımı
yapılıp ayrıca, depremzedelerin barınabilecekleri barakaların yapımı için gerekli
mazleme (cam, çivi, kereste, tomruk, v.s.) de, gereksinmesi olanlara dağıtılmıştı. 12
Yabancı ülkeler de Erzincan felaketi mağdurlarına el uzatmakta gecikmemişlerdi. Deprem tarihini izleyen bir ay içinde, eşya ve gıda yardımının yanı sıra
yapılan para yardımı 524.130 46 liraya ulaşmıştı. Yurt içi yardımlar gibi yurt dışından yardımların da bir kısmı depremi izleyen aylarda bankalara yatınlmıştı.
Milli Yardım Komitesi 'nin isteği üzerine Osmanlı Bankası 'nın Ankara Şubesi 'nin
gönderdiği 17 Nisan (1940) tarihine kadar döviz olarak yatırılan paranın, yaklaşık
20,000'i Amerikan Doları, 60,000'i Sterling idi 13 (Bu yardımların dökümü, dış
katkılara ilişkin fikir verebilmek için bk. BELGE 98,99).
Çıkarılan yasalarla yardımlarını yıl boyunca sürdüren Cemiyet, gümrük,
belediye ve liman ücretleri vergilerinden bir yıl süreyle muaf tutulurken
demiryolları da 2/3 indirim uyguladı. Böylesi özverili bir destek, hem moral güç
hem de felaket yaralarının sarılmasına biraz daha para ayrılabilmesi demekti.
Her büyük felakette olduğu gibi, yaraların onarılması, uzun zaman aldı. Bunu
önceden hesap eden Cemiyet, kimsesiz kalmış çocukların bir kısmını kendi
gözetiminde olmak üzere ve bütün giderlerini ödeyerek yatılı okullara yerleştirdi.
ÖğrenimIeri bitene kadar tam destek verdi. Nitekim Cemiyetin bu amaçla 1944
yılındaki harcaması, 59.761,28 lira idi. 14

Yine Depremler, Yine Kızılay

Depremler, bir türlü Türkiye'nin yakasını bırakmadı: Kızılay tarafından
1941yılının Temmuz ayından 1942 yılı sonuna kadar Kırkağaç Gelenbe, Balıkesir,
Çorum, Erbaa, Ağrı, Erciş, Kemah'daki depremlerden zarar görenlere 43.200
lira nakit, 5000 çadır, 12,5 ton çivi, 200 metreküp kereste, 4 sandık ve LO çuval
şeker, 1000 takım çamaşır, ve çeşitli gıda malzemeleri iletildi. 15
1943 yılında Adapazarı, Hendek, Balıkesir, Erbaa, Karaburun, Elazığ,
Samsun, Niksar, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Tokat, Amasya, Ordu, Sinop gibi
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çeşitli il ve ilçelerini sarsan depremlerde zarar görenlere 654,145.87 liralık yadım
yapan Kızılay, hükümetin yardımlarını dağıtma görevini de sürdürerek 1,000,000
liralık devlet yardımının da gereksinme sırasına göre mağdurlara ulaşmasını
sağlamıştır.16 Ertesi yııı Şubat'ta Ankara, Bolu, Çankırı, Zonguldak illerinde
depremzedelere yardımsever halkın da katkılarıyla Kızılay, 399,807,84 lira
ulaştırmıştır. Kızılay, yardım yapanlara tek tek teşekkür ederken, kuruluşlara
yardımlann kullanım biçimini de açıklamıştı (BELGE 100). O yıl da depremler
bir çok yöreyi derinden etkileyip pek çok yıkıntıya yol açınca, yıkılanların yerine
yeni bina yapımı ve gerekenlerin onarımı, ayrıca, gereksinme içinde olanlara
yardım için Bayındırlık Bakanlığı'nın saptayacağı yerlere harcanmak üzere
Kızılay'a devlet bütçesinden 6,500,000 lira ayrıımıştı. Kızılay, bu paranın
5.984.322 lirasını kendisinden istenen ölçütler içinde kullanmıştı.Kızılay,
depremlerin çokluğu kadar, bütün akçeli işlerde ilgili kunımların üzerine binen
eleştirilere hedef olduysa da halkın yardımına koşan ilk kunım olmaktan vazgeçmedi. 1950 yılında Erzurum, Karlıova, Varto, Bigadiç ve Palu' daki depremlere
gönderdiği 298 çadır, ilaç ve 11,278 liralık yardım,17 daha sonra da neredeyse
hemen hemen iki yılda bir ortalığı sarsan depremlerden

örneğin 1959 Iğdır

depremine,1964 Balıkesir ve civarındaki sarsıntıya, 1965 Bingöl depremine (200
çadır ve 300 kişilik kadın erkek ve çocuk giysisi, un ve yağ) yardım için hemen
her zaman felaket bölgesine koştu. Yıllık raporlarının her birinde de depremler
başta gelmek üzere, o yılki doğal afetler için harcamalarını kuruş kuruş açıkladı.
1966 yılının 7 Mart'ında Doğu Anadolu'da büyük can ve mal kaybına yol
açan şiddetli depremde Varto'ya 2400 çadır, 1025 bartaniye, Hınıs'a 1200 çadır
ve 500 bartaniye
1967yılında çok can alan depremlerde Kızılay Akyazı ve dolaylarına 928,300,
Tercan'a

510,567, Pülümür'e

de 1,366,755 liralık harcama yaparak türlü

gereksinme maddeleri göndermiştir.
1969: Kaş'taki depreme hemen koşan Kızılay, Mart ayında Ege' deki depreme
de 8450 çadır ve iki ilk yardım hastanesi, iki gezici mutfak, 18,5 ton gıda ve
çeşitli giyim malzemesi ile yardımcı olmuştu.
1970 Gediz: Batı Anadolu'da büyük korku uyandıran ve çevresinde can ve
mal kaybına yol açan Gediz depremi, Kızılay'ın bu doğal afet karşısında gösterdiği
yararlılığın yurt dışına yansıması açısından Kurum için kıvanç verici olmuştur.
İsveç Doğal Afetler Komitesi Başkanı Dr. Aspergenn, bu büyük depremi yerinde
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incelemek üzere Türkiye'ye gelip 5 gün deprem bölgesinde kaldıktan sonra
hazırladığı resmi raporunda Kızılay'ın ilk yardım, gezici hastane ve aşocakları
ile organizasyonunu kusursuz bulduğunu yansıtınıştı. LS

SEL-SU BASKıNı

Türkiye'nin her halde en yoksul dönemi olan kurtuluş savaşı sonrası geride
kalıp yıllar ilerledikçe, imar etkinlikleri şekil değiştirmişti. Artık yıkılmışı onarmak
yerine yeni yerleşim birimleri, yeni yapılar ortaya çıkmaktaydı. Ancak,
kanalizasyon, su basmanları gibi çağdaş tekniklerinin göz ardı edilmesi,
akarsuların yataklannın düzenlenmemesi, aşırı yağış gibi durumlarda yine binlerce
kişiyi üzüyordu. Bütün felaket durumlarında olduğu gibi, su baskınlarında da
birden bire yaşam biçimi sarsılan ve çaresiz kalan halka Kızılay'ın ilk yardımı,
Genel Merkez'den nakit para, ilaç, çadır, gıda ve giysi gibi öncelikli gereksinme
maddeleri olarak gelmiş, bunlara bireylerin ve şubelerin katkıları da eklenmişti.

d i d
~
ve a u an zarar goren
yurttaşlarımıza Kızılay Umumi Merkezince para yardimı yapılırken:

940 Haziranında Or~üp kazasında vukubulan sel

Resim 27
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Felaket bölgesine yardım etmek isteyenler de Kızılay'a baş vurmuşlardı.
1924 Haziran ayında Anadolu'nun iç kesiminde görülen olaganüstü yağışlar,
bir çok bölgede su baskınına yol açarken Garbi Karaağaç bölgesinde sular altında
kalan Boladan'a Hilal-i Ahmer Cemiyeti Denizli şubesi bol mikdarda un,
Yatağan'a da Genel Merkez 500 lira yardım gönderdi.

19

1927-28 yıllarında Anadolu'yu kasıp kavuran kuraklıktan sonra 1928 yılında
özellikle 12 Ocak'ta yağan yağmurlar sonunda Bursa'nın Karacabey kazasında
on köy, Mustafa Kemal Paşa'da da altı köy, ayrıca, Kayseri'de Karıı.dağ köyü su
baskınına uğramıştır. Cemiyet ilkine 2500, Mustafa Kemal Paşa'ya 1,500 ve
Karadağ Köyü'ne de 200 lira yardım göndermişti.20 Halk değindiğimiz büyük
kuraklığın yol açtığı kıtlığın sıkıntıları içindeyken aşırı yağışlar ve seller, 1929
yılında da sürdü. Hilal-i Ahmer Cemiyeti halkın kıtlıkta yaşam savaşı vermekte
olduğu sıralar bir ikinci felakele karşılaşmasını hiç olmazsa yiyecek sorununa
katkıda bulunarak gidermeye çalışmaktaydı. Selden mağdur olan Kayseri yöresine
Sanoğlan seylapzedeleri için bu ildeki Hilal-i Ahmer Merkezi eliyle üç bin kilo
buğday dağıtılması için merkezin buğday dağıtım memuru Muhittin Bey' e 17
Haziran'da talimat verildi. Cemiyet'in bütün olanaklannı seferber ederek açlık
çekmekte olan Anadolu'ya yetişmeye çalıştığı sıralarda eğilmek zorunda kaldığı
bu durumda, bu yardımın bir kez yapılabileceği,

dağıtım yapıldıktan sonra

gereksinme fazlasının kentin başka bölgelerinde dağıtılması da aynca istenmişti.
(BELGE 101)
1931 yılında Çukurova'ya yağan yağmurlann etkisiyle Ceyhan Nehri'nin
taşması, bu bölgede yine bir felaket doğurmuştu. 45 köy tamamen su altında
kalırken Osmaniye ve Ceyhan'da yüzlerce ev yıkılmış ve halkaçıkta kalmıştı.
Adana merkezi, olayı Genel Merkez'e duyururken bu ilçelere hemen nakit ve
çadır yardımı yapmış, Genel Merkez de 2000 kişiyi giydirecek çamaşır, 200 takım yatak, 100 çadırla yardıma koşmuştu. Aynı günlerde Edirne' deki su baskınına
ilişkin bilgi vermek üzere görevlendirilen Müfettiş Mazlum Bey'in raporu
doğrultusunda zarara gören evlerin sahiplerine verilmek üzere 1570, iyice harap
olanlar için de 1250 lira gönderdi.2l
1936 yılında da Seyhan Nehri'nin

taşması ile doğan felakette

zarar

gönderenlerin yardımına koşan Kızılay, hemen bölgeye 10 bin lira gönderdi.
Adana'yı sarsan bu büyük su baskınına Cumhurbaşkanı Atatürk de felaketzedelere
yapmak istediği bağışı Kızılayeliyle

göndermişti:22
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15.12.1936
Dr. Refik Saydam
Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Yekili ve
Kızılay Cemiyeti Reisi, Ankara

Seyhan nehrinin taşmasıyla Adana ve havalisinde vukua gelen büyük
felaketten çok derin teessür duymaktayım. Acıya uğrayan vatandaşlara her zaman
olduğu gibi bu sefer de Cemiyetinizce yapılmakta olduğunu memnuniyetle
gördüğüm yardım arasında sarf edilmek üzere namınıza 10,000 lira gönderiyorum.
Kemal Atatürk

Her doğal afet olayına yardımında olduğu gibi bu kez de Kızılay, felakete
uğrayanların belleklerinde unutulmayacak izler bırakmıştı. Seyhan Nehri'nin
taştığı sıralar Adana'nın Ayazlar Nahiye Müdürü, bu olay sırasında Kızı1ay'a
ilişkin anısını şöyle anlatmıştı:
"Çok şiddetli yağmurlar yağdı. Her tarafı su bastı. Köy su içinde kalmış,
şeker gibi eriyiverdi. Evler, tarlalar, ağaçlar, hepsi suya daldı. At, araba, sürü,
davar hiçbir şey kurtulamadı. Yuvalarımız yıkıldı. İnsan, eşya birbirine girdi.
Boğulan boğuldu, kurtulanları, aç, evsiz parasız en doğrusu hiçbir şeysiz kaldı.
Biz o zaman çoktan dünyadan ümidimizi kesmiştik. Artık ne hızır, ne bir şey bizi
koruyamaz, kurtaramaz diyorduk. Lakin çok geçmeden Kızılay denen o sahici
hızır bize kucağını açtı, yiyecek yolladı. Hastalan taşıdı, ev yaptı, para dağıttı,
doyurdu, giydirdi. Bize hiç duyurrtıadan o acı ve felaketli günleri şefkatli eli ile
sildi götürdü. Yaramıza merhemoldu. Ye biz hiçbir şeyolmamış gibi bu korkunç
rüyadan uyandık". 23
Yukarıdaki satırlar, Kızıl11y~ıIlyardım elini uzattığı binlerce, on binlerce
.afetzedenin eıı.gerekli anda;kehUilerine yardım elini uzatan Kızılay hakkındaki
duygularına, kanımızca güzel birötııek oluşturmaktadır.
1940-50 yıllan arasındakiypğuiiy~~ışlarda l'~a'da
Tunca, Meriç, Ege'de
Gediz, Anadolu'da Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya, güneyde Seyhan, Ceyhan
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nehirleri gibi akarsularm taşmasından pek çok bölgeyi bir çok kez su basmış,
canlar yanmış, mallar gitınişti. Bu felaketlerin her birinde yine Kızılay yardıma
koşmuş, kimi zaman nakit para, kimi zaman çadır giysi ile, yiyecek-içecekle
mağdurların ivedi gereksinmelerini karşılamak üzere yanlarında olmuştur. Bu
üzücü gelişmelerden bazıları ve Kızılay'ın katkıları şöyleydi:
1941-43 yıllarının su baskınlarında kurum, Amasya ve Bursa'ya 2000'er
lira, Çivril (Denizli)' e 50 çadır ve 1.178.76 lira, Denizli 'ye 1.551.35 lira göndererek
yardımda bulunmuştu. Edirne'ye 20.194.06 lira, ayrıca giyecek göndermiş,
Eskişehir'e 220, Hatay'a 4.057, Manisa'ya 5000 (BELGE 102), Menemen'e
1.500, Mustafa Kemalpaşa'ya 35.000, Pertek'e 500, Samsun'a 450 Sasun'a
1.008,07, Ürgüp'e 4490, Yüksekova'ya 140; Ayvalık, Denizli havalisine 2.800;
Eskişehir, İnönü, Suruç, Samandağ, Bitlis'e 115.135.11
lira nakit yardımı yapmış
ayrıca, hepsine çadır ve bol miktarda yiyecek malzemeleri gönderilmiştir 24 •
Yardım malzemeleri gönderilirken ulaşılması zor bölgelere örneğin, kayık gibi
araç sahibi yerel halktan yardım istenmiş, bu kimselere de zahmetleri karşılığında
ücret ödenmişti (BELGE i03a,b,c). Valiliklerle, yardım paralarının hemen
kullanılmayan kısımlarının inşaat mevsiminde köylerde yıkılan yerlerin yapımı
için kuıianılması için görüşülmüştü (BELGE 104). Cemiyet 1944 yılında Burdur,
Sivrice, Kemah, Afyon ve Kalecik'te, ürünleri kullanılmaz hale getirerek halkı
perişan eden doludan nasibini alanlara da 2800 lira yardım yapmıştı.25
1964 yılında Eskişehir, 1965 yılında da 13 Temmuz günü Düzce Hendek,
Sakarya, Akyazı dolaylarını etkileyen, yaklaşık 120 köyün harab olduğu selde,
ayrıca, yıl boyu çeşitli bölgelerde halkı mağdur eden su baskınlarında 1657 çadır,
1850battaniye, LO ton gıda maddesi ve 1600kişilik giyim eşyası götürerek yardımcı
olmuştu. O yıl Kızılay'ın sel felaketzedelerine yardımı ile birlikte yardım
harcamalarının toplamı 500 000 lirayı geçti. 1964 yılındaAnkara, 20-22 Mayıs
günlerindeki şiddetli yağıştan çok etkilenmişti. Bu yağışların yol açtığı sel sonucu
Kızılay, evsiz kalan pek çok aileye yardım eli uzatınakta gecikmedi. Başkentteki
bu felakette yardımlarını Valilikten verilen listeye göre yürüttü. Zarargörenlere
45 çadır, 32 battaniye, ve bol miktarda gıda yardımının yanısıra, 380 aileye çeşitli
giyim eşyaları sağladı.
1967 yılının Nisan ayında Adana Sarıçam veAn~a
Samandağı 'nın, Mayıs
ayında da Kırıkhan ve Ceyhan'ın karşılaştığı su basınıarında Kızılay para ve
yiyecek yardımı yaptı.
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1968 yılı boyunca, sırasıyla Ceyhan, Antak:ya-Amik Ovası, Konya Bozkır,
Ankara Çubuk, Ceyhan, Silifke, İskenderun' daki taşkınlarda kurtarma operasyonlarına katılmanın yanısıra evsiz barksız kalan binlerce kişiye bannak, gıda ve
giyecek sağlayarak yardımda bulundu. Ertesi yıl da yine Ankara'da ve Konya ile
Antalya 'daki su baskınlannda halka yardım elini uzattı. Bir kez daha belirtmek
istediğimiz nokta, bu yardımlann hepsinin halkın sıkıntılannı bir an önce azaltabilmek amacıyla, ivedilikle yapılırken bile, Kurum yönetiminin gereken bürokratik
özeni savsaklamadığıdır. Bütün yardım malzemelerinin, yol ve yardım giderleri
gibi harcamalannın dikkatle tutulmuş hesaplan, yazışmaları, her yıl genel meclis
toplantılanna sunulmuş, günümüze kadar da kurum arşivinde konınınuştur.

HEYELAN

Toprak kaymaklan da dünyada yerleşim birimlerinin bilimsel araştırmalar
ve saptamalann geliştirilmesiyle artık beklenmeyen felaket olmaktan çıkmışsa
da ne yazık ki Türkiye'de günümüzde bile karşılaşılan bir durumdur. Genellikle
daha az gelişmiş bölgelerde kar-şılaşılan ve birçok ailenin yaşamını karartan
i"
. 'heyelanlardan zarar görenlere 1940-50 yılları arasiJ1d~,on yıllık bir zaman dilim
içinde Kızılay'ın yardımları şöyleydi:
1940-41 yıllannda, heyelandan zarar gören Balıkesir Kavalyurt Köyü'ne
750, Bingöl'ün Ekrek Köyü'ne sadece Genel Merkez tarafından 1000 lira,
Çankın'nın Büyük Akseski Köyü'ne ve Sankaya Köyü'ne 40 çadıra ek olarak
4000 lira, Erzurum'un Tortum, Oltu, İspir kazalarına 1,918.95 lira, Gördes'e 50
çadır ve 1000 lira, Tekribağ'ın Kirazlı ve Çınarlı köylerine 1250 lira, Yusufeli'nin
Pöcek Köyü'ne 200 lira, Of kazası köylerine, Çukurca, Kayseri, Hisareli'ne
toplam 65 çadır ve 3300 lira yardım edilmişti. 1950 yılında Siirt, Akçaabat,
Ayancık, Pazar, Güneyce, Kurunlu'da heyelandan zarar görenlere 9.000 lira ve
çadır yardımı yapılmıştı.26
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ÇIG

Kışın karlar altında kalan dağlık yöreleri çok olan Türkiye'deki

her çığ

felaketine koşan Kızılay, kurtarma ekiplerini sağlık olanaklarıyla, zarar görenleri
de para, yiyecek ve giyecekle desteklemiştir. Bu tür felaketlere vereceğimiz örnek,
1943 yılında Şarkışla, Kalecik, ve Reşadiye'de heyelan ve çığdan zarar görenlere
5926 lira ve 30 çadır göndermesidir.27

KURAKLIK-KıTLıK

Tarih boyunca çoğu kez bir birini izleyen kuraklık ve kıtlık ikilisi, dünyamn
pek çok bölgesinde insanların korkulu rüyası olmuştur. Yağış alamayan verimsiz
topraklarda yoğun nüfusların yaşamaya çalışmaları, verimli topraklarda savaşlar
dolayısıyla ekim yapılamaması, gitgide bu toprakların da verimsiz hale gelmesine
yol açmıştır. Bu durum, hem tarım hem de hayvancılık yönünden toplumlan
yüzyıllarca olumsuz yönde etkilemiş, geçimini toprak veya hayvan ürünleriyle
sağlayan büyük insan kitleleri, yoksulluk ve açlık çekmişlerdir. Aydınlanma,
ağaçlandırma, tarımda kaydedilen teknolojik ilerlemeler ve sanayileşme ile, XiX.
yüzyılda ileri toplumlarda kıtlıklann, hatta kuraklığın bile önünü alımrken az
gelişmiş ve çok nüfuslu yörelerde her ikisi de toplumları korkutan karabasanlar
olarak günümüze kadar süregelmiştir.
Kuraklık, çoğu kez ardından getirdiği kıtlıkla, geçimi tanma ve hayvancılığa
dayanan Anadolu köylüsünü de açlık ve yoksulluk içinde bırakan felaketler
olmuştur. Kuraklık dolayısıyla ürünler alınamamış, çocuklar, evin bireyleri kadar
kıymetli olan hayvanlar beslenememiş, açlık, fakirlik ve bunlann doğal getirisi
olan sağlık sorunlan içiçe gelişerek halkı defalarca kasıp kavurmuştur. Sulama
kanallan yaparak, doğanın ülkeye cömertçe serpiştirdiği akarsular ve göllerden
yararlanmasım bilemeyen köylüler, çözümü yağmur dualarında aramıştır. Yeterince bilinçlenememiş olmanın bedelini çok ağır ödeyen bu kimselerin yardımına,
son yüzyılda yine Kızılay koşmuştur.
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Birinci Dünya Savaşı ve onu izleyen bağımsızlık mücadelesi, yıllarca Türkiye
topraklarını savaş alanı yapmış, bu varlık savaşı sırasında işgale uğramayan yöreler
bile bakımsız kalmıştı. Bunu yağışın çok kıt olduğu yıllar da izlemiş, kuraklık,
kıtlık ve açlık savaşın zaten yoksul bıraktığı Anadolu'yu kasıp kavurmuştu. Bu
dönemin sıkıntılannı ve Cemiyet'in halka yardımlarını temelde 1927-1937 arası
on yıllık bir zaman diliminden vereceğimiz birkaç örnekle anlatmaya çalışacağız:

Muhtacin için Ereyli istasyonundan Aksaray anbarına
vürut eden Hileıliahmer buğdayları
Resim 28

1927 ilkbahar ve yaz aylannın çok kurak geçmesi, Karadeniz ve Anadolu
bölgelerini büyük ölçüde etkilemiş, Kızılay, örneğin, Sinop ve dolaylanna 50,000
okka un göndermişti. Ertesi yıl da Orta Anadolu'da kuraklık sürdü. Türkiye'nin
tahıl amban da sayılan bu bölgedeki kuraklık sadece bölgenin halkını etkiIemekle
kalmayıp bütün ülkeye de yansıdı. Başbakanlık, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne
başvurarak ivedi olarak yapılınış devlet yardımının yetersiz kaldığını bildirince
Cemiyet, Temmuz ayında olaganüstü kongre toplayarak ek yardım yapabilmek
için kuraklık bölgelerinde durumu saptayacak müfettişler görevlendirmiş,
uygulamaları gerçekleştirecek yardım heyetleri kurmuştu. Sıhhiye ve Muavenet-
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i İçtimaiye Vekili ve Hilal-i Ahmer Reisi, bizzat görevli müfettişIeri yönlendirmişti
(BELGE 105).
MüfettişIerin çalışmalan bile Genel Merkez, hatta bizzat Reis tarafından
çok yakından izleniyor, ve aşağıda görüldüğü gibi, gerekli uyanlar, hatta sert
dille yapılıyordu.

BELGE 106
Kız. Arş.Kl. 1463

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
Ankara, Ağustos, 192(8)

Muhasebe

Konya Hilal-i Ahmer Merkezi Riyaseti VasJtasıyla Müfettiş Fahri Bey'e

31 Temmuz 928 tarihli ve 120 numrolu raporunuzIa 119 numro1u mektubunuza merbut iki kıt'a mazbata tetkik edildi:

ı.

Kuraklık sahasındaki muhtacine tevzi edi4nek üzere teseUüm ve bedelini
tediye ettiğiniz mısır ve un1ann beher kilosunun kaç kuruşa olduğu mazbataya derc edilmemiştir. Bu cihetin iş' an ve badema mazbata1arda mutlaka
kilo fıyatlanmn iraesi ve mübayaa fıyatı ;evvelce Merkez-i Umumi'den
bildirilmiş olacağından bedelinin tediyesinde bu cihetin nazar-ı dikkate
alınarak fazla tediyatta bulunulmaması;

2.

Beşinci vagonunun dahi mübayaası münasip görülerek kabul edilmiştir.

3.

Adana'dan Konya vilayetine gönderilip makam-ı vilayetçe havale senedi
namımza ciro edildiği bildirilen 50 çuval unun ücret-i nakliyesi olarak 2620
kuruşun tediyesi sebebi anlaşılamamıştır; nakliye için demiryolu idaresine
bir şey verilmeyeceği mukaddema bildirildiğine nazaran bu cihetin izahı
ve işbu 50 çuval unun bedeli olarak kaç kuruş tediye edildiğinin iş'an;
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4. Mısırların öğütülmesi için zatınıza selahiyet verilmiş olduğu cihede pazarlık
edilmek ve cemiyetin menfaati muhafaza olunmak şartıyla her kaç kuruşa
olursa olsun öğütülerek buğday unu ile nisbet dairesinde muhtacine tevzİİ.
5. Şimdilik beher nüfusa yevmi 8' er yüz gram hesabıyla onar günlük un tevzi
edilecektir. Telgrafla bildirildiği üzere 100 000 kilo un daha bildirdiğiniz
istasyonlara der-dest-i irsaldir.
6. Talimatnamede muharrer olduğu veçhile tevziat umumi olmayıp her köyde
muhtaç olanlara verileceğinden, vilayetin vermiş olduğu ihtiyaç listeleri
nazar-ı dikkate alınmakla beraber tevziat sırasında köylere uğrandıkça en
ziyade muhtaç-ı muavenet olanların tahkiki ve ona göre tevziat İCrası.
7. Raporunuzun 26. Maddesi mündericatı anlaşılamamıştır. Talimatnamede
lüzumu kadar memur istihdamı ve unların beklettirilmeyerek en ziyade
muhtaç köylerden başlayarak hemen tevziata ibtidar olunması bildirildiği
cihede tekrar istizan bi-Iuzum görülmüştür. Tevziatta muvakkaten istihdam
olunacak eşhasın intihap ve suret-i isithdamı mesuliyetiniz tahtında olmak
üzere zatınıza bırakılmıştır. Ona göre münasip görülenlerin intihap ve istihdamı lüzumu tavsiye olunur efendim.
Reis
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili

Ancak, her dağıtım arasındabürokratik gelişmelerin uzadığı görülünce, halkın
derhal toplanmaya başlanan yardım malzemesinden biran önce yararlanabilmesi
için de, aşağıda görüldüğü gibi, önlem alınmıştı:

BELGE 107
Kız. Arş. Ki. 1463
19-11-928
Konya:

Hilal-i Ahmer Merkezi vasıtasıyla Müfettiş Fahri Bey'e
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237 numero ve 13-11-928 tarihli mektubunuzun cevabıdır.
İkinci defa tevziat icrası için henüz bir karar olmadığından tevziatdan
mütebaki elinizde mevcut unlann henüz tevziat yapılmamış kuraklık muhtacini
varsa onlara tevzii, tevziat harici kalmış kimse bulunamadığı takdirde fazla unlann
Eskişehir ve Afyon mıntıkalanna gönderilmek üzere mikdannın iş' an ve zahire
tevziat mazbatalannın serian ve nakit hisabatının hitam-ı tevziatı müteakip Merkez-i Umumimizde irsali ve işlerinizin hitamında teftişe çıkılmak üzere teftiş
programınızın beray-ı tedkik kezalik Merkez-i Umumimize gönderilmesi rica
olunur efendim.
Reis N. (imza)

Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde Konya ve Afyonkarahisar yöresinde
20000 kişiye 500 000 liralık un, 119961 kişiye 959,960 kg erzak dağıtılmıştı. Bu
saptamalar ve dağıtımlar, aşağıdaki yazışmalarla örneklendiği gibi, ilçelerden
köylere kadar özenli sayımlar ve dikkatli işlemlerle gerçekleşmişti:

BELGE 108 a
Kız. Arş.Kl.1463

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumi si
Muhasebe Ankara 5 Ağustos 1928

İstanbul- Haydarpaşa: Anadolu Demiryollan
İşletme Müdüriyet-i Muhteremesine Müstaceldir

Konya muhtacini için Adana'nın İki Yıldız markalı ve kilosu 13 kuruşluk
nevinden yüz bin kilo unun daha mubayaasıyla bundan dokuz bin kilosunun
Ilgın ve yirmi üç bin kilosunun Sarayönü ve mütebaki altmış sekiz bin kilosunun

205

da Konya istasyonlanna sevki ile o mıntıkaya memur müfettişimiz Fahri Bey'e
iş'ar sabık veçhile tesliminin Adana telgrafla emir ve iş'ar1annı ve Merkez-i
Umumimize de malumat itasını rica ve bil-vesile hürmetlerimizi taçederiz
efendim.
(Hilal-i Ahmer) Cemiyeti Reisi
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili

BELGE 108 b
Kız.Arş.KL. 1463

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumi si
Ankara 4 Ağustos 1928

Muhasebe

Telgrafname (Suret)

Konya Hilal-i Ahmer Merkezi vasıtasıyla Müfettiş Fahri Bey'e

Konya Ereğlisi Kaymakamlığı 'nın te1grafnamesiyle oradaki muhtaç nüfusun
miktarı 2571 kişi olduğu bildirilmektedir.
Reis Doktor Refık

BELGE108c
Kız.Arş.K1.1463
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
Muhasebe Ankara 2 Ağustos 928

206

Konya Mıntıkası
Kilosu
88810 mısır
72 150 un
160960

6 vagon
750 çuval
muhtacinin adedi
33545
800
268 360 000 on günlük
160960
107 400 mübayaası lazım gelen

BELGE 108 d
Kız.Arş.Kl.1463

Türkiye Hila1-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
Muhasebe Ankara : 1 Teşrinsani 1928

Afyonkarahisar Vilayet-i Aliyyesine

27 Teşrinievvel 928 tarih ve 330/503 numrolu tahrirat-ı aliyyeleri cevabıdır:

Afyonkarahisar Vilayeti kuraklık menatıkındaki muhtacin için mukaddema
tahmin olunan yüz bin kilo un mahalli ihtiyacatına kifayet etmediği takdirde
Eskişehir'e mürettep olanlann fazlasından noksanın ikmali tevzi memurumuz
Seyfettin Bey'e tebliğ edilmiştir. Bilvesile teyid-i hürmet olunur efendim.
Reis namına

(suret)

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kuraklık bölgelerine gerekli tahılı gönderdikten
sonra, işi bitmiş olmuyordu. Cemiyet, onlarca vagon ve yüzlerce kilo tahılın
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taşındığı çuvalların açık artırma ile satılıp elde edilen gelirin tekrar Cemiyet'in
kasasına dönmesi için de gerekli önlemleri almak zorunda idi. Bunun için de,
aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, şubelerde gönderilen tahılın dağıtımından
sorumlu olanların satış işlemini gerçekleştirmelerini istiyordu:

BELGE 109
Kız.Arş.Kl.1463

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
Muhasebe Ankara 1 Teşrinisani 1928

Afyonkarahisar Hilal-i Ahmer Merkezi vasıtasıyla un tevzi memuru Seyfettin
Bey'e

26 Teşrinevvel 928 tarih ve 65 numrolu mektubunuz üzerine Afyonkarahisar
ve Eskişehir kuraklık menatıkından gönderilecek boş çuvallann bilmüzayede
füruhtuyla bedelinin Merkez-i Umumi'den irsalat kaydı ve çuvallann adediyle
mahall-i vürudunun ve satış bedelinin Merkez-i Umumiye iş'an Eskişehir Hilali Ahmer amban müdiriyetine yazılmıştır efendim.
Reis namına

(suret)

Gönderilen yardım malzemesinin çokluğu doğalolarak bu malzemenin
alıcılara ulaştınlmasını da büyük bir sorun haline getirmekteydi. Kurumun ilk
girişimi, BELGE 105'te de görüldüğü gibi, ücretsiz nakliye sağlayabilmek
olmuştu. Sonra, yardım malzemesinden normal ulaşım bedellerinin alınmaması
için başvurular yapılmış, aşağıda örneği görüldüğü gibi, Nafıa Vekaleti, Devlet
Demir Yollan'nın yardım amacıyla gönderilen yüklere, sevkiyat süresince özel
indirimli bedel uygulamasını kararlaştınlmıştı
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:

BELGE 110
Kız.Arş.Kl.1463

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollan ve
Limanlan İdare-i Umumiyesi - Tahrirat
Ankaraj 8. X. 1928

31246/28

Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaset-i Celilesine
Hülasa: Afyon Vilayetinde 102 köyün kuraklık mıntıkasına ithaline dair

Afyon Vilayeti 'nin merkez kazasında 43, Aziziye Kazası 'nda 41, ve Bolvadin
Kazası'nda 18 ki cem'an 102 köyün kuraklık mıntıkasına ithali ve bu mahallere
sevk edilmek üzere Afyon ile Döğer arasındaki bilumum istasyonlara gönderilecek
erzak ve zehairden Teşrinisani 28 nihayetine kadar kuraklık mahallere mahsus
tenzilatlı tarifeye tatbiken ücret-i nakliye alınması tensib ve keyfiyetin Afyon
Vilayeti ile icab edenlere tebliğ edilmiş olduğu maruzdur efendim.
Nafıa Vekaleti Vekili (imza)

Aksaray vilayeti asan Selçukiyeden Suıtan hanında

Resİm29:

Hili:ıliahmerin
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muhtacine bu(jday tevzli

Anadolu'da 1929 yılı farklı geçmedi. Kuraklığın yol açtığı, hala sürmekte
olan kıtlığa yardımcı olmak üzere Cemiyet etkinliklerini sürdürdü. Kaldı ki, 1928
yılının son haftalarında halkın yakınmalan kış koşullan da bastmnca, en üst
boyutlara çıkmıştı. Çaresiz kimselerin, neredeyse aynı dercede çaresiz kalmış
resmi makamlara içinde bulunduklan feci durumu bildiren dilekçeleri biribirini
izlemektedyi.Aşağıdaki dilekçe, benzeri bir çoğuna örnek oluştıırmaktadır:

BELGE III
Kız.Arş.KL. 1462

Başvekaleti Celileye :

~:

Bizler de millet için faydalı, devlet için faydalı , memleketi için faydalı
köylülerdik. Üç seneden beri kör tabiatın yağmur yerine döktüğü facialara
göğsümüzü gererken bir gün gelip de böyle yeni Türkiye'mizin birer çıbanıhaline
geleceğimizi hatmmıza bile getirmiyorduk. Fakat şu geçen yıl hayalimizden bile
geçmeyen facialan nihayet bir hakikat haline soktıı:
Dün saçtığı tohumlann filizlerine ümit ve emelleriyle karlar altında ilk bahar
hayatı yaşayan delikanlılanınız, bugün iş bulmak için dağıldıklan yerlerde yalnız
kendilerinin ekmeğini bile kazanamıyarak türlü sefaletler içinde can çekişiyorlar.
Dün ineklerinin, koyunlannın ve keçilerinin sütlerine heleği taşıyan gelinlerimiz, bu gün kendi göğüslerinde kuruyan süt gözlerinin üstünde açlıktan gözleri
kapanan yavrulanyla birlikte kara topraklara gömülüyorlar.
Dün yuvalannın cıvıltılan içinde ak saçlanyla birer saadet meleği gibi dolaşan
ihtiyar nine ve dedelerimiz, bugün dağıldıkıan şehirlerde bir dilim ekmek için
yüzlerine çarpılarak kapanan kapılardan merhamet dileniyorlar.
Dün bütün bir ailenin en büyük ümidini teşkil eden oğul ve kızlanmız, bugün
hizmetçilik için baş vurduklan yerlerden red oluna oluna nihayet çamurlar içine
düşerek namus ve ırzlan pahasına kann doyurmaya çalışıyorlar. Daha fazlasını
biz söylemiyeceğiz. Takdir ve tasfirini bizi düşünmek mevkiinde bulunanlann
yüksek dimağ ve duygulu kalplerine bırakarak dileklerimize başlıyoruz. Şimdiye

210

kadar tekrar tekrar yaptığımız müracaatlar neticesinde bir dirhem yiyeceği ve bir
tane ekeceği bulunmayan bizler (ki Bor kazası dahilinde sekiz paça köyün toprağa
ve buluta bağlı köylüleriydik) Niğde Vilayeti vasıtasıyla gönderilen havaleden
ancak çift başına 25'er lira tohumluk bedeli alabilmiştik. Büyük: bir yangın için
ancak bir kova su yerine geçen bu para ile ne yapılabileceğini şüphesiz ki sevgili
hükümetimiz takdir buyuracaktır. Binaenaleyh

ı.

Önümüzdeki seneye hududunu genişleteceği hiç şüphe olmayan şu büyük:
facianın önüne geçilmek üzere ilkbahar tohumluğumuza medar olabilecek
muavenetin semeradar olacak bir mikdarda teminini İktisat Vekaleti
Celilesi 'nin,

2. Sokak çamurları içinde hamiyetini ve ahlakını çürüterek el açan yüzlerce
nine, dede, oğul ve kızılarımızı şu korkunç sefaletten korumak ve kurtarmak
üzere iaşemize yhrdım için vakit geçirmeksizin hareke~e gelmesini
muhterem Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin,
3. Civar kasaba ve köylerde binbir katı yürekten her türlü ahlaki fedakarlık
karşılığı bir dilim ekmek dilenen sürü sürü oğul ve kızlarımızı cemiyete
faydalı bir halde yetiştirebilmek üzere ne kadanna imdat kolunu uzatmak
ve ne kadarına şefkatli kucağını açmak imkanını bulabilirse, bir an evvel
bize bildirniesini MaarifVekaleti Celilesiyle Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin,
4. Ve nihayet, bütün bu maruzatımızın ehemmiyet ve müstaceliyetine gereği
gibi takdir buyuracağından emin bulunduğumuz büyük: ruhlu Başvekilimizin şefkat kanatları altına sığınarak istirham ederiz.
20.XII.928

Ulukışla Karyesinden Mahmut Ağçeken Katyesinden Ayşe
Uluviran Karyesinden İzzet Bor Kazası Karakapu Karyesinden Muhtar Hasan
Emet Karyesinden Abdurrahman Bereke Karyesinden Şıhlı
Narezen Karyesinden Seyfi Akşeviran Karyesinden Yusuf

Bu yakınma dilekçesi, birçok yetkilinin yanısıra Başakan İsmet Paşa
tarafından da görülüp imzalandıktan sonra İktisat Vekili'ne iletilmişti. İktisat
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Vekili'nin bizzat yazıp imzaladığı bir yazıyla durum, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne
duyurulmuştu (BELGE 112). Bunun üzerine Cemiyet, Müfettiş Fahri Bey'i
incelemeler yapmak üzere Bor Kazası 'na göndermeyi kararlaştırdı (BELGE 113).
Bunun yanısıra; çeşitli bölgelere Ocak ayında gönderdiği müfettişIere ilkin durum
saptaması yaptırdı:

BELGE 114
Kız. Arş. Kl.1462

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumi si Muhasebe
Birinci Mıntıka Müfettişliği
Ankara, 17.1.1929

Adet

Riyaset-i Celileye

Şifahen telakki ettiğim emr-i devletleri üzerine Haymana'nın Güzelcekale
ve Polatlı'nın Bacı köylerinde ve bu iki kaza ile Keskin ve Bala kazalarında
açlık ve muhtacm için yapılan tahkikat neticesi zirde arz olunur:
(Maruzatım uzunca olduğundan tasdiden içtinaben (sıkmaktan çekinerek)
ve mesa-ı kanuniye tevfıkan eski harflerle arz olunmuştur).

ı.

Güzelcekale; Haymana'nın cenubunda ve altı saat uzağında 40 haneli bir
köydür. Bu köyde 23 hanede 83 nüfusun aç olduğu anlaşılmış ve mezkur
karyede tanzim olunan ve muhtacin isimlerine havi bir pusula rapten
takdim-i huzur-ı asafaneleri kılınmıştır. Bu köy; mücadele-i milliyede
düşman istilasına maruz kalmış köylerdendir. Ve cidden muhtac-ı
muavenettider. Bu muhtaçlardan maada diğer 8-10 hane hala tarlalarını
ekememişlerdir. Yani tohumluğa olan ihtiyaçları da fazladır. Bunlara
tohumluk verilmezse; bu açlık temadi edecektir. Gerçi Ziraat Bankası
tohumluk için para dağıtınış ise de hane başına 5 lira isabet etıniştir. Bu
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para da açlık zanıretiyle sarf edilmiş ve istifade edilememiştir. Birkaç gün
evvel İdare-i Hususiye isimleri arz olunan bu muhtaçlara cem'an 77 eski
okka un dağıtmıştır. Beher haneye 3,5 olarakverilen bu undan dahi,birkaç
gün istifade edilmiştir. Bu köyde çalışabilecek erkekler dahi varsa da
işsizlikten dolayı bunlar da mustarr vaziyettedirler.
2. Bacı karyesi; Polatlı 'nın şimali şarkisinde ve beş saat uzağındadır. Ahiren
Ayaş kazasından verilen köylerdendir. 90 hanelidir. Evrakına merbut
muhtacin listesi cüz'i tashihat1a doğrudur. 59 hanede 215 muhtaç vardır.
Bu haneler mensubininden çalışabilecek erkekler; harice çalışmaya
gitmişlerse de ailelerine yardım edemiyorlarmış. Bu köyde iaşe ihtiyacı
vardır. Tarlaların kısm-ı azamı ekilmiştir. Binaenaleyh atiyen açlık ihtiyacı
görülmez.
3. Haymana Kazası'nın 120 köyü vardır. Bunların 65'i Mücadele-i Milliye'de
düşman istilası altında bulunmuş köylerdir. Bu 65 köyle diğer köylerden
30 kadarı kuraklıktan ve geçen seneki soğuklardan müteessir olmuşlardır.
Fakat bu 65 köydeki ihtiyaç daha fazladır. Nadas edilmiş tarlanın 1I1O'i
ekilebilmiştir. Binaenaleyh tohumluk ihtiyacı, daha çoktur. Bu itibarla, bu
kazanın iktisadı önümüzdeki sene pek muzlimdir. Bu köyde açlıktan iki
kişinin vefat ettiği dahi haber alınmıştır. Ziraat Bankası üç defada cem'an
23 000 lira tohumluk dağıtmış ise de la-şey mesabesinde kalmıştır. İdarei mahsusiyesi 1000 lira vererek bazı köylere un dağıtmaktadır. Fakat bu
da hiçtir. Kaza kaymakamının Haymana azimetinden bir gün evvel;
Ankara'ya ve Makam-ı Vilayet'e giderek vehameti anlatmak istediği dahi
haber alınmıştır. Bu kazada birkaç tüccar ile birkaç köy zenginleri elinde
cem' an 2-3 vagon kadar un ve zahire bulunduğu da tahkik edilmiştir. Fakat,
ihtikar da hükümfermadır. 11, 11,5 kıyye (okka) istiab eden ve yarım verilen
bir ölçek buğdayın fiyatı piyasada-240-260 kuruşken zengin köylüler bir
yarım buğdayı 7 liraya ve harmanda almak üzere satmaktadırlar. Bu
ihtikardan dolayı ve aynı zamanda vakti ve hali yerinde olanları da atiyen
muzayakaya duçar etmemek için kaza dahilinden hiç birisinin satın
alınmaması muvafık olur kanaatindeyim.
4. Polatlı Kazası; dahi 72 köye maliktir. Bunun da hemen 50 köyü cidden
muhtaç bir haldedir. Çalışabilecek olanları işe gidemiyorlar. Çünkü hariçte
iş olmadığını işe gidip de perişan bir halde ve yaya olarak avdet edenlerden
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öğrenmektedirler. Bunun içindir ki bu kazada dahi açlık vardır. Ziraat
Bankası'nın geçen sene 110 000 bu sene 60 000 lira tevzi etmesi ve bu
kazanın şimendifer hattı güzergahında bulunması hasebiyle tarlalannın
kısm-ı azamı ekilmiştir.
5. Elden verilen ve Güzelcekale ile Bacı köyleri muhtacinine ait bulunan
evrak teferruatı ile rapten ve iadeten takdim edilmiştir.
Maruzat-ı Hususiye:
1. Bir mahalede mahsulatın olmaması açlığı ve binnetice Hilal-i Ahıner'imizin
yardımını mucip olmakta olduğundan, maruzatımda tohumluk ve ziraatten
dahi bir nebze arz edilmiştir. Bunun içindir ki Merkez-i Umumimiz bu
kazalara yardım yapacaksa; bunun buğdayolması muvaffık olur
2. Polatlı'da açlara yardım için bir iane defteri yapılmış, fabrikatör Hakkı
Bey namında bir zat, 1000 lira ve diğerleri bu nisbet üzere yazılmış bu
defterin birkaç bin lira olacağı agleb-i ihtimaldir. Haymana'da böyle bir
teşebbüs vardır. Bendeniz bu ianatın maktu makbuzIa toplanmasını ve
kayda geçirilerek Merkez-i Ômumi'den istizan-ı keyfiyetle ona göre
sarfiyat icrası lüzumunu anlattım. Maktu makbuzIa toplanılacak ianatın
mutlaka kayda geçirileğini onlar da muterif. Fakat bu takdirde yüzde 40' dan
fazla sarf edemiyecekleri için defterle iane toplamayı tercih ediyorlarmış.
Zenginler yalnız kendi kazalanndaki muhtacin için iane verdiklerinden,
bunların heveslerini kırmamak için -eğer Hilal~i Ahıner'imzice yardım
edilecekse tahsis buyurulacak mebaliğden mahsubu icra olunmak üzeretoplamlacak ianatın maktu makbuzla toplamlmasının
ve kamilen
mahallinde sarfının ve yalnız mikdar-ı ianenin iş'an lüzumunun Haymana
ve Polatlı şubelerimize emir buyurulması ve isteyecekleri miktar kadar
fazla maktu makbuz gönderilmesinin halen ve atiyen pek muvafık olacağı
kanaatindeyim.
Keskin ve Bala kazalanna ait maruzatımı; Keskin ve Bala'ya gittikten sonra
bu haftaiçinde aynca arz edeceğim efendim.
Müfettiş
(imza) Mustafa
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İncelemeler yapılırken, Anadolu 'nun çeşitli yörelerinden halkın birbirini izleyen yakınmaları, sadece Başvekalet ve İktisat Vekaletine yansımakla kalmamış,
Dahiliye Vekili ve tek siyasal parti olan Halk Fırkası'na da ulaşmıştı. Artık insanlar, gerçekten açlıktan ölüyorlardı. İntihar edenler bile olmuştu. Devlet, üstesinden
gelemediği bu felaket karşısında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin bir an önce daha
etkin duruma gelmesini istiyordu. Duruma Halk Fırkası yetkilisinin (BELGE
115) yanısıra, bizzat İçişleri Vekili Şükrü Kaya (BELGE 116), İktisat Vekili ve
valilerin yazılanyla (BELGE 117 a-e) Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'ne yansıtılmıştı.
Öte yandan içler acısı durumun saptanması üzerine Cemiyet'in Temmuz
ayında başlattığı un gönderme işlemi, her zamanki gibi sıkı sıkıya izlenerek Ocak
ayı sonuna kadar sürmüştü. Genel Merkez hasat zamanına kadar yardımı sürdürme
kararı alınca, un yerine buğday gönderilmesinin daha yararlı olacağı düşünülerek
Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kayseri,
Aksaray ve köylerinde gereksinmesi olanlara, daha önceden yapılan saptamaya
göre, kişi başına günde 500 gram hesabıyla buğday yardımı yapılmıştır. Bu
ölçüyle, yılın ilk aylarında 1 200 000 kilo buğday dağıtılmıştır28 • Ancak, hasat
zamanının uzak olması ve kuraklıkla karşılaşmış bölgelerde yoksulluğun
süregelmesi üzerine yapılan yardıma mısır da eklenmişti. Her zaman olduğu gibi,
bu kez de dağıtılacak ürünler rasgele alınmamış, cinsinin iyi, fiyatının elverişli
olanına uzanınak için yetkililer seferber olmuşlardı (BELGE 118, 119) 100,000
den fazla kişiye 4 000 000 kilo un, buğday mısır dağıtılmış, bunların tutarı
3,600,000 lirayı aşmıştı.
Kuraklık yardımlarının olaganüstü harcamaları kurumun kasasını sarsınca,
yeni yardımlara hazır olabilmek için Cemiyet, valiliklere ve halka seslenmeye
karar verdi. "Hilal-i Ahmer Reisi ve Sıhhat Vekili" tarafından bütün illere
aşağıdaki yazı tellenerek, il bütçelerinden fon ayırarak kurumun yapmakta olduğu
yardımlara katkıda bulunmalan istendi: 29
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"Telgraf Tamimi
"

Vilayetine

Hilaliahmer Merkezi Umumi si bu sene kuraklık yüzünden ciddi bir buhrana
maruz kalan yerlerde açlıktan muztarip yüzbinlerce vatandaşın iaşesini temin
ederek kendilerini ölümden kurtarmak için sermayesinin çok mühim bir kısmını
tahsis ve pek ağır imdat ve muavenet işlerine devam etmektedir. Vilayet Meclisi
Umumisinin toplanmakta olduğu şu sırada İdarei Hususiye bütçesine Hilaliahmere
muavenet kasdile bir mikdar tahsisat vaz edilmesi ve neticenin bildirilmesi
hususunu reca ederim.
Hilaliahmer Reisi
Sıhhat Vekili"

Hilal-i Ahmer İkinci Reisi Erzincan Mebusu Safvet Bey'in bütün şubelere
gönderilen bir genelgesiyle de, halktan bağış olarak para gibi zahire de kabul
edilmesi istendi.30 Bu isteğe hemen yanıt alındı. Şube başkanları, gerekli yerlere
dağıtılmak üzere ilçelerden depolanna topladıklan tahılı türüne ve miktarına göre
ayırarak vakit geçirmeden Genel Merkez'e bildirdiler. Halkın özveriyle büyük
katılım gösterdiği bu uygulama, izleyen yıllarda da sürdürüldü. (BELGE 120,121).
Öteyandan, Kurum, yaptığı ve yapacağı çalışmaların 12 maddelik bir bir ara
değerlendirme halinde toplamıştı:

BELGE 122
Kız.Arş.K1.1462

1.

Konya 'nın Cihanbeyli Kazası köylerinden sekiz köyde 280 nüfusun pek
ziyade muhtaç bir halde bulundukları
Cumhuriyet Halk Fırkası
Müfettişliği'nin raporu üzerine İktisat Vekaleti Celilesinden tezkere-i
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mahsusa ile Merkez-i Umumiye bildirilmesi üzerine işbu muhtacine onar
günlük un tevzii o havalideki müfettişimize tebliğ edilmiştir, bu halkın
iaşe mevaddı ile bereaber tohumluğa da ihtiyacı olduğu bildirilmektedir.
2.

Konya'nın Hilal-i Ahmer Şubesi riyasetinden Merkez-i Umumiye mevrud
telgrafnamede açlıktan vefiyat başladığı cihetle acilen iki vagon un talep
edilmektedir.

3.

Konya'nın Mürsel Efendi Nahiyesi'nde ve köylerinde açlık hükürnferma
olduğu ve bu yüzden vefiyat başladığı Nahiye Müdürü'nün vilayete vaki
olan müracaatı üzerine Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaletlerinden bildirilmektedir.

4.

Malatya'nın Kemaliye, Arapgir ve diğer kazalarıyla merkezi vilayetin
bazı mahallerinde elyevm açlık hükürnferma olduğu ve iki aylık iaşelerinin
temini la-büt bulunduğu makam-ı vilayet ve ahali tarafından Başvekaleti Celile'ye çekilen telgrafnamede bildirilmektedir (evvelce yapılan tetkikatta bu havalideki muhtaç nüfus adedi 3500 kişi olarak tespit edilmiş ve
Cemiyet tarafından 20 000 lira tevzi edilmiştir)

5.

Kırşehir Vilayeti'nin 324 köyünde cem'an 13 700 nüfusun elyevm açlıktan
mustarip bulunduğu bildirilmekte ve evvelce Hilal-i Ahmer tarafından
tevzi edilen 118 382 kilo undan ibaret olan muavenet kafi görülmeyerek
devamlı yardım talep olunınaktadır. ( Kuraklık Mıntıkaları Harici)

6.

Kayseri Vilayeti'nin kaza ve köylerinden kuraklıktan halkın fevkalade
Müteessir olduğundan bahisle cem'an 35 792 kişiden ibaret bulunan
muhtacinin ianelerinin temini bildirilmektedir.

7.

Polatlı kazasının Bacı Karyesinde 56 hanede 215 nüfusun aç olduklan
karye heyet-i ihtiyariyesinin merkez-i umumiye merbut mazbatasından
ve işbu kazada mevcut 72 köyden 50 köy halkının hakikaten yardıma
muhtaç oldukları, Cemiyet Müfettişi Mustafa Bey tarafından verilen rapor
münderecatından anlaşılmaktadır.

8.

Haymana Kazası 'nda 5000 kişiyi mütecaviz halkın elyevm aç oldukları
mahalli kaymakamlığından Ankara Vilayeti 'ne yazılan tahriratta ve bu
kaza halkının hakikaten acil yardıma muhtaç bulundukları o civarda
tahkikatta bulunan Cemiyet Müfettişi Mustafa Bey'in tahkikatından
anlaşılmaktadır. Keskin Kazası 'nın 34 köyünün 1320 hanesinde 5-6 000
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nüfusun ve Bala Kazası'nın Akviran ve çarsancak köyleri hakının
yardıma muhtaç oldukları İktisat Vekaleti'nden ve Cemiyet Merkez-i
Umumisine mevrut tezkerede bildirilmektedir. Ve yine işbu kazanın 71
köyü halkının da muhtaç-ı muavenet oldukları müfettişimizin raporundan
anlaşılmaktadır.
9.

Niğde Vilayet'nin

Bor Kazası 'na tabi sekiz karye halkı namına

Başvelaket-i Celile'ye verilip Cemiyet'e havale olunan istidanamede
hükümferma olan açlıktan dolayı acil muavenet ve başkaca tohumluk
talep edilmektedir.
10. Sivas Vilayeti'nin Gürün Kazası ahalisi namına muhelifimzalarla İktisat
Vekaleti 'ne çekilen telgrafnamede 200 hanede 800 nüfus için devamlı
muavenet istenilmektedir.
1

ı.

çorum Vilayeti 'nin Gökdere Karyesi 'nde 22 hanede 106 nüfusun aç
kaldıkları mahalli jandarma kumandanlığının tahkikatıyla sabit olup
bunlar için yemeklik talep olunmaktadır.

Yukarıda görüldüğü gibi açlık çeken pekçok yerden biri olan Konya'nın
Mürsel Efendi köyünde 6 yaşında bir çoçuğun açlıktan öldüğü öğrenilince,
Dahiliye Vekili Şükü Kaya duruma şahsen eğilmiş ve Cemiyet'in dikkatini çekerek
alınan önlemlerden de haberdar edilmek istemişti (Bk. BELGE 116)
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Dr. Refik
Bey ise, 1929 kıtlığının gelişmelerini Başbakanlığa belli aralıklarla yazdığı, ikisi
aşağıda örnek olarak verilen raporlarla bildirmişti.

BELGE 123
Kız. Arş. KI. 1462
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumi si Ankara, 6 Teşrinisani 192(9)

(3 numrolu rapor sureti)
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Başvekalet-i Celileye

Hudut ve isimleri malum bulunan kuraklık mıntıkalan için heyet-i celile-i
vekilece ittihaz olunup makam-ı samilerinden tebliğ buyurulan kararname üzerine
bu menatıka muavenet hususunda Temmuz 1928 iptidalannda faaliyete geçen
cemiyetimizin, izam kılınan memurlanmız delaletiyle evvel emirde her mıntıkada
muhtaç nüfus adedini ve ne gibi mevadda ihtiyaç bulunduğunu ve tahassul eden
ihtiyaca göre memedeki çocuklar da dahil olduğu halde beher nüfusa yevmi 800
gram hesabıyla on günlük ihtiyaçlanna kafi un miktannı tesbit ederek en ucuz
fiyatla temin edileceği tetkikat ile anlaşılan Adana' dan bu miktar unun bilmubayaa
tevziata başladığı bundan evvel tadim olunan 8 Ağustos 1928 ve 25 Eylül 1928
tarihli raporlanmızla arz edilmişti.
Şu suretle kuraklık mıntıkalannda başlayan un tevziatının, tanzim ve leffen
takdim-i senaver-i samileri kılınan bir numrolu cetvelin tekikinden müsteban
olacağına göre;
Konya Vilayeti dahilinde: 33 555 nüfusa 260960 kilo; Aksaray Vilayeti
dahilinde 18 190 nüfusa 120 000 kilo; Yozgat Vilayeti dahilinde 15 226 nüfusa
125 000 kilo, Kırşehir Vilayeti dahilinde 14 000 nüfusa 114 000 kilo, Eskişehir
Vilayeti dahilinde 30 000 nüfusa 240 000 kilo, Afyonkarahisar Vilayeti dahilinde
9 000 nüfusa 100 000 kilo ki cem'an 119 961 nüfusa 959 960 kilo un tahsis
kılınarak mühim bir kısmının tevziatı ikmal edilmiştir.
Bilfiil tevziatla iştigalolunan bu yardımlardan başkaca Diyarbakır ve havalisi
kuraklık muhtacini için Birinci Müfettiş-i Umumilik emrine 65,000 lira
gönderilmiş ve şu suretle bu havaliye de teşmil-i muavenet kılınmış ise de nerelere
ne suretle muavenet edildiği hakkında henüz tamamen makam-ı müşarünileyhanın
raporu vürud etmemiş olduğundan, tafsilat arzı mümkün olamamıştır.
Zat-ı samilerinin Malatya'yı esna-yı teftişlerinde de bizzat müşahade
buyurulduğu üzere bu vilayetteki ihtiyaç derecesi buraya memur edilen
müfettişimiz vasıtası ile ayrıca tespit ettirilerek mümkün olan muavenetin ifası
maksadıyla 20 000 lira tahsis ve irsal kılınmış olup mahalli ihtiyacatina göre
tertibat alınarak bu meblağ ile iktiza eden muavenetin ifası mahalli Hilal-i Ahmer
merkezimizle Malatya vilayetine tevdi olunmuştur. Anca da mahalli valiliğinden
gösterilen lüzum üzerine Çankın Vilayeti için de 65,000 kilo un satın alınarak
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sevk olunmuş ve tevziata başlanmış ise de hangi kaza ve köylerde ne miktar
muhtaç nüfus bulunduğu Cemiyetimize bildirilmediğinden, Cemiyetimiz ancak
vilayetin bildiridiği miktarda un mübayaa eylemiştir. Tevziat buradan izam kılınan
memurumuzla mahalli Hilal-i Ahmeri tarafından yapılmakta olduğundan hitamı tevziatta buradaki tevziata müteallik ihsai malumatın istihsali kabilolabilecektir.
Eskişehir ve Afyonkarahisar vilayetleri için mürettep ve 340 000 kilo
miktarında olup tevzi edilmekte bulunan unun hitam-ı tevzii ile merkezi
Anadolu'da bilfiil ifa edilen tevziatımızın arkası alınmış olacaktır.
Telgraf-ı devletlerinden vaki emrüişaret üzerine Cemiyetimiz yeniden bu
menatıkta ihtiyaç derecelerinin tesbiti ile iştigal ederek istihsal eylediği netayici
leffen hUZUf-ısamilerine takdim kılan 2 numrolu cetvelde arz eylemiştir. Şu kadar
var ki bu defa ihtiyaç cetvellerinde çalışmağa muktedir eşhas-ı muhtacin
meyanından tefrik edilerek ancak alil, ihtiyar ve kimsesiz kadınlar gibi mesai-i
zatiyesiyle maişetini temine muktedir olamayacakların miktarı tetkik olunmuş
bittabi mar-ü! arz cetvelde görüleceği üzere ol babtaki karara tevfikan iş sahalarına
sevk olunan 52 nüfus ithal edilmemiştir. İş sahalarına sevk edilen müfus miktarı
3 numrolu cetvelde ayrıca arz edilıniştir.
Berveçh-i maruz 2 numrolu cetvelin de tetkikinden müsteban buyrulacağı
veçhile halen: Konya Vilayeti'nde 18245, Aksaray Vilayetinde 16340; Yozgat
Vilayeti'nde 6765, Kırşehir Vilayetinde 13 700; Eskişehir Vilayetinde 18 000;
Afyon Vilayetinde 8 500 nüfus ki, cem'an 81 550 muhtaç nüfus tespit edilmiş
olduğuna göre, Temmuz bidayetinde tesbit edilen miktarlara nazaran 38 411 nüfus
fark hasıl olduğunu arz eyleriz. Mar-ü! arz 2 numrolu cetvel mucibince miktarları
tesbit olunan muhtacinİn ne gibi mevadda ihtiyaçları olduğuna ve bu mevaddın
temin- i tedariki hususunda ne gibi tedabir ve tertibat ittihazına dair mahallerinden
aldığımız raporlar da bast olunan mütaalaat netayicini berveçhizir hulasaten arza
müsaaraat eylerim:
Konya Mıntıkası : Kurak köyler ahalisinden bir kısmının yiyeceği olduğu
kadar bir kısmının da hayvanları arpa, saman ve ota ve ziraat için de tohuma
ihtiyaçları olduğu, ve tohumluğun hükümetçe der-dest-i tevzi bulunduğu, ve
muhtacinden münhasıran çalışmağa gayri muktedir kadın, çocuk ve malullerin
iaşelerine muvakkat bir müddet temin için muhtaç oldukları unun Konya ve
kazalarından tedariki mümkün ise de kışın şiddetli aylarında bir kısım köylere
sevkiyat icrası kabil olamıyacağından uzun zaman ihtiyacaatına tekabül edecek
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unun hariçten celp ve şimdiden muhtelif tali merkezlerde depo edilmesi zaruri
olduğu anlaşılmaktadır.
Aksaray Mıntıkası: Bu vilayette kuraklığın sert bir şekilde devam etmesi
dolayısıyle vilayetin un ve zahire ihtiyacı mahallen temin olunamıyarak Adana' dan
tedariki zaruridir. Burada kışın şiddetli aylarında sevkiyattaki müşkilat ve
imkansızlık yüzünden uzun zaman :htiyacına tekabül edecek un ve zahirenin
şimdiden depo edilmesi zarureti anlaşılmaktadur. Undan başka tohumluğa da luzum
olduğu ve gerçi Ziraat Bankası 'nca tohumluk bedeli olarak nakden tevziat
yapılmakta ise de nakden tohumluğun tedarik edilememesi üzerine buraya
tohumluk getiren bazı murabaacıların ihtikarına maruz kaldığından ameli bir faydası
görülemediği ve tohumluğun aynen tevziinin daha müfid olacağı bildirilmektedir.
Yozgat Mıntıkası: 1- İşbu mıntıkadaki bilumum köylüye Teşrinisani ayında
para değil tohumluk buğday ve arpa tevzii ve mahalli memurini ile her köy
meclisini bunların satılmayıp tamamen ekilmesine nezaretlerinin temini ; 2Muhtac-ı muavenet kimsesiz dul kadın ve yetim çocuklar ve malul ve ihtiyarların
daimi surette ve alelhusus Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında iaşelerinin temini;
3- Tohum ekebilen köylünün hasat vaktine kadar idaresi kafi gelemiyeceğinden,
Mart-Haziran nihayetine kadar eli iş tutanlara bu senekinden daha şumullü iş
temini; 4- Bu mıntıkada kışın sevkiyat icraatı kabilolamıyacağı cihetle mahallen
tedarikine imkan olmayan iaşe mevaddının şimdiden civar olan Amasya
Vilayetinden ve Zile Kazası'ndan tedariki ile depo edilmesi lazım geleceği
mütalaası serd edilmektedir.
Kırşehir Mıntıkası : Bu vilayette tesbit edilen muhtaç nüfusun hasat vaktine
kadar iaşelerinin temininden başka ZÜITaatohumluk tevziinin aynen ifası ve bunu
ZÜITalmaişet-i yevmiyesine tahsis etmemesini teminen ilaçlanarak verilmesi ve
bir de bu vilayet dahilinde yalnız Kırşehir ile Avanos Kazası'nda Ziraat Bankası
olup Ziraat Bankası mevcut olmayan Mucur ve Hamidiye kazaları ahalisi bizzarur
Kırşehir veya Avanos'a gelmek ve Ziraat Bankaları ile olan işlerini buralarda
yapmak mecburiyetinde kalarak Banka'nın verdiği 20 ve nihayet 30 lira ile kilesi
5 ila 600 kuruş arasında bulunan buğdaydan ancak 4-5 kile alabilmekte veya
nakden istikraz eyledi ği tohumluk parasını alacaklılarına vermekte ve kısm-ı
diğerini orada kaldığı müddetçe iaşesine sarf eylediği ve kezalik burada da IÜZUIDu
olan zahire ve tohumluğun mahallen tedarikine imkan olmadığından hariçten
celbi bildirilmektedir.
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Eskişehir ve Afyonkarahisar Mıntıkalan: Burada da uzun müddet devam
eden kuraklık dolayısıyla yem tedarikinden aciz kalan halkın çift hayvanatını
satmakta olduklan bildirilerek hayvanat sahiplerine de yem verilmek suretiyle
muavenet ifası ve nüfus adedi tesbit edilen muhtacinin hasat zamanına kadar
iaşelerinin teminine lüzum gösterilmektedir. Yem ve zahirenin mahallen tedarikine
imkan olmadığı ve hariçten celbi zaruri bulunduğu ve un celbinin faideli olacağı
bildirilmektedir.
Malumat-ı salifeye nazaran merkezi Anadolu kuraklık mıntıkalanndaki
ihtiyacat hemen hemen aynı evsafı göstermektedir. Tazimat-ı mahsusamızı teyide
müsaraat eyleriz efendim hazretleri.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

BELGE 124
Kız.Arş.K1.l462

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemieyti
Merkez-i Umumiyesi
(4ÜllCÜRapor)

Başvekalet-i Celileye:

Hudut ve isimleri Heyet-i Celile-i Vekilece tesbit buyurulan kuraklık mıntıkalan muhtaç ahalisi için makam-ı samilerinden tebliğ buyurulan kararname üzerine cemiyetimizce yapılıp 5 Teşrinisani 928 tarih ve 475/927 numrolu tezkere-i
acizi ile bertafsil arz olunan yardım ve zahire tevziatı tamamen ikmal edilmiş ve
hali hazırda işbu kuraklık mıntıkalan halkından umur-ı nafıada çalışmak üzere
İzmir, Kütahya ve sair mahallere gitmek arzusuyla cemiyetimize müracaat eden
muhtacinin masarif-i seferiyeleri cemiyetimiz tarafından tesfiye edilerek istedikleri
mahallere gönderilmekte bulunmuştur; ancak işbu muavenetin ihtiyaç derecesi
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pek şiddetli olan mahaller halkının ihtiyaçlarını tamamen tatmin edemediği ve
gerek işbu mıntıkalarda ve gerek heyet-i vekilece tesbit buyurolmuş olan kuraklık
sahalar haricindeki bazı mahallerde bir çok halkın elyevm açlık buhranı
geçirmekte olduğu ve bazı yerlerde bu yüzden vefat vakaları zuhur ettiği ve
mevadd-ı iaşeden maada tohumluğa da ihtiyaç bulunduğu gerek doğrudan doğruya
Merkez-i Umumimize vaki olan müracaatlardan ve gerek Sıhhat ve İçtimai
Muavenet ve İktisat vekalet-i celilelerinden cemiyetimize vaki olan tebligattan
ve cemiyetimiz müfettişIeri tarafından mahallerinde icra edilen tahkikat
neticesinde verilen raporlar mündericaatından anlaşılmaktadır.
Bu kabil mevadd-ı iaşe ve tohumluğa muhtac olan mahaller halkının miktarı
ile ne gibi mevadda ihtiyaçları buludnuğu berveçhizir arz olunur:
1. Konya'nın Cihanbeyli kazasının 8 köyünde 280 nüfusun pek ziyade
muhtac-ı muavenet bulundukları bildirilmekte ve Karaman Kazası'nda da
açlıktan vefıyat başladığı

cihetle acilen iki vagon unun irsali talep

edilmektedir.
Yine Konya'nın

Mürsel

Efendi

nahiyesinde

ve köylerinde

açlık

hükümferma olduğu ve bazı ve fiyat vakaları kaydedildiği anlaşılmaktadır.
2. Malatya'nın Kemaliye, Arapgir ve diğer kazalarıyla merkez-i vilayetin
bazı mahallerinde e1yevm açlık hükümferma olup işbu muhtacinin iki aylık
mevadd-ı iaşeye ihtiyaçları bulunduğu bildirilmektedir. Evvelce bu vilayet
muhtacini 3500 kişi olarak tesbit edilmiş ve mukaddema arz olunduğu
üzere bu vilayete cemiyetimizce 30 000 lira muavenet-i naktiyede
bulunulmuş ise de hal-i hazırda ihtiyaç derecesini ve muhtacin miktarının
tezayüt etmiş bulunduğu anlaşılmaktadır.
3. Kırşehir Vilayeti'nin 324 köyünde cem'an 13 700 nüfusun açlıktan
Müteessir bulundukları ve evvelce cemiyetimiz tarafından tevzi edilmiş
olan 118 382 kilo un kafi görülmeyerek

devamlı

muavenet

talep

olunmaktadır.
4. Aksaray Vilayeti'nde keza evvelce yapılan muavenetin kafi olmadığı ve
iaşe buhranının son derece hadd şekil aldığı bildirilmektedir.
Evvelce tesbit edilmiş olan kuraklık mıntıkalar haricinde:
5. Kayseri Vilayeti'nin

kaza ve köylerinde halkın kuraklıktan müteessir
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bulunduğu ve cem'an 35 792 kişiden ibaret bulunan muhtacinin Haziran
nihayetine kadar iaşelerinin temini bildirilmektedir.
6. Ankara Vilayeti'nin Polatlı kazasına tabi Bacı karyesinde 59 hanede 315
nüfusun aç oldukları ve yine işbu kazadaki 72 köyden 50 köy halkının
elyevm yardıma muhtaç bir halde bulundukları cemiyetimiz müfettişinin
netice-i tahkikatından anlaşılmaktadır.
Haymana Kazası'nın 95 köyünde 5000_kişiyi mütecaviz halkın elyevm aç
bulundukları ve Keskin Kazası'nın 134 köyünde 1320 hanede 5-6 000
kişinin ve Bala Kazası 'nın Akviran ve çarsancak halkı ile mezkur kazanın
diğer 71 köyü halkının da aç ve yardıma muhtaç bulundukları mahallerinin
iş'arından ve cemiyetimiz müfettişinin netice-i tahkikatından anlaşılınaktadır.
7. Niğde Vilayeti'nin Bor Kazası'na tabi 8 karye halkı ile Sivas Vilayeti'nin
Gürün Kazası ahalisinden 200 hanede 800 kişinin ve çorum Vilayeti 'nin
Gökdere Karyesinde 22 hanede 106 nüfusun elyevm aç olduklarından
bahisle bunlar hakkında devamlı muavenet talep olunmaktadır.
8. Erzincan Kasabası 'nda nürus-ı umumiyenin rubunun pek muhtaç bir halde
olduğu mahallinden yazılarak muavenet istenmektedir.
Cemiyetimize vaki olan bütün müracaat ve iş' arat ve müfettişlerimizin kısmen
vaki teftişatları neticesi, bu hususa dair verdikleri raporlara nazaran gerek kuraklık
menatık dahilinde ve gerek işbu sahalar haricindeki muhtacinin hiç olmazsa
Haziran'a kadar iaşelerinin ve muhtaç bulundukaları tohumluğun temini zaruri
olup bu da mebla-yı külliyeye mütevakkıf bulunmaktadır.
Cemiyetimizin hal-i hazırdaki sermayesi bütün bu mutalabata sarf edilse
dahi kafi gelmiyeceği tetkikat ile anlaşılmış olduğundan hükümetçe bu hususta
muavenet ifası zaruri bulunmaktadır. Halen pek büyük ıstırap içinde bulunan
mahallere müstacelen ve ufak mikyasta muavenet ifası tekarrur etmiş ve
başlamıştır. Cemiyetimizce evvelce iaşe için tahsis edilmiş olan 500 000 liradan
mütebakisinin yine icra vekilleri heyetinc~ tayin edilmiş olan menatık dahilinde
evvelki raporlarda arz edilmiş olan ve müfettişlerimizce tesbit edilmiş olan en
muhtaçlardan 81 000 kişiye tevzi için heyetlerimizin mahallerine izamı taht-ı
kararı alınmış ve teşebbüsatta bulunulmuş olduğunu arz eylerim efendim
hazretleri.
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30 Kanunusani 1929
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Öteyandan, halk Hilal-i Ahmer'in olaganüstü uzun süren ve yaygın olan
1929kıtlığındaki ciddi çalışmalarının ve yardımlarmın bilincinde idi. Bu duygular,
valiler aracılığı ile Kurum'a bildiriliyordu. Cemiyet'e gönderilen değinilen yazılardan iki tanesi aşağıdadır: 31

Vilayet felaketzedelerine
siyanetkar şefkat duygularile koşan heyet-i
muhteremelerine bu kıymetli yardımlanndan dolayı vilayet umumi meclisinin
samimi şükranlarını arz ederim efendim.
20/3/29 Kütahya
Vilayet Umumi Meclisi Reisi Vali
FEYZİ"

"Geçen yıl Vilayet halkının hayat ve maişetini güçlüklere uğratan kuraklığa
karşı on bin lira ile yardıma koşan Hilaliahme~'e\minnet ve şükran duygularının
halk namına ünlü Cemiyetinize iblağına Vilayet Uinumi meclisinin karar verdiğini
tazimatla arz ederim.
Mardin Valisi
Hadi"

Cemiyet, kuraklık dolayısıyle yerlerini terk etmek zorunda kalan kimselerin,
gittikleri yerlerde çaresiz ve işsiz olarak sokaklarda kalmaları üzerine ergeç
evlerine dönüşlerinde, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleri emrine verdiği 1000
lira ile dönüş işlemine de katkıda bulunmuştu.32
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin tüm ülkeyi kasıp kavurması açısından özel yer
tutan 1928 kuraklığı ve onları izleyen kıtlıklardaki dolugizgin yardımları, bu
tarihten sonra da sürdü:
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1933 yılında halkı yoksul bırakan kuraklıkta Cemiyet, Tarsus, Seyitgazi,
Elazığ, Erzurum, Kars, Doğu Beyazıt, Çumra'da durumu sarsılanlara 7900 lira
dağıttı, ayrıca bol miktarda buğday yardımı yaptı. Kuraklığın sürmesi üzerine de
ertesi yıl benzeri dağıtımlan Eskişehir, Sankamış, Beyazıt, Aksaray, Iğdır, Eleşkirt,
Rize, Kars, Şamşat'a 13,397 lira nakit, 3882 liralık gıda malzemesi; 1935 yılında
da Cihanbeyli, Rize, Şamşat'a 132,000 lira nakit para göndererek yaptı.
Bu yardımlar, çoğu kez, aşağıda 1936 yılı örneğinde görüldüğü gibi, yasa
çıkarılarak yapılmaktaydı. 33

, Kanun Sureti

Kanun No. 3035
Kabul Tarihi; 11/6/1936

Kızılay Kurumuna bin ton Buğday verilmesi ve Ziraat Bankasına yatırılmış
olan Buğdayı Koruma Vergisi hasılatı bakiyesinin mahsubu hakkında kanun
Madde: 1 - Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç olarak tohumluk ve
yemeklik dağıtılması hakkındaki 2661 sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı
bir milyon liralık haddin 2863 sayılı kanunla iki milyon ikiyüz elli bin liraya
çıkarılan kısmından bin ton buğday muhtaçlara yemeklik olarak bila bedel tevzi
edilmek üzere Kızılay kurumuna verilmiştir.
Madde: 2 - 2466 ve 2643 sayılı kanunlara tevfikan 1935 mali yılı sonuna
kadar tahsil olunup Ziraat Bankasına yatırılmış olan Buğdayı Koruma vergisi
.hasılatı bakiyesi, 266 ıve 2863 sayılı kanunlara tevfikan muhacirlere ve muhtaç
çiftçilere dağıtılan tohumluk ve yemeklik bedellerine, Ziraat Bankası'nın vereceği
hesaba istinaden mahsub olunur.
Tohumluk yemeklik bedeller: Bankaca borçlulardan tahsil olundukça
malsandıklarına tevdi ve varidat bütçesinin istirdat maddesine irad kaydolunur.
Madde: 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
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Madde: 4 - Bu kanunun hükümlerini
Muavenet ve Ziraat Vekilleri memurdur.

icraya Maliye, Sıhhat ve İçtimai

S.M.5/6/l936

Kıtlıklarda açlık çeken halka hiç olmazsa ekmeklerini yapabilmeleri için
gönderilen tahılın yanı sıra zaman zaman hayırsever vatandaşların
da
felaketzedelere bağışı olarak kesilen hayvanların etlerinden yapılan kavurma da
gönderilmekteydi (BELGE 125). Sözünü ettiğimiz gibi, bu zor anların dağıtımları,
Kızılayeliyle
sürdürülürken, vatandaşların da bağışlarını duraksamadan
Cemiyet'in yetkili birimlerine ulaştırmalan, Kurum'a duyulan güvenin de bir
göstergesiydi. Cemiyetse, bu güveni sarsmamak için elinden gelen gayreti
göstermiş, en acil durumlarda bile bütün işlemlerini kayıtlı, makbuzlu, faturalı
yapmaktan geri kalmamıştı.
II. Dünya Savaşı yıllarının sarsılmış ekonomisiyle zaten bir çok tüketim
mallarının eksikliği çekilirken Kızılay Cemiyeti, buna eklenen kuraklıklar ve
kıtlıklarda da örneğin, Karadeniz'de Rize, Cide, İnebolu ve Trabzon'damuhtaç
halka sade 1940 yılına 900.000 kilo mısır dağıtmış, ertesi yıl da 30.361,60 liralık
yardım yapmıştı. 34 Bu büyük savaştan sonra ne kuraklıklar son bulmuş, ne de
kıtlık sorunu önlenmiştir. Ancak, savaş yılları geride kalıp teknolojik gelişmeler
pek çok soruna çare buldukça, ülke ekonomisi de eskiye oranla düzeldikçe, halkın
yaşam düzeyi de yükseldi. Çağdaş gelişmelerle, aşın kuraklık tehdidindeyağmur
bombalan atılırken, bir zamanlar "kıtlık" olarak tanınan açlık sorunu,doğadan
değil, ekonomik yoksulluktan
kaynaklanan
"yetersiz beslenme"
ye
dönüştü. Kızılay Derneği ise, her zamanki gibi, burada da görevden kaçmadı, aş
ocakları açarak fakir halka yiyecek dağıtmak, günümüzde de sürdürdüğü bir halk
hizmeti oldu.

227

YANGıN

Yangınlar, doğal afet olmayıp önlenebilir olaylar olmasına karşın bilgisizlik
başta gelmek üzere türlü nedenlerle Türk halkını doğal afetler kadar mağdur etmiştir. Kırsal kesimlerde hasat dönemlerinin sonunda hava koşullarını gözetmeden
ve önlem almadan bilinçsizce anız yakılması, kırsal kesimlerde çok sık rastlanan
ve çarçabuk başka arazilerle oturma birimlerine yayılarak halkı hem evinden
hem ürününden yoksun bırakan yangınlarınen önemli nedenlerinden biri olmuştur.
Özellikle büyük kentlerdeki ahşap mimari ve belli bir şehircilik anlayışı
izlenmeden kurulan mahallelerdeki çok yakın yapılaşmalar da İmparatorluk
günlerinden beri yangınların çarçabuk yayılmasına, büyük servet ve can kaybıyla
sonuçlanmasına yol açmıştı. Yangınları söndürmeye yönelik bir düzen yokluğu
da kaybın büyüklüğünü etkileyen bir başka neden olmuştu.
II. Mahmut'un (1809-1839) yenilik hareketleri sırasında ilk kez l830'lu
yıllarda tulumba teşkilatını düzenlemeye yönelik ciddi girişimler başlatıldıysa
da Cumhuriyet'in öncesi ve ilk yıllannda hala yeterince gelişmiş bir itfaiye örgütü
bulunmamaktaydı. Dolayısıyla, hemen hemen her yangın çarçabuk yayılmakta
ve büyük bir felaket halini almaktaydı. Bu durumda yangınların söndürülmesi,
çoğunluk, Allah'a ve mahalle halkına kalmakta, yangından yoksul kalanlar da
gözlerini devlete çevirip avuçlarını komşulanna açmaktaydılar. Hilal-i Ahmer
Cemiyeti 'nin kuruluşundan sonraysa, bütün felaketlerde olduğu gibi yangınlarda
da yaralarının sarılması için büyük bir umut kapısı oluşturdu.
Cumhuriyet döneminde de büyük kentlerdeki yangınlar, süregelen çarpık
yapılaşma yoğun nüfus ve iş yerlerindeki tedbirsizlikler dolayısıyla çok daha
can yakıcı olmaktaydı. Örneğin, 26 Ağustos 1923 Pazar günü rüzgarlı bir havada
Sarıyer' de bir fırında çıkan yangın yayılmış ve yedi saat söndürülememişti. Semtin
üçte ikisi kül haline gelirken semt sakinleri canlarını ancak Hünkar Suyu tepesine
kaçarak kurtarabilmişlerdi. Yangında 50 dükkan, 550 ev yanmış, yaklaşık 1600
kişi evsiz barksız kalmıştı. Bunun üzerine Hilal-i Ahmer Merkezi'nin ivedi
kararıyla üyelerinden Hıdır ve muhasebeci Bedri beyler yangın bölgesinde
gözlemlerde bulunmuş ve Cemiyet'in Sarıyer'e hemen çadır ve gıda yardımı
yapması karalaştırı1mıştı. Dükkanlar ve fırınlar yanmış olduğundan, halka ilk
önce ekmek, peynir ve zeytin gönderildi. 29 Ağustos günü de Orta Çeşme'de on
gün boyunca sıcak yemek dağıtan bir seyyar aş ocağı açıldı. İhtiyar heyetinin
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baş vurusu üzerine, dört nüfustan fazla olan fakir ve bütünüyle yoksul kalmış
ailelere bu dağıtım, on günden fazla sürdü.
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1926 yılı Ekim ayında çıkan ve çok yaygın bölgeye atlayıp 120 evin yanmasına neden olarak çoğunluğu göçmen yüzlerce kişiyi mağdur eden bir başka
önemli yangın da İstanbul Maltepe yangınıydı. Cemiyetin benzeri felaketler için
ayrılan ivedi yardım ödeneğinin yetersiz kalması üzerine, Merkez Komitesi'nden
500 lira ayrıca, yatak, yorgan, yastık ve her türlü giyim eşyası sağlandı. Hemen
dağıtılmaya başlanan ekmek ve yangın bölgesine gönderilen eşyanın taşınması
için cemiyetin harcamaları şöyleydi:
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Kilo

Tutarı-kuruş

247 kişiye

2099,5

29393

31 Ekim-20 Kasım arası

91 kişiye

781

12194 \

3-17 Ekim tarikleri arası

95 kişiye

259

3623

14- 30 Ekim tarihleri arası

4774

Eşyaların nakliyesi için
Toplam

49994.

Havaların sıcak ve kuru olması nedeniyle yangınların yayılmasına çok müsait
bir ay olan Ağustos ayında bir başka yangın da 600 ev ve 350 dükkanın, ayrıca,
hükümet konağı, Ziraat Bankası gibi resmi yapıların da tamamen yandığı 1927
Taşköprü yangınıydı.37 Bu yangında Cemiyet, felaketzedelere 5000 lira katkıda
bulunmuştu.
İlginçtir ki en büyük yangınlar arasında yer alan 1927yılının Üsküdar yangını
da 23 Ağustos'ta çıkmıştı. Yüzlerce ailenin perişan olduğu bu yangında mağdur
olanların yaralarının bir an önce sarılabilmesi için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye
Vekili ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel Başkanı Dr. Refik Bey'in başkanlığında
Şehremini Muhiddin ve Vali Süleyman beylerle Hilal-i Ahmer İstanbul Merkezi
Reisi Dr. Ali Paşa, İbrahim Tali, Dr. Lütfi Celal Sahir, Emniyet Sandığı ve Emlak
Bankası İstanbul Şubesi Müdürünün yer aldığı özel komisyon kurulmuştu. Aslında
bu komisyonun kurulması çok yerinde olmuştu, çünkü yangın olur olmaz bir çok
kuruluş, yardımda bulunmak istemiş, ancak, başvuru noktasına ilişkin belirsizlik,
onları örneğin, günlük gazetelere yönlendirmişti. Komisyon kurulunca, bu
merciler bu paraları Komisyon' a ilettiler. Aşağıdaki örnek, yangınzedelere
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ulaştırılmak için toplanmış olan belli bir paranın Milliyet Gazetesi'ne yardım
olarak gönderilmesi ile ilgilidir:

BELGE 126
Kız.Arş.KL.E 153/26

Milliyet
Siyasi Yevmi Gazete
İdarehanesi: Bab-ı Ali Caddesinde Vatan Matbaası
Telgraf Adresi: İstanbul, Milliyet
Telefon: İstanbul 37

Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Muhteremesine

Üsküdar Harikzedeler

Komisyonu

Riyaset-i

Muhterem Efendim,
Üsküdar harikzedeganı için komisyon-ı alilerinin teşekkülünden mukaddem
İttihad-ı Milli, Union ve Anadolu Sigorta şirketleri namına Mösyö Pios tarafından
1000ve Üsküdar cihetinde Tayyare Biletleri Bayii ve Servet Gişesi sahibi Eskanazi
Ventura Efendi tarafından 200 ki cem'an idarenize tevdi olunan 1200 liranın
Komisyon-ı alilerine luzum-ı devir ve teslimine binaen meblağ-ı mezburu muhtevi
İş Bankası namına tanzim kılınan bir kıt' a çek leffen takdim kılınmıştır. Vusulünün
iş'arına müsaade buyurolmasını rica ve bilvesile takdim-i ihtiramat olunur
efendim.
Milliyet Gazetesi Müdürü (imza)
İstanbul Hilal-i Ahmer Reisi Muhteremi Ali Paşa Hazretlerine: 8 Eylül 927
Muhasebe: LOEylül 927
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Komisyon çalışmalarını bizzat gözleyen Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal
Paşa ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bu komisyona beşer bin lira katkıda bulunmuş~
lardı. Ali Paşa, Üsküdar Kaymakamı, Belediye Müdürü Hilal-i Ahmer Şubesi
Reisi Halk Fırkası mutemedi ve bazı Üsküdar memurlarından oluşan bir de alt
komisyon, yardımların bir an önce yerinde kimselere ulaştırılması için çalışırlarken
halka seslenişlerle Cemiyet'in bu amaçla bağış topladığı da duyurulmuştu.38
Bireylerden, kurumlardan, (BELGE 127, 128, 129) hattaAlmanya ve Belçika
gibi yabancı ülkelerden de gönderilen yardımların çoğu, "Üsküdar Harikzedelerine
Yardım Komisyonu"na yollanınakta, (BELGE 130-134) gerekli dağıtım da yine
bu komisyon tarafından yapılmaktaydı. İstanbul Şehremaneti 'ne aşağıdaki örnekte
görüldüğü gibi, yabancı firmalar tarafından gönderilen yardımlar da vardı ki bunlar
da yetkili kurum tarafından yine Hilal-i Ahmer'e gönderilmişti:

BELGE 135
Kız.Arş.Kl.E 153/26
Türk Anonim Elektrik Şirketi
Dersaadette Beyoğlunda Tünel Meydanında Metro Hanında
Telgraf Adresi; Dersaadet ElektrikTelefon Nurnrosu: Beyoğlu 692-693
Ticaret Odasına Kayıt Nurnrosu: 498,
Nurnro: 2139

Şehremanet-i Aliyyesine:

Efendim Hazretleri,
Ahiren Üsküdar' da vukua gelen harik-i hanuman-suzdan fevkalade müteessif
olan şirketlerimiz harikzedelere muavenet için tertib olunan ianata iştirak eylemek
arzusunda bulunduğundan elektrik, tramvay, tünel ve manye şirketleri namına
Galata'da Osmanlı Bankası'na keşide edilen 500 liralık bir çeki takdim etmekle
kesb-i falır eder ve meblağ-ı mezburun harikzedelere tevziini rica ve bilvesile
takdim-i ihtiramat eyleriz efendim hazretleri.

231

İstanbul, 3 Eylül 1927 Türk Anonim Elektrik Şirketi
(imzalar)
Umur-ı İktisadi Mümeyyizi Müştak Bey'e: Bu parayı imza mukabilinde
Hilal-i Ahmer Reisi Ali Paşa Hazrederine teslim ediniz.
6 minh.

(imzalar)

İstanbul'un kalabalık ve çok tanınan bir bölgesinde olması dolayısıyla da
büyük önem verilen Üsküdar yangınında da Cemiyet yardım etmek için olduğu
kadar, yardımlann yerini bulması için de bütün olanaklannı seferber etmiş ve
uzun süre İstanbul merkezinde bağışlan toplamıştır.
Hilal-i Ahmer.Cemiyeti'nin bütçesindeki yangın ödeneğinden 500 lira yardım
yaptığı elli haneden kırkının tamamen yandığı Tosya Eksen köyü yangını 39 gibi
i

9 Ağustos Kütahya yangını da 1928 yılının büyük yangınlanndandı. 190 dükkan,
81 ev, iki medrese, bir cami ve bir de okulun tamamen külolduğu bu büyük
yangında halk ve esnaf evsiz, dükkansız, sermayesiz kalıvermişti. Hilal-i Ahmer,
yangında mağdur olanlara verilmek üzere Kütahya Merkezine 5000 lira
göndermiş, bu para kurulan komisyon tarafından en çok gereksinmesi olanlara
dağıtılmıştı.4o Bu büyük yangını izleyen birkaç ay içinde Cemiyet, Safranbolu'da
Tabaklar Köyü yangınına 2,000 lira, çorum'un Ovacık Köyü'ne 1000 lira, 254
kişiyi açıkta bırakan Uzunköprü'nün Çakmak Köyü yangınıyla 22 evin yandığı
Araç'ın Vakfıkurz Köyü yangınına da gıda battaniye ve giyecek yardımı yaptı.41
1941 yılında sadece Genel Merkez' den Beypazan 'na 15250, Çankın' da Aşağı
Ladiğin Köyü'ne 2000, Çerkeş'in Sovanlı Köyü'ne 340, Emet'in Yenice Köyü'ne
500, Simav'a 3001,64, Şavşat'a 1008,12, Ermenek'in Kadiriye Köyü'ne 300,
Kozan'a 240 lira yardım yapılmış, ilgili şubeler de kendi katkılannı göndermişlerdir.42
1942 yılında Gerede'de Samet Köyü, Kütahya'da Emet ve Güneysu Köyü,
Akseki'nin Güzelsu Köyü, Tosya'nın Çukur ve Çığa köyleri, Sinanü, İskilip,
Lapa ve Karaverenler köylerine, Demirei, Karabinler köylerine, Karabük'ün
Hizdap Köyü 'ne İstanbul' da Fener' de evleri yananlara nakit ve gerekli eşya olmak
üzere 28.588,33 liralık yardım yapılmıştı.
1943 yılında Tavas, Akseki, Nallıhan, Ilgaz, Bolu, Kargı, Taşköprü, Kasta-
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monu'da evleri yanan yurttaşlara 6.609 lira yardımda bulunulmuştu.
1944 yılında Küre, Cide, Hopa, Yalvaç, Yusufeli, Çanakkale, Daday,
Beypazarı, Kandıra, Seydişehir, Fatsa, Şavsat yangınlarına 27,706.35 lira yardım
yaptı.
1950 yılında İstanbul, Ordu, Bolu, Kastamonu gibi birçok il ve Yalvaç,
Bandırma, Nallıhan gibi birçok ilçeye 77.470 lira nakit ile 90.000 lira tutarında
çadır, battaniye ve giyecek yardımı yapılmıştı.43

KURTARMA VE İLK YARDIM ETKİNLİKLERİ

Doğal afetlerde ve kazalarda kurtarma ve ilk yardım etkinlikleri de olay
anından sonra Kızılay'ın mağdur olanlara uzattığı sağlık-gıda-barınak yardımları
kadar önemli bir görevi olmuştur. Her konuda olduğu gibi bu konuda da teknolojik
gelişmeler ve uluslararası örgütlenme, yaralı sayısını ve can kaybını azaltıcı bir
etken olmuş, dünya yardım kurumları da yeni teknikleri ve bilgileri birbirlerine
aktarabilmek için çeşitli organizasyonlar yapmışlardır. İlk yardım ve kurtarma
konusunda bilgili ve eğitimli olmanın özellikle olayı izleyen ilk anlarda ne kadar
büyük önem taşıdığı, bu konularla ilgili çeşitli toplatılarda tekrarlanmıştır.
Kendisine düşeni başarı ile yerine getirebilmek için Kızılay da bu etkinliklerin
tümüne katılmıştır. Alman Kızılhaçı'nın 1966 yılında Berlin'de düzenlediği
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Resim 30:
"Şöfor, kazayı yapınca kaçınış.
Arkadaşı ne yapacağını kestiremeden
bakıyor. Biri yardıma koşuyor ama ilk
yardımı bilmiyorsa o da ne yapabilir?"
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Birinci Kurtarma Kongresi, kurtarma hizmetinin gelişmesi için önemli noktalann
saptanıp uluslararası düzeyde duyurulduğu ilk büyük toplantı olmuştur.
Aralannda Türkiye'nin de bulunduğu 21 ülkenin katılımıyla yapılan ikinci
kongre ancak dört yıl sonra, 1970 yılının 13-15 Ekim günleri arasında yine
Berlin' de yapılabilmişti.
Kızılay Derneği'nin Genelbaşkan Vekili yönetiminde bir heyetle katıldığı
toplantıda hasta nakil araçları, tıbbi araçlar, ilk yardım eğitimi, felakete
uğrayanların bakımı,ve kurtarma hizmetinin gerektirdiği mali harcamalar üzerinde
durulmuş; deprem, su, dağ, hava, ışın kurtarma hizmetleri ayrı ayrı ele alınmıştı.
Çıkanlan genel sonuçlar ve değerlendirmelerden Kızılay, Türk kurtarma hizmetleri
için yararlı noktaları ayrıca çıkararak bunlann yaptırımını sağlayacak alt yapıyı
oluşturma yoluna gitti. Öteyandan, bunlan maddeler halinde Kızılay Dergisi 'nde
de yayınlayarak duyurdu. Doğal afetler ve kazalarda Kızılay kurtarma ekiplerinin
uymaya özen gösterdiği bu noktalar, özetle şöyleydi:

I. Haberleşme, ilk yardım, kurtarma etkinlikleri bir zincir halinde örgütlenmiş,
hasta nakil arabaları, ambulanslar, kurtarma araçları da içinde doktor
bulunan klinik mobiller olarak saptanmıştır.
2. Bu zincirin her ünitesi, birbiri ile haberleşebilecek donanıma sahiptir.
3. Klinik ve hastaneler olaydan hemen haberdar edilip gerekli önlemleri
zamanında almalan sağlanmalıdır.
4. Kurtarma araçları saptanmış, ayrıca, kurtarma enstitüsünün kurulması
kararlaşmıştır.
5. Görev ve sorumluluklann saptanması ve karşılaşılan olayda oluşabilecek
hukuki yönler üzerinde de duyarlılıkla durulmaldır.
6. Kaza veya olay, karada, dağda, suda, havada hatta toprak altında olarak
düşünülmüş, olanaklar ona göre oluşturulmuştur.
7. Almanya'da düzenlenen dünya çapındaki toplantı, konunun önemini
vurgulamaktadır ve Türkiye için önemli sorunla çare aramada çok yararlı
olmuştur.44
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Kızılay, uluslararası katılımlarıyla ve yeniliklere açık kimliğiyle doğal afetlere
yardımda olduğu kadar kurtarma etkinliklerinde de dünya ülkelerinden geri
kalmamak için her zaman büyük çaba içinde olmuştur. (Ülkemizin çok büyük
kayıplar verdiği 17 Ağustos depremi için Kurum'un aldığı ağır eleştiriler
karşısında, depremi izleyen gece saat 23:30-6:00 arası Eskişehir yoluyla
Çınarcık'tan Ankara'ya gelen bu satırların yazarı, gece boyunca Yalova yönünde
sadece ve sadece konvoy halinde Kızılayambulanslarının
yol aldığını bizzat
gözlemiş olduğunu not etmeyi bu köklü kuruma bir borç bilmektedir.)
İlk yardım etkinlikleri de bir bakıma Kızılay'ın tarihi kadar eski bir uğraşısı
sayılabilir. Hastabakıcılık kursları ile daha gelişen, ve yaşamsal önem taşıyabilen,
hasta veya yaralı yetkili ellere ulaşana kadar yapılan ilk basit iyileştirme
girişimleri, Kızılay kollarının kurulması ile, küçük çapta da olsa okullara da girmiş,
Gençlik Kızılayı 'nın da belli başlı etkinliklerinden biri olmuştur. Kızılay'ın 1958
yılında sistemli bir şekilde başlattığı ilk yardım eğitimi ise, bir yandan Genel
Merkez' de bir yandan da şubelerde gitgide artan bir hızla sürdürülürken, öncelikle
ilk yardım öğretmenleri yetiştirilmişti. Kızılay, kurslarını bitirenlere diploma ve
ilk yardımcı olduğunu belirten kimlik kartı da verdi. Kurslara çok geniş halk
kesimlerinin katıldığı söylenirken, Kızılay Eminönü Şubesi 'nin Eminönü Temizlik
İşçileri Arnirliğinde iki dönem düzenlediği ilk yardım kursunu 20 temizlik işçisinin
başarıyla tamamladığı örneği, her halde okuyucuya bu genişlik hakkında bilgi
verebilecektir.45 Merkez ve şubelerde 1963 yılına kadar açılan 127 ilk yardım
kursunda binden fazla ilk yardımcı yetişirken, 8 ilk yardım öğretmeni kursunda
da 175 öğretmen yetiştirilmişti.Özellikle trafik kazalarında ve ev kazalarında
son derece yararlı olabilen ilk yardım bilgileri ile yetişmiş kimselerden oluşan
ilk yardım istasyonları kurulmasına da Ankara - İstanbul arasına kurulan 4
istasyonla 1962 yılında başlanmış, bunu İstanbul-Edirne arasındaki 5 istasyon
izlemişti.
İlk yardımcılığın uygar bir uzantısı da 22 Temmuz 1970'de Ankara Nümune
Hastanesi'nde yapılan törenle hizmete giren Kızılay Hızır Acil İlk Yardım Servisi
oldu. Her zaman hazır, tam teşkilatlı ilk yardım ünitesi, doktorları ve derhal hastayı
bu üniteye yetiştirecek ambulansları ile çalışmaya başlayan bu servis için
ambulanslarından birkaçını Kızılay'a hizmete ayıran Ankara Belediyesi ile Kızılay
koordinasyon içinde çalışmıştı. Sağlık ve Sosyal Yardım ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar bakanların kişisel ilgileri ile alt yapısı oluşturulan bu servise Petrol
Ofis, ücretsiz akaryakıt ve yağ sağlayıp bir de ambulans satın almayı üstlenmişti.46
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İlk günden 11 başvuru alan bu servis örnek alınarak ülkede ilerki yıllarda pek
çok özel servisler de eklendi.
Ülke genelinde çok büyük bir gereksinme duyulan ilk yardımcılığın Milli
Eğitim Bakanlığı öğrenim programları içine yerleştirilmesi de 1960'lı yıllardan
beri sık sık gündeme gelmekle birlikte hala uygulanamamış bir proje olarak kalırken, Kızılay, bu önemli eksikliği kendi olanakları ile bir ölçüde de olsa gidermekte
oldukça başanlı olmuştur.47 Ancak, gereken anda yaşam kurtarmak için vatandaşın
ücretsiz olarak ayağına giderek onu sağlık ekiplerinin güvenli kollarına ulaştırmak
gibi önemli hizmetin Türkiye'de
kamuoyu unutmamalıdır

Kızılay'ın

öncülüğünde kurulup geliştiğini

Özetleyip örnekleyerek sunmaya çalıştığımız gibi, Kızılay, tarihi boyunca
özellii planlamalar ve özverili çalışmalarla bütün doğal afetlerde de halkın yardımına koşmuş, yanında olmuştur. Yardımlarının içeriği ve yöntemi açısından, parasalboyutu olan bütün işlerde olduğu gibi zaman zaman yoğun eleştirilere de
hedef olmuştur. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski kökenli derneği olan
bu baba kurum, her zaman halka yardımı programlarının en önde maddesi
yapmaktan kaçınmayıp felaket sonrası yaralarının sarılmasında halkın üzerinden
yardım elini çekmemiştir.
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Resim 31: Kızılay İlk Yardım İstasyonu
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BEŞİNCİ BÖLÜM

KıZıLAY HALKıN YANıNDA

Savaşlarda olduğu kadar barış zamanında elinde hazırbir güç olacak
örgütlenmeyi başarmış olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti' nin yardım ekseni çok
genişti: Halka her zaman el uzatmanın yanısıra, asker yardımları, esir yardımları,
göçmen yardımları, bunlar için aş ocakları, dispanserler, hastaneler, poliklinikler
açmak, olanı seferber etmek; günümüzde de sunduğu hizmetlerin sadece bir
kaçıdır. Cemiyet ile ilgili her konuda olduğu gibi bu konuda da yardım tür ve
sayılarını, nitelik ve niceliklerini saymaya kalkmak, birkaç kitap işi olacağından,
bazı yardım etkinliklerini örneklemekle yetineceğiz.
Halka yapılan yardımlar, aslında Kızılay'ın kuruluş amacıdır. Bununla
birlikte, halkın savaşta veya barışta, her türlü felaket karşısında kendisine el uzatan,
yardımınakoşan Kızılay'ın ne olduğunu tam olarak kavraması bile zaman almıştır.
Halk için çalışan bir kurum olmakla birlikte, özellikle kurumlaşmanın anlamını
bilemeyen eğitimsiz halk kesimleri arasında düşsel bir kimlik taşıyan hızırla
özdeşleştirilmişti. Bu nedenledir ki kurum, halk için yaptıklarının tanıtımı için
yeterli olmadığını düşünerek tanıtım programları ve propaganda etkinliklerine
girişrnek zonında kalmıştır Kızılay'ın 60'ıncı yıldönümü etkinlikleri sırasındaki
aşağıdaki söyleşi bu duruma ilginç bir örnek oluşturmaktadır ı:
" ..Balkan harbinden sonraydı. Tımava Türkleri muhacir olmuştu. Ben de
iki yavrum ve babam ile aralarında idim. Edirne'ye gelince ne yiyeceğimiz
kalmıştı, ne paramız. Bütün muhadrler de bizim halimizdeydi. Kendimizden
vazgeçtik, eteklerimize sarılan yavrulanmız için iki lokma kuru ekmeğe neler
veriyorduk. En pahalı, değerli eşyalarımızı bir ekmeğe değişiyorduk. Bereket
versin ki o senin Kızılay dediğin hayırsever ihtiyara .. Hızır gibi yetişti de hepimizi
kurtardı. Bu kasabaya kadar bizi o getirdi, yerleştirdi. 60 yaşına mı girdi. Allah
daha uzun ömürler versin o adamcağıza".
Halkın Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni neredeyse doğa üstü bir güç gibi görmesi,
onun her yerde ve her zaman sunduğu çok boyutlu hizmetleri ürünüdür. Kurum,
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ülkenin en ağır yokluklarla boğuştuğu dönemlerde dahi halka hizmet götürmekten
geri kalmamış, her zaman kendisine el açanlar olduğundan, hep daha çok gelir
arayışı içinde olmuştur. Ekonomik durumunu güçlü tutmak için devamlı olarak
hesaplı hareket eden Kurum, savaş yoklukları içinde zaman zaman yaratıcı olmak
zorunda da kalmış, hatta inanılmaz yöntemlere bile baş vurmuştur. Örneğin, elde
çok az olan binek otomobillerini kendi atelye ve tamirhanelerinde değişimden
geçirerek elde belki de hiç olmayan hasta taşıma araçları yapmıştır (Ek 7).
Kurumun savaş esirlerine yoğun yardımından ilgili kısımda ayrıntılı olarak
söz ettik. Bunların yanı sıra, Birinci Dünya Savaşı'ndan yıllar sonra bile çeşitli
yerlerde ortaya çıkıveren, Kızılay'la birebir karşılaşan esirler, veya yurt dışında
kalmış kimseler de vardı ki onların da memleketlerine dönmesi, yine Cemiyet'in
yardımlarıyla gerçekleşti. Bunlara örnek vermek istersek, İran ve Irak'ta tutsak
kalan asker ve sivillerden söz edebiliriz:
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra esirlerin iadelerinde, Türkiye'ye dönemeyerek çeşitli nedenlerle İran'da kalan 38 er, kendi gayretleriyle Diyarbakır'a
ulaştıklarında, memleketlerine dönecek yol paraları olmadığından, bu kentteki
Hilal-i Ahmer Merkezi 'ne başvurmuşlardı. Merkezin, i3 Haziran i928 tarihinde
durumu Genel Merkez'e bildirmesi üzerine Diyarbakır'a bu kimseleri yerine
ulaştırmak yönünde harcama yetkisi verilmişti. Maddi koşulların güçlüğü
dolayısıyla olmalı, yetkiyi alan Diyarbakır Merkezi, bu erleri Mardin Merkezi'ne
göndermiş, Mardin Merkezi de Adana'ya kadar yol harcamalarını üstlenmiş,
Adana Merkezi, geri kalan yol harcamalarını üstlendiği erleri yerlerine yollarken
başkente yakın olması dolayısıyla Çankırı ve civarından olanları da Ankara'ya
göndermişti. Bu grubun da Genel Merkez tarafından yerlerine ulaştmlmasıyla
38'er, Kızılay'ın bir tür İMECE'siyle yerlerine kavuşabilmişlerdi.
Aynı sıralar Bağdat Maslahatgüzarlığı'nın da Hilal-i Ahmer Genel Merkezi 'ne i7 Temmuz 1928' de Irak' da savaştan kalma bazı Türk vatandaşlarının ve
esirlerinin bulunduğunu, bunların anavatana dönmek isteyeceklerini bildirip
Cemiyet'ten yol harcamalarını göndermesini istemesi üzerine Genel Merkez,
Bağdat'a 1000 lira göndermişti. Para geldikten sonra Maslahatgüzarlığın yerel
gazetelerde duyurusu üzerine 12 kişi Türkiye'ye dönmek isteğiyle başvurmuştu.
Maslahatgüzarlık, paranın uzun yol masrafı için yetersiz olduğunu Merkez'e
bildirmiş, ve bin lira daha gönderilince, söz konusu 12 kişi Türkiye'ye dönebilmişti.
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 4 Eylül' de de benzeri koşullarda 2000 liralık yardımı
Van Valiliği'nin İran'dan kente gelen Türkler'in yerlerine gidebilmeleri için para
istemesi üzerine yapmıştı. Bunlara bireysel başvurular da eklenmekteydi. Örneğin,
aynı sıralarda Genel Merkez, Nasuriye'de kaldığını Bağdat Elçiliğine bildiren
Mustafa oğlu Selim adlı bir kimsenin, Gaziantep Merkezi, Hüdeyde'de kalan
Denizlili Hacı Şeyh oğullarından Mehmet'in, Hicaz-Yemen temsilciliği, Musul' dan savaştan beri dönemeyen Karamanlı Osman oğlu Ali Rıza 'nın; yine Genel
Merkez, biri Sivas, öbürü İzmir'deki öğretmen okulu sınavlarını kazanmış olmalarına karşın okullarına gidecek yol parası bulamayan iki öğrencinin yol masraflarını ödeyerek istedikleri yerlere ulaşmalarını sağlamıştı. 2
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, kötü anlarda halkın yanında oldukça güven kazandı
ve sık sık çok çeşitli nedenlerle yardım isteyen bireysel başvurularla karşılaştı.
Bu istekler, yol parası isteğinden, (bk: Cilt I) ailelerin okutmakta olduğu çocukları
için kitap-defter istemeye kadar uzanmaktaydı (BELGE 136 a,b). Aslında bu
isteklerin bir çoğu, Kızılay'ın toplumsal yardım kurumu olma kimliğini ve hatta
olanaklarını aşan istekler olmasına karşın, çaresiz kalan vatandaşlar, hatta kurumlar tarafından çoğu kez tek başvuru noktası olarak görülmekteydi. Kurum
halkın kendisine bakışının bilinciyle, merkezde olsun şubelerde olsun bu çeşit
başvuruları değerlendirmekten geri kalmadı. Olanakları oranında ciddiyetine
inandığı başvuruları geri çevirmeyerek yanıtlamaya çalıştı. Yakacak bulamayanlara Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kömür yardımı yaptığını bilerek Cemiyet'e
harp malullerini korumak için kurulmuş derneğin başvurması da bu görüşün bir
başka göstergesidir:

BELGE 137
Kız. Arş. Kı. El 29

Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Canib-i Aliyesine:

Muhterem Efendim,
Hilal -i Ahmer' in muhtacine kömür tevzi ettiği maal -i mesarr istihbar kılındı.
Memleketin müdafaası uğrunda hayatından fedakarlık eden ve cidden muhtac
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olan malullere de atıfetinizin teşmil kılınacağına kanaat-i kamilemiz bulunduğundan ve hamil-i şukka-i acizi iki gözden mahrum Veysel oğlu Süleyman'ın da
ezher-cihet muhtaç bulunduğu müessesemize musaddak bulunduğundan merkuma
da kömür itası hususunun da icab edenlere emir buyurulmasını rica eder bilvesile
arz-ı ihtiramat eylerim efendim.

Katib-i Umumi (imza)
Bila kayd hıfzı

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bir çok kez başvuru olmaksızın da saptanabilen
muhtaçların yardımına koştu. "İzmir'in en yaşlı kadınına" yapılan parasal yardım,
bu tür yardımlara bir ilginç örnek oluşturmaktadır. " İzmir'in Büyük Annesi"
olarak anılan "torununun torununu okşamak bahtiyarlığına nail olmuş Helvacılann
Fatma Hanım" ın yoksulluk içinde olduğu İzmir Merkezi'nce saptanınca, Cemiyet,
bu hanıma 360 liralık bir yardım ulaştırınıştı. 3 Bundan pek farklı olmayarak
aşağıda örneklendiği gibi, yurt dışında da saptanabilen yoksulluk çeken soydaşlara
Kurum el uzatmaktan da geri kalmadı:

Resim 32:

izmlrln

büyük Annesi
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BELGE:

138

Kız.ATş.K1.E 129

İstanbul'da Türk Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine

Muhterem Efendim,

Hanya muhtacin-i İslamiyesine tevzi edilmek üzere Osmanlı Bankası
vasıtasıyla irsal buyurulan 571,5 İngiliz lirasının Drahmiye bittebdil bali olduğu
79 174 Drahmi Atina Bankası'ndan ahz edilmiş olduğu evvelee Atina'dan hususi
olarak takdim-i huzur!ı alileri kılınan arizamızda beyan edilmişti. Meblağ-ı
mezkur tevzi cedavili ihzar edilinceye değin yine mezkur bankaya yatmlmış ve
tevzi edilmek üzere hin-i ahzında faiziyle beraber 79 303 Drahmi bir yekun
tutmuştur. Bu kerre Hanya Cemaat-i İslamiyesi İhtiyar Meclis-i canibinden tanzim
kılınan 27 Teşrinievvel 39 tarihli ve 478 rakamlı karar ile ahali-yi mutebereden
bir komisyon teşkil edilerek tevziata mübaşeret edilerek ahaliden en muhtaç
olanlann beher ferdıne 25'er Drahmi verilmesi suretiyle 3167 kişi muhtacine
iane tevzi edilmiş ve heyet-i mahsusanın işbu muamele-yi tevziye Meclis
tarafından bad-et-tetkik tanzim edilen 22 Teşrinisani 39 tarihli ve 489 rakamlı
karar ile tasdik kılınmıştır.Sefalet ve felakete maruz kalan ahali-i İslamiyeye
karşı büyük bir şefkat ve alakadarlık gösteren cemiyet-i muhtereme-i aliyenizin
şehrimiz muhtacininin terfih-i halleri için gösterdikleri bu büyük pek büyük
lütuftanndan dolayı şehrimiz ahali-i İslamiyesi namına cemiyet-i muhteremenize
en samimimi teşekküratımızı takdim eylemekle kesb-i şeref eyler ve en derin
hörmetlerimizin kabul buyrulması ricasıyla teyid-i muhalesat eyleriz efendim.

29 Teşrinisani 339

Hanya Cemaat-i İslamiye Reisi
Baleızade Hüseyin Rahmi

4 Kanunuevvel 340 tarihli Merkez-i Umumi içtimaında kıraat edilmiştir.
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Muhasebeye ve badehu merkez-i umumiye 10.12.39
Muhasebece malumat hasıl olmuştur. Merkez-i umumiye bera-yı takdim iade
kılındı

YAPAY UZUVLAR

Savaşlar sırasında, doğumdan, doğal afetlerle veya kazalarla aza kaybı olan
insanların sayısını çoğalttıkça, modern teknoloji, gitgide bu büyük yoksunlukla
karşılaşanların tek umudu oldu. Bedensel özürlülerin türlü gereksinmelerine göre
üretilen yapay uzuvlar, normal yaşamlarını
sürdürebilecek
milyonlarca
insan için çoğu kez yeni bir
~~.f , ~!
yaşam kapısı açtı. Ne var ki,
,I.
rı.,;" .....•......
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teknolojik gelişmelerin insanlığa bu büyük hizmeti, her zaman,
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kullanıcılarını alırnda zorlayan
yüksek maliyetler taşıdı. Hilal-i
Ahmer Cemiyeti, sürekli daha
yenisi, daha gelişmişi piyasaya
sürülen bu pahalı araçları edinmek zorunda olan yoksullara
yardım eli uzatarak düşlerinin
gerçek olmasını sağlamıştır. Kurumun bu hizmeti, yapay uzuvların yaygınlaşması oranında
genişlemiştir. Örneğin, 1941 yılında özürlerini belgeleyerek
Cemiyet' e baş vuran onbir erkek
ve bir kadına yapayayak yaptırmıştl. Ertesi yıl ayaklarındaki
sorundan dolayı yürüyüşleri
engellenen 56 özürlüye yürü-
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Resim 33: Özürlülere Kızlay'm yardımı
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melerini sağlayacak demir ayakkabı alabilmeleri için 2,957 lira 91 kuruş verilmiş;
1943 yılında da 20 kişiye 1282 lira değerinde çeşitli yapay uzuvlar yaptmlmıştı.
1944 yılındaysa 27 özürlü, gereksinmelere göre şehirli ve köylü tipi olmak üzere
iki tipte üretilen yapayayağa kavuşturulmuştu.4
Kızılay'ın

özürlülere verdiği hizmet, yapay uzuvlara sınırlı kalmamıştır.

Özürlü kimselerden maddi olanaklardan yoksun olanları engelli arabalarına
kavuşturarak kendilerine ve çevrelerine yararlı olabilme olanağı sağlamıştır.
Kızılay,özürlü1ere hizmetini hiç de küçümsenemeyecek boyutlara ulaştırmış,
örneğin 1964 yılının ilk sekiz ayı içinde 577 yoksul ve sakat vatandaşa protez ve
engelli anibası dağıtınıştır.5

AŞEVLERİ-AŞOCAKLARI

Kızılay'ın düzenli olarak sunduğu pek çok hizmet arasında halk kesimlerini
en çok ilgilendirenler, her zaman için beslenme ve sağlığa yönelik hizmetler
olmuştur. Beslenme deyince, ilk akla gelen, kriz zamanları dışında da açılıp
işletilen aş ocaklarıdır. Sağlık açısından verilen hizmetlerin başında da hastaneler,
dispanserler, poliklinikler gelmektedir. Bu hizmetler, yoksul kimselere ücretsiz
olarak sunulmuş ve halen de sunulmaktadır.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, kuruluşundan bu yana, savaşlarda, savaşları izleyen
göçler sırasında veya doğal afetlerde kriz bölgelerinde hemen bir aş ocağı kurarak,
gereksinmesi olanlara yemek ve ekmek dağıtınayı en belli başlı görevlerinden
biri bilmiştir. Ancak, değinilen olaganüsm durumlar dışında da öğrencilere ve
yoksul halka kalorisi bol ve sıcak yemek dağıtınak, Kızılay'ın Cumhuriyet
döneminde de başarı ile sürdürdüğü bir asal uğraşısı olmuştur. Büyük kentlerde
veya taşrada kurulan Kızılay mutfakları, kapılarını düzenli veya düzensiz olarak
yemek için başvuran yoksullara açık tutınuştur.
Kızılay'ın aşocaklarının günümüzde de süren etkinliği, hele parasal ve
istatistik boyutları da katılırsa, başlı başına bir kitap oluşturabilir. Bu bakımdan,
Birinci Cİlt'te Cumhuriyet öncesi savaşlar ve göçlerde genellikle imdat
istasyonlarındaki etkinlikleriyle ele aldığımız aşocaklarını, genel çerçevede ve
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Türkiye'de

en yoğun görev yaptıkları İstanbul'a

ağırlık vererek okuyucuya

sunmaya çalışacağız.
Türkiye' de yoksulluğun belki de en üst boyutlarının yaşandığı kurtuluş
savaşını izleyen yıllarda, aşocaklarını açık tutarken bu ocaklardan örneğin, sadece
Beşiktaş'ta 3000 öğrenci beslemiştir.6 Doğal afetlerde halka beslenme sağlarken,
düzenli olarak çalıştırdığı aşocaklarını kaparnamış, yoksul halkın, okullarda
olanaksız ailelerin çocuklarının beslenme gereksinimlerini karşılamaya çalışmıştır.
İkinci Dünya Savaşının yarattığı yaşam pahalılığı ve ekonomik sıkıntının
birkaç misline çıkardığı yoksulluk karşısında yetersiz kalan devlet, bu ~önemde
bir kez daha Kızılay ile işbirliği yapmış, açlığı önleyebilmek amacıyla yeni
aşocakları kurması için Kızılay'a maddi destek vermiştir. Bu yıllarda Kızılay
halka sıcak yemek dağıtmak üzere yeni mutfaklar açmış, hatta gezici mutfaklar
kurarak gerek duyulan her yere hizmet götürmeye çalışmıştır.
Savaş sıkıntılarının en çok açlık şeklinde yansıdığı İstanbul'da 1942 yılında
okullardaki yoksul öğrencilere erzak ve yakacak dağıtmak ve yoksul halka her
gün sıcak yemek vermek üzere aşevi kurmak için Kızılay İstanbul temsilcisini
de içeren yedi kişilik bir komite oluşturulmuştur. Genel Merkez tarafından verilen
yetkilerle ve fahri olarak çalışmaya başlayan bu komite il sınırları içinde hem
yoksulların saptanması, hem de gıda dağıtımı işlerini yürütmüştür. Ocakların,
ayrıca bir Komite Merkez Bürosu ve ücretli olarak çalışan memur ve hizmetlileri
olmuştur.?
Aşocaklarında ve okullarda dağıtılan sıcak yemekleri, genellikle fasulye,
bulgur, nohut, mercimek, makama, patates ve mevsim sebzeleri oluşturmuştur.
Açlık gibi büyük bir felaket önlemek amacıyla çalışmaya başladıklarından,
aşocaklarında yemek yiyenlere ancak birer kap yemek verilebilmiştir. Savaş
bittikten sonra yarattığı aşırı yoksulluklar yavaş yavaş kaybolmaya başlayınca,
aşocaklarında 1950 yılı başında etli yemek ve tatlı verilmeye başlanmış, ancak,
bu uygulama, Kızılay'ın o yılın doğal afetlerine de yetişmesi gerektiğinden, ancak
beş ay sürdürülebilmiştir. Bundan sonra eski sisteme dönülmüş, bir başka deyimle,
açlığı önlemek esas alınmıştır. Ne var ki, aşocaklarının kendi bütçesini oluşturan,
yemek dağıtılanlardan karne karşılığı alınan birer kuruş, küçük bir katkı olmaktan
öteye gidememiştir. Arzulanan dengeli beslenme için yetersiz kalmıştır. Bu
sembolik ücretlerin toplamına bir örnek vermek gerekirse, 1950 yılı tutarının
30.703 lira 4 kuruşa ulaştığını söyleyebiliriz. Öteyandan, aşocaklarına ayrıca
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Resim 34: Kızılay Aşevi

Genel Merkez'in ve Hükümetin parasal desteği de ulaşmaktaydı. Genel Merkez,
ocaklara her yıl 135.000 lira ayırırken hükümet, değişen rakamlarda katkı
yapmıştır. Örneğin, 1948 yılında bu miktar 700.000 lira, 1949'da 500.000, 1950
yılında da 415.000 lira olabilmiştir.8 Bütün bu fonların toplamı da arzulanan
dengeli beslenme için yetersiz kalmıştır. 1950 yılında Kızılay'ı geniş çapta
inceleyen Denetleme Kurumu, verilen gıdaların ka10ri değerlerinin beslenme için
yetersiz olduğunun altını çizerek hiç değilse yeterli ekmek verilmesini, ve yemek
miktarının da elverdiğince çoğaltı1masını önermiştir.9
Savaş yıllımnda aşocaklarına dönersek, 1942 yılında İstanbul'da sadece 8
aşocağı varken, bir yıl içinde bunlara Feriköy ve Kadıköy'de kurulan 2000'er
kişilik üç aşocağı daha eklenmiştir. Böylece, İstanbul'da 12 ana, 4 yan açocağı
ve 18 dağıtım merkezi hizmet vermiştir. Olaganüstü durumlarda ise Beykoz,
Beylerbeyi, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla'da, ayrıca SarıyerYeşilköy arasında çeşitli yerlerde ek dağıtım merkezleri kurulmuştur. Kurulur
kurulmaz çalışmaya başlayan Komite'nin çabalarıyla, İstanbul'da 1943 yılında
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7.449,164 kap yemek dağıtımı sağlanmıştır. Bu dağıtım, 1944 yılında 8.080.662;
1945 yılında 7.268,232; 1946 yılında 7.440.825; 1947 yılında 6.869.392; 1948
yılında 5.510.948; 1949 yılında 4.572.874; 1950 yılında da 5.400.598 kap yemek
olmuştur. 10

Resim 35:
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Hayırsever vatandaşların katkılanna ek olarak İstanbul Ticaret Odası, İstanbul
Zahire Borsası gibi kurumlardan da destek alan kurum, daha iyi hizmet verebilmek
için İstanbul'un çeşitli semtlerinde açtığı aşocaklarında ve gezici mutfaklarda
günde 20809 vatandaşa sıcak yemek dağıtmıştır. Bu büyük ve kalabalık kentte
böylesi sorumlu bir işlevi düzen içinde gerçekleştirmenin verdiği güvence ile
aşocaklannı İzmir, Edirne ve Trabzon'a da yayınış, Genel Merkez de bu şubelere
elverdiğince destek olmuştur. 11 Bu illere ek olarak Ankara, Kırklareli, Zonguldak,
Sivas ve Bursa'daki aşocaklanna Genel Merkez'den ilkin 189,000, 1944 de de
176,333 lira yardım yapılmıştır. II Ancak, savaşla birlikte gelen yokluk ve pahalılık,
alışılmamış bu büyük tutarlan eritivermişti. Dolayısıyla, bütün yardımlara karşın,
1944 yılında bir kap yemek ancak 12,15 kuruşa mal edilebilmiş ve Kurum,
8.080.662 kap yemek dağıtabilmişti. Ankara'da da günde 4200 kap yemek
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dağıtılırken İstanbul ve Edirne'deki yoksul öğrencilere 83,50415 liralık yiyecek
yardımı yapılmıştı. 13
Aşocaklarının çalışmaları da Kızılay' ın tüm etkinliklerinden farklı olmayarak,
1950 yılında Türkiye Kızılay Cemiyeti Denetleme Komisyonu tarafından ayrıntılı
biçimde denetlenmiştir. Bu komisyon, incelemelerinden sonra aşağıda sunulan
16 madde halinde .toplanmış önerilerde bulunmuştur:
- Sözlü emirlerle yürütülen aşocaklannın düzenlenerek bir iç yönetmeliğe
kavuşturulması
- Kadro ve bütçesinin her yıl düzenlenerek zamanında Genel Müdürlüğe
gönderilmesi, -Kar amacı gütmeyen bu kuruluşta memur ve hizmetlilere
ve özellikle fahri görev yapan komite üyelerine ikramiye verilmemesi,
- Yönetim Komitesi'nin aylık yerine haftada ve daha sık toplanması, karar
alınmadan harcama yapılmaması, eldeki kararlann numaralandınlması,
- Yemeklerin kalite ve çeşnilerinin
verilmesi,

düzeltilmesi

ve tatlı ve etli yemek

- Üniversite içinde bir aşocağı yerinin sağlanması,
- Her sene yıllık çalışmalann sonucunun ve bilançosunun Genel Müdürlüğe
sunulması
- Bilançonun gereken tipte düzenlenmesi,
- Sabit kıymetlerin tutanndan fazla amortisman ayrılmaması,
- Satınalma işlerinde yöntem ve şekillerle yetki derecelerini
yönetmelik hazırlanması,

gösteren

- Anbar kayıtlan ile muhasebe kayıtlan arasında tam bir sıhhat ve uyumun
sağlanması
- Senelik yiyecek malzemesi gereksinimini bölgelere göre verilecek kap
adedini ve tutannı gösterir ayrıntılı bir iş programı düzenlenmesi ve yeni
yıla girmeden Genel Müdürlüğe gönderilmesinin gerekli olduğu,
- Aşocaklan teşkilatında bilfiil çalışan ödenekli memurların Genel Merkez
kadrosundan çıkanlması ve müfettiş ünvanı verilmemesi,
- Komite fahri üyelerinin teşkilatta ayrıca ödenekli memur olarak çalıştınlmaması,
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- Aşocaklan teşkilatı fahri bir komitece yönetilemediğinden, bu işin İstanbul
Deposu Müdürlüğü'ne bağlanması,böylece Aşocaklan Merkez Bürosu
kadrosundan tasarruf edilmesi.

Üzerinde durduğumuz sancılı yıllarda aşocaklan, amaçlan~ nitelikte olmasa
da milyonlarca kimsenin açlık çekmesini önleyerek halka yadsınamayacak hizmet
vermiştir. Savaş bittikten sonra işleri göreceli olarak hafifleyen aşocaklan, 1950
yılında ve sonra, yoksul halkın yanısıra, Türkiye'ye gelen yoksul göçmenlere
yemek dağıtınak suretiyle işlevini sürdürmüştür. Kızılay, günümüzde de aşocaklarının kazanlannı kaynatabilmek için kasasından büyük fonlar ayırırken,
Kurum'a gönül vermiş pek çok vatandaş, adak veya bayram kurbanlarını bu
ocaklardan yoksul halka dağıtılmak üzere Kızılay'a bağışlamaktadırlar.

ASKERE YARDIM

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin tarihi içinde, askere yardım, en büyük kesittir.
Salib-i Ahmer ve Hilal-i Ahmer cemiyetlerinin kuruluş amacı anımsanınca, bunun
nedeni kolaylıkla anlaşılmaktadır. Üstelik, Hilal-i Ahmer' in kurulup geliştiği yıllar
Osmanlı İmparatorluğu'nun
birbiri ardından büyük savaşlara sürüklendiği,
Cemiyetin de ilk hizmetlerini öncelikle savaş alanlarında sunduğu yıllardı. Bunlan
sürekli olarak yöneticilerin bilgi ve planlan çerçevesinde yürüten Hilal-i Ahmer' in
hükümetle her zaman sıkı bir işbirliği olmuştu. Bu işbirliği Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hükümeti ile sürmüş, cumhuriyetin duyurulmasından sonra da farklı
olmamıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra değişik ideolojilere yaslanan batının
büyük ülkelerinin süngülerini yeni bir savaş için parlatınaya başlamaları üzerine
hükümet, ülkenin askeri gücünü azaltınayınca, kurum da askere hizmetlerini
sürdürdü. Ne var ki, bu hizmetler, savaş döneminin cephe hizmetlerinden çok
farklıydı. Savaşlı yıllarda cephe gerisinde de cephedeki kadar başarı sağlamış
olan Cemiyet, bu kez askeri hizmetlerini de cephe gerisine taşıdı. Bununla birlikte,
hükümetin askeri her an savaşmaya hazır durumda tutınak zorunda olduğunu
hesaba katan bir yöntem izledi. Hilal-i Ahmer, askeri hizmetlere bütçesindeki en
büyük kısmı ayırmak zorunda kalan hükümete, askere sağlık ve ilk yardım
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hizmetlerinden giyim ve gıda gereksinmelerine kadar uzanan bir sunuş paketi
sağlayarak destek oldu.
II. Dünya Savaşı yıllarının ekonomik sıkıntılarıysa, savaş dışı kalan
Türkiye'de de bütün ağırlığıyla duyulmuştu. Bu çerçevede, Kızılay, Milli Savunma Bakanlığı'na çeşitli biçimlerde yardımcı oldu. Bu yardımlarının başında, daha
önce söz ettiğimiz, askeri kanat dışında kalan halka sivil savunma bilgilendirme
hizmetlerinin yanısıra, erlere sağladığı giysiler ve nakit para yardımları gelınektedir. Bunların arasından seçmeli örnekler vermek gerekirse, 1941yılında, erlere
tutarı 894.384,95 lirayı bulan yün fanila, kazak, çorap, eldiven ve çeşitli giyecek
eşyası yardımı ile birlikte yapılan 160,175,25 liralık para yardımından söz edebiliriz.14 Bu dağıtım, ertesi yıl da sürmüş, Kızılay, Milli Savunma Bakanlığı 'na
erlere dağıtılmak üzere 304.516,11 lira tutarında fanila, çamaşır, kar başlığı, yün
kazak yardımı yapmıştı. 15 İki dünya savaşı arasındaki bu geçiş döneminde de
Cemiyet, askere kışın kullanabileceği giyim v.s. malzemesini içeren kışlık hediyeler gönderme geleneğini de sürdürmüştü. Bu armağanlar için bazı kuruluşlar,
ayrıca bağış yapıyorlardı (BELGE 139)
Bu kışlık armağanlara katkı olmak üzere Cemiyet'inçeşitli
şubelerinden
özelolarak bu nedenle gönderildiğinin altı çizilerek gönderilen katkılar da
oluyordu (BELGE 140).
Askere hediyelerden öte, olası savaş durumlarında kullanılmak üzere verilen
bir de harp paketleri vardı. Kurum, eskiden beri sürdürdüğü bu hizmette kullanacağı paketler için arasında, çeşitli fabrikalardan, aşağıda görüldüğü gibi en uygun
fiyatı bularak yardım malzemesi almıştı.

BELGE 141
Kız. Arş KI. 176

Muhtelif Fabrikalara

Kavaid-i fenniyeye muvafık olarak fabrikanızın

imal eyledikleri

paketlerinden piyade ve topçular için birkaç milyon satın almak istiyoruz:
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harp

1. Piyade harp paketleri:
Bu paketlerden içerisinde birer gramlık ampul derununda tentürdiyotlu
veya tentürdiyotsuz olduğuna göre;
2. Topçu harb paketi denilen büyük paketler:
Bunlann da tentürdiyotlu veya tentürdiyotsuz olduğuna göre
3. Piyade ve topçulara mahsus bu paketlerin birer empirmeable sargı ile
"kauçuk veya muşamba" muhafaza edilmekte olduğuna göre sif İstanbul
fiatlannın
4. Piyade topçulara mahsus paketlerden beherinin ne miktar malzemeyi ihtiva
etmekte bulunduğunun ve ne kadar bir zamanda teslini edilebileceğinin
birer numuneyle birlikte Cemiyetimiz Merkez-i Umumisine iş' ar ve irsalini
rica ve bilvesile hürmetlerimizi takdim eyleriz efendim.
Bu acil yardım paketleri, askerlerin her türlü durumda kullanabilmeleri için
yanlannda bulundurmalan gereken gereçler olduğundan, sürekli olarak hazırlanıp
kullanıcılara sunuluyordu. Yine 1941 yılında Kızılay, Milli Müdafaa Vekaleti'ne
olası bir savaşta askerlerin kullanımı için hazır tutulan "harp paketi" olarak
adlandınıan, her biri 23.085.,54 liraya malolan 115,000koli hazırlamış ve teslim
etmiştir.16 Ancak, düzenli, fakat maliyeti düşük olarak hazırlanması hem de
hazırlığı için çok vakit harcanmaması önemliydi. Bunun en uygun şekilde
yapılabilmesi için kurumun genel müfettişinin görüşü istenmiş, o da getirtilen
örnekler incelendikten sonra en uygununa karar verilerek bunlann imal edilmesini
önermişti. (BELGE 142) Bir başka deyimle, harp paketlerinin ısmarlanması da
Kızılay'ın her zaman gösterdiği özen çerçevesinde olmuştu.
Kızılay, savaş yıllannda Milli Savunma Bakanlığı gibi, İç İşleri Bakanlığı
ile de eşgüdüm sürdürerek yurdun çeşitli bölgelerinde pasifkorunma ve ilk yardım
araçlannın hazırlanmasına da katkıda bulunmuş, 1944yılı içinde bu iş için 106,855
lira harcamıştıY
Salib-i Ahmer gibi Hilal-i Ahmer'in kuruluş amacının savaşlarda yararlık
olduğu anımsanınca,
kurumun ordu ile yakın ilişkisi başka açıklama
gerektirIDemektedir. Dolayısıyla Kurum, savaş tehlikesi olmadığı zamanlar da
savaş olasılığına karşı her zaman hazırlıklı olmayı ilke edinmiş, savaş anında
gerekebilecek gereçlerini hazır tutmaya özen göstermiştir. Savaşta asker, sivil
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halk veya ilk yardım için kullanabileceği malzemelerini sigortalamak, sık sık
revizyondan geçirip kullanım sürelerini dolduranları yenilernek, Kızılay'ın
kendisine güvenen askere ve sivile karşı aksatmak istemediği bir görevolmuştur.
Kullanıma hazır araç-gereçlerini, malzemesini kısmen Etimesut Ambarında, veya
Milli Savunma Bakanlığı'nın uygun gördüğü çeşitli kentlerdeki depolarında
düzenli ve ambalajlı, kullanıma hazır durumda saklayan Kızılay'ın savaşsız
yıllardan sonra 1950yılı bitiminde elindeki malzeme tutarı 3,314,197 lira 43 kuruş
olarak saptanmıştı. 18
Ordu ile sıkı ilişkiler sürdüren Kızılay, her zaman askerler tarafından beğeni
ile karşılanmış, zaman zaman savaşlarda Kızılay'dan olagan hizmetlerinden de
öte yararlanmış olan askerler, duygularını aşağıdaki birkaç satırda okunduğu gibi,
dile getirmişlerdir: 19
"Ucuz kurtulduk o günlerden oğul! Ne idi o, tam on sene vuruştuktu, Balkan
harbi, Seferberlik, İstiklal Muharebesi, tam on sene dile kolay bu. Gençliğimiz
cephelerde geçti. Yedi düvelle çarpıştık. Ne dersin, beş yerimden yara aldım da
ölmedim yine ... Vurulur düşerdim, az sonra kar gibi beyaz temiz çarşaflar arasında
alnı Kızılaylı tatlı bakışlı bir hasta bakıcının yanında kendime gelirdim. Birkaç
gün onlara misafir kalırdım. Bana çok güzel bakarlardı. Sonra yine vuruşmaya
koşardım. Ölmedimse, bunu Kızılay'a borçluyum. O her yerde her tarafta bana
hızır gibi yetişirdi. Sayesinde sağım şimdi ve bu güzel günleri görebiliyorum."
Yurt savunmasının askerin omuzları üzerinde durduğunun bilinciyle, Kızılay'ın askere götürdüğü hizmetler ve yaptığı yardımı, savaş zamanlarında olduğu
kadar barış zamanlarında da halk ilgi ve beğeni ile izlenmiş, ayrıca, çok da gerekli
görülmüştür. Halkın Kurum' a bağış ve katkılarının arasında zaman zaman sadece
askerler için yapılanların bulunması, bu görüşün yansımasıdır. Halk, kimi zaman
sınır boyundaki askerlere kışlık hediye alınması için Kurum'a para, kimi zaman
da, aşağıdaki ilginç belgede görüleceği gibi, hatta İstanbul' da iş yapmakta olan
yabancı firmalar tarafından, duygulu sözlerle bağışlar uzatmıştır.
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BELGE 143
KJız.Arş.KL.83

Muhterem Efendim,

Türkiye'de icra-yı ticaret eden her ecnebinin alicenap milletinizin saadet ve
selametine mahzuz ve istırabatına müteellim olması bir vazife-i insaniye ve
vicdaniyedir. Sırf bu insani duygu ile cemiyet-i muhteremelerinin tehvin-i alam
ve istırabatına sai bulunduğu harp mecruhin ve malulinine naçiz bir muavenet
olmak üzere takdim ettiğim 50 kilo makarnanın lütfen kabulünü rica ve teyid-i
hürmet eylerim efendim.

20 Mayıs 339
Beyoğlu İtalyan Kooperatif Şirketi
MÜillessili (imza) (mühür)

Ambar memurluğuna: 20 minh
27 Haziran 339'da ambar memurluğuna tezkere yazılmıştır.

GÖÇMENLERE YARDIM

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Balkan savaşlanndan başlayarak, elden çıkan
Osmanlı topraklanndan Türkiye'ye gelen göçmenlere yardımından Birinci Cilt'te
söz edilmişti. Bu cildin başlangıcında ele aldığımız Kurtuluş savaşından sonra
Türk-Yunan halklannın değişimiyle gelen göçmenlerle bu sorun sona ermedi.
Balkanlardan yaşanan Türk unsurun özellikle Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçü, Cumhuriyet döneminde de sürdü. Dalgalar halinde
gerçekleşen bu göçler, günümüzde bile gerçekleşmektedir. Devlet, elverdiğince
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kısa bir süre içinde göçmenleri onlar için ayırdığı yerleşim bölgelerine sevk ederek
onların sürekli kalabilecekleri konutlara kavuşturmaya ve üretici duruma
getimieye çalışmıştır. Ne var ki, zaman alan bu işlemler sonuçlanana kadar bu
kitlelerin birçok gereksinmeleri olmuştur. Kızılay, Türkiye'ye gelen ve büyük
çoğunluğu yoksulluk içinde kıvranan Türk göçmenlerin anavatana ayak bastıklan
andan başlayarak barınak, yiyecek, içecek, giyecek ve sağlık sorunlanna eğilerek
yardımcısı olmuştur. Giriş bölgeleri ile bağlantılı olarak saptanan alanlarda onlara
çadır, çamaşır giysi ve ivedilikle gereken eşyalan dağıtmış, kurduğu aşevlerinde
beslenmelerini sağlamış, açtığı göçmen hastanelerinde tedavilerine başlamıştır.

Resim 36:

Keşari : Göçmen hastanesinin haricen görünüşü

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki siyasal gelişmelere göre gelen
göçmenler ve Kızılay' ın onlara yardımlarının da hepsini yansıtmak, bu çalışmanın
boyutlarını çok aşar. Dolayısıyla, bu konuda da değişik dönemlerden birkaç
örnekle yetineceğiz:
Lozan Barış Anlaşması'ndan

sonra Cumhuriyet Türkiyesi'nin dış ilişkileri,

Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" politikası çerçevesinde geliştirilmiştir.
Lozan' dan geriye kalan bazı pürüzlerin giderilmesi daha sonra da ilişkilerin
dostluk çerçevesinde

sürdürülebilmesi

için özellikle komşu ülkelerle ulusal
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bağımsızlıktan ödün vermeden dostluk ilişkilerinin yürütülebileceği anlaşmalar
imzalanmıştı. 1932 yılında Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasından
sonra Balkan Antantı ve Balkan Paktı ile Balkanlar'da, 1937 yılında İran Irak ve
Afganistan'la imzalanan Sadabad Paktı ile de doğu sınırlarında banşçı politika
güçlendirilmişti. İyileştirilen siyasal koşullar, Türkiye'ye göçleri önlememiş,
1930'lu yıllarda, İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı tehlike karşısında da 1940'lı
yıllarda Türkiye'ye kitlesel göçler olmuştu. Bu çerçevede, örneğin, 1936 yılında
Bulgaristan ve Romanya'dan gelen göçmenlere Cemiyet Elazığ, Marmara Ereğlisi, Sirkeci, Tuzla, İzmit, Urla ve Kavak'ta aşevleri kurmuş, buralarda ülkeye
gelen on binlerce göçmene, kişi başına günde 20-25 kuruş hesabıyla yerine göre
hep etli olmak üzere taze ve kuru fasulye, pirinç ve bulgur lapası, pilav, patates
ve un çorbasını içeren sıcak yemek, ekmek veya yemek parası vermişti. Sayılan
yerine göre 50- 70 OOO'eulaşan göçmen kafilelerine kumanya dağıtmıştı. Keşan,
çorlu ve Gelibolu'da kurulan donanım, personel ve işletme tutarlan Cemiyet
tarafından karşılanan 10-30 yataklı Kızılay göçmen hastanelerinde poliklinik,
laboratuvar ve röntgen tedavileri yapılmış, gerektiğinde hastalar yatırılmıştı.
Cemiyet, GenelMerkez ambanndan Tekirdağ'a 3697.98 liralık, Kırklareli'ne
816.44 liralık, Boğazlayan'a 603,23. liralık ve Ulukışla'ya 101.2 liralık çadır ve
çamaşır göndermişti. Hastanelere 58.630, aşevlerine 113.024.5, çamaşır ve eşya
için de 5218.67 lira olmak üzere toplam 226.449,57 lira harcamıştı.2o
Kızılay'ın göçmenlere yardımının sadece sağlıktan bannmaya kadar uzanan
ivedi gereksinmelerini sağlamak olmadığından daha önce de söz edilmişti. Kurum,
Türk topraklannı yurt edinmek üzere gelmiş olan göçmenlerin kendi kendilerine
yeterli ve üretici duruma gelebilmeleri için türlü olanaklar yaratmıştır. Bu
olanakların kullanılabilmesi
için de devletle işbirliği yapmıştır. Örneğin,
değindiğimiz yılda, muhtaç çiftçilere olduğu gibi, göçmenlere de yemekliğin yanı
sıra ekebilmeleri için 1000 kilo buğday sağlamıştı. Ancak, dağıtılacak buğdayın
Kuruma verilmesi ile sorun çözülmüş olmuyordu. Yardımın amacına ulaşabilmesi
için Devletin Buğdayı Koruma Yasasını da dikkate alarak bazı vergi ayrıcalıklan
getirmesi gerekiyordu ki bu, söz konusu durumda, Kurumla devlet ve Ziraat
Bankasının eşgücüm içinde çalışması ile başanlabilmişti: 11 Haziran 1936 yılında
çıkanlan 3035 sayılı kanun, göçmenlere de yardım için kullanılacak buğdaya
vergi açısından ayrıcalıklar getirmekteydi.21
İkinci Dünya Savaşı sırasında da 1940 yılında Bulgaristan, Romanya ve
Yugoslavya'dan gelen 1574 göçmene toplamı 78,762 öğün tutan soğuk ve sıcak
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yemek ve gidecekleri yerlere kadar yol kumanyası yardım suretiyle verilmiş
Alman- Yunan çarpışmaları sırasında yine Türkiye 'ye iltica eden hükümet
tarafından iskan edilen göçmenlere 100 takım çamaşır, 1000 çift çorap ve 500
ayakkabı ile 700 bartaniye dağıtılmıştı. Aynı yıl Uruguay bandıralı yelkenliyle
Türkiye'ye iltica eden ve Silivri'nin Canbazburnu açıklarında batan tekneden
kurtulan 120 kişiye İstanbul Şubesi 'nden gerekli acil yardım, 1943 yılında
gelenlere de girişlerinin ilk günlerinde 3253 liralık yardım yapılmıştL22
Bu büyük savaş sırasında Kızılay'ın uluslararası bir yardım kurumu olarak
ciddi sorumluluklar yüklendiği, önceki bölümlerimizde de anlatılmıştL Bu çerçevede, göçmenlere yardımı da sadece Türkiye'ye gelenlere özgü değildi. Cemiyet'in ilke ve anlayışına göre, yardımları, ulusal sınırlarla kısıt1anmadığından,
örneğin, Alman işgaline uğrayan komşu ülkelerden Fransa'ya sığınan göçmenlere,
özellikle de kadınlara ve çocuklara dağıtılmak üzere 9.631.99 liralık fındık ve
kuru üzümü Uluslararası Kızılhaç Birliği'ne göndermiş; Vidin'dekilere de Hariciye Vekaleti eliyle 2000 lira nakit para ulaştırmıştL23

Resim 37: Keleriç

köyünde

köylüleTe
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eşya veTilü.lcen

Her savaş gibi bu savaştan sonra da dünyada çarpıcı siyasal gelişmeler
olmuştu. Bu savaşı sona erdiren, dünya tarihinin en dramatik olaylarından biri,
1945 Ağustos'unda Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılmasıydı. Bu
olaydan birkaç ay önce, Amerika ile Sovyet Rusya, uzak doğu konusunda birtakım
noktalarda anlaşmış, bu ara, Kore topraklarının 38. enleminin kuzeyinin Sovyet,
güneyinin Amerikan harekat bölgesi olmasını kararlaştırmışlardı. Ancak, atom
bombasından sonra, Sovyetler Japonya'ya savaş duyurusunda bulunurken Kuzey
Kore topraklarını da işgal etmişlerdi. İşgali izleyen gelişmelerse, 1950 yılı
Haziran'ında, Birleşmiş Milletler'in işe el koymasını gerektirecek Kore savaşının
patlak vermesine yol açmıştı. Türkiye için II. Dünya Savaşı 'nın sona ermesi,
ekonomik sıkıntıların sonunu getirmediyse de savaş tehlikesinin giderilmiş
olmasının ülkeye getirdiği genel rahatlama ile Kızılay'a yapılan bağışlar da
çoğalmıştı. Ne var ki, bu kez de ülke yönetimi, uluslararası siyasal güvence arayışıyla, komünizme karşı Avrupa'da bir tampon görevi yapmak üzere kurulmuş
NATO (Kuzey Atlantik Paktı)'ya girebilmek için ülkeyi Kore savaşına sürükledi.
Yeni bir savaş ortamına girilince Kızılay bir kez daha savaş için gerekli alt yapıyı
oluşturmak zorunda kaldı. Bu savaş sırasında olduğu gibi, savaş öncesi gerginliğinde de Kızılay, Pasifık kıyılarında yardımlarını sergiledi. Güney Kore'li göçmenlere yardım için Japonya'daki Kızılhaç Örgütü'ne 2.282,63 liralık yardım
iletirken24 savaş boyunca ekiplerini ve olanaklarını bu uzak yerlerde seferber
etti.
1950 yılında Bulgaristan'dan gelen göçmenlere Kızılay misafırhanelerinde
75,000 lira değerinde 3000 battaniye dağıtılmış, 499.825,12 liralık giyecek yardımı
yapılmış, ayrıca, geçici olarak barınmak üzere Akşehir ve Samsun'a gönderilen
göçmenlere 4,500 lira gönderilmişti.25

BEBEKLERE-ÇOCUKLARA

YARDIM

Çocukluk, insan yaşamının en hızlı gelişme ve değişim gösteren, sürekli
büyüklerin ilgi ve bakımını gerektiren çağı olarak her toplumda özel önem
taşımıştır. Bu önemin sınırlarıysa, genellikle ülkenin toplumsal gelişmesi. sosyokültürel ve ekonomik çizgisi doğrultusunda olmuştur. Az gelişmiş toplumlarda
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çocuğa ilgi, yaşı ile orantılı olmuştur.
Türk toplumunda da çocuğa bakış, tanımladığımızdan farklı olmamış, ancak,
Osmanlı döneminde toplum yaşamına egemen İslami gelenekler, yakın dönemlere
kadar kız-erkek çocuklara, aile içinde olduğu kadar hukuk ve eğitim alanlannda
da farklı davranılmasına yol açmıştır. Ancak İmparatorluğun son dönemindeki
yenileşme hareketleriyledir
ki çocukların yetişmesine, eğitimine önem
gösterilmeye başlanmıştır. Örneğin, çocuk eğitimi önem kazanmış, hatta
İstanbul'da yayınlanan Mümeyyiz Gazetesi' nde 1869 yılında ülkenin ilk çocuk
yayını olarak haftalık çocuk eki çıkanımıştır. Meşrutiyet döneminde devlet eliyle
çocuklara süt dağıtılmıştır.
Cumhuriyet döneminde eğitim ve hukuk alanlannda kız erkek çocuk farkı
giderilirken, çocuğa bakış, eskinin "Sus küçüğün, söz büyüğün" anlayışından
Atatürk'ün "Bugünün çocuğu yannın büyüğü" anlayışına dönüşmeye başlamıştır.
O'nun bir ülkenin, geleceği için Türk çocuklan için amaçladığı " ..yurt, ulus, aile
ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi
uyandırmaya çalışmalıdır. Bence bunlar, çocuk eğitimine ana kucağından en
yüksek eğitim ocağına kadar her yerde üzerinde durulacak önemli noktalardır.
Ancak bu suretledir ki çocuklarımız memleket e yararlı birer vatandaş ve
mükemmel insan olurlar"26 düşüncesi, ailelere ve okullara girdi. Ülke geleceğinin
ruh, akıl ve beden sağlığıyla yetişmelerine bağlı olduğunun bilinci de, kurtuluş
savaşında yetim kalan çocuklan korumak, onlann bakımını sağlamak amacıyla
kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti ile kurumsallaştı.
Adından da anlaşılacağı gibi, daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu adını
alacak olan bu kuruluşun amacı, kimsesiz ve bakımsız çocuklann sağlık, gıda,
eğitim sorunlanna eğilrnek, olanaksız çocuklann yetişmelerinisağlamaktı. Ancak
Kızılay, bu cemiyetin kurulmasından önce olduğu gibi sonra da ülkenin
çocuklanna ilgisiz kalmadı. Daha Çocuk Esirgeme Kurumu kurulmazdan önce,
çocukların her şeyden önce ilgili ve bilgili aileler tarafından yetiştirilmesi
gerektiğini gözeterek, yayın organı Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası'nda çocuk
bakımı, çocuk hastalıklan ve çocuk ölümleri konulanna çok düzenli ve geniş yer
ayırarak aileleri bilinçlendirmeyi hedefledi. Hatta, yine bu cemiyet kurulmadan
önce yapılan 1924 kongresinde, çocukları gözetecek bir örgütlenmenin
beklenmesine gerek olmadığının altını çizerek, İstanbul'da bile binlerce aç çocuk
olduğuna dikkat çekti. Özellikle ülkede binlerce çocuğun kimsesiz kaldığı, ileri
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boyutlarda yoksulluğun hüküm sürdüğü bu savaş sonrası dönemde, olanaksız
ailelerin bebeklerine ayrı, çocuklanna ayrı eğilerek onlann sağlık, gıda, bakım
gereksinmelerini karşılamak için aşağıda da görüldüğü gibi, bütçesinden ayrı
fasıl ayırarak örgütlendi.

BELGE 144a
Kız.Arş.253

Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Vilayeti Maarif Müdüriyeti
Adet: 6469

Hilal-i Ahmer Kongresi Riyaset-i Aliyyesine:

İstanbul' da bulunan mekteplerde, bilhassa iptidailerde bir çok etfal
memleketin malum olan ve günden güne iştidat eden fakru ihtiyacı yüzünden
derin bir fizyolojik sefalet içinde ve her gün ölüme doğru yaklaşacak bir vaziyette
bulunuyorlar. Hükümetin nazar-ı dikkatini celb eden bu hale çare-saz olmak için
icap eden teşebbüsat ve tedabirin ittihazı düşÜllülmüşse de hal-i malinin adem-i
müsaadesinden
dolayı muvazene-i umumiyeden tahsisat ifrazına imkan
görülemeyerek bu işin husus i teşebbüslerle intacı zarureti hasıl olmuştur.
Memleketin talim ve tedrisi ile iştigal eden muhtelif idare ve müesseselere mensup
bazı zevat bu işi deruhte etmek teşebbüsünde bulunarak birkaç içtima aktettiler.
Ancak bu heyet-i hususiyenin girişeceği teşebbüsatta tam ve acil muvaffakiyet
temini memleketçe tanınmış olmasına mütevakkıf olduğundan ve bu babda
yeniden bir cemiyet teşkile tasdik-i muamelat-ı resmiyetine girişmekten ise
vefayat-ı etfala karşı lazım gelen tedabiri icra ve tatbik etmesi nizamnamesi
iktizasından bulunan Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin bu hususta bir rehberlik ve
himayekarlığından
istifade edilmesi husul-i maksadı daha ziyade kafıl ve
(

müemmen görüldüğünden Hilal-i Ahmer'in İstanbul ve Beyoğlu ve Üsküdar
şubelerinin himayesi altında mezkur heyet-i müteşebbisenin derhal faaliyete
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geçmesi için Kongre heyet-i muhteremesinin karanm istirham ederim.
İstanbul vilayetinde resmi mekatib-i iptidaiyede, müfredatı melfuf cetvelde
de gösterildiği veçhile ahiren yapılan hesap ve tetkik neticesinde 3581 çocuğun
hiç gıda alamadığı ve 6317 çocuğun gayn kafi gıda ile malul bir halde bulunduğu
nazar-ı merhamete

alındığı takdirde

bu işin hususi teşebbüsat

ile imkan

derecesinde ve bir dereceye kadar öne geçilmek ve biçare etfal-i memleketi
ölümden kurtarmak herkesin ve bilhassa Hilal-i Ahmer cemiyet-i muhteremesinin
en mühim ve en insani bir fiil ve eseri olacağından ve bu hususta maksadımız
Hilal-i Ahmer bütçesinden bir tahsisat tefrik ve ifrazı merkezinde olmayıp bilahare
mufassalan arz olunacak hususi menabie müracaatla temin-i maksattan ibaret
bulunduğundan Hilal-i Ahmer heyet-i muhteremesini bu babda dıriğ-i himmet
ve himayet etmeyeceğinden itimadım kavi bulunduğunu beyan ile teyid-i ihtiramat
eylerim efendim.

3 Ağustos 341 MaarifMüdürü

(imza) Nail Reşit

BELGE 144b
Kız.Arş.K1.253

İstanbul Şehremaneti Hududu Dahilinde ve Vilayet Mülhakatındaki
İlk Resmi Mekteplerde Hiç Gıda Alamayan Talebenin
Sinnlerine Nazaran Mikdan

Sinnleri

7

Yekun-ı Umumi
Şehremaneti
462
Hududu dah.
3051
Vilayet
92
Mülhakatında
554
Yekun

8

9

10

11

12

13

14

15

16

436

478

475

413

310

213

100

62

103

- 530

120

88

82

50

41

36

16

5

556

566

557

463

351

249

116

67

3581

259

103

İstanbul Şehremaneti hududu Dahilinde Vilayet Mülhakatındaki İlk
Resmi Mekteplerde Gaynkafı Gıda Alan Talebenin Sinnlerine
Nazaran Miktarı
Sinnleri

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

775

689

697

652

624

456

298

152

91

184

195

151

136

70

70

38

15

5

1017 959

884

848

788

694

526

336

169

96

Yekun-ı Umumi
Şehremaneti
Hududu dalı.
862
5260
Vilayet
Mülhakatında
191
1057
Yekun(*)

6317
Mekatib-i hususiye, lise ve orta mektepler bu hesaba dahil değildir.
1 Temmuz 1341 (imza) Nail Reşit (mühür)
(*) Toplama hata1arına dokunu1mamıştır.

Cemiyet Merkezinde, yoksul çocukların memeden kesildikten sonra
sağlıklarının korunmasında gerekli özen gösterilmediği dikkate alınarak zaten
1Ağustos 1923'te Hanımlar Merkezi 'nde uluslararası Salib-i Ahmer konferansıarında alınan kararlara da uyarak, bu çocuklara yönelik sağlık ve sosyal yardım
örgütlenmesi oluşturulmuştu. Bu örgütlenme çerçevesinde, çocuklara yaş gruplarına ayrılarak eğiliniyordu. Bir yaşını dolduran memeden kesilmiş çocuklarla
zayıf ve hastalıklı olanlar her hafta çarşamba günleri anneleri tarafından merkeze
getiriliyor, muayene edildikten sonra kiloları, sindirim sistemlerine göre kendilerine uygun gıdalar veriliyordu. Hasta olanlar tedavi ediliyordu. Her çocuğa bir
kimlik belgesi, sağlık cüzdanı veriliyor ve ismi, adresi, ailesinin sosyal durumu
ayrı ayrı kaydediliyordu. Bu çocukların sadece gelişmeleri kontrol edilmeyip
ziyaretçi hastabakıcılar tarafından evlerindeki sağlık koşulları da inceleniyor,
gereken iyileştirmeler yapılıyordu. Çocuklara gıda gereksinmeleri yanı sıra yılda
iki kez giysi ve çamaşır da dağıtılmaktaydı.
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Resim 38: "İstanbul Hilal-i Ahmer Merkezi'nin iaşe ettiği mektep talebesinden bir grup

Süt

Meme çağında olup herhangi bir nedenle anne sütünden yoksun kalmış
çocuklara süt sağlamak üzere Vezneciler'de Darülfünun karşısında Fransız Salibi Ahmer'i Madamlar Cemiyeti'nin örgütlediği ve bütün malzemesi ile Himaye-i
Etfal Cemiyeti'ne devrettiği "Süt Damlası" programından yararlanmaları sağlanıyordu. Aslında, fakir ailelerin küçük çocuklarına süt dağıtılması, daha önce de
söz ettiğimiz gibi, daha Osmanlı İmparatorluğu günlerinde başlanmış bir uygulama
idi. Ailelerinin ekonomik durumlarının bozuk olması nedeniyle yeterince beslenebildiği kuşkulu çocuklara devlet, hiç olmazsa bu çok temel gıdayı sağlama yöntemini düşünmüştü. Bir süre sonra da Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bu programa önemli
ölçüde katkıda bulunduysa da çocuklarla ilgili bağımsız bir kurum oluştuktan ve
Genel Merkez de Ankara'ya naklederek yerleşmeyle de ilgili bir çok yeni sorunlar
göğüslemek zorunda kaldıktan sonra bu hizmeti kesmişti. Bununla birlikte, Himayei Etfal Cemiyeti, kendi olanaksızlıklarını yansıtarak hizmetin sürdürülmesini
istemişse de Hilal-i Ahmer, bu olanağı tekrar sağlayamamıştı.
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Resim 39: Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi'nde çocuklara süt ve un tevziatı

BELGE 145 a
Kız.Arş.Kl.253

Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti Merkez-i Umumisi
Adet: 2053 31. 12. 1341 (1925)

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Reisi Sıhhiye Vekili
Doktor Refik Beyefendi 'ye

Himaye-i Etfal Cemiyeti İstanbul Merkezi Süt Damlasında fakir ve bi-kes
küçük çocuklara mufahham süt verilmek ve ahval-i sıhhiyeleri takib edilmek
üzere gıdai, sıhhi, tıbbi muavenet olunmaktadır.

262

Süt çağını geçirip sair yiyeceklerle artIk infakları kabil olan çocukların bir
buçuk seneden beri Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi'nde hususi bir
teşkilata tevfIkan emri tedavi ve infaldarı temin edilmekte idi. Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Merkez-i Umumisinin Ankara'ya nakli ve İstanbul Hilal-i Ahmer
teşkilatının üç merkeze inkısamı ve her birinin varidatının tenakuzu dolayısıyla
23 Kanunıevvel 341 tarihinden itibaren memeden kesilen fakir çocukların sıhhi
bir surette infakına ait bu teşkilata nihayet verilmiş ve bu yüzden bu gün 80-90
fakir ve bi-kes çocuk asıl neşvünema zamanında muvafık agdiyeden mahrum
bırakılmıştır. Himaye-i Etfal İstanbul Merkezi; süt damlasında bulunan 120-130
çocuğun irzatında duçar-ı müşkilat olduğu cihetle, ayrıca süt çağını geçiren
çocukların da infakını deruhte edecek istitaat-ı maliyede değildir.
Vatanımızın en mühim ihtiyaçlarından

biri olan çocuk vefıyatını tenkis

gayesini şimdiye kadar birlikte takip ve halle uğraşan İstanbul müessesatımızın
yeniden teşrik-i mesai etmeleri inıkanını ihzar ve eski (silik) idamesi esbabının
istikmal buyurulmasını bilhassa rica ile teyid-i hürmet eylerim efendim.

Reis Doktor (imza) Fuat

Evrakça kaydedilmiştir.
Sayfa: 994 Tarih: 21 Kanunıevvel 41 Numrosu: 907
Kalem-i mahsusa: 18/1. Hıfzı

BELGE 145b
Kız.Arş.K1.253

Himaye-i Etfal Cemiyeti Merkez-i Umumi Reisi Doktor Fuat Beyefendi'ye

Muhterem Efendim,
Merkez-i Umumi'nin Ankara'ya nakli dolayısıyla adeta yeniden teşekkül
etmiş sayılabilecek olan İstanbul merakizinin bu vaziyet ile fakir çocukların infakı
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hususunda Cemiyet-i Muhteremelerine yardım etmeleri imkanı bulunmadığı
maalesef arz ve bil-vesile takdim-i ihtiramat eylerim efendim.

18-20 .

ı. 921 imza: Refik

Cemiyet, çocuk ölümlerine karşı 1 Ağustos 1923 'ten 1924 yılı sonuna kadar
yapılan görevleri içeren aşağıdaki istatistik bilgileri de hazırlamıştı:
1-1,5 yaş arası çocuklara kutu sütü ve pirinç unu, 1,5-2,5 yaş arası veya
daha büyüklerine süttozu ve pirinç unu ve ayrıca çeşitli gıda verilmekteydi. Bu
yardım 36,500 çocuğa ulaştmlmıştı.
Her hafta muayene edilen çocuklara yaşlarına, kilolarına ve sağlık
durumlarına göre 1-3 kutu süt ve pirinç unu, daha büyük çocuklara da her pakete
80 gram olmak üzere çeşitli gıda maddeleri dağıtılmıştı. Değinilen dönem içinde:
10082 kutu süttozu, 592 kilo pirinç unu, 99 kilo irmik, 82 kilo şeker, 73 kilo
pirinç, 30 kilo yulaf unu, 30 kilo mısır unu, 15kilo balık yağı, 73 kilo tel şehriye,
73 kilo makama, 27 kilo sabun verilmişti.
391 çocuğun da tedavileri yapılıp ilaçları verilmişti.
150 çocuğun sağlık durumu ziyaretçi hastabakıcılar tarafından evlerinde
izlenmiş ve 20 çocuk hastaneye yatmlmıştı.
125 çocuğa kışın ve bayramlarda elbise ve çamaşır, 25 bebeğe de kundak
verilmişti.
9360 çocuk tartılarak gelişimleri izlenmiştiY

Kızılay'ın çocuk konusundaki duyarlılığı ve ilgisi, ne yukarıda değinildiği
gibi Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kurulması ile, ne de savaş koşullarının geride
kalması ile azalmadı. Okullar, çoğu kez yoksul ve bakımsız öğrencileri için Hilali Ahmer Cemiyeti'ne seslendiler (BELGE 146). Genel Merkez, İstanbul ve
kazaları başta gelmek üzere, merkez ve kazalara ekipler göndererek müfettişIere
çocuklarla ilgili durum saptamaları yaptırdı.28 Bu saptamalarda, 1936 yılından
bir örnekte görüldüğü gibi, (BELGE 147) öncelikle çocukların beslenme durum-
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lan ele alınmaktaydı. Yoksul çocuklara, kalori miktarlan da hesaplanarak sıcak
yemek verilmesi esas tutulup, okullardan bu konudaki yetersizliğin saptanması
isteniyordu. Merkez'in yapmakta olduğu yardımı yeterli duruma getirebilmesi
için, maliyeti en düşük koşullann saptanmasına, örneğin, et gereksinmesinin doğu
illerinden kavunna şeklinde sağlanmasına özen gösteriliyordu. Ancak, Çocuk
Esirgeme Kurumu'nun da iş birliği ile beslenme için toplanan bağışlarla bile
masrafkarşılanamayıp beslenme sorununun çözümlenernemesi, kurumu kaygılandırınaktaydı. Üstelik, İstanbul'da bile gıda sorununu çözümleyememek, kurum
için "bir şeref işi" olarak görülmekteydi. Bu bağlamda, değindiğimiz saptama
raporunda, Kızılay'ın okullara yardımının kesilmesinin kötü bir izlenim yaratacağı
da dikkate alınarak gençlik örgütlenmelerinin ödeneğinden aktarına yapılması
bir öneri olarak Genel Merkez'e getirilmişti.
Olanaksız ailelerin yeterince gıda alamayan zayıf çocuklarına, kimsesiz
çocuklara Kızılay'ın gıda yardımı, İkinci Dünya Savaşı yıllannda ülke genelindeki
ekonomik sarsıntı çerçevesinde, arttITIlarak sürdürüldü. Örneğin, 1940 yılında
İstanbul'da 27.212,12 lira olan bu yardım, 1942 yılında 54.879,24 liraya
ulaşmıştı. 29
Örneklenen yıllarda olsun, daha sonraki yıllarda olsun, Kızılay, okullardaki
katkı payım hiç kesmedi. Günümüzde bile süregelen bu acı sorun karşısında pek
çok çocuğun beslenmesi, giysi ve ilaç gereksinmeleri için Kızılay, ülke çapında
katkılanm sürdürmektedir.
Öte yandan, derneğin çocuk sorununa eğilmesi, elbette gıda, giysi ve ilaçla
kısıtlı kalmadı Darüleytamlara yardımlar yaptı:

BELGE 148
Kız.Arş.KI.E 129

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Umur-ı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti
Muavenet-i İçtimaiye ve Darüleytamlar Müdir-i Umumiliği
Umumi: 610 Rususi: 173
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İstanbul'da Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumiliği Riyasetine

Beynelmilel Etfale Yardım Cemiyeti'nden ihdas olunan battaniyelerden 1000
adedinin Adana ve Bursa ve 9 adedininGaziantep ve Maraş darüleytamlanna
sevkleri mümkün olamadığından Cemiyet-i Muhteremeleri vesatetiyle mahal-i
müretteplerine gönderilmek üzere 3000 adet battaniyenin İzmir Hilal-i Ahmer
Merkezi'ne teslim edildiği İzmir Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Müdürüyeti'nden alınan 15 Eylül 339 tarih ve 5134 numrolu tahriratta bildirilmişti. Mahallerinden alınan cevapnamelerde mezkur battaniyelerin henüz vürud etmediği
beyan ve talep olunmaktadır. Hangi tarihte mahal-imüretteblerine sevk edildiğinin
iş' arına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim.

10 Kanunusani 340 (1924)

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
İmza: Dr. Refik

Evrakça kaydedilmiştir. Tarih: 15 Kanunusani 1340, Numrosu: 70
Takdim: 96/96. Bir sureti müfettiş-i umumi beyefendiye verilmiştir. 20 minh.
Hıfzı,

Çocuk Yuvalan

Bir çok kez vurgulandığı gibi, yıllarca savaşan Türkiye'de cumhuriyetin
kuruluşunu izleyen yıllarda çok sayıda kimsesiz çocuk bulunması, çeşitli
bölgelerde Çocuk Esirgeme Kurumu yönetiminde çocuk yuvaları açılmasını
zorunlu hale getirmişti. Kızılay, kasasına giren bağışlardan, sık sık bu çocuk
yuvalarına parasal katkılar yaptı. 30 Bunun yanı sıra, kendi de yurtlar, yuvalar açtı.
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Örneklemek gerekirse, binlerce yoksul ve kimsesiz çocuğa kolalannı açan, ev
sıcaklığı veren Ankara Çocuk Şefkat Yurdu, Ankara Kızılay Merkezi tarafından
açılmış ve Genel Merkez tarafından maddi olarak desteklenmiştir Bu yurdun
işlevine işaret etmek istersek, 1941 yılında 38'i yatılı olmak üzere 64 öğrencinin
tüm giderlerini karşıladığını, 573 orta öğrenim çağındaki çocuğa gıda yardımı
yaptığını, 1997 hasta çocuğa baktığını, I065'ine ücretsiz ilaç verdiğini, bunların
dışında, fakirler aşhanesinde her gün 285 kişiyi doyurduğunu ve yoksul ailelere
22,432 kilo kömür dağıttığını söyleyebiliriz. 31

Sünnet

Kızılay'ın eskiden beri sürdürdüğü çocuklara yönelik bir hizmet de sünnettir.
Sağlık için gerekli bir önlem olduğundan, günümüzde dinsel gereksinme
aranmadan çoğu uygar toplumlarda uygulanan erkek çocuklarının sünnet
ettirilmesi, İslam dininin bir gereği de olduğundan, Türk toplumunda her zaman
için büyük önem taşımıştır. Ancak, sağlıkla da doğrudan ilgili bir tıbbi müdahale
olduğundan, temizlik ve sağlık koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesi de
aynı dercede önemli olmuştur. Bununla birlikte, bütün sağlık işleri gibi, sünnet
de bir olanak sorunu idi ve yoksul ailelerin, kimsesiz çocukların hele sağlık
koşulları gözetilerek sünnet edilmesi, çok zor, hatta olanaksızdı. Bu bakış açısıyla
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yoksul çocukların kurumun olanaklarıyla sünnet ettirilmesine Balkan savaşlarının binlerce göçmen çocuğunu sünnet ettirerek başlamıştı.
O zamandan bu yana sürdürdüğü bu gelenek çerçevesinde yoksul ailelerin bu
ameliyatın sağlık koşullarına uygun olarak gerçekleşeceğine büyük bir güvence
oluşturmuştur.
Genellikle bir mahalle, okul veya veya semtin sünnet çağındaki bütün erkek
çocuklarını içererek toplu yapılan sünnetlere, Hilal-i Ahmer Dergisi'nde yer
verilmekte, böylece, Kurum, pek çok haneyi ilgilendiren bir halk hizmetini halka
duyurma olanağı bulmaktaydı. Örneğin, 1927 yılı Ağustos'unda Kadıköy Şubesi'nin fakir çocukları sünnet ettirmesi, özendirici olması için, çocuklarla ailelerine
düzenlenen eğlenceden de söz ederek yazılmıştı. 1928 yılının 15 Eylül sayısında
da (s.41) yine Kadıköy Şubesinin düzenlediği ve Mısırlıoğlu Bahçesi 'nde yapılan

267

-

Kızılay Erzurum
Şubesinin
sünnct
cttirdiği
yavrular
geziden
(Hincrl,eı},
-..,=::ı::t;;g;;c_ ..•••,
_

LA"

Resim 40

sünnetten söz edilmişti. Bir başka örnek de 1932 yılında İstanbul'da 160 çocuğun
sünnetine ilişkindir.
Bu törende, pek çok toplu sünnette olduğu gibi, halka coşkulu üstelik parasız
bir eğlence programı düzenlenmişti. Bu töreni Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası
"bar artistleri, cazbant sabaha kadar düğünü neşelendirdiler" diye yazmaktadır.32
Kızılay sünnetleri, tören sırasında isteyenlere satışa sunulan ufak-tefek öteberi
ve kimi zaman da toplanan bağışlarla, Kurum'a bazan da gelir sağlıyordu. Kurum
kasasının bu girdileri de Tepebaşı'nda 40 çocuğun sünnet töreninde 10511ira 65
kuruş toplanması gibi, Türkiye Kızılay Mecmuası tarafından (156. Sayısının 35.
Sayfası) örnek olması umuduyla özellikle duyuruluyordu.
Sünnetler çocuğu birkaç gün yatağa bağlayacağı için, çoğu kez okulların
kapalı olduğu yaz aylarında yapılırdı. Hatta kimi zaman, toplu sünnetler, örneğin,
Şarkikaraağaç'ta 25, Çatalca'da 200 çocuğun, Balya'da 50 çocuğun 30 Ağustos
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Resim 4 ı: Sünnet

Zafer Bayramı'nda (1937) sünnet ettirilmesinde görüldüğü gibi, önemli günlere
rastlatılıp bayram havasında gerçekleştiriliyordu. Kukla gösterisi veya temsillerin
de sahnelendiği sünnet düğünleriyle hem fakir çocuklar gelenekselolarak sünnetle
yapılan törenden yoksun kalmamış, hem de semt sakinleri toplu bir ücretsiz
eğlence olanağı bulmuş olurlardı. Kızılay da bir kez daha yoksul gönülleri
fethederdi.
Sağlığa verilen önernin gitgide daha çok anlaşılması,

bununla birlikte,

özellikle maddi olanaklardan yoksun geniş halk kesimlerinin sünnet olayında
ilkel yöntemlere başvurmalan, Kızılay' ı toplu sünnetleri sürdürmeye yöneltmiştir.
Tıbbi olanaklann gitgide iyileşmesi sonunda sünnetler bazan ders yılı içinde de
yapılmış, Tire'de 77 çocuğu sünnet ettirdiği 1965 yılı 23 Nisan'ı gibi, bazan da
bu tören için Çocuk Bayramı seçilmiştir33 • Kimi zaman da, 1970 Gediz Depremi'nden sonra 14 Ağustos'ta 53 çocuğu sünnet ettirerek uyguladığı gibi, büyük
felaketlerin bölge halkına birçok olanaksızlıklar getirdiğini dikkate alarak da
toplu sünnetler gerçekleştirmiştir34• Bu güzel hizmet, Kızılay'ın günümüzde de
sık sık halka sunduğu bir hizmet olarak süregelmektedir.
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KıZıLAY HAC HiZMETİ

Türk hacılarının, iklim ve sağlık koşulları bakımdan alıştıklanndan çok farklı
olan Mekke ve Medine' de sağlık sorunları ile karşılaştıkça büyük sıkıntılar
çektiklerini gören Kızılay, bu uzak topraklarda da halkın yardımına ulaşabilmek
için 1952yılında hac hizmeti vermeye başladı. Aslında, bu sorun, devleti yakından
ilgilendirmekte olduğundan, bir kez daha hükümet, Kızılay'la el ele vererek
Kurum'un Suudi Arabistan'a sağlık kervanları göndermesine önayak oldu. İlk
yıllarda gemi ile, daha sonra da kara yolu ile Mekke ve Medine'ye giden Kızılay
personeli, hem yol boyunca, hem de bu kentlerde çadırlarda veya karavanlarda
kuruduk1arı polikliniklerde hac mevsimi boyunca hizmet vermeye başladı.

Kızılay

Hac 'S:filık' Ekibini

Te iık

Ya.rdım Hastanesinı

götUrcn

vasıtalarm

bir kısmı.

Resim 42

Hac servisi verilmeye başlandığında, Kızılay'ın Hac Sağlık Ekibini oluşturan
doktorlar, hemşireler ve görevlilerinin seçiminin, hem de kurulacak gezici
hastanelerle götürülecek araç-gerecin sayılarının, Kızılay Derneği'nin bakanlıklar
arası toplantılarıyla saptanması yoluna gidildi. Bu toplantılar sonunda, örneğin,
1970 yılında aynı zamanda Kızılay Genel Sekreteri de olan Kızılay Hac Sağlık
Ekibi Temsilcisi'nin yanısıra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı, 7 uzman doktor, 6 uzman hemşire, Ilaboramvar teknisyeni, 2 çevre
sağlık teknisyeni, Kızılay'dan birer idare amiri, mutemed, enformasyon memuru,
10 şöför, 2 aşçı ve 4 hizmetlinin oluşturduğu 34 kişilik ekip ve 50 yataklı hastanenin hac hizmeti olarak götürülmesi kararlaştırılmıştı. Hacıların uğurlanmasında
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onlara seslenen Ankara Müftüsü, genel hitabına Kızılay yöneticilerini de katıp
kuruma teşekkür iletirken Kızılay Dergisi de her yıl Hacı adaylarına değişik
iklimde beslenme ve içecekler, güneş çarpması ve böcek ısırmalanyla ilgili genel
sağlık koşullannı ve kurallannı anımsatan yazılar yayınladı. 35
Yıllar içinde hacı adaylannın sayısı oranında hac kervanında Suudi Arabistan'a gönderdiği görevlilerinin sayısı da artan Kızılay, diş dahil, pekçok sağlık
sorunlanna eğilebilecek donanım ve organizasyonla günümüzde de bu hizmeti
sürdürmektedir .
Türkiye'nin saymakla bitmeyecek zenginliklerinden Efes Harabeleri, ve
oldukça yakınındaki Selçuk'taki Saint Marie Kilisesi, bilindiği gibi her yıl
özellikle de yaz aylarında yüzlerce turist ağırlayan önemli turistik merkezlerdir.
Ancak, buralara gelen Hristiyan yabancılann hatm sayılır bir yüzdesi de Hac
yapmak üzere gelmektedirler. Hristiyan hacılann arasında değişik iklim koşulları
veya başka nedenlerle pek çok hastalık va\kasıyla karşılaşılması üzerine Kızılay,
Türk hacılarına verdiği hizmeti 1987 yılın6an beri bu gruba da vermeye başladı.
Bölgede hazır bulunan karavanlarda Kızılay sağlık ekipleri ücretsiz olarak
Hristiyan hacıların ilk muayenelerini yapmakta, ilacını vermekte, hastayı
gerektiğinde hastane veya polikliniğe göndermektedir.

Resim 43:

Kızı/ay ekibi Efes'te

Hıristiyan
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hacı/ara

sağ/Ik hizmeti

verirken

KıZıLAY'IN VEFAKARLlGI

Kızılay halka yardımlarını büyük bir doğallık içinde gerçekleştirmiş, her
zaman her türlü gereksinim anında kendine uzanan elleri tutmuş, ne var ki, bu
yardımlar, çoğu kez unutulmuştur. Oysa Kızılay, kendine yapılan yardımları,
ulaştırılan katkıları unutmaz. Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a kurumun bütün
yayınlarının gözardı edilemeyecek bir kısmı, bağış yapanlara ayrılmıştır. Kızılay,
bu vefakarlığını gerektiğinde, bağış sahiplerini son yolculuğuna uğurlamaya kadar
sürdürür. Mezarlarını yapar. Mevlut1erini okutur.

Resim 44: "3-7-1960 tarihinde Rumeli Hisarı Balta Limanı Caddesindeki evini Kızılay'a
bağışlayan ve bağışından bir süre sonra vefat eden merhume Nedime İrgeç'in Rumeli Hisarı'ndaki
mezan, Kızılay İstanbul Müdürlüğü tarafından yeniden yaptınimıştır. Ayrıca, Derneğimiz bu
hayırseverTürk anasının ruhu için her yıl mevlit okutturu1masına karara vermiştir."
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ALTıNCı BÖLÜM

DEGİşİM VE GELİşİM İçİNDE KıZıLAY

Cumhuriyetin duyurulmasını izleyen 3 Mart 1924 yasalarıyla Halifelik ve
Şer'iye ve Evkaf vekaletleri kaldırılmış, eğitim kurumları, ulusal temellerde
birleştirilmişti. Bu yasalarla yeni Türkiye' de yönetim, eğitim, adalet laik temellere
oturtulduktan sonra, toplumun ve kurumların da bu temeller üzerinde, demokrasiyi
özümsemelerini sağlayacak, "Türk Devrimi" olarak adlandırılan değişimler
sürecine girişilmişti. Bu süreçte, gerçekleştirilen kurumsal değişimlerle toplumun
düşün düzeyi arasında paralellik oluşabilmesi hedeflenmekteydi Dönem tek parti
dönemi, bununla birlikte, hedef, demokrasiydi. Kaldı ki, o yıl Kasım ayında birinci
yılı dolmadan kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 'nın kurulmasıyla, kısa
da olsa çok partili deneyim yaşanmıştı.
Bu köklü gelişmeler topluma ve kurumlara yansırken doğalolarak yeniliklere
hep açık, hatta önder olmuş Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni de etkilemişti. Cemiyet,
bir Cumhuriyet kurumu olarak hizmet vermeye hazırlanırken, bürokratik
altyapısında daha çok hizmet, daha iyi katılım ve daha yaygın denetim getirecek
değişimlere koyuldu. Kaldı ki, Dahiliye Nezareti, Kurtuluş Savaşı son bulduktan
sonra ülkede düzen ve güvenliğin sağlanmasını en önemli sorun görerek, yurt
çapında görevlendirdiği müfettişler tarafından yasaların uyumlu yürütütüp
yürütülmediğinin kontrol edilmesini sağlamıştı. Bu doğrultuda, denetlenen pek
çok belediye, meclisi idare, muhasebe v.s. gibi, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekaleti'nin gösterdiği lüzum üzerine 15 de Hilal-i Ahmer şubesi teftiş edilmişti. ı
Edinilen olumlu izlenimlerden sonra, yıllardır toplanamayan Genel Kurul, 1924
yılında toplanmış, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa da kurumun fahri
genel başkanlığını kabul etmişti. Onun koruyucu kanatları altında olmanın güvencesiyle, düzenli toplantılarını Cumhurbaşkanını da bilgilendirerek yürütmeye
başlamıştı.
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BELGE 149
Kız.Arş.K1.E.

Telgraf Sureti

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin hami-i muazzamı Reisicumhur Gazi Mustafa
Kemal Paşa Hazretlerine:

Taht-ı himaye-i riyaset-penahilerinde

bulunmakla mübahi Türkiye Hilal-i

Ahmer Cemiyeti şimdi üçyüz kırk bir senesi meclis-iumumisini akdetmiş ve
fatiha-i mesai olarak heyet-i umumiyenin la-yezal tazimat ve ihtiramatınm zat-ı
sani-i riyaset-penahilerine arza müttefiken karar verilmiştir. Bu şerefli vazifeyi
ifaya müsaraat eylerim.

17 Temmuz 341 (1925)
Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisi Reisi
Konya Mebusu
Refik

Cumhurbaşkanı da bu telgrafı vakit geçirmeksizin yanıtlamıştı.

i

Telgrafname

İstanbul'da Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisi Reisi Konya Mebusu Refik
Beyefendiye

Hilal-i Ahmer'in riyaset-i fahriyesine intihab etmek suretiyle beni şerefyab
eden azayı kirama teşekkürat-ı acizanemin iblağını rica ve muhterem Hilal-i
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Ahmer' e yüksek mesaii şevketperverane ve güzide muvaffakiyet temenni ederim
efendim.
İmza: Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal

Bu kongrede alınan çok önemli bir karar, Türkiye'nin
Okulunun açılmasıydı.

ilk Hemşirelik

Ertesi yıl 4 Ağustos'ta yapılan Genel Kurul toplantısında, Cemiyet'in yeni
tüzüğü kabul edilirken bu tüzük gereği, Cemiyet'in Ankara'ya taşınması
kararlaştırıldı. Bu aşamada, İstanbul'un bütün semtlerinde Hilal-i Ahmer
Cemiyeti 'nin şubeleri kuruldu.
Devletle sıkı dayanışma içinde artık Türkiye Cumhuriyeti 'nin asal bir kurumu
olan Hilal-i Ahmer, Cumhuriyet'in duyurulmasından sonra bazı temel değişiklikler
geçirdiyse de yıllarca, özellikle savaşlarda halka yönelttiği olanaklarını
cumhuriyet döneminde de banş dönemi hizmetleri olarak aynı özenle sürdürdü.
Hizmetlerini sunduğu hastalık, doğal afetler, yangın gibi sarsıcı olaylarda halkın
en önde gelen yardımcısı oldu. İstanbul' da 11 Ocak 1924 günü Darülilinun
salonunda, kentin 16 Mart 1920'de İtilaf güçlerince işgalinden sonra gerçekleştirilen ilk Meclis-i Umumi toplantısında açış konuşmasını yapan Dr. Besim Ömer
Paşa, Genel Meclis'in 1920 ilkbahanndan beri toplanamaması üzerine, o tarihte
verilmiş yetkilerin dört yıl boyunca sürdürüldüğünü, dolayısıyla, bu toplantıda
öncelikle yönetici kadrolann seçiminin yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Aynı
konuşmada toplantılann yapılamadığı yıllann hesaplannın kontrol edileceğine
de işaret ederek kurumda sürdürülecek devamlılığın da böylece altını çizmişti.
İstanbul Mebusu Abdürrahman Şeref Bey'in başkanlığa seçilmesinden sonra,
Cumhuriyet'in duyurulmasını izleyen bu ilk toplantıda, geçirilen savaş yıllannın
heyecanı yaşanmış, Cumhurbaşkanı'na zaferle bitmiş bir savaştan sonra yeniden
toplanabilmenin mutluluğu, coşkulu sözlerle iletilmiş ve Gazi Paşa tarafından
da aynı sıcaklıkla yanıtlanmıştı: 2

İstanbul'da Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Meclis-i Umumiyesi Riyaseti
Aliyesine
Meclis-i Umuminin

ilk ictimaına

hakkımda
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ihzar buyurulan

hissiyatı

samimiyeden dolayı heyeti muhteremeye teşekküratırnın ve muvaffakiyetleri
hakkındaki temenniyatımın tebliğ buyurulmasını rica ederim efendim.

Reisi Cumhur Gazi M. Kemal

Mustafa Kemal Paşa'nın Cemiyet'in fahri başkanlığını üstlenmesiyle de
güçlenen bu yakınlık, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin artık bir cumhuriyet kurumu
olarak işlevini sürdüreceğinin müjdecisiydi

HİLAL-İ AHMER MERKEZİ

1925 yılı Ağustos ayındaki

ANKARA'YA TAŞıNıYOR

Genel Meclis toplantısında

İdare Heyeti

Başkanlığına Dr. Refik (Saydam) Bey seçilirken Hilal-i Ahmer nizamnamesinde
de bir takım önemli değişiklikler yapıldı. Hanımlar Merkezi kaldırılarak bütüncü!
bir Hilal-i Ahmer Cemiyeri oluşturuldu. Merkezin Ankara'ya taşınması için de
karar alındı ve yeni tüzÜğÜll 8'inci maddesi gereği bu karar uygulandı. Aynı
karar çerçevesinde,
Yönetim Kurulu'nun
iki temsilcisi de Cemiyet'in
İstanbul' daki etkinliklerini yürütmek üzere bu kentte bırakıldı . Bu toplantıda
ayrıca, kaza merkez kurullanna üç hanım üye seçilmesi, il merkez kurullannın
da beş kişiden sekiz kişiye çıkanlması da kararlaştırıldı. 3
Alınan kararlarla gelen değişikliklerin biri de İstanbul ambanndaki eşya ve
gereçlerin Eskişehir'e taşınmasıydı. Bu işlem sırasında kullanılmayacak bazı
eşyalar satıldı ve elde edilen gelir, Hilal-i Ahmer hazinesine eklendi. Kurum,
1926 yılında Eskişehir binasını satın aldı.
Bu büyük değişiklikle Hilal-i Ahmer Cemiyeti, neredeyse bir kez daha "yeniden yapılanma" geçirdi. Bu süreç içinde Ankara'nın ve bizzat Cumhurbaşkanı'nın
desteği hiç eksik olmadı. Nitekim, Cumhurbaşkanı, genel merkezi artık Ankara' da
olan Cemiyet' e bu desteğini, 1926Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin yeni toplantı
yılını açış söylevinde daha önce yer verdiğimiz teşekküründen sonra, şu sözleriyle
güçlendirmişti: "Hilal-i Ahmer aza adedinin memleketin rüştü içtimaiyesiyle
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mütenasip bir dereceye kadar varmasını ve bütün milletin bu tenasübü temin
etmesini temenni ederim". Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu sözleriyle, kuruma üye
olunarak verilecek desteğin ülke için neredeyse bir sosyal gösterge olduğuna
dikkat çekmiş ve Türk halkını, yararlı1ığı defalarca kanıtlanmış bu kuruma üye
olmaya çağırmıştl. 4
Cumhurbaşkanı, bununla da kalmamış, ertesi yıl kurumu güçlendirme
yolunda daha da güçlü bir girişimde bulunmuş ve ordu mensuplarının tümünün
bu kuruma üye olmalarını önermişti. Milli Savunma bakanı Recep Bey de Gazi 'nin
bu isteğini vakit geçirmeksizin bir yazı ile en yaygın biçimde duyurarak ordu
mensuplarını Cemiyet' e üye olmaya çağırmıştı: 5
"Gazi Paşa Hazreleri 'nin Büyük Millet Meclisi 'nindevre-i içtiması bidayetindeki nutuklarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti aza adedinin milletin seviye-i ictimaiyesiyle mütenasip bir miktara iblağı temenniyatını izhar buyurmuşlardı. Memleketin
münevver kitlesi meyanında bulunan ordu mensubininin bu cemiyet-i hayriyeye
iştirak edecekleri vareste-i teemmül görülmektedir. Bilhassa harb ve içtimai felaket
esnasında muaveneti sebk etmekte bulunan bu müesseseye zahir olmak ayrıca
da bir vazife-i milliyedir. Bu nukat-ı nazardan kayd olunmak şayan-ı arzu olduğundan bu hususun en küçük teşkilata kadar tamimini rica ederim.
Müdafaa-i Milliye Vekili
Receb"

Atatürk'ün değinilen önerisiyle amaçladığı, kuşkusuz, sadece üye sayısının
çoğaltılmasını sağlamak değildi. Cumhurbaşkanı, ordu mensuplarının ülkenin o
dönemde sayıları pek de fazla olmayan aydın ve eğitimli kesimini oluşturduğunu
gözeterek, Cemiyet'in, kültür düzeyi ülke geneline göre daha yüksek üyelerle
güçlendirilmesini de düşünmüş olmalıydı. Böylece, Cemiyet üyeliği hem daha
özendirici olabilecek, hem de etkinlikler daha geniş katılımlarla desteklenebilecekti.
KurtUluş, cumhuriyetin duyurulması ve Atatürk'ün seslenişinin getirdiği
coşku ile üye sayısında büyük bir patlama olmuştu. Cemiyet, bir yandan yeni şubeler açarken bir yandan da ülkenin her yanından yüzlerce yeni üye kazandı. Bu
güvence ile Hilal-i Ahmer Cemiyeti, artık barış dönemine girmiş olan Türkiye'de
arkası kesilmeyen doğal afetlerin, öte yandan savaşların maddi olanaksızlar içinde
bıraktığı on binlerce kişiye sadece sağlık hizmeti götürmekle kalmadı. Büyük
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bir sosyal güvence kaynağı da olarak, görevini sürdürdü. Etkinliklerini gerçekten
yararlı olacak şekilde yürütebilmesi için her zamanki gibi, parasal gücünü
arttırması zorunluydu. Bu çerçevede, üyelik ödentileriyle düzenli olmayan iç ve
dış bağışların yetersiz kalacağı deneyimlerle bilindiğinden, yeni ve önemlisi,
düzenli gelirler getirecek olanaklar arandı ve bulundu. Bunların bir kısmı, şefkat
pulları, damga pulları, tayyare pulları gelirleri ve bayramlarda verilen titreler
gibi neredeyse vergi türünde bağışlardı. Bir kısmı, halkın zaten kullandığı, reklam
ve duyurularla Hilal-i Ahmer yapımı olanlarını satın alabileceği cep ve duvar
takvimleri, okul defterlerinden sağlanacak gelir veya işlenmek üzere bağışlanan
kurban derileri idi. Cemiyetin bir de maden suyu gibi ülkenin doğal kaynağının
üretiminden veya oyun kağidı, sinema filmleri gibi ülkenin ithal ettiği mallardan
sağlanan gelirleri oldu.
1927 yılının 23 Nisanı'nda Hilal-i Ahmer Kongresi toplandığında Cemiyet,
Genel Başkan, Genel Merkez Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Müdür olarak
çalışmaktaydı. Genel Müdürlüğün altında ise M.A.İ. Müdürlüğü, Personel Servisi,
Kontrol Müdürlüğü, Teftiş Heyeti, Evrak Servisi, Muamelat Müdürlüğü, Evrak
Servisi, Etimesgut Ambarı Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Şubeler Servisi,
Daire Memuru, Hukuk Müşaviri ve Doktor'dan oluşan servisler bulunmaktaydı6•
Nizamname gereği, Cemiyet, Kongre tarafından yönetilirdi. Kongre ise Genel
Merkez Kurulu ve Kızılay'a memur Milli Savunma ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıkları delegeleriyle Kızılay şubelerinden seçilen delegelerden oluşurdu.
Yılda bir kez toplanırdı. Kongrenin de bir Murakabe Heyeti (Denetleme Kurulu)
vardı. Kongrece seçilen üç denetçiden oluşan bu komisyon, denetlemekle görevli
olduğu yılın hesaplarıyla para ve yönetime ilişkin işlemleri en az üç ayda bir
incelemek ve bütçe tasarısı üzerinde düşüncelerini bir raporla Kongre'ye
bildiımekle yükümlüydü.
Kongre tarafından seçilen Genel Merkez Kurulu, yönetim organıydı ve en
az beşi hekim olan otuz Kızılay üyesinden oluşmuştu. Nizamname gereği, her
ayın ilk haftasında toplanmakla yükümlüydü. Yönetim, yardım, şubeler, personel,
bütçe, kadro, gelirler, satışlar göçmenler ve bu gibi işlere ilişkin kararlar burada
alınırdı.
Yönetim Kurulu, Genel Merkez Kurulu'nun yürütme organıydı ve bu kurul
tarafından seçilen yedi kişiden oluşmaktaydı ve haftada bir kez toplanması
öngörülmüştü.
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Nizamnaıne gereği, Cemiyet Genel Merkez ve Yönetim Kurulu'nda görev
alanlar, özürlerini bildirmeksizin ard arda üç kez gelmediklerinde istifa etmiş
sayılırlardı
Genel Müdür ise, doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Cemiyet'in
~
kendi altında toplanmış bütün servislerinin işlemlerinin yerine getirilmesini
sağlamakla yükümlüydü. 7
Cemiyet'in bir de Hilal-i Ahmer müfettişIerinden oluşan Teftiş Kurulu vardı.
Genel Kurul tarafından saptanmış teftiş bölgelerinde gezginci olarak dolaşır,
Cemiyet'in her türlü işlevini bu kurul denetler, Genel Merkez'e rapor verirdi.
1927 Kongresi'nde, o güne kadar süregelen denetleme uygulamasında
değişiklik yapılarak dört teftiş bölgesini altıya çıkarma karan benimsenmiş ve
Merkez-i Umumi'de bu bölgelerin aşağıdaki biçimde genişletilmesi kararlaştınlmıştı8 :
Birinci Bölge: Ankara
İkinci Bölge : İstanbul
Üçüncü Bölge: İzmir
Dördüncü Bölge : Adana
Beşinci Bölge : Diyarbakır
Altıncı Bölge : Trabzon
Daralan bölgelerde daha sıkı yürütülecek denetlerneyi sürdürmekle yükümlü
olacak müfettişIerde aranacak koşullar da yüksek okul bitirmiş olmak, beş yıllık
iş deneyimine ve iyi sicile sahip olmak ve 30 ile 50 yaş arasında bulunmak şeklinde
saptanmıştı. Aranan koşullara sahip olanlar arasından yabancı dil bilenler tercih
edileceği de aynca belirtilmişti.
Müfettişlik yönetmeliği gereği, Hilal-i Ahmer müfettişIerinin ilk altı aylık
hizmetleri staj sayılmakta olup, bundan sonra Merkezi Umumi tarafından asli
memur olarak atanacaklardı. Ancak, yeni düzenlemeden sonra, bir yıl önce
atanmış dört müfettişten biri olan Birinci Bölge Müfettişi Mazlum Rasim Bey'in
altı aylık stajdan sonra yeniden atanması onaylanmaınıştı. Bir yıl dördüncü bölge
müfettişi iken bazı nedenlerle istifa eden ve bunlann giderilmesi üzerine tekrar
müfettişlik yapmak isteyen Mustafa Bey ise, durumu incelendikten sonra yeniden
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aynı göreve atanmıştı. Bu uygulamalar, yeni yönetmeliğin hemen yürürlüğe
konulduğunun da göstergesi sayılabilir.9
1927' de ellinci kuruluş yıldönümünü kutlaması, Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'ne
ayrı bir dinamizm getirmişti. Başarılı elli yılı geriden bırakan kurum, tüm
görevlerini özenle yerine getirmeyi sürdürdü. Gerek yönetim, gerek denetim organları ciddiyetle çalışırken kurum, gelir kaynaklarını arttırabilrnek için üstlendiği
yeni sorumluluklara da dört elle sarıldı. Hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini
sürekli yükseltmeye çalıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin gelirleri bu yöntemlerle
arttırılırken, Kurum çalışmaları da çoğalrnaktaydı. Özverili savaş yılları yavaş
yavaş geride kaldıkça Cemiyet, türlü hizmetlerinde çalışan gönüllülerin yerini
alan ücretli çalışanlarının sosyal güvencelerini de düzene koyabilmek amacıyla,
kurum çalışanlarının özlük haklarının belirlendiği Memurin Nizamnamesi'ni 12
Nisan 1928'deki Genel Kurul'da çtkardııo. Hilal-i Ahmer bayrağı da standard
ölçülere kavuşturuldu . (EK 8)
Kurum, Genel Merkez' in Ankara 'ya taşınmasından beri kira ödemek zorunda
kaldığından yeni bina sahibi olmak, Merkez'in çözmek zorunda kaldığı bir
sorundu. 1926 yılında Merkez Komitesi Ankara'da bir bina yaptırmak için karar
aldı. Girişimler başlatılacağı sırada Kurum'a Ankara Belediyesi yardımcı oldu.
Belediye Meclisi 'nin 1927 Temmuz ayındaki toplantısında, Meclis Üyesi İstanbul
Eczanesi sahibi Hüseyin Hüsnü Bey'in önerisi üzerine yeni başkentin beğenilen
semti olan Yenişehir'de 2000 metre karelik bir arsanın Cemiyet'e bağışlanmasına
karar verildi. 40 metre genişliğindeki bir cadde üzerindeki bu arsa, o semtteki
arsaların metre karesinin 7-8 liradan satıldığı anımsanınca, yaklaşık 15.000 lira
değerinde idi. Belediye Meclisi 'nin kararı, Ankara Şehremanetinden Genel
Merkez'e bildirildi.11 1928 yılı Ekim ayında da inşaatı ihale sonunda 215,000
lira karşılığında Erzurumlu Nafiz Bey üzerine kalan yeni Merkez-i Umumi binasının yapımına başlandı. Dokuz ay içinde bitirileceği taahhüt edilen inşaatın tamamlanması biraz uzadıysa da Kurum, Ankara'nın en güzel yapılarından biri
olan yeni yerine 1929 yılında taşınabildi. 1930 yılı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Kongresi 20 Nisan Pazar günü yeni binada toplanırken, Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekili Dr. Refik Bey, konuşmasıyla, hem binanın hem de kongrenin
açılışını yaptı. Genel Merkez, bundan sonra zorunlu kira harcamasından kurtulmuş
olarak başkentte daha da yoğunlaşan işlerine daldı.
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti, düzenli olarak katıldığı Salib-i Ahmer Cenevre
Konferansıarı'nın aynı yıl 1906 Cenevre Mukavelenamesi'ni yeniden incelemek
ve bazı değişiklikler yapmak üzere gerçekleştirilen toplantısına bu kez çok daha
güçlü olarak katıldı. Bu konferansta önceki sözleşmede ele alınan bir çok nokta,
güncelleştirilirken Cemiyet'in önemli bir görev üstleneceği Birinci Dünya
Savaşı 'ndan beri süregelen savaş esirleri konusu da ele alınmıştı. 12 Uluslararası
yardım kurumlarından esirlere yönelik olarak beklenen olanaklar, davranışlar
yükümlülükleri de yeniden düzenlenmişti (Hilal-i Ahmer'in hizmetleri için
"Üsera"ile ilgili kısıma bakınız).
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yurt dışında gitgide daha iyi tanınıp iç yapısında
daha bilinçli ve güçlü duruma gelirken, gerek kurtuluş savaşını izleyen dönemin
ekonomik sıkıntıları gerekse dünya ekonomik bunalımı değindiğimiz yıllarda
Cemiyet' e desteği azaltmış, daha çok güçlenmesi beklenen taşra örgütlenmesi
ise bir türlü özlenen boyutlara ulaşamamıştı. Bu da halkın desteğini gerektiriyordu.
Kurumun halk yığınları tarafından beklendiği ölçüde benimsenmernesi ise,
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sadece ekonomik sıkıntılarla değil, yardımlaşma konusunda toplumsal bilinçlenme
ve sunulan hizmetlerle de ilgiliydi. Cemiyet'in hizmetleri para gerektiren işler
olmakla birlikte, maddi olanaklarını aşan, taşıyamayacağı
kadar büyük
yükümlülükler altına girmesinin, etkinliklerini sakatlayabileceği de bilinmekteydi.
Bu çerçevede, taşra örgütlerinde sağlık konusunda sergiler, müsamereler,
konferanslar düzenlemek, kurslar açmak gibi çok harcama gerektirmeyen
hizmetlerverilirken, bu etkinliklere mekan olmanın yanısıra, o yerin gelişmesine
katkı yapıp halka sürekli hizmet verirken Kurum'a da gelir getirebilecek örneğin
sinema açmak gibi girişimler de önerilmişti. Bu şubelerin Kızılay hakkında en
ileri ilgiyi uyandırabilecekleri araçlara başvurmalan, özellikle yerel basından
yararlanınayı hiç gözardı etmemeleri gerektiğinin de aynca üstünde durulmuştu.
Bu gibi gelişmeler sağlanırsa, Genel Merkez'in kaza şubelerinden bekleyeceği
gelirlerin de az çok ortaya çıkabileceği düşünülmüştü.
Bu ara özellikle son yıllann doğal afetlerinde elindeki tüm olanaklannı civar
felaket bölgelerine kullanan Eskişehir Deposu da ele alınarak ilaç ve tıbbi aletleri
tamamlandı, yenilendi. Öteyandan merkez Ankara'nın Eskişehir deposunun
yönetimini kontrol altında tutması gitgide güçleştiğinden, 1934 yılında, bugün
Kızılay'ın depo ve arşivinin bulunduğu Etimesgut'da bir depo binası inşasına
başlandı. Bu kuruluşa, Eskişehir' den nakledilmesi kararlaştmlan 250 vagon eşyayı
alabilecekbüyüklükte
bir de ambar yapıldı. Ecza-kimya maddelerinin uygun
biçimde saklanabileceği özel donatımıylabirlikte yeni ünite, 1936' da tamamlandı.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Türk dilini sadeleştirme çalışmalan sürerken, 1935
yılında Atatürk'ün önerisi üzerine, adını Kızılay'a dönüştürdü.u II Haziran
1941 'de
üyelerin
zamanlı
denetim

de tüzük değişikliği ile İdare Heyeti'ni yeniden oluşturduktan sonra
iş bölümünü yönetmeliklerle belirledi. Bu çerçevede, Kurum'da tam
bir genel müdür bulundurulmaya başlandı. Dört yeni müfettiş alınarak
kadrosu da genişletildi. 14

Kurum, bu tasanmlan uygulamaya dönüştürmeye çalışırken, her zaman
yanında yer aldığı Hükümet'in de yardımına başvurmuştu. 1945 yılı Genel
Kurul 'undan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine dilek başvurusu
yaparak hayır derneklerinin sosyal konulannın toplu bir şekilde ele alınması ve
ulusal yardımlaşma düşüncesinin yurt çapında örgütlü bir şekilde yayılabilmesi
için partinin katkısını istemişti. Bu konuda ilerleme kaydedilmesi, Kızılay'ın
doğal afetlerdeki katkılan, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasındaki sivil savunma
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ve pasif korunma hizmetleri, fakir halkla, okul çocuklarına yemek dağıtması,
hastaneler, dispanserlerde, salgın hastalıklar, aşı kampanyalarında sunduğu
özverili hizmetleriyle, ve kurumun dört elle sarıldığı propaganda kampanyasıyla
(ilgili bahislere bakınız) ilerleyen yıllarla düzelme gösterdi. Özellikle çok nüfuslu
bucaklarda gerçek bir patlama görüldü. Bu şubelerin, kazalarla ölçüşür boyutlara
ulaşıp onlar kadar gelir sağlamaları sonunda 1944 yılında Kurum'un esas nizamnamesinde bir değişiklik yapıldı ve 108. Maddeye eklenen bir fıkrayla kaza derecesinde gelir sağlayan nahiye şubeleri, doğrudan Genel Merkez'e bağlandı.
Merkezlerle şubelerin daha iyi çalışmalarını sağlayabilmek için de, yapılan tüzük
değişikliği ile, elde ettikleri gelirin daha fazlasını kendilerine kullanmanın
özendirici olacağı düşünülerek, bölgesel harcamaları yüzde altmışa çıkarıldı. Bu
durumda taşra örgütleri, elde ettikleri gelirin yüzde kırkını Genel Merkez'e göndereceklerdi. 15 Bu düzenlemenin olumlu gelişmeleri hemen ertesi yıl görülmüş,
örneğin, 1943 yılında 392,707 lira olan merkez ve şubelerin şefkat pulu geliri,
yerel harcama oranı yüzde altmışa çıkarıldıktan sonra, 1944 yılında 565 470
liraya fırlamıştı. 16 Bu önlemlerle ve halkın, olanakları oranında yaptıkları bağışlarla da desteklenen kurumun gelirleri, 1945 yılına kadar bir kez daha yükseldi.

KURUM PERSONELİ

Kurum, çalışanlarının özlük haklarına saygıyı ilkeleri çerçevesinde bilmiş,
değindiğimiz gibi, Memurlar Nizamnarnesi ile çalışanlarının haklarını güvenceye
almıştı. Çeşitli kuruluşlar kurumun şemsiyesi altına girdikçe, bu eklentilerdeki
çalışanlarının özlük hakları kadar sosyal hakları ile de yakından ilgilenmişti (Bk.
Maden Suyu ve Gaz Maskesi fabrikaları). Genel Kurul, savaş yıllarının her kesimi
etkileyen pahalılığı karşısında çalışanlarının çektiği zorluğu dikkate alarak memur.
ve hizmetlilerine er tayını verilmesini kararlaştırmış ve uygulamanın 1944 Nisan
ayında başlayabilmesi için gerekli mali önlemleri de almıştı. 17
Kurumun merkez ve şubelerdeki çalışanları çoğu kez bulundukları yerlerden
oluşturulmuş kadrolardı ve çoğu kez öğrenim durumları yüksek değildi. Genel
Merkez personelinin ise üçte biri yüksek, gerisi ilk ve orta öğrenim görmüş
kimselerden oluşmaktaydı. Bu husus, Ana Nizamname'nin 42. Maddesi gereği
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1950 yılında Kurum'u yaygın biçimde denetleyen Türkiye Kızılay Cemiyeti
Denetleme Komisyonu'nun da dikkatini çekmişti. Memurların çoğunun orta
öğrenim düzeyinde olması, kurumda yetenekli, deneyimli, yüksek nitelikli
personelin yetersiz olduğunun göstergesi sayılmış, Cemiyet, bu noktaya özen
göstermeye çağırılmıştı 18 Nitekim, Türkiye'nin tek parti yönetiminden çok partili
sisteme geçtiği aşamada, ikisi milletvekili üç kişilik denetleme komisyonu
Çanakkale Mileltvekili Emin Kalafat, Ordu Milletvekili Refet Aksoy ve
Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti Mütehassıs Muavini Kemal Karadenizli
tarafından gerçekleştirilen bu denetleme sonunda Kızılay'ın bütün üniteleri için
oldukça eleştirel raporlar kaleme alınmıştı. Denetleme Kurulu, her zaman
Hükümetle elele çalışmış olan Kızılay'ın denetlenen öbür birimleri gibi, Genel
Merkezi'ne de bir takım öneriler getirmişti (EK 9). Bu önerilerin kimi uygulandı,
kimi uygulanmadı veya uıygulanamadı. Ne var ki, mekan ve isim değişikliğine
karşın, Kızılay'ın amacı, hedefleri ve işleri değişmedi.
Cemiyet'in
şöyleydi: 19

esas nizamnamesine

göre yapmakla yükümlü olduğu işlerse,

Barış Zamanında :
- Hemşireler ve hastabakıcılar yetiştirmek,
- Hastaneler açmak ve yönetmek,
- Salgın hastalıklara, verem, sıtma, çocuk ölümü gibi afetlere karşı yardım
etmek,
- Büyük yangın, deprem,su baskını, kıtlık gibi doğal afetlerde yardım etmek,
- Toplu göçlerde göçmenlere yardım etmek,
- Hasta, düşkün, muhtaçlara bakmak,
- Sakat düşen, malul kalan yoksullara suni aza yaptırmak,
- Ülke sağlığının korunmasında ve kaza durumlarında ilk yardım önlemleri
almak,
- Amacı olan görevlerini kolaylaştırıcı bağış yardımları alarak yapmak,
- Barışta ve savaşta bütün görevlerini yerine getirmek için gereken araçgereçleri hazırlamak.
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Savaş Zamanında:
- Türk ordusuna, düşmandan alınan esirlerin yaralı ve hastaları ile zayıf ve
sakatlarına yardım etmek,
- Cephe gerisinde yardıma gereksinimi
acılarını dindirmek,

olanların bakımıarını

yapmak,

- Hasta ve yaralıların taşınmasına yardım etmek,
- Pasif korunma işlerine yardım etmek,
- Erkek ve kadın hastabakıcı ve yardımcılarının
yetiştirilmesine
ve
bulunmasına çalışmak, askerlik ve sağlık kurumlarına gerektikçe sağlık
ve gıda malzemeleri vermek,
- Gerektiğinde Kızılay hastaneleri açmak ve işletmek,
- Ordularda ve yurt içinde görülebilecek salgın hastalıklara karşı savaşa
katılmak,
- Savaş sakatlarına yapayaza yaptırmak,
- Türk, düşman asker ve sivil esirlerle, göçmenlerin değiştirilmesini, aileleriyle haberleşmelerini, para ve eşyalarının gönderilmesine yardım etmek
ve bunu sağlamak için örgütlenmek,
- Tehlikeli bölgelerde, cephe yakınlarında bulunan çocukların ve korunması
gerekenlerin Hükümetin öngöreceği
yerleştirilmesine yardım etmek,

güveı:ı.4 bölgelere
,

taşınmasına,

- İç savaş veya ayaklanma sonunda hasta ve yaralı ve yoksul düşenlere,
sağlık ve sosyal bakımdan elverdiğince yardım yapmak,
- Seferberlik duyurulduğunda bütün sayılan çalışmaları düzenlemek için
Genel Merkez üyelerinden birini genel karargaha delege olarak göndermek.

Savaş ve Barış Anında:
- Yabancı Kızılay ve Kızılhaçlarla,
- Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle,
- Uluslararası Kızılay ve Kızılhaçlar birliği tarafından gösterilecek heyetlere
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gerektikçe yardımlarda bulunmak ve bunlann sivil ve askeri makamlarla
ilişkilerini kolaylaştırmak,
- Yabancı ülkelerdeki benzeri kurumlara gerektikçe yardım heyetleri
göndermek veya başka yöntemlerle yardımda bulunmak.
Her biri parasal boyut içeren bu işleri merkez ve şubelerde yürütebilmek
için Kızılay'ın gereksinmesi olan para, daha önce de değinildiği gibi, temelde
üye aidatlan, bağışlar, ve gelir sağlayabilmesi için hükümetin de yardımıyla
oluşturulan olanaklardan elde edilmekteydi. Bu altyapı ile açıkladığımız çerçevede
çalışan Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ülkenin gelişmesi oranında artan görev ve
sorumluluklan, Kızılay'ı sürekli daha iyi tanınma ve daha çok üye edinme çabası
içinde tuttu.

DAHA GÜÇLÜ BİR HİLAL-İ AHMER İçİN

Genel Merkez, Hilal-i Ahmer şubelerinin daha ciddi ve güvenilir şekilde
çalışmalanna yönelik önlemler alırken, bir yandan da hem şubelerin hem de
üyelerin sayısının arttınlması için uğraşıldı. Hem Cemiyet'in daha iyi tanıtımının
hem de üye sayısının arttınlmasının sağlanabilmesi için Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Reisi Dr. Refik, 15 Aralık 1925 günü Muhasebe Müdürlüğüne bir yazı göndererek
bu amaca hizmet edecek tanıtım kartlan yaptınlmasını istemişti:

BELGE 150
Kız Arş.Kl. 662

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkezi Umumisi
Aded 69 Ankara 15.12 .1341
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti Muhasebe Müdüriyetine

Cemiyetimize yardım ve bilhassa aza kaydını teşvik yolunda bazı ceraid ve
risale1er ve telefon şirketi haberiyle ilanat neşrettirilmesi hakkında Beyoğlu Heyeti Merkeziye Riyaseti'nden vaki iş'ar esas itibanyle muvafık görülmüş ve bu
hususta istimal edilmek üzere Cemiyet' e ait kartlann küçültüıüp altına minyatür
içinde büyük punto ile "Hilal-i Ahmer'i unutmayınız, Hilal-i Ahmer'e aza kayd
olunuz" gibi cümleler yazılarak mÜllasip bir klişe yaptmlmasına lüzum görülmüş
olmağla nümune izhar ve irsalini rica eylerim efendim.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi
İmza: Doktor Refik

Evrakça kaydedilmiştir.
Sayfa: 634, Tarihi: 19 Kanunu evvel 1340
Numrosu: 1057
Arif Süleyman Bey'e tevdii

YENİ ÜYE KAYıTLARı

Cumhuriyetin
ilk yıllarında kurumun geçmişinde ülkedeki yenilik
girişimlerindeki rolü de dikkate alınarak üye sayısının çoğaltılması için her
zamankinden daha ciddi girişimler sürdürüldü. Dönem, tek parti yıllanydı. Taşrada
parti merkezlerinin gücü de büyüktü. Unutmamak gerekir ki, 600 yıllık sa1tanat
yönetiminin alışkanlıklan, Cumhuriyetin duyurulmasıyla hemen silinmemişti.
Halkın İmparatorluk döneminden kalma buyunılan kabul alışkanlığı sürmekteydi.
Bu çerçevede, Halk Partisi merkezleri de, hükümet ile uyumlu çalışma sürdüren
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne
etkinliklerini
kullanarak pek çok üye kayıt
edebilmişlerdi. Örneğin Samsun'da bu yöntemle 200 kişi üye kaydedilmiş, yeni
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kayıtlardan bölgedeki müfettiş tarafından şifreli yazışmalarla bilgilendirilmiş
Cumhuriyet Halk Fırkası 'nın Genel Yazmanı da durumu bütün bölgede aynı
uygulamanın yapılmakta oluğunun da altını çizerek Cemiyet Başkanı 'na bildirmişti (BELGE 151a,b).
Üye sayısını çoğaltına yöntemi ne olursa olsun her yeni üye, Cemiyet'e yeni
bir ödenek müjdecisiydi. Kurumun daha işlevselolabilmesi

için parasal olanak-

larının çoğaltılması da kaçınılmaz bir zorunluluktu. Üye sayısının çoğalmasının
parasal boyutu aşan yararları olabileceği düşüncesiyle Cumhurbaşkanı bile
Meclis 'teki söylevinde bu konuyu gündeme getirmiş, üyelik çağrısı yapmış, hatta
bütün ordu mensuplarının Hilal-i Ahmer'e üye olmalarını önermişti .20
Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası da bu söylevden hemen sonra yayınlanan
15 Mart (1926) sayısının ilk sayfasında "Aza Kaydı Seferberliği" başlığı altındaki
yazı, hem Cumhurbaşkanı 'nın sözlerini hatırlatarak hem de dünyada Salib-i
Ahmer üyelerinin çokluğunu gösteren tablo yayınlayarak kamuoyuna üyelik
çağrısı yapmıştı: 21
"Cemiyetimizin hami-i muazzamı Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa
Hazretlerinin Hilal-i Ahmer azası adedinin memleketin rüşt-i içtimaisiyle mütenasip olmasına ve bütün milletin bu tenasübü temin etmesine matuf olan beyanat
ve temenniyatı, memleketin her tarafında bir şevk ve şitab ile karşılandığını
peyderpey içtima eden vilayet kongrelerini müzakerat ve mukarreratından istidlal
ediyoruz.
Diğer cihetten, Hilal ve Sa1ib-i Ahmer gayretleriyle alakadar measili
muntazaman takib eden beynelmilel Salib-i Ahmer mahvil-i aliyesinde de bu
yüksek hitabın bir hiss-i şükran ile telakki edildiği ve hatta 1 Teşrinisani nutkunun
Hilal-i Ahmer'e taallük eden kısmı Cenevre Merkez-i Umumisinin vasıta-i
neşriyatı olan mecmuayı resmiyenin Kanunusani nüshasına aynen derc olunduğunu görüyoruz.
Kemal-i şükran ile kaydedelim ki evvelce tahmin ettiğimiz vech üzere
şimdiden bir Hilal-i Ahmer aza kaydı seferberliği açılmıştır. Bu seferberliğin
vereceği velut ve mesut netayiçten çok eminiz.
Hilal-.İ Ahmer gibi vasi ve muntazam teşekkülata varid bir müesseseyi
milliyenin terakki ve inkişafı ancak halkın ekseriyet-i kahiresinin aza kaydolması
ve mefkure-i cemiyetin her tarafa yayılması sayesinde temin edilebileceğini büyük
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mürşidimizin lisan-ı beyanı ile burada bir daha tekrar ederken ecnebi memleketlerdeki milli Salib-i Ahmer cemiyetlerinin aded-i azasını ve bu azanın nüfus-ı millete
nisbetini natık aşağıya derc eylediğimiz cetvelin bizim için mucib-i teyakkuz
olacak erkamma bilhassa merkez ve şubelerimizin nazar-ı dikkatini celb etmek
isteriz. (Listenin tamamı veilmeyip içinden seçmeler örnek olarak verilmiştir.)
Almanya Salib-i Ahmeri aded-i azası 1 200 000; Gençlik Salib-i Ahmer
azasının adedi 1000; Yekun 1 201 000; nüfus-ı memlekete nazaran yüzde nisbeti
: 49.
Arjantin Salib-i Ahmeri aded-i azası 104399; Gençlik Salibi Ahmer azasının
adedi: 41 668, Yekun: 146067; nüfus-ı memlekete nazaran yüzde nisbeti 67.
Bulgar Salib-i Ahmeri aded-i azası: 12000; Gençlik Salib-i Ahmer azasının
adedi: 38418; Yekun: 56418: nüfus-ı memlekete nazaran yüzde nisbeti 99.
Cemahir-i Müttefıka-i Amerika Salib-i Ahmeri adedi azası: 3 012 055 Gençlik
Salib-i Ahmer azasının adedi: 5 549428, yekun: 8561 483 nüfus-ı memlekete
nazaran yüzde nisbeti: 14".

Üye sayısınınarttınlması için Atatürk'ün değindiğimiz söylevindeki çağrının
ses getirdiğinden birinci bölümde söz edilmişti ordu üyelerinin Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'ne üye olmalannın önerilmesinden sonra, Maarif Vekaleti'ne de bir
sesleniş yapıldı. Meclis-i Umumi'den Hilal-i Ahmer Başkanı'nın imzası ile gönderilen çağn şöyleydi:

BELGE 152
Kız. Arş. Kı. 311

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi Ankara, 27 Eylül, 1927
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Maarif Vekalet-i Celilesine

Trablusgarp, Balkan, Harb-i Umwni ve İstiklal muharebatında ve şimdiye
kadar ana vatanda vukua gelen yangın, zelzele, seylab gibi afat ve mesaib-i
wnumimizin hin-i vukuuna Hilal-i Ahmer'in ifa eylediği mesai-i şetkatkarane
ve yardımlar bütün milletimizce malumdur. Bu itibarla necip milletimizin
kıymetdar takdirlerine ve derin itimadına mazhar olmak için bütün varidatını
talısis etmekte tereddüt etmeyen Cemiyetimiz atiyen kendisinden muntazır yardım
ve hizmetleri muvaffakiyetle başarabiIrnek hususunda kuvvetli müzalıaretlere
muhtaçtır. Hilal-i Ahmer' in istinad edebileceği en kuvvetli menba bilcümle Salibi Ahmer'lerde olduğu gibi iane adedinin teksir ve tezyidi ile ifade olunabilir.
Esasen bu ciheti taktir buyuran hami-i muazzamımız kıymetli Reisicumhurwnuz
büyük Gazi Hazretleri de Büyük Millet Meclisi'nin geçen devre-i içtimaiyesinin
tarih-i küşadı olan i Teşrinisani 926 tarihinde irad eyledikleri nutuklarında
(...Hilal-i Ahmer aza adedinin milletin ruşd-i içtimaiyesiyle mütenasip olmasını
ve milletin bu tenasübü muhafaza eylemesini temenni ederim) buyunnuşlardı.
Reisicumhur Hazretleri 'nin bu kıymetli irşad ve işaretlerinden mülhem olan
merkez-i wnwnimiz bütün kuvvetiyle aza adedinin tezyidine çalışmaktadır. Bu
cümleden olarak memleketimizin en güzide ve münevver sınıfını teşkil eden
şuurlu ve kıymetli muallimlerimizi de Hilal-i Ahmer azası meyanında görmek
Cemiyetimiziçin çok kıymetli bir şeref teşkil edeceğinden tensib-i samilerine
iktiran ettiği taktirde bilcümle muallimlerimizin senede yüz kuruş gibi pek cüzi
ve senevi israfatımızın yüzde birini bile teşkil etmeyen küçük bir meblağ
mukabilinde bulundukları mahaller Hilal-i Ahmer merkez ve şubelerine vaki
olacak müracaatlara lakayd kalmayarak aza kaydedebilmelerinin maarif mıntıka
eminlikleri tarafından bilcümle maarif ve mektep idarelerine tebligat-ı lazıme
ifasını ve hfumet-i mahsusamızın lutf-ı kabulünü rica ederiz efendim.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi

Ülke aydınlannın sayısının pek de fazla olmadığı o dönemlerde iki aydın
grubu oluşturan öğretmenler ve ordu mensupları, kütleler halinde Cemiyet'e üye
olduklarında, kuşkusuz Cemiyetin niteliğini yükselttikleri kadar, üyelik
aidatlarıyla, önemli bir maddi katkı sağlıyorlardı. Öğretmenlerin kurumla
bağlantılı olmaları, doğalolarak Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile öğrencileri de
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buluşturuyordu. Okullar, yeni yetişenlere Hilal-i Ahmer ruhunun, yardım
duygusunun aşılanabileceği en uygun yerlerdi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, eğitim
yuvalarında da tanıtımını yapmak isterken, okul yöneticilerinden de destek
görmekteydi. Hatta bazı yöneticiler, Cemiyet'in tanıtıcı afışlerinin okullarını
renklendiriken öğrencileri sağlık konusunda bilgilendireceğini düşünerek Genel
Merkez'e başvurup Kızılay'ın hazırladığı "sılıhi tablolar" ve "imdat levhaları"
istemişlerdi. (BELGE 153, 154) Gençlik kollarının örgütlenmesinden sonra
Cemiyet'le daha iç içe olacak eğitim ordusunun desteği, "bu günün küçüğünün
yarının büyüğü" olduğu düşünülünce, okullardaki katılım, Cemiyet'in gelecekteki
gücünün güvencesi sayılırdı. İşte bu nedenle, Cemiyet'in iki aydın kitlenin, eğitim
çevresi ve ordunun katılımına gereksinmesi büyüktü. Üstelik, bu iki etkin grubun
Cemiyete üyelikleri özendirici olmuş, örneğin, İş Bankası'nın Ankara Merkezi,
müdür ve çalışanlarıyla birlikte Cemiyet' e üye olmuşlardı22
Ne var ki, Türkiye'nin değindiğimiz kurumlaşma sıralarında, askeri ceza
yasasında 1938 yılında yapılan değişiklikler çerçevesinde askerlerin derneklere
üyeliklerine bir takım kısıtlamalar getirilmişti. Bu durumda Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Reisi de olan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili, Milli Müdafaa Vekili'ne
Cemiyet'in ordunun ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen bir hatırlatma
yapmak gereğini duydu. Kurum yaygınlaştıkça ondan beklentilerin de çoğaldığını,
kurutuluş savaşının yaraları sarılırken, Türk-Yunan mübadelesi sırasında, doğal
afetler karşısında Kurum'un hep ordu ile el ele olduğunu hatırlatan ve bu kitlenin
desteğinden yoksun kalmanın Cemiyet için ciddi bir kaygı olduğunun vurgulandığı
bu hatırlatmada, askerlerin Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne üyeliklerinin başka
derneklere üyelikle bir tutulmamasını isteyen Genel Başkan, Milli Müdafaa
Vekaleti'ne aşağıdaki yazıyı göndermişti:

BELGE 155
Kız. Arş KI 311

Milli Müdafaa Vekaleti Celilesine
Hayırsever Vatandaşlarımızdan görmekte olduğumuz şayanı şükran alaka
ve kıymetli yardımlardan mülhem olarak insani gayelerin tahakkuku uğrunda
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günden güne daha şamil hizmetlerde bulunmak gayesini istihdaf eden Cemiyetimiz; bu hayırlı mesaisinde muhterem Ordumuz mensuplarının değerli
yardımlarından müstefit olmakta idi.
Bazı teşekküllerimizin heyetine bu emel ile intihap edilmekte olan mensubini
askeriyenin mafevk makamlarından aldıkları emre binaen Cemiyetimiz teşkilatına
iştirakden içtinap ettikleri anlaşılmaktadır.
Malumu devletleri bulunduğu vechüzere; Nizamnamei Esasimizin i7nci
maddesinin 5 inci fıkrası; Yekaleti Celileleri tarafından intihap olunacak bir askeri
murahhasın Merkezi Umumimiz içtimalarına iştirakı suretiyle Cemiyetimiz ile
Yekalet-i Celileleri arasındaki temasın muhafazasını takyit etmekte ve -yegane
hayır ve şefkat müessesesi olan:üstü çizilmiş- Cemiyetimizin; -beşerin: üstü çizilmiş- ıztiraplarını tehvine matuf hizmetleri, bilhassa seferde Ordu sıhhiyesinin
bir lazımıgaynmufarıkı bulunmasına binaen diğer Cemiyetlere kıyas edilemeyeceği şüphesize dir) bulunmaktadır.
Bahusus yeni askeri ceza kanununun i49 uncu maddesinde muharrer kaydı
ihtirazi de maruzatımızı müeyyit bulunmakta olduğundan, bu maddedeki müsaade
kaydının Cemiyetimize teşmili suretiyle Merkez ve Şubelerimizce intihap
edilmekte olan muhterem mensubini askeriyenin de teşkilatımıza iştiraklerine
müsaadei Yekaletpenahilerinizi arz ve keyfiyetin tamimen icap eden makamlara
tebliği esbabının istikrnal buyurulması istirhamiyle takdimi ihtiramat eylerim
efendim.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi
Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekili

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, etkinliklerini sürdürebiİmek için üyelerine
bağımlıydı. En büyük hedeflerden biri, üye sayısının çoğaltılmasıydı. Bunu
sağlayabilmek için Kurum, sistemli tanıtım etkinliklerine git gide daha büyük
önem verdi.
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TANıTıM - PROPAGANDA

Aslında Cemiyet, kuruluşundan beri, adından sıkıntılı zamanlarda halka el
uzatan kurum olarak söz ettirmişti. Savaşlardaki büyük görevini biryana
bırakırsak, yurt içinde ileriye doğru geliştirilen temel değişimlerde, örneğin, Türk
kadınının toplum içinde yer almasında, veya kızlara ekonomik özgürlük
sağlayacak bir eğitim kurumunun açılmasında da baş rolü elinde tutmuştu. Öte
yandan, sanat evi, hanımlar merkezi gibi uzantılarının piyangolar, müsamereler,
kermesler, sergiler bayramlardaki çiçek günleri gibi eskiden beri sürdürülen gelir
getirici etkinliklerinin belli yerlerde belli kitlelere seslendiğini öne sürsek bile,
cumhuriyet döneminde eklenen rozet satışlan, maden sulan, oyun kağıtlan, şefkat
pullan ile yapılan reklamlar, hele okul defterleri ve cami günleri dolayısıyla her
eve girmişti. Ancak, üye sayısının artması ile daha iyi tanınmasının arasındaki
sıkı bağlantıyı düşünerek sayılanlarla yetinmeyen, Cemiyet, yurt içinde ve yurt
dışında ciddi bir propaganda kampanyası da sürdürdü. Üzerinde kızılayamblemi
olan okul defterleri, kartpostallar, takvimler gibi, halkın her zaman kullanabileceği
şeyler üretildi. Kızılay çalışmaları, kısa metrajlı propaganda filmlerinde yurdun
her tarafında sinemalarda gösterildi. "Kızılay'ın 73 Yıllık Hayatı" başlıklı, adı
üstünde bir kitap bastmldı ve geniş çapta dağıtıldı. Kongre kararlanna uyularak
Kurum 'un yaptığı yardımlar iyi ayda bir radyo ve gazetelerde
halka
duyuruldu23 .Yurt dışı içinse, Kızılhaç ve Kızılay şubelerine gönderilen albümler,
resimler, mektuplar, armağanlar, ayrıca, düzenlenen türlü sergilere katılarak
tanıtım ve propaganda sürdürülürken yurt içinde değindiğimiz yöntemlerin yanı
sıra bazı yeni yöntemlere de başvuruldu:

Afişler

Cemiyet'in özellikle krizli anlardaki yadsınamayacak işlevlerine karşın,
yardım gerektiren olay giderildikten, yaşam normale döndükten sonra yapılanlar,
genellikle belleklerden siliniyordu. Oysa bu kurumun ancak kamuoyunun desteği
ile ayakta durabileceğinin sürekli olarak hatırlatılması gerekmekteydi. Bu bakış
açısıyla, kırmızı ay'lı afişlerden oluşan hatırlatmalarla üyelik önerilerinin Cemi-
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yet'in yararlannı da anlatan kısa sloganlarla bankalar, postaneler, kahvehaneler
gibi yoğun halk kitlelerinin sürekli doldurduğu genel yerlere asılması bir tanıtına
yöntemi olarak düşünüldü. Bu yöntem, 19 Haziran 1930 tarihli bir yazı ile
muhasebe müdürü tarafından Genel Başkanlığa iletiIdi. (BELGE 156).

Resim 46: afış

Radyo Konferansıarı

Kurumun amblemini taşıyan Kızılay'ı hatırlatıcı afışlerin yaygın biçimde
gözler önüne asılması uygulamasının kabul görmesinin yanı sıra, tanıtımı için o
dönemde halka ulaşmanın en yaygın ve önemli aracı olan radyodan da yararlanıl-
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ması kararlaştınldı. Kaldı ki, II. Dünya Savaşı öncesi dünyada yeniden savaş bulutlarının dolaşmaya başlaması üzerine Kızılay bir kez daha savaş önlemleri
almaya da zorlanmıştı. Bu durumda halkın desteğine gereksinimi daha da artmış
olarak radyo kanalıyla propagandaya sarıldı. Halka savaşlardaki yadsınamayan
katkısını ve rolünü hatırlatabilmek için Kızılay'ı tanıtan ve işlevlerini anlatan
programlar yapmaya başladı. Bu konferansıardan ilki, Kızlay Cemiyeti Umumi
Merkezi Reisi, Ağrı Mebusu Dr. Hüsamettin Kural tarafından 28.10.1939Cumartesi akşamı saat 21,15'te Kızılay'ın tarihçesini anlatan ve yakın geçmişteki yardımlarını sıralayan konferanstı. 24 Bu programın ilgi görmesi üzerine, ülkenin
tanınmış sözcüleri tarafından radyoda Kızılay'cılığın altını çizen konferanslar
verdirmek, bir propaganda yöntemi olarak benimsendi.25 Bu konferansıarın her
birinde halk, Kızılay'a destek vermeye çağınlıyordu. Ankara Kızılay Merkezi
İkinci Başkanı RaufBayka~ 1940 yılı Kızılay Haftası'nda yaptığı konuşmada,
Kurum'un bütçesinde toplam 13 706 lira olan kurum gelirlerinin sadece 2715
lirasının üyelerin bağışları olduğunun altını çizerek "2715 lira! Bu miktar
Ankaramızda hiç değilse on misli fazla olmamalı mıydı? Radyoları karşısında
beni dinleyen hamiyetli yurtaşlarımın bu rakamların bu kadar az olduklarını
işittikleri şu anda "niçin bu kadar az" der gibi soruşturan nazarlarla yekdiğerinin
yüzlerine baktıklarını görür gibi oluyorum. Evet, ne için bu kadar az?" diye halkı
sorgulayan, oldukça sitemli bir konuşma yapmıştı. 26
Unutınamak gerekir ki Türkiye'nin hemen yanı başındaki savaş, değindiğimiz
günlerde ülkede herkesi radyoların başına adeta çivilemişti. Bu bağlamda
Kızılay'a yönelik programların sık sık yer aldığı radyo, Cemiyet için son derece
etkin bir tanıtına ve propaganda aracıydı. Böylece, radyoda Kızılay'ın işlevlerini
dile getiren, yardımlarını anlatan duygu dolu konuşmalar yer almaya başladı.

Kızılay Bayram Gazetesi

Pek çok okurun hatırlayacağı gibi, oldukça yakın bir tarihe kadar günlük
gazeteler, Şeker ve Kurban bayramlarının ilk günlerinden sonra yayınlanmazdı.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti de bayramların geri kalan günlerinde hem haber almak
isteyen halka hizmet sunabilmek, hem de bir yandan Kurum'u tanıtırken bir
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yandan da gelir sağlayabilmek için o günlerde Kızılay Gazetesi yayınlamayı
kararlaştırdı. Bu uygulama çerçevesinde, bir çok yerde tek haber kaynağı olan
gazeteden yoksun kaldığı bayram günlerinde halk, güncel haberleri, yurtta ve
dünyada olup bitenleri ve onlarla ilgili yorumlan Kızılay'ın bayram gazetelerinde .
okuma olanağı buluyordu Elden ele dolaşan Kızılay Gazetesi, doğalolarak, kurum
için bir tanıtma olanağıydı.
Özellikle savaş yıllannda habersiz kalmak istemeyen halk arasında bu hizmet,
sevinçle karşılandı. Kızılay Gazetesi, o yıllarda her zamankinden yaygın biçimde
okundu ve daha geniş bir kitleye seslendi. Bu olanaktan yararlanılarak gazetenin
daha nitelikli çıkanlabilmesi için i944 yılında Cemiyet, Basın Birliği ile bir
anlaşma yaptıY İki haber aracından biri olan radyonun çok yaygın olmadığı
sıralarda Kızılay Gazetesi, uzun yıllar birçok yörenin bayram günlerinde dünyaya
açılan tek penceresi oldu.

Kızılay Haftası

Yıllardır Türkiye'nin her tarafındaki merkez ve şubelerinde yapılan Kızılay
kutlamalan, 1941 yılında alınan bir kararla 28 her yerde 29 Ekim günü başlatılan
Kızılay Haftası olarak kutlanmaya başlandı. Bu olayın Cumhuriyet Bayramı
coşkusu içinde Kızılay Haftası olarak kutlanması da kurum tanıtmalanna ayn
bir boyut getirdi. Başkentte her yıl Hipdrom'da 29 Ekim günü yapılan geçit
resminin son ögesi olarak üzerinde hemşire ve hastabakıcılann halka gülümseyerek el salladığı çiçeklerle donatılmış Kızılayarabasının süzüle süzüle geçmesi,
sonra, hafta boyunca bu arabanın Kızılay binasının önünde durması, binanın
yıktmlmasına kadar süren bir gelenek oldu.
Kızılay Haftasının amacına gelince, bu, Kurum'un güçlenmesini sağlamak,
bunun için de üye sayısını artırmak, hafta boyunca tanıtıcı yayınlar yapmak,
gelir arttıracak programlar hazırlamaktı. Karann alınmasının ertesi yılı başlatılan
uygulamada ve sonrakilerde, hafta boyunca radyoda da Çocuk Kulübü, Kızılay
programı sunuyor, konuşmalar yapılıyor, hatta Kızılay'la ilgili bir de temsil
veriliyordu. Evlere Kızılay zarf1an dağıtılıyor, köylerde ihtiyar heyetleriyle işbirliği yapılarak kutlamalann gözardı edilmemesi sağlanıyordu. Halkın büyük katılım
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gösterdiği Kızılay Haftası etkinlikleri, savaş ekonomisinin zorlayıcı koşullarına
karşın hemen ürün verdi: 1943 yılında 4 Kasım'a kadar süren Kızılay Haftası
sırasında Cemiyet'e 49,353 yeni üye kaydedildi Bu üyelerden 43. II 7 lira aidat
toplanırken bu tutara 19,136 liralık bağış da eklenmişti .29

Resim 47: "Kızılayarabası"

Türkiye Hilal-İ Ahmer Mecmuası

Aylık bir dergi olan "Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası" da Cemiyet'in düzenli bir gelir kaynağı idi. 1921 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer Mecmuası olarak
her ayın l5'inde İstanbul'da yayınmaya başlanan bu derginin adı, sahanat
kaldınlınca değiştirilmişti. Bu dergi, sadece Cemiyetle ilgili bilgileri ve haberleri
yansıtmalda kalmıyordu. Güncel gelişmelerin yanı sıra, yurt dışındaki gelişmelere
de yer veriyordu. Ayrıca, her sayısında yer verdiği ve konunun uzmanlarına
yazdınlan sağlık, eğitim, çocuk yetiştirilmesi, davranış biçimleri ve psikolojik
konular gibi çok yaygın kitleleri ilgilendiren ve kamuoyunu bilgilendiren
aydınlatıcı yazılar da herkesin ilgiyle izleyebileceği içerikteydi. Bu konulara örnek
vermek gerekirse, "Cüzzam Hastalığı" "VitaminIer", "Evlere Musallat Olan
Tufeyli Hayvanlar" (1927); "Tütün İçenler", "Çocuk Vefatları" "Şişmanlık
Hastalık Mıdır" (1928); "Cehaletle Mücadele" (Harf Devrimi), "Güneşin Sıhhat
Üzerine Tesiri", "Şarlatanlık ve Batıl İnançlar" (1929), derginin çok ilginç
konularından sadece birkaçıdır. Okuyucu kitlesini arttırabilmek için, her sayının
içeriği İngilizce ve Fransızca olarak birkaç sayfada özetleniyordu.
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Resim 48: "IS Eylül 1921 tarihli Osmanlı Hi1a1-i Ahmer Mecmuası'nın

ilk sayısının kapağı"

1928 yılında Ankara'da yayınlanmaya başlanan derginin pek çok sayısında
halkı abone olmaya çağıran duyumlar bulunuyordu. Derginin yıllık abone bedeli
bir liraydı ve bu fiyatın, savaş yıllannda da arttınlmadığı gözlenmektedir. Ancak,
bu tamamen sembolikti. Aslında dergi, aşağıdaki yazıda görüldüğü gibi, şubelere
ve isteyenlere ücretsiz olarak dağıtılıyordu:

BELGE 157
Kız Arş. Kls. 195

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti İstanbul, 31 Mart 1924
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Merkez-i Umumisi
Aded: 69/551

Ankara Hilal-i Ahmer Merkezi Riyaset-i Aliyyesine:

"Hilal-i Ahmer Mecmuası" meccanen tevzi edilip mukabilinde bir ücret talep
olunmaz ve şuabata veya lüzumu olan yerlere tevzi edilmek üzere merakiz-i
saire misillü merkez-i alilerine de gönderilen mecmuaların bu kabilden bulunduğu
26 Mart 340 tarih ve 79 numrolu tahrirat-ı aliyyelerine cevaben beyan ve bilvesile
teyid-i hürmet olunur efendim.

Hilal-i Ahmer Reisi Namına
İmza : Dr. Hikmet"

Öteyandan, dergi, Cumhuriyetle gelen yeniliklere hemen uyum göstererek
kurumun aydın kimliğinin bir tür belgesi de olmuştur. Örneğin, 1928 öncesi eski
harflerle yayınlanırken, daha alfabe devrimi gerçekleşmeden o yıl yeni harfler
üzerinde çalışmalar sonuçlanmadan, Eylül ayını içeren 85. Sayısının ilk sayfasını
okuyucusuna Latin harfleriyle sunmuş, resim altlarını da yeni alfabeyle yayınlamıştı. 30 Alfabe devriminden sonra yeni harflerle yayınlanmaya başlanan dergi,
bir süre sonra kağıt kıtlığı yüzünden ilkin iki, sonra üç ayda bir çıkarılmaya başlandı.
Çok sık olmasa da arasıra dergide yer alan reklamlar da vardı. Bu reklamların
başında, madensuyu reklamları gelmekteydi.
Yıllar boyunca yayınlanan derginin incelenmesi, Türkiye'deki gelişmelerin
de bir göstergesi sayılabilmektedir. Örneğin, kullanılan kağıdın kalitesi, yıllarla
değişmiştir. Resimli olan derginin kuruluş yılları ile daha sonraki yılların resimleri
hem giyim kuşam tarihçesini yansıtmakta, hem de fotoğrafçılık teknolojisinin
gelişmesini göstermektedir. Öteyandan, genç cumhuriyetin kurumlarının
oluşturulduğu, söz etmekte olduğumuz yıllarda, harf devrimi, dil devrimi, bürokrasinin şekillenmesi, v.s. gibi bir çok sorun içiçe ele alınmaktaydı. Bunların
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aynntılarına girmek konumuzu çok dağıtacaktır. Ancak, Derginin devrimlerin
yapılmakta olduğu sıralarda yayınlanan sayılarında ülkenin o yıllardaki genel
durumu ile ilgili olarak göze çarpan ilginç birkaç noktanın da altını çizmek
istiyoruz. Okuyucuya yönlendirici olabilecek bu birkaç noktaya değinmenin,
Kurum'un yenilikçi kimliğinin daha iyi anlaşılmasına da yarayacağı kanısındayız:
Derginin harf devrimini izleyen ilk sayılarında anlatımları latin harfleriyle
Türkçe'ye dökmekte karşılaşılan belirsizlikler ve sıkıntılar gözlenebilmektedir.
1929 yılında Hilal-i Ahmer Başkanı Ali Paşa'nın Genel Kongre'deki söylevinde
kullandığı "kongıra", "virmek", "idebilmek" gibi bu günkü yazın kurallarına
göre yanlış yazılmış kelimeler, 31 fonetik yeni yazıya geçiş döneminde yaşanmış
değindiğimiz bazı belirsizliklere örnek oluşturmaktadır. Aynı sıralar, Hilal-i Ahmer
Cemiyeti 'nin BELGELER kısmında da görülebildiği gibi, bir takım yazışmalarda,
eski ve yeni yazı birlikte kullanılmıştır. Yazışma kağıtlarında da savurganlığa
olanak vermemek amacıyla olmalı, eski Türkçe başlıklı kağıtların kullanımı da
bir süre sürdürülmüştür.
Bunun yanısıra, dil devriminin yapıldığı 30'lu yıllarda Türk Dil Kurumu'nun
kurulmasıyla birlikte Türkçe dilini sadeleştirilmesi, alışılagelmişler yerine kimi
de yeni türetilen öz Türkçe sözcüklere yer verilmesi gibi aşamalar geçirilmiştir.
Bilindiği gibi, o dönemde kullanılmaya başlanan öz Türkçe sözcüklerin bir kısmı
toplumsal kabul görürken, bir kısmı da yerleşernemiş, bir süre sonra unutulmuştur.
İlgi konularının genişliği dolayısıyla tarihi bir bakıma yakın dönem Türk tarihini
de yansıtan Kızılay'ın yayın organında ve belgelerinde bu özellik çok belirgindir.
Değinilen dönemde mecmuada kullanılan dil bakımından öncekilere göre çok
daha kolayanlaşılır makaleler v~ya naklen verilen konferans metinleri, dil devrimi
aşamasında kullanılan, ancak, halk tarafından benimsenmeyerek daha sonra eriyip
giden bazı öz Türkçe sözcükleri de içermektedir. Aynı dönem yazışmalarında
ilginç bir başka gözlem de yeni bürokratik sözcüklerin tam oturmamış olmasıdır.
Örneğin, denetçiden söz edilirken, Müfettiş anlamına gelen "inspector" sözcüğü
kullanılarak imzalanmıştır. Üstelik, o da "ispecter" olarak yazılmıştır. (BELGE
147). Bundan başka, yine 1930'lu sayılarda, kimi zaman spor sözcüğü yerine
"ispor", kimi zaman Bölüm için "Şapıtr" sözcüğüyle karşılaşılmaktadır. Kanımız,
bunların geçiş döneminin yazın diline yansıyan karakteristikleri olduğudur.
Konuların izlenmesi de ülkenin tarihini vermektedir. Tıpkı. II. Dünya Savaşı
yıllarında yayınlanan sayılarda, neredeyse bütünüyle olası bir savaş durumuna
hazırlık ve önlemlerin yer alması gibi.

300

Bu yayın organının tanıtmada olduğu kadar kültürel yönünde de bir işlevi
olduğu kavrandığından,
Türkiye Kızılay Mecmuası, kurumdaki yönetim
değişikliklerinde, yeni kadrolar tarafından desteklenmiştir. Bugün de Kızılay
Dergisi, günümüze kadar uzanan yayın yaşamıyla, Türkiye'de Cumhuriyet'in
duyurulmasından beri kesintisiz sürdürülen çok ender yayınlarından biri olarak
hala okurlarına seslenmektedir.

Başka Yayınlar

1933 yılında Gençlik Kızılay Kurumu'nun kurulmasından sonra, genç kuşaklar
arasında tanıtıma da aynca önem verilmişti. O yıl kurum, propaganda amacıyla
bir yılın Kızılayetkinliklerini içeren "Yıllık", aynca, "Türkiye Kızılay Dernekleri
Üzerine Bir Konuşma", "Gençlik Kızılhaçı Nedir?", "Okul Çocuklarının Öğüd ve
Sağlık Bilgileri", "Dişlerin Sağlığı", "Kır Konakları" kitapçıklarını bastırarak
gençlere dağıtmıştır32 .• Öğrencileri çeşitli konularda aydınlatmak ve Kızılay ile
sıcak ilişkiler kurmalarını sağlamak için de Kızılay'ın yayınladığı "Gençlik Çağı
Nasıl Başlar" "Cinsiyet Hıfzısıhhası ve Öğretimdeki Önemi" "Gençlik Tatillerini
Nasıl Geçirmeli" gibi, gençlerin derslerinden ve büyük bir olasılıkla ailelerinden
öğrenemiyecekleri genel bilgileri içeren broşürler bastırıp dağıttı. 33
Aynı yıl yaptırılıp dağıtılan "Kızılay Çantaları" da her çevrede sık sık
gerekebilen ilk yardım malzemeleriyle yayınlar kadar etkin bir tanıtma aracı
olmuştur. Bu çantalar, gerektiğinde bir sınıfın, bir okulun, hatta bir köyün de
ivedi sağlık gereksinmelerini karşılayabilecek donanımda idiler. İlk yardımın
öneminin kavranmasında ve benimsenmesinde büyük roloynayan bu çantalar,
çok geçmeden üzerinde kırmızı ay resmi taşıyan Kızılay dolapları olarak sınıflara
asıldı, işyerleri, devlet daireleri, araba bagajları ve elbette evlerde en vazgeçilmez
araçlar olarak günümüze kadar geldiler.
Sinemalar eğlence aracı olarak toplum yaşamında gitgide daha çok aranır
olunca, eğitimcilerin sinema filmlerini eğitim amaçlı kullanmak istemeleri, hatta
buna başlamaları gibi, Kızılay da bu yaygın ve sevilen araçtan kendi tanıtımı
için yararlanmayı düşündü. Batıdaki Salib-i Ahmerlerin hem kendi tanıtım
filmlerini yaptırarak, hem de sinemalarda filmlerin öncesinde gösterilmek üzere
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hazırladıkları birkaç dakikalık eğitici-tanıtıcı filmlerden esinlenerek aynı
uygulamaya geçebilmek, 1930'lu yıllarda tartışılmaya başlandı. Görsel ve duysal
tanıtımın özellikle çocuklar arasında daha olumlu sonuçlar verebileceği,
dolayısıyla, okullarda, kışlalarda da Kızılaycılığın tanıtılması için kullanılması
düşünüldü. Kaldı ki, aynı sıralar, sinemalarda gösterilen bazı filmlerin, bu yaygın
araca tutkulya bağlanan çocuklara zararlı olabileceği de ülke çapında tartışılmış
ve Sıhhat Vekaleti'nce yenilenen "Hıfzısıhha Kanunu" nun 169. Maddesi ile küçük çocukların sinemalardan uzaklaştınlması için önlem de alınmıştı. Bu aşamada,
çocukların sinema isteğini gidermek üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin örneğin,
Almanya'daki çocuk kurumları ile görüşerek, hatta işbirliğine girerek çocuklara
uygun eğitici filmler yapma yöntemini geliştirmesi için yazılar da yazılmıştı.34
Ancak, çok pahalı olan sinema filmi yapımı, kısa metraj lı tanıtına şeritlerinden
ileri gidemedi.

HİLAL-İ AHMER MADALYASI .

Madalya geleneği, ilkin savaşlarda yararlılık gösterenleri, daha sonra da yarışmada üstün başarı kaydedenleri maddi olmasa da onursalolarak ödüllendirmek,
böylece, söz konusu işleve katkıyı özendirici hale getirmek amacıyla eski çağlardan beri sürdürülmüş bir uygulamadır. Veriliş nedeni belli yönetmeliklerle
saptanan madalyalar, tarih boyunca veren kişi veya kurumun adını ve çoğu kez
de ödüle konu olan olayı içeren yazı veya şekillerle donatılmış, çoğu kez yuvarlak,
türlü boyutlarda madeni nişanlardan oluşmuştur.
Salib-i Ahmer Cemiyeti de, bireylerde yardım kurumuna bağışta bulunma
veya yararlı hizmetler yapma duygusunu kazandırabilmek amacıyla neredeyse
kuruluşundan beri bu katılımı gösterenleri madalya ile ödüllendirme yolunu
.seçmişti. Nitekim, hemşirelik mesleğinin kurucusu olarak tanınan Florance
Nightingale adına bu mesleğe yararlı olanlara madalyalar vermek de kurumun
özendirici ve onurlandıncı bir etkinliği olmuştu. Uygulama, sadece Salib-i Ahmer
boyutlarında kalmamış, kurumun ilkeleri doğrultusunda genişlemiş, nitekim,
Hilal-i Ahmer Cemiyeti üyesi Safiye Elbi Hanım da 1921 yılında bu madalya ile
ödüllendirilmişti. Salib- i Ahmer madalyalan hemşirelik alanını da aşmış, kurumun
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adını duyuran, işlevlerini hatırlatan bir propaganda aracı olarak çeşitli etkinliklere
de yansımıştı. Örneğin, Hilal-i Ahmer Kadınlar Fabrikası'nın şehitlerin dul ve
yetimlerine parasal destek sağlamak amacıyla 1926 yılında Paris Süs Sanatlan
Sergisi'ne gönderdikleri el sanatları, madalyaya layık görülmüş, bu suretle,
sergilenen ürünler sadece tanıtıcı ve gelir getirici nitelik taşımayıp ülke için bir
onur kaynağı da olmuştu.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin

yurt dışındaki uygulamalardan

esinlenerek

başlattığı ve hatta günümüze kadar süregelmiş madalya geleneği de hem
Cemiyetin tanıtımı, hem kuruma yapılacak katkıları daha özendirici kılma yöntemi
de olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu'nda yardım cemiyeti adına ilk madalyalar, II. Abdülhamit döneminde Mecruhin-i Askeriye İane Cemiyet-i Osmaniyesi adına verilmişti. Bir tarafında Cemiyet'in ismi, öbür yüzünde de Padişah'ın tuğrası ile, aynca, Fransızca olarak Merkez Komitesi Üyesi sözleri ve Serviçen Efendi yazmakta
idi (EK 10).Ancak, Kurum'un da pek etkin olmadığı, değinilen dönem madalyaları
çok yaygın bir uygulama olmadı. Madalya yöntemi, Cemiyet'in yeniden
yapılanmasında yerleşti.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, büyük dayanağı olan bireysel bağışların sayısını
çoğaltabilmek amacıyla kuruma destek verenleri Hilal-i Ahmer madalyası ile
ödüllendirmeye daha 1912 yılında karar vermiş, hatta madalya nizamnamesi bile
çıkarmıştı. Uygulama ise 1914 yılında, irade-i seniye, yani, o zaman Cemiyet'in
\

onursal başkanı olan Padişah'ın isteği ile başlamıştı. Hatta kimlerin madalya ile
ödüllendirileceği ve madalyaların kimin tarafından verileceği bürokratik kadrolar
arasında yoğun tartışma konusu olmuştu. Sonunda, madalyaların rasgele
verilmemesi, ödüllendirileceklerin özenle seçilmesi, Merkez-i Umumi tarafından
kararlaştırılmıştı (Bk. Ciltl). Yine Salib-i Ahmer örnek alınarak Kurum'a yapılan
yardımın boyutlarına göre, altın, gümüş ve bronz olmak üzere kuruma katkılı
olanlara üç çeşit madalya sunmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurum tarafından verilen Hilal-i Ahmer
madalyaları, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış kurum amblemini taşıyan nişanlardı.
Cumhuriyet duyurulduktan sonra madalyalarda da değişiklik yapılarak yeni yönetimin simgeleriyle hazırlanmış olanların verilmesinin istenmesi doğaldı. Hatta
daha Saltanat'ın kaldırılması üzerine madalyaların üzerindeki Osmanlı İmparatorluğunu çağrıştıran yazılann kaldırılması için girişimler hemen başlatalmıştı.
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Yeni düzenlemenin gerçekleşmesine kadar da bir sabırsızlık dönemi geçirilmişti.
Bu sabırsızlığın sistemli duygularını, değişikliğin Cumhuriyetin duyurulmasını
hemen izleyen dönemde yapılmaması üzerine Kurum yansıtmaktan geri kalmamıştı. 1922 ve 1925 yıllarında hem madalyalann üzerindeki yazıların, hem de
veriliş yönetmeliklerinin değiştirilmesi için aşağıdaki girişimlerde bulunmuştu:

BELGE 158 a
Kız.Arş.K1. 1001

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
Aded: 323
Leffi: 1

İstanbul 7 Kanunuevvel 1341/1925

Riyaset-i Celileye
2 Kanunuevvel
cevabıdır:

341 tarih ve 41 numrolu emimame-i

riyasetpenahileri

Hilafet ve saltanatın ilgası üzerine Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin nizamnamelerinde bu makamlara temas eden mevaddın tadili nazar-ı dikkate alınarak 22
Kanunuevvel 330 tarihinde münakit Merkez-i Umumi içtimaında keyfıyet mevzuubahis edilip "Madalyaların irade-i seniyyeye arzı" kaydının tadili için
Ankara'ya tahrirat tastiri tezekkür olunmuş ve 5 Nisan 330 tarih ve 115/118
numro ile Heyet-i Vekile Riyaset-i Celilesi'ne sureti melfuftahrirat gönderilmiş
ise de bir cevap alınamamıştır. Hilal-i Ahmer'e ait bazı mesail-i muallakanın
takip ve intacı için hükümetle temasa gelmek üzere 340 senesi Teşrinisanisinde
Merkez-i Umumi karanyla Ankara'ya azimet eden Reis-i Sani Hakkı Şinasi Paşa
Hazretleri'ne madalya nizamnamesinden bir nüsha ve heyet-i vekile riyaset-i
aliyyesine yazılan berveçhi- bala tahrirat sureti takdim edilip bu meselenin de
intacı kendilerinden rica edilmiş ve müşarünileyhin Ankara'dan avdetinde
Merkez-i Umumiye ita eylediği izahatta madalya nizamnamesinin Büyük Millet
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Meclisi Kanun-ı Esasi Encümeni'nde bulunduğu ve Şura-yı Devlet'in teşkilinden
sonra nizamnamenin tadil ve tebdi1 edileceği bildirilmiş ve bu mese1e hakkında
bugüne kadar başkaca muamele cereyan etmemiştir. Bilvesi1e, arz-ı tazimat
eylerim efendim.
Hi1a1-iAhmer Muhasebecisi ( imza)
Heyefi idareye 10/12 (imza)

BELGE 158 b
Kız.Arş.K1 1001
Türkiye Hi1a1-iAhmer Cemiyeti
Merkez-i Umumi si

5 Nisan 339 tarih ve 115/118 Numroy1a Hi1a1-iAhmer Cemiyeti'nden Heyeti
Veki1e Riyaset-i Celilesine yazılan tahrirat suretidir:
Heyet-i Veki1iye Riyaset-i Celilesine

Hi1a1-iAhmer Madalya Nizamnarnesi mucibince gerek fiilen ve gerek nakden
Hila1-i Ahmer' e muavenette bulunmuş zevata verilecek madalyalar Hila1-i Ahmer
Heyet-i İdare, Ta1tifat Komisyonu ve Merkez-i Umumisince ita ve tasdik
olunduktan sonra bir şek1-i katiyyet iktisab etmek için irade-i seniyyeye iktiran
eylemekte idi. Sa1tanat-ı şahsiyenin i1gası üzerine irade-i seniyye makamına kaim
olmak üzere işbu madalyalar hakkında ne gibi muamele ifası lazım geleceği
kestiri1emediğinden mezkur nizamname mucibince itası tekarrür edip de eshabına
tevzi olunamayan mada1ya1ann bir an evvel tevzii için keyfiyetin bir karara raptı
ile sürat-i emir ve işan müsterhamdır efendim hazretleri.
5 Nisan 339
Hi1a1-iAhmer Cemiyeti Reis-i Sanisi
Hamit
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Aslına mutabıktır. 7 Kanunuevvel 341 (imza)

Cemiyet'in daha bir Osmanlı kurumu iken vermeye başladığı madalyalarda
Cumhuriyet'in duyurulmasından sonra hemen değişiklik yapmak istemesi,
kurumun yeni yönetimle uyumunun bir göstergesiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun
son bulduğu bir dönemde eski yönetimin simgeleri ile donatılmış madalyalar
kullanmak istemeyen Cemiyet, yeni madalyalann şeklinin belirlenmesini istemiş,
ressam Mesrur İzzet Bey tarafından da bir şekil çizilmişti. Ne var ki, sonınun bir
de parasal yönü vardı. Madalyalar doğalolarak metal değere sahipti. Üstelik
kurumun elinde bir altın, 1005 gümüş ve 2983 tunç madalya bulunuyordu. Kurum
da madalya venneyi sürdüreceğine göre, madalyalann ziyan edilmemesine de
özen gösterilmişti. Bu nedenle, ne gibi bir yöntem izleneceği kolay kararlaştınlamamıştı. Ancak üç yıl sonra eldeki madalyalann düzeltilerek Cumhuriyet madalyası haline getirilebileceği saptanabilmişti: Saptamalar ve öneri, bir de çizimle
birlikte aşağıdaki yazıyla Cemiyet Başkanlığına sunulmuştu.

BELGE l59a
Kız. Arş. KI. 1001
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Uınumisi
Aded: 91 Ankara, 17 Kanunusani 1342/1926

Riyaset-i Celileye

Hilal-i Ahmer madalyalannın yeni şekillerine ait olarak ressam Mesrur Bey
tarafından tersim edilen resim leffen takdim kılınmıştır. Cemiyetimizde
mukaddema imal edilen madalyalann alt kısımlannın aynen ve üst kısımlanndaki
Osmanlı İmparatorluğu Tuğra ve yazısı yerine Türk Cumhuriyeti arma ve
ibaresinin ikamesi ile tadilen istimali mümkün bulunduğu ve şu suretle külfet ve
masraftan ve madalyaya olan ihtiyaçtan müstani olacağımız ve ambarlanmızda
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bu şekilde kabil-i tadil madalyalardan bir adet altın, ve 1005 adet gümüş ve 2983
adet tunç madalya mevcut olduğu bilmünasebe arz olunur efendim hazretleri.
Muhasebe Müdürü (imza)

Evrakça kayd edilmiştir.
Sayfe: 648,
Tarihi: 17 Kanunusani 26,
Numrosu : 31 Merbutu : 1

Heyet-i idareye 21/1
Merkez-i Umumiye arzı tezekkür olundu. 11 Mart 1926
Merkez-i Umuminin 28 Mart 926 tarihli içtimaında kıraat olundu.
(idare heyetinden dört imza)
Cemiyet madalya ile ilgili sorununu bir an önce çözüme ulaştırmak istemekteydi, çünkü maddi değeri olmasa da madalyaların onursal ve anısal değeri oldukça
benimsenmişti. Düzenli yönetmelikler çerçevesinde de verildiklerinden, madalya
hak etmiş kimseler, değinilen değer çerçevesinde bir an önce madalyalanna kavuşmak istemekteydiler. Kaldı ki, aşağıda Kurtuluş Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer'in
sağlık malzemelerinin Anadolu 'ya taşınmasında yararlılık göstermiş bir kimsenin
madalyaya hak kazandığı ve bir an önce madalyasına sahip olmak isteği ile başvuruda bulunduğu ömekte görüldüğü gibi, Merkez'e bu konuda istekler gelmekteydi. Öteyandan, Merkez de, yine aşağıda görüldüğü gibi, benzeri durumları
inceleyip ilgili kimselerin hak sahibi olduğunu belgeledikten

sonra madalya

verilmesini kararlaştırıyordu.

BELGE 160 a
Kız.Arş.KI 1001

Ankara'da Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumi si Riyaset-i Celilesine
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Maruz-ı çakerleridir
Merbut vesika suretinden müsteban buyurulacağı üzere İstanbul ile Anadolu
arasında muvassala olmadığı mütareke müddeti zarfında Hilal-i Ahmer'e ait
malzeme-i sıhhiyye nakliyatının kısmı-azamının ancak masrafına tekabül edecek
derecede cüzi bir ücretle nakletmiş olduğum için müftehir ve mübahiyim. Bu
hizmet-i mukaddesenin nişane-i fahriyesi olmak ve evlad u ahfadıma yadigar-ı
ebedi kalmak üzere bir kıt'a Hilal-i Ahmer madalyasının itasına müsaade-i
celilelerini istirham eylerim efendim.
27 Mayıs 926
İstanbul'da Aksaray'da Cerrahpaşa 58 Numro'lu
Hanede mukim mütekaid-i askeriyeden kaymakam
Mehmet Salih

Evrakça kayd edilmiştir
Tarihi: 5 Haziran 926, Nurnrosu 388
Sayfa: 1049

Bahs ettiği vesikanın kopyasıyla tevsik edilerek taItifat komisyonuna takdimi
tezekkür olundu. 16 Haziran 926
(idare heyetidnen üç imza)

BELGE 160b
K.ız.Arş.KI. 1001
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umurnisi
223/206

İstanbul 16 Teşrinievvel1339/1923
Telefon nurnrosu: İstanbul 1783-1395-2653
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Mütekait kaymakam Salih Bey İstanbul ile Anadolu arasında muvassala olmadığı mütareke müddeti zarfında Hilal-i Ahmer'e ait malzeme-i sıhhiyenin
İstanbul' dan İzmit' e kadar mutasamf olduğu motorla ve yalnız masrafına tekabül
edecek derecede cüzi bir ücretle nakletmek suretiyle Cemiyetimize müfid hizmetler ifa eyletniş bulunduğunu mübeyyin vesika mumaileyhe ita kılındı.

Mühür: Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Croissant Rouge Turc

Bu durumda, elde kalan madalyaların, düzeltilerek hak sahiplerine verilmesinden sonra kurum, yeni madalyalar bastırmaya başladı.
Türkiye Cumhuriyetinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Halifeliğin
kaldırıldığı sıralarda, her konuda olduğu gibi madalya konusunda yoğun
tartışmalar olmuş ilginç gelişmeler yaşanmıştı. Şöyle ki, Halifelik 3 Mart 1924 'te
kaldınldığında, o yıl kimlere hangi tür madalya verileceği önceden saptanmış
bulunmaktaydı. Halife Abdülmecit Efendi ve hanedandan bazı kimseler de
Cemiyet' e 1000 liranın ustünde bağışta bulunduklannda, altın madalya alacaklar
arasında yer almışlardı. Ancak, Halifeliğin ve hanedanın 3 Mart yasalarıyla tarihe
karışması üzerine Kurum, belgede de görüldüğü gibi, (BELGE 161 a,b)bir yandan
ne yapmak gerektiğine ilişkin kuşkularını her halde Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ni kast ederek, "irade-i milliye'ye sormalı" sözcüğünü yazarak yansıtırken, yine de listedeki Abdülmecid Efendi ve hanedan üyelerinin isimlerinin
üzerlerini çizmişti. Yaptıkları büyük bağışa karşın bu kimseleri ödüllendirmeyerek
Cemiyet, bir kez daha Cumhuriyet yönetimi ile uyum içinde olduğunu kanıtlamış
oluyordu.
Kızılay madalyalarının bütün ayrıntılarını Kızılay Derneği'nin esas Nizamnamesinin 41. Maddesinin E fıkrasında Kızılay Madalya Talimatnamesi belirlemiştir:

ı.

Türkiye Kızılay Derneği'ne şükrana layık maddi ve manevi hizmetlerde
bulunan vatandaşlarla ecnebi şahıslara verilmek üzere bronz, gümüş ve
altın olarak üç derece madalya ittihaz olunmuştur.

2.

Türkiye Kızılay Derneği madalyalarının büyüklerinin kutru 3 cm. küçüklerinin de 1,5 cm. dir. Ön yüzlerinde Kızılay işareti, altlarında defne dalı

309

ve onun altında da (Savaşta ve Banşta İnsaniyetperverlik), arka yüzlerinde
zincir çerçeve içine (Türkiye Kızılay Derneği Madalyası 1877) ibaresi
yazılıdır. Kurdelası kırmızı beyaz ipekten mamuldür.
3.

Bronz madalya, on sene müstemirren derneğimiz heyetlerinde muvaffakiyetle vazife görmüş veya bir defada 25,000 lira para veya bu kıymette
temsili kabil mal bağışında bulunanlara verilir.

4.

Gümüş madalya, 20 sene müstemirren Derneğimiz heyetlerinde muvaffakiyetle vazife görmüş veya bir defada 100 000 lira para veya bu kıymetle
temsili kabil mal bağışında bulunanlara verilir.

5.

Altın madalya, 25 sene müstemirren Derneğimiz heyetlerinde muvaffakiyetle vazife görmüş veya bir defada 250 000 liradan yukan para veya
bu kıymetle temsili kabil mal bağışında bulunanlara verilir.

6.

Harpte veya sulhte Derneğe fevkalade hizmetlerde bulunanlarla Kızılay'ın
maddi veya manevi menfaatleri ile ilgili ziyaretler sırasında muvafık görülenlere Umumi Merkez Heyeti'nce tensib edilecek neviden madalya
verilir.

7.

Yukanda nevileri yazılı madalyalar, Umumi Merkez Heyeti'nin teklifı
ile esas Nizamnamenin 32. Maddesinin (B) fıkrasına tevfıkan Umumi
Kongre Karanyla verilir.
Umumi Merkez' ce acilen verilmesine lüzum görülen madalyalar ilk toplanacak Alelade Umumi Kongre'nin tensiplerine ittira ettirilir.

8.

Her verilen madalyaya mahsub olarak Umumi Merkez'ce bir berat (diploma) tanzim edilir. Bu vesikaya madalya alanın isim ve soyadı ile hüviyeti, madalya derecesi ve ne için verildiği yazılarak Umumi Merkez
Reisi tarafından imzalanır ve mühürlenir.

9.

Bronz madalya verilen zat, madalyayı aldığı tarihten itibaren Kızılay'a
karşı hizmet ve muavenete beş sene devam ettiği takdirde, kendisine
Dördüncü Madde mucibince bir gümüş madalya verilir.

10. Kızılay madalyalannın üç derecesini birden haiz olanlar hepsini birden
talike mezundurlar. Kızılay Derneği madalyalan, gÖğSÜllsol tarafına asılır.
ll.

Madalyalar, diğer madalyalann takıldığı günlerde takılır.
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12. Küçük madalyalar rozetler gibi adi günlerde de takılır.
13. Ölüme bağlı tasarruflarla yapılan bağışlardan nükul halinde Umumi
Merkez Heyeti karanyla madalyanın istirdadı ve beratının iptali cihetine
gidilerek keyfiyet iptalolunur.
15. Vefat vukuunda madalyalar geri alınmayarak varislere hatıra olarak
bırakılır.
16. 2 Ekim 1912 tarihinde kabul edilmiş olan (Osmanlı Hilal-i Ahmer
Madalyası Nizamnamesi) hükümleri ve buna istinaden o zaman çıkanlmış
olan madalyalar kaldınlmıştır.
17. İşbu talimatname, Türkiye Kızılay Derneği Umumi Merkezi Heyetince
kabulü tarihinden itibaren muteberdir.

ELLİNcİ YIL KUTLAMALARı

Bu bölüm içinde bazı özelliklerini sıraladığımız Hilal-i Ahmer Cemiyeti,
birbiri ardından yapılan, ülkenin toplumsal yapısını çağdaşlaştıracak

devrim

hareketleri gerçekleşirken 50. yılını kutlarnaktaydı. Bu özel yıldönümünü 1921' de
Tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması, şapka yasasının çıkanlması; 1926' da
Medeni Kanun'un kabulü, onu izleyen ticaret ve ceza yasası düzenlemeleriyle
Türk hukuk sisteminin çağdaşlaşması gibi devrimlerin getirdiği yeni ruhla daha
da coşkulu kutladı. Merkez-i Umumi, kutlamalar için şöyle bir program
düzenlemişti:

ı.

23 Kanunuevvel 192Tye müsadif Cuma günü Hilal-i Ahmer vilayet
merkezlerinde vali, belediye reisi, erkan ve memurin-i vilayet, askeri
kumandanlar, Tayyare, Himaye-i Etfal, Türk Ocağı gibi muhtelif cemiyet
mümessi11eri, memleketin eşrafı ve Hilal-i Ahmer azası davet olunarak
bir resm-i kabul icra edilecektir.

2. İşbu resm-i kabulde Heyet-i Merkeziye Reisi tarafından bir nutuk irad
edilecektir.
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3. Geçit merasiminde iane dere, aza kayd ve teberruat taleb edilecektir35

•

Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin elli yılı içindeki başarılarının halka aktarılması,
böylece kamuoyunun Cemiyet hakkında daha aydınlanması kuruma daha
çok sahip çıkması için bir olanaktı. O yıl, Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası
yayınladığı fevkalade sayılarla hem dünyada yardım kurumlarının
tarihçesini hem de Hilal-i Ahmer Cemiyeti.'nin 50 yıllık işlevlerini
:.

anlatmıştı. Yurt çapında, örneğin, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana,
Konya, Rize, Edirne, Bursa, BUrdur, Trabz<?n,Aksaray, Diyarbakır, Niğde,
Kastamonu, Sinop, Sarıkamış, Denizli, Eskişehir, Karahisarışarki, Kars,
Antalya gibi merkezlerdeki kutlamalara da geniş yer vermişti.36 . Bu
, kutlamalarda 'öncelikle göze çarpan ortak nokta, her bölgenin en yüksek
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..aşkeri ve sivil yetkili!erinin. törenlerin en iyi şekilde geçmesi için seferber
. alıpalanydı. Hepsinde.de cemiyet yetkililerinin resm-i kabulleri ve söylevleri için o dönemde sosyo kültürel gelişmenin nabzının attığı Türk Ocakları
kadar, vilayet binaları ve askerimahvellerin (ordu evlerinin) ayrıldığıydı.
Kısacası, bu Cemiyet'in tüIli devlet yetkililerince _desteklendiğinin göstergesiydi. Bu davranışlar,cemiyete
olan gllven kada~ Kurtuluş savaşının
anılarının tazeliğini ko:ruduğuo gürtletdeH1İiil-i Ahmer Cemiyeti'run savaş
boyunca yurt çapında sürdürdüğü özverili çabaların belleklerden silinmemiş
olduğunu da kanıtlamaktaydı.

Öte yandan, Hilal-i Ahmer'le devletişbirliğinin bir yansıması sayılabilecek
bu nutuklu, resm-i kabul1ü hatta resm-i geçitli tÖre~ier, genç cumhuriyetin bir
gövde gösterisi olarak da nitelenebilir. Unutmamak gerekir ki bu kutlamalardan
kısa bir süre önce ülke 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın
kurulması ve bir süre sonra kapatılmasıyla ile ilk çok partili deneyimini yaşamıştı.
Onu izleyen yıllarda büyük batı devletlerinin yanısıra, İsveç, Norveç, Danimarka,
Finlandiya, Romanya, Yugoslavya, Arjantin, Meksika, Afganistan, sınır
komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, İran, Irak Sovyetler Birliği gibi
devletlerle dostluk ve ticaret anlaşmaları imzalanmış, Ankara'da bu ülkelerin
elçilikleri açılmıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti savaş veya barış gözetmeksizin
yıllardır dostluk tohumları ektiği bu ülkelerde Türkler'in barış ve insanlık elçiliğini
yapmıştı. Ancak, Türkiye bu süreçte 1925 yılındaki Şeyh Sait ayaklanması ile
laik cumhuriyete ilk ciddi tehdidi yaşamıştı. Çıkarılan Takrir-i Sükun Yasası
(sıkıyönetim); kurulan İstiklal Mahkemeleri, 1926 yılında, kişisel bir olay gibi
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görünse de aslında yine cumhuriyeti hedef alan Atatürk'e karşı düzenlenen çok
yakın çevresini.n de adlarının karıştığı süikast girişiminde suçlu bulunanların
cezalandırılması,
bütün bunlardan sonra O'nun, Mondoros'u izleyen tüm
gelişmelerin belgesel açıklaması olarak 1927 Ekim'inde Cumhuriyet Halk Partisi
Kurultayı'nda 6 gün boyunca NUTUK'u okuması ve 1 Kasım'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesi, bu kutlamaların anlamına anlam katan siyasal gelişmeler
olmuşlardır. Kutlamaların yapıldığı illerin hemen hemen her biri cumhuriyet
ruhunu anlatmak üzere son birkaç yıldır yurdu karış karış gezen Atatürk'ü yakın
geçmişte konuketmişler, onun aydınlatıcı konuşmalarına sahne olmuşlardır. Bu
bütün içinde bakıldığında, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin sadece yardım derneği
olarak değil, yurdun aydınlanmasında da önemli misyon üstlenmiş bir kurum
olarak 50. Yılını kutladığı, kılavuz istemeyen görünen köyolmaktadır .
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KıZıLAY DERNEGİNiN GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ

Kuruluşundan b.eri sadece yardım kurumu olmakla kalmayıp ülkenin sosyokültürel gelişmesine de büyük katkılarda bulunmuş olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti,
Cumhuriyet'in duyurulmasından sonra bir kez daha yeniden yapılanırken bu çok
yönlülüğünü sürdürmüştür. Yeni Cumhuriyet'e vatansever, sorumlu, insanlık ve
yardım duygulanyla donatılmış bilgili ve bilinçli gençler yetiştirmede okullarda
öğretilen ilkelerin doğrultusunda, ancak, onların dışında yönlendiricilik yapacak
örgütlenmeyi gerçekleştirmiştir. Cemiyet, Kızılhaç'ın uluslararası gençlik kuruluşları ile haberleşmeler sürdürerek onların olumlu etkinliklerini, ülkelerini tanıtıcı
ve insanlığa yardım edici ilkelerle donanmış gençler yetiştirmekteki rolünü
yakından gözlemişti. Bu gözlemler sırasında gençlik kuruluşlarından yabancı
konuklar da ağırlamış, örneğin, 1929 yılında Macar Gençlik Salib-i Ahmeri'nden
15-18yaş arası 31 öğrenci Paskalya tatillerini geçirmek üzere İstanbul'u ziyaret
etmişti. Bu gruba İstanbul Hi1al-i Ahmer Cemiyeti 'nde çay ziyafeti verilmiş ve
onları makamında kabul eden İstanbul Hilal-i Ahmer Merkezi Reisi Dr. Ali Paşa
ile Macar Heyeti Başkanı karşılıklı söylevler vermişlerdi. Aynı sıralar, başka
batı ülkelerindeki Gençlik Salib-i Ahmerleri ile yazılı mesajlar gidip gelmiş
37 Amerika'dan Richmond Virginia, Birmingham, A1abama ve çok aktifbir Hilali Ahmer Merkezi

de olan Detroit,

Michigan'dan
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armağanla,

mektuplar

gönderilmiş, bunlara okullardan yanıtlar verilmişti.38 Bunlar Cemiyet'e hep
benzeri bir uygulamayı Türkiye'de başlatmayı düşündürmüştü.
Aslında, Gençlik Salib-i Ahmerleri de çok eski oluşumlar değildi. Birinci
Dünya Savaşı 'nın ağır bilançosundan sonra batılı eğitimciler, gençlikle daha
yakından ilgilenmek, onları yetişirken güven ve sorumluluk duygularıyla
donatmak, insani hedeflere yöne1erek yetiştirmek gereğinde düşün birliğine
varmışlardı. 39 Bu amaca ulaşmada katkısı olacağı umuduyla, ilki Kanada' da olmak
üzere, Gençlik Salib-i Ahmerleri kurulmuştu .. Ne var ki, yetişkinlerinki gibi,
Gençlik Salib-i Ahmerleri de uluslararası ve hümanist ilkelere dayandığından,
ilkin bazı ülkelerce gençlerin militarizmden ve ulusal varlıklarını koruma
bilincinden uzaklaşmalarına,
uzun vadede de ülkelerinin düşmana karşı
savunmasız kalmasına yol açacağı kaygısıyla olumlu karşılanmamışlardı.40
Ancak, çok kısa bir uygulamadan sonra yanılgı anlaşılmış ve çok güçlü sınır
komşuları olan Belçika ve Meksika gibi ülkeler bile, Gençlik Salib-i Ahmerleri 'ni
kurmuşlardı.
Kurulduklan her ülkede eğitimcilerin eline bırakılan bu dernekler, birkaç
yıl içinde çok yararlı etkinlikler yapabilmişlerdi. Kuruldukları yerlerdeki
öğrencilerin tümünün katılımı hedeflendiğinden, kısa zamanda 12000 000 üyeye
ulaşıvermişlerdi. 41 Türkiye'ye gelince, gençlerinin dünya ile sadece spor alanında
ilişkisi olan bir ülke iken, bu gelişmelerin ışığında, benzeri bir örgütlenmeyle
onların daha düşünceli, ülkeye daha yararlı yetişeceklerinin kavranması, uzun
zaman almadı. Gençlik örgütlenmesinin yurt dışında Türkler'in çağdaş uygarlığın
bir parçası olduğunun anlaşılmasında da katkı lı olacağı düşünülünce, sıra kuruluşu
gerçekleştirıneye geldi. Yeni çağdaş ve laik eğitim sisteminin oturtulmaya
çalışıldığı sıralar batı ülkelerinin Gençlik Salib-i Ahmer'lerini örnek alan bu
önemli adım atılırken, gençlerin bu örgüte katılımlarının sağlanmasında Kurumun
eğitimcilerden, özellikle de ilkokul öğretmenlerinden büyük beklentileri vardı.
Onların desteğinin aileleri de olumlu yönde etkileyeceği düşünülerek öncelikle
Gençlik Hilal-i Ahmeri'ni benimseyen kamuoyu yaratılmaya girişildi. Hilal-i
Ahmer dergilerinde yeni cumhuriyetin geleceğinin, eğitimle bilinçlenmiş
gençlerin yetişmesine bağlı olduğu, bu kuruluşun eğitim ve öğretimI e yakınlığını
içeren yazılar yer aldı. Toplumda çok eleştirilen okullu gençlerin, bu kuruluşta
alacakları görevlerle, daha küçük yaşlardan ülkeye, insanlığa hizmet etmek
bilinciyle donanacaklarının altı çizildi. Dünyadaki Gençlik Salib-i Ahmerleri
anlatıldı. Onlardan haberler verildi. Özenli bir hazırlık döneminden sonra 23
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Mayıs 1933 'te, Kızılay Cemiyeti Ana Nizamnamesi'nin
13Tnci maddesi
gereğince ilk, orta, lise ve dengi okullarda Kızılay Gençlik Heyetleri açmak üzere
bu okulların öğrencileri için Kızılay Gençlik Kurumu (Hilal-i Ahmer Gençlik
Cemiyeti) kuruldu.42
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Gençlik Hilal-i Ahmeri ile yeni yetişenleri kendi
ilkeleri konusunda eğitmeyi; insanlık, şefkat, ve yardım duygularıyla donatmayı;
onlara derneğin temel niteliklerini yanıtlayacak bilgi ve beceriler kazandırmayı
amaçlamıştır. Büyük beklentiler ve ciddiyetle kurulan Hilal-i Ahmer Gençlik
Derneği 'nin Merkez Heyeti Reisliği, bir milletvekiline verilmişti.43 Genel Merkez
Heyetinin seçtiği üç üyenin Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaletlerinin
seçtiği ikişer üyenin eşgüdüm içinde oluşturduğu yedi kişilik Merkez Heyeti'nin
Genel Merkez' deki çalışmalarıyla, öncelikle Gençlik Hilal-i Ahmer 'inin amaçlan
saptanmıştır« . Bunlar, yukarıda sözü edilen temel ilkelerin yanısıra gençliğe
kazandırılacak onları sağlık kurallarına uygun yaşamak gibi alışkanlıklar, ilk
yardım kurallan, salgın hastalıklar, çocuk ölümleri, kaza, yangın, doğal afetler
gibi türlü durumlarda gerekli olabilen ilk yardım bilgisiyle donatmak, fakir ve
kimsesiz çocuklara yiyecek, giyecek, okuyacak malzeme sağlamak, yurt içinde
ve dışında okullar arasında tanışmak, kaynaşmak gibi sosyalleşmeler sağlamak,
özellikle yoksul ailelerin çocuklarının katılabilecekleri, onlara tatilolanağı
sağlayan açık hava kampları kurarak bu gençlerin toplumsal yaşam içinde işeğlence-bilgilenmelerini bir arada yürütebilecekleri ortamlar yaratıp alışkanlıklar
kazandırmaktt.
Bu donanımlarla, bir yandan da geleceğin Kızılay'cıları
hazırlanacağı düşünülmüştü.45
Kızılay Gençlik Kurumu, ayrı bir iç yönetmeliği olmakla birlikte, Hilal-i
Ahmer Genel Merkezi'nin bir şubesi olarak çalışmaktaydı. Genel Merkez binası
içinde kendine ayrılan büroda çalışmaya başladığında kadrosu dört memur, üç
müfettiş bir de hizmetliden oluşmaktaydı. Yönetim Kurulu'nda ise Kızılay Genel
Merkez Heyeti tarafından seçilen üç üye ile, Milli Eğitim ile Sağlık ve Sosyal
Yardım bakanlıklarının seçtiği ikişer üye olmak üzere toplan yedi üye bulunuyordu
46 Gençlik Kızılayı, 1959 yılından sonra Genel Merkez'e bağlı bir müdürlükle
yönetilmeye başlandı.
Değinilen öngörülerin sağlanmasıyla yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri olan
Gençlik Kızılay'ı, gençleri yardım ve insanlık bilinci ile donatırken, Kızılay
Cemiyeti'nin yurt içinde ve dışında tanıtılmasında da rol oynayacaktı. Hiçbir
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ayrım yapmaksızın insanlığa yardımı önde tutarak, kendi etki alanı içinde
oluşturacağı gelir kapılarıyla bu ilkeye hem kendi hizmet edecek, hem de aynı
amaçla çalışan Genel Merkez'e yeni gelirler sağlayacaktı.
Gençlik Kızılay'ının ilk hedefi, iyi bir tanıtımla yaygın katılıma ulaşmaktı.
Zaten okullar ve kamuoyu, yukarıda da söz edildiği gibi, birkaç yıldır bu kuruluş
hakkında yayınlar yoluyla bilgi sahibi olmuşlardı. Dolayısıyla, katılım sağlamak,
bunun için de Genel Merkezin de desteğiyle yaygın duyurular ve özendirici
çağırılar yapmak gerekmişti. Bu aşamada Kültür Bakanlığı da okullara gönderdiği
bildiri ile gençleri üyeliğe çağırmıştı.47 Olay duyumlduktan sonra, gençlerin
birime kolayca üye olabilmelerinin sağlanması, üyeliğinse özendirici olması
gerekmekteydi. Üyelerin 9 ay olarak alınan ders yılının her ayında 5'er kuruştan
yılda 45 kuruş aidat verilmesi öngörüldü.48 Bu hiçbir keseyi zorlamayacak, ancak,
:ü~e geııeFnde dt::yekun tutacak bir bedeldi. Gençlik Kızılayı 'nın kuruluşun ikinci
'yılında yaptırılanve üyelere 15 kuruş karşılığında satılan, çok da istekle alınan
rozetler de küçük de olsa bir gelir oluştururken gençler arasında üyeliğe özendirici
bir boyutd~ ~atmıştı .49
"t

Gençlik Kızılay'ı kurulduğunda gençlerin bu üniteye katılımı ve örgütlen~
me sinde en büyük beklenti, öğretmenlerin öğrencileri yüreklendirmesiydi.
1930'ların Türkiye'si, bir yandan hala kurtuluş savaşını izleyen yoksulluğun gide~
rilmeye çalışıldığı, bir yandan dünya ekonomik bunalımının sarsıntılarının yaşandığı, bir yandan da yeni yetişen kuşakların o yıllarda Avrupa'yı etkileyen totaliter
akımlara tutsak olmadan, genç Cumhuriyet'in ilkeleriyle donatılarak yetiştirilmeye
çalışıldığı sancılı bir dönemdi. Bu sıkıntıların arasında Cumhuriyetin ıo. yılına
erişmek, tünı ulusa büyük bir moral kaynağı yaratmıştı. Dolayısıyla bu konuda
Cumhuriyetin ıo. yıl coşkusunun da büyük payı olduğunu varsaymak, kuşkusuz
yanılgı değildir. Bu nokta da dikkate alınarak Gençlik Kızılay'ının yayılmasına
baktığımızda, örgütlenmenin hızla yapıldığını görmekteyiz. Özellikle Doğu Anadolu' da gençlik örgütlenmesinin bütün okullara yayılmasına, yeni açılan okullarda
da mutlaka bulunmasına özen gösterilmiştir. Hatta bu bölge okullarının çoğu, bu
kuruluşu bakanlıktan veya Genel Merkez'den herhangi bir uyarı veya öneri
olmaksızın gerçekleştirmişlerdi. Yabancı ve azınlık okulları da bu örgütlenmenin
dışında kalmamış İstanbul'da Dame de Sion Fransız Kız Lisesi' nin başlattığı
Gençlik Kızılayı, kısa zamanda bu tür okulların geri kalanlarına da yayılmıştı. 50
Gençlik Kızılayı kurulur kurulmaz, çeşitli eserler yayınlayarak hem kendini
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tanıtmaya, hem de bu yoldan kazanç sağlamaya yöneldi. Kısa bir süre içinde,
çok geniş okuyucu kitlelerine seslenebilecek yapıtlar bastınp uygun fiyatlarla
satışa sundu. 100 kuruş karşılığında satışa sunulan YILLIK kitabının yanısıra
yayınlarından bazıları şöyleydi:

5\

Türkiye Gençlik Dernekleri Üzerine Bir Konuşma; Yazan: Dr. Şaman, Fiyatı
yirmi kuruş.
Gençlik Kızılhaçı Nedir? Kızılhaç birliği tarafından yazdınlan bu eseri Bay
E. Ekrem Talu dilimize çevirmiştir. Fiyatı yirmikuruştur.
Okul Çocuklarına Öğüt ve Sağlık Bilgileri. Yazan: Bay Dr. Zeki Nasır Barkel,",
Fiyatı onbeş kuruştur.
Dişlerin Sağlığı; Yazan Bay Dr. Zeki Nasır Barker, Fiyatı onbeş kuruştur.
Kır I(onakları; Yazan: Bay Dr. Şaman, Fiyatı yirmi kuruştur.
Faiz Cetveli;.İş adamlarına çok lazımdıl,".Fiyatı on kuruştur.'
Bunlardan kısa pir ~ijresonra yayınladığı Amerika Kızılhaç yayını olup Dr.
Zeki Nası~Barke~;ı~ TÜrkçe~eçevirdiği ~'İll~Sıhhi. Yardım" d~ oldl;lkça yararlı
ve.çok aranan bir :ki41ptı.llerkes~g~l'ekebilec~k iJl.<y<,U'dım
bilgi~iiçel,"en'b:u-kitap, .
renkli resimlerle' de 'canlandınlmıştı:.-65 ,l~ur.uşa-satil,an.J.s;itap.,~o~' okullara. _
armağan olarak gönderilmişti.52
Bu yayınlar, ücret karşılığında Ankara' dan, Gençlik Kızı'lay Kurumu Merkez
Heyeti 'nden sağlanabiliyordu.
Nitekim, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin isabetli ve yerinde bir zamanlama ile
başlattığı gençlik örgütlenmesinde yayıncılıktan başka güzel etkinlikler de
düzenlendi. Çok kısa zamanda başarılı sonuçlar alındı: Etkinlikler, sinema,
konferans, konser ve müsamereler düzenlemek, yayınlar yapmak, kendisine özgü
kurşun kalem, kart postal, defter, afişler yaptırmak, dergi çıkarmak, okullardaki
yoksul çocuklara yardım sağlamak olarak düşünülmüştü. Üyelik aidatı, bağış,
ve sıraladığımız etkinliklerin bazılarını ücret karşılığı düzenleyerek, yayınlarını
satışa sunarak para toplayıp Gençlik Kızılayı'nı daha genişletmek, daha
güçlendirmek amaçlanmaktaydı.
Gençlik Kızılayı'nın

genç yürekleri ateşleyen ilkeleri, örgütün tanıtıldığı

her yerdeki gençler arasında kabul gördü. Beklentilerin karşılanabilmesinin
parasal boyut içerdiği de anlaşıldı. Daha güzeli, örgütün kuruluşu sırasında ülkenin
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hiç de parlak olmayan ekonomik durumunda, öğrenciler hemen bir parçası olmak
istedikleri kuruluşun gereklerini ailelerine yük olmadan yerine getirmek isteğiyle,
bu örgütlenmeye dört elle sarıldılar. Okullarını ve bölgelerini aşan çabalara
giriştiler. Eşme Kıran Köyü İlk Okulu'ndan Fatma Kaya isimli bir öğrencinin 65
arkadaşı adına Kızılay Genel Merkezi'ne gönderdiği aşağıdaki mektup, bu ilgiye
bir örnek oluşturmaktadır:53

"Sayın Bayım,
Öğretmenim bize Kızılay'ın iyiliklerini anlattı. Bu iyilikleri duyunca
dayanamadık. Hep birden (Öğretmenim beşer kuruş getirelim) dedik. Alaşehir'de
birkaç köyün su altında kaldığını işittik. Bizim de zavallı yurttaşlarımıza bir parça
yardımımız olsun diye bu parayı gönderiyoruz. Lütfen kabulünü reca eder, 65
arkadaşımızın derin saygılarını sunarım)"
Öteyandan, genç Kızılay'cılar, aynı duyarlılıkla, yine o yıl Erdek ve
Kars' daki depremlere aralarında ilkine 4181, ikincisine 1000 lira gibi miktarlar
toplayarak yardım ettiler.54
Kızılay'a katkılı olabilmek için, yurdun çeşitli yerlerinde oluşturulan Gençlik
Kızılay Kolları, açılışıarından itibaren Genel Merkez'den okul karneleri, öğrenci
belgeleri gibi çeşitli yerlerde kullanılmak üzere Şefkat Pulları almakta adeta
yarıştılar. Örneğin, Beşiktaş İlçesi Gençlik Kızılay Dernek Şubesi, 1934 ders
yılında 127,500 kuruşluk şefkat pulu almıştı. Bu okulda kullanılmayanlar bir
sonraki yıla devredilirken, ertesi yıl 100 000, ve ondan sonraki iki yılda da pul
alımı 50 000 kuruşun altına düşmemişti.55 Aynı şube 1935-36 ders yılında Kızılay
merkezince yoksul çocuklara ayrılan beslenme fonunun yetersiz kalması üzerine
Başöğretmen ve Kızılay kolları ile çözüm bulabilmek için bir toplantı yapmışlardı.
Bu toplantıda, Gençlik Kızılayı'nın sağlayabileceği gelirin yüzde 75'ini bu işe
ayırarak her okulun kendi yapısı içindeki çocukların beslenmesini üstlenmesi 27
Şubat 1935 tarih ve 14 sayılı yazı ile Genel Merkez'e önerilmişti.56 Bu girişimden
bir sonuç çıkmamışsa da kolun örgütlenmesini izleyen kısacık bir sürede Merkez' e
köklü çözüm önerileri sunarak kendine yakışan dinamizm içinde olduğunun bir
göstergesiydi. Kaldı ki, Gençlik Derneği, Kızılay'ın bütün etkinliklerinde kendi
katkısıyla yer almakta gecikmeyip, örneğin, 1936 yılında Adana'daki sel
felaketine 1000 lirayardım gönderebilmişti.57
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Örneklenen katkıların yanısıra, kollar, izledikleri etkinliklerle öğrenciler
arasında sağlık ve sosyal yardım anlayışının yerleşmesinde katkılı olmuşlardır.
Her okulda olası yaralanmalara, okulda baş gösterebilecek hastalıklara, her türlü
sağlık sorununa ilk yardım araç-gereci içeren kızılay çantaları yaptınımıştı. Bu
çantaların içinde üzerinde ne oldukları ve nasıl kullanılacakları resim ve yazı ile
anlatılan birer kişilik kullanıma hazır, cam şişeler içinde pansuman için
tentürdiyot, amonyak gibi ilaçlar, gazlı bezler, pamuk ve ampuller vardı. Bozulmamaları için hepsi çok iyi ambalajlar içindeki bu gereçler, bittiğinde dışardan
alınabilmekteydi. Ülke çapında yaygınlaştınlan ve küçük oturma birimlerinde
çoğu kez, okulun sınırını aşarak tüm köye yararlı olan bu çantalar 25 lira
karşılığında kollara verilmekteydi. 58 Bu uygulama, hem ani kazalara, yaralanmalara karşı bir güvence oldu, hem de yeni yetişenleri sağlık konusunda bilgili olmaya
yönlendirdi.
Başlattığı ve duyurduğu etkinlikleriyle kısa zamanda yurt çapında tanınan
ve yayılan Gençlik Kızılay kolları, birkaç yıl içinde 1400 okulda örgütlenme
sağlarken, bu sayı 1939'da 2124'ü aştı. Üyelerin ilk yıl 20 000 olan sayısı da
1937'de 70 OOO'e1939'da da 124,200'e 59 onuncu yılında 200000,1949 yılında
da 564.910' a ulaştı. 60 1950 yılına gelindiğindeyse, yararı gitgide daha iyi anlaşılan
Gençlik Kızılayı, 10,623 okulda örgütlenmişti.61 1956 yılına gelindiğinde, dünya
gençlik teşkilatları arasında Amerika Birleşik Devletleri 'nden sonra en çok üyeye
sahip olanı idi.62 Nitekim Kurum, Cumhuriyet'in duyurulmasından 50'li yıllara
kadar tüm etkinliklerini, iç ve dış gelişmelerini sık sık kamu oyuna duyurarak
(EK: II a,b) yetişkinler arasında beğeni ve güven kazanmış, bu duygular, gençlik
Kızılayı'nın gelişmesini elbette etkilemişti.
Hilal-i Ahmer Gençlik Derneği Merkez Heyeti 'nin düşüncesi, Kızılhaç Gençlik Derneğini örnek alarak ilk ve orta okullardaki bütün öğrencileri üye yapmaktı. 63
Ancak, bu uygulamaya geçilmediyse de yukarıdaki üye sayısı oldukça sevindiriciydi. Bu olumlu gelişmede, Kızılay'ın izlediği yöntem de kuşkusuz etkili bir rol
oynamıştır: Şöyle ki, okullar, yardım işlerinde serbest bırakılmış, aidatların
sadeceM yarısının Merkez'e gönderilmesi öngörülmüştü. Böylece, oluşturulan
kasalarda geri kalan paraları okullar kendi yoksul öğrencileri için örneğin, kitap,
yiyecek, giyecek, veya hasta olanların bakım giderleri gibi, yine kendilerinin
saptayacakları şekilde yardım olarak kullanabileceklerdi. Doğalolarak böyle bir
olanak, tüm okulların yöneticilerinin bu uygulamaya dört elle sarılmalarmı sağladı.
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Öteyandan, Cemiyet'in Merkez Teşkilatı Gençlik Kızılayı'nı güçlendirmek
için elinden gelen desteği vermekteydi. Genel Merkez, şube ve kollarının
çalışmalarını yakından izlerken sağlam bir altyapı üzerine kurulmasını sağlamak
için daha başlangıçtan, yeni ünitenin bütün adımlarının Kızılay müfettişIerinden
başka, Kültür Bakanlığı müfettişIeri tarafından da denetlemesini istemişti.65 Sonra,
gençlik kuruluşlarının kazançlarının yüzde ellisi olarak gönderdikleri parayı da
onlara harcamayı kararlaştırdı. Bir yandan da bu fonu kullanarak genç üyelerine
sosyal yardım ve sağlıklı yaşam duyguları bilgileri karşılayacak broşürler bastırıp
dağıtmakta, oKullara desteğini hatırlatacak Gençlik Takvimlen göndermekteydi.66
Ayrıca, toplam164 öğrencinin ve aileleriyle birlikte 80 gözetmenin katıldığı ilk
gençlik kamplarının çadırları bu fondan alınmıştı. 67
Bıınların yanısıra, Genel Merkez Gençlik Kızılayı 'na yayın yoluyla da destek
verdi. Yayın yoluyla tanıtım, lIilal-i Ahmer Cemiyeti'nin seşini duywmaşı için
çok -önenıli -qir anıç -olmı;ı_ştu:J!ençlikJ(ı:zılayı. _için de -aynı görevi yapacağı
düşünülerek; -bu yçrii bi~iıiii~ kuruluşundan önce d~ türkiy~ Hilal~i -Ahmer

....

Mecmuasıher sayısında, -bu kUruluşa e~in kaYn~ğı~lari; dünyadaki Kızılhaç
gençlikörgütlenmeleri ile ilgili haberler yayınlanmıştı. Bunlar, kuruluşa ortam
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hazırla~* içindi. Gençlik Kızılayı kurulduktan SOırrada bir yandan Gençlik
Haberleri kısmı oluşturulınuş, ve yapılan etkinlikler anlatılınıştı. Bir yandan da
örneğin, Amerika' da Kızılhaç Gençlik Kolları 'nın hastanelerde yaptıkları gönüllü
hizmetlere işaret edilmiş, Bulgaristan'da gençlere savaşlarda düşen hizmetlerin
tartışılmasını içeren, gençlik kollarınca düzenlenen uluslararası konferansına68
yer verilmişti. Böylece gençlerin hem bilgilenmesi hem de yönlenmeleri
sağlanırken Gençlik Kolları da sürekli gündemde tutulınuştu.

Gençlik Kızılayı'nın Bazı Yurtdışı Etkinlikleri

Gençlik Kızılay'ı Kızılay'ın temel ilkesi olan ulus, dil, din, ırk ayrımı
gözetmeden insanlık ülküsü etrafında toplanmak üzere yönlendirilirken
Uluslararası Kızılhaç Birliği'nin Gençlik Şubeleri ile okullar arasında sıkı ilişkiler
kuruldu. Bunlar hem gençlerin ufuklarını açmaya, hem de ülkeyi tanıtmaya
yönelik etkinlikler geliştirilmesine önayak oldu. Robert Kolej'in Gençlik Kızılay
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Kolu, 1937 yılında Budapeşte'ye kadar bir gençlik gezisi düzenleyerek ilk kez
bu kuruluşu yurt dışında tanıttı. 69 Bu çerçevede, örneğin, Buca Ortaokulu Gençlik
Kızılay Kolu'nun, Vancouver (Kanada)'da bir okula armağan olarak gönderdiği
tanıtıcı albümü, bir Kanada gazetesinin birinci sayfasında yer aldı, ayrıca, Kanada
Milli Sergisi'nde gösterime sunuldu. 1937-38 ders yılında ABD Kızılhaç Gençlik
Teşkilatı'ndan yılbaşında hediyeler gelince, buna karşılık verilmiş ve böylece
başlayan yakınlaşma düzenli yazışma ve birbiri hakkında bilgilenmeye
dönüşmüştü. Bir süre sonra da Çekoslovakya Kızılhaç Gençlik Teşkilatı ile aynı
yakınlık kuruldu. İsmet Paşa Kız Enstitütsü 'nün hazırladığı albüm de 1937yılında
Paris 'te sergilendi. 70
Gençlik Kızılayı, İkinci Dünya Savaş sırasında ve sonra savaştan zarar gören
bölgelerin çocuklanna yardım ulaştırmak için de elindeki bütün olanaklan seferber
etti. Bu yardımı birçok kez yetimhaneler kanalıyla gerçekleştirdi. Nakit para
gönderdiği gibi, Fransa'daki Saint Esprit Yetimhanesi'ne gönderdiği 431,40 lira
değerinde 14 koli kuru yemiş örneğinde olduğu gibi, dayanıklı gıda maddeleri

l1kokııı ölircııcfleri için Süttozu
çmıahuı kııc,ıkhyan
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de gönderdi.71 Bu büyük savaşın yaralarını sarmak üzere 1945 yılında hiçbir kar
amacı veya politik amaç taşımaksızın Amerika ve Kanada tarafından kurulan
CARE'in Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Tanm
ve İmar ve İskan bakanlıkları ile işbirliği yaparak Türkiye'de yürüteceği
etkinlikleri için 21 Nisan 1959'da Kızılay ile anlaşma imzalamasında.n Gençlik
Kızılayı'nın olumlu izlenimleri, kuşkusuz etkili olmuştu. Yoğun etkinlikleriyle
yurt dışında da ilgi ve sevgi uyandıran Gençlik Kızılayı, örgütü geliştikçe başta
UNICEF olmak üzere pek çok uluslar arası kurumun ilgisini çekmiş, ve karşılıklı
yararlanmalarla her iki taraf gençlerinin ufukları açılmıştır.73
Gençlik Kızılayı, dünyadaki kardeş kuruluşlanndan hiç ayrı kalmadı. Dünya
barışı için yapılan girişimlere, örgütlenen kuruluşlara karşın, beş kıtanın üzerinden
savaş bulutlannın bir türlü eksilmemesi, çarpışmalardan belki de en çok etkilenen
gençleri Birinci Dünya Kızılhaç Gençlik Konseyi'nde bir araya getirdiğinde,
Gençlik Kızılayı temsilcileri de bu toplantıda yer aldı. 2-12 Ekim 1971 tarihleri
arasında Meksika'da yapılan bu toplantıya Kızılay Genel Merkezi tarafından
yol masrafları karşılanarak gönderilen dört genç Türk temsilci, Atatürk'ün yurtta
ve dünyada barış ilkesi çerçevesinde yetişmiş kimseler olarak alınan kararlara
destek verdiler. Bunun sağlanabilmesi için dünya gençlerinin yakınlaşması
gerektiğini öne sürerek de Kızılay Pendik Gençlik Kampına çeşitli ülkelerden
200 genci davet ettiler.74 Bu çağrıdan çok önce başlatılmış olan Kızılay gençlik
kampları, çağrı gerçekleştiğinde de olanaksız Türk gençlerine ufuklar açmayı
sürdürmekteydi.

Gençlik Kampları

Kızılay'ın gençliğe yönelik ethnliklerinin çok önemli bir uygulaması da
günümüzde hala sürdürülen Gençlik Kamplan' dır. İlk örnekleri yazlan İstanbul'un
plaj semtlerinde açılan kamplar fakir aile çocuklarının hizmetine sunulmuştu.
Kamplann finansmanı, büyük ölçüde ticaret ve sanayi şirketlerinin hayırsever
tüccarların ve öğretmenlerin özverileriyle karşılanmıştı.75 Ücretsiz olan bu
kamplarda olanaksız aile çocuklarının tatilolanağına kavuşturolmaları, Kızılay'ın,
gözardı edilemeyecek büyük bir hizmeti olmuştur. Kızılay kamplarının ilki, 1936
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yılında örnek olarak Hereke'de

kurulmuştu. Temmuz ayı başından Ağustos

ortasına kadar 45 gün süren "Çocuk Kampı"nda olanaksız ailelerin çocuklarından
seçilen öğrencilerin, yaz kampının olanaklarmdan yararlanmaları amaçlanmıştı.
İlk aşamada 120 öğrenci 50 öğretmen ve müstahdemle başlayan kampta
öğrencilere ders, iş ve çevrenin coğrafya ve ekonomik dokusunu tanıtmaya yararlı
inceleme gezintileri programları yanısıra açık hava sporları, güneş ve deniz
banyo su olanakları sağlanmış, geceleri eğitici filmler gösterilmişti. Bu etkinliklerin
her birinin içeriğinde çocuklara yurt sevgisi, büyüklere saygı, yardım duyguları,
temizlik, sağlık, konuşma ve sofra kuralları gibi sosyal yaşamın bir parçası olması
gereken esaslarla sorumluluk hissi ve bundan kaynaklanan özgüven aşılanmaktaydı. Özellikle ülkede her yönde güçlü bir yeni yapılanmanın sürdürüldüğü o
dönemde büyük olasılıkla evlerinin ve okullarının ötesinde bir yaşamı olmayan
bu çocuklara Kızılay'ın bu kamplarla kısacık bir süre içinde açtığı yeni ufukların
boyutu, sanırız tartışılamaz. Kamplara katılan öğrenciler, kısacık bir sürede
gerçekten yepyeni bir dünya tanımış moralce olduğu kadar vücutça da güçlenmiş
olarak evlerine dönüyorlardı. 1937 yılında kampa katılan 164 öğrencinin 141inin
kamp süresinde 1-6 kilo aldığı gözlenmişti.76

fKızılay Pc~dik Gcı!çlilt Kam~ı: ~\;
nın gayet gözel bir plajı vardır.
Kampıa p!aj arasında
Pendik
yolunun altından geçen ayrı ve
husus! bir geçit vardır_ Kampa
gelenöğrenciler
delılzden bir
program
dahilinde faydalalUrlar.
Yüzme bilmiyenlere öğretmcnl{~ yiizme öğretir.
Resirn~
geçen yıl kızl"r devresine iştirak eden öğrencilerden bir grup
denizin tadım çıkarırken güneşlenen
arkadaşları
onları seyrcderken alınmıştır.

Resim 50: Gençlik kampı

Kamplarda görev yapmanın, kamp doktorları, özellikle de dar gelirli bir
grup olan öğretmenler için de bir ayrıcalık olduğu yadsınamayacak bir gerçektir.
Ailelerinin de bir ölçüde bu olanaktan yararlanabildiği dikkate alındığında, bu
ayrıcalık daha da büyümektedir. Bu özel durumlar, bazen öğretmenlere de yansı-
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yordu. Örneğin, Hereke Kampında Kızılay Gençlik Derneği İzmit Şubesi'nin
kararıyla öğretmenlerin ailelerinden birer kişinin kampa ücretsiz olarak
katılabileceği, iki kişiden fazlası için büyüklerden 15 lira, öğrenim çağındaki
çocuklarından da 7,5 lira ücret karşılığında aynı olanağın sağlanacağı kararlaştınlmıştı. 77 Tatil geleneğinin ülkemizde henüz yerleşmediği bir sırada her
bakımdan yararlı, hem de devlet kesesine yük olmadan, maarif müdürlüklerinin
gözetimi altında gerçekleşen bu uygulama, görevliler ve öğrenciler için bir daha
altı çizilecek bir ayrıcalıkiı.
İlk kampların sağladığı yarar dikkate alınarak çok geçmeden başka bölgelerde
de kamplar açılması kararlaştırıldı. Kamplann çoğaltılma karanyla birlikte yazlan
buralarda görevlendirilecek öğretmenleri de gerekli bilgilerle donatabilmek için
İstanbul' da kurs niteliğinde Önderler Kampı açıldı. Buraya o yaz kamplarda
görevlendirilecek öğretmenler kısa bir süre katılıyor ve gerekli pratik bilgileri
öğreniyorlardı. 1947 yılında Önderler Kampı'nda kurs gören öğretmen sayısı
81 'di.78 26 Haziran 1939'da Adana'da Bürücek'te açılan ikinci kampa başlangıçta
çoğu fakir 70 öğrenci, dört de ücretli öğrenci alınmıştı. 6 öğretmeilin görevlendirildiği bu kampın giderleri de gençlik kollan ve bağışlardan karşılandı. Bürücek
Kampı, öğrencilerin 15 günde bir düzenlediği halka açık gösteriler, 30 Ağustos
Zafer Bayramı kutlamasındaki fener alayı ve yine halk için gösterime sunulan
"İstiklal" piyesi ile yöreye başlı başına bir kültür katkısı da olurken 79 çocuklarını
hiç alışılma-mış şekilde, yalnız
başlarına bu kamplara göndermeye çekinen dar çevrelerdeki
ailelere de herhalde uygulamaya
değişik bir gözle bakmalarına
yardımcı olmuştur. Kuruluşlarından bir süre sonra ailelerin
ilkin kuşku ile karşıladıkları
kamplara özenerek bakmalanna
Kızılay'in kamplardan fotograflarla kamp çalışmalannı gösterir
raporları düzenli olarak broşürler
halinde yayınlayarak yaygın
biçimde dağıtması da etkili 01du.80
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Hereke Kampıyla başlayan ilk Kızılay kamplarına, 1944'te İzmir'de (Buca),
1945'te Tekirdağ'da, ve daha sonra Çamkoru, Samsun, Çeşme, Finike ve Girne'de
Genel Merkez'in, Eskişehir, Adana ve Adapazarı'nda da şubelerin açtığı kamplar
eklendi. Yapılan yeni düzenleme ile kamplara 15günlük devrelerle 4 grup öğrenci
alınmaya başlandı. Böylece daha çok kimsenin bu güzelolanaktan
yararlanabilmesi sağlandı. Cumhuriyetin 50. Yılı dolayısıyla 1973 yılında da
Burhaniye'de ilk kez uluslar arası gençlik kampı açılması kararlaştmldı.
1950 yılında Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin

tüm ünitelerinin

Çanakkale

Milletvekili Emin Kalafat, Ordu Milletvekili Refet Aksoy ve Başbakanlık Umumi
Murakabe Heyeti Mütehassıs Muavini Kemal Karadenizli'den oluşan Denetleme
Komisyonu'nca ayrıntılı olarak denetlenmesinde, Gençlik Kurumu 1950 yılı
personel giderleri 699.85'i film, çeviri ve aboneden oluşanyayın harcamaları
211.133,53 lira; kitap, PTT gideri, baskı, kırtasiye ve yüzde on çadır yıpranma
payında oluşan "çeşitli giderleri" 6,896,29 lira, nakdi, okul, ilaç ve yol parası
yardımları 1,513,48 lira, kamplara merkez yardımları l7,7l2JO lira; kamplara
yöresel yardımlar 44,312,92 lira olarak saptanmıştı. Gelirleri 208,149,74 lira üye
aidatı (öğrencilere satılan pul) ve 46,208,53 lira bağışlardan oluşmaktaydı. Gideri
ise 264,907,80 lira olduğundan, 1948 yılında başlamış olan gider fazlasının
sürmekte olduğu (10,549,53 lira) saptanmış, kurum, fazla harcama yapmamak
için uyarılmıştı.81 1950 yılında yönetirnce düzenlenen toplantı sayısını ve katılımı
yetersiz bulan Denetleme Kurulu yönetirnde de saptadığı bazı aksaklıklara dikkat
çekmiş. İkili görevlerin Gençlik Kurumu'na yeterince ilgi gösterilmemsine yol
açtığının altını çizmiş ve aşağıdaki sonuç ve önerileri sıralamıştı:

ı.

Personel masraflarında daha tasarruflu hareket edilmesi,

2. İdare heyeti toplantılarının üç ayda bir değil, her hafta yapılması,
3. Şubeyi ilgilendiren harcamaların
ilgililerin sorumlu tutulması ,

önce karara bağlanması,

aksi halde,

4. Alınan kararlara toplantı ve karar numaralarının konulması, gündemin
yazılması, bulunmayanların isimlerinin kaydedilmesi,
5. Genel Merkez İdare Heyetinde görevli üyelerin Gençlik Kurumu heyetinde
görevlendirilmemesi,
6. Esas nizamnamenin

118. Maddesi ve Kızılay Gençlik Kurumu Genel

yönetmeliğine uyulmayatak kurul heyetinde görevalan ödenekli memurun

325

sorumluluğunun tayini,
7. Yoksul öğrencilere her yıl dağıtılan eşyanın öğrencilerin yararlanacağı
şeyler olması,
8. Dağıtılan bu eşyanın bedelinin muhasebece saptanması,
9. Dağıtılan eşyayı alacak olan öğrencilerin yoksulluğunun okul idaresince
belgelenmesi,
10. Türkiye'de bütün okullarda Kızılay Gençlik Kurumunun kurulup üye
sayısının arttınlmasına çok önem verilmesi,
11. Çocuk Esirgeme Kurumu ile işbirliği yapılması,
12. Kurumun, Kızılay Genel Merkezi'nden yönetim, hesap, her bakımdan
ayrılması, illerde teşkilat kurulması ve her sene gençlik kongresi
toplanması, yöneticilerini kendisinin seçmesi, bunun için de yeni bir iç
yönetmelik yapması
13. Bütçedeki ödenekten fazla harcama yapılmaması,
14. Kurumun daha fazla çalışarak etkinliklerini masraffazlasıyla değil, gelir
fazlasıyla kapatması.
Gençlik Kolları, başlangıcından beri sürdürdüğü türlü etkinlikleriyle, zaman
zaman değişik ülkelerde kardeş kuruluşlarının düzenlediği türlü sanat ve kültür
olaylarına katılımı, genç kuşakları Türkiye' de kaynaştıncı girişimleri, yurt dışında
da tanıtıcı misyonu ile başarılı bir elçilik görevi yürütmüştür.

Gençlik ve Spor

Kızılay Cemiyeti, gençlik etkinliklerini gerçekleştirirken sp oru da bu
girişimin ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür. Yaz kamplarının en önemli
etkinliği, çeşitli sporlara yer veren programlar düzenlemek olmuştur. Kurum,
bunun dışında da sahip olduğu işletmelerdeki gençleri de sporla birleştirmeye
eğilmiştir. 16 Eylül1936'da Genel Merkez'in onayı ile Kızılay Maskespor, Spor
Kulübü kurulmuş Maskeskespor, iki yıl içinde örgütlenmiş ve futbol, voleybol,
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avcılık alanlarında etkinlikte bulunmuştur. Futbolda Ankara'nın federe kulüpleri
arasına katılarak yeniliğine karşın, Ankaragücü, Doğangüneş, Erkek Lisesi Çankın
ve Kalecik takımlan karşısında iyi sonuçlar almış, atıcIlık ve avcılık kollarında
da varlık göstermiştir. Kulübe kitleleri tatil günlerinde çeşitli sportif etkinlikler
için toplayabilecek bir de spor alanı oluşturma çabalan sürdürülürken, tribünlerle
çevrelenmiş bir spor alanının yanısıra atlama havuzları ve basketbol ve voleybol
alanlan da olan bir spor merkezi hedeflenmiştir.
Maskespor'un bir başka etkinliği de temsil kolu geliştirerek kuruluşundan
beri bayram ve yılbaşıarında başanlı temsiller vermek olmuştur. Bu temsillerin
Cemiyet' e kar sağlayacak biçimde halka açık olmalan amaçlanmış, ve örneğin,
1938 Temmuz ayı ve 1939 Mayıs ayı Polatlı gösterilerinde Kızılay Polatlı
Merkezi'ne 300 lira kazandınlmıştır .82
Gençlik, gelecek demektir. Cumhuriyet tarihimizde gençliğe verilen önemin
en büyük göstergesi, hiç kuşkusuz Atatürk'ün belki de en anlamlı söylevi olan
"Gençliğe Hitabe" sidir. Bu söylevle yurdun ve ulusun en değerli hazinesi,
cumhuriyeti, ülkenin umut kaynağı olan gençliğe emanet edilmektedir. Tıpkı
Türk gençliğinin ülkenin göz bebeği olduğu gibi, Kızılay Gençlik Kolu da Kızılay
Derneği'nin
taşıdığı bütün güzel ilkelerle hem ülkenin hem Kızılay'ın
gözbebeğidir, geleceğe olan umududur.

Kızılay

Maske. Spor Futbol

Kızılay

birinci

Maske Spor ve ~,nkara gOcU
takımlan

takımı

Resim 52: Maskespor
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KıZıLAY GENÇLİK MARŞı

Biz Kızılay gençleri demirden bilekliyiz,
Kamplarda ormanıarda şarkı söyler coşanz.
Biz Kızılay gençleri, altından yürekliyiz,
Hastanın yaralının yardımına koşanz.
Eğitimdir, şefkattir başlıca görevimiz,
Temiz hava, bol güneş, mavi deniz bizimdir.
Güzel yurdun kırlan, dört bucağı evimiz,
Kötülüğü bilmeyiz, güzel, temiz bizimdir.
Kızılay'ın bayrağı bizimle yükselecek,
İzimizden gelecek çocuklan yannın.
Çalışırsak yoksullar, çaresizler gülecek,
ışığı olacağız, dünya ufuklannın.
Biz Kızılay gençleri, yorulmayı bilmeyiz,
Çalışınz güleriz, şarkı söyler coşanz.
İyiliktir andımız, kötülüğe gelmeyiz,
Hastanın yaralının yardımına koşanz.

(Kızılay Gn. Md.Yrd. Nihat Aşar).83

Kızılay'ın tarihinin incelenmesinde görülen bir gerçek, bu kurumtin ülkede
en yaygın çapta tanınan kurum olduğu, özellikle günümüzde varlığının hemen.
herkesçe bilindiği, felaket anında en öncelikle arandığı, en. özverili hizmetlerin
istendiği, en çok katkının beklendiği; ancak, sakin zamanlarda pek de akıllara
düşmediğidir. Oysa bir daha altını çizeceğimiz gibi, ülkenin en köklü kurumu
olan Kızılay'ın güvene ve desteğe gereksinmesi vardır. Kızılay da üstlenmiş
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olduğu tarihsel misyonu toplumsal amaçlı bütün kurumlar gibi, ancak toplumsal
güven ve destekle sürdürebilir. Yakın dönem Türk tarihine damgasını vurmuş
Kızılay'ın korunmasını ve yıllann özen ve düzeni ile sürdürülmesini sağlamak,
devlet ve Kurum yetkilileri başta gelmek üzere duyarlı kimselere tarihsel ve
toplumsal bir görev yüklemektedir.
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Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti
Katibi Umuıniliği
Dolmabahçe 5.8.1928

Ankara Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesine

Cemiyet-i Muhteremeleri hesabına vaktiyle hareket etmiş olan Yusuf Akçora
Beyefendi 'nin Rusya' da Osmanova müessese-i ticariyesinden mukaddema istikraz
etmiş olduğu malum-ü1-mikdar meblağın bu kere sahibine iadesine medar olmak
üzere cemiyet-i aliyyelerince bilhesap Büyükelçilik namına 70,1,10 İngiliz Lirası
irsal buyurulmuş idi. Alakadarın zararına mahal verilmernek üzere meblağ-ı
mezbur Moskova'daki devlet bankasından aynen alınmayıp Bahaettin Musabayef
Bey' e füruht edilerek esman-ı baligası aynen ve tamamen alakadar teslim olunmuş
ve bu babdaki makbuz da cemiyet-i muhteremelerine irsal ve takdim kılınmıştı.
Osmanova müessesesi şürekasından olan zata 70,1,10 İngiliz lirası mukabili
aynen ve tamamen verilmiş olmasına mebni meblağ-ı mezburun Bahaettin
MusabayefBey'in İstanbul'da Osmanlı Bankası Müdürüyet-i Umumiyesi'ndeki
hesab-ı carisine kayıt ve ithali hakkında cemiyet-i aliyyeleri tarafından müdüriyeti mezkureye iş'ar-ı keyfıyet buyurulması lazım geleceği bir sureti İeffen takdim
kılınan tahrirat müeddasından anlaşılmaktadır. Binaen alazalik iade edilen 70,1,10
İngiliz lirasının mumaileyh Bahaettin Musabayef Bey'in Osmanlı Bankası
Müdüriyet-i Umumiyesi'ndeki hesab-ı carisine kayıt ve ithaline müsaade ve
neticenin inba buyurulması rica olunur efendim.
Dolmabahçe'de

Moskova Sefiri (imza)

Muhaberat ile cevap yazıldı. 178/178
Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi: 8.8.28
Cevap Tarihi: 16 Ağustos 28
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OSMANLı

BANKASı
Galata,
Istanbul,
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~:çl1tt1 ilericiye vaaletoiııe ıııüraceat.laıhar1çt,en
ve bu IM7endebıg1liz Daııı1JlTOnlarUe
MOatemlekderinden Alıııım;ya
daki
esirlere glInderiJ.ıııeküaera, Ankere'daki İng1lte1'O Setirine ve ya Senreai
naııD8 gelen kolUerin de Kızılay maritetne mOl'8UOnl1eyhlerineirsaline
mllnsde edilmedni rice etııı1gt1r.
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fıkresına uygı,pıgOrjp.en'bu tiie?nıı:ı8\i~t.1 't.a~b:ik1Jifteziıkldıi 'etmek zerıi",'
yukarıde mezkur VelcaleUer ve K1tııex Mümessillerinden murekkepkomieyon
a4 ~ubat 1941 taribdnde Hariciy.,Yekeletinde
içtima ederek evegıdaki mukarreratı 1tt1haz....,.AA'II1~ir. :
ler taı.ıi~a~~:~~rıı:~._~li~~._İ~l1z

eS1rie~~:;~~.~~~~;;:~~~:~::"

2- Kolil'ertır~ıiıf'lel
i'anıagiiı.reı<."uy~oım,.aıı' ıiııı\1d.~~~""
ihtiva.etmemeai için, bunlar evvel emirde gOndm'lwlIIlIbaldeki Kızılhaç
tegkilatı tarafından muııyenedensonra bir sandık ve ya balyayakonııucak
ve bu balya ve aandık üzarine Kızılhaç igereti vazolunecaktır.
::.i- Kolilerin

Beynelmilal.posts

mukavelelerine uygun bir gekllde

ambalajı yapı'~~~?~~''"''_'"'f''_''''''~''''''''~~'''''''''~~'''''
4- BlI;,ıtöiU:öiI.~~'St~
";tlVıi,~'~,
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sandık ve ya beJ;(e~,:,,~,,",.
..ları .tarat'ınd~;.~ıi,~,;~!!LaceJt
tll1l1n1'aC'SIrt;ı:r.

olarak Türkiye gQmrüklerine gelecek olan
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',~nta.~i!
•.:inıunan harp esırısrıne
UUlay kanaıı 11. gönder11ecek koli
postal1.r~;;les1n1
gıırütaek Uzere 10.12.1940 tarIhinde HarlclTe Vekaletind.i1an&n
komisyon muk&rreratı alLkadar Vekaletle~~kabAl
edıımiştir '.~c'
alı: ııelkUr 'brudaıı'sonra
İngiltere
setareU Ra'rıe~,7.!,V~~_
l.~tin.
. iıcaatla ",İngUb <',i11. ~ıerine tahsis olunaı:ı"l()Okoı~. -,,;c'fak1. ,;~_
"
r_ea_tı
.'karşıluıadıı:ı.ndaD':'bah1s,le :
-, ,",,,,.,,.,""',,,~.ı:.-.""'>I:"'_"".;;
a ) Kobıenjana tabi •• llardan koli aıkt_rının
3;0 Te i)l.~ına
b ) ÇaBaşırl.r için eyrıca ;0 koliT' mUsaadeTe Terllaemesi
c ) Te KOntenjan. tebi olaayan Ilallerdan da istedikleri
kader sevkiyat yapııalarına müsaade edilaesin!
tWıOPetal~lerdır.
"
.•.•.•..•.

_

. " ._.

".,

:"'~~;t;'J:"-:"'," ..•.. "

"". ,2i>.':ı:,

ı;',:1lo"':~,""11~~~"';ı;
..'!

ni4 tA~1a~-:tl~ı;l,'fıg~~ôr~I~~:H~G.Uırı::"t~rl~~"'~ıı.,~
nm e~yn~ komi:;,o: '"i~~i~Iaki '.fucarl'er:l1'!1il;~azr,&~~h~~:;:-liw,ı:::
)Q

I

1) İngilizlerin
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.••
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-,
kuru Be",e:, Te Silera gıınd~_

3) Fransız setaretinin
kendls1ı,te tahsis edllaıı 100 lto111_.rin. 150
11;011 Terilaltsi hU8usı:ıııdaHarlcl~ Vekaleti kanalll-. ya:p:tJ.:iıAFlsUiiAcwıa
•.
Tlceret V.kiletl mırratakat ettliılnden ..alJ!'lD'kabul"e4SıIıes1ilw'
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~111
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:L.
TOtı~İYE
KıZıLAY CEMiYETi
İZMIR MERKEZI
TELGRAf

KıZıLAY.

ADRESI

~

ıZMIR

....JOwI2w.S'.40 ...

HOlulaaet öoij

165-4059
Kızıley

umumi ~erkezi yüksek Reialiğine
AIVKAIlA
-------------

'28. i2. 940 tarih ve 25698 sayılı bu~a
c :
AlDlanya
i ıla enterne
el.ilelt harp üserasııı.amei'ke.ziıniz
deıaletile sevkedUelll.
kolilerlıı
mttrseliiley.1ı1erile
kamp_umaralarını ~österir cetvel1 iliş1k olarak takdim"kılindı.
BiLvesile sonsuz saygılarımı sunarım.
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To Co
_QRAF

ADR.lil

lILAY.

KıZıLAY CEMIYETI

ıZMIR

tzıı:ı:tır. lIlJl:aKJlzt

ELEFON: 2796

A1many~d~kiFransız
Koli No.
i
2

3
4
5

6
7
8
9

10
II

12
13
14

IS
16
17

18
19
20

harp esirlerine
18/1~/940 tarihinde
20 kolinin listesi

gönderilen

İsmi ve &dresi

Sikleti
Kilo Gr.

Julien Bonnet 53790 , stalag II D.
4 850
Marcel Coupat 10400 , Stalag VI D.
5 000
Rene Mille
70622, stalag XIII B.
4 950
Unterof"f"zier Eugene Lanıbois 14126 ,Stalag XII B.
4 850
Pierre Martel 24I90 , Stalag VI F.
4 750
Rittmdeter
Hımri du Puy de Goyne 1738 , Ot'lag XIII A.4 900
Leutnant Rolımd Boscary 4453 , Ot'1ag VI A.
4 850
Norbert Dauıııas 23121, Stalag i A.
4 850
Hauptmannde Dree ııa/ıOG , Ot'lag VIII G.
4 850
Jean Ceschi 22202, Stalag VI D.
4 700
:::h~rıeıı Antonetti 36866 , Stalilg IX A.
4 850
Joııeph Giardano 46981
Stalag IV B.
4 800
Maurice Laporte 43845
Stalag VII A.
." ••,"\,~"~,
EdıııondGiraro 6254I
Stalag XVII A..:";"~iıc~
Albert Taddei 31699
Stalag i B.
"~"'1;i'i);""'800..:'
;ınge Gaapar1ni 57423 ,Stalag
XII A.
4850
Rene Vivier
36388
,Stalag
IX A.
4 850
RaymondVivier 51083 ,III
A.
4 800
Brig&d1er Paul DelavenDY , 8563 , stalag VI B.
4 950
Capita1ne Jean Ogier 76374 , Ot'1ag X B.
4 800

il
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T.C.
TELGA.4F

A.DRES'

KıZıLAY.

ıZMIR

TELEFON:

2796

KıZıLAY CEMIYETI
tzıııt:&

lll:B:&B::Bzt
'

A1aaRyadaki

Koli

~

FraDaız

harp esirleriae

g~Dderileeek
.

Sikleti
Kilo Gr.

A D R E S t Ye t S M t

Louis a.udr.lier,aenag,No.I5314
otlag XII A.
Aspirant Jacq.a G.udr.lior B ••• o,No. 3899
2
Stal.g i! B.
aene Mill. , No. 70622, St.l.g XIII B.
:'5
Unterottıaier
Bugene
L~thois,
~o.l~:~o
4
S~_ı-.6 XI! D•
.,
ı-:~"". !.fartel, ;,0.24190, Stalas VI P.
6Rittmeister Heari du Puy d. Go7fts,No. I'738
Barr.que I06,Otlas XII A.
Unterlags B.
Leutn.nt Rolaad Boaeary, No. 44S3,Hock.4
7
A
EL. 108, atlag VI A.
Norbert D.uaas,No. 2:'5I2I,Stal.g i A.
8
V.rtr.u.na....
,W.
St.l.g VII A.
9
V.rtr.uana •• nn,
Stalag VII A.
10
Vertr.uensaann,
St.ıas VII A.
i!
Vertr.uena.ann,
Stalag Vıı A •
i2
Vertr.uena •• nn
Stalag VII A.
13
Vertrauensaann,
St_lag VII A.
14
Vertr.u.na.ann,
Otlag IV D.
IS
Vertr.uensaanft
Otlas IV D.
IS
Vertr.usnsa&nn
St_ıas VII A.
i'7
Vertrauensaann
St.lag VII A.
18
Vertr.usnsmann
Otlag IV D.
19
Vertr.uena.ann
St_lag VII A.
20
i

....

kolileria
liat.at
: ri: '<, r •.•
"IK/-~';-~~

Leutnaat
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. KıZıLAY CEMIYET
GENEL

'ak

No.'

.sya

No.

MERKEZI

Yıolr'/j.i
Yazıldığı
tarih

Müoveddey;

rebyiz

yapan

eden

rebyiz
tarihi

HOLAsA

Bay Ezher Altunova

uhaberat.

.

'

.

~f,hi.}:

.
Cem1yetlm1ztartı:rııidan Yunaıı1stiın.'a.~uavene,.,;re,~'ai.'gatllı'meki
lçln Delege tay1n edilmaniz tekıırrar 'etm1,d1r •. ' ... h'. f'Q['
Bu vnzlfe lçln .~nkara'dan ıatanbul a.j~.~kı3t141z~en İstanbul,!
da vapura raklp ol"oağınız anR kader aize C.m1~tlmiz harcIrah n1zamne"'"siıc1n hWtUmlerldoieeslnde yol hareıi~ı' 'il.' ı:ına,ını~ tutarı ü:r../
rinden yevmiye verileoek Ve istanbul'dan YuneuIotan a h~reketInizden
1ti b"ren avdetlnize kader de yevmIye .fl~'.di:~ClJ1b!lş.
Ura ,edIye edlle"j
oekdlr. Ulıdeıı1ze tMdi ediı.n-'vl!Z11'tllil'lr"1ıı
,
.'
. "''''''--~''<"~''''''~'''11"
•.•.•
e'iıa.a~!ll1:~ııaın1"e'.l1ol ••
yıaile nezııketl meı1lmoldu~daıı zı~~a.ih\l~~tı.
••tiıı!.' Ü •.•helllllllp'ile gOz OnUndetutmanız 'l11abe1lmekded1i'
•..;
.• ~".
:
1 - Her ne suratle olursa olsun gazet~~liere ve daIr gayri r;smi şahsiyetIere beyazıatta bulunmakdan!,lU'et2f~t'lyede
otlzıap e4IJ.ılles1.
2 - Yunsnietnn'a h~reket ,deOek vaı
•.bulunaıı
_veneti
.~rler1ne
ealim e=:l . k
eşyasile
Yunanletan'daobuıunaıı ~111z:h
llzere İngiltere'mıı
memleketim1zde"mUkıııı: ;'fElqıl1tf, en saMe
bilaoek eşya ve~'1'Orkl:re'~e"~ıııı'Rum1'r"1i.
nletflll.'da .alı:riba
.
gllnaereoek 181'1"814,,,
;.IIIll.!\4ııl!lr.hkol1le,rJ,l
.•Q1ıQııı':Qaen
'1IQ. .
...llYr.ılılı.tuı~
den bllhas8a bUll1arın' .,onunollaU
:azerfiil.~90~d1ö:at;e 1..
.OldııAuVı
tarafınızdan kontro~. e4~lmem1~.h1C;
bIr ~d4!b.1n;kabul edjllemeıııesl•.•
3 - Yunanistan'da bulunduğunuz esudııtümiten!z
l~abı temasla il
yalnız resmi ~ltamlar~ .1~1ee~ ••t~ırp~!!ıı~:. .N - ,)
i
.'
4 • Vap.uruıı,her, deta TUrltiye'.ye aTdetiıl4. enc6lt ~n
I,gal kU,."etleri teraf4J1d'an'gllnderileoek eşyadflll.'başka''1I1cıbIr şef "11IlD1aıııa81~
~a~ıda yaz1lı,:Yunan18talı'a.leşe
me4481~1 nakl1~e memurKıziıay kontrolllrQ vazifelerin8 aid talimetnameahk6mına rialPt edil~sl.;
SG-MG.'

.

Ybnanletan'lla,e
Kontrolörleri

maddeleri nakline,me~
Kı~.T
vaz1f'elerlne aid.,taUiııatııaıııe '
i'

¥::'
tatbık

il

.

i

Kontrolllrıer Kaptazıa resmi ~kamlarden verilen ~m1rıerın aynen
edilmesine ve vapura ko~mentoda zikredllen malların yWtlenmesi-

i ne/nezaret

ederler.
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Husuat

-2-

UmumI.,

a

~'Kon roıcrı~.
gemin~nevveloe takarrQr ed~ ~~~~:rınden
lIıuııılı:ıo_.ııez
ret ederler.
il.-+.
_
3 - Vap bareketinden ~vvel kantrolörler,
bU'Onvapuru gezere
gi lioe bir ya ounun vapura gi#medi61ndenemin olurlar.
4 - Kon rolörler, "noakIkendi ş.lıs1 eııyesındaıt başka ne mektup
ne de pak.!.~ ~~~.~m~~:~~:. 1
.....
_ .. __
. ....
5 - Koı:ırolOrl81' (la.n
e hUviye~••••ııı-.url7"UIl1. ~ii:i;&
edeoı
bU Qn e'l1'tlk1b undururlllr.
'
i
.
6 - Konrolörlerln. vap. a ne kaptana ne de "7.t"7" mr
ver",'"
he arı yokdur yalnız tavslye erde buıunabl1irler. 1aveiyeleri dinl~
me ee, avdette hadiselerl Ce~l ete raporla arzederler.
7 - KonrolOrler kabil Iıduğu kadar vapurwı yUklelll8ve boşıılına
9ı ı tetkık ve tett111 aderler. iKantrclOrlerden mutlak bir eurette
le e Ve bOljal da h8llluleıı1n eedin taleb edU.az, tlAka~Jflkleıııe
bo ••ltlllbda bul
••eablll'dur r.'
)" . --:. ,

..L._

•

B - XoıırolOrl.er:
.; .,
i
i, .,. II1q lIir suretle gaz elere hevaltle .ve'.ıalililfat"venniyeoekıa
' ..~ ı" -:
dlr
B - KonIlIlIntove .mUlıteveını verilen ve verı1~."telilınat
daır'
si~ e teel1m ederle
i

c -

II _.

H İ -

J -
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Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti

İstanbul 9.12.330 (1914)

Merkez-i Umunıisi
Adet: 1179/362

Muhasebeye

Seher Hanım
Fatma Zehra Hanım
Matmazel Ojeni Çilingiryan
Kadriye Hanım

(Çanakkaleli olmak cihetiyle kefaletnamesini
bilahare getirecektir. İmza: Besim Ömer)

Fatma Münevver Hanım
Hatice Lütfıye hanım
Ulviye Hanım
Latife Hanım
Vasfıye Hanım
Naciye Hanım

Balada esamisi muharrer olan hanımlar hastabakıcılık tahsil etmek üzere
Kadırga Hastanesi'ne sevk edildiklerinden hitam-ı tahsillerine kadar kendilerine
mahiye yüz elli guruş itası ve kefaletnamelerinin muhasebeye hıfzı lazım gelir.

Başkatip Doktor Adnan
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Taht-ı Himaye-i Mü1ukanede
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Hastabakıcı Şehadetnamesi

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafindan
tesis olunan hastabakıcı
tedrisatının
devre-i dersiyesine muntazaman devam eden
mütevellid
icra olunan imtihanda ol babdald heyet-i imtihaniye mazbatası
mucibince
derecede ibraz-ı liyakat etmesine mebni işbu şehadetname
ita kılınmıştır.

1338 (1922)

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Heyet-i İmtihaniye
Başkatibi

Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Reisi

(Boşluklar kişiye ve duruma uygun olarak dolduruluyordu)
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T.c.
İstanbul Darülilinunu
Tıp Medresesi
Aded: 119

Türkiye Hilal-i Ahmer Riyaset-i Aliyyesine

9 Ağustos 339 (1923) tarihli ve 233/222 numrolu tezkire-i aliyyeleri cevabıdır.
Hastabakıcı yetiştirilmesinin doktor yetiştirmek gibi elzem ve haiz-i ehemmiyet
bulunmasına binaen teklif olunan suret ve tarzda fakültede hastabakıcıların tedrisi
maksadı temin edemiyeceğine,
esasen Cemiyet-i aliyyelerinin
vezaif-i
esasiyesinden biri hastabakıcı yetiştirmek ve tıp medresesinin de hastabakıcı
tedrisatıyla iştigali kısmen cünIle-i vezaifinden bulunduğundan fakülte civarındaki
bir binada hem mektep ve hem de yurt suretiyle bir mahal tefrikiyle talibatın
burada iaşe ve ibate edilmesi ve tedrisat-ı nazariye ile tatbikat için fakülte
seririyatlarına sevkleri ve tedrisatın fakülte tedrisiyesi tarafından deruhte edilmesi
en mÜllasip tarik olacağı komisyon-ı mahsusunca karargir olmağla cevaben işar
olunur efendim.

II Mart 340 (1924)

Tıp Medresesi Reisi
İmza"

Merkez-i Umumiye / minh 12

379

BELGE 19
Kız.ATş.Kl.330

380

BELGE 20a
Kız.Arş.Kl.330

.

'

~\

"~

\

(...-~/~;

j,,-~,

er--

,y4'- '

- -'
'ltu,-~~:.,~
( -.

/'

..
/v

.
tV:"".

~

(rueI1r'~,,11
.

~

/V,..7

.>0

.'

.'

"",5,

-'

/\iv

~,/V"p

~

f

...>.>

/

(..lS'

,J,vY,.-

,1.'

'A~"':'i

"""

~

i

~-=-;-~

,,-,""~,.-::""~",/-.,-,,.;,. /"

/"

"

,j,JJ"

-7

~.

~:,<~
-~~)~.:~~i~'~'C.',~'
- -. .

C' ~)

. .

<.f/1lp

~/~d\'

'/~7'

VV

...

,-u', '.J./
"J""
ı"'

V- -""~!

_

LP

LV

~

'L/"

~

""

_ ..••

~~:'{,,~ ie;/ ;';~'.v.J.)J,-:;ı~,..;~;c
1:;,'....v.~.,,~.;
~-~)1
.
-.
.

\_~,",:;~~-t\.I.";_v

(

"

,,~

"

•

. r,.,~<'.J
N ~

d
/ M

..:v

•.••

A..-) cv
oJ~,

. • ••

tll"p ~

• ,

. /".

c;;»'Jv~

'f

\P.-o
L ~

"'.

~.

•

GI\.t.P

~

';,f

\'.

AP>

J

~i•

c/ "A.:'.AU

J':,3

_

.i,;,,:f ~

Jr'
•. __

'

t.:

( ..

u'
A-

~

f

4f ~

-'

_ ll,

.-

.~;
"
'-"n....,.,s/, -!,. ~•...••••
d!,

'-..:..,

~ı...

4::.l. """.,'.1'

/

-

/J/It,..
...

381

i.

••'~

.

.

iı

BELGE 20b
Ktz.Arş.Kl.330

.~
".l ..

".Cı

..

':

•.J~-':~

"'.).•....•.;.•.

-

~-

".

.)

.._.:,J ~/\

,',i~,

;=~~;~~~;;Jl~f}'~~

.•

!.
J

~J_.'"

~

'-:;~
'-:J

_

i,)

.:.-

_ '.

'.-'''',
...)

...

i (
1

••••• $ •••..).

_.~

.

\
"

. '.

:

,"-.ı

.•••.. ı :..••

382

- .~

','

__

BELGE 20c
Kız.Arş.KI.330

''''l\..

Jr.

)'""'-

1:...1

Y't.\ J.ı;"ı:..' : "'~;;

,
i

)

.-J.. '"

,.

,

.../ -'..}

. f.'"

lll..-

'(.""

r

/.

vv-- j..-~ ~ 'Y,ıJ yıt'

~

N""...,

1

4J', .....:'

-

•
v?.-'

?~':.J r-,-

~~~

.

rı t.P

(,~ -.P, ~
';:""t, ..5~
/1'/ ..

•

.i '",
"
L (/1..••
, -41

(p

.

L

~.. ...r

.

f'.

,.J'

"" ~

-

r

-

O

t7,

• •i

ı.P..l.tb

..

~

.

i"''\-~

,..D \i

Lll.

-v

~

;~'\-'~;~-

,vV';'

~"'~LP

\

-

<;:..

LV

1

rf

{IPftp •...•..
.,;,

(

.-J LI' _

••

<.

-:-.

J~ .. '_ '"

u

cı LI'

1J1

•.

•• ~'"'

;~ .J:&'"

~,..v_
\V

r

V>~

,r';-r

.k..o

..

r' LI'

...•. ..", .

rf

\

-A

i'

.

cl ıP ,/v .:....,.u

41~

'~

"ı.<:>&,~

(
<

....•.

</~-

.'
("

-

\.

,.sVJ

'::?~-

l \

\ c::..

383

BELGE 2la
Kız.Arş.Kl.330

---:.J;;'

J.o.I

: .) _*;-::>: cç7

,
\" ~b)'.":'::L~~;-"
":;J;~

~.?.I'~~i

..r-"""
..

...i...)

--,

• [YY
j-";J~..P5.) fOl J

J:~ ,-,L~
';"';:'~:,jI-,~y......,~~L.....•~~F

,j"';V"';'j;ı

~jG.
b;>.;"

""1
<\..,..u:-....ı
":-

"'-.:/

b <5--~.~,,-'

~:ı:s

~..\_:.;,}, ~,;;~" ..•.•;; ,).'0.>1 JY>\..

t.:....ı.; Jo',,-,-:::-.J~v,,~ı...:';çv.0;I"

LCS.5: ~,)

OL....> ~
,:I..•~.~.I

'I......J

J;;--~"

.~
;

i

'~vJ...;L; :>-? ,>1.,0.>1 ....,...,:.;
o."

o, e-;:.ıL'Ô;ı

,~

;~.WLr):.I':"'.7'" .ı..:_1;
-~

•

~-ı..:::::'"J ~)--

i

•••

384

•••

,

.J~ ~.).üL;
:.;~;;

"'::""5-? "";1J'~-",';:.;L:.Ji\lr:-

,;...ı., o.> I '-?~..:.;i j j; L;.
.' ..

lo.

.:....'i-'!." o.>t.<::..r"1

<t2ı.;-=.;1~.T'"

c.d>.0.ıI:~\:--.,:,:'I~:':::~
":'L~)0JS"ri'1 ,:--::"':-:.1 '-'~.;
~ f'"

.. , .• 'i ( , ( 'A
eJ
U
-

5-?

j~It..J"

•
:

...ı.jı.. ~I"o.):'( ••_1-4.ıı;L, "
JLSf~~~:~~'''! '
~I~.T

..,6.1'1
-

<.1:-'.;14;ı G:J ~~ljf

... o,.f!'

4
j.ı..:..<J

•.•..
IZ.A.fŞ.K.l.jjU

,,.

..•• }jl

ı-

3:'\..j~J...ıS;

jL~.,»iJ j~-'

~

L:.-. ı.;.

j

r.;JI

j)

...ı;.;

i'~1

d,J;~0.»

l~:-,_'IjJ:>'t .• j":""-

...ı;:;

i.~L
•• o.:ı)

~:r::,-,;.,.S

~.'

~

~ı.;.:ı,:.

,i

~:r::; ",,:0--G.:

•....•

,.lLS'

'-'~.::J

n

bo~

~L;.I'::'"I~~r'LI

,~4

ı~"..J>

-~-"~
. ,.

..

-

.'.

. ...

'

,

"-=,;""-'1 'L..S"II?, J-C

.

... (

~--::jL.~,__>I ,~'j~L>,)~'-'
,•.•.'" J'::
~
":':./-' y J ,;s:; c>i> Loj (,-::"

<S~)~.

,ı ~ ı.;..;..!"-",,,

/

~)~

);~.:>'

)W •.•c>i»

...ı;;

<:.' )J::.~.I

..,

..:..... •••..•

',-

"~'.~"

.Mo\.,.",;5 •..i.•ô:;

'''':';

..,i..

.:;L'"y, )~:,'t..j~""'"

• J~~.)i ~~

)~'~

..

i.:.~.~J.)j.J';

,J.".•

i

r;
..

o.\.i~j ü~

!L..::~' o.L..:..<..• ) l.::' ""..ey"; ,~".:>-.:; w,.,
)S~.'~,ı
('IJ~ ü':"'" ':'!J-C -:~?...ı.;:;:r:: jL~>i

385

.r

~

L;.il':'

..... ~

~

BELGE 22a
Kız.Arş.Kl.330

H'i':~if:,rt~t~r~~M
i'V E Ti
H"'STABAK~OI

i

M.IIIC:TaBI

Huıasa.:

Hiıaıiahmer

"~'_")

A:"

._;j

t:.e,nt4;..l..\:....

merkezi umumisi r1yaseti oelilesine:
"'~T'''~.'~;I~'.;

1

.:t-~'~~~"r

--:.~..••..1.Q'L~

oevabıaır.
c .••

Mekteb1n

')29

"~~:;

.~:_.j.;~:~~l~:.'::!i;;"''1.~l'. ._j:.i.!1

(.

)

J'et;.tş"';1'~~~ _~-';"'..t

hfl_'!!tŞire

~;~~s~~~~~ ,~~p~g~meı~~~EtW~~:1!l Ç2W4ıI:J!ii~~'"i

arz ederim efendim.

'.H~L~

",,',::,'1.

'Cd

,;lt;}._,}.

",,,,c,ı

;~.ı:;.~~~~

~~~.L::nt~~}.~".\~ı 1tM 'h(;'iE~}:

4~:,"r

S;";;:"~'l"':"(';

."~. _~~'1'ııııı

': '.;""

386

~B~-~

&1.'!'¥M~t~,"~

""'"1~j;a" ha"""~~i>

"":"f,,-;'~iAÜ\M;'1eı !';lf~'t'~~c:tEt~~!,\~'.1,~

c

i.';};

;~S5c~P'~~2ı.
:,,,,i'ier;,eı_.~

1~1" ,:-J>~4

"--:;"'})m~c1;.i,:)

".Oi'~\~":';;"

~;

~,.:;,

BELGE 22b

Kız.Arş.Kl.330

TÜRKiYE
HiLALiAHMER

CEMivETi
M.KTKISI

HASTABAKıCı

Hu.Asa:

RAPOR

Hastabakıcı mektebimiz bu sene altınoı

yaşına ~rd1.Istanbuıun

mü~.~~~.~~
bir

.',

köşesinde bi.i,yiik
bir gayret ile çalışan bu müessesemii"zlryaret ediid'itf"zıiman 11
ilk küşadındıın pek çok farklı

oldultu nazara çarpar.MI1temadiihtimamlarla mek-

tebimiz cidden bÜyükbir tarakki arz etmektedir.
Bıı senede memleketinmuht,elif hastaneleri
,

.. ,-: ..:....

bimizin şimd1yekadar çıkartt~ı

',' t:~':, .

;,:'"

için (23) hemşire eti diren mekte-.
,

dört': sınıfın

"

f,"::
yekfutU
. ,~,.:,'1,,,:,;"\""V""~'._'"

bali~ olnaktadır.Memleketin dört köşesine d~ış
~at ve hastabakıcılı.k mesai ve kabi11yetleri

~.

.,~,c.,..•.•••
;ı.!~~

•••~

e

olan bu hemşirelerin maalu1
i

hakkındaçok 1yi'haberleralmak-;

dayız. HIUihazırda mektep mevcudi (54) talebeye balig'olmaktadır. Yirmi:,l1ört ta.i.
lebeden ibar~t olan ikiJioi smitin

yarı!s':l:'fGuraba
Jıas:t~es :

Hasak1kadınlar hasteıiıiifnde-~~zaf

ia1ftabri.kiı.~ı:d~;::i;t'~l~;ll1fti

'irler.
İki sene evvel ikmali tahsil

için Almanyayabir hemşire izam etmiş idik.l!l1 helt

~şire Berlin civarında(Augusta viktoria

Heim)deçalışdı.Ve avdet etti.HAliha-

zırda mektep başhemşire muavinl:j.givazif~s1n1 Ha e~ekted1.i.":;;::~5,~~;.r:i';
Bıı senede yine mektebin yetişdirdi~i
göndermekarzusundayız.Bıı suretle
ve mükemmel
hastanelerinde

çalışkan hemşirelerden birini

"'i.,

Almanyaya

bir kısım hemşirelerimiz Avrupenın en maartı1

san, atlarını

daha ziyade
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T.ıeohon.
MAYF'AIR

No,
0146.

T.lcıQr.phlc
Addrella:
.. A •• l.tancc.
PIcc:, .. London."

'"
,'~~:i.'.;,;
~

~:~~,~.
Thr Han. Sir A"bıır

--

Stflnlcy. C.B.£.. C.B .. M.v.O.

TM At. Hatl. Th. Lord. M&pl';;';

Chall'mQ.n ot thl! EJeecutln: Commluee:
Th.. Han. Sir Arthııır 5tıudo)'. G.B.E .. C,B., M.V.O.
Hon. Ortıuıieior

See"t.",:

o.patr

LODdOıI (es-o/1iof,oJ.

Ctıalt'lll4A Esecırtln Committ ••
Sıl' &I-.rd Stcwart. ItD.E.

Coloaıl Sır .lanı •• Mo..III," K.C.B .. M.D.
&crat.,.,.:

19, BERKELEY

STREET,

Bril .•~_H.

LONDON,
"~. ~-,\

..

B..~ıı.

C.M.G

w,ı;'.:"';,

24th January, 1987.

Dear Sir,
"'><"'1,"";:

~'''7''~''';~'

,;~~~~~~~.

,.......•.t,.,~,-..~~~ıii'''',.,
ı.ı""',;:.*"
to your letter ofih~:'lô'thd.:'8;f~,t<:".;;:'~.i .
i have muohpleasure in enolosing 'harewi th ao'opi~.;j):(,'.
Form D(7) oontaining the Dress RegU1ations for Br~~ish
Red Croaa Detaolımenta and the Sooiety.~B'yolun1!~r;y(:1A~d.,
Detaalımenta in time of peaoe.
. .,. ...."
"". "_.,

...'.ry1~rep17

Illustrationa
of Ue unifonı;;'~i:¥i;b
at pageBSB and 29 of thia f~~ıı-ı;ı!l;~~~~ı~i4e
and. deıaUs .of the!\uniform worn'f.bYl~li.liıi1li'f.~
will be 'rö'imd U!1d'e£."thereapeo:tb,$,'h$aUiDB'

'-1'_:;:''ifff~~~:r.:<'~'. ,.., J:'> '- '~:''.:.>t:"Y~~:'~c~r\''.',:.:~'}!~~~

.r ahall.be'pleased
to'giTe70u.~a, '..'.'
information that may.be required.,
..~i":.'.'l':'1:~" .
'. .

Youra faiıh~:&::

/~~'

-Seor~

-
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Bursa Ahmet Vefık Paşa Hastanesi
Ser Tababeti
Adet: 379

İstanbul Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine

Müessesemizde 2500 kuruş ücret-i şehriyeli iki diplomalı hastabalacıya ihtiyaç
vardır. Talip olanlardan ve zat-ı alilerinin mazhar-ı itimadı bulunanlardan icab ve
izamına delalet buyurmalarını istirham eylerim. Hastabakıcı mensup olacağı
koğuşun çamaşır ve demirbaş eşyasından mesul ve haftada 24 saat mezundur.
Yemesi, içmesi, gömleği hastanedendir. Vazifesinde göstereceği muhabbet ve
muvaffakiyete göre taltifi kabildir. icabına lutf-ı aliyyelerini istirham eder ve
bilvesile takdim-i ihtirarnat eylerim efendim.

Sertabib Vekili Öperatör

18 Haziran 341

(imza) Feridun Şevket

Müfettiş-i Umumi Vekili Galip Hakkı Beyefendi'ye

20 Haziran 341

Evrakça kaydedilmiştir. Sayfa: 938, Tarihi: 20 Haziran 1341 Nurnrosu: 461
Cevap tarihi: 16 Temmuz 1341

Bildiğimiz diplomalı hastabalacı hemşirelerden elyevm İstanbul'da hizmete
talibe kimse bulunarnamış ve bunun tahakkukuna değin zaman geçmiş olduğundan
tekrar talep vukuunda bildirilrnek üzere kaleme
13,Temmuz 341

286/321 tahrirat ile cavap yazıldı.
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Türkiye Cumhuriyeti Mersin Vi1ayeti
Belediye Riyaseti
Adet: Umwni :179
Hususi:

132

İstanbul Hila1-i Ahmer Merkez-i Umwnisi Riyaset-i Aliyyesine

Şehri bin kuruş maaş-ı aslisi olan Mersin Belediye Dispanseri panswnancılığı
münhal bulunduğundan İstanbul Hilal-i Ahmeri'nde müstahdem hemşirelerden
talip var ise iş'ar buyurulmasını rica ve takdim-i ihtiramat eylerim efendim.

2 Haziran 341

Belediye Reisi (imza)

Evrakça kaydedilmiştir. Sayfa: 62 Tarihi 6 Haziran 1341, numrosu 340
Galip Hakkı Beyefendi'ye

6 Haziran 34 i

Elyevm İstanbul'da bulunan hemşirelerden muvafıkı bulunmadığından taşrada
bulunan Pakize Hanım hemşireye biraderi vasıtasıyla malwnat verilmiştir. Berayı hıfz kaleme.
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Umumi: 410
Hususi: 389

Hilal-i Ahmer Riyaset-i Aliyyesine

Hastanemiz ameliyathanesiyle, dahiliye ve hariciye şubeleri ve şuabat-ı sairede
istihdam edilmek üzere 800 kuruş maaş-ı asli (hastanece iaşe ve ibate edileceklerdir) ile dört hemşirenin müessese-yi aliyyelerince intihab ve mumaileyhanın
makam-ı vilayetçe tayinlerinin icrası için evrak-ı müsbitelerinin irsali maruz ve
müsterhamdır efendim.

25 Temmuz 341

Erzurum Numune Hastanesi Sertabibi
(imza)

Evrakça kaydedilmiştir. Sayfa: 77 Tarihi 3 Ağustos 1341 Numrosu 613
Gazetelerde ilan edilmiş olmağla hıfzı
Ayasofya'da Üskibi mahallesinde Soğukçeşme Yokuşu Caddesi'nde 8 numrolu
hanede dava vekili Şekip Bey'in hanesinde Hamdune Hanım
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Kızılay Derneği Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Öğrenci Yetiştirecek
Olan Orta Okul Öğrenci Adaylarımn Yükleme Kağıdı

Kızılay Derneğinin Hastabakıcı Hemşireler Okuluna öğrenci yetiştirmek üzere
Milli Eğitim Bakanlığı programiarına uyarak açılacak olan orta okul kısmına
parasız ve yatılı ilk okul mezunları alınır.
Okula adayolarak

ı. Okul

kabul edilen öğrenci aşağıdaki yüklenmeyi imzalar:

şartlarını tamamıyla anlamış olarak bunlara uyacağıma söz veririm

2. Okula adayolarak kaydedilmeyi ve okul programında gösterilen üç senelik
orta ve üç senelik meslek tahsilini tamamlamayı yüklenirim.
3. Bu yüklenmelerimde durmadığım veyahut hastalıktan gayrı bir sebeple
okuldan çıkarıldığım takdirde, okulda benim için yapılan bütün masrafları günde
i lira hesabıyla ödeyeceğim.
4. Okuldan diplomalı olarak çıktığım tarihten itibaren aylıkla altı yıl Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığının göstereceği her hangi bir yerde çalışmaya ve savaş
halinde tereddütsüz orduya katılmağa ve mecburi görev süresi içinde evlenmerneğe
söz veririm.
5. Mecburi görevimi yaparken hemşireler yurduna her ay yatırılacak keseneği
düzenlice ve vaktinde vermeyi yüklenirim. Bu altı yıllık görevimden sonra, isteğim
olursa aynı şartlarla Yurt üyeliğinde kalmak hakkımı saklarım.
6. Altı yıl içinde Kızılay Derneğine karşı verdiğim söze uymazlık yahut
evlenme halinde, bu sürenin dolması için gereken ayların ödev payını yurt ve
okul masraflarını okula ödemeği yüklenirim.
7. Yönetmeliğe uyacağım hakkında hazırlanan bu yüklenme kağıdını imzaların
ve bu hususta herhangi bir anlaşmazlığın çözülmesi için İstanbul kentindekiilgili
mahkemelerini yargı yeri olarak gösteririm.

İmza

.

Adres

.
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TÜRKiYE
HiLALiAHMER
HASTABAKIOl

CEMivETi
MEKTESI

Hularsa:

"Haliahmer Oemiyeti .lerkezi Umumisi
Riyaseti Celilesine

'I/93I tarih
)olisi

--e I3/I4 numaralı tahrir\!>t~!liiyeleri,nıevabıd?~f:;:

~kdim kılını::ı;:tı:c.

9.30 senesi

-:.:wı hemşirclert;:ıizin
tvelin

••f."'t'¥il;'\IY'"','

umumi:;eta}:dim,olunacak mektebi1izin faaliye,ti":'hakkı:ndaki,,rapo,r':J:effen

ayrıca t.:urdim

me:3Uı'1laorının

adetlerini

tayin

ve çalıştıklilrı

emirleri-

gelince-'mektepten

hastaneleri

.göst~rir., ~ir

• ~ - • ..ı

ıg.ıınac~~_ını

mmnetlerimle: ~~eqei:;~~1t~~1,¥~i;;~~::
, _{~."c.

~//
i. ~- fı
,',

~)
~•.:; ..

Ji.
i
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TÜRKiYE
HiLALiAHMER

CEMivETi

HASTABAKlO.

MltKTEBI

HulAH.a.:

H!LALİAJl1IER

i9~5 senesb,le

tesis

(f'~

ve k\işadına

-;e "teceo.düt J;çi.01r1einkiça:f
.ıi~in yetiçth,li."i
ile

çalıçan,

'ını

HASTABAKlCl

muva:ffak oldu)tumuz bu mektebimiz

etmektedir.

hemçirelerin

'e},t"bimiz

adedi

az zaman içinde

tatmin

edebiImiştir.

,r hem,~i:'8':"ı'i;oe t"sadüf

edilmektedir.

u')

kısmen ol:,un

ve bir

ço), iec-.nİ ve ilmt

"a istifadelori
;ektebinice

MEKTEB!

filiınler

Bu sene de (2L)
(94)

e bali1İ

memleketin
Bugün

hemşire

tereleki

çıkaran

olmartauır.

ldıınta2amm bir

en mi1h1mve hayati

Türkiyenin

her

Bu sene mektebe bir
gösterilmekte

bir

tarafında

Hilalia

sinema. makinesi

ve talebelerin

kahul

edilecektalebelerin'orta

,ır;",rak

".;vresi

tecı-,ibe

;e ve hem :le biT ihzar

;~ıimıer
"Cr

tahsili

üç aydan altıaYa
devresi

addedilerek

",ellli"t malumatlarının

:;rE,ek

~al.etmiş.

ol~~~rını'$ok

tezyidi

iblal;

edilmiş

talebelp.rin
için

<'.i"':.

bulmak m\işhillatı,ıiazı;ı.p. ••dikkat,
ve bu al1;.f;.:ıır' hem tec:
caitrafiya,

ihzarİ

i)i.:;;i:r:.iek, di](i-i-, :~oİra soı.vi.s.leri

'::Jc5elmi:~; ol8.c;.:;.'.;'ın/::L er.1i:1iz.
mY:J.da hast.':il):,'l1:ıcı
cmi~ mu1rt.,,!i:r ere
-.J'G

yapmış talebe

kurslar

tarih,

açılarak

hesap,
muktedi:

t~y~;ı~dantedrisat yapıı~~{tadır.Bu nazarİ tedrisat ile 0eraher _

işleri,

,ıhhat

alı:

bUyUk mikya'

"';';,>:"~,;.'

Ancak bu tahsili

;:ibi

a

liıtiy

temin edilmektedir.

,rzu etı;;ekteyiz.

,andese

ve

DlÜesses

,,,,üumatli

1.~t:L:113.ti!rua.'.•.
~~et

.,rı~'"l:u1 j;;:j

1iekteYJ idare:;i uzun

;':1ektcbinin :Jekiz sene
bir

"la~lıengire

Veklletinin

::c,~;,::L:c::iyarctçi

trmcip

0decc~i

Bu hemc-iı'elcr

mahalde

vaktile

vBzıfesini

ve teçei)büsl;.)ı"ile
üzere

ikr.ıali

ve nücadele
~ ..._-_:>- ..,_\ .. ~--
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:,~onra

miidirelik

talim

Al-

ifa

celbet",i,~tir.

delaJ,ct

--.~~'."
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B - Sipari~ ve mübayaa edilecek malların

mukavelenamesi

ya ~erkezi umum1ceve ya Merkezi Umumidenverileaat
ve sal8hiyete

gÖre ı.ıagaza :iiefi taraı'ınclan ~

dlrekti~

.,e teAt.i ediUrı>

C _ Giim-üyevuru t edecek mallar için ted1ynt. mukaveled'
mııharrer ınevat dairesinde

yapılır,"

tatbiki

en ufak inh1raftaD. Mel"keal umumiyi

şarttır.Dinaberin

haberdar

ı:m.ıkaveı.~uı

toıııaııı1

etmek lazı.mdır.

D _ Malların SÜJıırÜlct.en
imrar ve i thal1ı:ıden
destedeki

SODr"

b eber

(kaı'o aalar:ı.)Mal1;ye ııaıwıa Cem1yet.gock:lIII.ı..csıak

ve desteler

__

D~a

.-~-_._~

bandollaııacaktır.

~_.-. .--.

ve la ndrol iljleri

;,:altaza.cayapdaCla1rt:ı.r.

Bahar destede yÜz kurUlj inhiaar

resm1nin ;yi1'lB1 bo, kuru;

maliyeya ai totir. Ylrm:1bet10r ı.ıerkaııı UllıUIıieo.ll&U7oVokÔlot.1
Ce111ea1ne tesviye
fatti.raların

ecUleo,ginden i thal

OLU1'LLLL&4L

ııı&11GI'aa1t

ve gÜmrÜkbeyann8llleler:ı.nin lIIlıIoad4akbUcır 8Ul'OU8l"

daıa!ta ve la ndrol muamelesiDin hU •••••
ındM aa_n ~
1ıIuhlUSlp
VOıııallaJ'ın 1thal 1,ı.or11.
dan tutulacak
11:88118

1ıd. Dün

züı.t. VU'D-

maan ı:erkeıııi UJııumiyegÔnderlleeoJrt,ir."BII acıJn.t..,•••aka8ı

danbir nullhaaı Maa'azaoa aJ.ı.komılarü
El_ oyun k2lıtları
bÜl.tenleri
~erk.zi

.urlO IIlCDlUl'
t.C"atın'

ilt1lc1

iig nw:ıha zabıt. vuuaoUld8a

şof1,

mallarm

~~ye
J? _

biIa

Her parti

hifis e41leeollUJ'''.

ve ıııaden sul.ınm

Muluıcobe1thııl

depoya vur.ut. ve teü1lll11'ı.O taDlS1ıııcı411eıook
teehhür gönderileeektır.
malın hini

i thalinıle

sart> ed1lııı1g ıı.bal ••.

ğın ıııufrec1atl. ve ayrı ayrı olarak 11.1.•• 1 ta1llZ1ıııv. evraJtı.
Imuıb1t.al maan ve leffen
G _ Ual1arın satış

Marka8! UIııuIIl1ye
SÖDd.rilOOokUr.
1"ıyatJ.arını ta'yillllOl"kui

aittir.
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H - Af'yonkal'ah1aar

maden suyu M.nba

ı.ıü4ÜP1~.

gÖnderj

,.

lecek bot ~1~eleri h8l1 mal gelir
Uıııumiye
bildirilecek
L~
do~

ve satış

gÖnderec.iti

meuqa

.

'

geım •• h•• abı hemenMerkeci

fıyatı

ilteJıHett.uo.ııenDa liiiidıir
IlIUDaı.aı•• ı ~uaoa,

.

teaellÜDı

olup oJ.malılı heMbU. kaı'gılqurıllatık

..

•• n.U •• M.rk

z1 umumtye bildir1l ••ektir.

mu.-datı uıııwııiyea1

İ - ~uamn

ye ku;yut istenilen

mal_tı

ın

oaklar

Byı

ama

derhal vu.bU •• ek bir halde bulu

J - Magaza ~.fi ve meurlaı-ı

sabah erk.cmden yani

1I1lUDıeft1,.

htr

cüg •• ti ••••
e\aJlel •• pbi

dokuzdan evel igleri

ve ancak alqaııı yecl1de ve 1C1abıhal.

b •• ~

he

LNLUna-

gÖre ciaba get vakı

terk edeb11e ••k1erd1r.
:ır - tı1erkesi
lerile

UIIIUm1

sevkıyat i~ler1n.

mubqaa

v•••

aü-ıik ••• el.,

Tk ••••••

bakaoaktU'.aıntlu

ma4a

-a•••şet1ni:

emirlerini da1ıııaUaye hazır bulunacıaJtt.u.
L - ~aza
aı,tındedJI'.Şe:t'

m.-ır ve mu.tabıllalel'i
ıııaa~a

tabiat.U.

ait itbu ıaıuıeU._li:1

ş.tın Gri
lt1.,.ıe

~ir1n1 ve ya :.:ag&&&1Ull n••:f'in •• mutaallıJı: b1r 111 meurlarındm

bir1sine

berayı Ha havale edebilir.1ou1DCl& h.I' Illaur Malaaa-

nın menf'Mtı noktasından

kendisine ıeVd! olunan v.sıray1

ys,pllll

~a hazır bulwımalıdır.
:1 - ;':Uljterllere azam! dereClede suhulet

ye nuaket

SÖ.t •.

r1lec:ekt1r.
J - ',erek oyun k~l Uarı ve gerek ıııaden

;apılmssı icap eden reklam iljleri
tarafından takarrur ettirilerek

407
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nıU'ı için
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şean

YNıiri;
i - ~uamalatı Umumiyeden
mas'uldur.
J - Bono L1Ulcabiliıııaı a.lmak isteyen

mali,,"e ve ticuriyeııi
alaoalrtır.Bu

~

~tı

bankalara giderek ıiıahreııııııalUıııa

tanzim olunacak fiılvine

ve tüccar hakkında alınan mal_lo
larla

ticariyed

klQ"t 8lieoü, ..

eyi i •• muayy.n vın.ll

mal verecektır •.uınan mal_tta

vaziyeti

tiiccarın vuiyeti.

bono.

mal isteyen tiiocarın

eyi olup te s'l'III8Yeıı:lona :la~i

verilili,

sini men ederse muteber bir ke:t'11de boDQTa1ıu& etlaek ıaı-til,
Jlal verebilir.
;]u suraUıı talep edilen mal (
iae fazlası

için idare!

) lira,yı muteo&Y1Z

:':erkeziyenin muaaadedııi ht1haü

edec.lctır.
Çok nazik olan iıbu muamelelerin lı:ln1 ten1d:ıı4e
:mıtalıaadıin

talırirl

aıuıalı:

re' yinin alınııı.uı m'lıruttUl".IAIıt.alıue:ldıı

verece~i malıremmalümat üzerinıı de tüftara

ıııal veı'1lebillr.

3000181' (il1ıaıiahmer C8IlI1yeti!.I.rk.ai Ulııwıı181
naDi he.abına) tanz1ı:ı edilmi, olacütır.
:3 - :Jallaza mutabıır bankalaı- taı'a£ın4an tiioClar1aı' n8l1Da:
verilecek

te'mnat

mııktupl81'ı de kalıul edebU1l'.lQ'eıl1 ıa1la!aı'u:

ve bankAmektubununıııuteber oldugu ııııiıici.tç. mal v••••• ü ve
te'diyatta

bulundukça te'diyatı

nihayetine

kadaı' krediyi

4 - (,'yul1 ~ıUarı

milaiarına BÖn bııDka1I&ktUIB.=

tecd1t edecektir.
satan her tıcar'Une

ile da1Jıı1v. aü

oir ıminaa••bet te' aia ed6cekt1r.J3unJ.ara daima mal iateTaP i.te:~edilı:lerini sorıcaktır.
5 •• Telefonla ıııaı ietendiği
iateyenın

ticaretaneaine

tır.
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aıaıcaııar olan bil'umwıı lOkanta,otel,büyÜk

3 - SU il}ile

bakallye ve €lozanelerIo keza gÖrü~er.k
3ebet peyda
3Unun için

su satı~larının tezy1dine

ederek

de oyun Jc8ğıtları

:nevadına tevfik.8tl muamele

satı,larına

te'mnatan

ta,otel

maden

zlkr olunan iglerde mutaha

tah£if' maksadile

batka bu işleri

~utahaaBIB

den ve ya şiı. toplayanlardan

şefin

de yapabilir.

3 - Boljlll8densuyu ljI~el8r1n1n b.ep

•• dW mtteriı.,

kıJıouotaa v. ıandıkları

beter

gerı satın alacak'tır ve bunları gömeııdöf'8JO

idaresıDden aluıaoaJıı: iade ilıııihaberlerlle
da) ve ambalaJları

(uem1 ik1 ay zarf'ı.ı

eyi J:apılmıl} olduSU halde l'meoan." Menb_

gÖDderecektır.Teehhür

mucib1

me.'uliyetttP.

9 - Merkezi Uıııwıd
•• bi1d1rilen
malları

ve IQU

suyu tavzi edecektir".

inzimam edecektir.Bundan

alli~er kurul}tan

teshilat

ta'min için kendi mea'uIiye

7 - 4,5 ve 6 ncı maddelerde

vazife.ini

ait

olarak luzum gördÜğÜ milcdarda ••• ane,lok

ve bÜyÜk bakaliyelere

31ain re'yI

gayret edecekttr

yapacaktır.

"SUyundaha fazla reV8Cııu
tahtında

daimi ve sıkı bir mün~

Batı, fıyatlar'ı üzeriDdt

yene :'ierkezi Uıııwııinin gÖstereellğl sigorta

harıka kaıııı aiğorta

,1rket.ine

ve bunların hı:;.ii hald.

ettirecek

muha1"U

sından maa'ul olacaktır.
ro - Pıyasada icap eden tetJdkatı
lık menbalarınui ara~tırarak
~atı,g seyrini
...erkezi

ve buna ait

hasıol olacak kaııaatı kaviyesin!

dugunduklerin!

Umumiyeblld1recektır

•.3u igte

dan istifade edebilir.
II - Lj~azada1d. mallar
,;)i ttahkık

-

ilerkezi

her on bet gÜnde bir

de lw."U'taha.a81s1n

tükenmeden

surumundan aıııin olac~ı

mlibayaa edilmesini

1t'a edeeek ve kaıı~l.

üç
.

a::f evel ve pıyua4a

oyun k~ıtıarının

Umumi
ye bildirecektır.
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fından

1ııı:a edilen

yaptırılır
verilup

uçuncu nuaha fatura

ve sevk edilir.ve
lJuhaslbe

tevdi

32 - Satılacak
tif. malların
yazılır

deki kuyut ile
sularııit)
vechile

için

sıra

nÜıneroları,nEllfller'i

Eel'

üç

bedelı

ayda bir

ederek malların

yaparak birini

hale dair meşruh€

nÜJııePO.unuhav1 iki

ve fıyatları

alınarak
;~ef ile

meveut emtiayı

tar6flarından

suretı

ambalajı

olıinul".
mallar

ve muşteriden
,33 -

fatur~a

muhteviyatının

tatbik

teslim

nus

~imik kalemile
olunur.

Luhasip .:ımbardefterlerin(oyun k~ıtla¥'ı

kuyuca mutabakatını

ta'min

imzalanmılJ iki nushadan ibaret.

magazada mahsus d08Y~8ında sak1arlar

ve maien
ve bu
enventer
ve diğ •• i.

hemen Merkezi Umumiyegönderirler.
J4 - i,:uhaaip yevmiyeye bir

el defterine
dikkat

yazaoak ve a.kt8lllüzeri

ve itina

ile

rın depo defterlerinde
fıyatı

hesap geçirmeden &Vd

vasauaı

a1t olduğu heaaplara

geçireoektir.GÖsterllaıı
maliyeU

bulunacaktır.
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Türkiye Cunihuriyeti
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti
Muavenet-i İçtimaiye Müdüriyeti
Umumi: 36 Hususi: 71
Leffi : 1

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumiliği Riyasetine

Oyun kağıdaoyla sinema filmlerinin hariçten celbi ve duvar ve takvim ilanları
imtiyazlarının Hilal-i Ahmer'e verilmesi hakkında Sivas Mebusu Rahmi Bey
tarafından verilen ve Layiha Encümeni'ne havale edildiği Meclis Riyaseti'nin 6
Haziran 926 tarih ve 868/2090 numrolu tezkeresiyle bildirilen teklif-i kanunun
Başvekalet'in 30 Haziran 926 tarih ve Kalem-i Mahsus Müdüriyeti 2940/6 numrolu
tezkeresiyle tebliğ edilen musaddak sureti beray-ı malumat leffen takdim kılınmıştır efendim.

31 Temmuz 926
Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekaleti Vekili namına
(İmza) Müsteşar Doktor
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TÜRKIYE

HİLALİAHMER

CEMİYETİ

Oyun KAlıtlan

ve Maden Sulan

Salı! Btlro. Deposu
YeDi Podah_cı

k""'I'UlId.

E.lıi Zaptiye Cadd •• i No. 20

T£.LGRAF ADRESI:
DEPO

• ISTANBUL.
2653

BORO

.".9~1~~~PO

TELEFON:

{
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Ri;yaseti edUeaı-..
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A lf: K., A~.R .A\-.
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.
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TüRKİYE

HİıALİAHMER
Oyun KAtıdan

CEMİYETİ
ve Maden Sulan

Sab, BQro Depoıu
e

YeDi PGstab_.

Iı:••.tı.ınd.

E.lıl Zaptiye Caddetıi

No. 20

TELGRAF' ADRESI;
OEPO.

ISTANBUL

TEt.EFO~; { 26::

:~::

.U ...

ka~ıaın kaçak ve ~anın

sahte olduğu anıa~ılmıştır.

Bu gibi küçük i~leri kendisine kafi görmeyen Artin,İstaDbul'da Köprü Başı~
İkbal Nakliyat Şirketi vasıtasile 12 Ho.lı Grımo'daR IO,düz1D~.~~ı'lD
destesi 120 kuruştaB Dazceli Ragıp beye sattıAı mevsukaR haber..,allDa1it~.
Oyunkagı&ı kaçakcılı~na

karşi çok hassas ve daima mftteyekkızbulunan Bür

m.z sabıkai mükerre eshabından bir iki Ermeni kaçakıııaıname 'ıııth'illi
aidesi:
ibrazı kudret edemeyecek birhali acizde bulunmasının ve kendilerini ikram1;
ile taltif ettigi zabitanın bile pek mani~
tedabiri müttahazenin ıııaalesethiçbir
olmayac~ını
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arz ile tazimatını taktim eyler.
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A R

( 7 Şubat 1927 ve

5459)
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pulu lhdas odecekdlr.
.:',
. . ..
.
2 - Bl1,;1labmerComiyeti halon TUrkiy•. dShili~oki.'"
"ylodiği v" günden gUne:mütozayldbir terakk1~'bıilduAu:..i:ıetb.k'
yUz40 e11isloi TayyaroCliıiıiy'otine,.te~k' vo:1t'ii':ey:'i:er:::;;(,;;~"'::,><,,,
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oıiyot io
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HiLALiAHMER CEMiYEli
MERKEZI UMuMfsl
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Gaz m'ske fabr asında ilk yapılacak (25000}maske için lttz
o
'şacıda cins ve iktarl~rı 7azılı ecza Te saire ile ecze şube ina mevcut gIiserin VS '788.787.789 ve 834 numaralard, mevcut sud ko _
ti erin ne dereceyedar
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~.

f
i

i

!

KIZIL:Y GENEL N~KEZ
verine

'i

il
LI

lı

.' mı::: "..-r,L,
,i

422

BA~K!NI

BELGE 42
K-ız.Arş.Kl.348

TÜRKIYE

HiıALiAHMER CEMiYETl

..........
..inkar.A-. Merkezi
_ ... _~~.:ı:~~~-~ıştibesi
..... -

M---

_ _.

_ _ ..
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::iuret
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Semiyet ğR.Z maskesi
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ve sair

ve satılması

hariçten

ilmi

ve sınaiher

fA.hrika ve hilciimle

lerinin

ve adetlerini

KRrf\Cf\Stl

ve temileyici
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takımla.
ve tedarik

ditrlU malıımatı vereceginsınai

cemiyete

ederim.
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getittirilmes-

kızı 1 ay cemiyet ine ve-

ve can kurtaT~n

ve teferruatı

1en madenler
cins

ğazdan koruyucıı

yl\

ilçe

ınüesı:ıelerce

bildirmelerini

istekrecA.

baylı~ına.

---~Q.;.-72,

faz

maskesi

'1A.kkındn iktisat
l75I4I3IG.3ayılı
:!öre iş

ve techizatının
vekaletinden
nitik
sııreti

;T:'\:pılmasıın dilerim.
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TÜRKIYE

HiıALiAHMERCEMiYETJ
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Ankara kızıl ay kurulu sayın başka.lığı
Y~ek
dura~ına.

Bir Brnegi ba~lı olarak gönderilen iktisat vek!letinin aydın ilhaylından muhavvel ve kaza_ı, ilçe baylığından mevrut duyurma kiğdında yazılı olduğu üzere
ğaz maskesi ve sair ğazlardan k0ruyuou t echizatın ceniyetimiz tarRfındanm tedarik ve te'.in edilmekle beberaber ilmi ve fenni her dUrlü ııalumatı vereoegi ve
r
i
ayni zaııanda ıııadenlerfabrika ve bilcilıılesınalmuessi-I
seleree isteklerinin oins ve adetlerinin eeııiyete bil",dirilmesi ical1 eyleıııekteOlduğundan kazaııuda maden ve
fabrika gibi sınai müessese .lııadığı yalınıs şarbaylık
ea ısmarlama yapılacağı bildirildigi eihetle bu husust a yapılaoak işin ve tedvir .lunaeak ııesailin bildirilmesini sayğılarımla recaıederiıı.
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No: 2/5934
Kararname
27/1/1937 tarih ve 2/5934 sayılı
kararname suretidir
Kızılay Cemiyet! tarafından ma~aktaki
kurulan Maske Fabrikasının mevaddı iptidaiyyesinden olup münhasıran bu Fabrikada kullanılmaH
şartile getirilecek olan ilişik listede yazılı
iptidai maddelerle bu fabrikada imal edilecek
Gaz Maskelerinin 1055 sayılı teşvikı sanayi
kanununun 10 ncu maddesi mucibince Devl~te aid '
Demiryolları ile vapurlarda % 30 tenzilatla
nakledtlmesi; Kızılay Cemiyetinin mtiracaatına
atfen Iktisad Vekilliğinin 24/12/1936 tarih ve
14470/55261 sayılı tezkeresi ve Maliye Vekilliğinin 26/1/1936 taril) ve 32269/2061 sayılı
mütalaanamesi üzerine Icra Vekilleri Hey'etince 21/1/1937 de onanmışdır.

~7/1/l93T
REİsİcUMHUR
K.ATATt1RK
Da. V •
Ş,Saraçoğlu

:şaŞ V,.
Ismet Inönü
Ha. V.V.

Ma. V.

S.

F. Ağrali

ş.

İk.

V.

C.Bayar
Zr.

K.Y.V.

Mf. V.,

S.Arıkan

S.İ.M.V.

Da. V.

ş. !\aya

K. Özalp

Na •. V.

A. çetinkaya

G.İ.v.

Dr. R. Saydam

Rana Tarhan

V.

Muhlis Erkmen

Resmi mühür ve imza
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BELGE 44a
Kız.Arş.Kl.348

KıZıL! Y CEMIYETl

Evrak No•..

GENEL MERKEZI
Dosya

YazıldiDı tarıh

MOsviddBYI

İlişiif!:

yapan

ı fatva.
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BELGE 44b-l
Kız.Arş.Kl.348

T.

c.

SIHHAT ,.~ lçTı~Aİ
MUAVENET VEKALET
Ic;:tlrnal Muavenet

İşleri

n!taro

Daıresf

oz :

RelsUII

Oen,l

No./:2..6

,'lz,1 :i"o

...

? 2 rSanı 1938

Altı halk lIasleeeisatun
alınması hakkında

T."Q2. if

Kızılay

cemiyeti genel merkezi

beşkenlJ~ı~a

Ankara merkez hıfzıssıhha ~ek~ebi tabib teklillilkursl_rının
zehirli gazdan korunıla tedrisatında kullanılııak Uz.~e yeıclı.tilli
zin haya ye zehirli gazdan korunıla şubesi için ıazım olan ba~lı
listede yazılı V.M. 37 1I0deli tali takııı altı halk lIGsleee1n~n
esmaaı vekaletiııizoe te'diye edilııek Uzere satış lIualıelesinin
yGpıllı_sına v. lI_skelerin veıcaletiııize tesliııine IIUterettip IIUGlIelenia ifııeına IIUsaade bıı;yurulıı_sınısaygı.la:nıııl
•..rıca ve arzeyl_riıı.

S~.t

ve içt1~!

muavenet

vekili yerdne IIUstaşar

~~~ıkta

geldiği ınbenin tarib v, :nnlU"rasının y"zılm ••• lbımdır.
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BELGE 44b-2
Kız.Arş.Kl.348

.
':2.ıı.1938 tar1,b~, X:6.100~,~idı:,!i,,,,~ıi,ımitıiiıavenet:tljıe,ri
Daıresi Re1sliğ1 söz1)"le aldığ':unııı :va:~ııarı li:al'1l1~iİ:ı.dır.
'
Ankara llerkez lfıt'zıssıblıa mekt.ebi 'rabU t.ekriıııQ1 kUrııJ.ar:uı:uı
B.,hil'li gaıi:dun korunma t.edrisatı.nla kul.lıi.ni~
l1zere sat.ıil alıpması istenilen
bOyükt
ort.eJıca. ve kl1çill<, tiç boı ,ba1;C lllI.<skee1Umwııı
~.rkezim1zde mevcuddur. B~herin1n b~eli aıtı lira o~
altı
sinin tuı;::.rı olan (36) 11'ı'anın.tlmuIlJ1 w.e:rkei,z1mj,avı:ıznes1ıwteslW
ıııae!<eleı'malı.l1Ill(ı81,l\imtaallUk,.lKiEinle1'9

JIlÜeaadeler1iı1 arae)"leri •• "
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BELGE 45
Kız.Arş.Kl.1523

T.C:
Genel Kurmay

Ankara
1193

3/Lr1i_,.

Gaz !hınBI Komutanlığı

a

ş ....m...
c

Sayı

:1
2'2.
..1
.:3.00(
.
YV

Kızı1q

c •. GeDe1."Bf~"J"'-"'-"-'

Mııake ~br1kaaındaate •• ııOlt edil •.••.
olalı ".keleriıl
--

nefe. alı:ıp v~

.garaaU. edlaHtedir.

~

daı- ve- Berz1A b-ir

n1D A9ftl»datı ~
v~."B1l

cı.üıa

heP ••••

de-

o-lab1l1r. Bo,le- Mr dqf.,1kl1-

ZUIaDa.

t.HaıItLt' etaeei.. ;reeileri-

pı-.i ""7a,l:t1ç
heP terlfl

az•••• bır &:T zarf'uıda

~:

4•.

iarrpaıDI.

_'T.~T~

laat~eb1Ji1M1J1t

ıUurp.ıea tecfabtr:bl all'ne ••
~,dabiıd1r1lınew.'~~:'~.~'"a-'
~.

ak bir

it1~ıa~:.~~.ıiiie'"

S8pap1aleb1ır1a
Vl!t.

hanl

••

B1naeDal.e7h Iliktan

meaIEıI:r- aapablaruıı

aMaD OJ'L!U
meta1celerl.D1Jt
!1tUrmek za:ra:reu

SUPabJ.a:r-ı

edilecek

ers e4er1a •.

. . (Jf./.
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BELGE 47-1
Kız.Arş.K1.348

Evrak No.

GENEL MERKEZ!

Dosya

No.

~"
Yazıldı~l

tarih

Müsveddeyi
yapan

Tebyiz

eden

T ebyiz

-,/1£.e-

HOLAsA

tarihi

R....-

--i

S"7ın Val1liğe
S.lIJ4SUN

Belediyll"heaab işlerI MLldLlrlUğU
itadesile aldığıııuz.'Il2.,4', •.'
19 II tarih ve 1182 5"7ı11 y".zı.da Vl1ilyetinIz{Caıı.ıcur.~B1'aav.•~gaZ';,t-.u:z
en -ekiplerI l'çIn Umum1
Merkez1ııı1ze1433 lira. 6O.c
ıuru., g1lA4e-r1'1416lr.:
dirHerek bu para mukab.il1l1deVal1l~inbe
ıi;~>1'lll311.~lıdJı;Yli;ıı8Ş1
ı.iı ynzlJll1zaUiljik olarak glınderdig1ı:ı1i&.l1ıite4en~ıııl~[cSllD
..
esi istenmekdedu.
. .
. ",.
.'
'I:istEilllIzdebu ekipler için Ceııı1yet1.m1z'
tarat1l14aA.~liilal'1k••
tenin edilen malzeme sıra ilegöster11diginegöre.Umumı
Uerk.a1miZe g
le para bu Ustedekl ı:ılilzeıııoıı1n
b1reradedinin
yekGnundaD'illa2ıe'.bu ••,
lu du{;'Unazarı dlkkat1ı:ı1z1 odb ettiğindeıı bu malz_,lıılzı.rı~ııa"
ba lamadan evvel 17.ı;,LIL311
tarlhve
4'IBll.sayılı. ..cY!1Z1!Jl,1zla)!Il~'.~\
aş 'ıdaki noktaları; Belediye rlyasetindel1-l8tlzaııstiiü
18t'~.\
.... ',
1 - Ceı:ı1furtaran ve gaz temizlejmı ek1plerr'blr'saziııe.rbıılc16: .
ikde çalışaoak aktit. unsurlardan te Qel1ıtUıedeöellne iıöre&\SU'.ıııI~;
de bu ekiplerde iıı gOreoekt'Brdlerln adedine gör~~'hıizı.rıet!ö'!.!If".lO!l~,¥
kdedir..>:.
. ... ;........ ... c"'."
2 - Yineslparl11 listesinde
bulunan bUil!k ok8IJell.,,:liOIibaıua:':,
kUçLlkoka1jenlıişeler1ne
Oksljen dolduraı:ı el:':lllıı,lel',.'1;Iı1Iiılılıata:='
adedi bu eklPlerlQiıı..k4tl
olup li8tGlll1ze,tlatı;ıı.rı.dıek~:b'"
.
verebilmek Uzere her ikIsi de ic1Mledllm1Q 'buliirıduauıw:.''tlif,b.
d
Auer :arınanına eid olanın. tiatınııı. OOO.-.l1ra Draeser ..tL~lIıa,.
bul
n 300,- llra Olduğuna göre bu lkl tIpden hansI81ıı1ıı:arzıı.e411

p.

.

..'

3 ~ Şehr1n1z 1Qin.toşkil edeoe~1nlz bir ekibin aSgar1 bir
man an ve beş Neferden mUrelcltebolaoağına göre bu ka~oya nazaraıı tedii;
rik 1cab eden mAlzomen1n
iliş ik listede görüleceğI Uzere 3L~O.~lua
(Dr eger tulumbası istendiği takdirde 2940.- lira) tutmakde oldUğuna
gör ka.t'1 siparişlere
intizRrda olduğumuzu, bu mAlzemebedelinin dt9bak kısmının Umum1
Merkeziııı1zeirsalinI ve buna imkan bulunmad~.takdir e de izalıatıııııza göre bu ı:ıli'l:zeliledeıı
gönderilen parıı
111l1
'gOte.
han !lerinin arzu edildiğinin bildirilmas.ini rica etlll1\llı,gUneıca. "Vali •.
dar bir oeveb alıııaııııyan yukarda tatsilen blldir1ien"hue
lik erinoe de tedkıkl ile kat 'i 'siparişlerin
terat1Jll1za b
ru:mesilll"1
yük ek emirlerinizi rica eder. saygılar1Jll1zın kabulUnUdilerIz,

. le; .

1),.

C...;J

.

'{.

,
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BELGE 47-2
Kız.ATş.Kl.348

6,Keşilik

bir Can kurtaran ve gaz temizleyen
r.ıiUzeı:ıesi

ekip

>

Fiatı
Cinsi
6

30

1 kiqilik
Kulevi

otomatik

kartuş

Yedek bir litrelik

i

Oksijen

3

40 litrelik

doldurma

.L

oksijen

tulumbası

dOlu oksıjen

sUzgeçli

Humzu karbon

dozajlı

oksijen

cihazı

7 ~ 14

6

Ortanca

komple

bombası

(Auerı
(Draeger)
bombası

Kızılay

~skesi.

detektUrü.

~perit
Kireç

kaymağı

takırı lastik
ile komple.
Ambalaj

serpen

~raba

gaz elbisesi

ve nakliye

Yekün.

Tutarı

Lr.Kr.

~kibin

çL:r..le
ve eldiveni

masrafları

dokuzyüz

karşılığı.

kırk liradır.
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Lr.Kr

235.-

1410.-

3.-

90.-

18.-

108.-

500.300.30.-

300.90.-

14.50

87.-

35.-

35.-

55.-

55.-

150.-

150.-

64.-

384.-

31.2940.-

BELGE 48a
Kız.Arş.K1.348

-sAID AKINCi
~,C,..~,j":i

MERSIN:

Yenı Şehır,
SelAnik Caddesi

SAID DORMEN",,'

BOZKURT.JENERAl

",0:0.

HAN ND. 4-8

-':'RUDOL.F-WOSSE-eODE

-

ADANA:
No;9,11117

, A.E./k

•••••••
EDITIONS
COMPLE1'E Pt4RASE

~ TELGRAF- ADRESI:

No. 26/1

Şehlrleta8yonuCaddesl

i",

"'..~-:
BEHTL.EY"S

GALATA,

ANKARA:

VE

fs TAN B U L

Aıakza,~e Ham ~o. 73, 1.2, P.K.-S6

'H

SAITLER ••

TELEFON: 4t023

- No. 1856

ISTANBUL.:ıı.ıı.19~_
PORa

Kızılay

Kutu.v

LCLL10

Kurumu Başkanlı~ına

:;.:!-~~!i~:

~;~AY~-'~~~~~7,'';t'~'.:;X~'f
~;-.;'i-(.,.

,.

Müşterilerimizden
Urfa' da ıııuld;a.~~~~$_A.!>~O~~M.ıy.!~b1
olduğu buz' fabrikasında
kullanmak üzerev-uıııuıııı,vekili" bultmd~
Almanya' da Min Rheinınetall-Borsig
A.G. makine.,fabr~.~:i:ndim:; 14-.5 .19;
tarih ve 818 numaralı faturaile
bir aded Bm0n7ak'iıiB:ıik~8:1fve;bh->adei
manometre getirtmişti.
MezkOr,malzemeye ait,fıi,'tiıir~~~~~~
"'';'llla:ıı'
82.10. RM. CUmhuriyet MerkezBB.nıı:asına tevdi edi'iilii,#'¥t:'"':"re1r
Gümrük İdaresi, \Ylilı:sekKurumunuzunmüsaades:1+o
mesme müsaade etmemekteCiir~
,•
l/lemleket1mizde ,henliz:.1mal,,'ed1lmemek'tll'i
hariçten
celbe mecburiyet his eden-~ÖZI1;t~~~~
geri kalmemasıiçinMersin,PaketPostabaııe
lekete

i thaline

müsaade burui-manı.zı ~er1li,~s4-

iii;.
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BELGE 48b
Kız.Arş.Kl.348
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BELGE 49

Kız.Arş.Kl.1523

TÜRKiYE

KıZıLAY
GENEL
MASKE.

CEMiYETi
MERKEZi

GAZMASKE

ANKARA

FABRiKASı
Ankara.

No.

T. Kızılay Cemiyet i
Genel Merkezi

17

Öz

.

2.9 ./. 12. .;..

1935

Mamak

DiREKTÖR

Ankara

Galvaniz işleri içün bir
Türk teknisiyen alınması

Fabrikamızın 4 esas kısmından yalnız pres dairesiyle dikim dairesinde alman mütehassısları
yanında türk teknisiyenleri çalışmaktadır. Müstakil bir kısım olup fabrikasiyonu~uzda büyük bir ehemmiyeti haiz bulunan galvaniz dairesinde ise
elyövm türk teknisiyen mevcud degildir. Alman mütehassıslsrı mukavele mucibince fabrikayı terkettikleri zaman halen 4 mütehassıs
teknisiyenin .görmekte oldukları işi yeni yetişmiş Z teknisyenin
başarması çok müşkül olacaktır. Bilhassa, ihtisas ve tecrübe istilzam eden galvaniz işlerinin matlub bir şekilde ifası, bu dairenin
başında teknik malumat sahibi ve mütahassıs bir amirin bulunmasına
bağlıdır.
Yukarıdaki sebebIerden ötürü galvaniz dairesi içUn
teknik tahsil görmüş ve ileride müstakil bir daireyi işletrneğe
muktedir bir türk teknisyenin şimdiden temin edilmesini rica ederiz.

~ı

Alınacak memurun behemahal almanca bilmesi lazım
değildir; ancak,yanında çalışacağı alman mütehassısını
daha eyi
anlıyabilmesi ve işi daha çabuk kavraması itibariyle faydalı
olabilir.
Derin saygılarımızıa

~. ~;~~?tl'00~;~.
'o' ~)./i
T?'i:, ~

e.r~:tlni

-----_ ..•...._ ','"

tıırihl ~_",~.-.

..••

~!n.

'0."''''
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BELGE 50
Kız.Arş.Kl.348

-''ıY CEMiYETl
öNEL. MERKEZI

ıaldıgt tarih.

.. ~Qsveddeyi'
YBpao. ,
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BELGE 51
. Kız.ATş.Kl.598

SUREl'

Ba~vekalet Kararlar Dairesi Müdürlüğünün
kararname suretidir

16661 nuaeralı

19/9/9S4 tarih ve 2/1253 sayılı kararnaaeye ekiir:
Kızıl~y Cemiyeti tarafından Mamakda yaptırılan maske fabrikası hududu iehilinde bulunan Hazineye aid 317480 metre murab_aı araziniade takdiri
bedelle adı 3eQen Cemiyete satılması, ~aliye Vekilliğinin 22.9.1941 tarih ve
3123/209/186.32 sayılı tezkeresUe
yapılan teklifi üzerine, 748 n•••••
r:J.ı kenu~un birinci illaddesihükmüne tevfikan icra Vekilleri Hey'etince 7 birinci te~.1 1941 tarihinde
ka_ıU olunıııu~dur.

RRİsİcUImUR
İSMET
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BELGE 52

Kız.Arş.Kl.84
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BELGE 53
Kız.Arş.Kl.83

TÜRKIYE

KıZıLAY

.

CEMIYETI

.

lL1LK....A_R..AMerkezi
A--K-S-A....MYŞu

---'' ••,to.

besi
i,

-I..

K SAR

A Y...

_

29/I/940

KIZILAY

UMD MERKEZİ .I4OHTERlW RİYASETİNE

ANKARA

ErziRcan ~el8ket zadeleri içi. tiu ana

MilI! yardı.a kOElite8iiıdeiıtesl:üi
..
Uı •••.. ('29)adet

teReke -kwuru've(Ia4)paı"Ça' e~y ... -.ıhtevi biideDk e~ya Sivas tıraasit ~epODUz'~dQrı~
•• YOls
laamı~tır~ irsaliye$ile'~iyat
makbuzUDUR ikinci
Rushası bit1~ik sun~lmu~~ur.
San-ılarlıı
.
. .
lf'-İrSal1ye
.,.
i Ayııiyat makbuzu ik.iRCi
Nushası.
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BELGE 55
Kız.Arş.K1.344
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BELGE 55
Kız.Arş.K1.344

Türkiye Cuinhuriyeti
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti
Çanakkale Vilayeti Sıhhiye ve Muavenet-i
İçtimaiye Müdürlüğü

Aded:

Umumi: 2706

Hususi: 970

İstanbul Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine

Çanakkale Vilayeti'nin bütün sıtmalı köylerinde daimi surette halis ve ucuz
kinin bulundurarak köylülerimizi kinin bulmak müşkülatından kurtarmak için bu
defa muhasebe-i hususiyeden iki bin lira tahsis edilmiştir. Sıtma mevsiminin hululü
sebebiyle hemen mübayaaya başlanacağından en muvafık şerait ile klor mait kinin
komprimeleri mübayaasının ne suretle ve nereden mümkün olacağı hakkında
malumat itasıyla tenvir olunmaklığımızı rica ve bu vesile ile arz-ı ihtiramat olunur
efendim.
6.7.41 (1925)

(Çanak) Kale Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiye
Müdürü (İmza)

Muhasebeye 9 Temmuz 341
Sayfa: 69ffarihi: 9 Temmuz 1341/ Nurnrosu: 551
Evraka kaydedilmiştir.
Cevap tarihi: 16 Temmuz 41 408/394 tahrirat ile cevap yazıldı.

Mahallinde tesellüm edilmek üzere beher kilosu kırk üç liradan olmak üzere
saf klormait kinin ita edilebileceğine dair cavap itası
14 Temmuz 341 (imza)
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BELGE 56
Kız.Arş.K1.0 1

Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanun

NO.2767
Kabul tarihi: 7.6.1935

Madde 1 - Kinin ve müştakları ile milhlerini ve başka sentetik sıtma ilaçlarını
ve bunların hazırlanmış şekilde olanlarını ve Neosalvarsan ile aynı veya benzeri
terkipleri olan Arsenobenzol mürekkeplerini ve bunların her türlü ispençiyari
şekillerini frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve civa milhlerini ve bunların
mürekkeplerile hazırlanmış şekilde olanlarını Memlekete sokmak veya memleket
içinde yapmak ve yaptırmak TüRKiYE KIZILA Y CEMİYETİNİN monopolü
altındadır. Monopol altına alınan bu ilaçların listesi Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca yapılıp Bakanlar Kurulunca onaylanır. Bu listelerde değişiklik
yapılmasına lüzum görülürse değişikliklerin toplanma zamanı yine bakanlar
kurulunca kararlaştırılır.
Madde 2 - Birinci maddeye göre monopol altına alınan ilaçlardan Kızılay
Cemiyeti'nden başkalarına gelenler gümrükten geçirilemez.
İyesi olmayanlar ile kaçak olarak sokulmak istenenler veya girmiş bulunanlar
veya izinsiz yapılmış olanlar müsadere edilerek Kızılay Cemiyetine verilir. Suçlu
olanlardan malların değerlerine göre beş liradan aşağı olmamak üzere ağır para
cezası alınır. Ceza olarak alınan bu paralardan 1918sayılı kanuna uygun olarak
muhbirlere ve müsadere edenlere verilir.
Madde 3 - Birinci maddeye göre monopol altına alınan ilaçlardan Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin olunacak miktarları, Kızılay Cemiyeti yurt
içinde bulundurur. Toptan satış fiatları bu bakanlık ile cemiyet arasında tesbit
edilir. 2490 sayılı kanunun 69 uncu maddesine göre resmi dairelere yapılacak
satışlar bu fiat üzerinden verilir.
Madde 4 - Bu kanun hükümleri

ı. Eylül

1935 den yürür.

Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gümrük ve
Tekit Bakanları yürütür.

12.6.1935
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Banco di Roma
Dersaadet Şubesi

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Merkez-i Umumisine

Efendim,
Şehrimizde kain Osmanlı Bankası'na hesabcı carinizin matlubat kısmına kayd
olunmak üzere sene-i haliye için 75 yetmiş beş lira-yı Türki teberruatta
bulunduğumuzu 386/350 numro ve 20 Ağustosa 341 tarihli tezkere-i valalarına
cevaben arz ile ihtiramat-ı faikarnızın kabulünü istirham eyleriz efendim

Banka di Roma Dersaadet Şubesi (imzalar)

Mahsup edilmiştir. Sayfa numrosu: 189 Tarih 5 Eylül 341
Evrakça kaydedilmiştir. Sayfa: 963 Tarihi 6 Eylül 1341 Numrosu : 658

Emin Bey'e : 6 minh
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Socombel
Belçika Gaz Ticaret Anonim Şirketi
Dersaadet Şubesi

Dersaadet 26 Eylül 1341

İstanbul'da Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkezi Umumiyesi Müdür-i Umumi-i
Aliyyesine
29 Ağustos 1341 tarih ve 386/350 numrolu tezkere-i aliyyeleri cevabıdır:

Her sene olduğu gibi bu sene dahi şirketimizce verilmesi muktezi meblağ
tezkere-i aliyyelerinin vürudundan mukaddem Osmanlı Bankası'ndaki hesab-ı
carinize tevdi edildiğini beyan ile kesb-i şeref eyleriz. Şirketimiz, hal-i harpte
olduğu gibi hengam-ı sulhte dahi vazife-i insaniye ve milliyesini büyük bir
fedakarlıkla ifaya çalışan cemiyet-i aliyye-i muhteremelerine imkan nispetinde
yardım eylemekle müftehirdir. Bu kere dahi 8 Eylül 1341 tarihinde 100 liradan
ibaret bulunan aidat-ı seneviyesini Osmanlı Bankası'na tevdi eylemiştir. Bu vesile
ile de takdim-i hürmet ve teyid-i muvalata müsaraat olunur efendim.

Belçika Gaz Ticaret Anonim Şirketi
Dersaadet Şubesi Müdürü (imza)

Sayfa: 970

Tarihi: 30 Eylül 1341 Numrosu: 711

Evrakça kaydedilmiştir
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Etoile Roumaine Petrol Anonim Şirketi
İstanbul Şubesi
18 Ağustos 340

Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Aliyyesine

29 Temmuz 340 tarihli tahrirat-ı aliyyelerine cevaben, mukaddema irsal
buyurulan tahriratınızın mevzuunu teşkil eden meseleye dair cevabımızın tehirine
sebep olarak şirketimiz müdürünün hayli müddetten beri Romanya'da bulunduğunu
beyan ederiz.
Bu defa Osmanlı Bankası'nın Galata Şubesi'ne namınıza olarak 50 lira tevdi
etmiş olup makbuzunun irsaline lütufbuyurulmasını ve ihtiramatımızın kabulünü
rica ederiz efendim.

(imza)

Muhasebeye:

21 Ağustos 340

Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi: 21 Ağustos 1340

Numrosu: 816

Talep edilen makbuz iki gün evvel gönderilmişti. 24 Ağustos 340 (imza)
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Loyd Teristino
Seyr-i Sefam Şirketi

İstanbul'da Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesine

Cemiyet-i Muhteremenizin deruhte ettiği umur-ı hayriyenin ifasına medar
olmak üzere kumpanyamız tarafından Osmanlı Bankası'nda hesab-ı carinize 50
lira tevdi edilmiş olduğunu 29 Ağustos 1341 tarihli ve 386/350 numrolu tezkerenize
cevaben arz ile teyid-i ihtiram eyleriz efendim.

20 Eylül 1341

Loyd Teryestino Kumpanyasının Dersaadet
Umumi Acentası (imza)

Muhasebeye: 23 Eylül 341
Emin Bey'e
Evrakça kaydedilmiştir. Sayfa: 968

Tarihi: 23 Eylül 1341

Numrosu: 698

Mahsup edilmiştir. Sayfa numrosu 339 Tarih 16 Kanunuevvel341
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Mütlehid Bira Fabrikaları
1 Eylül 1341

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Celilesine

Efendim,

29 Ağustos 1341 tarih ve 386/350 nurnrolu davetname-i celilelerine cevaben
şirketimiz tarafından Galata'da Osmanlı Bankası'na cemiyet-i muhteremeleri
namına sene-i sabıka misillü 50 liranın tevdi edildiğini arz ile ihtiramat-ı
mahsusamızın kabul buyurulmasını rica ederiz efendim.

Mütlehid Bira Fabrikaları
Bomonti-Nektar Anonim Şirketi Dersaadet Şubesi (imza)

Emin Bey'e

3 minh.

Evrakça kaydedilmiştir. Sayfa: 962

Tarihi: 3 Eylül 1341
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Comptoir Lyon AlIeman

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine

Efendim,
Muhterem Cemiyetiniz için şirketimizce 25 lira takdim edilecektir. Bu hususta
bir memur-ı mahsusun lütfen izarnım rica ile takdim-i ihtiramat eyleriz efendim.

4 Ağustos 340
Comptoir Lyon AlIeman Müdürü (imza)

Muhasebeye :15 Ağustos 340
Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi: 5 Eylül 340 Nurnrosu: 755
1187 nurnroda vezne makbuzu mukabilinde 25 lira teslim edilmiştir.
17 Ağustos 340 (imza)
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İstanbul Türk Emlak Şirketi
Merkez-i İdaresi: Dersaadet
Taksim'de Feridiye Zambak Sokak
Telefon: Beyoğlu 221 i
Telgraf Adresi: Timoty

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Muhteremesine

Reis Beyefendi,
Malum-ı alileri buyurulduğu veçhile memleketimizde şiddetle hükümferma
olan buhran-ı iktisadi ve maliye ve pek yüksek miktarda olarak şirketimize tahmil
olunan ve tadili istirhamma mecburiyet hasıl olan enva-ı tekalifin şirketimiz
bütçesini fevkalade tazyik eylemesine rağmen ve mücerret cemiyet-i muhteremenizin vatan-ı mukaddesin hayır ve menfaati ivazında fedakarane sebk-i hidematmı
takdiren bu kerre hesab-ı carinize Bank-ı Osmaniye 50 adet Türk lirası teslim
edebilmiş ve ileride işlerin küşayişinde daha vasi mikyasta muavenet de mucib-i
şeref bilineceğini ilaveten arza mücaseret kılınmış ve bu vesile ile de ihtiramat-ı
mahsusamız teyid ve tekrar kılınmıştır efendim.

14 Kanunusani 1926
İstanbul Türk Emlak Şirketi Müdür (imza)

Muhasebeye: 16 minh. (imza)
Evrakça kaydedilmiştir

Sayfa: 1002

Tarihi: 17 Kanunusani 26

Numrosu: 13 Merbutu: 1
Mahsub edilmiştir. Sayfa numrosu: LO Tarih: 18.1.926
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Kufzoğlu Biraderler
Şark Tütünleri Toptan Ticareti

İstanbul'da Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyaset-i Samisine

Tazimat-ı mahsusamıza terdifen arza cÜITetederiz ki;
Altı aydan beri muhterem Türkiye memleketinde tütün ticaretiyle iştigal veTürk
Hükümet-i Cumhuriyesinden gördüğüm muavenet ve teshilat-ı himayetkariden
dolayı fevkalade müteşekkir ve minnettar kalmış bulunan naçiz müessesemiz gayei aliye ve mübeccelesi, hürriyet ve istiklal-i millisi uğrunda müftehirane feda-i
hayat etmiş olan şühedanın evlad u ıyalini terfıhe ve guna gun musaibe giriftar
olan aziz Türkiye'nin istikmal-i mamuriyet ve saadetine masrufbulunan muhterem
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne ve işbu cemiyet-i muhteremenin valid-i mukaddesi ve
aslisi bulunan mübeccel ve aziz Türk memleketine karşı bütün uruk ve asabımızda
ateşin bir seyyale ile cereyan etmekte ebediyyen devam edeceğini kani
bulunduğumuz his s-i minnet ve şükranın naçiz bir ifade-i tebligiyesi makamında
olmak üzere müessese-i muhteremelerine
500 lira takdimine cüretyab
olduğumuzdan lütfen kabul ve melfufen mütakaddem çekin ait olduğu bankadan
alınmasına müsaade buyurularak müessesemizi bu suretle ihya buyurmalannı
maalihtiram istirham eyleriz efendim.
-27.5.341
Kotzoğlu Biraderler (imza)

Kendilerine cevabi teşekkürname gönderilmiştir. 4 Haziran 341
Mecmua müdiriyet-i aliyyesine takdim
Mecmuaca görülmüştür
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Türk Anonim Dersaadet Su Şirketi
29 Avril1924

Hilal~i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine

Efendim Hazretleri,
Vuku bulan iş'ar-ı alinize cevaben şirketimiz tarafından pek mukaddes olan
cemiyet-i alileri nam ve hesabına olarak ve bugünkü tarihle derhalOsmanlı
Bankası'na muvakkat bir senet mukabilinde 100 adet Türk lirası tevdi kılınmış
olduğunu arz eder ve lütfen mezkıır senedin tarafınızdan tanzim kılınacak kati bir
senetle mübadelesine himmet buyurulması niyazı ile takdim-i ihtiramat eylerim
efendim hazretleri.

30 Nisan 1340
Dersaadet Su Şirketi Müdürü
(mühür)
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Dersaadet Tramvay Şirketi
2 Julliet 1923

Hülasa: 1923 senesi ianesi

Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyaset-i Aliyyesine

Efendim,
22 Haziran 1923 tarih ve 19 numrolu tezkere-i behiyelerine cevaben, şirketimiz
ve Elektrik ve Tünel şirketleri namına 1923 sene-i hesabiyesi için 500 lira teberru
eylediğimizi ve meblağ-ı mezburun şirketimizin Beyoğlu'nda Metro Hanı'nda 6ncı
katta kaim 14 numrolu odasında emr-i alilerine amade bulunduğunu cevaben arz
ve bilvesile takdim-i ihtiramat eyleriz efendim.

Dersaadet 2 Temmuz 1339-1923

Dersaadet Tramvay Şirketi (imzalar)

Teşekkürname yazıldı ve 30888 numrolu vezne makbuzu leffen gönderildi.
7 Temmuz 39
Vürud tarihi: 5.7.39
Tahsildar Haluk Bey'e

Numrosu: 3343
imza: 5 minh
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Türkiye Cumhuriyeti
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Veka1eti
Muavenet-i İçtimaiye Müdüriyet-i Umumiyesi

Umumi: 39
Hususi: 3141

Ankara, 18.x.1928

Hi1al-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumi si Riyasetine:

Zelzeleden müteessir olan halka yapılan muavenetten dolayı teşekkürü havi
Belediye Reisi, Halk Fırkası Mutemedi ve Hilal-i Ahmer Şubesi Reisi taraftanndan
Kalecik'ten yazılan 14 Teşrinievvel 928 tarihli telgrafname merbuten takdim
kılınmıştır efendim.

Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili namma
Müsteşar Vekili (imza) Hüsamettin

Leffi: 1
Evrakça kayd edilmiştir Tarihi: 21.10.28
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Dersaadet Tramvay Şirketi

İzmir Felaketzedeleri İstanbul İane Komisyonu Reisi İstanbul Mebusu Doktor
Hakkı Şinasi Paşa Hazretlerine:

Efendim Hazretleri,
Ahiren İzmir'de vaki olan zelzele felaketinden dolayı fevkalade müteessir olan
şirketlerimiz bedbaht felaketzedelere bir muavenet olmak üzere Ziraat Bankası'nın
İstanbul Şubesi'ne ve İzmir Felaketzedeleri İstanbul İane Komisyonu namına gerek
şirketimizin ve gerek Elektrik Tünel ve Tesisat-ı Elektrikiye şirketlerinin teberruatı
olarak 500 lira tediye eylemiş olduğumuzu arz ve bilvesile takdim-i ihtiramat
eyleriz efendim hazretleri.

İstanbul, 9 Nisan 1928
Dersaadet Tramvay Şirketi (imzalar)

Hilal-i Ahmer Riyaset-i Aliyyesine takdim: II minh imza: Hakkı
Veznemize teslim edilmediği anlaşılmaktadır efendim. (imza)
Ziraat Bankası'ndan sorulmuştıır: 12 Nisan 928
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İstanbul Trakya Şeker Fabrikaları
Türk Anonim Şirketi

İstanbul 22 Nisan 928

Hilal-i Ahmer Cemiyeti İstanbul Merkezi'ne

Alpullu'daki fabrikamız memurin ve müstahdimini ile mahal-i mezkurdaki
esnaf tarafından İzmir felaketzedelerine tevzi olunmak üzere aralarında topladıkları
241 lira ve 38 kuruş nakden takdim kılınmıştır. Bir kıt'a makbuzunun irsali ricasıyla
teyid-i ihtiram eyleriz efendim.
İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalrı T.A.Ş. (imza)

"
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Dersaadet Telefon Türk Anonim Şirketi
Telefon Numrosu: İstanbul 1

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Muhteremesi İstanbul Şubesi Riyaset-i Aliyyesine

Efendim,
25 Nisan 1928 tarihli tezkere-i senaveriye zeylen şirketimiz memurininin cem
eylediği iane bakiyesi olan (116) yüz on altı Türk lirasını natık bir kıt'a çeki lütfen
İzmir hareketzedeganına muavenet için küşat edilen hesabın matlubuna kayıt
buyurıılması ricasıy1a leffen takdim ey1ediğimizi maal-mesar arz eder ve vüsulünün
1utf-ı iştarı istirhamıy1a takdim-i ihtiramat eyleriz efendim.
12 Mayıs 1928
Müdür-i Umumi (imza-mühür)

Muhasebeye:

12 Mayıs 928

Ahz olunmuştur. 12 minh.
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TELGRAFNAME

17.12.1928

Mahreç: İzmir

Ankara Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumi si Riyasetine

15 Kanunuevvel tarihli telgrafnameleri üzerine hakiki bir teessür içinde kalan
heyetimiz, mütevaliyen iki gün içtima ile keyfiyeti ariz ve amik tetkik ettiler ve
cemiyetimizin 122. madde ile kabil-i temas bir ciheti olup olmadığını mevzubahis
etmek üzerinde olmamakla beraber heyetimizin tasfiyesiyle yeni bir heyetin
yerimize ikamesi felaketzedeganın temin-i refahını mucip olacak ise buna da
amadeyiz. Ancak, buradaki hasarın 45 000 lira ile tazmin olunabileceği hakkında
Merkez-i Umumi'ce beslenilen kanaatin yegane istinatgahı Müfettiş-i Umumi
Bey'in tetkikleri olup teftişat-ı vakıadan zaman ve tarz-ı icrası ile bu günkü vaziyet
arasında son seylaplar yüzünden hadis olan fark ise o derece barizdir ki bugün
yeni bir teftişte bulunduğu halde evvelki tahminlerin behemehal yüzde elli
derecesinde tezyit edileceği şüphesizdir. Sekiz aydan beri tamir edilememek
yüzünden son yağmurlarda derece-i harabiyeleri artmış olan mesakinin ihyası
için nefs-i vilayetimiz dahilinde zelzele-zedeganın yine zelzele afetzedegan için
vaki olan teberruatın en muvaffık surette sarfını temin için çalışmakta olan
heyetimizin Hilal-i Ahmer'in şeref-i manevisini haleleden vikaye maksadıyla ve
felaket sahası içinde bulunması itibariyle hakikati daha yakından görerek vaki
olan gazetelerin Merkez-i Umuminin talimatına muhalif cephe almak suretinde
telakkisi mucib-i teessürümüz olmaktadır. Kaldı ki derc-i ianat için Ticaret
Odası'nda vaki olan ilk içtima esnasında bilcümle ianelerin munhasıran
felaketzedegana sarf edileceği Hilal-i Ahmer namına alenen temin ve taahhüt
edilmiş idi. Herhalde merkezimiz alelamiya tevziat yapmak fikrinde olmayıp iki
haftadan beri kol kol dolaşan tetkik heyetlerimizin hitama erdirmek üzere
bulunduğu tetkikatlan nihayetinde muavenetlerimizi azami ihtiyaçlara hasr ile
meblağ-ı mevcudeden artacak miktan arz edeceğimiz tabiidir efendim.

İzmir Merkezi: .gthem Halim Hasan Sükuti Hüsnü Mustafa
Nerime
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28.12.1939 Tarihinden 27.1.1940 Tarihine Kadar Eenebi
Memleketlerden Gelen Nakdi ve Ayni Teberrular
Hükümet

Adı

Nakdi
Kş.
Lira
201.335

9

Kanada
Mısır

8.763
84.799

77
96

Kıbns
Hindistan
Irak
Cenubi Amerika
Türkiye Sefareti
Fransa

511
73.598
14.580
39
1.070
12.697

40
22
50

140

40

İngiltere

Suriye

Türkiye Sefareti
Yunanistan
Türkiye Sefaretinden

YEKUN
Lira
Kş.

i0460 Sandık Gıda maddesi
4376 çuval
115 fıçı
2850 aded battaniye
200 aded çadır
İskenderuna gelen 650 ton eşya
361 parça giyecek eşya çadır
ve battaniye
16 sandık ilaç ve tımar
malzemesi
i sandık ilaç
800 çadır

1650 Yarda gaz Hidrotil
2640 Aded sargı bezi
300 aded çadır
5000 aded battaniye
2000 FF .. lık kredi çadır için

64

13.539

700
10.135

09

2.000
12.135

53

1.790

40

29.656

78

22.947

29

Romanya
Bulgaristan
Almanya

Yugoslavya
Üsküp Konsolosluğundan
Türkiye Sefaretinden
Afganistan
Türkiye Sefaretinden
Amerika
Türkiye'deki Amerikalılardan
Türkiye Sefaretinden

16

16

1.490
200
100
39.156
500
20.670
1.412
865

40

Ayni

78
04
25

502

52 sandık muhtelif ecza ve
alatı tıbbiye
2000 kilo pamuk (64) sandık
1000 A.battaniye muhtelif eşya
3 Sandık elbise)
i00 parça Kablo
28 Vagon kereste
6 Vagon un
3600 Kilo kaşar peyniri
31 Sandık ilaç tımar malzemesi
ve alatı cerrahiye
iO Sandık eczayı tıbbiye
2 Koli

BELGE 98 (devamı)
Kız.Arş.Kl.307

Danimarka
Hollanda N.B.Funis
İtalya
Türkiye Sefaretinden
Rodostan
İsviçre
Türkiye Sefaretinden
İran
Sovyet Rusya
Türkiye'deki muhtelif Sefaretlerden
Ecnebi memleketlerdeki Türk Konsolosluklanndan
Ecnebi memleketlerdeki
Türk talebelerinden
Türkiyedeki Ecnebi Bankalardan. Doyçe Oryent
Bank'dan

7.800
68
1.000
155
20
132
100
13.883
19.500

84

7.800
68

84

1.175
232
13.838
19.500

1.577

45

1.577

45

4.603

94

4.603

94

52

50

52

50

524.130

46

500500
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Türkiye Hila1-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
Ankara, 21 Temmuz, 1928

Muhasebe

Aksaray (Konya): Hilal-i Ahmer Merkezi Vasıtasıyla Müfettiş Mustafa Bey'e

ı.

Telgrafla dahi bildirildiği veçhile şimendifer İdaresi tarafından Ereğli
istasyonuna sevk edilecek unlar bilvezin tesellüm edilerek miktarım mübeyyin
demiryolu idaresi memurlarıyla müştereken tanzim edeceğiniz üç nüsha
mazbatadan birinin Merkez-i Umumi'mize irsali diğerinin Şimendifer İdaresi'ne
itası ve üçüncüsünün Iiezdinizde hıfzı ve miktarı hakkında telgrafla Merkez-i
Umumimize malumat itası:

2. Unların demiryolu idaresi tarafından bila bedel bu işe tahsis olunacak ambarlara
konarak hüsn-i muhafazasına müteallik tedabirin ittihazı;
3. Unların tesellümünü müteakib vilayete müracaat olunarak en ziyade muhtaç
olan karyeden başlamak üzere nüfus başına on günlük iaşesi olmak üzere
yedişer kilo unun yeden-be-yed tevzii ve bir taraftan daha ne kadar muavenete
ihtiyaç olduğunun tahkik ve tespiti;
4. Tevziarta istimal edilmek üzere tayedilenlerin tevzi cetvellerinden 250 adedin
postaya teslimen Aksaray Hilal-i Ahmer Merkezi vasıtasıyla namımza
gönderilmiş olduğundan tevziarta muavenet edilen aile reisIerinin ve bir şahsın
imza veya mühür veya parmak izinin alınması ve her kısım tevziata ait cetvelin
muhtaran ve hey'et-i ihtiyar ve mahallin en büyük mülkiye memuruna tasdik
ettirilerek musaddak aslının resmi taahhütlü olarak Merkez-i İdareye irsal ve
suretinin nezdinizde hıfzı;
5. Bir karye tevziatının diğer mahale ait cetvele karıştırılmayarak
için ayrı ayrı cetvel tanzimi;

her tevziat

6. Şimdilik tevziat için oraca IÜZUIllukadar adam tedarik edilmesi ve bu babda
vilayet ve Hilal-i Ahmer Merkezi'nden taleb edilmesi;
7. Şimdendifer İdaresi nakliyat için ücret almayacaktır. Ancak Ereğli'den dahile
kadar naklıyat ve tevziat için Vilayet de bila ücret vasıta tedarik edilemezse,
ücretle tedariki icab eden amele ve vesait-i nakliyenin bilhassa en ziyade
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muhtac-ı muavenet olanlardan intihab ettirilerek verilecek paranın muhtacin
eline geçmesine itina olunması ve lüzumu kadar mebla namınıza gönderilmek
üzere bu babda sarfı muktezi mebaliğin şimdiden bittetkik telgrafla iş'an rica
olunur efendim

Reis
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
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ve ::ıÜlhaka.tdavaziY'Jet.in pek elim
oldugu ve gÜn ,;eçdikce vehi.ı.met.
kesp etmekt.e bulundugu
~ildiri~ektedir.
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mlIhtacine medet olmak üzere
devairden

yine

r.:3rkez ve I!lÜl.hek
kazalardaki
DÜsadeitası.

bu nam ile

kanunu

bu nam ile vukubulacak
tetmin edilecek pul es-

hilal i e.ıı:--erşubesince

esbahı.nı.n istil~i

ve vilayetede

kabul ve

iş'ar

roertlzdur efendi",

u.Şevket

gösterileoe

kabulü bir takı.m merasima tabi va bu da za!llanami1tava-

bni

teberrftatı.n ve bazı

dilkun eden ŞJlmanza-

ahmer in
ce

sönıııekte'olan

yetişmek ~

talep ve istirham

cidden pek rikkat

Kalpleri

ve hilali

memleketin eşraf

halk

inlemekte ve yarı

vaziyetleri

etmektedir.

cevabı.dı.r.

mühimbir kütlei

inim ihim

köylerden gelenlerin
fecaet

i:ıaberdar olan

müracaat ve

vekaletpena hilleri
şu sı.rada

tahripkarisile

elillle- ']c3rŞı.sı.nda müteessir

dil3inden

vakit

celilesine

taf'ih ve 70 ntrnıaralı tahriratı.

!:ı.~ı.n "iddetle

aver

vekaıeti

'\

\\

537

Kı.rşehir valisli
Nazım

buyrulmas

~ttı

ı

l

~

L

!

'r).~tt

•
~

lı!

et
~

co

~ ~

i

i~~

ai! t~

i i~ ~
i
i !
ııı •• o
g!.-:ı:'"
;ılCiCi
:ıı ••

~ &

r

••

'ils:i;p~!iıı;i
i

_

ct..

ct

~
i~
.ı
!!;

If

..

ol
W

(xl

Ililf

~.

ğ".

,

! tCl' &;

ci

.•

tt

ii

1 ... 1

i .,.£1 ~ i
i fın~ı
ıi
i
,~
...
, ı ~
"_
..
" ~~""
'-'-:
..
, '..i i = 'i,. lt a ı '.!fi
--r
i
iıi-ıi
cl
; ı!np'ihhl
~i ..rı RI. i a mf iı
~.:
~
i
iii [iı i i ii
~. ı: ~ li .Ii p h r
~
".
"

~.:;:.i

ıcı'

<i

r; ••

Hii!rll;lh1ı!II'1
ii ~

i

~
Li

~f

.

~a

",

ı{\~b\f
i"':;
~\.

~

\..1

~

i»

liL ~
'H
il ''j;;li
<LI

~::::
. --ı

p.

jj

~

$~

:~

,'-;:><,

~. '.:"<
t:~

~ı:ı..
i

0\

tv

BELGE 117e
Kız.Arş.K1.1462

;

•

.'

.1:,',3

Haft1&mI pe!i 1'\ma'WI

~

g1tmo19U1e

rııarnz kB1eJı mııhtaq

119

Yf'rs.uııe.üı

aki11eJd.Mt1 118 ystrınlı yuleıriıı1n

t=ı~

ltıp ~.
nıahal

~

Jm1'iG1 v9

~lUlC

to ~

GO ~

eibOUo

lma ~t

g"'~

_h~

~
mIlHG8&'

ıu.ıw

~.JmıIeM

BIJ.QJI.

hst::::!' ..oJa&

VLd:Uı 1CıJ 8JU1" ~

!laot

~

eıı.au ••

isec!o bu~.t

1IUbı.ti!L:m ~ilı

aıe • b=v,.

ua:ro ".

~
~

n8Mi~

IIU«ve\1 e~
~'1ISCıiLı'O

"lI\Dı.ı::ıtMıcıl
mJit

Ge b_

•••. tı«ı!ıJoıUGf'&

ad~

tem1ni.lom

_mtımil)

ııliıım' ŞU1ICL8t

w

m8!'t n~t1no

~tı

110 1IIS'illD.'181' ~

ve ~

.,uan

IIIBb1l1

tatJ.l a411m1V e1l::ip bU_beble 1qe1lı D1IJn1ı ~

,-al 1şı.i

~

•••

aIL1m1 ~wm
e.1ISLLıJIrIl!l2iDI&DDl

.•.• ~~
oatI4buuııı ~

.•••
~

vi-

.1s.vot~~.leOO'lO~Cf1UııW;~."~.
bu b~

;~ııeU
masa U&

$('

t~1oHtuw!

bii' cıvııeti 40 laft'01ı8 tGtlıU!l kiıa~

laz:imanın irasına

w :'eoa

olunur

Il1fl86ade Te

aırUıMJıl1ıı 1U1ıfIm jnba bQıırlıl ••
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BELGE 118
Kız.Arş.KI.307

Istanbuı;

6 Teşr1ıi1evvel. 1929

30/9/929

TURKIVE
HİLALİAHMER
MERKEZi

CEMiyETi
UMUMisi

MUHASEBE

ISTABBUL •

H.A. Merkezi ııiahterem,reis1i81no

10/255 numaraJ.ı ve

.cevabıdır

2lE;y11U'929 tar1h11 mektubunwı:i

i

'Of"ve havalisi

muhtl19ı:ar1191n'I8tanblıı~:satın
'..

aıao~1iıı.z mısırların

.

";':'1';""

"","'<-r.' .•

",,'

.oons1, eY1V&,n:1sbeten,uowı,oldu:.
. ...
,,-.

~u

ve bir haft4 sonra

geleoe~:!.n:1 .bUd1rd181n:1z TraJı:-

,ı

ya mımsıııünden /llQ;bayae.sınıIliUvabk.'glSrclWı::i
,~J:.;~41rıJu~a

i

:=..::~=
:.::=::;:4;:-,~~

ve 2MS/33g mımaraıi Iııektubwıiııa~tevt~~ba.vaasıı.~,
h81l8n !rabzon

H1l411.ıımerllıe.rkR1.nsııWıa;sevıtı,ve

,

heng1l

vapurla ne tar1lıte yola 9ıJı:kılctıSııııJi'(1;e1pilf1&dIlOsk'dr
merk.n ve trabzon val1s1ntt,~bıı.1ı1r.:l1ıııo81,VO:, .ms1
ıııını..:
\ mımize de ayrıca malwaat ver1lmoeiirioaall0
ıııot olunur efend1m •

t.'y1d1hl1r-ı

REtS NAJ4IJlA

D('ftcrc yazılmıştır.
:'\(\,

t'OI'ilı
1'\0.

540

Ce\'ap
Tııl'lJL
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;'/\11-

/~

. :r!LAİA}ji:!F;R
CETılİYETİ
YOZGATF"EP.KZİ
SA YI

;rile.lislı.mer c~!:liyeti Yozgat merkezi "-nbarında mevcut I500 şinik
bugdayın be~ucibi

e~ir aleni ~üz~yede suretile

satıldığına

dair mazbatadır;.~

Hil~li~1mer cec;iyeti Yozgat merkezi anbarında mevcut olan teberru
siı:den 1500 'iinU: bugday merkezi 1l.-:ı=identeblilt
",ekli} ~ahire

17:/12/929 tarihind,

edilen

yapılan iXhalede son pey'olan.55.kur_

uş lQc"siyonu.-:ıuzca
miktari k~figön\lmediğinden ihalenin
didile

I2/r/930

pıl ~r, aleni

tarihinde

icrasına

:oüzayedeneticesinde

zahire_

emre ",üsteniden

karar verilmişti;

beş gün daha tem_

I2/~30

tarihinde

buğdayın beher şiniği .59. kuruşta]!

ya

tücca.

rdan Apti ağa zade Tursun beyin üzerinde taka:rrıfr"~tB\:t'ikv'~'T~ijÜ.~t~~~ıt1'a1l
: ;.'.:"..;:~>:.'tr;(.f'~.,.:'~_>~~"'.i--"";
rayice ve buğdayın derecesine nazaran haddi laiık 'görüldti.~~n
üıt9-~s1 ic,
.~"iı"'~:-

ra edilerek

esmani olan,885.lira

,.

mumaileyhten peşin, oı.~:~~~t\l~Blim
alınmış
._~ .. : .. _,:: _'~_:;;{~:f~',.-:;~':",::---.',
.~::
olan .I5. Iii'a ile,;;8:ii"ôa,i.<'memıir'"

ve bu r:ıiktardan iki aylık anbar icarı

:...~,'.'}:~~<>-;;'~~:l'<. :

cisi

olan lOEbillT
efendiye I/9/929
"'i:"__

olan mahiye onbeş liradan ..60.lira

ücnti

ranın merkezi umumiyegönderildiğine
Satış heyeti
Hilaıi~er

reisi
reisi

tenzn;d'{lereı€;fAa

dair mazbat~z

AZA

AZA

...

/
..... ,

.<:.• L,

,---,'-'-''''.

f

541

kaıa£::;;Sıo. 1

tan~~kııındı
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•.

AZA
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Behmuaras Abu Af ve Şürekası
Her Nevi Yünlü ve Fantezi Kumaş Mütehassısı
Dersaadet, Katıncıoğlu Hanının altında No. 17
Telefon : İstanbul 1106
Telgraf Adresi: Behmuaras

Abu Af Dersaadet

Dersaadet, 31 Ağustos, 27

Şehremini Muhittin Beyefendi'ye

Efendim Hazretleri,
Ü sküdar harikinden dolayı açıkta kalan ve fakr u zaruret içinde bulunan ailelerin
tehvin-i ihtiyacı için küşad buyurulan ianeye ticarethanemiz tarafından dahi ıoo
lira ile iştirak edilmesi arzu edilmekle meblağ-ı mezburun lütfen kabulünü rica ve
bilvesile teyid-i hürmet ederiz efendim hazretleri.

Behmuaras Abu Af ve Şurekası (imza)

Üsküdar Harikzedeganını
merbuttur)

Terfih Komisyonu Riyaseti Aliyyesine (100 lira

31 Ağustos 927
Şehremini imza : Muhittin
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Sabuncuzade Mehmet Şakir ve Mahdumu Müessesatı
Ticari ve Sanayi Türk Anonim Şirketi
Merkezi:

İstanbul Kantarcılar Sabun Fabrikası

Telefon: İstanbul 630
Telgraf Adresi : Sabuncuzade Şakir
29 Eylül 1927

İstanbul Şehremini Beyefendi'ye

Efendim,
Üsküdar harikzedelerine acizane bir yardımda bulunmak üzere bugünjstanbul
İş Banaksı'na 100 lira tevdi ettiğimizi arz ve bu mukaddes teşebbüsatınızm
muvaffakiyetle intacı temenniyatı ile takdim-i ihtirameyleriz efendim.

Sabuncuzade Mehmet Şakir ve Mahdumu
Müessesatı TAŞ.

Hilal-i Ahmer İstanbul Şubesi Reis-i Muhteremi
1 Teşrinievvel 927

(imza)

Ali Paşa Hazretlerine

Şehremini ve Komisyon Reisi beyler (imzalar)
Muhasebeye:

3 Teşrinievvel 927

Evrakça kaydolunmuştıır. Vürud Tarihi: 2 Teşrinievve1927
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İstanbul Liman İşleri İnhisan
Türk Anonim Şirketi
17.10.1927

Üsküdar Harikzedelerine Yardım Komisyonu Riyaset-i Aliyyesine

Efendim,
29 Eylül 927 tarih ve 15 nurnrolu tezkireler üzerine Üsküdar harikzedeleri
namına 250 liranın şirketimizce Hilal-i Ahmer Cemiyeti İstanbul Şubesi veznesine
tevdi olunduğu arz vesilesiyle teyid-i ihtiram olunur efendim

İstanbul Liman İşleri İnhisan TAŞ.
Müdir-i Umumi (imza)

Evrakça kaydolunmuştur. Tarih: 20 Teşrinievvel 927, Nurnrosu: 3490
Muhasebeye: 22 Teşrinievvel 927
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CR£DIT

LVONNAIS

Fon'
SOCIETE
CAPITAL

LUtılI63
ANONYME

ENTIEREMENT
'Il:s. ısa

RI!'SERVES:

VERSE:

~~~1

MILUONS

F,. ••

:3:27.:250.000

Adresse Telfgrapbique:

\NI" :

V. D.

.r.-,ı.•..

:j~6~ YU~~;:::
"';';;!.i;;..;".;;~;:.•••.hı:,.ı

O ••*DIlOMAI.

~~",):~ ..",t;~..

Constant;nople,

I••.
J3 .Q9.t911I.'l:l.

PREFECTURE

.1~?7

"..:1;;.;'\-' ~

DE LA VILLE

Commission pour l'Assistanoe
Sinistres
de Soutari
EtI

jdr~"~:.J "i~~,

aux

VILLE

~

i

..:-- p":"- ~,

~.=ı:::r~u:.=ı:ı
••

v--..

Monsieur İe President,
~J..,j' c::!'o.
Nous avons l'honneur d'aeauser reception de votre let.tre
~"
::~"
"~ıı.'~~ ••.t t
du 24 ~coul~ n011.
• ,~
~••
En reponse nous vous in.
'.-f..;;J,,~'
dlormons que nous Versona ~,la
Caisse du eroissant. loug. La aoııır de ı .
..
ı.l ..•.
p,qs J QO,- (cent. 11'1'1'88 ti.ırques) r,.;.,;'ı:/"i.bJl\,) •.j.I,,;.,t;,e,,'iJ,"';
donat ion de notre Etabliasemanı.
~•
;....
./".
.;
en faveur de l'AaaiatanCe
a11%si- ,'p"'';''y~_ı:
"""...,J""..J••'6"U..:..',."....,
nisteh
da Soutari.
e"
•
•
•
Veuillez agreer, Monsieur
~...:;'
le President,
nos aalutationa
em-'
pressaes.
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Kredi Liyone Bankası

İstanbul 13 Eylül (doğrusu Ekim) 1927

Şehremaneti Nezdinde Üsküdar Harikzedelerine Yardım Komisyonu Riyaseti Aliyyesine

Reis Beyefendi,

24 Eyül 927 tarih ve II numrolu tezkereniz maal-ihtiram ahz olundu.
Üsküdar Harikzedelerine Yardım Komisyonu lehine bankamızIn teberruatı
olmak üzere 100 lira Hilal-i Ahmer Cerniyeti veznesine tesviye edilmekte olduğu
maruzatıyla teyid-i muvalat olunur efendim.

Kredi Liyone Bankası Dersaadet Şubesi Müdürü
(imza)
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Doyçe Bank

İstanbul Şubesi

İstanbul, 5 Teşrinievvel, 1927

İstanbul Şehremanet-i Celilesi Üsküdar Harikzedelerine Yardım Komisyonu
Rİyaset-i Muhteremesine

Efendim,
Komisyon-ı alilerinin 27 Eylül 1927 tarih ve 10 numrolu tezkiresinın vürudunu
teyid eder ve Üsküdar harikzedelerine muavenet zımnında bankamızca teberru
olunan 100 (yüz) Türk Lirasını bir kıta çek ile takdim eder ve ihtirarnat-ı faikamızı
arz eyleriz efendim.

Doyçe Bank İstanbul Şubesi

(Muhasebeye) 8 Teşrinievvel 927
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Bank Beljpor1e Trans A.ş.

Üsküdar Harikzedelerine Yardım Komisyonu Riyaset-i Aliyyesine

Efendim,
24 Eylül 927 tarih ve 11 numrolu tezkire-i aliyyelerine cevaptır.

Son Üsküdar harik-i hailesinden müteessir olan ailelerin tehvin-i ihtiyacatı
için bir takdime-i naçizane olmak üzere 100 Türk Lirası evrak-ı nakdiyeyi salifül-arz harikzedegana yardım hesabına İş Bankası'na tevdi ettiğimizi ihtiramat-ı
faikamıza terdifen arz eyleriz efendim

28 Eylül 927

Bank Beljpor1e Trans Galata Merkezi
(imzalar)
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(Devlet-i Aliyye silinmiş) Osmanlı Bankası
Ankara Şubesi
Adet 2581

Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Ankara Merkezi Riyaset-i Aliyyesine:

Efendim
Muhtac-ı muavenet bulunan binlerce Türk vatandaşa taleb-i muavenet hakkında
mürsel 18 numrolu tezkire-i aliyyeleri hürmetle alındı. Memleketin maruz kaldığı
felaket-i azime nisbetindebüyük bir şefkatle çalışan Cemiyeti-i muhteremenizin
teminine bezl-i mesai eylediği gaye-i insaniyetperveraneye layık bir surette iştirake
çok gaynmüsait bulunan nuihsusatımızın mahza bu ali emel uğrunda müfid
olabilecek bir mikdara tezyidi keyfiyeti idare-i umumiyemizden
kemal-i
ehemmiyetle istirham edilmiş olduğundan bu babda varit olacak müsaade dahilinde
azami muaveneti ifaya şubemizin de musaraat edeceği tabii bulunduğu cevaben
ve maal-ihtiram arz olunur efendim.

14 Kanunusani 340
Osmanlı Bankası Ankara Şubesi
Müdür (imza)
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Doyçe Orient Bank

İstanbul, 9 Eylül, 1924

İstanbul'da Türk Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesine

Efendim,
29 Temmuz 1340 tarihli mektubunuzu ahz eyledik. Cemiyet-i muhteremenizin
asil maksadını nazar-ı dikkate alarak 75 Türk Lirası'nı nezdimizde emrinize amade
tutuyoruz. İşbu meblağı makbuzu mukabilinde tahsil ettirilmesini rica ve bilvesile
teyid-i ihtiramat eyleriz efendim.
Doyçe Orient Bank İstanbul Şubesi
(imza)

(Muhasebeye) i i Eylül 340
Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi; 13 Eylül 1340;

Numrosu: 9005

1636 numrolu makbuz ilm-ü haberiyle teslim vezne kısmında
15 Eylül 340
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c•••••iyeti

Kıulay

Geııçlik K.lu Yük.ek Riyaeslrw

: i:.""'"

B,,! çecuk amı.eiyiıa. Büyük .ğlum orta .kulwı 2.iııci
ku1lll Periaat
lun 2.iııci

Ulus Ilk .kuluııım •• n .ı.ıııi'ıııda. diğ.r

sııııfındadır.

bil.

rularımın

iyi tahsil

ııulı:abilinde elimi •• g.ç.n

güçlükle tekabUl ettiğind.n
iörm.leri

lID1Duaa
murac•.•.t .d.rek

arltı..

IIettepler

Bu imkansulık
Biıd.n

dersl.r

bir ••• ldir.

G.çen un.

netic.sinde

Bu sene ç.cuklar

yardı.ıııla kalPlerimi.d.

istirhuı
Ji.dr.

YlItas); Kururioa r.lliştiıa.

daha bUyUdU.ihtiyaç~ıiiı,'

ç•• uk-

•• nisbett.

başladı.. HenU.bir şey temin et •••k iı*&nı.nı:-biıismad1a.

.ayı.n kuruıııunuıuıı bu kerra de aile
la rıııı. saygı. ile

ihti-

.....,.ıııtııııı.ıı d.ğru1uğu uıl&füU'Ü

karş ı.nııda hayirkar Ye kudsal kurwıııuıuaaııilrac_tt.n

.sirg.mediği

.ku-

kurtullllS!!!aktarı •• Yay-

Ye yaşııtı.cı. yardı.ıııları.ııın .sirg._sini

temin edildi.
açıldı..

pan. Y&Tru1u:uıın N.oet

•• ici bir sıkıntıdan

benim için eLitatlı

kurtarıcı

Yüksek iiakamı.ııııca yapılan tahkikııt
larımın ihtiyaçları

13 7&fıııdaki

kuıııı 8 yaşındaki "ri!!! am

Diğer .ğLU!!!Gilııgör5 yaşlllda~;.n kUçUtkıu.ll Seft1 4. h.nU.

3 ya9ı114&4ır. lIeşru ••••kl.r
yaçlarına

~.ını.i'ıııda.

keııd1ıai-alaııBdıııı.

ç.k samimi şükran ye miıınet hisleri

yııyası.ııı .eYiçle •. içinde bı.rakac.

-yqıd;an

lutıittar

yardı.ııı-

eylerl.ııı.
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Kurtuluş ıııaballesi. SUylUnS.kak.
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Askerlel'e'Kışlık
teberrUUnde
, zevat ve
ve

~

..

"

Hediye teinıni'iCjiıi'p(f~.,<,~'rr,;~~M:'1kbulunan muhtelif
Kızılay Merkez
Şubeleri.

..LU.
,0.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.500
213

T.C.Herkez Bankasından
Türk Ticaret Bankasından
İş {lankasındaa. '
Emlak Bankasıadaa
Şeker Şirketinaen
Ankara Degirmenci1ik T.A.Ş.
\~rn'~ı,~~'i~rı~an',"' ••.
8nf"("':~:,';;>::,8'i;~r:ı;~0~¥'~
Kığ1 K~Şub!i1~deii-~-,-"<~",,,~"$;;,~~~
!!assa Kızılay Şubesinden
"
ÖUmUşhacıköy Kızılay Şubesinden
Bala Kızılay Şubesinden
Tarsus Kızılay Şubesinden
Beşikta Kızılay Şubesinden

00
00
00
00
00
00
00

18b 03
100 00

71 50
179

75

00
00

1.700 00

38 7'5

.~~

1.000 00

25 38

1.,000 00
926

iliıı:'1" ,
KirıKhan
zı ay u es n en
Aksaray(Nigde) Kızılay Şubesinden
Dinar Kızılay Şubesinden
Divrik Demir madenIeri işletmesinden,
Divrik""
"
Kızılcakamam KızılayŞubesinden'

24

578 44
3325 00
8 33
426 33
100

1.230

00

61

122 41
"~;<"

156 07

""',"41)"

'00"'" ,

60 00
100 00
81.192

li

'.'

AdanadaFejiii Duraldaa
Bayan Saadet Randa'dan.

yekün ••••
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TORKIYE

KIZILAV
__ .;ntalYa

_

Serik

CEMivEri

Merkezi
Şubesi

No. __ 1- __

22/

. .,.1...J

K: 17/~/1941

"

.

üzere

hududda

Cemiyeti

t~ihli

ve ;667 sayılı
şubesi

bekliyen

Serik Kazası

J.541

,<

l~zıl~y

3e!'ix Kızılay
meblat

4/

~iyuseti

yaziya.

tar>d:'ındım gönderilıniş

askerlerimize

kışlık

halki.İıın yaptıllı nakdi

olan "200 lireılık"

hediyel~r

iiifiit;jj\jr

ile arzolunur.
Serik Iuzıl~y
Dr. Ke;nı.l
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HilAliAHMER
MERKEZi

CEMiYETi
UMUMisi

~_.

..

HULASA

-< aı

---]i
i

i 8 i 931

:-.;alzemeitibariyle
en mllhinıve en çok saı-t1yat.ı olan
tı2l~!C:e,t•.~ı'~n
bIr an evel tedar1ki. ka:rarg1r olııB8ııa b1naen
1:lapıa;--ılmıftezi
te!'}ebbüs icra edilm:l.gve mnh-telif' fabrika
.:uhasebece mıımımecdbedilmelc suretiyle fiyatJ.aro elde edil
~bi teklif' te -vaki olmu!'}tur.
_
~yrıea harp paketlFinin
memıe':~iııı:lz dahiliilde 1ııill1
la derpiş edilerek mezkur maddenin imalinde tecrllbeıerı
r:amaljj11"
1jubesi memuruTalısin Beyin de mütaluaaı s~tı
•
Yapılaeak harıı paketlerinin
int1zaıııı, bllJ:ıUaa taıdm
£'iyetl, lDÜddetiimal ve maliyet :fiyatı nazarı iUbara al
sureti;ırle Tahsln Bey zarııreti katiye oJ.madanmüeaauem1z
ç:Un imal adilmeıııesi esaa1Da temayill ederek beyanı. mıııaı.aa
tir.
,ıııbar teC1l'Qbe mamulat.ı olarak celbedilen
dllrt. adet
He teklif' eEhabı tara1':ından g6Dderilen IIlJIIID!IfIICl'1D lIItIka
icra edilerek keyf'1yet Ilayanı tetkik g15rü1..ıııflg
~
paketlerinin tedarild. hususUDda;yızt8.1'da
lIfU"1JZ
1k1 ~
sinin tercih edileceği lıaklc:ım.aheyeti idarece bir karar v
mesini arz ve teyid1 hOrmet eyleriııı efendim •
A

Mt1fet.t1gi
Dr.

:
Ct=;
L------------<
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Türkiye

~fehdim

hazretleri,

Idektebimizde bulunan
ve şefik Cem'iyettmizin
ne vakit ve ne vasıta
saadelerinizi
Lutfen,

vücütce

bakımsız

30 talebe için rahim

yardımlarını

diliyoruz,

ve bu yardımın

ile yapılacağının

acilen

emrü iş'arına mü'.

rioa ediyoruz.
muhterem

Efendim,

:::-unuz.
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29/1/936 tarih. ve. ş26r nU1llara1'ıc'eiııirMıaı:ııeı:zıt:~12Y~~tartli!.,]'.
de alınıp; ert!!!s i gunU-,'Istanbu],;,. m!.lDle6si"l-dgi~~':t:(\~ı;ki:ız&";'" , .
şubEllerimiz, ruesaaile: .Hk m~ktep~~~d~' i.!ıç:~~ıt,9.!')f:.~ç,~:.dair
temş.s.lar"Yll.pılmı şt:ı.:I';e't;ı;.
'.:T; ~:, \~<!.z::']1:;. 1?J.
t'''','''~'''1.",;,,\~:rj:j~.~~
...t.' ••.•1t
.. Istahbolun 10 kazasından
.Eminconu';,;.B,eye.ga:ut.-:.~Y~.~ll!akrikoy, -Adalar, mıntakas ı. tara,fımdanı~ ııe', diger;leır1f.n.:l.ne
lDU?;.;.
bay Mazhar. tarafından
ge zil ereICygereginin-:-;Y'apııa:dıa'
1aş"'''r
mı~tı.
,.....
":.~
.~~-:-';.;<.:' .:.,..<t.:-; ..::~!~~».k
,,<'~'A,..z.--_7id;:
.5/2/36 da ..Eıninönü'şubesinden
işe~ ba~limmır,'
'Jt.ı.•.~çı
ilk okııllar" pŞT!!tmenlerl1e:ctemasaııgeç,~~;~~~iO'
.~
na kacıar::Eınin9nl,lt" Beyoglu~ ~eykoz t It~zalarıbifa
j;
lar ba,~ogr~~enle~iletYaptıgım~~9;uŞmt~
yiY!!9elc:ı.ıırtaMt!:k:Uıdaf'e;ı.de~j
e4;,1en ~ih8alt~.,
de. gos:t,.eri1ııı~~~iı::.", ,:il ;,;!.,",?,~'U
..aL tınd9'I)):~
'14/2/36.ı..ta,;l@1l:ı
"ettigimi emioI'zuzerine15j
ru yollanm~ LY~enine ,ôcl.1gerblkt~ka:ı;ıl..mı,;n+,-.
okullar gez~lememiştir.~~~f1~m%ntakaR~~ı
ları dOlŞ.gılııp,şt,ır. Jılakri-koy,;ika:zas:ı:na],dalfl". . .
duguın.,tet~ikatacm.uş.ten.:ıden .kaZadaf.Y."
O~SU1b'!.~~~ı:ı.'.&¥."
ograşmak. UZI:e,.UmumI
!,.mahiye,tte""birsQemı'Ye1lV'ti~
cemi;re1;imizc.E\.J)mıntakay,8:i,.tah@:l
•.:I:edl:1en1ya~J,Di.
.tı.~",.
~ekku~un vari.datımeyanında
gos,teı.,ilmekp.sl1ret:t:ı:~,
....:li:rk.:
bir butçe .,yapılmı, ve tahkkuk' et.tirilmektEl.;:ib~lWiiıılişt~-41bUıc8llı!eti'
le 200 deı;) fazla çocuga sicak yemek verilmeJt.ted.:ıı";~,i'~mı;::1:ıut('
cetvelde .gosterilmamıştır.
b
.<~.
:.. ,!.~ ..tı ,."
Adalar mıntakası ise bilnisbe
fakiri
az ve 'gendbyagi]e
:"kavrula.
bilir
bir haldedir.
',..
.. ',,)'c ..• :"'.<1.n ;ı,-' ..7,
bu gezi~t~ler
netices~ndeki
mu,ahedelerimle
cetveldiki
erkama'
nazaren duşuncelerimi
yuksek katınıza
sunmayı .;bir;bQrç ,obl'Hrim.!
1- gezdigim 40 okulda lŞOl4 talebeden mektep' idare1erJ.ncerill'sgarı"I ..
olarak iaşey!! .luzum gosterdikleri.
taleben-1n :m:l:ktar.J!;23t,a~tesb1 t,edi1digine gore iaşeye muğtacların
nisbeti
%
15 dır. ,
!
2 - bu okullara Merkezi Idmumiceyapılan yardımdan
5~:Çocuga'
'e
yemeklik verildigine
gore muhtaçların
ancak' ,o/02'4n~''Yaraım
o

ı.

i.
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UMUMisi

.........erlı-.lıka mBI.ıı~IıII''''''''!!''''';!''''''
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etmi~ oluyoruz himaye heyetl~ri ve diger kurumlarca beslenen
çocuk miktarı ~55 olduguna go re muhtaçların
side muhtelif
~ekillerle iaışeleri.temin edilmiş dimektir. binaenaleyh muhtacların 0/04' si bu gun d~urulmus bir vaziyettedir.
_ 40 okuldan ancak 12 sinde sicak yemek temin edilebilmiştir,
her okul si~ak yemek vermek istemelerine ragmen yardım edilen
çocukların azlgı sebebile tencere kaynatıl~aktadır,
8~cak
yemek verebilmek için bir mektepte yirmi tatebede!);"..
',..
tahsisat vermek lazımdır. bir mektepte 25 talebeyeveri
evmiye
Be~er kuruşluk tahsisatla sicak yemek ve ekmek verile biliyor,
bununla beraber 7-8 kuru~a maledenlerde vardır.
.
. Cemiyetimzce Istanbolun ia~esini bir elden igare etmek pek
guç oldugu kadar masraflıya d~ mal olacagında gubhe yoktur.,
bir mıntakadaki mekteplerin muşterek bir aghanede veya merkezi
bir vaziyette bulunag mektepte yemekpişirilmesini
bile hi ._Ei~.
mektep iadres1 eyi'gorm:fiyo~'~dedf~:~dUr8";'ıI(
lık gayrılık husule gelc!,'ginden ,go.~.ter~l~
.g.:ı,l\Ç1a
dan bahsetmektedirlerk+."haklldırla.r':"heıpri'e
df me'':
saisini talebeleri~e gostermek istiyor ve bu hususta gayretlerinin semerelerini b4zzat idrak etmig olmaktan zevkıyap olmakta ve
o nisbette fazla çalışmaktadırlar. binaenaleyh.-her mektep yemegi
ni gendi hademesine nezareti altında pişirtmek1e daha eyi muvaffak olacagında gubhe edilemez.
/
Baziokullarda
yemegi hariçteki aşcılar
ilti zam etmektedirler ,';ııiamafFburil'ar';:llkaffı
.
. Yalınız gU cihet vardırki İstanbul mume .
"....
toptan alıp mektep idarelerine'''naıdf-mekamı.ndlP. :fIip
ye gark vilayetlerinden koyun ve sıgır kavurmaıarını.yapiirarak
Istanbula ucuza maıetmekjve mekteplerin taleplerine"gore'istihkak
larına mahsuben tevzi etmek çOk istifadeli olac~gını'sanı.ramt
1 kilo kavurma iki kilo etten elde edildigine- gore istanbolda
100 kuruga alınacak iki kilo koyun eti ~ark vilayetlerinde 30
kuruşa ve azami nakliyesile 40 a mal edilmiş olurtbu i~ibarla
çocuklara: verilecek miktarın ayni fiyatla ( S"ku1"Uşla),tıca>lcirf'''>:'
,
miktarı çogaltılmı~ olur. d,iger hububat ı bakkaııardan"o/ô:Z!:3Q"
noksanile piyasadan toptan temini kabildir.
Sicak yemek i~inin umumile~tirilmesi için yokarıda arzettigim gibi her okulda enaz 25 tglegenin iaşe ihtiyacı temin edil~
miş olması ~artt~r, buda bu gunku tahsisatın artırılmasile kabildir.

%ıı
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<o"

ci mıolah mülelli,liOi
mek~ep idareleri bu te~ekk~lden layık oldugu derece müsbet bir
netıce ~ıamadıkları içın kah mahalli fukarap~rver cemiyetlerine ve kah Çocuk esirgeme kurumuna muracaatla makbuzlarını alıp
iane toplamaya ve bu suretle talebIerinin kısmen o~sun ihtiyaclarıı;ııkarşılamaya mecbur kaliyorlar ,yah~t':h~~~~.t.:lerin
ni bır cemiyet halınde taazzuv ettirerelc ..
:t.e/i!.c,~l.,et'n1'ı'il~:t)r*'ve.
;
tabettigi makbuzlarla çocuk velilerinden ve hariçten iane dercine başlamı~lardır.
okullar muhtaçların iaşesizligi yuzunden bir karışıklık içe.
risinde ne yapacagını şaşırmış vaziyettedir, bu gayri tabii vaziyet icerisinde gençlik teşkilatımızda onudulmuş bulunuyor.
Mekteplere halen yapmakta oldugumuz yardımı kesmek ve ya di~
ger bir cemiyete ,devretmek.aleyhim,ize",Atn
muhakkaktır. çiınkimevzl'f' te~ekkii1i:erE.:ane' .
lunuyor, ayrılmalarıle o.-ıargımdaı;,nilıay.eti::<:b."
esirgeme kurumu ise bu 6unku teşkilat ve butçesinin
iştir •..
bu gunki natamam yardımlarımızla mektepler dahilinde oldugu
kadar haricindede iyi tesirler husula getirmiştir, bunun içindirki bu yardım işlerine verilen kahsisatı bır kat daha çogaltmak ve birıık teminine ç~lışmak lazımgeliyo • eger bu yardımı
yapmagai~an'.YOksa7bu,\m~,te'M.'.jph.t~ı~~~ç..
larının %
80-90 nını mahalline 'terlC-ed.
,.4.!geı: .•;Ii~ş~~lf-lf!l:ı+.ey,"g!mA.~J;l.j,Q~ı.~;"fj,J:f,:ı;ı~~
_
zeman için canlı ve kuvvetli bulunacaktır. btkS re il mektep ide
releri gençlik kanalile fakir talebelerin i~şelerini ikm6ı için
azami mesai sarfedecekler ve ayni zemanda muessesemizin ~acı da
sönmemiş bilakis kuyvetlenmiş olacaktıra.
. _ ..
Gençlik teşkilatımızın durgun ve sonukldgunun başlıca sebeb
Mahalline terkedilen o/~ 40 ların azlıgı ve Merkezi Umumi ile ya
pılan muhaberata derhal cevap alınamamasıdır.c'~:"':'"",.f.;t':.
.':",m~
yokarıda arzetmiş oldugum şekilde %
80-90 ..
mh:tar .'
.1in~
brakılırsa ne hima;ye heyetlerine ve nede himaye"cem1yi'ftl 'ne-'ve
ne de diger teşekkulerin makbuzlarındam istianeye luzum kalacaktır, her mektep gendi fakir taleoelerinin ihtiyaçlarını ,zengin
ve orta hallı cocukların velilerindem ve muhitlerinden kolaylıkI
temine muvaffak olacaklardır.
Mektep iadareleri Gençlik hesaplarını enkısa yolda~ vermek ve
seri bir ..
şekilde ihtiyaçlarını tem~n etmek, er~l~,s,ge ~!l~~uJ,!~,
bu işi gorecek bi buroııa ihtiyaç gOsteriyorlar,.,İstanbu-:tdai\'bu:;;~,;~
mümessil.lige devı'etmekle göriıebilecegini. s~,ı.~ı:m,~,','ı<~;;.:iF'/tJ}}f4
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,,'
cilDIIiıkı mllllll'lI11 ..
IstanDuI Gençlik te~kilatı için varit gorulen mahzurlar bertarat
edildigi takdiroe gençlik derneklerinin
kuvvetlenmesine
yardım
~diımiş olacaktır.
meKtep idarelerile vaki temalarımda bu nokatai nazar etrafına
hasbihallar yapılmış ve en iyi kurtuluş yolu olacagında ittirak
etmişlerdir.
gezdigim 40 me~tep içerisinde en kuvvetli gençlik teşkilatını
yaşatan beşiktaş dernek koluna baglı nişantaş 15 inciilk
mektep
baş ogretmeni Dayan gaziye bu noktai nazarı genel merkeze arzet~
miş ve zanedersem brakıımasını
teklir ettigi 01o 75 ın mahallen
iaşe işlerinde sarrına muvafaKat edilmiş~r.
Istanbul fakir Le.l.~oe.ıerinın %
sinin iaşesi temin ~
edi.ımekte.olduguna
gore bakıyesini de ~ençlik teşkilatına verilecek se.ıahiyetıe ve .iahut ki DU gul1 ver~lmekte dılan tansisat Ka,
dar bir para verilmesi suretile temin~I!!Wllki"1iG11r..:;~;<~;:",Ii>:'?':(f';';''''';
ÇoCUK esi.rgeme kurumu yal*nız Eıiıinonu şuties:in:nı'aıeıiıdarna~ly'
sinoe biraz ieşe İ'aaliyeti goze' çarpı:ror'ııe<;ı:ıallir'ii'iart'e1J'n!'re"'mun~
"asır Kalmak uzre eloise ve ayakKabı evziatı yapmıştı;;'.
(,ençliK teşki.ıatım.lz.l.nfaaliyette Dulunanların
%
40 .ıarıJlilaJl
takir Laleoelerin geyairilmesıne
ve Kırtasie.ıerüıe tahsis edn=rni~tir.
Maruzatımı aşagıdaki sonuçlara vannı9 oluyorum:
- .ıstanuulua iaş~ işini ü,,'Vamettirmek bir şeref işidir.
..
- Genç lik te ı.şkila
tı 'talima tname siııdema~ıinl"f:tııt'1y:.~ç~~!I!!~9.~!:iı~,~,'
giı.şıklik yapııması ıbU sene imkan yoksa ,mektepleresal8:liiyet.;
veri lmesi",ve .yahutk .,
,bu,senenin.bakıye",ay.(l:arp için~:N,:6fjif;tt'l,i;rıli
bir tahsisat kabulu
_ metepIere yapılacak yardımın Sicak yemek temini ~aydile olmal~
_ M~kteplerin
gerek i,aı.şe
ve gerekse Gençlik teı.şkilatı işleri içıı
dogrudan dogruya mumessilik+.e temas e gelinmesi •
- Mahalli ı.şubeler bir ikisi musteşBa olmak uzre layikile meşgul
olamiyor ,meşgul ettigimiz takardede
esas vazifeleri geri kal!
cak ve bilnetice varidatları
azalacaktır.
İstanbul ilk okullarındaki
yoks~l çocukların ia~e vaz!y~tle~
ri ~akkında mahallen edindigim malumat ve bu husustaki goruş v(
duşuncelerimi
yokarıda saymaga çalıı.ştıgımı arzeder ve son z
saygılarımı
sunarım •
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Halk Fırkası Katib-i Umumiliği

Suret 26 Kannuevve1 341

c: 25.11.341

tarih ve Tamim/3054 tahrirata:

Ahiren Samsunıda Hila1-i Ahmer Cemiyeti'ne yeniden ikiyüz küsur arkadaşı
kaydettirdim. Dünkü gün bermucib-i nizarnname Vilayet Meclis-i Umumisi Vali
Bey'le riyasetimizde içtima-ı senevisini aktetti. Yeni heyet Karnilen namzetlerimizin
intihabıyla teşekkül etti. Aynı mesaiye mıntıkamızın her tarafında devam
olunmakta bulunduğu hürmetlerimle maruzdur.

Aslına mutabıktır.

(imza)
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Cumhuriyet Halk Fırkası
Katib-i Umumiliği
No. 3282

31 Kanunuevvel 341

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine

Samsun'da İkinci Mıntıka Müfettişimiz Avni Beyefendi'den mevrud şifre sureti
beray-ı malumat tazimatımla arz ederim efendim.

Cumhuriyet Halk Fırkası Başkatibi (imza)

53/51 tezkere ile cevap yazıldı. 13 Şubat 926

Evrakça kaydedilmiştir. Sayfa 994, Tarihi: 21 Şubat 26

Nurnrosu : 905
Heyet-i İdareye 1/16

(imza) Refık

Teşekkür ederiz. 1/28 (imza) Refık
Hıfzı
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Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine

Efendim,
Gerek Cemiyet-i Muhteremenizin namım minini evlatlarımza ilel-ebed yad
ettirmeye bir vesile gerekse çocuklarımızın istifadesi, mektebimiz dershane ve
teneffüshanelerinin tezyini için imdat levhalarından münasip miktarının itası,
mercu, müsterhamdır.
A. Hisar İttihad-ı Zükur Mektebi Başmualimi
(imza) Ahmet Hulusi

Kaleme
Evrakça kaydedilmiştir

Tarihi: 22 Nisan 1339 Nuınrosu: 323 Cevap tarihi: 25 Nisan 339 613/97
nuınrolu tezkere ile cevap verilmiş olmağla

Hıfzı
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İstanbul
Jandarma Efrad-ı Cedid
Mektebi Müdüriyeti
Aded 1132/1

15/5/l340 (1925)

Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumiyesi Riyaset-i Aliyyesine

Üç bölük üzerine müesses bulunan mektebimiz dershanelerine talik ve bir
takım a'raz-ı sıhhiyeyi talebenin gözü önünde daima tecsim etmek üzere daire-i
aliyyelerince bu maksatla ihzar edilmiş olan sıhhi tablolardan üç takımın lütf-ı
i'tasına himem-i mahsus-ı riyaset-penahi1erini istirham eylerim efendim.

İstanbul

Jandarma Efrad-ı Cedid Meldebi Müdürü
Binbaşı (imza)

Takdim 17.5.40
Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi: 17 Mayıs 1340, Numrosu: 639,
Cevap Tarihi: 17 minh.
121,2/595 tezkere yazılmıştır.
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Zahnnda nezakete alarnet zeytin dalı bir kurdele ile bağlanmış

Türkiye Cumhuriyeti Hilal-i Ahmer Cerniyeti
Muavenet-i İnsaniyetkaranesi

Mesrur İzzet

611
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Hilal-i Ahmer'e 1000 lira ve Daha Fazla İane Vermek Suretiyle
Altın Madalyaya Kesb-i İstihkak Ederek 340 Senesinden Madalyalarının
İtası kabul ve Tasdik Edilen Zevat

Selim Efendi (Sabık Şehzade)
İzzet Paşa (Esbak Katib-i Sani)
Giritli Zeki Bey
Abdülmecit Efendi (Sakıt Halife) (Üstü tamamen çizik).
Abdülkadir Efendi (Sabık Şehzade) (Üstü tamamen çizili)
Prenses Neş'edil Hanım (Haneden mensubininden) (üstü çizili)
Çatalca Jandarma Taburu: Alamet-i Mahsusasız altın madalya

(3) Merkez-i Umumiye 1000 liradan fazla iane veren Girit'li Zeki Bey, Esbak
Katib-i Sani İzzet Paşa'ya altın madalya İtasının irade-i milliyeye arzı menut-u
rey-i alileridir.

(1) Sakıt hanedan bittabii listeden ihraç edilebilir. ( "bittabii" den sonra üstü
çizili)
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~ualtYE lIZILAY cEW!YE:İ l1LLJ LAR YABDIMI
'1'lşKİLAU

IUBULllA5I liAUIIlllA
tASARıSI

&ALLULL

'~""'~,~"ttrg'¥'r':''''':>-~'
'~"'-"
•..~X~~'" '

lionle

r •• pınz~
lu=lı:

v"

'izerc

i - Sulh ve h"rp zBmAnlıırınclRhalkUl ve ONunlin',bz •• kan."kubilcjıüe

kan

lIliş

Lakl"r:ı.n:ı.ve oııi.iste.ııaIJrlEU":ı.
lIlt1J',"o:ı.nı karoı
IIİLLİ UIL YABııılII 'lf:ŞKtLAtI) ial _

b1r (TU!,Ktn: nZILAY cEMtmİ

rul=cu ; tur.
lll;. LO-i"il'!tın va;ı1tır.ıellllı1'y"Uuı:i

'lunlardırı

lUIı•••111tıızeknn, bia
:ııUat"l:zarlerı hn,url"ııı ••k VQ "oreııa

:ı) Sulh v" ;,arp ıı3",~nlnrınd••••e...ıeket için

plllzlııa, bilc"r.le
s\ok1arı I',
''',
:ı) Du

"Bn ""ıı'"k1&rı

Ve

--,,,k,;,Ua lUzu"lu teoi.

ve te,kil!!h

brm ••k ve l11lob.ek.

cJ Rının,
ordunu ve dıger te,etlıli1lanA
Iııul~:"'-~"'~\;~,;,'~~"'i~
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"~ı,,' .d. aıı9

tJlj,'tıı:~~,

eJ ~~~lQkcLte ~yoQı biIoUale
topl~ma v~ h~zı.r13ma mUee8eeeler1¥le
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t) F~aliyet aanadıns giren hg8geıs~
ıla! ve Ce~
ar.a.~~ıar
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taD teııeitIıli11ori¥le,1,J)i,rlll1
nel ",Ub"ldJ"l :i"ı-'"ııkva b•• tcşoltk(ule:ı-e ıtatıIıaak.
Cemiyeti :uııt Kan Y••:ı-(\~
~üuUr Lors!ından ;yUrUtUIt1ı'.

~4.LLı•• ;; - '1'ürki/e Kızılay

işl"r1,

lı ,,.e i12j'ot1"leb1r

"'rı'

'Y•. '~~,'

',~'

teşlıi1I1t:uu,D'>

td,,'~ :ı"',Jti ı.UU! 3avunaıa, S"gl.ık ve S08181 Yu~ıa. lJb~tır/llllve
çalı.~",e g"k.,:111;:lannın toyiA 8dece4l blrer aza lle !lIrJı:ıl •.~ıı:ııblıı¥ cem.
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•
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KüdurU. !ürkiye

Kızılay C_~1yet1 UmumiMerkez Heyet1no. tayin ed1lir.

M3dle 4 - !d~re ROj~t1n1n vaz1t~~el4hiY8tlerl

,unlardır.

a) Türkiyo Kızılay Cemi¥eti Kan Yardım1'!e,k11AtınıD çalı,ma progralDı ile kadro vo bUtçela,.ini luızırlamaJc••• ellIU"ve ııUa~ahdell8verlleoek
aylık ve üoretler1 tosbit etmek,
aylıklsrı

b) Te:;ıkll:lt lç1n ..lüzuUllu elemanları
teabit et~ek,

ta,yin ve.bUA1~~;vJlı:11eQek
••..

c) K:,fl toplun,a. hazırltl_,depolama
ve dagıtma için kurulrıoak .rerler1 seçmek. y,;ılmJsı gereken in~aatın ibtiyaç programiarını hazırl~mak,
teşlr.1l~tı.n i.{i işlcl,"esini teınin llll1kSRdi.rlsaıınmaaı zurur! toli:nlk. 1lıııt
ve idur!

t'Jjbi

.j)

__
l~r1

Tqj(ll~t

:-il;!ıak •

l"in

.ıııaı7,';~J:e V~ cJlj1.tl,;ırı.n

d
tetkilr.

t)

ve ilAçlarla

allJt~. eievıı.t~cihaıı

aa;ll:.ımai:,

Iblonl lkl"rdsn

dJ;'I',J<.

neşrlyatın

lUı.:uıalutest

:.iat1.n ::.ilı.nın~s ,nı

ve teşekkUllerden eeleoek teklif
w."ro.;1n1liJilmak,

vo temonnileri

Z"n ı",gııılur.uu. arhrıııak iııl. ıal'ılooak ae.~~~~~~PJ'~:
"'~')"'l3l'lnı tesbi t ve tatbıkini
teııı1Aet ••elt•.....;;,_ ,,_w.~.

ve

,;:) r""kil~tın
fııaliyet sahasıno g1r",n /lsyııulardıı elelilun ,yetişt:lrmek
üzere ;<;.1"':;1
'1' :.,,..ak. burtılar ve mUltilfuUar tesis
etmek.

ti,are

~;~le 5 - (dO msv~uunda1stlşarelerde
huy"tl kurulur.
İ ••ti~!Jre Be.•eUn1n tevekkU tanı

ile

tu301t

bulunmakUsere llml
'. :",;-;.~:t:,:,;..

gucılı

_cl4.4~~,iiallif'

olunur.

İ,lLl'J" 1.e HCJ ~tl İdaro BeY.ıı1ı:tn1n
dant:l
defa topl mıl'.

UIlerine senede en

It&

blr.

~~.iJe G - ~11ıı Ka4 YurdıUll teşkiııtı.
tUrkii_ K~z~~ Cem13ıı~1ai.'1
kaaunen !!.ıi" ,'~.ııwduğubl10Wııle,bukuk. 1IRtl.)'aaye IRuetiyetlednden"e
bu
ce••l;ctin
teoi" vo vasıtalarından
f(l.rdolanır~.,..
£e;, ~1.:tın ::.","ur. "'Ü3."Lh.ıeıa. "'üteMilaıa •vs b1lcıUJııle»orsonellllln
~'ylıkL.lrı v,", Jilumum ""lar.•flurı yedinoi madJede taar1tı. edilen gellrlerden
teşekkül ~.l~a~k f0nd"o ödenir.
ı:ovl.,Un ve TUrklye ıc~Zlby Ce••1y.••
tınln ",alt ve idart teitr,
or g,m18rı bi< t,,~k1gtı. kontrol ve tcfU, "de"'lor.
l',,~kll ~i. ıll i l",t yo.toknlk t"rt1şler1
İJare H~.t"Uno" ,y'Ij,1.ırıllr •
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Madde 7 - fUrkiye.Kızılay
gel1r kaynakları ~unlardırı

Cemiyeti

Killt. Kan Yardımı

a) M~liye Bakanlı~
bütçea1ne be, m1lyon
her yıl kOhQlaoak yardıa tahaieatı,

liradan

t,

bL TUrkiye

te~k1iatının

aa olmamak

ÜZere

"':':tIi'.:::'"£of";!Z";", ."";'-.' ;':'!fif.

Kızılay

Cem1yeti

bUtçesinden

her yıl yapılacak

yardım,

o) BB,tışlar,
d) D1ger

çe~1tli

gelirler,

Bu gelirler TUrk1ye Kızılay Cemiyet1 tarafından mill! bankalardan
birinde açtırılaoak hQsuat bir heaaba yotırılır Ye Kızııay1n başka.hizmetlerinde ltull"nıL.~az. Benea1 içinde aarf ed1lmiyen ;paralar mU.teak1p senelere intikal ettirilir.
M3dde

8 - fUrk1ye

Kıaılay

Cem1y~t1

M111! Kan Yardımı

Te,k1ıat~~

.muhabere evrakı ile he~,,~_~r2-Upaket,. ko11. ~.,!~ ..
~~~~~}-~J:,{
T
1dareleri. Devlet Demirıollan,
Deniz ve Hava Yollar1noa''ea''lleri..V8sı.ta'
ile tercihan nakloluuQr. .
.•.
~'-'".,,_."~.'
'. ..••
Pevk~l'de hallerde mahallin en bUyUk idare &mirinin göstereceti
lUzum Uzerine umumt ve mU1hak bütçeli dairelerle husus! ıdareler, Belediyeler, İktisadt Devlet tevekkülleri,
:t,gi S1gorbları
Xıınlııı"ylfsermqe
ıJinin yarısından ~azlası D •.••
lat. ait bulWiall. d1ler,mf.!e'~~~:~e.,.,e!rkU1C!r.e
•..
ai t nakil vaoı talarından ücretsia 18t1~ede edll.b1.'.lti~'~
'.'c~:.C''<~~':'.
,;a'~}: ..;;j};ii:f>i1s:l!! ~,,-~:
.;.a
Madde 9 - TUrkiye Kızılay Cemiyetı Dillt Kan Yard~:~t,k114tının
idari ve mal! ve ilm! ~ealiyetlerine
alt esaalar İcra'Vek1l1er!
Deyettnce
taadik ed1leoek bir ta11matname ile teab1t olunur.

::-::.":(~;'1',';~:;~'~'
~~

Madde 10- Hazineye ait olup bir Aaas hizmetins.tahaia
.dl~,
'olan g3yrlmonkuller
:tora Vekilleri Heyeti' karariyle Xen'Uerkes1teslB
edilmek Uzore Kızılay Millt Kan Yardımı Tevkiıatına bedels1z olarak
lik ediiır.
Madde

11- Bu kanun ne,ri

tarihinden

Madde 12- Bu kanun hükUmlerini

icrqs

dur.
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etiınizin 8 Kasım 1960 tarihli toplantısında görüşülerek
bu hayatt ehemmi1etteki Millt TeşekkUlUn bir an evvel
tahakkuku için taklifin tatkıki11e kanunlaşmasını temin
için muhtarem Bakanlıklarına arzına karar verilmiştir.
Bu teklifin incelenerek u1gun mütalAa buyruldu~ takdirde kanunlaşmak Uzere -Ml11t Birı
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BAKANLU'h
Sosyal Yardım fşleri
MOdOrliljtU
Genel
Ozel

No.

Ankar ••.
Genel

_.i..S '! 5

No .. _

. _._._

-.---__
J 2

Ozeti:

_ _

//".,OCAK

Kan Bankası
Hk.

/<f4
t9~,

Kanun tasarısı

Iıisi~i

Kız ılay Cemiyeti umumi Merkezi
Reisliğine .

20.8.1960

.

tarih ve 16653 sayılı yazımızla

ilgili.

.•.

i

Milli Kan Yaraımı Teşkilatı Kurulmasına
dair hazırlanan kanun tasırısı gerekçe örneğiyle
birlikte tetkik ve mütalaaları alınmak üzere .
Bakanlıklara
gönderilmiş olup gelen cevaplardan
on bir Bakanlıkça müsbet uütalaa olunduğu,
Adalet, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıklarınca bazı maddelerin tadiline lüzum gösterildiği
anlaşılı;ııştır.
Mezkür kanun tasarısı hakkında gerekli
işleme tevessül olunmak üzere Maliye Bakanlığından alınacak cevaba intizar olunduğuna bilgilerinizi saygiyle rica ederim.
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Manisa Vilayeti'nin Alaşehir Kazası'nda kain Sankız Maden Suyunun
Harita-i Mevkiyesidir

(Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya)

Topyatak Tepesi / IlıcaKöprüsü

/ Ilıca / Sankız Suyu Membaı /

Avratlar Tepesi / Sankız Deresi / Hüseyin Tepesi

Mikyas: 1/ LO000
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Numrosu

Sinni

İrtiCal

5

16

1,65

yanık kestane dorusu beygir

Alnı beyaz dört ayağı sekili

7

12

1,62

açık doru beygir

Alnı yıldız zahnnda beyaz lekeler

21

13

1,64

kır kestane dorusu at

Bila alamet

22

12

1,62

açık doru beygir

Bila alamet

Tonu ve Cinsi

Nişanatı

Hilal-i Ahmer merkez ambannda nakliye hidematında müstahdem olup fiiruhtu
tekarrur eden hayvanartan eşgal ve numroları balaya muharrer dört res araba
hayvam 11 Ağustos 340 tarihinde Adana eşrafından Selim ve Refık Ahmet beylere
satı1mış olmağla alelusul kayıtlarının terkıni muamelesini ifasına müsaade
buyuru1ması zımnında işbu rapor makam-ı ali-i riyasetpenahiye takdim kılındı.

19 Ağustos 340 Hilal-i Ahmer Merkezi Sıhhiye Baytarı (imza)

Muhasebeye:

19 Ağustos 340

Evrakça kaydedilmiştir.

Tarihi 19 Ağustos 40, numrosu 2186
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Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Eskişehir, 5. i.927

Eskişehir Amban Tamirhane Şubesi

Ambar Müdiriyet-i Aliyyesine

Tamirhanece izhar edilen Voksol ve Ford otomobillerine ait malzeme listesi
merbuten arz ve takdim kılınmıştır. Listede muharrer istavroz ve fren yatağı tesmiye
edilen parçanın resmi yapılmış ve aynca fotoğrafı da ilsak edilmiştir. Mubayaası
hususunda delaletleri maruzdur efendim.

Tamirhane şubesi memuru (imza)

Varide numrosu: 8 Vürudu: 5 minh

Merkez-i Umumi Riyaset-i Celilesine

Hasta nakliye otomobili olarak tebdil ve tamir edilmekte olan Yoksol
otomobil için lüzum görülen ve anbanmızda mevcudu olmayan merbut
listede muharrer malzeme mübayaasına müsaade ve lazım gelenlere emr
ü işar buyurulması maruz ve müsterhamdır efendim hazretleri.
5 Kanunusani 927 Merkez Anban Müdürü (imza)
Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi: 8 Kanunusani 927, Numrosu: 32,
Sayfa: 254, Cevap Tarihi: 21 Şubat 27

Muavin Nizamettin Bey'e
Listenin İngilizce'ye tercümesiyle iade ricasıyla (imza)
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Raporumuzd:ı, işaret ol~nari. hususlı;r

:~..

na~arı itibare alınarak,

İDAR! BüNYEDE:
..:.- Genel Berkezin bünye~ine bugünkü faaİiyetlerine
, , mız teşkilat şemasll1ll1 biran evvel tatbikini,
....:....Her' yıl hazırlanan bütçe ve teşkilat
den geçirilmesinin usul ittihazını,
-

~yguri hazırladığı-.

şemasının İdare Heyeti tasdikin- :

Kadroların, bütçenin ,Kongrenin tasdikinden geçtikten sonra hazırlan, mıyarak, önce kadroların tanzim edilmesi ve buna' göre bütçenin hazırlanmasını,
"
'
'".

~

Hastane
memuru

ve Transit
addedilerek

depolarında çalışan memurların Genel Merkez
personel kadrolarında gösterilmesini,

-

Müstahdem ve memurlara'ödeııen
larında ayrı ayrı gösterilmesini,

aylık ve ücretlerin Muhasebe kayıt"

Fazla görülen Genel Müdürlük kadrosunun iş mefhumU birinci plana
alınarak bünyesine uygun bir şekilde tasarruf kaidelerine riayet olunmak suretiyle yeniden tertiplenmesini,
-

60 yaşını çoktan doldurmuş olanlarla vücutça sakat olup arzu edilen
çalışmayı gösteremiyen memurlarınvazifelerinden
affı ile yerlerine
genç ve liyakatli memurUmn tayinini,

:::- Memurların işlerini tam kavradıkları sırada ayrilmaları Genel Merkez
faaliyetlerine tesirler icra edeceğinden bu konu üzerinde hassasiyetle
durulmasını,
'
Kızılay Cemiyeti~in, kar gayesi olmadığına göre, memur
demıerine İşletmeleri hariç ikramiye verilmemesini,

ve, müstah-

.:- Bugünkü hayat şartlarına uymıyan tatbik kabiliyeti kalmıyan memurlar Yöne.tmeliğinin ihtiyaca uyar bir şekilde yeniden en kisa bir zamanda (Devlet memurlarına'
Ianmasının zaruri olduğunu,

tatbik

-;- Kızılayın mevcut 89 memurundan
zı1ay apartmanı;nda

edilen

temin edilmişse deı ~ikayet

..•..:"
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zuu olan bu durumu izale için !7 memurun da' mesken ihtiyacının;te:-~'i,<-;":'?
min edilmesini zaruri görmekte, a!tsi takdirde
Kızılay apartmanının'::':>'::'
satılinasıİıı,
-'
' :,'",
..~:)~p::
...
" .
,,'
TeŞkilatta kabiliyetli, tecrübeli ve yüksek vasıflı P!lI'Sonel kafi miktar- '
da olmadığından yül<sek tahsil yap'mış elemanların teminine ehemmi,
ye~ verilmesini"
_

Genel Merkezce sarfına ,mezuniyet verilen bir yıllık bü~çenin sarfı, iki
sene sonra Kongreye arzedildiğinden Nizamnamenin hükmüne uymıyan bu durumun,hal1i için Kongrenin Mart sonuna alııimasını, böylece
her s(;nenin: hesabmm ertesi yılın üçüncü ayİ içinde verilmesiili,
Otuz kişi gibi büyük bir ekseriyete varan Genel Merkez Heyeti' azalarının Koı}grede kendi faaliyet devrelerine ait konularda
reylerini
kullanmamalarını,

_

'j,

Genel Merkez azalarının Kongrece seçilebilmesi ıçin Nizamname icabı
en az bir senedenberi üye, sürekli 'üye ve onursal üye bulunması lazım
geldiğinden bu' hususa Kongrece ehemmiyet veriimesini,
Genel Merkez heyeti kararlarında
Cemiyet azalarının
çoğalması ve
gelirin aıüınImasl hususlarma daha çok yer verilmesini ve esas gayeler
üzerinde daha fazla durması ve tedbirler almasını,
Genel Merkez azaian tam bir kadro ile toplantı yapamadıklarından
bundan böyle bu heyette vazife alacakların çalışmalarına ehemmiyet
vermelerini, ve toplantıya devam etınelerıni,
'

_ İdare Heyeti toplanmadan karar alinmamasını,
kararlara toplantı
numarası konulmasını, toplantının kimlerin iştirakiyle açıldığı ve gÜn-.
demin yazılmasını,
.
Muhasip üyenin bütçe dahil ve harici .masr8flarhakkında
mütalaasını riyasete her ay bildirmesini, yine Cemiyetin bir senelik malı muamelatı hakkında umumi kanaatini ve geçen yıllarla mukayeseli bir
şekilde tetldk neticesini Başkanlığa bir raporla bildirmesini,
.
--:- Vezne üyesinin Umumi' Merkez veznesinin nakit ve kıymetlievrak kasaları mevcudunu en az üç ayda birkere gayrı muayyen zamanlardl!tetkik ve kontrol etmesini,
Türkiye Kızılay Cemiyetinin en yüksek mercii olan Kongrenin vermiş
olduğu kararların İdare Heyeti~ce tatbik safhasına sokulmasını, '.
_

'\ ~

İş hacmi rriilyonları bula;ı bil Genel Müdürlük. ve İşletmeleri teşkiıa:~
tının hakiki murakabesinin yapılabilmesi için Kongrece seçilen f~hri
3 denetçiden ibaret heyete bağlı ücretli iki murakıbın tayini, ve bun-- ..
ların çalışma şeklini gösterir bir Nizamna~enin hazırlanmasını,ge~-,
-,
rekli tahsisatınbütçeye
koriulmasını,
''1.
.'.' "" '
-'-,ı,:_~',,:.-:;"
Servisl~rin çalış~a şe~l;ni vazife ve mes'uliyetlerini.
Cemiyeti .Genel Müdürlük. teşkiHi.tl _talimatİıamesinin

gösteri~ Ki~ii~r.::;c
biran: evvel.'Y.~.~::~~i<

.-~if~~iii~~lij;t~~~t1
.
~..~~~.~;-~:::
....:.:>~~:
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.adrosuna' ilave, edilecek eşyanın zamanında tedarik
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arp miılzemesı

:.!~~I~~~te~~;~:jrf~:j;~eye

arzedeceği :'~n~likf~iY~fr~por~~L'

\:'-ay:

gecikme 'ile değil, zamanında
,;;leme Komisyonunun tetkiklerinin

altı

İdare Heyetine verilmesini; Denetgüçleştirjlmemesini;

::.:.E"GenelMerkez işlerinin aksariıaması, ödenen ikamet ve, yol masrafla, , fıhda tasarruf yapılması ve nizamname gereği ödenekli memur Millet:
,lerarası İşleri Müdürünüri harice gönderilmemesini,
-:' Milletlerarası İsleri Servisinin
", Setvisine veril~esi~i,
-

kaldınlarak

muamelelerinin

İdare ve Genel Merkez Heyeti raportörlüğünün
Şefliğince yürütülmesini,
Propaganda işleri~i~ Şeflik değil,
Müdürlüğü halinde yüriitülmesini,

İstatistik

Şubeler

Muhaberat

Servisi

ve Propaganda

Servisi

~,'Bir kütüphane kurulmasını, Kızılay pul kolleksiyonuna alaka göste" rilmesini, Kızılayı ilgilendiren
günlük gazete
neşriyatının takip ve
saklanmasını,
Kİzılayın bahçesinde caddeye yakın, muvazi olarak bir reyonun kurulması suretiyle gaye ve eşy~lann;n muhtelif vitrinler halinde daimi
teşhir edilmesini,
-

Dosyalan gayrı muntazam olan personel servisinde ayrılan ve Çalı.
şan memur ve müstahdemlerin sicil dosyalarının tanzimini,

-

Fahri çalışan, fakat mes'uliyetleri büyük bulunan Genel Merkez He-,
yeti, İdare Heyeti ve Denetleme Komisyonu azaları için Sicil fişi tanziınini,

-

Personel servisi ile Muhaberat

-'

İşlerin gecikmemesi ve intizamı, mes'uliyeti bakımından her servisin kendisine ait muhaberatı kendilerinin muhafaza etmesini,

-

Etimesgut anbarlarında ,gayri muntazam
biran evvel tanzim edilmesini,

-

Şubeler servisinden hesap işlerinin alınarak Umum Muhasebeye
rilmesini, Kovuşturma işlerinin Hukuk Müşavirine verilmesini,

-

servisinin

birleştiriİmesini;

bir şekilde bulunan evrakm
ve.

Mevcut Şubeler üyelerinin kimlerden terekküp ettiği aidat verenlerin
ne' miktar aidat verdiğinin Şubeler Servisinde tesbitini, ve Şubeler
" muamelatı hakkında her yıl Umum Müdürlüğe faaliyet raporuverme.
, sini,

-,' Muamelelerin gecikmemesi, veya yapılırken günü günune , kontrolü
için Kontr~ıörlerin doğrudan doğruya
Muhasebe ,Müdürlüğüne' bağ, lap.maııını,
'
,-"Genel Merkezdeki s~rfiyat ve Muhasebe işleriyle vazifeli Merk~~ Mu~
ı1ase.besinin Hıaas! 'ile Um~m MHhase.begen tefrj)dpi
ı
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Muhasebe Servisinin her ay muvazen~ cctveli,Bütçe varidat:vesa~~iY
yatının evvelki senenin aynı ayında~i miktarları ile mukayeseli bir he-:--'
sap .hülasası tanzimini,
.. ,'.'
, ,.,~.I

Bir MuhaSebe pıa:nı ve talimatının,
zırlanmasını,
'

kasa taHmatının. biran evvel ha- ..

Genel Merkezi temsilen yabancı memleketegidecekler
için venlecek
yevmiyenin' kararlarda tesbitinin ve aynı zamanda (B~kan, memur
ve milletvekili olmadığı takdirde) hangi yevmiyenin verileceğinin ayrıca' tesbitini,'
.
-

Kontrolörlerin mevzuat ve talimatnameye gö~e revizyonlarınıyapma'~
larını, yüksek tahsil yapmış yetişmiş elemanlardan tayin edilmesini,
Kontrol Müdürlüğünün Çenel Merkezin senelik bilanço ve raporu hakkında mütalaasının ayrı bit' rap?rla bildirmesini,
Birbirleriyle ilgisi olmıyan Teftiş heyeti ve Kontrol Servisinin ihtisas
ve iş bölümü bakımıiıdan ayrılmasını,
Müfettişierin
Baş Müfettişe
bağlanmasını,

-

Bilfül icra mevkiinde olup hesap vermek mecburiyetinde bulunan memurların vazifeleri icabı Müfettişiik kadrolarında gösterilmemesini,
Müfettişler seyahate çıkmadan her biri için bir seyahat programi
tanzimi ve bu programın yani 45.000 liranın sarfının İdare Heyeti ka~
,rarındaIi. geçirilmesini,
MüfettişIerin Genel Müdür ve memurların yevmiyelerinin tayininde
Devletteki esasların nazara alınmasını, talim\ltın tanzimini,

-

Usulsüz sarfiyatı 4 seneye kadar uzayan Fatih Şubesi suiistimalinde
Müfettişler ancak ihbar üzerine işe vakıf 'olduklarından liyakatsiz'olan
M.,üfettişlerin yerlerine yüksek .tahsil yapmış ehil müfettişier: tayinii1İ~
Şubelerde çalışanlar tahr!. kimseler oldukıimİıdiı.i:ı ve' HükUmet tara~'
fından her .zaman mtırakabe edileceğindeıı 45.000 Iiranm tasarruf edi- .
lerek yani MüfettişIerin
adedi 3 e .indirilerek, .Şube teftişleriniıi ~
kendi Kongrelerinde seçilecek Denetçilere ve aynı zamanda Vali, Kay~' '.
makam ve Bucak Müdürlüklerince yaptırılmasını,
.
,
.
Genel Merkezdeki Monopol alış ve satış işlerini gören Tekel Anliar'
Servisinin
mesini,

tamamen

kaldırılarak

İstanbul'daki

Müesseseye ııakleCliI.'
....

:

-

Madensuyu Satış ve Tevzi Müessesesinin Satış .Bürosu halinde Maderi<.

~

Muamelat Müdürlüğünün kaldırılarak, Etiıpesgut Arıbarlar .Mü4ürlp..c:~;.
~Üııün, Kızılay İşletme ve Müesseseleri Müd~l\ilderinin bağ!,ı,)w,aç'WP::

suyu 1şletmesine bağla~masını, .

.'

.. -'

'.'

'

.,

:,i(:i..{,;

. :ğı'bir: f~l~tıe~t~r,. MÜ??r~Ü~?,;~,~~~~~~~._~~?,~!i:<':J~;'y;.~i"-"
-

,Yurqım :muhte}jfyerleiinde

,.açıl~cak 'ı;ılan20. Ş;i.stan:~;:p~pol'- .

.'.i:;';~~ii:!~1r4~~~,t~~~~?~t
..
...""""."'.~.~~~t'~~"~:""":'i~?MÜ'
.c-
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~f~i

""':',1h, Hukuk Müşavi"<-,,':
.:i,:~'?rit,~\~
.:k! ;~;~;~;"f:
~:t:;:~:~{....c'(";

~~.~:,
....

j'.,

k İşleri Servisikutularak
daimi devani'eden'bir
~~ınInırii~':"nf?(.;~;!/F
....
~"': ..'
:,;:1';'

~,,;" ~ ;e.' /;~,~;},

!D;'~:"'iMuayenehanesi bulunan bir' doktorun teminini,

;:~F~~t~~~~{ıf\:';>''':;''_;';
::', -~,:,..""_:'.< ;~.' .:: "0', _>,i:':~<.';:~"-'j"; ~..
" :-:1:"" ~.:.:
i".'~ )'''_,~,;.',
t;'v~,~J,~are }nemurunundaha .hass,as ve. intizam1ı çalışın,asını, kadrosunun.
İ\İare amiri olarak değiştirilmesini".
.',
i.

':;,i'.~
i..

'FAALİYETLERİNbE:

-::-c. Kızılay İşletme ve Müesseseleri için' ayri ayrı bütçe "e iş programları

" .' tanziİnini, zamanında

İdare Heyet!nde~ geçirilmesini,'

- Genel Merl;tezin mevcut bütçe bölüm ve tertiplerinin ve Yönetmeliği" ,nin ..tanzim ettiğimiz şekilde değiştiril~esini,
.

",,-.

.

-:- Kızılay Gençlik Kurumu yardımları Genel Merkez yardımları maddeJ;S si içersinde yer almayıp ayrı bir madde olduğundan buna benzer usulsüz oıin tahsisat fazlası sarfiyatın yapılmamasını,
:.....
':".-'

-

".

."

-

,"

:

,-

Bütçe masraflarında tahminler çok yüksek bulunduğundan bundan
.
:..:;. bÖyle bütçe tanZiminde daha dikkatlehareket
edilmesini,
,
,
Komisyonumuzun Genel Merkez için hazırlamış
, . bütçesinin tatbik edilmesini,

olduğu 1952 senesi
'

Harp ve sulhteki vazifeleri için Genel Merkezin teferruatlı, geniş bir
senelik yardım programının bütçeden ayrı olarak tanzim edilmesinin
'. usul ittihazını,
.
--'- Hükümet ve Genel Merkezce Aşocaklarına tahsis edilen paranın yal" nız İstanbul' vilayetindeld fakirlere değil, bilhassa yiyecek' sıkıntısı
.çeken muhtaç ve fakirKaradeniz
sahili halkınaehemmiyet
sini" ve Trabzonda Aşocakları teşkilatının kurulmasını,
"~

Genel Merkezin Verem konusunda yapıııış olduğu

verilme-.

yardımların daha

tesirli olabilmesi için aynı gayeyi taşıyan Verem Mücadele Cemiyeti
ile teşriki mesai etmesini,
Fakirlere karı vermek şeklinde yapılan yardımın bir Kan Barikası kurulması şeklinde esaslı bir teşkilat vücude getirilmesini,
.
Kızılay Gençlik Kurumuna ve;ilen eşyalarııı kadınla~a ait giyecekler
değil, taleb~leri ilgilendiren eşjlalar olmasını, buyardımların
yalnız
. Ankara vilayetine değil, diğer vilayetlere de' verilmesini ve bu yardımlarda bir prensibe varılmasını,
-

A~kara'da

Cebeci 'Semtinde yapılmakta

olan

Kızılay' Okul ve Has-

, c'"~ tanesi inşaatı tamamlananiıyarak, Sağlık Bakan4ğına '2.289.288,44 lii, ,oc ralıkCemiyet zararına bir farkla devredildiğine göre, Hastaneye KızıHastanesi. isminin konmasını,
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-

Şube çalı~~alarına ,eııeIIUiliyet'veri1ın~ni, .,üye.-adedl,ve,aidatmm-#i;,'c '..
twI1;ıpıl!ın\,'Ceıiı,iy~tte.fal}r! va.zife'alan!arınes~,
"a.zif~ ,oi\lrp,kkapul

efuieİeliJi',-' "', ",

,," '•. ,,', . .- ""'''::'',:

.':"::,:

Cemiyetin 11 ~ç~ge ,ŞUbı':a,çJ'UlUlJ.!!,ı,

~~

. ...•-

... -.,~ . ..

,'.'

,".'~.

-

ŞUQeler:.için.müstakil re,smi birçalışma yeriılln teminmi,' muamelati:,
nın muntazam yürütülmesi için ücretlivedaiini
iıiUhasiplerin: bulUn.
, (hp:,:~lmaSını,ve, y,eniden, Şı,ıbeler teşkilatı talim~tnamesinin biran evvei hazırlarim',;suiı, '.' .... ,,',. ,,'
""
.. ': '

-

Şubelerdeki ,dosyalann yeknesak. bir hale getirilmesi ve .muhafazaları
i~n, ~!.ı;<ti~ ~ıi,ndı~yapıımaıiı, . evrak!. matlubanm, ihtiyaCa 'uygun bir

şelOldehaZi:i-ıaıiıuasi,

,',' ,".,'" ",,',

'..','

-

Tütün, üzüm, incir, pamıık, .fındık ve hububat borsa.la.nnda satış evra.
lEına\mUnasip~.ıYnı-eÜe"Kiiılay pullannın yapıştınlmasını,

-

Muhtelif banka ve müesseselerin bütçelerine Kızılay, İçin ',yardım tah~
sisatı konulmasının teminmi,

-

Devlet Demiryollan, Denizyollan ve Hava yollarında insan ve eşya
nakli ücretlerine yüzde bir zam yapılarak gelir teminini,

:.;

.\."

••

:"::_','

-Bütün

,..

'J

""

0"0.

'.

",

•.

..'

:......

~

.

."

..

,

.

j

pullara Kızılay yaranna

bir sürsaj yaptırılmasını,

BİLANÇQ, GELİR VE MASRAF KATI HESABıNDA:
-

Genel Merkez yardımlannın muhtelif yardımlar faslında bulunan me.
mur doğum' parasının çıkanlarak personel masraflarında gösterilmesini.

-

Hemşire Yurduna verilen paranın muhtelif yardımlar
Hemşire Okulu masraflan,,:t'ıı~lınaa .gösterilmesini,

-

Çadırlann tamir edilmesine"sarfedilen paranın yardım fasl~ndan
kanlmasını,."
--, '--- , '

-

Yardım ~e Hizıri~~~~~as'~aflarıhdagöst~rilen
Tr~sit ce ~asta~~
poları masraflannın çıkB.rııarak Genel 'Merkez İdare ve Personel mas'rafla.nnda gösterl~e.!;ini,\
'

-

Genel Merkezin her yıl kendi bünyesine ait, tanzim ettiği Genel Merkez biHinçosu rakamlarının birleşik bilanço rakamları
olmamasına
dikkat edilmesini,

,:",

Her yıl, yalnız Genel Merkeze ait gelir ve masr3.f kati heSabının tan-

.- Kızılay'ınvarlığı'biı.krin
Hava:Kuriimıı:'h~rewı'

'd1~d;

'.:.':!;....

iÇI-

D~-

.-~~~t. ...~if~i~":'
&tf;"İ~il~m~~~
-

faslında değil,

. ":'(' :".:"
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-~t~~f;J~t~.::~;~~~:;;.:{~;(s-~.:.
amasına':dikkat
.

,'00iliii' .

~{.~~fitii~~:?':.}'iI~t;f'.~'~::~ffi~~""~~~!f~~;Ô:i~{
J:~fl~:,
'ü:-.)- ~';':~~
unan faKat fayda. umiılınıyan

men-c:' '}",:.\~,

i::;:;;}i~~:~;-~J:~~~

. ;'~~:~~~!~:~;;:~£;:::,.<::~,,:
'"',,..";r ,':;,.~:' ~{:)ir.~,

;j.::;,

pusu mevcut olmıyan arsalann kayıtlannın wrItimnı,
.
,'''f';!::''j';:Uııiı.sebenin; ödenen 'ıiylık .ve .ücretleri; her ay perSoriel seiviSi kaYıt;'

~:~~,"::}.!~~~e~k~n~~ı~:
~~i.~t~~~S~t'{:'~'
.''; .. : .•'.:.......-:.,.:}:7.::~'
.
:.,-.J' Hangf masraflıiriıi

.

'Genel

liiı.riği fasillarda mütaUi.a' edilıİıesi .lazıı:ı:l"geı!iiğiriili'
Merkezce bir prensibe bağlanmasını,
""
..... ' .

'~~rah

~Cebeci
Hastanesi itiş~tınd~ k~~~iID' Şartlı bağişia~Ko~i7~
. ıiıiIıaklai:ıerabe~;' zarÜret oiİnadıkça -kiıllanil~ıyarakaıa~alı
.y.erlerine
sarfedilmesine dikkat edilmesini,'
'.
. .'"

r=- Turitiye

Kızılay Cemiyeti Genel Merk~zinin 1950 yılı' k~ndi'biıan~osiıbilançosunuri i,111.492,18
.
'.'

"I . lira
~un 2~.012,36 ,lira' gelir fazliı.si!.l~~ birleşik
L /.
gelir fazlasıyle aynen kabulunu,
L.----

Yüksek Kongrenin. tasvibine

arzve'teklif

..

ederiz,

Denetçi
KALAFAT

Emin

Denetçi
AKSOY Refet
~."'.'

!

7 .•

'. , De.netçi
KARADEN1ZL1

Kemal

'"
... .":.-.:.
,_I

"~""""

.:...';,;

.'.
'.
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GRAFIK 1
, GELlRı.ER
1941
. 1942
1943
J944
19-15
1946
1947
1948
1949
1950 .

YARDIMLAR

YEDEKLER

375.586.89
599.644.4J
2.000.]]1.61
1.795.682.88
1.750.9~0.53
1.792.954.64
1.611.417.43
1.524.804.30
1.397.7J9.48
1.785.269.32

411.828.29
2.203.119.88
1.322.232.95
3.888.154.90
3.146.769.20
1.677.030.60
3.578.076._
1.322.736.09
1.353.407.05
1.111.492.18

.1.543.386.29
3.577.093.92
5.478.602.16
6.~67.841.32
5.954:362.68
3.910.871.34
4.259.902.56
3.992.748.56
.3.903.817.46
4.005.924.23
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