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Değerli okuyucu,
Hilal-i Ahmer Osmanlı İmparatorluğunun ve belki de Dünyanın
en uzun asrı olan 19. Yüzyılın dalgalanmaları, savaşları, ideolojik
kırılmalarının yaşandığı bir çağda, 11 Haziran 1868 yılında Osmanlı
Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti adıyla
kuruldu.
22 Ağustos 1864’teki Cenevre Sözleşmesini Osmanlı
İmparatorluğunun 5 Temmuz 1865 tarihinde imzalamasını
müteakiben 11. Ulusal Cemiyet (teyide muhtaç?) olarak Harekete
dahil olan Kızılay 93 Harbinden Cihan Harbine, İstiklal Harbinden
Kıbrıs Barış Harekatı ve Suriye iç savaşı ve sınır ötesi harekatlarına
kadar pek çok cephede sivillerin korunması, yaralı askerlere
destek, insani yardım operasyonlarının kesintisiz devamlılığının
sağlanmasında çok önemli görevler üstlendi. Savaşlar gibi beşeri
afetlerin yanı sıra Erzincan, Marmara, Van, Soma gibi doğa
kaynaklı afet ve felaketlerde dara düşenlerin kara gün dostu oldu.
Balkanlar’dan Afrika’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya insan
ıstırabının olduğu tüm coğrafyalara Anadolu insanının merhametini
ve gönül zenginliğini taşıdı.
Mensubu olduğu Kızılhaç Kızılay Hareketin temel ilkelerine
sadık kalarak yürüttüğü insani çalışmaları sayesinde hilali dünyaya
armağan eden cemiyet olarak dünyanın farklı coğrafyalarında
kurulacak olan Kızılay ve Kızılhaçlara da ilham kaynağı oldu.
Günümüzde halen Hareketin en etkin ulusal derneklerinden biri
olarak dünyanın dört bir yanında insani faaliyetlerini sürdürüyor.
Elinizde bulunan Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a kitabı ile bu
müstesna kurumun hayata geçirilişinden şahit olduğu tarih
ve milletimizin varoluş mücadelelerine, Devlet-i Aliyye’nin
Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüşüm sürecindeki çabalara tanıklık
edecek, bu sürece Kızılay’ın verdiği katkıları da panoramik bir
bakışla kavrayacaksınız. Bu vesile ile yayını hazırlayan değerli
hocamız Prof. Dr. Seçil Karal Akgün ve E. Öğretim Görevlisi Murat
Uluğtekin’e şükranlarımı sunuyor, emeği geçen arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum. Çalışmanın, Kızılay’ın tarihine ve bu tarihin
içeriğindeki olaylar silsilesine merak uyandırmasını diliyor ve tarih
alanında yeni ufuklara yelken açmak isteyen tarihçilerimizi Kızılay
arşivlerini incelemeye davet ediyorum.

Dr. Kerem Kınık
Genel Başkan
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ÖNSÖZ
Yeni Belgelerin Işığında Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a kitabının ikinci
cildi, Cumhuriyet’in duyurulmasından sonra Türkiye Hilal-i Ahmer
Cemiyeti adıyla yeni Türkiye’nin yapısı içine alınan bugünün Türk
Kızılayı’nın 1923 yılını izleyen gelişmelerini anlatmaktadır.
Cumhuriyet’in duyurulması ve onu izleyen Türk Devrimi ile
Türkiye büyük bir toplumsal değişim geçirirken bir yandan da yeni
devletin altyapısı oluşturuluyordu. Yeni yapıda Osmanlı Dönemi’nden
alınıp özenle korunan tek köklü kurumsa Hilal-i Ahmer Cemiyeti idi. Bu,
elli yılı aşan yaşamında dünya çapında saygın bir hayır derneği olarak
tanınmayı başaran Hilal-i Ahmer’in (Kızılay) Cumhuriyet Türkiyesi’nde
de önceki kadar önemli ve güç görevleri olacağını anlatıyordu. Nitekim
Kızılay, Cumhuriyet’in çağdaş eğitimden sanayi politikasına kadar
uzanan çağdaşlaşma değişimlerinde ve ülkeyi savaşlar kadar sarsan doğal
afetlerde devletle ve orduyla el ele vererek halka ilk yardım elini uzatan
kuruluş oldu. Bu kurum, dünya; düşünsel-teknik gelişmeleri, ekonomik
bunalımları, silahlanmayı, silahsızlanmayı ve barış için kurumlaşmayı bir
arada yaşarken hepsinin Türkiye’ye de yansıyan evrelerinde toplumun ve
devletin güvenilir bir güç kaynağı olmuştu. Cumhuriyet’in duyurulmasını
izleyen yıllarda ekonomik sıkıntılarla boğuşan hükümetin yeterince
eğilemediği yoksul halka yardım eli uzatan, sağlığıyla ilgilenen Kızılay, iş
alanları da oluşturan sanayi kuruluşları kurup işleterek devletin yükünü
hafifleten, türlü iç ve dış gelişmelerde güvenilen, sayılan ve sevilen
bir kurum olarak kimi zaman aracı, kimi zaman denge ama her zaman
yardım sunan olmayı sürdürdü. Bunların hepsinin bir kurumda toplanmış
olması, bize Kızılay’ın duygular ve işlevlerle dolu tarihinin yazılması
gerektiğini düşündüren ama kâğıda dökülmesini de zorlaştıran etkenlerdi.
Bununla birlikte Kurum’un yıllarca sakladığı tarih yazımcılığının en
vazgeçilmezi olan belgelerinin çokluğu, bizi Kızılay’ın tarihini yazmak
için yüreklendirmiş ve uzun incelemelerden sonra ilk kitabımızı kaleme
almıştık. Bu kez de beş yıl süren ekip çalışmasıyla Kurum’un özenle
korunmuş arşivini düzenlemek ayrıca Kızılay Başkanlığı’nın Etimesgut
yerleşkesinde en yeni yöntemlerle kurup araştırmacılara açtığı bu arşivde
incelemeler yapan farklı kimselerin hazırladığı, Kurum’un da hızla
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yayınladığı birbirinden ilginç yapıtları okumak, yurt dışında yaptığımız
araştırmalarla da birleşerek bizi Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a uzanan
tarihi tekrar değerlendirerek yeniden yazmaya yönlendirdi. Dolayısıyla
Kızılay’ın 150. yıldönümü için hazırladığımız bu kitabın ilk cildinin
önsözünde de anlattığımız gibi çalışmamız, ilkinin genişletilmiş ikinci
baskısı değil yeni verilerin ışığında kurumun tarihinin anlatıldığı ama
yine ilk cildinde Osmanlı, ikincisinde erken Cumhuriyet Dönemi’nin ele
alındığı farklı bir kitap oldu.
Tekrarlarsak bu kitabı yazmamızın nedenlerinin başında gelen,
arşivi düzenlerken çeşitliliği ve ayrıntılarıyla daha dikkatli incelediğimiz
arşiv belgelerine yabancı arşivlerden eklediğimiz verilerle Kızılhaç
ve Kızılay’ın kurulmasından sonra dünyada gelişen kurumsal yardım
anlayışına farklı bakış kazanmamız, dolayısıyla yeni bir kurum tarihi
kitabını gerekli görmemizdi. Kitabın başlığındaki Hilal-i Ahmer’den
Kızılay’a kısmını korumamızsa içeriğini çok iyi anlattığı içindi. Değişiklik
nerede diye sorarsanız öncelikle söyleyeceğimiz, Kızılay’ın devlet ve
ordu ile elele yarı resmî bir kurum olarak gelişmesinin ve tanınmasının
nedenlerini yeni verilerle daha farklı boyutlarda bakarak yazıya
döktüğümüzdür. Tarih sahnesine Salib-i Ahmer’in ardından çıkan Hilal-i
Ahmer, öncüsü gibi siyasal olay olan ve birinci derecede devletleri ve
orduları ilgilendiren savaş yaralılarına hükümetlerin uzatmakta yetersiz
kaldıkları yardımı sağlamak üzere kurulmuştu. Dolayısıyla hükümetle
ve devletin as organı olan orduyla iç içeliği, kimliğini doğal olarak
yarıresmî yapan niteliğiydi. Kızılhaç gibi görevine hiçbir din, ırk, ulus,
devlet ayrıcalığı gözetmeden sadece insanlığa odaklı yansız bir yardım
kurumu olarak yaklaşmasıysa Kızılay’ı sivil toplum kuruluşu yapmıştı.
Bununla birlikte incelemelerimiz sırasında gördüğümüz yerli- yabancı
belgeleri değerlendirerek okuyucuya sunmaya çalıştığımız önemli nokta,
resmî olsun veya olmasın kurumların yönetimlerden, dolayısıyla sorumlu
koltuklarda oturanların bakış açılarından etkilendiğidir. Kızılay’ın
durumunda, kuruluşunu izleyen yıllarda ülkenin çok az olan aydınlarından
oluşan kurum yöneticilerinin önemli bir kısmının resmî görevleri olması
elbette bu durumu etkilemişti. Kurum’un yaptırımlarının maddi boyutu
olmasıysa hükümetlerin her türlü yoksulluğu gidermede devlete yardımcı
olan ama işlevlerinin olmazsa olmazı ekonomik gereksinimlerine
doğrudan katkıda bulunamadığı Kurum’a ek gelir olanakları yaratmasına;
bu da yönetimi ve etkinlikleri için sağlanan ve harcanan paranın sık sık
gündeme getirilerek kurumun eleştirilmesine yol açmıştır. Kızılay’ın
harcamalarına yasallık kazandırmak için hükümetlerle yakınlığıysa iktidar
tarafından yönlendirildiği suçlamalarına neden olmuştur.
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Öte yandan yıllar geçtikçe daha çok yönlü olan Kızılay, topluma
dönük harcamalarını çoğaltabilmek amacıyla kâr sağlayacak yatırımlarını
çoğaltıp hazinesini büyüttü. Özellikle Türkiye için bir dönüm noktası olan
çok partili rejimin başladığı 1950 yılından sonraysa Kızılay da değişimler
geçirdi. Yöneticileri, deneticileri hükümetle eskiden de olan iş birliğini
sürdürürken yeni rejimin eleştirileri Kurum’a yansıdı ve Kızılay, giderek
iktidardan yana olanların beğendiği, olmayanların soru işaretleriyle
karşıladığı bir kurum hâline geldi. Bu durum Kızılay’ın 1950’li yıllardan
sonraki tarihinin ayrı ele alınmasını gerektirdiği için çalışmamızı
Kurum’un ileri yıllarına taşımadık. Ele aldığımız süreci incelerken
Kızılay Derneği’nin sürekli ve düzenli yayını olan Kızılay Dergisi’nden,
Kurum’un özen ve düzenle yayınladığı tanıtma yapıtlarından ayrıca
arşivin açılmasından sonra yazılan monografilerden, makalelerden ve
özellikle 1914-1928 Hilal-i Ahmeri’nin bütün etkinliklerinin sayısal
verilerle okuyuculara sunulduğu İcraat Raporlarından çok yararlandık.
Ancak bu yapıtlarda köklü kuruluşun idari yapısı ve yıllar-yönetimler
içinde geçirdiği değişiklikler sayısal bilgilerle zaten yer aldığından
okuyucuyu listelere, istatistik cetvellerine odaklayan ve yazılmış bir çok
şeyi tekrarlamayan bir yapıt hazırlamayı seçtik. Kitabımızı Kızılay’ın
çok derin olduğundan apayrı bir araştırma konusu olması gerektiğini
düşündüğümüz sosyolojik yönüne girmeden tarihsel akışı içinde bize
en ilginç ve çarpıcı gelen etkinliklerinden, olaylardan, yazışmalardan
seçmeler yaparak araştırmacıları daha ileri incelemelere özendirmeyi,
okuyucuyu da sıkmadan, bilgilendirmeyi umarak hazırladık. Kitabın
bölümlerini de bu akışı destekleyecek şekilde geliştirdik. Söz gelimi,
Kızılay’ın halk sağlığı yönünün bağımsız kitaplar oluşturacak kadar
büyük ağırlık taşıdığını gözeterek hastalıklara ayrı bir bölüm ayırmadık.
İmdat Heyetleri’nin el uzattıkları halklarla aynı tehlikeleri göğüsledikler
görünen köyün kılavuz istememesi olduğundan onların özverilerindense
bölgesel icraatlarını yansıtmakla yetindik. Ülkenin karşılaştığı doğal
afetler ve yangın gibi felaketlerin de çokluğundan, sadece daha büyük
kayıplara yol açan bazılarından örnekler verebildik. Ayrıca, Türk-Yunan
halklarının değişimi (mübadele) sırasında ailesi Midilli’den Ayvalık’a
gelen Burhaniye Avukatlarından Sayın Hasan Eren veya 1970’li yıllarda
eşinin ani ölümü üzerine hiçbir geliri olmadan çaresiz kaldığında Kızılay’ın
kanat gerip dikiş kursunda öğretmenlik verdiği böylece üç çocuğunu
yetiştirme olanağına kavuşturduğu Sayın Meziyet Pamir’le yaptıklarımız
gibi söyleşilerle de kitabı zenginleştirdik.
İlk cildin özsözünden sonra burada da altını çizmek istediğimiz
başka bir noktaysa eski yazı belgelerin çevirisinde cümle yapılarının,
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ayrıca özellikle yazı devrimini izleyen belgelerde de okuyucuya imla
hatası gibi gelebilecek sözcüklü içerikleri olan özgün yazıların aynen
korunduğudur. Bir başka söylemle, çeviri veya yazın yanlışlığı gibi
görülebilecek bazı sözcüklerin aslında hata olmadığıdır. Kitabın sonunda
fotokopilerini verdiğimiz belgelerin incelenmesi bu konuda doğabilecek
soruları giderecektir.
Kızılay’ın tarihinin yerine getirdiği görevleri ve Türkiye’nin
aydınlanmasına,
çağdaşlaşmasına
hizmetlerini
sıralamadan
anlatılamayacağını görerek icraatlarına çok geniş yer verdiğimizden
kitap, kimilerine bir propaganda yapıtı izlenimi verebilir. Ancak
amacımız, kitabın bu güçlü Kurum hakkında kalem oynatmak
isteyenlere ve sadece Kızılay’ın değil yakın dönem Türk tarihini de
aydınlatan değerli arşivden yararlanmak isteyen farklı konuların
araştırmacılarına da bir yol gösterici, en önemlisi, kamuoyuna Kızılay’ı
gerçek yüzüyle tanıtıp vazgeçilemeyecek bu kurumu sevdirecek bir
kaynak olmasıdır. Kitabın bir SONUÇ kısmı olmaması da bu güçlü
derneğin çalışmalarının ve etkinliklerinin hiçbirinin sonu olmaması
gerektiğini düşündüğümüz ve dilediğimiz içindir.
Bu kitap, elbette sadece iki yazarının çalışmalarının ürünü
değildir. Dolayısıyla araştırmalarımızda bizlere yardımcı olan
öğrencilerimize, yayına hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği
geçen Türk Kızılayı’nın yakınlıklarını hiç esirgemeyen yöneticilerine,
arşiv görevlilerine ve elbette hoşgörüleri, destekleri ve sabırları için
eşlerimiz Prof. Dr. Sevda Uluğtekin ve Tolga Akgün’e bir kez daha
teşekkür eder, Türk Kızılayı’na başarılar dileriz.
Seçil Karal Akgün - Murat Uluğtekin
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GİRİŞ
Yeni bir milleniumun da başı olan XXI. yüzyılın ilk yıllarından bir
önceki yüzyıla baktığımızda insanoğlunun bu yüzyılı değişim ve dinamizm
çağı olarak yaşadığını görürüz: XX. yüzyıla sanki yüzlerce yıl sığdırmış,
bilimsellikle akıl denen hazineye sahip olduğunu defalarca kanıtlayıp
zekâsının ve düşüncesinin ürünü olan teknolojik gelişmelerle tüm kıtaları
parmak uçlarıyla dokunduğu tuşlarla birleştirip kendine artık dar gelen
yeryüzünden uzaya uzanırken topraklarıyla, bu topraklarda yaşayanlarıyla
hakların özgürlüğü için çırpınıp eşitsizliği gidermeye, dünya barışını
sağlamaya çalışırken en korkunç silahları bulabilmiş, bir yandan insan
hakları için can verirken bir yandan da insan sömürüsünü en üst boyutlara
çıkarabilmiştir. Uygarlık yolunda ilerleyerek güçlenen ülkelerse insanlığın
yüce değerleriyle yoğrulan yönetim biçimlerine sarılırken geri kalanlara
karşı acımasız, tek yargıçlı mahkemeler olabilmiş, tutsak aldıkları toplumları
ilkel yaşam biçimlerine mahkûm edebilmişlerdir. Tarihin akışı içinde en
aydınlık ve en karanlık kafalar bir arada yaşamayı sürdürebilirken insan,
kişisel hırslarından ve tutkularından kurtulamasa da toplumsal yaşamın
yenilenen gereklerini görmezlikten gelememiş; bencillikten uzaklaşmanın
bir uygarlık göstergesi olduğunu kabullenip yardımlaşmayı, bunun için de
kurumlaşmayı göz ardı edememiştir.
Türkiye’nin bir önceki yüzyılı nasıl geçirdiğine bakıldığında görülen,
ülkenin yirminci yüzyıla damgasını vuran dinamiklerin her birini dolu
dolu yaşadığıdır: Devlet XX. yüzyılın ilk çeyreği biterken ulusal kimliğini
Türk Devrimi ile ulaştığı toplumsal değerlerle bütünleştirmeye yönelirken
Hükümet de bütün ileri, uygar ülkelerde olduğu gibi, örgütlerini
çağdaşlaşma ve kurumlaşma, değerlerini insanlık ve yardımlaşma
ekseninde topladı. Bu iki sözcüğün çağrıştırdığı Kızılay da açılan yeni
ufuklarla XX. yüzyılın ikinci çeyreğine çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen
yeni bir cumhuriyet olmanın heyecan fırtınası içinde girdi. Türkiye’de
yardımlaşmayı kurumlaştırarak da Türk toplumunu XIX. yüzyıldan XXI.
yüzyıla taşıyan bir insanlık ve çağdaşlık köprüsü oldu. Cumhuriyet
yönetiminin Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı ender kurumlardan
biri olarak önce de olduğu gibi sadece bir hayır kurumu olmakla kalmadı,
ülkenin çağdaşlaşma öncüsü, yeni yetişen kuşaklar için de insanlık
öğretmeni oldu.
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11 Haziran 1868 tarihinde Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve
Muavenet Cemiyeti olarak kurulan Kızılay’ın adı 14 Nisan 1877’de Osmanlı
Hilal-i Ahmer Cemiyeti; 1 Kasım 1922’de Osmanlı saltanatının kaldırılmasını
izleyen gün Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti; 28 Nisan 1935’te Türkiye
Kızılay Cemiyeti, 1945’te Türkiye Kızılay Derneği, 2014 yılında Türk Kızılayı
olarak değişitirildi. Ancak bu isim değişiklikleri, dünyada insani yardımın
kurumsallaşmasının iki öncüsünden biri olan bu Cemiyet’in ilkelerinde
hiçbir değişikliğe yol açmadı. Ulus, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden acı ve
yoksulluk çeken insanların yardımına koşmak Kızılay’ın da kuruluşundan
beri değişmeyen temel ilkesiydi. Kurum, her zaman dünyadaki ideolojik
akımların, ülkedeki siyasal dalgalanmaların dışında kalmayı bayrak
edinerek ilkelerinin ışığında insanlara yardım parolasıyla Saltanattan
Cumhuriyet’e, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a insanlık hizmetine koştu.
Hilal-i Ahmer’in Cumhuriyet’in duyurulmasını izleyen yıllarda
üstüne aldığı ve başarıyla yerine getirdiği önemli görevlerinin ilkleri
Türkiyeye çağdaş uygarlığın kapısını açan dönüm noktasından önceye
uzanan sorunların çözülmesiydi. Bunların biri, Osmanlı Dönemi’nden
kalan savaş esirlerine ilişkin sorunların giderilmesiydi. Bir başkası da Lozan
Konferensı’nda alınan karar doğrultusunda Türk-Yunan halklarının yer
değiştirmesi sırasında (mübadele) devlete ve halka yardımcı olmaktı.
Yeni hükümetin karşı karşıya kaldığı önemli sorunların giderilmesi
için uğraşırken sağlık hizmetlerine de eğilmekten geri kalmayan Cemiyet’in
ciddi bir gereksinimi karşılamak üzere ülkenin ilk hemşirelik okulunu
kurması da çok önemli ilk hizmetlerindendi.
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti bu görevlerini yerine getirirken
kuruluş amacı içeriğindeki öbür hizmetlerini ve etkinliklerini de aksatmayıp
aynı özenle sürdürdü. Yıldan yıla yurt çapında gitgide çoğalan merkezleri
ve şubeleriyle ülkenin her tarafına daha çabuk ve daha örgütlü bir şekilde
ulaşabileceği düzenlemeleri yaptı. Kızılay karşılaşılan doğal afetlerde
zarar görenlerin veya açlık, yoksulluk çekenlerin yardım bekleyen ellerini
hep tuttu. Acılı süreçlerde halkın barınma, yiyecek-içecek ve giyecek
gereksinimlerini karşıladı. Hastane-dispanser- poliklinik hizmetleri sundu,
ilaç-aşı sağladı. Tanındıkça daha büyük güven kaynağı oldu. Toplumsal
yaraları sarmaya çalışırken, bireyleri de gözardı etmediği gibi, yurt dışında
da gereksinme olduğunda, tüm olanaklarıyla hiç ayrım yapmadan
insanların yardımına koşmaktan geri kalmadı.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti büyük devletlerin Birinci Dünya Savaşı’nı
bitiren anlaşmaların mürekkebi kurumadan ikinci büyük savaş hazırlıklarına
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Resim 1: Felaketlere uğrayanlara Kızılay yardımı

başladıkları ve bu savaşı izleyen yıllarda da yurt içinde ve dışında büyük
işler başardı. Yayınları ve kurslarıyla halkın sivil savunma önlemleri
hakkında bilgi edinmesine katkılı olurken yine devletin önerisi ve
desteğiyle, olası zehirli gaz saldırılarında kullanılmak üzere gaz maskesi
fabrikası kurdu. Türkiye’nin katılmadığı İkinci Dünya Savaşı sırasında
tarafsız ülkenin yardım kurumu olarak yaptığı uluslararası anlaşmalarla
savaşan ülkelerin esirlerine çeşitli yardımlar götürdü. Bundan önce olduğu
gibi bu savaş sırasında da Türkiye’ye gelen göçmenlere eğildi, onlara
barınak sağladı, aşevlerinde besledi, dispanserlerinde iyileştirdi. Amerika
Birleşik Devletleri ve Kanada’nın ortak projeyle İkinci Dünya Savaşı’nın
yaralarının sarılabilmesini kurumlaştırmak üzere kurdukları CARE’in1
Hükümet’in istek ve direktifi ile Türkiye ile bağlantısı oldu.
Okullarda yetişenlere insanlığın etik değerlerini aşılamak üzere
gençleri Gençlik Kızılayı’nda örgütlemek de Kurum’un gözardı edilemeyecek büyük bir hizmetidir. Kızılay’ın bencillikten uzak, hümanist anlayışının
gençler arasında yayılması bu hizmetin en önemli sayfasını oluştururken
Kurum’un yaz kampları, yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri genç kuşakların
ufkunu açmakta, onları sorumlu, bilinçli bireyler olarak toplumsal yaşama
hazırlamaktadır.
Kızılay’ın saymakla bitmeyecek etkinlikleri arasında söz edilmeden
geçilemeyecek bir hizmeti, Kızılay Kan Merkezi’ni kurması ve çalıştırmasıdır.
1

Bakım / İlgi sözünün İngilizcesi
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Kurum’un bu çok önemli sağlık hizmeti de işletmecilik gerektiren öbür
hizmetleri gibi, sadece adının anlattığı görevi yerine getirmekle sınırlı
kalmadı. Bu merkez, halkı bağış yoluyla kan vermeye çağırırken sorumluluk
ve yardım duygularını geliştirdiği gibi, bir yandan da merkezi, şubeleri,
laboratuvarları, üniteleriyle yüzlerle kişiye iş olanağı sağlamaktadır.
Gerçekten de Kızılay’ın her birimi bir eğitim, kültür, dayanışma ocağı
olduğu kadar ürettikleriyle yurt ekonomisine, çalışanlarıyla işsizlik sorunun
giderilmesine katkılar yaparak geçmişte olduğu gibi bu gün de ülkeye
sayısız yarar sağlamaktadır.
Kızılay’ın başlangıcından beri sunduğu hizmetlerin hemen hepsinin
para gerektiren işler olduğu, bu çalışmanın ilk cildinde anlatılmıştı. Kurumun
yaptırımlarının maliyetini karşılayan kasasıysa, üyelik aidatları 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 getirebilmesi için bu
katkılar yetersiz kalmaya başlayınca, devlet de kendisiyle el ele çalışan
Kurum’a ek gelir kaynakları yarattı: Yurt içinde üretilmeyip yabancı
ülkelerden satın alınan bazı ilaçlar başta gelmek üzere halkın büyük
çoğunluğunun aradığı, sık sık kullandığı maden suları, oyun kağıtları gibi
piyasaya sürülmesi ciddi işletmecilik gerektiren maddelerin satışını Kızılay’a
devretti. Bu surette ciddi bir mali ve bürokratik yükten kurtulurken Kurum’a
da yeni maddi olanak sağladı. Okul defterleri, bayram günü gazeteleri,
Kızılay rozetleri ve insanları rahatsız etmeyecek boyutta ama bir araya
geldiği zaman önemli bir tutara ulaşabilen damga pulları gibi bazı ek gelir
kaynakları oluşturmasını da destekledi. Kurum’un hazinesi ülkenin İkinci
Dünya Savaşı’nı izleyen uzun ve krizli dönemi atlatmasına kadar yaklaşık
aynı kaynaklarla beslendi. Daha sonraki yıllardaysa kasasına eskiye oranla
daha önemli tutarlar katan örneğin, taşınılmaz mallarının rant sağlayan
gelirleri girdi.
Kuruluşundan beri hem savaş hem de barış zamanlarının yardım
meleği olan, ordu ve devletle de el ele ve yan yana çalışan Kızılay, kuruluş
ilkelerine sadık kalarak her zaman apolitik bir kimlik taşımaya özen
gösterdi.Yurt dışında da sağladığı örgütlenmelerle sadece kurum olarak
kendini değil çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni de dünyada tanıtmayı bugün
de sürdürmektedir. Ancak siyaset dışında kalma çabasına karşın yönetimle
eleleliği dolayısıyla Kızılay sık sık devlet kurumu hatta hükümetlerin
propaganda aracı olarak görüldü. Türkiye’de bu bakış özellikle çok partili
döneme geçildikten sonra yaygınlaşırken Kurum da zaman zaman sert
eleştirilere uğradı. Üstelik, bu çalışmanın çeşitli bölümlerinde belgelerle
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Resim 2: Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezinde çalışan kadınlar

de gösterildiği gibi bu yakınlık Kızılay’a özgü değildi. Kardeş kuruluşu
Kızılhaç’ın da gerek Merkez Yönetim Kurulu gerekse çeşitli ülkelerdeki
örgütleri de hep hükümetlerle yan yana ve uyum içinde olmuşlardı. Bu
el elelik çok yaygın örgütlenip eğitim, kültür, deneyim düzeyleri çok
farklı halk kesimlerini kucaklayan, hizmetlerini de aynı değişkenlik içinde
sunan bu kurumların eşitliği bozmamak adına yaptırımlarına yasallık
kazandırmalarının da gerektirdiği bir durumdu.
Kızılay’a yönelen ikinci büyük eleştirinin kaynağıysa üstlendiği
görevlerin çoğunun parasal boyutu olmasının yolaçtığı söylentilerdir. Oysa
kurumun tarihi incelenince Kızılay’ın sadece bir yardım kurumu olmayıp
topluma türlü konularda örnek de olmayı bayrak edindiği, bunun için de
başlangıçtan beri yönetimine-denetimine son derece özen gösterdiği
görülür. Kurum’un yüzelli yıllık ömründe yönetmelik ve tüzük değişiklikleri
ile çalışmalarını dönemin koşullarına uyarlaması da bu özeni anlatmaktadır.
Kaldı ki Kızılay, Türkiye’nin devamlılık içindeki en eski kurumu olarak
özellikle tarihçiler ve araştırmacılar için çok değerli arşivinde tarihinin bütün
belgelerini saklamıştır.
Kızılay’ın arşivinde Kurum’un tarihi incelenirken hemen öne çıkan üç
özelliğin ilki, kuruluşundan beri ordu ve hükümetle süregelen yakınlığıdır.
Bu yakınlık, Osmanlı Devleti sona erdikten sonra Kurum’un etkinliklerine
önce yeni yönetimle barışıklık; çok partili rejime geçildikten sonra da
hükümetin yanında yer almak biçiminde yansımıştır.
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İkinci özellik, arşivdeki belgelerinin sadece Kızılay’ın 150 yıllık tarihini
değil ülkenin bu süreçteki siyasal ve sosyo-kültürel gelişmelerini de
yansıtarak araştırmacıları aydınlattığıdır. Bu bağlamda dikkatli araştırmacılar
belgeleri incelerken değişikliklerin kronolojik akışından çok daha fazla
sonuçlara varabilirler. Söz gelimi, Balkan, Trablusgarp, ilk Dünya Savaşı
ve Kurtuluş Savaşı’nın esirleri ve Lozan’dan sonra Türk Yunan halklarının
değiştirilmesi gibi konulardaki belgeler, yabancı ülkelerle ilişkilerin
gelişmesi ve Türk dış politikası hakkında aydınlatıcı olmaktadır. Öte yandan
yeni harflerin kabulünden sonra arşivde eski Türkçe belgelerin yerini yeni
harflerle yazılanlar almıştır. Bu değişim, 1928 yılından sonrasını araştıranlara
büyük kolaylık sağlarken harf devrimini izleyen ilk yazışmalar, yeni alfabeye
geçiş döneminin izlerini, henüz oturmamış gramer ve yazım yöntemlerini
de gözler önüne sermektedir. Hanımlar Merkezi ile ilgili belgeler kadın
haklarına; hastabakıcılık kursları ve Hemşirelik Okulunun ayrıntılarını
içerenlerse eşit toplum olmak yönündeki gelişmelere de ışık tutmaktadır.
Böylece çok geniş eksenli aydınlatıcı belgeleriyle Kızılay Arşivi, Kurum
tarihinden farklı alanları irdeleyenlere de önemli bir araştırma merkezi
olmuştur.
Görülen üçüncü özellikse günümüzde varlığını hemen herkesin
bildiği, felaket anında öncelikle aradığı, en özverili hizmetleri beklediği
Kızılay’ın olağan zamanlarda akıllara pek düşmediği; ancak, bir ülkenin
insani, eşitlikçi ve barışçı değerler olmadan ilerleyemeyeceğini kavramış
olan bilinçli ve duyarlı kimselerin Türkiye’nin bu değerleri yakalamasına
hizmet eden Kızılay’ın varlığını hep hatırlayıp destekledikleridir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN
CUMHURİYETİN DUYURULMASINI İZLEYEN
ÇOK YÖNLÜ HİZMETLERİ
Kurtuluş Savaşı’nın Türk ulusunun zaferi ile noktalanmasından
sonra sıra bu zafere siyasal taç giydirecek barış görüşmelerine gelmişti:
11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Silahbırakışması, ardından İtilaf
Devletleri’nin işgali altındaki Doğu Trakya’yı ulusal egemenliğin sembolü
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi adına teslim almak üzere Refet Paşa’nın
19 Ekim’de İstanbul’a gelmesi, Osmanlı Devleti’nin son bulduğunun yeni
göstergeleriydi. Bu devletin artık tarihe karıştığını belgeleyen resmî adımsa
Osmanlı Hükümeti’nin Lozan’da yapılacak barış görüşmelerine gidecek
heyete katılma isteği üzerine atıldı. 1 Kasım 1922 günü Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde alınan kararla Halifelikten ayrılan saltanat yönetimi
kaldırılarak Osmanlı İmparatorluğu’na son verildi. Böylece, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin İsmet Paşa’nın başkanlığında görevlendirdiği heyet,
İsviçre’nin Lozan kentinde 20 Kasım 1922’de başlayan Barış Konferansı’na
Türkiye’nin tek temsilcisi olarak katıldı. Kızılay İkinci Başkanı Hamit Bey’in
de danışmanlar arasında yer aldığı Türk heyetinin görevi, yeni Türkiye’nin
ulusal kimliğini, sınırsal bütünlüğünü, siyasal ve ekonomik bağımsızlığını
dünyaya anlatıp kabul ettirmekti.
Saltanatın kaldırılması, Kurtuluş Savaşı boyunca hep öne çıkan
Ankara-İstanbul ikilemini de ortadan kaldırmıştı. Büyük değişiklik,
ikilemden etkilenmeyip insanlık görevini aksatmadan sürdüren ve ulusal
güçlerin yanında yer alarak bağımsızlık mücadelesine destek veren Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’ne de yansıdı. 2 Kasım 1922 tarihinde Merkez Yönetim
Kurulu’nun aldığı bir kararla kurumun adı “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”
olarak değiştirildi. Aynı gün, 15 Eylül 1921’den beri her ay düzenli olarak
yayınlanan Osmanlı Hilal-i Ahmer Mecmuası’nın da adı Türkiye Hilal-i Ahmer
Mecmuası yapıldı ve yeni isim şöyle duyuruldu:
“Merkezi Ankara‘da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla
Osmanlı Devleti’ne nihayet verilmesi ve memleketimizde saltanatı
milliyenin teessüs etmesi üzerine 2 Teşrin-i sani 1338 tarihine mütesadif
Perşembe gününden itibaren Cemiyetimiz Türkiye Devleti ünvanına
27

izafeten Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve mecmuamızın da Türkiye Hilal-i
Ahmer Mecmuası adı resmiyet kesbetmiştir.”1
*****
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bu çalışmanın ilk cildinde anlatıldığı gibi,
kuruluşundan beri ülkenin en aydın kesimi tarafından hep desteklenmiş
bir kurumdu. Merkezi ve şubeleri, Kurtuluş Savaşı’nın başından sonuna
kadar ulusal bağımsızlığın önemini kavramış kimselerin uğrak yeri olmuştu.
Kurumun bu özelliği, ulusal direnişe ilk adımından başlayarak karşı olan
işgalci devletlerin dikkatini çekmişti. Hatta İngiltere’nin farkındalığı
Kuvayı Milliye’nin gücünün göstergesi olan Misakı Milli’nin dünyaya
duyurulmasının ardından resmi yazışmalarına bile yansımıştı. Bu yazılardan
biri, Askerî Haber Alma Birimi Başkanlığı’nın 13 Nisan notuyla gönderilmiş
olan, İstanbul’daki İngiltere temsilciliğinin 11 Mart 1920 tarihli yazısıydı.
İçeriğinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin milliyetçilerin bildirilerini dağıttığının
onların propagandasını yapan Rus gazeteleri ve doğru haberler vermediği
öne sürülen Alman gazetelerinden öğrenildiği bildiriliyordu. Gizli (Secret)
damgasıyla yazıya dökülmüş bu bildirimin2 ardından Kurum Merkezi
işgal güçlerinin baskınına uğramış, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin aslarından
bir çoğu Anadolu’ya geçmiş ve etkinliklerini Ankara’da sürdürmüşlerdi.
Cemiyet ulusal harekete yaklaşımını Saltanatın kaldırılmasının ertesi günü
ismini Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne çevirerek bir kez daha göstermiş,
Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçilince de onu aşağıdaki telgrafla
kutlayarak yeni yönetimin yanında olduğunu belgelemişti. CumhuriyetHilal-i Ahmer dayanışması da Mustafa Kemal Paşa’nın kutlama telgrafına
hemen gönderdiği yanıtla kamuoyuna yansıtılmıştı:3
“Türkiye Cumhuriyeti Reis-i Muhteremi
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine:
Cumhuriyet riyasetlerine intihablarından dolayı Hilal-i Ahmer Merkez-i
Umumisi zat-ı sami-i fehimanelerine ihtiramkar tebrikatlarını 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 Bey’e teşekkür ve milletimiz
için müteyemmen olmasını niyaz ederim.
Gazi Mustafa Kemal”
1
2
3
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Aslında Cumhuriyetin duyurulmasının Türkiye’ye getireceği
değişiklikler hem yurt içinde hem de yurt dışında merak ve kaygıyla
beklenmekteydi. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun
kurumlarına yer verilmeyeceği, rejiminin adı konur konmaz başlatılan
köklü yeniliklerle açıklık kazanmıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin durumuysa
birkaç adımda belli olmuştu. Şöyle ki İstanbul’da 11 Ocak 1924 günü4
Darülfünun 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 ilkbaharından beri
toplanamaması üzerine, o tarihte verilmiş yetkilerin dört yıl boyunca
aynen sürdürüldüğünü, dolayısıyla, bu toplantıda öncelikle yönetici
kadroların seçiminin yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Aynı konuşmada
toplantıların yapılamadığı yılların hesaplarının kontrol edileceğinin altını
çizmesiyse kurumun ilkelerinde devamlılığın sürdürüleceğini anlatıyordu.
İstanbul Mebusu Abdürrahman Şeref Bey’in başkanlığa seçilmesinden
sonra, Cumhuriyet’in duyurulmasını izleyen bu ilk toplantıda savaş
yıllarının heyecanı yaşanmış, Cumhurbaşkanı’na zaferle bitmiş bir savaştan
sonra yeniden toplanabilmenin mutluluğu, coşkulu sözlerle iletilmiş ve
Gazi Paşa tarafından da aynı sıcaklıkla yanıtlanmıştı. Bir başka söylemle
Cumhurbaşkanı’nın Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile yazışması, Kurum’un yeni
yapıda kabul gördüğünü yani etkinliklerinin ve dış ilişkilerinin kesintisiz
süreceğini açıklıyordu. Kaldı ki Cemiyetin Cumhuriyet’in duyurulmasını
izleyen ilk Merkez-i Umumi (Genel Kurul) toplantısında Mustafa Kemal
Paşa’ya teşekkür edilmesi, toplantıda alınan karar doğrultusunda Kurumun
fahri başkanlığının önerilmesi, onun da öneriyi kabul etmesi bu yargıyı
doğruluyordu. Sözün özü, Hilal-i Ahmer’in Cumhuriyet Türkiyesi’nde yer
alacağı, aşağıdaki birbirini izleyen yazışmalarla iyice kesinleşmişti: 5
“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
şükrgüzarilerinin münci-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 endişnakım reis-i
muhterem sevgili Gazi Paşa Hazretleri,
12 Kanunusani 1340

4

5

Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisi Reisi
Abdürrahman Şeref

Hicri-Miladi tarihlerin uyarlanmasındaki gün farkı dolayısıyla bazı kaynaklarda
Genel Kurulun Aralık ayında toplandığı yer almıştır.
THAM Sayı 29 s. 134-136
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“İstanbul Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisi Reisi
İstanbul Mebusu Abdürrahman Şeref Bey Efendiye:
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 Kanunusani 1340

Türkiye Reisi Cumhuru
Gazi Mustafa Kemal”

“Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine:
“Dün içtima eden Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisi Cemiyet’in taht-ı
himaye- i 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 buyurulmasmı arz ve
istirham eylerim. ferman
12 Kanunusani 1340

Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisi Reisi
İstanbul Mebusu Abdurrahman Şeref’

“İstanbul Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi İstanbul Mebusu
Abdurrahman Şeref Bey Efendi’ye:
“Vatanın felaketli günlerinde kıymetdar ve müsmir hidemat 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.
13 Kanunusani 1340

Türkiye Reisi Cumhuru
Gazi Mustafa Kemal”

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin yeni Türkiye’nin bir kurumu olacağının
anlaşılması, Kurum yöneticilerini oldukça rahatlatmış, güven kazandırmıştı.
Bu duyguların getirdiği ivmenin ülkenin düşmandan kurtuluşunun,
Lozan’da da bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınmasının kazandırdığı
moral güçle birleşmesiyle Cemiyet, ulusal ve uluslararası hizmetlerini
kesintisiz sürdürebildi. Gerekli durumlarda dünyanın herhangi bir yerine
uzanan yansız kurumsallığıyla insani kimliğini ve evrensel saygınlığını
sürekli geliştirerek 21. yüzyıla taşıdı. Kurtuluş Savaşı’nın arkasından kalan
nesnel tinsel yıkıntıların onarımına eğilirken yurt çapında örgütlenmeyi
de kasabalara, köylere kadar genişleterek pek çok yerde halkın sağlığını
gözeten birimler açtı, bu birimlerde çalışacak kimseler yetiştirdi, her türlü
doğal afette halka yardım eli uzattı; çağa uyum sağlayan yapısal gelişmeleri
gözardı etmeyerek toplumun ihtiyaç ve isteklerini yanıtlayacak girişimlerde
pay sahibi oldu. Kurumsal devamlılığını gençliğe yönelik çalışmalarıyla da
sürdürürken ülke ekonomisine de çok önemli katkılar yaptı. 1935 yılından
sonra Kızılay adı ile anılan Cemiyet’in endüstriyel yatırımlarıyla binlerce
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insana çalışma olanağı kazandırarak Türkiye’nin hem sosyo-ekonomik hem
kültürel gelişmesinde ciddi bir payı oldu.
1. CUMHURIYET TÜRKIYESI’NIN İLK YILLARINDA
HILAL-I AHMER CEMIYETI
Hilal-i Ahmer Cemiyeti uluslararası bir kurum olduğundan Türkiye’de
Cumhuriyet’i izleyen değişikliklerden etkilenmeyeceğinin öğrenilmesi,
dünyanın her yerinde örgütlenmiş yardım kurumları zinciri için de
önemliydi. Nitekim Cemiyet’in Başkanı Besim Ömer Paşa’nın ve Merkez
Yönetim Kurulu’nun 1923 yılının Haziran ayında yapılacak genel seçimden
önce istifa ettiği yabancı basında yer aldığında aslında sistem gereği olan
bu istifayı, Salib-i Ahmer kuruluşları kaygıyla karşılamıştı.6 Neyse ki onların
kaygıları da Büyük Millet Meclisi’nde Lozan Koneransı sırasında hazırlanan
Türk ve Yunan halklarının karşılıklı değişitirilmesi sözleşmesi de kabul
edildikten sonra Mustafa Kemal Paşa’nın bu işleminin maddi yükünün
karşılanması için İslam topluluklarından Hilal-i Ahmer’e yardım etmelerini
istemesiyle kısmen; Cemiyet’in, Cumhuriyet’in duyurulmasını izleyen ilk
raporuyla da tamamen7 giderildi. Mustafa Kemal Paşa’nın İslam dünyasına
28 Eylül 1923 tarihli seslenişi şöyleydi:8
“Türk milleti, Allah’ın inayetine güvenerek hayatını kurtarmaya,
yaşamak hakkına malik olduğunu 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 iskânları: Bu kardeşlerimiz bugün Yunan zulmü altında inliyor.
Bugün muhtelif mahallerden gelen feryatnameler her Müslümanı ağlatacak
derecede acıklıdır. Bunları bir an evvel kurtarılmaları artık her şeyden evvel
bir vazife-i diniye olmuştur. Bizler gibi bir yuva sahibi olan ve yekunu altı
6
7

8
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yüz bini geçen bu kardeşlerimizi Türk toprağına kavuşturmak, sefaletlerine
hatime vermek, pek büyük bir iştir.
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
harabeye dönmüştür.
İşte kardeşler; bu yerleri imar etmeğe, duçar oldukları mahrumiyet ve
sefaletten bir dakika evvel halas edilmeleri lazım gelen Yunan idaresindeki
Müslümanları buralarda iskâna, altı yüz bin kişiye ekmek vermeğe, me’va
bulmağa çalışan Türkler, kardeşlerinin sefaletten telef olmamaları
mürüvvetine müracaat ediyor. Dindaşlık rabitai kutsiyesinin feyyaz
tecelliyatına ümitvar ve muntazır ve zavallı kardeşlerimiz için müşterek
hayır ve şefkat müessesesi olan Hilal-i Ahme’rin vaki olacak teşebbüsatına
bütün alem-i İslamın seve seve ve kemal-i memnuniyetle zahir olacağında
şüphem yoktur. Hilal-i Ahmer, bu dinî vazifesinde de muvaffak olması için
İslamın lütuf ve muavenetine arz-ı ihtiyaç ediyor. Aşağıdaki maddelerle
özetlenen yapacağınız en ufak bir muavenetin birkaç Müslüman ailesinin
hayatını kurtaracağını düşünün.
Doğrudan doğruya aynen ve nakden gönderilecek ianat şükranla
kabul edilecektir. Bugün ezici bir cereyan içinde bulunan ve yarın
iskân ve iaşe edilmek için bin müşkülatla pençeleşecek olan Rumeli
Müslümanlarının yegâne istinatgahları imanları ve yegane ümitleri din
kardeşlerinin ulviyet ve necabetidir. Cenab-ı Kibriya cümlenizin yardımcısı
olsun.”
Bu bildirinin de etkisiyle olmalı, Türk Hilal-i Ahmeri’nin tüm
etkinliklerin kesintisiz sürdürüleceği Cumhuriyet’in duyurulmasından kısa
bir süre önce Cenevre’de Salib-i Ahmer Merkezi’nin toplantısında kayıtlara
geçirildi.9 Yeni yönetimden aldığı güvenle çalışmalarını sürdüren Hilal-i
Ahmer Cemiyeti de ülkenin olaganüstü durumu dolayısıyla ancak 1925
Ağustosu başında toplanabilen Genel Kurulu’nda (Meclis-i Umumisi) ve
onu izleyen aylarda önemli gelişmeler yaşadı:
Genel Kurul’un Cumhuriyet’in duyurulmasını izleyen ilk toplantısının
4 Ağustos oturumunda eskisi düzenlenerek hazırlanan yeni yönetmelik
onaylandıktan sonra Merkez Yönetim Kurulu’na yeni üyeler, başkanlığına da
9
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Dr. Refik (Saydam) seçildi. Kurumsal devamlılığın göstergesi olması için de
önceki çalışmaların süreceğinin altı çizilerek 1923-24 yılları için yönetmeliğe
eklenmesi kararlaştırılan noktalarıyla yeni iş bir planı oluşturuldu. Hükümet
yeni yönetmeliği 13 Eylül 1925’de onayladı; Merkez Yönetim Kurulu da bu
yönetmeliğin Cemiyet Genel Merkezi’nin Ankara’da olduğunu belirleyen
8. maddesi doğrultusunda başkente taşındı.10 Genel Kurulda yapılan iş
planıysa 1925 yılında yayınlanan yukarıda da değindiğimiz ayrıntılı raporun
başında uygulanması sağlanacak işler olarak şöyle özetlenmişti:11
1. Mübadeleye tabi yurttaşlarımızın sağlıklarını korumak ve ihtiyaçlarını
karşılamak üzere Yunanistan’a ve Türkiye’ye giriş yerlerinde “imdat”
kurumları oluşturulması, bu amaçla kullanılmak üzere Mübadele, İmar
ve İskân Vekaleti’ne ve çeşitli resmî makamlara hastane malzemesiyle
ilaç, giyecek, sağlık ve nakliye araçları verilmesi.
2. Yurdun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan deprem, sel, toprak kayması, kıtlık
gibi felaketlerden zarar gören binlerce insanımıza yardım eli uzatılması.
3. HAC’nin uluslararası Kızılhaçlar arasındaki yerinin koruması ve
güçlenmesi için gerekli görülen konferanslara katılması ve kararlara
uyum sağlanması.
4. Balkan Savaşları’ndan beri süregelen yoğun etkinliklerin doğal sonucu
olarak önemli ölçüde zayıflayan kurumu güçlendirecek önlemler
alınması.
Kongrede, Genel Merkez’in yerine getirmesi öngörülen işlerde
önceliğin depolardaki eşyaların bir kısmının mübadelede kullanılmak
üzere ayrılarak gereksizlerin ve paraya çevrilemeyecek olanlarının elden
çıkarılması kararlaştırılmıştı. Merkez deponun Eskişehir’e taşınması ikinci
sıradaydı. Bu doğrultuda, İstanbul merkez ambarındaki bütün eşyalar
Eskşehir Karacabey’de Hilal-i Ahmer’e ait çiftliğe taşındı ve bu mekan
merkez depo yapıldı.
Üçüncü sırada uygun bir yerde hastabakıcı okulu kurulması vardı.
Merkez Heyetinin öngördüğü gibi iki sınıftan oluşan bu okul, 1925
Şubatında Aksaray’da Sineklibakkal’da Ali Bey Konağı’nda öğretime başladı.
Aynı akış içinde yer alan yaptırımlardan Hilal-i Ahmer’in köylere kadar
yaygınlaştırılması da 1922 yılında 70 dolayında olan şubelerinin 178’e,
1924 yılı içinde de 363’a çıkarılmasıyla gerçekleştirildi.12 Nizamnamenin
10
11
12
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13. maddesi doğrultusunda hazırlanan barış zamanı iş planı kapsamında
Cemiyet verem, sıtma, tifo, tifüs (lekeli humma) gibi bulaşıcı hastalıkların
sade bakımı değil yaygınlaşmaması, çocuk ölümlerinin daha çoğalmaması
için önlemler alırken deprem, yangın, su baskını gibi afetlerde zarar
görenlere gıda ve ihtiyaç maddelerini karşlamaktan, sayılan toplumsal
sorunlarda sağlık hizmeti vermekten ve yardım eli uzatmaktan geri kalmadı.
Cumhuriyet duyurulduktan sonra yeni hükümet savaşta yaşanan
büyük sıkıntıların yaralarını sarmaya çalışırken Hilal-i Ahmer Cemiyeti de
özetlenen uygulamalarından da anlaşıldığı gibi insani yardım hizmetlerinde 60 yıla yaklaşan deneyim ve birikimiyle hükümete destek oldu.
Yaptırımlarını, kasasının girdi-çıktılarını ayrıntılarıyla Türkiye Hilal-i Ahmer
Mecmuası’nda yayınlayarak kamu oyunu bilgilendiren13 şeffaf, güçlü bir
Cumhuriyet kurumu olarak hep devletin yanında yer aldı. Kısacası Cumhuriyet’in ilk yıllarında Hilal-i Ahmer Cemiyetini oldukça güç görevler
bekliyordu. Bu görevlerin en önünde yer alanlar, kökleri eski yıllara uzanan
sorunların giderilmesiydi. Lozan Konferensı’nda alınan karar doğrultusunda Türk-Yunan halklarının yer değiştirmesi sırasında (mübadele) hükümete, halka yardımcı olmak ve Osmanlı Dönemi’nden de kalan savaş esirlerine ilişkin sorunların giderilmesi bunların ilkleriydi. Anımsanacağı gibi
Hilal-i Ahmer, yeniden yapılanmasını izleyen Balkan Savaşları sırasında esir
düşenlerle yakından ilgilenmeye başlamış, Birinci Dünya Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı sonuna kadar uzanan zaman diliminde de savaş tutsaklarının
her türlü sorunlarının sorumluluğunu üstlenmişti. Bu deneyimi dolayısıyla
Cemiyet, yeni Türkiye’ye kabul edilmiş bir kurum olmanın kıvancıyla Cumhuriyet duyurulduktan sonra da esirlere ilişkin sorunları çözüme ulaştırmaya öncelikli bir görevi olarak sarıldı.
Yabancı ülkeleri de ilgilendiren bu iki soruna eğilmesi gibi Hilal-i
Ahmer’in kuruluşundan beri süregelen ciddi gereksinimi karşılamak üzere
1925 yılı Genel Kongresi’nde alınan kararı uygulayıp batıdaki benzer okulları
örnek alarak ilk hastabakıcılık okulunu kurması Cemiyeti daha geliştirirken
yeni Türkiye’nin yurt dışında daha yakından tanınmasında da pay sahibi
yaptı.
Şimdi Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin bu üç görevine daha yakından
bakıp ardından Kurumun Cumhuriyet Türkiyesindeki gelişmeleri üzerinde
duralım:
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2. TÜRK-YUNAN HALKLARININ DEĞİŞİMİNDE
HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ
Özetle Türk-Yunan Halklarının Değişimi (Mübadele)
Lozan Konferansı’nın başlangıcında her biri kendini en güçlü
aslan gören büyük devletler, kuşkusuz görüşmelere tek gladiyatörün
Türkiye olduğu bir arena gözüyle bakmaktaydılar. Oturumları yöneten
İtilaf Devletleri temsilcilerinin ortak kanısı, taraflar arasında kısa zamanda
anlaşma sağlanacağıydı. Ne var ki yapılan bütün baskılara karşın Türk
heyeti Misakı Milli’de öngörülen tam bağımsızlıktan ödün vermeyip haklı
direnişini sürdürünce Konferans da beklenenden çok daha uzun sürdü.
Sonunda 24 Temmuz 1923’te imzalanan barış antlaşması ile Türkiye’nin
sınırsal bütünlüğü ve ulusal bağımsızlığı İtilaf Devletleri, ardından da dünya
ülkeleri tarafından onaylandı. Bundan sonra yıllarca birbirine düşmanlık
beslemiş toplumlar barışacak ve savaş yaraları sarılacaktı. Ne var ki TürkYunan çarpışmalarının başlangıcı yüzyıl öncesine uzandığından Kurtuluş
Savaşı’nın özellikle son yılı da âdeta bu iki ülkenin savaşı gibi geçtiğinden
Batı Anadolu’daki yaralar çok büyük, izleri çok derin, bilançosu çok ağırdı.
Yunanistan’ın 1830’da bağımsızlık kazanıp Megali İdea-Büyük
Ülkü’yü yaşama geçirmek üzere Büyük Yunanistan yaratmayı hedefleyerek
gözlerini Batı Anadolu ve Trakya’ya çevirmesinden sonra iki ülke arasında
türlü gerginlikler yaşanmıştı. Türk ve Yunan askerleri Girit’in elden çıktığı
1897 Osmanlı-Yunan savaşında, sonra da Balkan Savaşları’nda birbirleriyle
çarpışmışlardı. Bu çarpışmalarla, en çok da Balkan Savaşları sırasındaki toplu
göçlerle Balkan ülkelerinin nüfus dengeleri değişmiş, bu da birbirlerinin
sınırları içinde yaşayan Bulgar-Yunan ve Türk halkların değiştirilmesini
akıllara düşürmüş, siyasal gündeme getirmişti: Osmanlı’nın Arnavutluk,
Makedonya, Batı Trakya ve Ege adalarını kaybettiği, Midye - Enez hattının
batısını Balkan Devletleri’ne bıraktığı Balkan Savaşları sırasında binlerce
Türk, işgalcilerin zulümleri altında evlerini geride bırakıp yaya olarak dağlar
aşarak sonraki yaşamlarını sürdürecekleri Türk topraklarına göçmüştü.
Bu kimselerin acıklı yolculuklarında yokluk ve hastalıklarla da yüzyüze
kalarak içine düştükleri perişanlık büyük devletlerin dikkatini çekmişti.
Sadece Arnavutluk dağlarına dağılanları 60.000’i aşan göçmenlere yardım
eli uzatmak için ülkeleri, kurumları ve bireyleri parasal katkılar yapmaya
yönlendirmek üzere siyasal yazışmalar14 yapılırken Balkan Devletleri’nin
yöneticileri toplumsal barışın halkların planlı programlı değiştirilmesiyle
sağlanabileceğini düşünmeye başlamışlardı.
14
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Bu savaşların sonunda Osmanlı-Bulgar Devletleri arasında 29
Eylül 1913’de imzalanan İstanbul Antlaşmasında Bulgaristan’da yaşayan
Türklere Osmanlı sınırlarına göçme hakkının tanınmasıyla bir ölçüde bu
değişime yer verilmişti.15 Şöyle ki 1910 yılında nüfusunun % 99’u kendi
halkı olan Yunanistan’da Balkan Savaşları sonunda yabancı oranı % 20’ye
ulaşınca16 Başbakan Eleftherios Venizelos sadece Yunanlılardan oluşan
bir ülke özlemiyle farklı kökenden olan halkların değiştirilmesine sarıldı.
Bunun Türk nüfusun gönderilmesiyle gerçekleşeceğini duyurmaya
başlayarak Türk-Yunan nüfus mübadelesinin teorisyeni olurken17
Yunanistan’daki Müslüman Türk halka baskı ve zülüm yapılmasına göz
yumarak iki yüz binden fazlasının Osmanlı topraklarına göçmesine ortam
yarattı. Yunanistan’a bırakılan bölgelerden Anadolu’ya kaçan Türklerin
çoğu Rumların yaşadıkları bölgelerin dolaylarına yerleştirilince bu kez de
Türklerden zulüm göreceklerinden korkan Rumlar Yunanistan’a göçmeye
başladılar. Bunun üzerine Yunanistan’ın ulus-devlet olmasını isteyen Yunan
Hükümeti ile aynı görüşte olan İttihat-Terakki Hükümeti 1914 Haziranı
boyunca Makedonya’da kalan Türklerle Doğu Trakya ve Aydın vilayetindeki
Rumların karşılıklı değişimini görüştüler ve 1 Temmuz’da anlaşmaya
vardılar. Ne ki Ağustos ayında Birinci Dünya Savaşı patlak verince alınmış
kararlar kâğıt üzerinde kaldı.18 1917 yılına kadar bu savaşın dışında kalmayı
başaran Yunanistan’sa Haziran ayında İtilaf Bloku’nda yer alarak katıldığı
ve bir yıl bile çarpışmadan son bulan büyük savaştan galip olarak çıktı.
Barış koşullarını saptamak üzere 1919 yılı başında Paris’te toplanan Barış
Konferansı’nda da savaşı kazanan ülkelerin yanında yer aldı.
Savaşın başından beri İtilaf Bloku’nu destekleyen ve sonunda
Yunanistan’ı savaşa sokmayı başaran Venizelos, konferansa katılmak üzere
Paris’e giderken Rusya’nın savaştan çekilmesiyle İtilaf cephesinde doğan
boşluğu doldurmanın ödülünü alacağından emindi. Bu cephenin ortağı
İtalya’nın Konferans başlarken iç siyasetinde ortaya çıkan karışıklıkları ayrıca
İngiltere ve Fransa ile arasının açılmak üzere olduğunu da bildiğinden, barış
konferansına bu durumlardan yararlanıp topraklarını genişleterek Büyük
Yunanistan’ı gerçekleştirmek emeliyle koşmuştu. Ulusların çoğunlukta
15
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18

36

Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, s. 147
Alexander Anastasius Pallis, Greece’s Anatolian Venture and After. A Survey
of the Diplomatic and Political Aspects of the Greek Expedition to Asia Minor
(1915-1922), London, 1937, s. 172
M. Zekeriya, Solving Greco-Turkish Blood Fueds By Migration, New York Times
Current History Magazine, 1923; Douglas Daikin, Unification of Greece, 17701923, London, 1972, s. 202
Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele, Cilt I. s 92, Ankara, 1955

oldukları topraklarda kendilerini yönetmesini öngören Wilson İlkeleri’nin
esas alındığı konferansta hedefi Rum çoğunluğu olduğunu öne sürdüğü
Trakya’yı ve Gizli Antlaşmalar’da İtalya’ya söz verilen İzmir ve güneyini
Yunanistan’a katarak Ege’de Bandırma’nın doğusundan Fethiye’nin
güneyine kadar uzanan hattı bu ülkenin doğu sınırı, Ege Denizini de Yunan
gölü yapmaktı.19 Bu beklentiyle 3 Şubat günü Konferans’ta çizdiği hat
içinde azınlıkta olduğunu öne sürdüğü Türklerin Rumlarla değiştirilmesini
önererek mübadelenin ilk adımını attı.20 Kaldı ki o sıralar Yunan Hükümeti
de savaş yıllarında İtilaf güçlerine destek olmalarını önlemek için Liman
von Sanders’in isteği üzerine Ege sahillerinden Anadolu’ya göçe zorlanan
Rumların yerlerine dönebilmesini sağlamak için mali destek bularak
bir komisyon kurdurma çabasındaydı. Bu girişim sonuçsuz kaldıysa da
Venizelos’un iddialarının Wilson İlkeleri’ne uyumluluğunu ölçmek için
bölgede demografik incelemeler yapmak üzere bir Amerikan heyeti
görevlendirildi. Ne var ki heyetin Ege’deki Rumların geri dönenlerle
bile toplam nüfusun ancak % 33’ü olacağını saptayıp büyük devletlere
bildirmesi21 Yunanlılara sömürgelerine giden Akdeniz yolun bekçiliğini
yaptırmak isteyen İngiltere’nin İzmir’i Yunan işgaline açmasını önleyemedi.
15 Mayıs sabahı Paris Barış Konferansı’nın dört büyüklerinin onayı ile Yunan
askerleri, 10 Mayıstan beri İzmir kıyılarında demirli duran İtilaf gemilerinin
koruması altında İzmir’e çıktılar.22
Türk halkı, Yunan askerlerinin İzmir’i ele geçirmelerine tepkisini
Kurtuluş Savaşını başlatarak gösterdi. Türklerle Yunanlıları bir kez daha
karşı karşıya getiren ve Türk ordularının zaferiyle sonuçlanan Kurtuluş
Savaşı’nın sonunda imzalanan Lozan Antlaşmasıyla iki ülkenin arasındaki
sınır kesinleşirken toplumsal barış sağlanması için her birinin sınırları içinde
yaşamakta olan öbür ülkenin halklarının değişitirilmesi de kararlaştırıldı.
Bu dünya tarihinde ilk kez insanların yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan
bir barış konferansının kararı ile uzaklaştırılmaları”23 idi ama anlatıldığı
gibi, düşünsel geçmişi daha eskiydi. Üstelik 9 Eylül 1922’de İzmir’in geri
alınmasından sonra Ege ve Karadeniz’den çok sayıda Rum ve Ermeni
19
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kendiliğinden Yunanistan’a göç etmişti.24 Bazı kaynaklara göre bir hafta
içinde Edirne’den 6.000 Rum Yunanistan’a göçmüş, İzmir limanından
Amerikan bayrağı çekili gemilerle taşınan Rumların sayısıysa bir ayda
300.000’i bulmuştu.25
Yunanistan’ın toplumsal dengesini bozup ekonomisini olumsuz
etkilediğinden yakındığı bu gelişme, Paris Barış Konferansı’nda dünya
savaşı sonunda parçalanan ülkelerden göçenlerin çokluğunun göç alan
ülkelerde yol açtığı nüfus dengesizliğini tekrar gündeme getirince sorunun
Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) tarafından çözülmesi kararlaştırıldı.
Türkiye’nin daha ileri yıllarda katılacağı bu cemiyet 1922 Eylül’ü boyunca
konuyu tartıştıktan sonra 22 Eylül toplantısında soruna çözüm bulmak
üzere Norveç temsilcisi ve Mülteciler Yüksek Komiseri olan Norveçli bilim
adamı Dr. Fridjof Nansen’i görevlendirdi.26
İnsani yardım konusunda çalışmalar yapmış olduğundan iyi ilişkiler
kurmayı bilen Nansen görevine başladığında artık bütün dünya Türkiye
ile ilgili konular için Ankara’ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne başvurmak
gerektiğini biliyordu. Bunun için de Mustafa Kemal Paşa’ya 27 Eylül
1922’de bir telgraf göndererek kendisinden beklenen barışçı çözümü
yerine getirebilmek için hükümet yetkilileriyle görüşmek istediğini
belirtti. Ardından İstanbul’a gelerek TBMM’nin diplomatik temsilcisi Kızılay
Asbaşkanı Hamid Bey ile yapacağı görüşmelerin ilkini yaptı. (Resim 3) Bu
ara Venizelos Ankara’nın Türkiye’deki Rumları sınırdışı etmek istediğini ve
yapılacak barış görüşmelerinde halkların zorunlu değişimini önereceğini
söyleyip-bu yönde daha önce karar almasını isteyince Nansen 13 Ekim’de
bir memorandumla Hamid Bey’den Ankara’nın halkların değişimi
hakkındaki görüşünü sordu. Kendi kanısı ve ilk izlenimleri barış için bu
değişimin kaçınılmazlığı olduğundan, sorularına yanıt beklerken önceki
görüşmelerine dayanarak alt yapı oluşturmaya bile başladı. Örneğin, İngiliz
Yüksek Komiseri Rumbold’dan İngiltere’nin göçmenlerin nakline ne ölçüde
destek verebileceğini öğrenmek istedi.27
27 Ekim’de Mustafa Kemal Paşa’dan hükümetin onayı olmak
koşuluyla öneriyi “prensip olarak” olumlu bulduğu yanıtını aldıktan sonra
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Resim 3: İstanbul’da HA Merkez Binasının önünde Hamit Bey ve öbür görevliler

30 Ekim’de de Refet Paşa’dan resmen Hükümet’in bazı koşullarla bunu
onayladığını öğrenen Nansen Milletler Cemiyeti’ne iki ülkenin de halkların
değişimine sıcak baktığını bildirdi. Ancak sorunun Lozan’da toplanması
kararlaştırılan Barış Konferansı’nda ele alınmasını önerdi.28 Türkiye ve
Yunanistan’ın ortak isteğinde kuşkusuz ikisinin de ulusal devlet özlemi
içinde olmalarının payı vardı. Bu varsayım, değişimin olası sorunlarının
görüşülerek giderilebileceğini düşündürüyordu.
Lozan’da 21 Kasım’da başlayan görüşmelerde hemen öne çıkan
bir sorun, yüzyıl boyunca çarpışmış Türk ve Yunan halklarının öbürüne ait
ülkede yaşayanlarının barış kesinleştikten sonra bunu sürdürmelerinin
zorluğuydu. İkinci bir konu da iki tarafın da esirlerinin ve sivil rehinelerin
geri verilmesini istediğiydi. Konferansa başkanlık yapan İngiltere
Dışişleri Bakanı Curzon, 1 Aralık’ta Nansen’in Türk ve Yunan halklarının
değiştirilmesi önerisini okuyarak bu sorunu konferansa taşıdı. İncelemeleri
doğrultusunda vardığı sonucu anlatmak üzere Konferans’a davet edilen
Nansen’in Türk-Yunan halklarının İstanbul’daki Rumlar dışta kalmak
üzere değiştirilmesinin uygun olacağının altını çizerek yaptığı ayrıntılı
açıklamalardan sonra konu masya yatırıldı ve Ocak ayı sonunda son hâlini
alan metin hazırlandı.29
Değişimin yöntemi görüşülürken en çok tartışılan konular bu
ugyulamanın zorunlu mu, isteğe göre mi olacağı, İstanbul’daki Rumlarla
Batı Trakya Türklerinin ve çok eski halkların yerlerinde bırakılmaları,
28
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yerlerinde kalanların veya değiştirilenlerin askerlik ve hukuki
yükümlülüklerinin ne olacağı, hükümetlerin göçmenlerin geride bıraktığı
mal-mülke tazminat ödemesi ve Rum Patrikhanesi’nin geleceği idi.30 Yeni
yılın ilk günlerinde yoğunlaşan tartışmalarda işin hukuki, ekonomik ve
toplumsal boyutları çeşitli yönleriyle konuşulduktan sonra varılan sonuç,
Ocak ayı içinde hazırlanan geniş kapsamlı sözleşme ve protokolle karara
bağlandı. “Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve
Protokol” başlığı altında değişimin kapsamı ve yöntemini belirleyen 19
maddelik sözleşme, 7 maddelik “Sivil Rehinelerin Geri Verilmesine ve
Savaş Tutsaklarının Mübadelesine İlişkin Türk Yunan Anlaşması” ile birlikte
30 Ocak’ta İsmet Paşa, Dr. Rıza Nur, Hasan Bey, Eleftherios K. Venizelos
ve Dimitrie Caclamanos tarafından imzalandı. Lozan Antlaşmasının
onaylanmasıyla yürürlüğe gireceğinin altı çizilen değişimin özü,
sözleşmenin ilk maddesinde şu satırlarla belirlenmişti:31
“Madde 1: Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk
uyruklarıyla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan
uyruklarının, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine
{echange obligatoire) girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri, Türk
Hükümeti’nin izni olmadıkça Türkiye’ye ya da Yunan Hükümeti’nin izni
olmadıkça Yunanistan’a yeniden dönerek orada yerleşemiyecektir.”
Bunu izleyen maddeler de karşılıklılık esas alınarak değişime tabi
tutulmayacak olanların özellikleri, tabi tutulanların “göçmen” olarak tanımlanacağı, ilk kafileyi aileleri Türkiye’yi terketmiş olmalarına karşın “alıkonulmuş vücutça sağlam Rum erkeklerin” oluşturacağı, göçmenlerin hepsinin
taşınır mallarını koşulsuz olarak yanlarında götürebilecekleri, geride bıraktıklarının türleri ve bedellerinin yerel yetkililerce saptanıp kayıt tutanaklarının ilgili hükümetlere teslim edileceği, tutarlarının göç edilen ülkenin borcu
sayılıp göçmenin gittiği ülkede elindeki belgede belirtilen tutar kadar mal
alma hakkına sahip olacağı gibi hükümler içeriyordu. 11. Madde, değişim
programının düzenli uygulanmasını sağlamak üzere yürülüğe girmesini
izleyen bir ay içinde “Bağıtlı Yüksek Tarafların her birinden dört” ve Birinci
Dünya Savaşı’na katılmamış devletlerin uyrukları arasından Milletler Cemiyeti Meclisi’nce seçilecek üç üyeden oluşan Türkiye’de veya Yunanistan’da
toplanacak bir Karma Komisyon kurulacağını, bu komisyonun gerektiğinde
özel yönetmelikler koyabileceğini ve bu kapsamda ayrıntılı çalışmalar için
alt komisyonlar kurabileceğini içeryordu. 12. Madde ile de alt komisyon30
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ların öngörülen göçü denetlemek, kolaylaştırmak ve taşınmaz ve taşınır
malların tasfiyesine girişmekle yükümlü olacağını belirliyordu. Geri kalan
maddelerdeyse yine hep karşılıklılık esas alınarak göçmenlerin yanlarında
götürecekleri mal varlıklarının hiçbir koşul öngörülmeden nakli, geride
bırakılanların değerinin saptanıp belgelenmesi, kamulaştırılan malların,
ayrıca, göçmenlerin gittikleri ülkedeki hukuki durumlarının belirlenmesi
gibi türlü noktalar yer alıyordu.32
İsmet Paşa (İnönü) sözleşme ve anlaşmanın imzalandığı gün Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne şu telgrafı göndermişti:33
“No. 462
İcra Vekilleri Riyasetine
No. 294, 295
30 Kanunusani 339 (30 Ocak1923)
“Bugün zevalde sivil rehinelerin iadesi ve askeri üseranın mübadelesi için
tanzim edilmiş olan itilafname ile ahali mübadelesini 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.
“İkisinin suretleri kurye Refik 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 Rumlar’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 askeri üserasını hep birden İzmir’e iade edecektir.”
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“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
olunacaktır. Sivil rehineler üsera-yı harbiye, müteakiben ceraim-i adliye de
dahil olduğu halde afvedilmişlerdir. Salib-i Ahmer komisyonunun masrafını
mukabil olmak üzere on bin Frank verilmiştir. Yunanisitan’da bulunan sivil
üseramızm mükemmel bir listesinin üsera mübadelesi için ta’yin olunacak
mümessilimize i’tasını istirham ederim.
İsmet”

Ne var ki Lozan Konferansı büyük devletlerin beklediği hızla gelişmedi. Taraflar arasında bazı konularda anlaşma sağlanamayınca görüşmeler Şubat ayı başında kesildi, temsilciler de ülkelerine döndü. Ancak bütün
ülkeler barış özleminde olduğundan Konferans 3 ay sonra tekrar toplandı.
Geçen zaman içinde Lozan’da ele alınan konular ve kesintiye yol açan
noktalar hakkında TBMM’nde açık ve gizli oturumlarda mübadelenin de
ele alındığı yoğun tartışmalar yapıldı. Ama bu tartışmalarda ülkeye büyük
maddi yük getireceği vurgulanan mübadele önemli bir yer tutmadı. 21
Şubat oturumunda İsmet Paşa’nın halkların değişiminin ülkeyi bütünleştireceğini, azınlık sorununu ortadan kaldıracağını hatırlattığı konuşması ve
Dr. Rıza Nur’un da 2 Mart’ta verdiği ayrıntılar da öne çıkmadı.34 Konferansın
ikinci döneminin 23 Nisan’da başlayan görüşmeleriyse üç ay sürdü ve 24
Temmuz’da Lozan Antlaşması imzalandı. Dolayısıyla, 30 Ocak 1923 sözleşmesinin 19. ve son maddesi, ‘mübadelenin yürürlüğe girebilmesi için Lozan
Antlaşması ile birlikte onaylanmasını’ öngördüğünden, barışın gecikmesi 1
Mayıs’ta başlaması kararlaştırılan halkların değişimi programını da etkiledi.35 Millî Savunma Bakanlığı’nın İstanbul Komutanlığı’na 5 Ağustos tarihli
aşağıdaki yazısıyla değişimde askeri kanadın üzerine düşeni yerine getirmek üzere hazırlanması bildirildiyse de36 Lozan Antlaşması ve söz konusu
sözleşme Mecliste onaylanıp iki gün sonra da yürürlüğe girene kadar uygulama başlatılamadı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
5.8.39 (1923)
Müdafaa-i Milliye Vekaleti
Şube: 1 Kısım: 1
12716

Ankara

İstanbul Kumandanlığı’na Tamim
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 vükela tarafından
kararlaştırılıp icra vekilleri heyetince bit-tashih kabul edilen mevaddı ihtar
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesinin tasvibine ıktiran eden
kararname suret-i musaddakası leffen takdim kılındı.
Emr-i mübadelenin hin-i icrasında mebhus talimatname ahkamında
muharrer olduğu veçhile cihet-i askeriyeye mürettep vezaifin tamami-i ifası
hususunda icap edenlere şimdiden talimat-ı lazıma icrası rica olunur.
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 kumandanlıklana arz edilmiştir.
Müdafaa-i Milliye Vekili N.
İmza: Sadullah

Lozan’dan Sonra TBMM’de Mübadeleye Yaklaşım
Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra bazı sözleşmeler yapmak
için birkaç gün daha kentte kalan Türk Heyeti, 9 Ağustos’ta Türkiye’ye,
13 Ağustos’ta da Ankara’ya döndü. İsmet Paşa, 10 Ağustos’ta İstanbul’da
Darülfünun’da bir konuşma yaparak Türkiye’nin bağımsızlığını belgeleyen
Lozan Antlaşması’nın Dünya Savaşın’dan sonra yapılan öbür antlaşmalarla
karşılaştırılamayacağını belirtti. “Yeni ve ağır bir vazife devresine giriyoruz.
Bu imtihan, geçirdiğimiz devrelerden, geçirdiğimiz imtihanlardan daha mı
zayıftır yoksa daha mı ağırdır. Bunu şimdiden söylemekten acizim. Benim
bildiğim bundan sonraki vazifemiz de çok ağırdır.” diyerek yurt çapında
bir görev çağrısı yaptıktan sonra antlaşmanın TBMM’nin onayından
sonra yürürlüğe gireceğini hatırlattı.37 Ankara’ya döner dönmez de ilkin
Hükümete Antlaşmanın ve onu izleyen protokollerin içeriği hakkında bilgi
verdi; İcra Vekilleri Heyeti’nin 14 Ağustos’ta bunları kabul etmesinden
sonra da mübadele, Lozan Antlaşması ile birlikte 21 Ağustos’ta Meclis’te
tartışmaya açıldı.38 İlgi odağı, daha çok iç sürtüşmeler dolayısıyla yoğun
37
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biçimde tartışılan ve oldukça eleştirilen barış antlaşmasıydı. 23 Ağustos
oturumunda bütün eleştirileri gerekli açıklamalarla yanıtlayan İsmet
Paşa’nın Lozan Antlaşmasının oylanmasından önce “Muhterem vekiller!
Mücadelat-ı milliyemizin netice-i hasılasını tayin edecek olan reylerinizi
izhar ediniz. Millet ve bütün dünya vereceğiniz reye intizar etmektedir.”39
sözleriyse ulusun egemenliğinin ta kendisiydi.
Lozan Antlaşması bu görüşmelerin ardından 23 Ağustos’ta
onaylanınca değişim sözleşmesi ve protokolü de ancak 25 Ağustos’ta
yürürlüğe girebildi.
Kaygılara, kuşkulara, tartışmalara karşın Türk ve Yunan taraflarının
çözüm yolu olarak görüp kabul ettiği değişim, yüz binlerce insanın yurt
bildikleri oturdukları yerlerden zorunlu göçmenler olarak yeni ve yabancı
yerlere götürülüp yerleştirilmesi demekti. Ama bunun uygulanması
söylenebildiği kadar kolay bir iş değildi. Zorlukların başında iki tarafın
göçmenlerinin geride bıraktıkları taşınabilir-taşınılamaz mallarının tasviyesi
geliyordu. Göçenlerin ayrıldıkları yerlerdeki mülklerinin maddi olarak
elverdiğince denk ve uğraşıları açısından da uyum sağlayabilecekleri
özelliklerde olan yerlere yerleştirilmeleri de büyük sorundu. Türkiyeye
gelenlerin yerleştirileceği yerlerin çoğunun Rumların terk ettiği, giderken
tahrib ettiği yerler olması, üstelik bir çoğuna da işgal sırasında oralardaki
evlerinden barklarından yoksun bırakılmış Türklerin yerleşmiş olması da
ayrı bir zorluktu. Ayrıca, göçmenlerin yanlarına alabilecekleri hayvanların
ve mallarının saptanması, geride bırakmak zorunda kalacakları mal
varlıklarının hukuki haklar ve hususlar gözetilerek belirlenmesi, zorunlu
yolculukta taşıma araçlarının, ve taşınanlara yol boyunca yeme-içmesağlık olanaklarının sağlanması gerekiyordu. Mübadeleyle boşalan
yerleşim alanlarına getirilenlere önceki uğraşıları dikkate alınarak üretici
olabilecekleri yerlerin tahsis edilmesi de gözardı edilmemesi gereken
noktalardandı. Bu zorlukların aşılamaması doğal olarak değişim programını,
göçmenlerin yeni yerlerine uyum sağlamalarını ve toplumsal barışı olumsuz
etkileyecekti. Üstelik aynı sıkıntılar karşı taraf için de geçerliydi. Zaten
yukarıda da belirtildiği gibi, 30 Ocak’ta imzalanan sözleşme hazırlanırken
bu nokta gözetilerek 11. Madde ile değişimle ilgili ayrıntıları da içeren
birçok noktayı o aşamada birbirine düşmanlık besleyen iki ülkenin değil
ikisinin birer delegesinin de bulunacağı Dünya Savaşı’na katılmamış ve
yansız ülkelerin görevlendirdikleri kimselerden kurulan Karma Komisyon’un
saptayacağı belirtilmişti. Aynı madde Karma Komisyon’un farklı konulara
eğilmek üzere üst kurul başkanının yansız olması koşuluyla iki ülkelden birer
39
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delegenin bulunduğu alt komisyonlar
kurudurabileceğini
de
içeriyordu.
Nitekim uygulama başlayınca Karma
Komisyon ve ona bağlantılı çalışan
alt komisyonlar söz edilen zorlukların
giderilmesi ve değişimin mağduriyetleri
en aza indirecek bir düzen içinde
yürütülmesini sağlamaya çalıştılar.
(Resim 4)
Öte yandan, bu koşullarda Türkiye’ye gelen göçmenlerin hemen yerleştirilebilmesi için İtilâf Devletleri’nin işgalindeki Türk topraklarının Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin barış antlaşmasını
onaylamasından sonra hatta öbür devletlerin onayı beklenmeden boşaltılması
Resim 4: Beynelmilel Mübadele
gerekiyordu. Gelenler çıkış noktalarına
Heyetinden HA Murahhası
uygun coğrafyada çiftçi, bağcı, tüncü vb.
Ömer Lütfi Bey, Selanik Heyet Reisi
gibi uğraşılarına uyumlu yaşayabilecekMahir Bey, Heyet-i İdare Memuru
Feridun Bey
leri yerlere beraberlerinde getirdikleri
malları ve hayvanlarıyla, elverdiğince
onayları alınarak yerleştirileceklerdi. Bu kimselerin bir an önce üretken olabilmeleri için birbirlerine kefil olarak Ziraat Bankası’ndan borç alabilmeleri
sağlanacak, yerleştirme bölgelerinde oturacakların yerel halkla dil-kültür
farklılığının % 20’den fazla olmamasına özen gösterilecekti. Değişim İstanbul
il sınırlarına Mondoros Ateşkesinin imzalandığı 30 Ekim 1918’den önce yerleşmiş Rumlarla Batı Trakya’nın Müslüman halkını kapsamıyacak, mübadele
bölgelerinden 1912 Eylül’ünden başlayarak çıkış almış Türklerle Rumlarsa
değiştirilecekti.40
Batı Trakya Türkleri ile İstanbul, Gökçeada (Imbros) ve Bozcaada’daki
(Tenedos) Rumları kapsamaması kararlaştırılan değişim Türkiye’de İzmir,
İstanbul, Çatalca, Samsun Mersin; Yunanistan’da da Selanik, Valos, Kavala
ile Girit’te Candia, (Heraklion) Hanya (Chania) ve Resmo (Rethymno)
limanlarından kalkan gemilerle yürütülecekti. Lozan’daki gecikme
yüzünden değişimin sözleşmedeki başlama tarihi 1 Mayıs 1924’e uzatılmıştı
ama bu tarih beklenmedi. Karma Mübadele Komisyonu gereken hazırlıkları
yaparken Kasım ayında Midilli (Lesvos) ve Samsun’dan 8.000’er kişilik ilk
göçmen kafilesinin hareketiyle değişim başladı.
40
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45

Yer değiştirtilen yaklaşık 1.700.000 kişinin 1.200.000’ü Anadolu’dan
Yunanistan’a giden İstanbul dışındaki Türk uyruklu Ortodoks Rumlar;
500.000’i de Yunanistan’da Batı Trakya dışında yaşarken Türkiye’ye gelen
Yunan uyruklu Müslümanlardı.41
Tıpkı Lozan görüşmeleri sırasında TBMM’nde yaşanan çekişmeler
ve oylamadan önceki tartışmalar gibi, toplam bir milyondan fazla kimseyi
doğrudan ilgilendiren halkların değiştirilmesinin akışı, taşınmalar ve
yerleştirilmeler sırasında karşılaşılan güçlükler, yaşanan duygusallıklar,
uyum sıkıntıları, ekonomik sorunlar gibi bugün hâlâ canlılığını koruyan
noktalar, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ni konu alan bu çalışmanın dışında
kalmaktadır. Dolayısıyla bu tarihi olayın siyasal yönünün ayrıntılarına,
kaynaklara göre değişen demografik saptamalara, karşılıklı göçün açıdan
yerleştirmeleri de içeren bol belgelerine42 ve mübadillerin ilginç olduğu
kadar da duygusal acıklı anılarına girerek konuyu dağıtmaktan kaçınarak
burda sadece değişim sırasında Cemiyet’in görev ve sorumlulukları
üzerinde durmakla yetineceğiz.
Mübadele İmar ve İskan Vekaleti’nin Kuruluşu ve HAC’nin
Devreye Girmesi
Sıralanan noktalarla bu tarihsel işlevin pekçok nesnel ve tinsel
güçlükleri olacağı ve uygulanmasının iki tarafın hükümetlerine bürokratik
işlemlerin dışında da büyük yük getireceği kesindi. Bu gerçekler gözetilerek
sözleşme ve protokolün imzalanmasından değişime yeşil ışık yakılana kadar
ki süreçte İstanbul’da ön hazırlıklar başlatıldı ve işin kolaylaştırılması için
bir de özel önlem alındı: Mübadele İmar ve İskân Vekaleti kuruldu. Aslında
Yunanistan’dan gelecek göçmenlerin baştan aşağı harab olmuş Anadolu’da
yakılıp yıkılmış yerlere yerleştirilecekleri dikkate alınarak hükümette
göçmenlerin taşınmasının yanı sıra yapım-onarım gibi işlerle ilgilenecek
bir bakanlık bulunması, 28 Haziran 1923’te yapılan genel seçimden
sonra TBMM’nin Beşinci İcra Vekilleri Heyeti’ni onayladığı 14 Ağustos
oturumunda43 gündeme gelmişti. Ama Bakanlık, ancak 12 Ekim’de kuruldu;
20 Ekim’de TBMM’de yapılan oylamada da vekil olarak İzmir Mebusu Mustafa
Necati Bey (Uğural) seçildi. 11 Aralık 1924’te kaldırılan bu bakanlıkta İzmir
41
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Mebusu Celal (Bayar), Bursa Mebusu Refet (Bele) ve Recep (Peker) beyler
de kısa süre vekillik yaptılar.44 İlginç bir nokta, bu bakanlığın ilk bakanının
TBMM’de halkların değişimi protokolü görüşülürken uygulamanın türlü
sorunlara yol açabileceğini öne sürerek sözleşmeyi eleştiren dört ve ilgili
yasanın oylamasında olumsuz oy kullanan üç mebustan biri olmasıydı.45
Bununla birlikte Mustafa Necati’nin 6 Mart 1924’de son bulan kısa süreli
bakanlığı olumlu ve yapıcı oldu:
Yeni Hükümet önce 8 Kasım’da yürürlüğe giren Mübadele, İmar ve
İskân Kanunu doğrultusunda “Mübadele-i Ahali Talimatnamesi”ni hazırladı;
bu talimatname esas alınarak da 23 Ekim’de kurulup görevine başlayan
Karma Komisyon’da Türkiye’yi temsil edecek heyet oluşturuldu. Heyetin
başkanlığına İçişleri Bakanlığı adına İzmir Milletvekili de olan Tevfik Rüştü
(Aras), üyeliklere de Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı) ve Maliye Vekaletleri adına Erzincan Mebusu Hamdi,
Maliye Müfettişi İhsan; Evkâf Vekâleti adına Sinaeddin; Hariciye (Dışişleri)
ve İktisat Vekaletleri adına da Haydar ve Harun Beyler getirildi. Herhangi
bir soruna yol açılmaması için bütün adımların usulünce atılmasına özen
gösteren TBMM’de mebus üyelerin Karma Komisyon görüşmeleri sırasında
izinli sayılmaları kararlaştırıldıktan sonra46 heyet, Komisyonun 7 Ekim’de
Atina’da yapılacak ilk toplantısına katılmak üzere yola çıktı.
Değişim programı çerçevesinde Yunanistan’dan yaklaşık 400.000
göçmenin Türkiye’ye taşınıp yerleştirilmesi, Anadolu’dan da de en
kısa zamanda en az 200.000 Rum’un yola çıkarılması planlı ve özenli
bir uygulama öngörüyordu. Hükümet bu zorunlu yolculuk sırasında
göçmenlerin yiyecek, giyecek barınma gereksinmeleri ve sağlık sorunları
için alınacak önlemlerin ancak hatırı sayılır bir maddi fon ayrılarak
karşılanabileceğini biliyordu. Yunan Hükümeti’ne ulusal bankalarının
sağlık harcamaları için kredi verdiğini, İzmir’deki Amerikan Konsolosunun,
Amerikan Kolejinin, ayrıca Türk Ordusu kente girdikten sonra Yunanistan’a
kaçma telaşına düşen Rumlara yardım etmek üzere oluşturulan daha sonra
Amerika Felaketzedelere Yardım Komitesi (U.S. Disaster Relief Committee)
adını alacak kuruluşun rıhtıma doluşmuş 150.000 Ruma yiyecek-içecek
dağıtmak için seferber olduklarını da47 biliyordu. İsmet Paşa’nın yukardaki
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telgraflarından da Salib-i Ahmer’in Yunanlılara ayrımcı bir şekilde
yardımcı olduğu anlaşılıyordu. Kaldı ki bu ayrımcılık yeni de değildi. Daha
Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımlarında, 1920 yılının Aralık ayında Ermenilerin
Amerikan mandası altına girmesi görüşülürken Uluslararası Kızılhaç
Komitesi Başdelegesi Frick’in Ankara’nın sivil halkı hakkında Cemiyet-i
Akvam’ın Mandalar Komisyonu’na sunduğu rapor, Salib-i Ahmer’in
kuruluş ilkelerinden hayli sapmış bu yanlılığın tam paralelindeydi. Frick
hem de Nansen’in yetkisiyle hareket ettiğini belirttiği bu yazıda Salib-i
Ahmer’in Ankara ve civarında Ermeniler başta, herşeyden yoksun sivil halka
ilaç, serum, gıda maddeleri vb. gibi yardımlarda bulunmasının yerinde
olacağını yazarken “özellikle Ermenilere” sözünü kullanıyor ve bu yardımın
Kemalistlerin Ermenilere daha yumuşak davranmasını sağlayabileceğinin
altını çiziyordu. Bunun için Birleşmiş Milletler’in parasal katkısını isterken
yapılacak yardımın Cemiyet-i Akvam’ın Ermeniler için üstlendiği büyük
göreve Salib-i Ahmer’in katkısının göstergesi olacağı gibi Batı’nın
yardımseverliğini kanıtlamaya da yarayacağını hatırlatıyordu.48
Sözün özü, iki ülke için de çok önemli olan bu dönemeçte Yunanlıların
arkasında büyük devletlerin hatta Salib-i Ahmer’in olduğunu bilmek, Türk
Hükümetini Hilal-i Ahmer’in desteğini istemeye yönlendirdi.
Bu desteğin sağlanmasına geçmeden önce bir parantez açarak
değinilen dönemde Salib-i Ahmer ve Hilal-i Ahmer kurumları arasında
yaşanan gerginlikten söz etmek yerinde olacaktır. Aslında iki kurum
da yansız ve sadece insani yardım amaçlı kurluşlar olmalarına karşın
Salib-i Ahmer, siyasal arenada büyük devletlerden hep ambleminin
desteğini görmüş, yayılmacı devletlerin boyhedefi yaptıkları Osmanlı
Devleti’nin Hilal-i Ahmer’i ise sık sık gözardı edilmişti. Bu çalışmanın
ilk kısmından da hatırlanacağı gibi Osmanlı, Rus savaşı sırasında Türk
askerlerinin Salib-i Ahmer’den yardım görmesi için üyelik koşlu aranmış,
bu gerek yerine getirilmiş, ama Trablusgarp Savaşı sırasında ay simgeli
çadırları bile bombalanmış, kollarında kırmız ay işareti olan doktorları
tutsak alınmıştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında da örneğin Yalova’da
Hilal-i Ahmer Hastanesi’nin bombalara hedef olması bir yandan bir kaza
olarak geçiştirilirken bir yandan da üzerinde Kızılay bayrağı olmadığı öne
sürülmüştü.49 (Resim 5)
İki kurum arasında Hilal-i Ahmer’in kuruluşundan beri varolan
gerginliğin üzerinde durduğumuz aşamada derinleşmesine Dünya
48
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Resim 5: Bombalanmış bir hastane

Savaşın’dan sonra bulaşıcı hastalıkların önlenmesi gibi toplumsal konulara
eğilmek üzere İtilaf Devletlerinin kurduğu Beynelmilel (Uluslararası)
Salib-i Ahmer Komitesi’nin Türkiye’nin o tarihte üye olmadığı Cemiyet-i
Akvam (Milletler Cemiyeti) ülkelerinin Kızılhaçlarına yakın davranması yol
açmıştı. Daha açık söylemek istersek karşı kampın Yunanlılara gösterdiği
siyasal yakınlık Salib-i Ahmer’e de yansıyarak Hilal-i Ahmer’le yansızlık
üzerine geliştirilmiş birlikteliğe gölge düşürmüştü. Bu ayrışmayla iki
kurum nerdeyse birbine rakip duruma gelmiş ancak yıllardır süren
birlikteliğin sarsılmasının insanlığa sundukları yansız hizmetlere zarar
vereceği gözetilerek hemen aradaki soğukluğun giderilmesi için çabalar
başlatılmıştı. Sorun Hilal-i Ahmer temsilcisi olarak Besim Ömer Paşa ile
Akil Muhtar ve İhsan Beylerin katıldığı 11. Beynelmilel Salib-i Ahmer
Konferansında dile getirililmiş, çözümü için Akil Muhtar Bey’in de üye
olduğu 13 kişilik bir komisyon görevlendirilmişti. Bu aşamada Hilal-i
Ahmeri ve Türkiye’yi asıl rahatsız eden, Kongre sırasında aşağıda tutsaklarla
ilgili kısımda daha ayrıntılı olarak ele alınacak olan savaş esirleri sorununa
yanlı yaklaşılmasıydı. Şöyle ki Sivil Rehinelerin Geri Verilmesine ve Savaş
Tutsaklarının Mübadelesine İlişkin Türk Yunan Anlaşması’nın yürürlüğe
girmesinden önce Beynelmilel Salib-i Ahmer Komitesi tarafından
Anadolu’daki Yunanlı tutsakların durumunu incelemek üzere Türkiye’ye
gönderilen Mösyö Brunier ve Mösyö Burchard’ın gözlemleri sonunda
yansız raporlar hazırlamış olmalarına karşın resmi kimliği olmayan bazı
kimselerin Yunan tutsakların çok kötü durumda olduklarının anlatıldığı
yanıltıcı ve taraflı raporları Konferans’ta dağıtmasına göz yumulmuştu.
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Neyse ki Türk temsilcilerin bu duruma karşı koymaları kabul edilmiş hatta
onların önerileri doğrultusunda Brunier ve Burchard’ın raporlarının broşür
şeklinde bastırılıp Konferans sırasında katılımcılara dağıtılması, bunun
da ötesinde Salib-i Ahmer dergisinin izleyen ilk sayısında yayınlanması
kararlaştırılmıştı.50
İki kurumun arasında işe siyaset karıştırılmasından kaynaklanan
soğukluk, Salib-i Ahmer Cenevre Merkezi’nin olumlu yaklaşımlarıyla bir
süre sonra giderilmiş, ancak, öğrenilenler ve yaşananlar, Türk Hükümetine
Hilal-i Ahmer’in mübadele uygulamasına katılmasının kaçınılmaz olduğunu
düşündürmüştü. Kaldı ki bir önceki hükümet de bombalanmalar ve özellikle
İngiltere’deki Hilal-i Ahmer merkezinden ilaç, vb. gibi katkılarla yardım
isteğinin İngiliz Hükümeti’nin onayı olmadan gönderilememesi51 üzerine
TBMM-Hilal-i Ahmer el eleliğinin bu siyasal sorunda Kurum’un üzerine
şimşekler çekmeyeceğini, üstelik bunun gerekli bile olduğunu kavramıştı.
Bunun üzerine Hilal-i Ahmer yetkilileri ile görüşülmüş hatta Kurumun
mübadeledeki yükümlülükleri ilgili bakanlıkların da onayladığı 5 Haziran
tarihli aşağıdaki iş planıyla belirlenmişti:52
1-Yunanistan’daki ihraç kapılarının beherinde her türlü levazımatla
birlikte birer heyet-i sıhhiye bulundurulacaktır.
2- Sefain-i nakliye derununda zuhur edecek hastaların tedavi ve tagaddileri
gemilerde bulunacak olan Hilal-i Ahmer heyet-i sıhhileri tarafından icra
kılınacaktır.
3-İskân mıntıka iskelelerinin beherinde memurin ve levazım-ı sıhhiyi havi
onar yataklı birer dispanser bulundurulacağından mezkûr iskelelere çıkan
mübadele ahalisinden hasta olanlar tedavi ve tagaddi kılınacaklar ve içlerinde
fakir ve muhtac-ı muavenet olanların kâffesine lüzum-ı miktar çamaşır, fanila,
çorap ve ayakkabı tevzi edilecektir.
4-İskelelerde menatık-ı iskâniyeye sevk olunacak ahaliden zayıf, ihtiyar,
malul, kadın ve çocuk gibi vesait-i nakliyeye arz-ı ihtiyaç edenlere mahsus
olmak üzere beher iskeleye 2-5 adet her türlü levazım ve masarifi Hilal-i
Ahmer’e ait olmak üzere İngilizlerden mubayaa kılınan kamyonlar tahsis
olunacaktır.
5- Menatık-ı iskâniyenin hükümetçe lüzum gösterilen mahallerinde
ahalinin muvakkat iskânlarına mahsus olmak üzere İngilizlerden alınan
muhtelif cesamette baraka ve çadırlardan istifade edilecektir.
6-İngilizlerden mubayaa edilen ve Çanakkale’de bulunan barakalardan
1016 adedi istifade olunur mülahazasıyla hükümet emrine bırakılmıştır.
50
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Balâda muharrer hidemat Hilal-i Ahmer Cemiyetinin hal-i hazır sia-i
maliyesine [mali gücüne] nazaran mürettep bulunduğu ve cemiyetimiz
mübadele-i ahaliye hizmet ve muaveneti vezaifinin en mukaddesi addettiğinden
bu hususta memleketimizden vaki olacak ianat ile memalik-i İslamiyeden
celbine beyannamelerle teşebbüs edeceği ianatın kâffesini bu hizmete
hasreyleyeceğini deruhte etmiştir.
Fi 5 Haziran 339 (1923)

Ne var ki seçimler ve hükümet değişikliği Hilal-i Ahmer’in işin içine
girmesini geçiktirince bu kez de Mübadele İmar ve İskân Vekili Mustafa
Necati Bey, 24 Kasım 1923 tarihli telgrafıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel
Merkezi’ni yardıma çağırdı:53
“Muhacirlerimiz gelmeye başladı. Bu aziz, aynı zamanda mazlum
misafirlerimizi hiçbir sıkıntı çektirmeden 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:
1. Vilayetiniz dahilindeki Hilal-i Ahmer şuabatına cem-i iane hususunda
peyrev olmanızı ve geceli gündüzlü Hüda-pesendane mesai ile emr-i hayrın
husulüne vakf-ı vücud etmenizi rica ederim.
2. İanatın tamamen ma-vuzıalehine sarfını temin için her bir sarfiyat
mutlaka Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisinin emir ve tensibiyle yapılmalıdır.
3. Müsmir icraatmız netayicine muntazırım.
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 nakledildi. 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 ve İskân Vekili Necati”

(Resim 6)
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Resim 6: Selanik Limanı'nda Türkiye’ye gönderilmeyi bekleyenler

Bir görevlendirme sayılan bu telgraf üzerine Hilal-i Ahmer
Merkez Yönetim Kurulu bütün şubelerine yazarak Kurum’dan
beklenen göreve yetkililerin dikkatlerini çekti. İstanbul halkına
seslendiği bildiriyle de duyarlı herkesi değişimin giderleri için Kurum’a
katkıda bulunmaya çağırdı. Aşağıda okuyacağınız bu yazılarla54
Cemiyet’in mübadelede aktif görevi başladı.
“586-81 numrolu ve
17 Teşrinsani 339 tarihli tahrirat-ı umumiyemize zeyldir:
Makedonya’dan memleketimize gelecek yüzbinlerce vatandaşımızın temini
hayat ve istirahatlerine matuf olan Cemiyetimizin mesai ve hidematını takdir
buyuran Mübadele İmar ve İskân Vekaleti Celilesi, Hilal-i Ahmer’e cem-i
ianat hususunda rüesa-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 Huda- pesendane gayret ve mesainizin netayic-i müsmiresine
intizaren ihtiramatımızı teyid eyleriz.
27 Teşrinisani 1339/1923
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Reis-i sani”

“Hilal-i Ahmer’in İstanbul Ahali-i Muhteremesine Hitabı
“Mübadeleye tabi yüzbinlerce vatandaşımız kışın en şiddetli günlerinde
vatanımıza geleceklerdir. Hilal-i Ahmer uzun ve masraflı harb senelerinden,
elim muhaceretleri intaç eden mütareke zamanından kalan vesaitini tamamen
bu vatandaşlarımızın ihtiyacatına hasr eylemiş ise de vaziyet-i hazıra-yı
mâliyesi 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 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 mütamain olarak fiili tesirata intizar ediyoruz. İdare-i merkeziyemizle
Kadıköy şubemiz vezneleri ve İstanbul’un muhtelif semtlerinde müteşekkil
cem-i ianat heyetleri makbuz mukabilinde ianat kabulüne amadedirler.
15 Ocak 1340”

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Mübadelede Hizmetleri
Bilindiği gibi Hilal-i Ahmer Cemiyeti II. Meşrutiyet’in duyurulmasından
sonra yeniden yapılanırken Osmanlı Devleti’nin birbirini izleyen büyük
savaşlarıyla yüzyüze kalmıştı. Bu savaşlarda özveri ile devlete ve insanlığa
yadsınamayacak yardımlarda bulunan Kurum, Kurtuluş Savaşı boyunca da
halka desteğini sürdürdü ve bu savaştan kendini kanıtlamış ama kaynakları
tükenmiş bir kurum olarak çıktı. Cumhuriyetin duyurulmasından sonraysa
ekonomik güçsüzlüğüne karşın daha büyük görevler yüklenmekten
kaçınmadı: Kurtuluş Savaşı sırasında tüm ülke, özellikle Batı Anadolu harab
olmuştu. İzmir, Türk ordusu kenti geri alırken kaçan Yunanlılar’ın çıkardıkları
yangında çok zarar görmüştü. Zaferin sevinci ile Yunan işgalinin yol açmış
olduğu acıların birlikte yaşandığı günlerde yıkılıp yakılmış yerlerin onarımı
ve halkın nesnel-tinsel yaralarının sarılması için devletin ve halkın umutları
Hilal-i Ahmer’de toplanmıştı. Cemiyet, sadece İzmir’de değil yurt çapında
savaş mağduru halka yardım eli uzatırken Hükümet, ülkede yaşanan
dramatik değişim sırasında sağlık hizmetlerini yürütmek görevini de Hilal-i
Ahmer’e verdi. Mübadele İmar ve İskan Vekaleti’nin Hilal-i Ahmer yetkilileri
ile bu kapsamda yaptığı toplantıda kurumun Sağlık Danışmanı (Sıhhiye
Müşaviri) olan Dr. Ömer Lütfi Bey’in de Karma Komsiyon’da Hilal-i Ahmer
temsilcisi olarak bulunması kararlaştırıldı. Cemiyet de önce 5 Haziran’da
saptanmış olan iş planını esas aldığı programını hazırlayıp yeni görevine
dört elle sarıldı ve bu program çerçevesindeki çalışmalarıyla Cumhuriyet
Türkiyesi’ndeki ilk güç sınavını başarıyla tamamladı. (Resim 7, Resim 8)
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Resim 7: Hilal-i Ahmer Heyeti değişimle gelenlerin kalacakları çadırları kurduruyor

Resim 8: Değişimle Yunanistan’dan gelenler ve kaldıkları Hilal-i Ahmer çadırları

Türk ve Yunan halkların değişiminde Hilal-i Ahmer’in uygulayacağı
çalışma programı şöyleydi:55
1. Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Murahhas Heyeti nezdinde bir
Hilal-i Ahmer delegesi bulunması, bu delege vasıtasıyla yapılacak
yardım esaslarının tanzimi,
2. Mudanya’da faaliyette bulunan Mübadele Komisyonlarının sevk
edecekleri ahali için yol boyunca menziller ve misafirhaneler tesisi,
55
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Resim 9: Mubadilleri taşıyan vapurlardan biri

3. Yunanistan’daki sevk
bulundurulması,

iskelelerinde

birer

sıhhi

imdat

heyeti

4. Ahaliyi taşıyan vapurlarda birer doktor ve icabı kadar hastabakıcı
bulundurulması,
5. Ana yurda gelen muhacirlerin çıkacakları iskelelerde onar yataklı birer
dispanser bulunması,
6. Muhacirlerden zayıf, ihtiyar malullerle kadın ve çocukların iskelelerden
iskan edilecekleri yerlere kadar sevklerini temin için kamyonlar
bulundurulması,
7. İskân mıntıkalarından Hükümet’in lüzum gördüğü yerlerde baraka ve
çadırlar kurulması ve Çanakkale’de İngilizler’den alınan 1016 barakanın
bu maksada tahsisi.
Göçmenlerin taşınma yöntemi de aynı öncelikle ele alınmıştı. Şöyle
ki Türkiye’ye demiryolu ile gelecek çok sayıda göçmen trenlere Drama’dan
binecekti.56 Sayıca çok daha fazla olan deniz yolu ile geleceklerse Selanik
başta olmak üzere çeşitli limanlardan gemilere bineceklerdi. (Resim 9)
1. Bu durumda esas yük, Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti’nin göçmenleri
getirecek vapurları 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,
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Sulh, Altay, Ankara, Bahri Cedid vapurları olarak belirlenmişti.57
Vapurlarda elverdiğince düşük ücret alınması da sağlanmış, çocuklara
%15 indirim yapılması uygun görülmüştü. Hemen yapılan programa
göre ilk nakil, 1924 yılının Mayıs ayına kadar sürecekti. Bu süre içinde
vapurların başka yerlerden yolcu taşımayacağı, yola çıkış listesinde
yer alan kimselerin dışındakilerin oldukları yerde kalarak normal
yaşamlarım sürdürmeleri, olanağı olanların kendi yol giderlerini
karşılamaları, maddi olanaklardan yoksun olanlarla Yunanistan’da emlak
sahibi olmayanların zorunlu harcamalarını Hükümet’in karşılayacağı ilke
olarak benimsenmişti.58 Göçmenleri taşıyan vapurlar, İstanbul, Ayvalık
ve İzmir limanları başta olmak üzere Karadeniz ve Akdeniz limanlarına
geleceklerdi. Bakanlık da Türkiye’de bu kimselerin yerleştirilecekleri
bölgeler için aşağıdaki düzenlemeyi yapmıştı:59 Tokat ve Çorum Samsun
Bölgesi: Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Amasya,
Tokat ve Çorum.
2. Trakya Bölgesi: Edime, 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, İsparta, Burdur
9. Konya Bölgesi; Konya, Niğde, Kayseri, Aksaray, Kırşehir
10. Adana Bölgesi: Adana, Antep, Mersin, Silifke, Kozan, Cebelibereket,
Malatya, Maraş. Ankara, Yozgat, Sivas ve Kastamonu merkezden idare
olunacaktı.
Mübadelede HAC Sağlık (İmdat) Heyetleri
Kararlaştırıldığı gibi 1923 Kasımı’nda başlayan değişimle
Yunanistan’ın çeşitli limanlarından vapurlar dolusu göçmen, kendilerine
ayrılan yerleşkelere götürülmek üzere Türkiye’ye gelmeye başladılar. İlk
kafile, Midilli’den Ayvalık’a gelen 8.000 kişiydi. Ardından Bahr-i Cedid
Vapuru ile 1.027, Giresun Vapuru ile 2.243, Sakarya Vapuru ile 3.212, Arslan
Vapuru ile 1.437 göçmen geldi.60
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Resim 10: Göçmenlerin gemilerden sandallarla karaya çıkarılması

Selanik ve Kavala’dan gelenlerse şöyleydi: 19 Mart 1924’te hareket
eden Sulh Vapuru’nda 1.666, 26 Mart’ta kalkan Kocaeli Vapuru’nda 361, 27
Mart’ta hareket eden Adana ile 362; 28 Mart’ta hareket eden Altay ile 735,
29 Mart’ta hareket eden Sürat ile 1.329, 4 Nisan’da hareket eden Sulh ile
1.632, yine Sürat Vapuru ile 9 Nisan’da gelen 1.354 göçmendi.61
Sonraki Selanik grubuysa 12 Nisan’da Türkiye Vapuru ile hareket
eden 1594, 13 Nisan’da kalkan Teşvikiye Vapuru’ndaki 1918, 18 Nisan’da
Sürat Vapuru ile yola çıkan 1351,19 Nisan’da Ankara Vapuru ile yola çıkan
1778, 20 Nisan’da kalkan Teşvikiye Vapuru’ndaki 2898, 22 Nisan’da kalkan
Altay Vapuru’ndaki 1171,24 Nisan’da İstanbul Vapuru ile yola çıkan 3764,
28 Nisan’da Teşvikiye Vapuru ile yola çıkan 2529 ve 29 Nisan’da Akdeniz
Vapuru ile yola çıkan 4504 yolcuydu.62 Okuyucuya yolculuk hakkında bir
fikir vermek için Selanik-Mersin yolculuğunun 6 gün, Selanik-Samsun
yolculuğunun 3 gün sürdüğünü söyleyebiliriz. (Resim 10)
Hilal-i Ahmer Cemiyeti kendisine düşen görevi yurt içinde ve
Yunanistan’da saptanan plan ve program doğrultusunda ve düzen içinde
yürütebilmek için daha önceki deneyimlerindeki yöntemine başvurdu.
Değişimin uygulanma noktaları olarak kararlaştırılan liman ve yerleşkelere
birkaç hekim, eczacı, hastabakıcı ve yardımcı hizmetliler (memurhademe) bulunan sağlık heyetleri gönderdi. İstanbul, Tekirdağ, Ayvalık,
Samsun, Bandırma, Mudanya, Mersin, Selanik, Hanya, Kandiye heyetleri,
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Resim 11: Hilal-i Ahmer’in Ayvalık’ta göçmenlere yardım merkezi

bunların en belli başlılarıydı. Heyetlerin hepsi de beraberlerinde ilaç ve
gereksinimi olanlara dağıtılacak giysiler de götürdüler. Göçmenlerin
varış noktalarında heyetlerin gözetiminde bir süre konaklayabilecekleri
misafirhaneler kuruldu. Sağlık birimleri açıldı.63 (Resim 11) Karşı kıyıdaki en
öncelikli noktalar olan Selanik, Kavala ve Drama’da hemen sağlık sorunları
ile ilgilenecek dispanserler açıldı. Halk bu çok önemli yerlere akın etti.
Kavala’daki dispansere 850’si 1923 yılı Aralık ayında olmak üzere 1450 hasta
başvdu; bu hastalara yemek, gereksinimi olanlara çamaşır sağlandı, köylere
hastabakıcılar gönderilerek tüm halka çiçek aşısı yapıldı ve yine Aralık ayı
sonuna kadar halktan 79016 drahmi bağış toplandı.64 Bu tutara 12 Nisan-13
Mayıs (1924) arasında 60 Türk ziynet altını, iki 100’er liralık Türk altını,
köylerden katkılar, ayrıca, dispanserlerde oluşturulan bağış kutularında
toplanan 29307,5 drahmi 700 kuruş eklendi. Aynı zaman diliminde
Drama’daki dispanserin bağış kutularında 500 kuruş ve 58.447 drahmi
katkı toplandı. Selanik’te ise halkın yine Hilal-i Ahmer adına bağış toplamak
istemesi üzerine Hükümetten gerekli izin alınarak bir heyet oluşturuldu ve
bağışlar, biri bağış sahibine, biri söz konusu heyete verilen, biri de Hilal-i
Ahmer Merkezi Umumisi’ne gönderilen üç parçalı makbuzlar karşılığında
toplandı.65
Öte yandan, göçmenlerin hemen hepsinin Türkiye’ye taşınmaları ve
yeni yurtlarına yerleştirilmeleri Samsun’la örnekleyeceğimiz aynı akış içinde
oldu. 13 Aralık’ta Gülcemal Vapuru ile Samsun’a gelen 224 göçmen Hilal-i
63
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Resim 12: Hilal-i Ahmer Ayvalık İmdad-ı Sıhhiyesi (sağlık ekibi)

Ahmer kamyonlarıyla kendilerine ayrılan konukevlerine (misafirhanelere)
taşındı, buralarda hepsi sağlık kontrolünden geçirildi, büyük çoğunluğu
sağlıklı bulundu, bazıları aşılandı. Kente gelenlerden otuz kişiye ayakkabı
ve çamaşır dağıtıldı kadınlara, çocuklara ve güçsüzlerle birtakım eşyalar
verildi.66 Örneklediğimiz önlemlerin hiçbiri kuşkusuz, yeterli değildi,
bununla birlikte halkın moralini yükseltiyor, türlü yerlerde görevlendirilen
Hilal-i Ahmer sağlık heyetlerini de daha özverili çalışmaya yüreklendiriyordu:
Mübadele başlarken öncelikle Selanik-Ayvalık, Hanya, Kandiye ve
Kavala limanlarına bu noktadan yola çıkacak göçmenlere hizmet vermek
üzere en az ikişer doktor, birer kimyager, onar hemşire ve hastabakıcısı olan
5 sağlık ekibi gönderildi.67 (Resim 12) Bunların ilki, 18 Ekim 1923’te hareket
eden vapurla Selanik’e gönderilen dispanser, hastane, aşhane, ilaç, ecza
malzemesi, gereksinmesi olanlar için giysi ve yiyecek taşıyan ekipti.68 İlk
ekibi mübadele boyunca aynı donanımı taşıyan Rodos, Drama, Caligratia,
Kavala; yurt içinde de Samsun, İstanbul, Mersin, Mudanya, İzmit, Tuzla
(Danca), Çatalca, Erdek, Antalya, Ulukışla ve Niğde sağlık ekipleri izledi.
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 gösterdi. Nisan ayı sonuna kadar Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
göçmenler için yaptığı çeşitli harcamalar yaklaşık olarak şöyleydi:69
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Giysi
İç çamaşırı
Ayakkabı
Çorap
Battaniye
Yatak malzemesi
Gıda malzemesi
Ecza malzemesi
Çeşitli giyim eşyası
Kamyon-araba
Çadır
İnşaat malzemesi
Kereste
Sıva tahtaları
Sac-demir
Barakalar
Hastane ve mutfak levazımı
Çeşitli nakdi harcamalar
TOPLAM

132,08
52,716
8,008
7000
64722
10,829
69,646
28,000
7,594
36,500
69,880
10,236
44,620
38,465
71,075
325,800
33,547
1.020,726
161,486
1.182,212

Göçmenlerin durumunu ve sorunlarını Vekalet yetkilileri ile görüşmek üzere Ankara’ya giden Dr. Besim Ömer, Dr. Hikmet ve İsmail Besim
Paşalar tarafından ve70 aynı şekilde İstanbul’a giden Mübadele İmar İskân
yeni Vekili Celal Bey (Bayar) ile Mübadele Müfettişi olarak atanan Hilal-i
Ahmer Dergisi Müdürü Haydar Bey’in yaptıkları olan ortak çalışmalarla71 sık
sık denetleniyordu.
Önceden saptanmış kurallara karşın Midilli gibi bazı yerlerde
Türklerin elde avuçta ne varsa satıp köylerden kasabalara gelmeleri, Hilal-i
Ahmer’i zor durumda bırakıyordu. Bazı yerlerde de Yunanistan’dan göç
ettirilecek birçok Türk, daha sıraları gelmeden gemilere bindiriliyorlardı.
Bu acelecilik, Yunan Hükümeti’nin dar ülke toprakları içinde Türkiye’den
gelen Rumlar’a yer bulabilmek için Yunanistan’dan gönderilecek Türkleri
çarçabuk yola çıkarmak istemesinden kaynaklanmıştı. Beklenmeyen
bu durum gemilere belirlenen sayıdan fazla göçmen bindirilemediği
için kalacak yeri olmayan binlerce kimsenin limanlarda aç ve perişan
bekleşmelerine yol açmış, Hilal-i Ahmer’i de yeni önlemler almak zorunda
bırakmıştı. Yatacak yeri olmayan bu kimselerin limanlarda aç ve perişan
durumda dolaşmalarını, böylece salgın hastalıkların yayılmasına da yol
açılmasını önlemek için Kurum fazladan çadırlar, konukevleri, içme suyu
sağlamak, hesaplanmamış dispanserler açmak, yardım paraları göndermek
70
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Resim 13: Gemilerde mübadiller

zorunda kaldı. Olumsuzluklara Hilal-i Ahmer ekibinden Kadir Saim
Efendi’nin dövülmesi ve Selanik’te limanda bekleyen göçmenlere zulüm
yapılması da eklenince72 Hilal-i Ahmer yetkilileri durumu Mübadele İmar
İskân Vekaletine ve Genel Merkez’e bildirdiler. Yetkililer çekilen sıkıntıları
öğrenince ihtiyaçların daha iyi karşılanması için yeni bir çalışma planı
yapıldı.
Yeni plan çerçevesinde mübadilleri taşıyan gemilerde yolculuk
boyunca yetecek kadar yiyecek-içecek olması, göçmenlerin sağlık
kontrollerinin düzenli yapılması, yardımların daha iyi dağıtılıp değişimin
daha güvenli bir ortamda yürütülmesini denetlemek ve sağlamak üzere
Samsun, Trakya, İzmir, Adana Konya, İzmit bölge müdürlüklerinde birer
Genel Merkez temsilcisi bulundurulması kararlaştırıldı.73 Yine bu plan
(Resim 13) doğrultusunda mübadele için yapılan bağışların bütününden
gerektiğinde eklemeler yaparak başka yerleşim yerlerine dağıtılmak
üzere 40.000 lira Mübadele, İmar ve İskân Vekaleti’ne ayrılacak, geri kalanı
bu altı merkez ve Ankara’dan bölgelerindeki illere dağıtılacaktı. Bebekli
anneler ve 12 yaşına kadar çocuklarla hasta, zayıf, yaşlı göçmenler varış
noktalarından yeni yerleşkelerine kadar Hilal-i Ahmer malzemesi de
taşıyacak kamyonlarla götürülecekti. İngilizlerden kalan sac levha, çivi,
kazma, kürek, Vekalet’in yardımıyla yerlerinden söktürülecek tahtalar,
kapılar, pencereler gibi malzeme göçmenlere köy yaptırılmak üzere Hilal-i
Ahmer ambarlarında toplanacak, yeni sağlık heyetleri ile birlikte göçmen
72
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Resim 14: Gemilerde limanlarda yemek-ekmek bekleyen mübadiller

olmayanlar için de kullanılmak üzere Konya, Çatalca, Kalikratya, Tekirdağ
ve Samsun dolaylarına gönderilecekti. Bu bölgelerde gezici eczanelerin
ücretsiz ilaç dağıtmaları sağlanacaktı.74 Programın hemen başlatılması
için Doktor Hakkı Şinasi Paşa en önemli iskân bölgelerinden olan İzmir’de,
Haydar Bey de Samsun’da temsilci olarak görevlendirildiler. Bu kimseler bir
yandan Hilal-i Ahmer şubelerini teftiş edip çalışma yöntemlerini saptarken
bir yandan da Mıntıka Müdürlükleri ile birlikte çalışarak göçmenlere yapılan
yardımın en yararlı şekilde kullanılıp dağıtılmasını sağladılar.75
Ne var ki gelen göçmenlerin sayısı çoğaldıkça hem dağıtılan gıdanın
maliyeti hem de sağlık sorunları sürekli artıyor, bu da Hilal-i Ahmer’in
74
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kasasını daha da zorluyor, Midilli’den gelen göçmenler örneğinde
görüldüğü gibi bazen sadece nakliye gemilerinde kumanya dağıtmakla
yetinmek zorunda kalınıyordu.76 (Resim 14) Bu sıkışıklık karşısında Kurum da
kaçınılmaz olarak yeni önlemler alıyordu. Söz gelimi, yerleşim bölgelerine
geçişin yapıldığı İstanbul ve Samsun limanları gelenlerin sağlık ve gıda
gereksinmelerini karşılayabilecek özelliklerle donatılmış olmalarına karşın
özellikle sağlık açısından yetersiz kalınca mali sıkıntılarla boğuşan Hilal-i
Ahmer, Samsun’da göçmenlere hemen hizmet verecek 30 yataklı bir
hastane açmak zorunda kaldı. Bunun yanı sıra İstanbul’da Gülhane, Fatih,
Üsküdar, Cağaloğlu’nda dispanserler açtığı gibi sağlık personelinin bir
kısmını o sıralar açılmış olan Gülhane Hastanesi’ne ve göçmenlere ayrılan
Haydarpaşa Hastanesi’ne yönlendirdi.77
Çabalarını kesiksiz sürdürmeye odaklanan Hilal-i Ahmer Türkiye’ye
gelen göçmenler için 1924 yılı sonuna kadar ikinci plan doğrultusunda
vapurlardaki 20 hasatabakıcı ve 11 gezici doktorun (seyyar tabip) dışında
Edirne, İzmit, Samsun, Mersin, Mudanya, Tekirdağ, Uzunköprü Kalikratya,
Darıca, Çatalca İstanbul, Bandırma, Erdek, Ayvalık, Edremit, Burhaniye,
Karesi mıntıkası, Antalya, Niğde Ulukışla, Konya Mıntıkası ve Sivas’taki
hastane ve dispanserlerde toplam 25 gezici doktor, 20 hastabakıcı
görevlendirdi. Yetişkinlere ve çocuklara türlü giysiler, bebekler için
kundak takımları, 1533 çadır, 1016 sac baraka, türlü ev ve inşaat malzemesi
sağladı.78 (Resim 15)
Bu sıkıntılı süreçte sevindirici olan, birçok yerde de Kurum’un
sunduğu olanaklar için hazinesinin çok zorlandığını kavrayan bölge
sakinlerinin kendilerine düşen görevin bilinci ile yaşanmakta olan
darboğazın geçilmesi için hiç vakit geçirmeden örgütlenmeleriydi.
Örneğin, Samsun halkı, aralarında başlattıkları kampanyayla göçmenlerin
bu kentte kaldıkları sürede yiyecek ve içecek giderlerini karşılayacak
tutarı toplayarak Hilal-i Ahmer’e verdiler.79 Mübadele başlar başlamaz
Eskişehir’de 48,895 kuruş, Zonguldak’ta 600 kuruş, Mardin’de 20.000 kuruş,
Maraş’ta 24.435 kuruş toplanarak Hilal-i Ahmer’e verildi. Selanik halkı da
21.507 kuruşla pek çok giysi toplayarak katkıda bulundu.80
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Resim 15: Mudanya dispanseri

Kurum’un ekonomik sıkıntılarını biraz olsun giderebilmek
için yerel gazeteler de mali durumunu açıkça yansıtan makalelerle
halkın duygularına seslenerek insanları göçmenler için bağış yapmaya
yönlendirmeye çalıştılar. Amasya Gazetesi’nin 5 Aralık sayısında “Yardım
Ediniz”, “Derinden Sesler” başlıklarıyla yer alan yazılar; Giresun’un
Yeni Yol Gazetesi’nin 6 Aralık günkü “Muhacirlere Yardım En Büyük Din
Borcudur” ve Balıkesir’de Zafer-i Millî Gazetesi’nin 13 Aralık tarihli ”Muhacir
Kardeşlerimiz İçin” başlıklı yazıları bu kapsamda yayınlardı. Yine 13
Aralık’ta Çanakkale Gazetesi de “Muhacirlere Yardım Edelim” makalesiyle
kışın bastırdığını, düşmandan zor kaçan ve ancak canlarını kurtarabilen
yüzbinlerce vatandaşın yoksulluklarının kış gelince daha çoğalacağını
hatırlatarak kazanılmış zaferin daha anlamlı olması için bir an önce
hepsinin yerleştirilmesi gerektiğini yazmış, Hilal-i Ahmer’in üstlendiği
göreve dikkat çekip herkesi kuruma yardımcı olmaya çağırmıştı.81
Karma Komisyon Gözlemcileri Mübadeleyi İzliyor
Pek çok vatanseverin özveri ve gayretle tek yürek olduğu değişim
sürecinde Karma Komisyon, Türk ve Yunan taraflarındaki mübadele
gelişmelerinin en yakın gözlemcisydi. Üyeleri güçlü bir işbirliği içinde
çalışıyor, bütün ayrıntıları öğreniyor, sık sık Avrupa başkentlerinde veya
İstanbul’da bir araya gelerek hatta cemiyetlerin yetkilileri ile de görüşerek
durumu değerlendiriyordu. Örneğin, Salib-i Ahmer yöneticilerinden Mösyö
Guerison Cenevreye geldikçe Besim Ömer Paşa ile Hotel Berguess’de
buluşup değişime ilişkin fikir alış-verişi yapıyorlardı.82 Zaten Yunanistan’da
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82

64

THAM Sayı: 28 s. 115-120
ICRA CR/57, 127 (20 Ekim 1924, 27 Temmuz 1925)

Resim 16: Hilal-i Ahmer Selanik İmdat Heyeti Başkanı Dr. Mahir Bey

değişimi gözlemleyen Hilal-i Ahmer yetkilileri bulunduğu gibi, (Resim
16) Selanik’teki Hilal-i Ahmer Heyeti başkanı Mahir Bey, Türkiye’den
Yunanistan’a hareket eden Rumları da İstanbul’da Dr. Garofalides
başkanlığındaki Yunan Salib-i Ahmer heyeti izliyordu.83 İki heyetin de ortak
yargısı, değişimin kurumların özellikle madi yükünü çok arttırdığı ve buna
bir çözüm bulunması gerektiğiydi. Kaldı ki ekonomik sorun değişimin
başlamasından çok kısa bir süre sonra ortaya çıktığında çare arayışı da
başlamıştı. Nitekim Ocak ayında Karma Komisyon Başkanı General Marcia
Dolara ve Yunanistan Heyeti Başkanı Bay Papas, İstanbul’da Mübadele Alt
Komisyon Başkanı Bay Kullerman ve Dr. Tevfik Rüştü (Aras) ile iki tarafın
da gittikçe artan yükünü hafifletecek bir çözüm aramak üzere bir araya
geldiler. Sorunu toplantıdan sonra Hilal-i Ahmer’le ilgili konuları görüşmek
üzere ziyaret ettikleri Hilal-i Ahmer Asbaşkanı Hamit Bey’e, daha sonra
da çözüm bulmayı umarak Ankara’ya taşıdılarsa da84 bu hiç de kolay
gözükmüyordu.
Yaklaşık aynı zaman diliminde Dr. Ömer Lütfü Bey de yine aynı
amaçla İsviçre’de yapılan çeşitli toplantılara katılmaktaydı. Ancak maddi
sorunlara genel bir çözüm bulunması olanaksız görünüyordu. Bu
durumda ümitler, her iki ülkenin kendi halklarından veya dış temaslarla
sağlanabilecek katkılara bağlandı. Hilal-i Ahmer’e de bu katkıyı
sağlayabilmek için yurt içindeki hayırseverlere seslendiği gibi yurt dışından
da yardım istemek düşüyordu. Aslında yıllar boyunca çeşitli ülkelerden
özellikle de Türk ve İslam topluluklarından Cemiyet’e pek çok destek
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gelmişti. Bunun verdiği güvenle İslam ülkelerinden bu kez de yardım
istenmesi kararlaştırılınca hemen bir ayağı Meclis’te, öbür ayağı Cemiyet’in
içinde olan bir heyet kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Rasih
Hoca, Hilal-i Ahmer Komitesi üyesi Kemal Ömer Bey ve Hilal-i Ahmer’in baş
muhasebecisi Nedim Bey’den oluşan bu heyet, Hint Müslümanlarından
yardım istemek üzere Ocak ayının sonuna doğru Hindistan’a hareket etti ve
9 Şubat’ta Bombay’a vardı.85
Hilal-i Ahmer Heyeti Hindistan’da
Hilal-i Ahmer Heyeti’nin Hindistan’a geleceği, orada yayınlanan
Bombay Chronicle Gazetesi’nde önceden duyurulmuştu. Hindistan’daki
Müslüman lobisi, heyeti eli boş göndermemekte kararlıydı. Nitekim bir gün
önceki gazetede ertesi gün heyetin geleceği bildirilirken iyi karşılanması
ve beklediği yardımı alabilmesi için Cemiyet’in amacını da anlatan şu
satırlarla halkın duygularına seslenenilmişti: “...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-umum 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 Avrupalıların tecavüzatına karşı müdafaa eden bir milletin
mümessilleridir.”86
Hilal-i Ahmer Heyeti’nin Hindistan’a gittiği günlerde TBMM’nin
saltanatı kaldırırken yerinde bıraktığı Halifeliği kaldırılacağı söylentilerinin
başlamış olduğu düşünülürse heyete büyük ilgi gösterilmesinde
Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlere yardım toplanmasının
yanı sıra Hint Müslümanlarının böyle bir olasılığı önlemek için İslam
dayanışmasının gücünü göstermek isteğinin de payı olduğu öne
sürülebilir. Bu dayanışma gösterisini İngiltere’nin desteklemiş olabileceği
de bir başka varsayımdı. Bilindiği gibi Halifeliğin kaldırılmasının en
büyük gerekçesi halkın egemenliğinde ulus devlet olarak kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetiminde uluslararası bir kurum olan
Halifeliğin yeri olmadığıydı.87 Dolayısıyla bu kurumun kaldırılmasının
85
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sömügelerindeki bağımsızlık hareketlerini körükleyeceğini bildiğinden
Müslümanların, Halifesiz kalmasını hiç mi hiç istemeyen İngiltere’nin
de Hint Müslümanlarını bu dayanışmaya yönlendirdiği pek de yersiz
sayılamazdı. Zaman içinde gelişen olaylarsa, ikinci düşünceyi doğruladı.
Şöyle ki Aralık ayında Halifeliğin kaldırılacağı halk arasında ve basında
yoğun bir biçimde tartışılırken Başbakan İsmet Paşa’ya, Hint Müslümanları
adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Halifeliği kaldırmasının büyük bir
yanılgı olacağını hatta Halifesiz Türkiye’nin İslam dünyasında saygınlığını
yitireceğini anlatan bir uyarı telgrafı gönderilmişti. Can alıcı noktaysa
bu telgrafın aynı anda İstanbul’daki Halifeci kesime de gönderilmiş
olması ve daha Başbakan’ın eline geçmeden saltanat-halifelik yanlısı
bazı İstanbul gazetelerinde yayınlanmasıydı.88 Hele telgrafı gönderenin
oldukça yüklü ödeneğini İngiltere’den alan İsmailiye Mezhebi Lideri Ağa
Han ve İngiltere Kralı’nın Hint Müslümanları konusunda danışmanı olarak
Londra’da yaşayan Emir Ali olması, destekteki İngliz parmağını gün ışığına
çıkarıyordu. İngiliz Hilal-i Ahmer’i başkanı da olan Emir Ali’nin Cemiyet’in
yansızlık ilkesini hiçe sayarak bu kurumun Türkiye’ye yardımlarını Hint
Müslümanlarını kazanmak açısından yararlı olacağı açıklamasıyla İngiltere
hükümetinin onayını alarak iletmesiyse, bu sava kuşku bırakmıyor.89
İngiliz Hükümeti’nin Hilal-i Ahmer heyetinin Hindistan’a gidişine
bakışı ve beklentileri ne olursa olsun heyet, hem Bombay’da hem de daha
sonra gittiği Delhi’de çok iyi karşılandı. 21 Şubat tarihli Bombay Chronicle
sütünlarında Heyetin Delhi’de Balkan Savaşları sırasında Hindistan Hilal-i
Ahmerinin başkanı olan Türkiye uzmanı Dr. Ansari tarafından kabul
edildiğini haber yaptığı gibi onun Türk-Yunan değişiminin gerekçesini
ayrıntılarıyla açıklayan ve bu işlem boyunca Hilal-i Ahmer’in üstlendiği
insancıl görevi anlatan bir makalesini yayınlanmıştı. O ara Türk heyetinin de
önde gelen Hint Müslümanlarıyla görüşerek durumu açıklamasından sonra
kendi topluluğunu Yunanistan’dan göçen Müslüman Türk göçmenlerine
yardım eli uzatmaya çağıran Mevlana Mohammed Ali’yi90 başkaları izlemişti.
Hindistan’a giden heyet, (Resim 16/a) Mart ayı başında geri
dönerken beklenen yardımı toplayıp beraberinde getiremediyse de Hint
Müslümanları, arkadan bir çekle 96.960 Sterling gönderdiler.91 Zaten
daha mübadele kararının Hindistan’da duyulmasıyla bağışlar toplanmaya
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Resim 16/a: Hindistan Hilal-i Ahmer Heyeti İstanbul’da

başlanmıştı. Madras’ta yayınlanan Muslim Herald Gazetesi’nin yazı işleri
Müdürü Bay Ghatala eliyle İzmir’deki dul ve yetimlere verilmek üzere 4.131
lira,92 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.
Mübadeleye Dış Yardımlar Çoğalıyor
Mübadele için yardım eli uzatan sadece Hindistan değildi. Avrupa
ve Amerika’dan çeşitli ülkelerin Kızılhaçları, yoğun Müslüman nüfusu olan
Balkan ülkeleri de Hilal-i Ahmer’in yükünü hafifleten hatırı sayılır katkılarda
bulundular. Batı ülkelerinden Cenevre Genel Merkezi’nin çağrısı üzerine
Kızılhaç veya Kızılay aracılığıyla her iki ülkenin savaş mağdurlarına kullanılmak
üzere gönderilen yardımların bir kısmı da değişim henüz başlamadan,
Kurtuluş Savaşı’nda harab olan Anadolu’nun onarılmasına katkı olmak
üzere gönderilmişti. Bu yardımlar mübadillerin yerleştirilecekleri yerlerin
onarımına da eğilen Hilal-i Ahmer’in kasasını güçlendirdiğinden değişime
dolaylı veya doğrudan katkılar oldu. Çoğu 1922 Ekim ayı başında yabancı
Kızılhaçlardan gönderilen yardımlara örnek olarak Çekoslovakya’dan
gönderilen 10,000 Çek lirasını, Cenevre Kızılhaçı’nın gönderdiği 2000 frankı,
Romanya Kızılhaçı’nın gönderdiği 20,000 ley’i, İspanya Kızılhaçı’ndan gelen
2500 İspanyol frankını, gösterebiliriz.93
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Değişim başladıktan sonra da yurt içinden, yurt dışından bireylerin
veya aralarında örgütlenen grupların mübadillere kullanılmak üzere Hilal-i
Ahmer’e katkıları, yerleştirmeler bitene kadar hiç eksilmedi. Örneğin,
İstanbul’a gelen göçmenler için kurduğu çorba dağıtım merkezi ile
ün yapmış Amerikalı Bn. Dorothy Wills’in Yanya’dan Pendik’e getirilen
göçmenlere harcanmak üzere gönderdiği 100 lira,94 Romanya’da Pazarcık’ta
kurban derilerinin satışından edinilen 68,51 ley, 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 franklık
çek95 bunların sadece bir kısmıydı.
Kıbrıs halkından gelen 125 sterling, Kıbrıs Türk Ocağı ve Hürriyet
Kulübü’nün düzenlediği müsamereden elde edilen 12 sterling,96
Bulgaristan’da Filibe’deki Müslümanların gönderdiği 35.300 leva,97
Boda Kazası’ndan gelen 10.714 leva, Drama’daki dispanserlerde halkın
oluşturduğu bağış kutularında toplananlar, Paris Türk yurdu gençlerinin
gönderdiği 525 frank98 da göçmenlere iletildi. Avusturyalı eczacıların
katkısıysa 5 Şubat’ta Kızılhaç eliyle gönderdikleri ilaçlardı.99
Okyanus ötesinden Venezuella Kızılhaçı 6 Ocak’ta 1000 Fransız
Frankı gönderdi.100 ABD’den gelen 92 dolar ve 270 sterling’in, New York’taki
Teavün Cemiyeti’nin gönderdiği 290 dolar ve 14 sandık giysinin,101 Fethi
Bey’in önderliğinde Beykoz Parkı’nda düzenlenen garden partiden
elde edilen gelirle birlikte102 göçmenlere dağıtılması kararlaştrıldı.
(Resim 17) 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 kuruşu onlara, o zavallı aç ve çıplak muhacir kardeş ve
kızkardeşlerine ayır ve gönder. Bunu sakın unutma!”103 Bu çağrı da yanıtsız
kalmadı ve Yeni Dünya’dan da göçmenlere hatırı sayılır destek getirdi.
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

THAM 1924, Sayı: 36, s. 432
THAM Sayı: 34, s. 360
THAM Sayı: 30, s. 195
THAM Sayı: 33, s. 279
THAM Sayı: 30, s. 195
ICRA 3333/1024 Bk. Belge: 9
ICRA 3297/1024
THAM Sayı; 29, s. 136
İbid
THAM Sayı: 34, s. 323-24
69

Resim 17: Hilal-i Ahmer göçmenlere çamaşır v.s. dağıtıyor

Genel Merkez, bir yandan da yurt içindeki etkin kuruluşları harekete
geçirmeye çalıştı ve İstanbul Ticaret Odası’ndan bir bağış komitesi kurarak
yardım toplamasını istedi. 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 çevrelerden
bağış toplamaya başladılar.104
Hilal-i Ahmer’e ulaşan katkılar bekleneni aşınca Genel Merkez
bağışların yerinde kullanılması için bir takım esaslar belirlemek gereğini
duyduydu. Bu doğrultuda alınan kararla harcamaların merkezlerin onayı
ile yapılması, onay olmadan şubelerin ancak ivedi ve acil harcamalar
yapması, merkezlerin de her ay bütün hesapları Mübadale İmar İskan
Vekaletine göndermeleri istendi.105 Bu, Genel Merkezin iyi niyetle belli bir
amaca kullanılmak üzere gönderilen paraların savurganlıkla tüketilmemesi,
bağışların yerini bulması ve her zaman çıkabilecek çıkarcı, kötü niyetlerin el
verdiğince engellenmesi için almak zorunda kaldığı bir önlemdi.
Ancak, yüklü bağışlara ve bunların merkezi bir yönetimle dengeli
dağıtılıp kötüye kullanılmaması için alınan bütün önlemlere karşın,
göçmenlerin gereksinimleri ve savaşı izleyen onarımların kaçınılmaz büyük
ve ertelenemeyecek harcamaları, Cemiyet’in kasasını hızla boşaltmaktaydı.
Bu darboğaz daha başlangıçta belli olduğundan, hatırlanacağı gibi
104
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Mustafa Kemal Paşa da Hilal-i Ahmer’in fahri başkanı olarak İslam alemine
tam metni daha önce verilen seslenişiyle mübadele koşullarını anlatıp
Cemiyete katkıda bulunmalarını istemişti.106 Ama gereksinmeler basının
katklıları ve heyetin çabalarıyla çoğalan bağışlarla da karşılanmayınca yeni
bir programla İmar İskân ve Mübadele Vekaleti’nden maddi destek alınması
kararlaştırıldı.
Öte yandan, sorunların çeşitliliği de farklı çabalar gerektiriyordu.
Çoğu rençber olan veya tütün yetiştiren göçmenler, genellikle eşyalarının
yanı sıra ürünlerini ve büyük ve küçükbaş hayvanlarını da beraberinde
getiriyorlardı. Yunanlarsa zaman zaman bu ürünlere veya hayvanlara
el koyuyorlardı. Bunu öğrenen Türk göçmenlerin birçoğu yaşadıkları
yerlerden ayrılırken alelacele mal varlıklarını veya ürünlerini yok pahasına
elden çıkarıyorlardı. Bu gibi durumlar da Hükümetin birtakım önlemler
alarak devreye girmesini gerektirmişti. Örneğin, tütün yetiştirenlerin
tütünlerinin ziyan olmaması için hükümet, Tütün İdaresi ile anlaşıp tütün
nakli için bir milyon lira avans sağlamış ve Samsun ile İzmit’te büyük tütün
depoları hazırlatmıştı.107 Yunanlılar’ın el koyduğu tütün ve hayvanlar için
de Yunan Hükümeti’nden 21.833 drahmi alınarak zarar gören göçmenlere
ödenmişti.108 Ama en önemli sorun, göçmenlerin yerleştirilmesiydi.
Göçmenlere Yeni Yurt
Göçmenlerin yeni evlerine yerleştirilmesinde Yunanistan’la karşılıklı
olarak benimsenmiş iki ilke bir de Türkiye’ye özgü sorun öne çıkıyordu.
İlkeler, göçmenlerin ayrıldıkları ortamdaki uğraşıları elverdiğince
gözetilerek göçle boşalmış yerlere yerleştirilmeleriydi. Türkiye’deki sorunsa
savaşta baştan başa çok büyük zarar görmüş olan ülkede yeni yerleşim
bölgelerine götürülen göçmenlere konut olmak üzere ister istemez harap
evlerle araziler gösterilmesiydi. Evlerin onarılmasıysa bir an önce el atılması
gereken en ivedi işlerdendi. Aslında Mudanya Bırakışması’ndan 1923 yılına
kadar 1.120 ev onarılmış, 986 evin onarımı da kısmen tamamlanmıştı.109
Yine de özellikle iyice harap olmuş İzmir, Bilecik, Manisa, Eskişehir
bölgesinde göçmenler, doğramalarının tümü ısınmak için sökülüp yakılmış
evlere yerleşmek zorunda kalmışlar, Mübadele, İmar ve İskân Vekaleti
çok sınırlı bir yardım yapabildiğinden yeni konutlarını onarırken büyük
sıkıntılar çekmişlerdi. Vekaletse devlet bütçesinin yetersizliğini bildiğinden
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sık sık Hilal-i Ahmer’e başvurmak zorunda kalmıştı. Örneğin, 25 Aralık
1923’te Hilal-i Ahmer’e yazarak en çok yakılıp yıkılmış yerlerden olan
Samsun, Bilecik, Eskişehir, Erdek, izmir ve Saruhan yöresinde onarımlar
nerdeyse olanaksız olduğundan en az üç-dört köy inşa edilmesi için yardım
istemişti.110 Oysa Türkiye’ye gelenlerden daha az sayıda olan Yunanistan’a
giden göçmenlere yedi ayrı Amerikan derneği yardım eli uzatmış,
Milletler Cemiyeti de Yunan Millî Bankası’na bu kimselere yardım amacıyla
kullanılmak üzere 6 milyon drahmi kadar uzun vadeli borç verebileceğini
bildirmişti.111
Göçmenlere ev, gıda ve para sağlamak elbette bütün sorunları
çözmüyordu. Onları bir an önce kendilerine yeterli, bir başka deyişle,
üretken hâle getirmek, güncel yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından
olmazsa olmazdı. Hilal-i Ahmer Merkezi, bunun ilk adımı olarak yerleşim
planlamasını yürütmek ve göçmenleri üretken hale getirecek altyapının
hazırlanmasını sağlamak üzere Ankara eski Müftüsü Rıfat Efendi (Börekçi)
başkanlığında 8 kişilik bir idare heyeti seçti. Bu heyet planlamanın ihtiyacı
yanıtlayacak şekilde yapılmasına, yerleşim yerlerinin göçmenlerin tarım,
tütüncülük, ticaret gibi belli başlı uğraşıları dikkate alınarak belirlenmesine
ve elverdiğince onarılmasının sağlanmasına özen gösterdi. Örneğin, 1923
Kasımı’nda onarımına başlanan Samsun yöresine tütüncü göçmenler
yerleştirildi.112 İstanbul ve çevresine yerleştirilenler genellikle Selanik,
Serez, Yanya, Kavala, Hanya ve Teselya’da ticaretle uğraşanlardı. Adana ve
çevresine Batı Rumeli’den gelenler yerleştirildi. Tahribatın daha az olduğu
Mersin ve köylerinde hazır durumdaki evlerin çoğuna bir arada yaşamak
üzere 5-6 aile oturtuldu.113 Bursa’da Ziraat Müdürlüğü’nün gözetiminde
bir komisyon da toprağı sürdürüp bu yöreye gelenlerin imece usulü
çalıştırılacakları ekim arazilerini hazırlamaya başladı.114 Cemiyet, tarım
alanında çalışacak göçmenlere pulluk, tırmık gibi aletler, zeytin ve meyva
ağacı fidanları, kimilerine de öküz, inek gibi büyükbaş hayvanlar dağıttı.115
1923-25 yılları arasında çeşitli bölgelere 342.626 göçmen
yerleştirildi.116 1924 Temmuzuna kadar Yunanistan’dan göç edeceklerin
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Resim 18: Değişimle gelip Hilal-i Ahmer’in yeni mekanlarıına yerleştirdiği Türklerden

yaklaşık dörtte üçü yani 300.000 den fazlası gelmişti. Bu kimselerin çoğu
Adana, Antalya, Konya, Muğla, Aydın, Bilecik, Kayseri, Sivas, Şebinkarahisar,
Samsun, Tokat, Niğde, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kocaeli,
Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’ye yerleştirildi.117 (Resim 18)
Beş yıl süren mübadele sırasında Hilal-i Ahmer, kaynaklarının ve
etkinliklerinin büyük bir kısmını bu konuya ayırdı. Bu iş için değişimin en
yoğun yılı olan 1924’te kasasındaki nakit 1.386,053 liranın yaklaşık 435.491
lirasını harcayarak118 yaklaşık yarım milyon göçmenin türlü gereksinmeleri
ile yakından ilgilendi. Sağlık araç-gereçleriyle giyim ve yiyecek maddelerinin
göçmenlere ayrılan yerlere taşınması, gerekli aşıların yapılması, yaşlılarla
çocukların bakımı, hastaların tedavisi gibi, Yunan Kızılhaçı’nın Amerikan
heyetlerinden yardım alarak yaptığı işleri Cemiyet, büyük ölçüde Türkiye
Büyük Millet Meclisi ile olan işbirliği ve başta Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa
Kemal Paşa olmak üzere halkın desteğiyle gerçekleştirebildi.
Dünyanın ilgi ile izlediği mübadelede bir çok ülkenin bireysel ve
kurumsal bağışlarla Hilal-i Ahmer’e verdikleri destek119 göçmenlerin
sorunlarının giderilmesinde çok yararlı olduysa da kadrosunun iç ve dış
bağışları yerinde kullanmadaki ustalığı ve hesap işlerine gösterilen özen
yadsınamazdı. Nitekim, gerçekten çok zor bir iş olan mübadele ve bu
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işle ilgili bakanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1924 Ekim ayı sonuna
doğru başlayıp hafalarca süren görüşmelerde yoğun biçimde eleştirilirken
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin konu edilmemesi, bu özenin göstergesiydi.
Özenin ödülüyse bu kurumun sadece göçmenlere odaklanmayan özverili
ve becerikli çalışmalarını dikkatle izleyen Cumhurbaşkanı’nın 1926 yılında
TBMM’ni açış söylevinde “Tarih-i harb-i sıhhide ve memleketin muavenet-i
içtimaiye tarihinde bir mevkii mahsus ihraz etmiş olan Türkiye Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin bu sene zarfında mübadillerin sıhhi ve ilbas ve iskan umuruna
ve memleketin afat-ı içtimaiye ve arziyesine yaptığı yardımları takdirle
zikrederim” sözleriyle Cemiyet’e teşekkür etmesiydi.120
3. SAVAŞ ESİRLERİ VE HİLAL-İ AHMER
Savaşlarda yaralı ve hasta askerlerin yanı sıra tutsak alınan askerlerin
durumu da ilgi bekleyen önemli bir sorundu. Salib-i Ahmer kurulduğu
yıllarda Avrupa’daki savaşlarda çarpışan tarafların tutsak alınan askerlerinin
esir tutuldukları yerlerdeki koşullarından ülkelerine geri dönüşlerine kadar
uzanan sorunlarının giderilmesinde az da olsa yararlı olabilmişti. Sonraki
yıllarda Salib-i Ahmer tutsaklara esir tutuldukları yerlerde de el uzatmış,
ancak, yardım kurumlarının ilkelerini belirleyen Cenevre Sözleşmesi
imzalanana kadar esirlere kurumsal, düzenli ve yeterli yardım yapılmamıştı.
Ne ki yetersizlikler bundan sonra da sürmüştü. Askerlere ve sivillere sunulan
insani yardımın iyileştirilmesini hedefleyen Salib-i Ahmer konferanslarında
savaş tutsaklarının sağlık sorunlarından aileleri ile haberleşmelerine
kadar uzanan yetersizlikler yardım kurumlarının ilgilenmesi gereken
uluslararası insani bir sorun olarak ele alınıp bu konuda örgütlenmek
gerektiği görüşülmüş, 1906 Londra Konferansı’nda da konuyla ilgilenecek
komisyonlar kurulması önerilmişti.
1912 yılının Mayısı’nda ABD’nin başkentinde toplanan IX.
Washington Salib-i Ahmer Konferansı, birçok sorun gibi bu sorunun da
çözülmesi açısından bir dönüm noktası oldu. Dr. Besim Ömer’in Osmanlı
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin delegesi olarak katıldığı bu konferansa Fransa
Salib-i Ahmer Cemiyeti, savaş tutsaklarına yapılabilecek yardımları
sıraladığı ayrıntılı bir raporla gelmişti. Temelde savaş esirlerine insanca
yaklaşılması gerektiğini vurgulayan bu rapor, tutsaklara davranışların
yetkili ve sorumlu kimselerin bireysel eğilimlerine bırakılmaması, bunların
komisyonların saptayacağı ve uluslararsı kabul gören genel kurallarla
belirlenmesi, uygulamaların yine uluslararası komisyonlar tarafından
denetlenmesi gibi noktalar içeriyordu. Kongrede tartışılıp düzenlenen
120
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rapor, öbür ülkelerin Uluslararası Salib-i Ahmer Komitesi’ne görüşlerini
bildirmeleri istenerek aşağıda özetlenen şekliyle kabul edildi:121
“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 ihtimamına tevdi vazifesiyle mükellef birer komisyon-ı
mahsus teşkil edeceklerdir. Beynelmilel Komite, alakadar hükümetler
nezdinde resmen tanınmış, bitaraf murahhaslar vasıtasıyla ianatın, isim ve
hüviyyetleri münferiden bildirilen efrad arasında tevziini deruhte edecek,
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 tekeffül ve tesfiye
eyliyecek ve bundan maada üsera-yı harbiye komisyon-ı mahsusları
Cenevre Beynelmilel Komitesi’yle münasebette bulunacaktır.”
Savaş esirlerine insancıl davranılması için Washington’da alınan
önemli kararın ilk olumlu sonucu, Balkan Savaşları sırasında Cenevre’deki
Beynelmilel Salib-i Ahmer Merkez-i Umumisi’nin girişimiyle esirlere
aileleriyle yazışmaları, gönderilen paketlerin ellerine ulaşması gibi
noktalarda yardımcı olmak üzere Belgrad’daki İsviçre Konsolosunun
başkanlığında uluslararası bir şirketin kurulmasıydı. Cenevre Salib-i Ahmer
Merkezi’nin 16 Kasım 1912 tarihli yazısıyla Genel Merkez’in gözetim ve
denetimi altında çalışacak bu şirketin kuruluşunu duyurmasına hemen ilgi
gösteren Hilal-i Ahmer Cemiyeti de benzer bir örgütlenmeye yönelerek
Üsera Komisyonu’nu kurdu.122
Hilal-i Ahmer Üsera Komisyonu’nun İlk Hizmetleri
Osmanlı Devleti’nin hızla yenilgiye sürüklendiği Balkan Savaşları
sırasında pek çok Osmanlı askeri aynı hızla tutsak düşünce Hilal-i Ahmer
Cemiyeti, Osmanlı savaş esirleri açısından çok yararlı olabilecek bu
uluslararası acenta ile doğrudan ilişkiye girmekte gecikmediği gibi 13
Aralık123 1912’de yapılan Merkez-i Umumi toplantısında Türk tutsaklara
ayrıca yardımcı olabilecek Üsera Komisyonu (Esirler Hey’eti) adıyla bir
komisyon kurmayı kararlaştırdı. Bu karar üzerine hiç vakit geçirmeden
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi’nden Kasım İzzettin, Rıfat ve Haydar
Beylerden oluşan Üsera Komisyonu kuruldu. Bu komisyonun yazışmalarını
yürütecek kimseleri seçmek üzere yapılan yarışmada başarılı bulunan
Faik Sabri, Ali Macit, Şerafettin beyler, katiplik görevine getirildiler. Kurum
dışından Edirne Evkaf Müdürü Süleyman Faik Bey de yazışmalar ve benzeri
işlemlerde gönüllü yardımcılık yapmayı üstlendi. Böylece 14 Aralık’ta
çalışmaya başlayan komisyona önce Hilal-i Ahmer Merkezi’nde özel bir oda
ayrıldı. Ancak esir düşmüş olanların çokluğu ve onlardan haber alabilmek
için başvuran yakınlarının binleri bulacağı gözetilerek heyet Hilal-i Ahmer’in
Tophane’deki eski dairesine yerleştirildi.124
Hilal-i Ahmer’in üstlendiği bütün görevleri gibi Üsera Komisyonu’nu
da mali, siyasi ve duygusal yönleri olan çok büyük bir görev bekliyordu.
Balkan göçmenlerinin olanaksızlıkları, Türk esirlerin tutuldukları yerlerdeki
perişanlıkları öğrenildikçe bu komisyonun görevi tutsakların kötü
durumlarını iyileştirmeye de uzanmıştı. Nitekim Bulgaristan’da Türk
göçmenlere eza-cefa çektirdiğinin yaygın biçimde duyulması Bulgar
makamlarını ülkelerinde müslümanlara iyi davranıldığını, onlara tam bir
eşitlik içinde davranıldığını, tıbbi hizmetler sunulduğunu ve Hilal-i Ahmer’in
Selanik’e tıbbi heyetler geçirmesine müsaade edildiğini İngiltere’ye
bildirmeye zorlamıştı.125
Komisyonun en öncelikli işiyse tutsak alınan Türkler’in adlarının
ve yerlerinin saptanmasıydı. Ne ki isim ve yer listeleri hazırlayabilmek için
yurt dışından yanıt beklemek zorunda olduğundan bu, kendi çabalarını
aşan bir işti. Bunun için sistemli bir çalışma başlatan Komisyon ilk olarak
Belgrat’taki Uluslararası Kızılhaç Komisyonu’ndan ve Bulgaristan, Sırbistan,
Yunanistan, 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 iletti.
Ancak, Hilal-i Ahmer’in de ısrarla yenilediği baş vurulara karşın, Balkan
devletlerinden Şubat’ın ilk günlerine kadar bir cevap alınamadı. İlk yanıtlar
gelince Komisyon 12 Şubat’tan başlayarak gazeteler aracılığıyla haftada
üç gün kapılarını kayıplarını aramak için başvuranlara açtığını ilgilenenlere
duyurdu. Bu duyuru üzerine tutsak düşmüş yakınlarından haber
alamamanın üzüntüsü ve çaresizliği içinde kıvrananlar, salı, perşembe
veya cumartesi Tophane’ye koşarak kent dışından olanlar da mektup
veya telgraflarla Hilal-i Ahmer’e başvurmakta gecikmediler. Daha ilk
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günlerde Üsera Komisyonu’nun elinde yanıt bekleyen 600’ü aşkın dilekçe
toplanıverdi.126 Aranan ismin yeri ve durumu belli olduğu durumlarda
ailelere mektup veya telgrafla hemen bilgi veren komisyon, aşağıdaki
örneğin benzeri bu dilekçeleri Yunanistan’la Bulgaristan’ın çıkardığı
güçlükler ve esirlerin yüksek sayısı yüzünden gecikmeli de olsa tek tek
yanıtlamaya özen gösterdi.127
“Dersaadette Tophane’de Kılıç Ali Paşa Cami-i Şerif karşısında
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Komisyonu Riyaset-i Aliyyesine:
Beyefendi Hazretleri,
Düvel-i müttefıkaya esir olan ümera ve zabitan ve efrad-ı Osmaniye’nin
hayatlarını Belgrat’da teşekkül eden Beynemlilel 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 buyurulmasını rica
ederim efendim.
Mart 1329
Aydın Vilayeti’nde Tire Kasabası’nda
Dava Vekili Özmesçioğlu
İmza: Şevket Hami
343 cevap yazıldı 11 Mart 329
(İmza: Seyfettin)”

Kısa bir sürede, yakınlarının hayatta olup olmadığını, hayatta iseler
esir tutuldukları yerleri öğrenmek isteyen asker yakınlarından bizzat
başvuranların sayısı 4.350’yi aştı. Ne var ki Sırbistan’daki esir Türk subay ve
erleriyle Yunanistan’daki esir Türk subaylarının isimlerini içeren defterlerin
ancak bir kısmı Hilal-i Ahmer Üsera Komisyonu’nun eline geçmişti. İsimleri
listelerde bulunmayan subay ve erler için Beynelmilel Salibi Ahmer
Komisyonu’na 300 mektup yollandıysa da ancak 70 yanıt alınabildi.
Bunun üzerine 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. Yine de Üsera Komisyonu gönderilen
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listelerin yetersizliği nedeniyle başlangıçta ancak yüz kadar esir ailesine
olumlu cevap verebildi. Öte yandan kayıplarını arayan ailelere telgraf
ücretini üstlenmek koşuluyla işlemlerini hızlandırma olanağı sağlandı ama
30 aileden yalnız 10’undan yanıt alabildi.128
Hilal-i Ahmer Üsera Komisyonun ikinci işi, yerleri belirlenen esirlerin
aileleri ile haberleşmelerini sağlamak ve yakınlarının gönderdiği paraları,
armağanları sahiplerine ulaştırmaktı. Bu konuda ciddi çabalar gösteren
Komisyon, 1 Mart 1329 (1913)’dan başlayıp Nisan sonuna kadar 53
posta havalesinin (mandapost) ve 30’dan fazla çamaşır paketinin çeşitli
yerlerdeki esirlerin ellerine geçmesini sağladıyda da129 ulaştıramadıkları
veya gecikmeli olarak teslim edilenler için eleştirilmekten kurtulamadı.
Aslına bakılırsa esir acentası ve esir komisyonları Balkan savaşlarına
kadar örneği görülmemiş uygulamalar olduğundan, bazı eksikliklerinin
doğal sayılması gerekiyordu. Bu nokta, yabancı hükümetlerin Harbiye
Nezaretlerinin ellerindeki esir defterlerini hızla düzenleyerek Salib-i Ahmer
ve Hilal-i Ahmer merkezlerine devretmeleri dileğiyle birlikte Salnamede şu
satırlarla vurgulanmıştı:
“Üsera ile aileleri arasında revabıt ve muhaberat tesis, hedaya irsal
için Salib ve Hilal-i Ahmer merkezlerinin tavassut eylemesi hakkında ittihaz
olunan karar Balkan Muharebesi’nde 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 aralarında muhaberat tesis
edilmesine imkan hasıl olmuş, bir çok aileler medid endişelerden, bir çok
üsera şedid müzayekalardan kurtarılmışlardır.”130
Esirlerin aileleriyle bağlantılarının kurulmasında çok yararlı
olan Üsera Komisyonu, Balkan ülkelerinin eline geçen yerlerden olup
İstanbul Darülfununu’nda okuyan gençlerin aileleriyle haberleşmelerini
sağladığı gibi zor durumda olanlara borç para da verdi.131 Ayrıca,
öğrenebildiği kadarıyla esirlerin sağlık durumlarıyla da ilgilendi. Örneğin,
barış imzalandıktan sonra Bulgaristan’da, özellikle Rusçuk’ta bulunan
binlerce Türk esirden lekeli humma hastalığına yakalanmış olanların
araç yokluğundan memleketlerine dönemediklerini öğrenen Komisyon,
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İstanbul’un en tanınmış dört doktoruyla 40 hastabakıcıdan oluşan bir sağlık
ekibini Bulgaristan’a gönderdi. Bu ekip, büyük çabalar göstererek hastalığın
pençesinden kurtardığı kimseleri yurtlarına kavuşturmayı başardı.132
Birinci Dünya Savaşı’nda Üsera Komisyonu
Bu olumlu izlenimler Üsera Komisyonu’nun Balkan Savaşları’nı
izleyen Dünya Savaşı yıllarında da etkin bir kurum olmasına önayak
oldu. Nitekim, bu komisyonun Balkan Savaşları sırasındaki başarılı
hizmetleri Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonunda Hilal-i Ahmer Üsera
Komisyonunu Türk ve yabancı binlerce esir yakınının büyük umut ve
beklentilerle uzandıkları yer yaptı. Bu büyük savaşta Mısır’dan, Yemen’den,
Irak’tan Kafkasya’ya, Sibirya’ya kadar yaygın alanlardaki Türk esirlerinin her
türlü sorunlarına devlet adına Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Heyeti eğildi.
Oysa bu çalışmanın ilk cildinde anlatıldığı gibi Osmanlı Harbiye Nezareti
Dünya Savaşı başlangıcında yabancı ülkelerin esirleri hakkında bilgi almak
için başvurdukları Hilal-i Ahmer’in savaş tutsaklarıyla ilgilenmesini 1915
Ekimi’ne kadar onaylamamıştı (bk. I. Cilt, Üsera Komisyonu altbaşlığı).
Bununla birlikte Cemiyet, Çanakkale Muharebeleri’ndeki esirlerinin
listesini isteyen İngiliz ve Fransız Salib-i Ahmer temsilciliklerine 1915
Nisanı’nda bekledikleri bilgiyi göndermiş, böylece resmen vazifesi olmayan
bir işe karışmış olsa da o anki sorun bir olup bittiyle çözülmüştü. Zaten
daha savaşın ilk aylarında esirlerin çoğalmaya başlamasıyla yaşanan
yetersizlikler Hükümete geri adım atmayı gerektirince Almanya ve
Avusturya-Macaristan’ın da önerisiyle yapılan incelemeler sonunda
Hilal-i Ahmer’in görevlerine kaçınılmaz olarak tutsaklarla ilgilenmek de
eklendi. Şöyle ki bu öneri karşısında Hilal-i Ahmer Yönetim Kurulu’nun
yabancı ülkelerin tutsaklara yardım için uyguladığı yöntemi öğrenmek
üzere 1916 yılı başında Viyana’ya gönderdiği Üsera Şubesi Müdürü İzzet
Bey çeşitli görüşmeler yapıp garnizonları dolaştıktan sonra dönüşünde
bir raporla esirlerin adlarının, yerlerinin, tutuldukları garnizonlardaki
durumlarının saptanmasıyla Salib-i Ahmerlerin ilgilendiğini, gönderilen
para, paket, kitap ve mektupları bile bu kuruluşların yerlerine ulaştırdığını
bildirince tutsaklara ulaşılıp yardım götürülmesine o zamana kadar aracılık
yapan elçilikler yerine Cemiyet’in el atması onaylanmıştı.133 Kuşkusuz bu
onayın verilmesine Türk esirlerin her yerde perişanlık içinde oldukları ve
kötü davranışlarla karşılaştıklarının öğrenilmesinin de katkısı olmuştu.
Nitekim İngilizlerin Türk esirlerine kötü davrandığını, nakiller sırasında
aç, susuz, havasız bırakıldıklarını hatta bazılarının darp edildiğini öğrenen
Başkumandan Vekili Enver Paşa Hilal-i Ahmer Merkezine yazarak bu
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durumu Salib-i Ahmer Merkezine bildirip durudurlmasını sağlamasını
istemişti.134 Kaldı ki bu durum, İstanbul’daki Amerikan Elçisi’nin bile
kulağına gelmiş, o da 1915 Eylülünde Mondoros’ta esir tutulan Türkleri
örnek gösteren bir yazıyla İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na bu konuda
uluslararası kuralların gözdı edilmemesine özen gösterilmesini hatırlatmak
gereğini duymuştu.135 1917 Aralık ayı sonunda da Bern’de, Hilal-i Ahmer
temsilcisinin de katıldığı bir toplantı yapılmış ve Osmanlı esirlerinin
durumlarının iyileştirilmesini öngören bir anlaşma imzalanmıştı.136
Hükümet Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne yeşil ışık yaktıktan sonra
Üsera Komisyonu, Türk esirlere yardım eli uzatıp onlara her bakımdan
yararlı olabildi. Örneğin, esirlere gönderilen eşya paketlerinin bir an önce
bekleyenlerin ellerine geçebilmesi için postalanma işlerini İngiliz ve Fransız
Salib-i Ahmerlerinin yaptığı gibi tarafsız ülkeler olan İsviçre ve İspanya’daki
bazı hayır derneklerine verdi. Böylece Türk esirlerine kısa zamanda 49.000
paket ulaşmasını sağladı. İngiltere’nin Mısır, Hindistan ve Çin’de esir
karargâhlarında topladığı Türk esirlere de okuma-yazma öğrenmeleri için
okuryazar subaylardan yararlanarak okullar açtı; buralara okul kitapları
gönderdi.137
Savaş boyunca Hilal-i Ahmer’in programı doğrultusunda çalışan
Üsera Komisyonu, Anadolu’daki esir garnizonlarını denetleyerek
yabancı esirlere eğilmek, her ikisinin de durumlarının iyileştirilmesi için
görüşmeler yapıp bu işe parasal destek bulmak gibi görevler de üstlendi.
1915-18 yılları arasında yurt içindeki yabancı ve Osmanlı’nın savaştığı
cephelerdeki Türk esirlerin tutuldukları yerlerdeki koşullarından sağlık
durumlarına kadar türlü sorunlarına eğildi, yardım malzemeleri ve
mektuplarını ulaştırdı. Anadolu’daki çeşitli esir garnizonlarına Türkiye’deki
- Amerika ve Hollanda elçiliklerinden teslim aldığı 8765 balya eşya ve
gıda maddesinin kaybolmadan götürülmesini sağladı. Bu işlemde yetkili
olarak görevlendirilen Hüseyin Rıfkı Bey İzmit, Adapazarı, Eskişehir,
Afyonkarahisar, Gediz, Manisa, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Konya, Bor,
Bilemedik garnizonlarındaki ayrıca Konya-Ankara-Kastamonu illerindeki
İngiliz ve Fransız esirlerine gönderilen 8 vagon çeşitli eşyayı hiç fire
vermeden yerlerine götürüp dağıtılmasına bizzat gözlemci oldu.138
Pozantı’dan Musul’a kadar bir alanda demiryolu inşaatında çalışan yaklaşık
7,000 esire gönderilen çok mikdarda eşya ve paranın dağıtılmasını kontrol
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etmekle de görevlendirilen Rıfkı Bey bu kimselere gönderilen ve İstanbul’a
gelene kadar bir kısmı kaybolan paketlere yurt içinde de yeni kayıplar
eklenmemesine büyük özen gösterdi ve yaklaşık 200.000 paketin yeni
kayıplar verilmeden sahiplerine ulaştırılmasını sağladı.139 Komisyonun
çalışmaları kapsamında Dünya Savaşı yıllarında Anadolu’daki esirlere
46.410 havale ile 1916 senesine kadar 93,342; 1917 senesinde 246,769;
1918 senesinde 349,505, 1919 senesi Mart sonuna kadar 23,934 lira olmak
üzere 713,350 Lira iletildi.140
Üsera Komisyonu’nun Çalışmalarına Önemli Bir Örnek: Rusya
Hükümet, esirlerle ilgilenmesini onayladıktan sonra yurt dışında
da çalışmalarını hiç durdurmayan Üsera Komisyonu, Salib-i Ahmerlere
başvurarak Rusya, İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından tutsak alınan çeşitli
yerlerdeki Türk esirlerine ulaşmak için destek istedi. Böylece esirlerle daha
kolay bağlantı kurup daha yararlı olabileceğini bilerek üç kıtaya yayılmış
esirlere ulaşma programıyla çok zor ama çok yararlı olan işine koyuldu.
1917 yılı yazında en çok Türk esirinin
bulunduğu Rusya’ya uzandı. Bu ülkede çok da
kötü durumda oldukları öğrenilen Türk esirlerine
yardım malzemesi götürebilmek için en uygun
yerler, Rusya’ya komşu olan tarafsız İskandinav
ülkeleriydi. Hatta Hamburg merkezli Alman
Kızılhaçı Kopenhag’da bir özel şube açmış,
buradan Alman esirlere Alman, AvusturyaMacaristan, İsveç ve Danimarka hükümetlerinin
ve Kızılhaçlarının - yoğun yardımlarını sağlamıştı.
Bağlaşıklarına Osmanlı Devleti’nden çok farklı Resim 19: Rusya günlerinde
yardımlar yapıldığını gören Hilal-i Ahmer de elini
Yusuf Akçura
taşın altına koyarak Rusya’da sayısı 60-70 bini aşan
Türk esirlerine el uzatmaya karar verdi. Onlara yapılabilecek yardımların
türünü ve yöntemini saptamak üzere Üsera Şubesi Müdürü İzzet Bey’i,
bu kez İsveç ve Danimarka’ya bir inceleme gezisine gönderdi. İzzet Bey’in
gezisi sonunda hazırladığı rapor doğrultusunda Cemiyet, durumları hiç
de iyi olmadığı öğrenilen Rusya’daki Türk esirlerine büyük gereksinimleri
olan yardım malzemelerinin ulaştırılması için kurumun aslarından
Akçuraoğlu Yusuf Bey’i Osmanlı Hilal-i Ahmer temsilcisi (murahhası) olarak
görevlendirdi. (Resim 19)
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Kopenhag’da Esirler Konferansı
Yusuf Bey, İskandinav ülkelerinden görevine başlamak üzereyken
Alman ordularının yenilgilerine Rus İhtilalinin eklenmesiyle savaşın
sonunun yaklaştığı anlaşılmış, üstelik yönetim Bolşeviklerin eline geçince
Cumhuriyet Hükümeti, Rusya’daki bütün esirleri serbest bırakıvermişti.
Aslında bu, yeni hükümet açısından çok da akıllıca bir karardı çünkü
böylece esirlere yönelik tüm harcamalardan kurtuluyordu ama aynı
karar, Rusya’yla savaşmış devletlerin karşısına çözümlenmesi gereken bir
esirler sorunu çıkarmıştı. Bu devletler de esirlerini biran önce ülkelerine
döndürmek telaşına düşmüşler ve Kopenhag’da Uluslararası Mübadele-i
Üsera (esir değişimi) Konferansı düzenlemişlerdi. Danimarka Hükümeti, bu
konferansa Osmanlı Devleti’ni de çağırınca Bahriye Miralayı Rauf (Orbay),
Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Seyfi, Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi Müdürü İzzet
ve zaten o yörede görevlendirilmiş olan Akçuraoğlu Yusuf Beyler, Osmanlı
delegeleri olarak Kopenhag’a gönderildiler.141
Daha konferans toplanmadan bağlaşıklarının Türk esirlerin
durumunu gözardı ederek kendi esirlerini Rusya’dan çıkarmaya
odaklanacağını anlayan bu ekip Türk tutsakların da yurda dönüşlerini
hızlandırabilmek için iş bölümü yaparak göreve başladı. Ekibe sonradan
Osmanlı Harbiye Nezareti temsilcisi olarak katılan Topçu Binbaşı Hakkı
Bey’in görevi Alman Üsera Komisyonu’nun bazı oturumlarına katılarak
Osmanlı esirlerinin haklarını savunmaktı. Esirlerin aileleriyle yazışmalarının
sağlanması, Alman Komisyonları kanalıyla karargahların boşaltılarak
esirlerin yola çıkartılması, harcırahlarının ödenmesi, İmparatorluk sınırlarına
kadar olası sağlık sorunlarını gözetmek üzere her ekipte bir hemşirenin
bulunmasının sağlanması ve bu işlemlerle ilgili kayıtların tutularak Osmanlı
Hilal-i Ahmer Merkezine iletilmek üzere Harbiye Nezareti’ne ulaştırılması
da Akçuraoğlu Yusuf Bey’in göreviydi. Bunlar, onun Rusya’daki görevine
eklenirlen Türk esirlere Almanlarla eşit olanaklar sağlanması için yapılan
anlaşma doğrultusunda - geri dönüşlerinde düzenli aylık alabilmeleri için
Hilal-i Ahmer’in Binbaşı Hakkı Bey’e sunduğu Osmanlı esirlerinin Rusya’da
bulundukları yerleri ve sayılarını gösteren cetvel ve harita Yusuf Bey’in çok
işine yaradı.142
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Konferans çok sayıda ülkeyi ve tutsağı ilgilendirdiğinden oldukça
tartışmalı geçmiş ama görüşmeler sonunda çok yararlı sonuçlar da alınmıştı.
Savaş tutsaklarına o zaman kadar yapılabilendan daha iyi bir şekilde yardım
edilebilmesi gözetilerek Rusya ve Türkiye’nin karşılıklı olarak, savaş tutsakları
kamplarında yardım komiteleri kurulmasını onaylamaları bunlardan biriydi.
Bir kez kurulduktan sonra bu komiteler, bir merkez yardım komitesiyle
düzenli ilişkiye geçebilecek, bunların temsilcileri de yardım komitelerinin
gerek desteği alıp düzenli çalışmalarını sağlayacaktı. Bu karar, Hilal-i Ahmer
temsilcisi olarak görevlendirilen ve görüşmeler sırasında Kafkasya’da yerleri
belli olmayan 39.000 Türk esirinin bulunduğunu öğrenen143 Yusuf Bey’in
görevinin de temeliydi.
Uzun görüşmeler sonunda esirlerin geri dönmelerinde izlenecek
yöntem, onlara davranış biçimi ve iletilecek yardım hakkında ortak hareket
edebilmek üzere kararlar da alındı. Sonunda esir değişimi koşullarıyla
esirlerin garnizonlarda görecekleri işleri saptayan bir sözleşme hazırlandı.
Ancak bu sözleşme ilgili tarafların hükümetlerince imzalanmadığından,
hukuki bir yaptırım gücüne kavuşamadıysa da metni, daha sonra yapılacak
Petrograd ve Moskova esir değişimi konferanslarında bir temel oluşturdu.144
Öte yandan Osmanlı delegeleri Kongre sırasında bağlaşık devletlerin
Kopenhag’da esirlerle ilgili çalışmalar yapan memurları ve Danimarka,
İsveç Kızılhaçı çalışanlarıyla görüşmek ayrıca meslektaşları Rus görevlilerini
az çok tanımak olanağını buldular. Onlardan esirlerin gereksinimleri
hakkında önbilgi alabildiler. Aslında İzzet Bey’in inceleme gezisi sırasında
bastırmış olduğu yanıtlı kartlarla ulaşılan esirlerden sağlık durumları ve
gereksinimleri de sorulmuş ve en öncelikli isteğin giysi olduğu öğrenilmişti.
Rusya Hükümeti’nin esirlere soğuğun şiddetinden koruyacak kadar elbise
veremediği 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
söz tam olarak tutulamamışsa da esirlere sınırlı sayıda Alman kışlık giysileri
dağıtılmıştı.145
Sözün özü, Türk esirler için küçük de olsa bazı olanakların sağlandığı
Konferans, Yusuf Bey’in daha önce ayrıntılı olarak üzerinde durduğumuz
Rusya’daki esirlere yönelik Hilal-i Ahmer temsilciliği görevi için çok
yararlı olmuştu. Örneğin, Bolşevik Hükümet esirleri saldıktan sonra hâlâ
143
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yola çıkamayan bazılarının bulabildikleri işlerde çalışarak geçimlerini
sağlamaya ve kiraladıkları yerlerde kalmaya başladığını öğrenmişti.
Gidecek yeri olmayanlara ve iş bulamayanlara karargâhlarda kalma olanağı
tanındığı, hatta ufak bir de ödenek ayrıldığı, ama bu uygulamaların her
yerde aynı olmayıp oradaki yetkilinin kararına kaldığı da Yusuf Bey’in bu
ara öğrendiği ayrıntılardandı. Sovyetlerin kurulmasıyla türeyen küçük
yerel yönetimlerle birçok karışıklık yaşanırken esirlerin birçoğunun
nerede oldukları saptanamayacak şekilde dağıldıkları özellikle Rusça
öğrenmiş olanların daha iyi işler bulabildiği, subayların da farklı durumda
olmadıkları, iş bulamayanların geçimleri için kendi hükümetlerinden
ve ülkelerinden gönderilen yardımlara bağımlı kaldıkları da kendisine
söylenenlerdendi. Aynı koşulların Rusya’da esirleri olan bütün ülkeler için
geçerli olduğunu öğrenen Yusuf Bey, Osmanlı Elçiliği ile el ele verip Hilal-i
Ahmer temsilcisinin yardım elini uzatmasını bekleyen Türk esirlere aylık
ödenmesini sağlayarak onların sorunlarına getireceği pek çok çözümden
ilkini başarmış oldu. Öte yandan, esir Türklere yardım eli uzatmalarını
sağlayabilmek kadar, yardımların önceliğini saptamak da önemliydi.
Nakit para yardımı, her zaman için en geçerli yöntem olmakla
birlikte Yusuf Bey, moral açıdan yararlı olabileceğini düşünerek yardım
ekseni içinde Kur’an başta gelmek üzere kitaplara geniş yer vermişti.
Ancak çok geçmeden esirlerin okumayla sandığı kadar ilgilenmediklerini,
en çok da mektuplaşmayı önemsediklerini gördü. Türk esirlerine
Cemiyet’in gönderdiği yardım malzemelerini dağıtırken yakınlarıyla
mektuplaşabilmelerine de yardımcı olmaya çalıştı.146 Rus Devrimi ve
onu izleyen olaylar yüzünden yaklaşık iki yıllık bir gecikme ile Türkiye’ye
dönebilen Akçuraoğlu Yusuf Bey’in Hilal-i Ahmer’e sunduğu çok ayrıntılı
rapor o süreçte ülkenin ve dünyanın geçirdiği büyük değişikliğe karşın
Cemiyet’in değişmeyen ciddiyetinin, ilkelerine sarsılmayan bağlılığının çok
büyük bir göstergesi olmuştur. Bu bağlılık Hilal-i Ahmer’e duyulan güvenin
de hiç sarsılmadan sürmesine ve kurumun Dünya Savaşı’ndan hatta
Osmanlı Devlet’nin son bulmasından sonra da yeni görevler üstlenmesine
önayak olmuştur.
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Dünya Savaşı sırasında Türk esirleri, Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve Üsera
Komisyonunun işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için Yusuf Bey’in dönüşünde
HAC’ne verdiği raporu, en iyi kaynaklardan biridir. bk. Seçil Karal Akgün-Murat
Uluğtekin, Birinci Dünya Savaşı Sonunda İskandinavya’dan Sibirya’ya Hilal-i
Ahmer Hizmetinde Akçuraoğlu Yusuf, Kızılay Yayınları, Ankara, 2009.

Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Esirler ve
Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Tutsak alınmış Türk askerleri ile ilgilenmek, Dünya Savaşı yıllarında
olduğu gibi bu savaştan sonra da İmdat Heyetleri’yle halka yardım
sunmaktan geri kalmayan Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin önde gelen bir
uğraşısı oldu. Bu çalışmanın birinci cildinde Büyük Savaşta esir Türklerin
durumu ve Cemiyet’in esir tutuldukları yerlerde ve yurda dönüşlerinde
onlara yardımları ayrıntılı olarak anlatılmıştı. Oysa bir de geri dönemeyen
tutsaklar vardı ki bunların durumu da Hilal-i Ahmer’in ilgisini gerektiren
bir sorun olarak Kurtuluş Savaşı yıllarına uzandı. Dolayısıyla Hilal-i Ahmer
Üsera Şubesi’nin çalışmaları 30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti’nin sıcak
savaşını bitiren Mondoros Mütarekesi ile son bulup 8 Ocak 1919’da alınan
bir kararla hizmeti Müdafaa-i Mülliye Cemiyeti’ne devredildiyse de147
bu, kâğıt üzerinde kalan resmî bir karar olmaktan öteye gitmedi. Dünya
Savaşı sonunda yerine ulaşamamış tutsaklarına silahbırakışmayı izleyen
Kurtuluş Savaşı’nın tutsaklarının eklenmesi, bu birimin canlandırılmasını
ve tekrar önemli görevlerle işe sarılmasını gerektirdi. Şöyle ki Mondoros’un
mürekkebi kurumadan İtilaf Devletleri, bu bırakışmanın 24. Maddesi’ne
dayanarak ülkenin çeşitli yerlerini işgale başlamışlar, Türk halkı da bilindiği
gibi tepkisini Kuvayı Milliye olarak örgütlenip işgal edilen topraklarını geri
almak için Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak göstermişti.
Ankara Heyet-i Murahhasası Üsera Şubesi
Bütün savaşlardaki gibi Kurtuluş Savaşı’nın da asker-sivil; Türkyabancı birçok tutsağı olmuş, hepsi de Ankara’da yeniden örgütlenen
Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi’nin ilgisini gerektirmişti. Çarpışmalarda esir
düşen yabancılar ve Türkler; İstanbul’un işgalinden sonra esir olarak
Malta’ya, Ege Bölgesi Yunan işgaline uğrayınca da Yunanistan’a götürülen
siviller Dünya Savaşı’nın yerlerine dönememiş olan tutsaklarına eklenince
Üsera Komisyonu’nun eğilmesi gereken esirlerin sayısı çok kabarmış,
dolayısıyla, görevleri çok artmıştı. Anadolu ve Trakya’nın çeşitli bölgeleri
de düşman işgalinde olduğundan, Türkiye’deki ve yurt dışındaki bütün
esirlerle haberleşme de ancak Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi’nin gayretleri
ile sağlanabilmekteydi. Dolayısıyla yakınlarının nerede ve ne durumda
olduğunu bilemeyenler aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi büyük ümitlerle
Cemiyet’e başvuruyor, Cemiyet de olumlu sonuç olduğunda hiç vakit
geçirmeden soru sahibini yine aşağıdaki ikinci örnekteki gibi bir yazıyla
bilgilendiriyordu:148
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(a)
Ankara Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine:
Efendim
Zevcim bulunan Çivril Kazası Telgraf Müdürü 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.
23 Teşrinisani 337 (1921)
Karaman’da Ermenekli Hacı Hüseyin Ağa Hanesinde
mumaileyh zevcesi Hatice

143 numro ile 2.12.37’de Dersaadet Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi’nden
soruldu.
(b)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Müdafaa-i Milliye Vekaleti Sıhhiye Dairesi Merkez İstihbarat
Adet: 1516
26.6.39 (1923)
44_Sahra postanesinde 338-63 sicil numrolu zabit vekili Neşet Efendi bin
Lütfü’nün sıhhatte olduğunu Bulgaristan’da Varna’da müftü ve müderris Hacı
Ömer Efendi’ye tebliğine delaletleri rica olunur efendim.
(mühür)
3807/2125 Merkeze tahrirat 1 Temmuz 39 Kız.Arş. ki. 1477

Öte yandan, Kurtuluş Savaşı’nın bir özelliği, sadece ülkenin işgalden
kurtarılmasını değil. Atatürk’ün Nutuk’ta da altını çizdiği gibi bağımsız bir
Türk Devleti kurulmasının da hedeflemesiydi. Saltanat yönetimini temsil
eden İstanbul ve ulusal Türk devletini temsil eden Ankara ikilemi bu yüzden
oluşmuş, Hilal-i Ahmer Cemiyeti de ulusal güçlerin yanında yerini almıştı.
Savaşın yaklaşık dört yıl sürmesi hem tutsakların sayısını hem de esirlere
odaklı ve çözüm bekleyen sorunları çoğaltınca, Usera Komisyonu’nu
da büyütmek gerekmişti. Bu durumda Türkiye’de bulunan esirlere ait
bilgileri yerinde değerlendirip sonuçlandırmak ve Anadolu’dan çeşitli
konularda istenen bilgilere ulaşabilmek için İstanbul merkezli Üsera Şubesi
genişletilerek Ankara Heyet
i Murahhasası’na bağlı olmak üzere de bir
Ankara Üsera Şubesi kuruldu. Bu şube, Türk esirlerine de hizmet verdiğinden
kurulur kurulmaz hükümetin başvurularına hatta Usera Komisyonu’nun
direktiflerine de eğildiğinden çok geniş kapsamlı yükümlülükleri oluverdi.
Bunlara bir örnek aşağıdaki yazıda görüldüğü gibi Yunanlıların tutsak
aldığı Türklerin ihtiyaçlarının karşılanması için onlara el uzatmak isteyen
Müdafaa-i Milliye Vekaleti adına Salib-i Ahmer’e aracı olmasıydı.149
149
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“Müdafaa-i Milliye Vekaleti Sıhhiye Dairesi
Üsera Şubesi Ankara, 4.X.1337 (1921)
Ankara Hilal-i Ahmer Murahhaslığı Canib-i Alisine:
Saadetlu Efendim Hazretleri
Yunanlılar’ın gerek harben esir etmiş oldukları efradımızla gerek esir
namıyla sürükleyip götürmüş olduğu bir kısım halkla ihtiyaçları ve terfîh-i
halleri hakkında şimdiye kadar cemiyet-i aliyyelerince yapılan muavenet
ve teşebbüsata dair sarih ve vazıh malumat alınamadı. Yunan mezalimi
muhtac-ı izah olmadığından, alelıtlak esir efradımızın her suretle tahfif-i alam
ve ıstırapları çaresine tevessül etmek ve muavenetlerine şitab eylemeyi iktiza
edeceğinden şimdiye kadar bu hususta bir guna muavenet ifa buyurulmamış
ise cemiyet-i aliyyelerince iki bin liranın beynelmilel Salib-i Ahmer Cemiyeti
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 musavver.”

Ankara Şubesinin değişik yükümlülüklerine ikinci örnek de aşağıda
görüldüğü gibi ailelerin yeri belli olmayan yakınlarının bulunması için
başvurduğu Usera Komisyonu’nun isteği üzerine esirlerin yerlerini
araştırmaktı.150
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Komisyonu
Numro: 2538
(Bu numro cevapta behemehal ihtar olunmalıdır)
Ankara Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi Müdüriyet-i Valasına:
69 Sahra Postanesi vasıtasıyla 135. Alay 3. Tabur 11. 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’arını rica ve teyid-i hürmet
eylerim efendim.
İstanbul 10 Temmuz 29 (1923).
MÜHÜR: Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Komisyonu
2145 /3838 Sihhiye İstihbarat Kalemi Müdüriyetine Tezkere:
19 Temmuz 339
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Kısacası Kurtuluş Savaşı’nın kalbi Ankara’da atmaya başlayınca Üsera
Komisyonu’nun Ankara şubesinin kurulması, bu birimin daha iyi çalışmasını
sağladı. Böylece Komisyon şehit ailelerine maaş bağlanması ve kayıpların
araştırılması için ayrı şubeler açabildi. Bu yeni birimlerle topluma daha
çok hizmet edebildiği gibi yabancı esirleri aramayı, sağlık sorunlarına
eğilmeyi de kapsayan başarılı çalışmaları batıda beğeniyle karşılandı.
Hatta Cenevre Konferansı’yla saptanmış uluslararası bağıtları hiç gözardı
etmeyen Hilal-i Ahmer’in bu insancıl çabaları, kuruma siyasal arenada da
güvenilirlik kazandırdı: İstanbul’un işgalinden beri Malta’da sürgün olarak
tutulan Türklerin Anadolu’da tutsak alınmış İngilizlerle değiştirilmesi,
İstanbul’da TBMM temsilcisi ve Hilal-i Ahmer Başkan Yardımcısı Hamit Bey
ile görüşülerek kararlaştırıldığı gibi Fransa ile Ankara Hükümeti arasında
ilişkilerin yumuşamasında önemli bir etken bile oldu.
Malta’daki Türk Esirleriyle Türkiye’deki
İngiliz Esirlerine Yardımlar
Kurtuluş Savaşı başlarken İngiltere, bu savaşın bağımsızlık vurgulu
düşünsel yönünün yayılmasını elverdiğince engellemek için İstanbul
ile Malta Adası arasıda hızlı bir trafik geliştirmiş, Dünya Savaşı sırasında
yüzbinlerce Ermeniyi pek çoğunun yaşamına mal olan göçe zorlamakla
suçlanarak Maltaya sürülen İttihatçılara Mondoros’u izleyen işgallere karşı
örgütlendikleri öğrenilerek Bekirağa Bölüğü’nde hapsedilen aydınları
ve İstanbul işgal edilirken Mebuslar Meclisi basıldığında tutuklanan
milletvekillerini de eklemişti. Sevr Anlaşmasına da eklenen hüküm
doğrultusunda birkaç kez yargılanan ancak suçlamaları karşılayacak kanıt
yokluğundan hüküm giyemeyen İttihatçılar ve çoğunun siyasi yönü de
olan, ama Sevr onaylanmadığından haklarında soruşturma veya yasal işlem
yapılamayan aydınlar hukuki bir dayanak olmadan yaklaşık iki yıl adada esir
tutulmuşlardı.
Türk tutsakları hukuk dışı anlayışla Malta’da tutan İngiltere’nin
kaygısı 150 kişi dolayındaki bu kişilerin serbest bırakıldıklarında ulusal
harekete katılacaklarıydı. İstediğiyse bir kısmını Anadolu’daki birkaç İngiliz
tutsakla takas etmekti. Bu bakımdan sürgünler, her iki taraf için de özel
önem taşıyordu. Ancak ulusal hareket güç kazandıkça Kurtuluş Savaşı’nın
seyriyle birlikte İngiltere’nin Malta sürgünlerine bakışı da değişmiş, üstelik
ulusal güçlerin Anadolu’da tutsak aldığı İngilizlerin sayısı 27’yi bulmuştu.
TBMM Hükümetinin ısrarla geri istediği Malta’daki Türklerin tutsak
İngilizlerle değiştirilmesi, I. İnönü Muharebesi’nin kazanılmasından sonra
toplanan, Ankara’nın ilk kez yurt dışında resmen temsil edildiği Londra
Konferansı’nda (21 Şubat-12 Mart 1921) gündeme getirilmiş ve taraflar,
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İngiliz Savunma Bakanı Churchill’in, Malta tutsaklarının Anadolu’daki
İngiliz esirlerle değişim için kullanılmaları önerisi doğrultusunda değiş
tokuş için anlaşma imzalamışlardı. Ne ki bu anlaşma TBMM’nin onayından
geçmedi, bununla birlikte İstanbul’daki İşgal Kuvvetleri Komutanı General
Harington’un önerisiyle Nisan ayı sonunda ilk grup serbest bırakıldı,
sorunsa Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından Fransızların Türkiye’den
çekilme kararı aldıkları Ankara Antlaşmasından sonra 23 Ekim 1921’de
İstabul’da TBMM Hükümeti temsilcisi Hamit Bey ile İngilizler arasında
değişim anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi.151
İngiltere, Malta’da tutuklu Türklere tam anlamıyla esir olarak
yaklaşmış, aileleriyle yazışmalarına ya sansür koymuş ya engellemişti. Hatta
bu kimseler kendilerine gönderilen paketleri de alamamışlardı. Bu durumu
öğrenen Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Malta sürgünlerinin aileleriyle iletişiminin
bir bölümünü üstlendi: Gönderilen mektupları ve paketleri sahiplerine
ulaştırdı, bazı kimselerin yardıma gereksinimi olduğunu öğrenince de
bunlara dağıtılmak üzere her ay yirmi İngiliz lirası gönderdi.152 İngiliz
sansür işlemlerinin olumsuz etkisi yüzünden Hilal-i Ahmer’in yardımları
yeterince hızlı ve düzenli olamadıysa da oradaki Türklere nesnel ve tinsel
açıdan büyük yararı oldu. Anlaşma aşamasına gelindiğinde de İstanbul’daki
görüşmeler Rumbold ve İstanbul’daki TBMM temsilcisi Hilal-i Ahmer
Asbaşkanı Hamit Bey tarafından yürütüldü ve yukarıda değinilen anlaşma
imzalandı. (Resim 20)
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Öte yandan, Türkiye’deki yabancı esirlere el uzatabilmek için
listelerini Ankara Hükümeti’nin yardımıyla sağlayan alan Hilal-i Ahmer
Cemiyeti, İngiliz esirleriyle ailelerinin iletişimini sağlamış, onlara gönderilen
paket ve paraları da sahiplerine iletmişti.153 İngiliz esirlere yapılan bu yardım
Fransızlar için farklı değildi.
Hilal-i Ahmer’in Fransız Esirlerine Yardımı
Mondoros’un imzalanmasını izleyen günlerde Fransa, Güneydoğu
Anadolu’da çıkar alanlarını işgale başlamış ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk yılı
boyunca Maraş, Antep, Adana-Mersin yöresinde ulusal güçlerle çarpışmıştı.
Türkler’in haklı karşı koymaları karşısında bu topraklarda işgal sürdürmenin
anlamsızlığını ilk kavrayan ve Türk topraklarından ilk çekilen ülke de Fransa
olmuş, çarpışmalar sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin iki tarafın esirlerine
aynı özenle eğilmesi de Fransa’nın bu adımı atılmasının önemli bir etkeni
olmuştu:
Hilal-i Ahmer’in bu etkiye katkılı davranışlarına bir örnek, Fransızlarla
Türklerin birbirinden esirler aldığı çarpışmalar sürerken 1920 yılı sonunda
Türk kuvvetlerinin Pozantı dolaylarında 412. Alayı komutanıyla birlikte
tutsak alıp Kayseri garnizonuna gönderirken esir listesini de çarçabuk
hazırlayıp Fransız Salib-i Ahmeri’ne iletmesiydi. Hilal-i Ahmer Üsera
Komisyonu da bu kimselerin de aileleriyle iletişimini sağladığı gibi
İstanbul’daki Fransızların topladığı 106 sandık giysi ve çamaşırla Fransız
Salib-i Ahmerinin ve Fransız Kadınları Heyet-i İttihadiyesi’nin armağanlarını
tutsaklara ulaştırmıştı.154 Esirler geri verilirken de bütün eşyalarını Hilal-i
Ahmer taşımıştı.
Cemiyet, Fransız esirlerine yardım ederken Kilikya ve Suriye’de
Fransızlar’ın elinde kalmış Türk esirlerinin durumu ile de yakından
ilgilenmekten geri kalmadı. Fransa hükümetinden aldığı özel onayla bu
yöreye Kilisli Emin Bey başkanlığında bir imdat heyeti gönderdi. Bu heyet
kuşatma ve savaşta çok zorluk çekmiş ve nüfusça azalmış olan Antep,
Halep’te ve dolaylarında halkın sağlık sorunlarına eğilirken gözetim altında
tutulan sivil ve asker esirlere para, elbise, çamaşır, sabun gibi gerekli
malzeme dağıttı. (Resim 21)
Hilal-i Ahmer Cemiyeti eliyle yapılan bu yardımı yakından izleyen
Fransız Kızılhaçı’nın memnuniyetini Fransa Harbiye Nezareti’ne bildirmesinin de kuşkusuz Fransa Hükümeti’nin ilişkilerini yumuşatma çabasında
153
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Resim 21: Kilikya Bölgesindeki Fransız esirlere yardım edenlerden
Ulukışla Hilal-i Ahmer Komisyonu

olduğu Ankara Hükümeti ile görüşmelerinin daha olumlu yönde sürmesinde payı olmuştu.155 Hilal-i Ahmer’in bu çalışmalarından çok memnun
kalan Fransız Hükümeti’nin hemen İstanbul’daki Fransa Fevkalade Komiseri
General Pelle aracılığıyla Cemiyet’e içten sözlerle teşekkür mektubu göndermesi de olumlu bakışının göstergesiydi.156
Türklerle ilişilerini düzeltmeye kararlı Fransa Hükümeti’nin iyi
duygularını belirtmesi bu kadarla kalmamış, çeşitli tarihlerde devlet
yetkilileri Hilal-i Ahmer’in Anadolu’daki Fransız esirlere yardımlarını
hatırlatan teşekkür yazıları göndermişti. Fransa Başbakanı Raymond
Poincare bir mektubunda Hilal-i Ahmer’e beslediği iyi duyguları
“Anadolu’da Fransız esirlerine ibzal ettiği muavenetlerle minnet ve
şükranlara kesb-i istihkak etmiş” (teşekküre hak kazanmış) sözleriyle yazıya
dökmüştü. Hatta 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 Paul, Hilal-i Ahmer’e açık teşekkürlerini bildirmişti.157
Kısacası Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Fransız esirlerine yardımları
Fransa’da Cemiyet’e sevgi ve saygı duyulmasını sağlamış; daha da önemlisi
bu yardımlar, Kurtuluş Savaşı’nın büyük bir cephesinin tasfiye edilmesini
sağlayan Türk-Fransız anlaşmasının da temel taşını oluşturmuştu. 1921 Ekim
ayında Fransızlar’ın güney cephesini boşaltarak savaşta taraf olmalarını
sona erdiren Ankara İtilafnamesi imzalanırken esirlere ilişkin sorunlar Hilal-i
155
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Ahmer Cemiyeti tarafından çoktan çözülmüştü. Nitekim Fransa Dışişleri
eski Bakanı Franklin Bouillion Ankara Hükümeti ile anlaşmak üzere Fransız
Hükümeti’nin yetkilisi olarak Türkiye’ye geldiğinde esir karargahlarını
gezmiş, olumlu izlenimleri çerçevesinde Türk yetkilileriyle diyalog
sağlanmış,158 dolayısıyla Türk-Fransız banşının ilk tuğlası konulmuştu.
Yunanistan’daki Türk Esirlerine Yardım
Türkler, Mondoros’u izleyen işgallere geçici olarak baktıklarından
pek tepki göstermemişlerdi. Ne var ki Yunanlılar’ın 15 Mayıs 1919’da kan
dökerek İzmir’e çıkmaları, sonra işgali Batı Anadolu’da yine aynı şekilde
yaygınlaştırmaları olaya farklı bir boyut getirmiş ve bilindiği gibi, 19 Mayıs’ta
Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal Paşa, bölgesel direnişleri bütüncül bir
kurtuluş savaşı şeklinde örgütlemişti. Bundan sonra 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 kapanmıştı. Fransızlar’la görüşmeler
sırasında İtalyan işgali de kendiliğinden son bulunca savaşın geri kalan
kısmı Türk-Yunan savaşı şeklinde sürmüştü. Özelikle I. ve II. İnönü, ardından
Sakarya Muharebeleri’nde hem Türkler hem de Yunanlılar birbirlerinden
çok tutsak almış, Cenevre Sözleşmesi gereği esirlerin sayılarının ve
isimlerinin saptanıp karşı tarafa gönderilmesi Hilal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer
Cemiyetlerinin yükümlülüğü olduğundan iki kurum arasında görüşmeler
başlatılmıştı. İki taraf savaş esiri sayılmayan tutsakların serbest bırakılmaları
ve tutsakların çok kötü olduğu öne sürülen koşullarının iyileştirilmesi
noktalarında anlaşamayınca Uluslararası Salib-i Ahmer Komitesi devreye
girmiş, tutsakların durumlarının öğrenilmesi için esir garnizonlarının teftiş
edilmesini öngörmüştü. 1919 yılında Balkanlar ve Ege kıyılarında Salib-i
Ahmer adına gözlemler yapmış olan Paul Schazmann’ın159 başkanlığında
bir heyeti Yunanistan’daki Türk esirlerin, A.W. Roerich başkanlığındaki
bir heyeti de Türkiye’deki yabancı esirlerin durumunu incelemek üzere
görevlendirmişti.
Bu incelemeye gerek görülmesinin nedeni, Yunanistan’ın devletler
hukukuna ve uluslararası kurallara aykırı davranışlarıydı. Yunan askerleri
İzmir’i işgal edip Batı Anadolu’da ilerlerken yerli halktan yaklaşık 15.000
kişiyi kadın, çocuk, ihtiyar ayrımı yapmadan tutuklayıp, türlü zulümlerle
savaş alanlarında esir düşenlerle birlikte Yunanistan’da ve Anadolu’da
158
159
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işgal altında bulundurdukları yerlerde topladıklarının öğrenilmesiydi.
Esirlerin yol boyunca çektikleri zulmün esir kamplarında da sürdüğüyse
çeşitli kaynaklardan alınan haberlerle doğrulanmıştı. Bütün hukuk kuralları
çiğnenerek çeşitli hastalıkların kol gezdiği hapishanelere doldurulan siviller
dayanma gücünü aşan koşullarda yaşamak zorunda bırakılmaktaydılar.
Üstelik iki seneye yaklaşan esirlikleri boyunca bu çaresiz insanlar ailelerine
gönderecekleri mektupların zarflarını Rumca yazmak zorunda bırakılıyor
ve bu suretle yazılmış ve gönderilmiş mektupların üzerine esirlerin tutuklu
bulundukları yer ve esirlik numaralarını yazdıkları adresler siliniyordu. Sonuç
olarak ailelerine bir tek mektup bile gönderemeyen Türk esirlerin ailelerinden
yanıt alabilmeleri de olanaksız hâle geliyordu. Subaylar maaşlarını düzenli
alamıyor, hastaların tedavisi için doktor ve ilaç bulunamıyordu. Ayrıca
bir çok sivil Türk rehin alınmış, Trakya’da Miralay Cafer Tayyar ve bazı
arkadaşları casusluk suçlamasıyla hapsedilmişti. Bu kargaşa içinde en küçük
rütbeli Yunan askerlerinin bile esirler üzerindeki keyfi hareketlerinin sınırı
yoktu. Schazmann Heyeti, esir ve rehinlerin isim listelerinin verilmesiyle
aileleriyle yazışabilmeleri ve gönderilen mektup ve paketlerin kendilerine
ulaştırılması konularıyla ilgilenecek sağlık durumlarını inceleyecekti.160
Öte yandan Türk topraklarında da Yunanlı esirler vardı ve bu esirler,
oldukça farklı davranış görmekteydiler. Türk Hükümeti’nin isteği, bu durumu
uluslararası düzeyde ortaya çıkarmak ve büyük ülkelerin Yunanistan’a
yapacağı baskı ile Türk esirlerine insanca davranılmasını sağlayabilmekti.
Türkiye’deki Yunan esirlerinin durumu gözler önüne serildiğinde iki taraf
arasındaki farkı gören büyük devletlerin duruma el koyacağı umuduyla
Müdafaa-i Milliye Vekili, Hariciye Vekaleti’ne gönderdiği aşağıdaki yazıyla
bu yönde girişimi başlattı:161
Hariciye Vekaleti Celilesine
27 Teşrinievvel 37 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevabıdır:
Yunanlılar’ın kavaid-i beynelmilel hilafında olarak üseramıza reva
gördükleri muamele-i gayrı layikaya 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 garnizonları 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)
160
161

IRCA 1024 4232 Bk. Belge: 18
K.A.D.1060 (8.11.37 -1921) Fotokopi için bk. Belge: 19.
93

Hükümetin esirlerin durumlarının iyileştirilmesi için aracılık
yapmasını istediği Hilal-i Ahmer Cemiyeti de Yunanistan’daki Türk
esirlerinin kötü durumlarını öğrenmiş, 22 Kasım 1921’de Cenevre’deki
Uluslararası Salib-i Ahmer Cemiyeti’ne bir telgraf çekerek bu yakışıksız
davranışa son verilmesini istemişti. İki gün sonra da durumu 13 maddelik
bir raporla esirlerin durumunu anlatmış ve Anadolu’daki Yunanlılar’ın
durumlarını gözlemlemek üzere yansız bir heyet gönderilmesini önermişti.
Türklerin Yunanistan’da karşılaştığı kötü davranışlara ve gördükleri şiddete
dikkat çekmek üzere yazılan rapor şöyleydi.162
1.

Yunanistan’da mevcut bilumum Türk üserası ve zabitleri kimse
ile ihtilat ettirilmemek üzere hapishane hayatı yaşamakta, yemek
pişirmek, çamaşır yıkamak, odalarını süpürmek gibi her türlü hizmetleri
kendilerine ifa ettirilmektedir.

2.

Haftada iki defa pazartesi ve perşembe günleri zabitan, öğleden sonra
birer nefer refakatinde saat 8’e kadar yiyeceklerini ve içeceklerini ve
ihtiyaçlarını bizzat tedarik etmek üzere birer saat çarşıya bırakılmaktadır.

3.

Bulundukları hapishane binasında kendileri umumiyetle intilaftan
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 hâlde
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 bulundurulduktan sonra Lefka Adasına sevk edilerek orada dahi
aynı tazyik altında yaşattırılmaktadır.

8.

Zabitan efendilerin mahpus bulundukları askerî hapishanesi kışla
kurbünde efrat hapishanesi yanında bulunduğu cihetle, ekser o katta
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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 hâlde yaşatılmakta ve bu zavallılar en küçük sebep ile darp
edilmektedirler.

10. Memleketlerinde iş ve güçleriyle meşgul iken en küçük sebep ve
bahanelerle esir sıfatıyla tutulup getirilen memurin-i devlet ile efrad-ı
milletten 15 yaşlarındaki çocuklar ve 70 yaşlarındaki ihtiyarlar Livsa
denilen üsera karargâhında 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 Hıristiyan mezarlıklarına defnedilmektedir.
12. Üseraya gelen mektuplar kendilerine verilmemekte ve bu mektuplar
ekseriyetle toplattırılarak 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 terbiyesine
ve cibil-i efaline göre icra-yı muamelede serbesttir. Bu neferler bilhassa
Türklere karşı yapacakları sui muamele için kimseye hesap vermeye
mecbur tutulmamaktadırlar.
İnsanlığa yakışmayan bu koşullara son verilmesi için Türk Hükümeti
ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden durumun
yansız gözlemciler tarafından incelenmesini istemelerinden sonra yukarıda
söz edilen iki inceleme heyeti görevlendirilmişti. Bunlardan Türklerin
durumunu inceleyen Schazman heyeti Yunanistan’daki garnizonlarda
tutulan çocuk, kadın, ihtiyar Türk sivillere savaş esirlerine gösterilen
davranışların aynının yapılmakta olduğunu saptamış, sunulan raporda
da163 Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin raporunda belirttiği kötü davranışın gerçek
olduğu yer almıştı. Sonradan esirlerle yapılan doğrudan konuşmalardaysa
süregelen kötü davranışların Schatzmann’ın ciddi incelemeleri sırasında
hiç olmazsa geçici olarak durdurulduğu vurgulanmış, böylece yapılan
incelemenin gerekliliği doğrulanmıştı. Zaten denetlemeler esirlerin
koşullarının iyileştirilmesi için en etkin yol olarak görülmüş olmalı
ki Yunanlıların yenildikten sonra artan yakınmaları üzerine Lozan
163
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Konferansı’nda Türk-Yunan esirlerin değiştirilmesi hakkında görüşmeler
başladığında Türk heyeti başkanı olararak İsmet Paşa’ya Salib-i Ahmer
adına Anadolu’daki Yunanlı tutsakların durumunun inceleme heyti
tarafından saptanması önerilmiş, o da karşılıklı olmak koşuluyla kabul
etmişti. 31 Aralık 1923’de de Yunanlılarda tutsak 507 Türk rehinenin isimleri
Cenevre’ye bildirilmişti.164
Öte yandan, Yunanlıların savaşan askerlerin yanı sıra kadın-erkek her
yaştan Türkü esir almalarının nedeni, ellerindeki tutsakların sayısını çok
büyük göstermekti. Ne var ki bu tutumları çok olaganüstü bazı durumların
oluşmasına da yol açmıştı. Örneğin, Girit-Hanya esir garnizonunda 35-40 esir
çocuğa yine esir olan öğretmenlerin ders verdiği, tarihin ilk “Esir Çocuklar
Okulu” açılmıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti de Dava Vekili (Avukat) Takiyettin
Bey’in Müdür, Bursa’nın Osmangazi Nahiyesi Müdürü Ömer Fevzi Bey ve
İzmir Merkez Belediye Tabibi Hüseyin Necati Bey’in öğretmenleri olduğu bu
okula 1920 yılı başında kırtasiye masrafı olarak 100 lira göndermişti. Kişisel
gayretlerle esir çocuklara yararlı olan bu okul, Hanya’daki Türk esirleri Suda
garnizonuna nakledilince orada tekrar açılmış ve yine esir çocuklar arasında
eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürmüştü.165 (Resim 22)
Esir Listeleri Sorunu
Yunan askerlerinin savaşın Ege Bölgesi’nde işgali yaygınlaştırarak
başarılar kaydettiği ilk dönemlerinde Türk esirlerin en çok yakındıkları
sorunlardan biri, aileleriyle haberleşememekti. Oysa iletişim esirlere tanınmış
uluslararası bir haktı ve uluslararası sözleşmeler gereği gönderilmesi
zorunlu olan açıklamalı esir listeleri bunu kolaylaştırıyordu. Ancak, Türk
Hükümeti’nin ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin çeşitli başvurularına karşın 1922
yılının Ocak ayına kadar Yunanistan’dan bir isim bile gelmemişti. (Resim 23)
Türk Yunan esirleri değişimi toplantısında Yunan esirlerinin isimlerini içeren
Fransızca açıklamalı dört listeyi Kızılay, Yunan Kızılhaçı’na göndermişti.
Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi bu önemli sorun karşısında başvurusunu birkaç
kez yinelediği gibi Uluslararası Salib-i Ahmer Komitesi’nin de yardımını
istedi ve ancak bundan sonra Yunanistan’dan bazı listeler geldi. Fakat
bunlar 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. Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi de o sırada İstanbul’da bulunan ve
164
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Resim 22: Tarihi bir mektep: Yunanistan’ın memleketlerinden nefyettiği çocukların tahsili için
Hanya’da hamiyyetli esirlerimiz tarafından küşad edilen mektep muallimleriyle talebesinin grubu

Resim 23: Usera Komisyonu grubu Türk-Yunan tutsakların değişimi toplantısında

Sağdan sola: Uluslararası Salib-i Ahmer Heyeti Atina temsilcisi Baron Reding, Mübadele Komisyonu
Üyelerinden Dr. Page, Mübadele Komisyonu Başkanı Miralay Wildbolz, üyelerden Dr. Lindsjoe
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Atina’ya uğrayarak Cenevre’ye gidecek olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi
yetkilisi Mösyö Schlemmer’e esirler tarafından doldurulmak üzere
hazırlanmış formlar vererek Yunan Kızılhaçı’na gönderdi. Sorunun çarçabuk
çözülmesi için bu formların garnizonlardaki Türk subaylarına doldurtulması
yetecekti. Bir önerisi de esirlerin Türkiye’ye getirilmesiydi. Ama iki öneri
de kabul görmedi. Yunan Kızılhaçı Türk subaylarının sağlam olan esirleri
hasta ve yaralı olarak kaydettiklerini bahane ederek formları dağıtmaktan
vazgeçtiğini bildirdi. Aslında amaçları Schatzmann Raporu’nda tek tek
bildirilen yaralı, hasta, ihtiyar, kadın ve çocukların sayısının ortaya çıkmasını
önlemekti. Türk subaylarına atılan bu çirkin iftirayı Hilal-i Ahmer şiddetle
reddederek listelerin hemen gönderilmesini yeniden istediyse de yine bir
sonuç alamadı. Cemiyet-i Akvam da Schlemmer’dan Türk Hükümeti’ne
ancak bir ay içinde 350.000 TL ödemesi koşuluyla esirlerin İstanbul’a
gönderilebileceğini bildirmesini istedi.166
Sorun, Yunan ordusunun yenilip Türkler’in eline büyük sayıda
Yunan esirinin düşmesiyle önemli ölçüde çözülebildi. Uygulamada
Lozan görüşmeleri sırasında 30 Ocak 1923’te hemen yürürlüğe girmek
kaydıyla imzalanan Sivil Rehinelerin Geri Verilmesine ve Savaş Tutsaklarının
Mübadelesine İlişkin Türk Yunan Anlaşması 167 esas alınmıştı. Bundan sonradır
ki Yunan garnizonundaki esir Türkler’e ait listeler gelmeye başladı. Ne var
ki bu listelerin hepsi birden gelmedi hatta aşağıdaki örnekte görüldüğü
gibi, Cumhuriyetin duyurulmasından sonra bile gönderilen listeler ve geri
dönüşleri de aynı oranda geciken esirler oldu.168 (Resim 24)
Türkiye Cumhuriyeti
Dahiliye Vekaleti
İdare-i Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi
Umumi: 2582   Hususi:230
Hariciye Vekalet-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 Vilayeti’nden mürsel
defterler dahi leffen takdim kılınmıştır efendim
Teşrinisani 339 Dahiliye Vekili Namına Müsteşar (imza)
Hilal-i Ahmer’e tevdi edilmek üzere Adnan Bey’e 20 minh.
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Resim 24: Yunanistandan yurda dönen ilk esir kafilesinin İzmir’de karşılanışı

Yine de Yunanistan’da bulunan 36 esir garnizonundan gelen listeler,
gerçek sayının üçte birini karşılıyordu. Asıl listelerse ancak Lozan’da yapılan
protokolle belirlenmiş 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.
Yunanistan’daki Türk Esirlerinin Aileleriyle İletişimleri
Türk topraklarını bağımsızlığa kavuşturmak için Mustafa Kemal Paşa
yönetimindeki Türk ordusu, engel tanımayan kararlılığıyla 9 Eylül 1922’de
İzmir’i Yunanlılar’dan geri aldı ve onu izleyen hafta içinde de zafer kesinleşti.
Yunanistan’ın İzmir bozgunu ve onu izleyen olaylar posta hizmetlerini de büyük ölçüde aksattığından esirlerin yakınlarıyla haberleşmelerini
yeniden düzene koymak için Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Yunanistan’ın çeşitli
yerlerinde şubeleri bulunan Genç Amerikalılar Derneği’nden (YMCA) de
yardım istedi. Bol üyeli bu derneğin başkanı ile anlaşınca da Türk ve Yunan
esirlerine ait para ve mektupların karşılıklı olarak alıcıların eline geçmesi
sağlandı.169
Öteyandan, Yunanlılara esir düşmüş yakını olan ailelerin tek sorunu,
onlarla haberleşememek değildi. Esirler çoğu kez evlerin geçimini sağlayan
babalar, oğullardı. Dolayısıyla geride kalan aileler savaşın türlü yokluklarının
yanında ekmek kapılarının kapanmış olmasının da sıkıntısını çekiyorlardı.
Üstelik tutsak alınarak götürülmüş olanların birçoğunun savaşın sona
169
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ermesinden sonra bile yerlerine dönememesi, ailelerin yoksulluk ve
sefaletini artırmıştı. Osmanlı yönetiminin son bulmasından sonra ülkede
tek yetkili ve sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ise bu
ve benzeri koşulların ağır yükü altında kazanılan zaferin bile coşkusunu
yaşayamıyordu. Ayrıca, Kurtuluş Savaşının bitmesiyle Birinci Meclis görevini
tamamlamış olduğundan Nisan ayı başında genel seçim yapılmış, 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, aşağıdaki başvuruyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nden bu kez
de Dahiliye Vekaleti tarafından mağdur olduğu saptanmış esir ailelerine
yardım eli uzatarak hükümete destek olmasını istedi:170
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 birçoğu
avdet etmediği gibi bu zavallıların buradaki aileleri pek elim ve sefil bir
vaziyette olduğu muhaberat-ı hâriciyeden 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.
Ağustos 339 (1923)
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
imza: Doktor Refik (Saydam)
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
Kurtuluş Savaşı sırasında Türklerin esir aldığı Yunanlıların sayısı çok
kesin olmasa da 3’ü general, 381’i subay, 14.385’i asker ve 10.527’si sivil
olmak üzere 25.299 kişiydi. Yunan Kızılhaç’ı Türk esir sayısını 510 subay,
170

K.A.D.1060. Fotokopisi için bk. Belge: 23 (b)  

100

6012 asker, 309’u sivil, 6813 olarak verirken değiştirilecek Türk esirleri 329
subay, 6002 asker, 15.740 kişi de sivil esir olarak belirtmişti.171
Savaşın bitmesine karşın Yunan topraklarındaki Türk esirlerin
sıkıntılarının sürmesi üzerine Hilal-i Ahmer devreye girdiğinde de Yunan
Salib-i Ahmer yetkilileri ile savaş esirlerinin durumlarının iyileştirilmesi ve
savaş esiri olarak kabul edilemeyecek olanların serbest bırakılması gibi
konularda görüşmeler yapılmıştı. Ancak taraflar arasında bir anlaşma
sağlanamayınca Üsera Komisyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden
Yunanistan’ın esirlerine Türkiye’de gösterilen davranışın incelemesini
istedi. Komite de her iki ülkedeki esir kamplarını incelemek üzere
heyetler oluşturdu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden Mösyö Burnier ve
Burckhardt’la onlara katılan Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi Müdürü Safvet
Şav Bey’in bulunduğu heyet Türk hükümetinin de onayı ve desteği ile
Temmuz ayı boyunca Yunan esirlerinin bulundukları garnizonları gezerek
esir alınmış Yunanlı askerlerin durumlarını yerinde inceledi. Gözlemlerini
tamamladıktan sonra da 8 Ağustos 1923’te Hilal-i Ahmer Genel Merkezi’ne
THAM’da üç dilde yayınlanan bir rapor sundu.172
Bu raporda özetle Müdafaa-i Milliye Vekili Kazım Paşa’nın 27
Haziran 1923’te üç kişilik heyeti kabul edip kendilerine Türkiye’deki Yunan
esirlerinin durumlarını incelemek amacıyla yapacakları gezilerde, serbestçe
çalışabilmeleri için her türlü yardımı garantilediği, ayrıca Üsera Şubesi’nin
de yakında heyetin istediği esir listelerini tamamlayıp kendilerine vereceği
bildiriliyordu. Kazım Paşa’nın Yunanlı esirlere Türk Hükümeti’nin “insani
muamele yapmakta olduğu ve esasen (heyet üyelerinin) bunu gezdikleri
yerlerde bizzat müşahade edeceklerini” söylediği de raporda belirtilen bir
başka noktaydı.
Raporu özetlemeyi sürdürelim: Kazım Paşa ile görüştükten sonra
Ankara’daki esir garnizonuna giden heyete Üsera Şubesi Müdürü Kemal Bey
de katıldı. Bu kentteki esirler, İstasyon dolaylarındaki barakalarla merkeze
pek yakın havadar tepecikler üzerine kurulan çadırlarda kalıyorlardı.
Heyetin gözlemlerine göre esirler aynıyla Türk askeri gibi yeyip içmekte ve
aynı koşullara tabi bulunmaktaydı. Hastalananlar askerî hastanelerde Türk
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askerleriyle aynı koğuşları paylaşarak bakılıyorlardı. Sağlıkları mükemmel,
giyimleri düzgün, koğuş ve çadırları temizdi. Heyet, yabancı dil bilen
esirlerle serbestçe konuşmuş, hâllerini sormuş ve hepsi durumlarından
memnun olduklarını söylemişlerdi. Ertesi günse yol göstermek üzere
kendilerine katılan Müdafaa-i Milliye Vekaleti’nden İsmet Bey’le birlikte
Yahşihan’a geçmiş, oradaki çadırlarda barındırılan esirlerin de “pek
memnun” olduklarını gözlemlemişti. 1 Temmuz günü Bakanlığın ayırdığı iki
kamyonetle Kayseri’ye giden heyet, Talas’taki garnizonda yalnız rütbelerine
göre ayrılmış esir subaylarla ve 40 emirberi (er) ile görüştü. Generallere ayrı
bir ev verilmişti. Esir subaylara rütbelerine göre açıktaki Türk subaylarının
aldıkları maaş oranında aylık veriliyordu. En küçük rütbeli subay bile yiyecek
ve giyecek gereksinimlerini karşılamaya yeterli olan yirmi lira kadar bir maaş
alıyordu. Esirlerin giyimleri ve koğuşları, düzenli ve temizdi. (Resim 25)
Heyet esirlerin kaldığı yerleri tek tek gezerken her koğuşta tutuklu
subaylarla konuşmuş, şikâyetleri olup olmadığını sormuş, kimseden
şikâyet gelmemişti. Üstelik tutuklular General Trikopis’in adına tüm esirlere
gösterilen iyi davranışlardan dolayı Hilal-i Ahmere de teşekkür etmeyi
göz ardı etmemişlerdi. Heyet üyeleri de gözlemledikleri düzen ve esirlere
gösterilen iyi davranışlardan dolayı garnizon yetkililerine teşekkür etmişti.
Kayseri’den olumlu izlenimlerle ayrılan heyet Ulukışla yoluyla Adana’ya
geçtiğinde burada esir garnizonu bulunmadığını ve hastanelerde altmış
kadar hasta esir olduğunu gördü. Geri kalan esirlerse Osmaniye’den yetmiş
kilometre uzakta yol yapımında çalıştırılıyorlardı. İncelemelerini burada da
sürdüren heyet esirlerin sağlıklarının ve genel durumunun iyi olduğunu
gözlemledi. Sağlık işleriyle uğraşan bir esir doktor da esirler arasında
malaryadan (sıtma) başka hastalık olmadığını ve esirlere ara sıra kinin
dağıtıldığını söyledi.
Heyet üyeleri yolcukları sırasında Yunan askerlerinin yakıp yıktıkları
yerleri gördükçe bu vahşeti yapan bir ordunun esirlerine gösterilen iyi
davranışlara şaşmışlar ve Yunan askerlerinden büyük bir zulüm gören
Uşak halkının bir hafta sonra bu esirlere çamaşır yardımında bulunduğu
gibi olayları duydukça oldukça duygulanmışlardı. Değinilen bölgede
gözlemlerini bitirip Adana’dan Konya’ya hareket ettiklerinde yabancı
gözlemcilerin olumlu izlenimlerini öğrenmiş olan Milli Müdafaa Vekaleti
de Lozan görüşmeleri karar aşamasındayken bunun önemini hatırlattığı
aşağıdaki yazıyı Hilal-i Ahmer merkezine gönderdi:173
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Resim 25: Kayseri-Talas’ta bulunan Yunan üserasının bir grubu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
25897/4157 10.7.939 (1923)
Ankara Hilal-i Ahmer Murahhaslığına zeyldir;
1- Üserayı beray-ı ziyaret Anadolu’da seyahat etmekte bulunan beynelmilel
Salib-i Ahmer azaları, Ankara, Yahşi Han, Kayseri, Adana garnizonlarındaki
üseranın ziyaretini ikmal ederek 8.7.39’da Konya’ya hareket etmişlerdir.
2- Zairinin gerek misafir oldukları mıntıkalarda gördükleri muamele-yi
mihman-nüvaziye karşı ve gerek üseranın ahval-ı umumiyesine karşı fevkalade
memnun oldukları ve hüsn-i intibaat hasıl ederek avdet ettikleri verecekleri
raporlarla Türkler hakkında müddeiyat-ı butlanın irae olunacağını ve bilhassa
Lozan’da Türkler lehinde hüsn-i tesir husule getireceğini ifade ettikleri mevrut
raporlar mündericatından anlaşılmakla arz olunur.
3- Hariciye, Erkan-ı Harbiye Riyaset-i Celilelerine, Garp Cephesi K.
(Kumandanlığına) ve Hilal-i Ahmer murahhaslığına arz edilmiştir.
Müdafaa-i Milliye Vekili Namına (imza)
2137/3817 teskere suretinin tasayyufla merkez-i umumiye tahrirat
Temmuz 39

Heyet, Konya’ya geldiğinde üyeler buradaki esirlerin bir kısmının
ufak bir gündelik karşılığında belediye emrinde çalıştırıldıklarını öğrenmiş,
dolaştıkları her yerde olduğu gibi burda da askeri yetkililerin bu kimselerin
görevlerini kolaylaştırmak için yardımcı olmalarından memnun kalmışlardı.
Gittikleri yerlerdeki Hilal-i Ahmer şubelerinin özellikle de İzmir, Bursa, Konya,
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Adana Hilal-i Ahmerleri’nin gerek esirlere yardımlarını gerekse heyete karşı
gösterdikleri konukseverliği beğeniyle karşılamış, Kurum’u “her türlü taktir
ve teşekküre” değer bulduklarını belirtmişlerdi.174
Esir Değişiminde HAC Şubelerinin Çalışmaları
Yetkililerin gözlemleri ve raporları yerlerini bulurken Lozan
Antlaşması imzalanmış, onaylanmış, sıra antlaşmanın ve ekli protokollerin
uygulanmasına gelmişti. Türk ve Yunan tarafları arasında imzalanan
esir değişimi anlaşmasına uygun olarak listelerde adları kayıtlı Türk sivil
ve asker tutsaklar İstanbul ve İzmir limanlarına getirilmiş, yolculukları
sırasında kötü davranışlarla karşılaşmamaları için her vapura bir tarafsız
delege yerleştirilmişti. İzmir’e gelen esirlere Hilal-i Ahmer İzmir Şubesi
tarafından kurulan karantina merkezinde yıkanma olanağı sağlanmış,
gıda ve giysi gereksinimleri karşılanmış, fakir ve muhtaçlarına ayrıca
çamaşır, elbise, ayakkabı, palto gibi giyecek yardımında bulunulmuştu.
Karantina merkezinden İzmir’e doğru yola çıkan kafileler, bu kez Hilal-i
Ahmer İzmir Merkezi’nde karşılanmış yerlerine gidene kadar kalmak üzere
misafirhanelere yerleştirilmişerdi. İzmir gibi İstanbul Hilal-i Ahmer’i de
Tuzla’ya getirilen Türk esirlerine gerekli tüm hizmet ve yardımları yapmıştı.
Yardıma muhtaç esirlerin memleketlerine gidebilmeleri için gereken yol
parası Hilal-i Ahmer tarafından karşılanmış, böylece zaten çok acı çekmiş bu
kimselerin bir an önce ailelerine kavuşmaları sağlanmıştı.175
Genel Merkez’in Türk esirlerinin Yunanistan’dan alınıp yerlerine
ulaştırılmaları, Yunan esirlerinin de kendi ülkelerine gönderilmeleri için
gösterdiği çabalara Hilal-i Ahmer İzmir Şubesi de bütün olanaklarıyla katıldı.
Bu şubenin sadece maddi katkılarını şöyle özetleyebiliriz:
- Yunanistan’dan gelen Türk esirlerinin ilk uğrak yeri olan karantina
merkezine verilen 4.538 lira,
- Yunan esirlerin giderleri ve onları taşıyan vapurlar için 2.054 lira;
- Esaretten dönen subaylara nakit olarak verilen 2.452 lira;
- Esirlerin İzmir’den kendi memleketlerine gidebilmesi için gerekli yol
parası olarak 6.225 lira.
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Hilal-i Ahmer İzmir Şubesi’nin esirler için harcamalarına sivil Ermeni
esirlerinin gıda gereksinimi karşılamak için verdiği 351 liralık yardımı da
eklemeliyiz. Bu şube adı geçen yardımları yapabilmek için 1923 yılı içinde
çok çabalayıp her kaynağı değerlendirerek 7.7746.78 lira gelir elde etmeyi
başarmıştı.176 Bu çabalarına bir örnek olarak aylarca süren düzenlemelerden
sonra 6 Mart’ta sahnelenen müsamereyi gösterebiliriz. Halkın ilgisini
çekecek çeşitli etkinliklerin özenle seçilip bir araya toplanarak uzun bir
akış içinde sunulduğu bu gösteri kuşkusuz o dönem koşulları içinde
kaçırılmayacak bir olaydı. Üstelik halkın uzun gösteriden sıkılmaması için
10’ar dakikalık aralar, ulaşımı için arabalar bile düşünülmüştü.177
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İbid 47, 48
Kızılay Arşivi. Fotokopi için bk. Belge: 25 (4 sayfa)
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Yunanistan’dan Gelecek Üseramız İçin Hilal-i Ahmer Heyet-i Merkeziyesi Tarafından
İktisat Kongresi Binasında Tertip Olunan Müsamere-i 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 sınıf halk icabet ve bu emr-i hayra müzaharet etmelidir.
Fiyatlar: Mevki-i Mahsus: 5 lira, Birinci Mevki: 2 lira, İkinci Mevki: 1 liradır
Program muhteviyatının kamilen irae edilebilmesini teminen muayyen saatte hazır bulunulması temenni olunur.
Kongre büfesinde gündüz hanımlara akşam da umuma nefis me’kulat izhar ettirilecek ve
esna-yı taamda Ertuğrul mızıkası tarafından en nefis parçalar terennüm edilecektir.
Ahenk Matbaası-İzmir

PROGRAM

Sayfa 2

1. 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
1- Şayan-ı hayret bir müvezzi
2- Bir cüzdan derununda muhtelif zevata ait olarak gıyaben konulacak mebaliin yeden-be-yed ashabma
tefrik ve tevzii
10 DAKİKA İSTİRAHAT
İKİNCİ KISIM
5. İzmir’in en mümtaz heyet-i musikisi tarafından marş Nihavent faslı
5.1. Peşrev: Osman Bey
5.2. Şarkı: Yar Aşkınla. Rıfat Bey
5.3. Taksim: Keman Sadi Bey
5.4. Şarkı: Aşk Ateşi: Hacı Arif Bey
5.5. Taksim: Udi Mehmet Ali Bey
5.6. Şarkı: Dil Seni
5.7. Taksim: Ney: Cemal Bey
5.8. Şarkı: Bir İpek Çarşaf
6. German Piyesi: Minimini hanımlar tarafından
7. Hilal-i Ahmer Tablosu: Minimini hanımlar tarafından
10 DAKİKA İSTİRAHAT
ÜÇÜNCÜ KISIM
8. Sancak Hitabesi: Genç amatörlerimiz tarafından
9. Dans: Valancia: Genç amatörlerimiz tarafından
10. Koca Ordu Marşı: Genç amatörlerimiz tarafından
11. Yeşil Boncuk: Minimini hanımlar tarafından, Ertuğrul mızıkası iştirakiyle
12. Levha-yı zi-hayat “bahar” tablo
10 DAKİKA İSTİRAHAT
DÖRDÜNCÜ KISIM
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 gülünç bir perde udhuke-perdazlarımız tarafından
16. Avdet Mızıkası
İHTAR: Gece avdet için Kordon ve Göztepe tramvayları ile Karşıyaka için vapur temin edilmiştir.
Alttaki elyazısı: (3-6-339 Salı tarihli müsamere-i fevkaladeye mektebimizin iştirakında arkadaşlarım meyanında ben de dahil idim.

İmza: Mehmet Abdullah
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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 vatancüda 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 kalmalarına sebebiyet verdikleri
malumdur.
Şanlı ordumuzun muzafferiyet-i harukuladesi üzerine makhur ve perişan
olan düşmanlarımız Lozan’da ittihaz olunan mukarrerata tevfikan yedlerinde
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 natüvan bir halde
bulacağız. Bu zavallıları bağrımıza basarak tesliye edebilmek için Cemiyetimiz
ahali-i muhteremenin muavenet-i imdadiye ve maneviyeleri ile Klozoman
tahaffuzhanesinde ihtiyacat-ı zaruriyelerini temin edebilecek teşkilat vücuda
getirdiği gibi İzmir’e vürudlarmda da memleketlerine sevk ve izam olununcaya
değin iaşe ve ibateleri için herkes tarafından ziyareti serbest olan Bilaviste’de
Fransız hastanesi arkasında kaim 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 şamil olmasını teminen ve bunların
memleketlerine avdetlerini teshilen muhterem ve hamiyetment ahalinizin
uhtelerine düşen vazife- i 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|

Üsera Komisyonu Ankara Şubesi de Hilal-i Ahmer’in Balkanlardan
İskandinavya’ya, Rusya’ya kadar uzanan esirlerle ilgili çalışmalarına tam
destek vermekten geri kalmadı. Bu çalışmalardan biri de Türk esirlerin
dönüşlerinin sağlanması için görevliler ve esirlere dağıtılmak üzere iki
bin liradan fazla nakit para gönderdiği Rusya’ya, daki tutsakların hâlâ
dönemeyenlerinin geri getirilmesiydi.
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Rusya’daki Türk Esirlerin Geri Getirilmesi
Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Rusya’daki Türk esirler ve durumları,
o sıralar bu ülkede yaşanan siyasal dalgalanmalar dolayısıyla öbür
ülkelerdekilerden farklıydı. Şöyle ki Fransız İhtilali’nin dünyayı etkisi
altında bırakan bağımsızlık ve özgürlük ruhu, 19. yüzyıl boyunca Rusya’da
da otokratik siyasal yönetime karşıt düşünceler geliştirmiş, çarların
baskılarına karşıt tepki hareketlerine yol açmıştı. Aydınların yönlendirdiği
tepkiler, siyasal düzende değişikliğin yanı sıra sosyal düzenin de yeniden
biçimlendirilmesini içerince Rus toplumunun önemli bir yüzdesi olan işçiler
ve köylüler örgütlenmiş, 1917 yılında Ekim Devrimi ile Bolşevikler yönetime
gelince Çarlık Rejimi son bulmuş, yeni hükümet de 3 Mart 1918’de Brest
Litovsk Anlaşmasıyla Rusya’nın savaştan çekildiğini duyurmuştu. Dolayısıyla
Birinci Dünya Savaşı’na giren Çarlık Rusyası olmasına karşın, Brest Litovsk’ta
barış imzalayarak savaştan çekilen, bu rejimi sona erdirmiş olan Rusya
Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Bolşevik yönetimdi. Yeni yönetimin
bütün siyasal, sosyal ve ekonomik konulara olduğu gibi, Rusya’daki Birinci
Dünya Savaşı tutsaklarına da yaklaşımı farklı oldu. Ne Sovyet İhtilali, ne
de savaş sonrası yeni yönetimin izlediği politika bu araştırmanın konusu
kapsamındadır. Ancak Rusya’nın savaştan çekilmesinden sonra Kafkas
Cephesi’nde çarpışırken tutsak alınmış askerlerin Türkiye’ye getirilmesi Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’nin de yer aldığı ve yukarıda Dünya Savaşı’nda esirlerden
söz ederken de değindiğimiz bazı gelişmelerin ürünü olduğundan bu
gelişmelerde Cemiyet’in rolünü Rusya ve Yunanistanla bağlantılı iki ilginç
örnekle anlatacağız.
Vladivostok Türk Esirleri Macerası
Uluslararası Kızılhaç Komitesi 1919 Ekimi’nde Bolşevik yönetime
başvurarak Sibirya’daki Türk, Alman, Avusturya, Macar ve Bulgar esirlerin
ülkelerine dönmesi için onay istemiş, isteği esirlerin yol giderleri kendi
ülkelerince karşılanmak koşuluyla kabul edilince durumu Hilal-i Ahmer’e
ve ilgili ülkelerin Salib-i Ahmerlerine bildirmişti. Bunun üzerine Bab-ı
Ali, Vladivostok’ta bulunan Türk esirlerinin getirilmesini üstlenen Japon
Kızılhaçı adına İstanbul’daki İngiliz Fevkalade Komiserliği emrine kaydıyla
Osmanlı Bankası’na 240.000 lira yatırmıştı. Ancak paranın yatırılmasının
üstünden bir yıl geçmesine karşın Türk esirleri geri dönmeyince Hilal-i
Ahmer, bunu Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden sorguladı. Böylece, İngiliz
Hükümeti Maslahatgüzarlığı’nın bir yıl içinde büyük değer kaybetmiş olan
bu parayı Japon Hükümeti’ne verilmek üzere esir iadelerinin de sorumlusu
olan Dr. Nansen’e henüz gönderdiğini öğrendi. İngiliz yetkililerinin neden
olduğu bu gecikme, Alman, Avusturya, Macar ve Bulgar esirlerinin çoktan
108

yurtlarına kavuşmalarına karşın Türk esirlerinin esarette onlardan bir yıl
daha fazla kalmalarına neden olmuştu. Üstelik bu olay üzerine Hükümet
de bu büyük mağduriyete yol açanlara hiçbir işlem yapmamıştı. Hilal-i
Ahmer Merkezi Umumisi - Osmanlı Devleti’nin zayıflığıyla yetersizliğinin
bir göstergesi olan ve büyük mağduriyete sebep olan bu olaylar zincirini
Uluslarası Onuncu Konferans’a sunduğu raporda da dile getirdi.178
Sonunda 1004 esirimiz Vladivostok’tan Kaikyu Maru adlı Japon
gemisiyle yola çıkabildi. Altı haftalık yolculuktan sonra Bozcaada önüne
gelen gemiyi, bu defa da Türkiye’nin savaş hâlinde olduğu Yunanistan’ın
bir torpidosu durdurarak, içindekileri savaş esiri ilan etti ve Pire Limanı’na
götürdü. İnsanlık duygularıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu eylemi
Hilal-i Ahmer şiddetle protesto etti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi 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, askerî esir olmadıklarını belirterek derhâl bırakılmalarını istediler.
Bu son derece haklı istek de kabul edilmeyince Uluslararası Kızılhaç
Komitesi çalışmalarına uluslararası basını da katma karan aldı. Bunun
üzerine Yunanistan, doktorlarla sivillerin serbest bırakılmasını kabul
etti ve geri kalanlar için Türk ordusuna katılmayacaklarına dair Japon
Hükümeti’nin kefil olmasını istedi. Bu süreçte Hilal-i Ahmer ve Uluslararası
Kızılhaç Komitesi’nin süregelen baskıları sonucu sağlık görevlileri ile hasta,
kadın ve çocuklardan oluşan 396 kişi serbest bırakıldı. Hilal-i Ahmer bu
kimseleri hemen İstanbul’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.179
Yüzlerce kişiyi aylarca bir gemi içinde alıkoyan Yunan Hükümeti
Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Hilal
-i Ahmer Cemiyeti’nin yoğun
protestoları sonunda Türk esirlerini tarafsız bir ülkeye göndermeyi
kabul etmek zorunda kaldı. Bununla birlikte, Hilal-i Ahmer, bu esirlerin
Kurtuluş Savaşı’nda Yunanistan’ın tutsak aldıkları değil, Birinci Dünya
Savaşı’ndan kalanlar olduklarını ve öbür ülkelerin esirleri gibi yurtlarına
dönmeleri gerektiğini tekrarlamayı sürdürdü. Ancak Yunanistan’ın
bunu kabul etmeyeceği anlaşılınca onların Yunan sularında bir gemide
kalmalarındansa hiç olmazsa tarafsız bir yere gönderilmelerini çarnaçar
onayladı. Bunun üzerine İtalya Hükümeti, esirlerin ihtiyacını karşılamak için
ayda 700.000 İtalyan lireti karşılığında vaktiyle Avusturya-Macaristan’dan
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aldığı esirleri tuttuğu Azinara (Asinara) Adası’nı Türk esirlerine ayırmayı
kabul etti. (Resim 26, Resim 27) Ne ki bu bedeli karşılayacak gücü olmayan
Bab-ı Ali, tutsakların Osmanlı barışı açıklık kazanmadığı için o sıralar yansız
kabul edilen İstanbul’a getirilip burada göz altında tutulmalarını önerdiyse
de bu dikkate alınmadı ve esirlerin geçici olarak Azinara’da tutulması
kararlaştırıldı.180 Bu karara karşın Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yedi yıl Sibirya’da
ve çeşitli yerlerde esirlik hayatının tüm zorluklarına katlanan bu çaresiz
insanların dertlerine eğilmeyi sürdürdü. En sonunda esirlerin Türk ordusuna
katılmamaları koşuluyla serbest bırakılmalarını sağlayarak kiraladığı Ümit
Vapuru’nu Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi Müdürü Safvet Bey başkanlığında
bir Hilal-i Ahmer heyetiyle 19 Mayıs 1922’de Azinara’ya gönderip esirleri
aldırdı. Böylece Türk esirler, anlatılması kolay, yaşanması çok zor günleri
geride bırakarak 1 Haziran 1922’de yurtlarına dönebildiler.181
Yukarıda anlatıldığı şekilde Vladivostok yoluyla Rusya’dan gelen
Türk esirlerinin dışında Doğu Sibirya’da da Bolşevikler’in serbest bıraktıkları
birçok Türk esiri vardı. Bunlardan bazıları kişisel girişimleriyle yurda dönmeye
çalışıyorlardı. Baykal Gölü’nün Kuzey Batısındaki Krasinyorsk (Krasnoyarsk)
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
aracılığıyla Viyana ve Berlin’deki İsviçre maslahatgüzarlıklarına 799.000
mark gönderdi. Böylece Rus topraklarından Almanya ve Avusturya yoluyla
yurda dönenlerin sayısı 1922 yılı sonunda 118 kişiye ulaştı. 1923 yılında da
Rusya’da özellikle Sibirya’daki çeşitli şehirlerde hâlâ pek çok Türk esirinin
bulunduğu bilindiğinden Türk Hükümeti’nin Moskova’ya gönderdiği bir
heyetin çalışmalarıyla bu esirlerin de yurtlarına kavuşmaları sağlandı.182
Ne var ki Rus topraklan çok geniş, sorunlar da bu genişlik oranında
çok yönlüydü. Kaldı ki savaş yılları boyunca zaten Rusya içinde ulaşım
sağlamak oldukça güç olmuş, yardım kurumları bile esirlerle ilgili çalışmalar
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 çalışmalarının değinilen geniş alan içinde
bir boyutu, İskandinav ülkelerini, öbür boyutu da Rusya’yı içermekteydi.
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THAM Sayı 8, s.72
İbid.
İbid.

110

Resim 26: Azinara’dan üserayı getiren Ümit vapurunun güvertesinde alınan bir üsera grubu

Resim 27: 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’nın Sabık Osmanlı esirlerinin bir çöl gibi olan cezire-i mezkurede ikamet
ettikleri barakalar
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Hilal-i Ahmerin Rusya Murahhası ve Görevi
Osmanlı Harbiye Nezareti ve Hilal-i Ahmer, Rusya’daki Türk esirlerinin
sayısı ve durumu hakkında pek çok bilgi toplamıştı. Ancak bu bilgilerin
doğrulanabilmesi, daha da önemlisi, gereken değişikliklerin zamanında
saptanması yeni çalışmaları gerektiriyordu. Bu amaçla Hilal-i Ahmer, birinci
kitapta da anlatıldığı gibi, 1917 yılında Cemiyet’in Üsera Şubesi Müdürü
İzzet Bey’i bu kez İskandinav ülkelerine (İsveç ve Danimarka’ya) göndererek
Rusya’daki Türk esirlerine nasıl yardım yapılabileceğini inceletmişti. İzzet
Bey, bastırdığı soru-cevaplı kartpostalları esir garnizonlarındaki belli başlı
subaylara göndererek garnizonlardaki esirlerin sayısı, rütbeleri, sınıfları,
sağlık durumları ve istekleri hakkında bilgi toplamıştı. Kısa zamanda
gelmeye başlayan yanıtların çoğunda sağlık koşullarının kötülüğünden,
hasta ve yaralıların çokluğundan yakınılıyor, özellikle giysi gereksinimi dile
getiriliyordu.183
Bu bilgileri ve İzzet Bey’in saptadığı esaslar çerçevesinde hazırlayıp
sunduğu raporu değerlendiren Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yaklaşık 60-70 bin
Türk’ün Rusya’da esir olduğunu dikkate alarak184 Akçuraoğlu Yusuf Bey’in
Osmanlı Hilal
i Ahmer Cemiyeti Murahhası (temsilcisi) olarak Rusya’ya
gönderilmesini kararlaştırdı. Akçura’nın görevleri Hilal-i Ahmer tarafından
başlıca dört noktada toplanmıştı:
a- Rusya’daki Türk esirleriyle iletişim kurularak sayılarının, bulundukları
yerlerin elverdiğince doğru olarak saptanması; sağlık durumları ve
gereksinimlerinin öğrenilmesi,
b- Esirler ile aileleri arasında düzenli haberleşme sağlanması,
c- İsveç ve Danimarka Kızılhaçlarıyla ilişki kurularak onların aracılığıyla
esirlere para, hediye paketleri, kitap vb. gönderilmesi,
d- İskandinavya üzerinden Türkiye’ye gönderilen hasta ve yaralı esirlerin
karşılanıp onlara çeşitli yardımlarda bulunulması
Ancak Yusuf Bey görevine başlamadan Kopenhag Konferansı toplandı
Yusuf Bey, Türk heyetinin bir üyesi olarak Rusya’ya gidip bu konferansı
izledi. Konferans, Osmanlı Devletini ve Türkleri çok az tanıyan İsveç ve
Danimarkalılar’a Osmanlı Hilal-i Ahmeri’ni tanıtmak ve bu ülkeler kanalıyla
Rusya’daki Türk esirlerine daha yararlı olabilmek için iyi bir olanaktı. Bu iş
için o dönemin en önemli tanıtım aracı olan basın da kullanıldı. Adı geçen
183
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ülkelerin gazetelerinde, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin çalışmalarını anlatan
“interview” başlıklı röportaj tarzında makaleler yayınlandı. Böylece Türk
esirlere el uzatılması için bir kamuoyu oluştu. 1918 Ocak ayında Osmanlı
Dışişleri de esirlerin her türlü sorunlarıyla ilgilenmek üzere bir heyetin
Rusya’ya gönderilmesi ve bu heyete Hilal-i Ahmer delegesi Yusuf Akçura’nın
da katılmasını onayladı. Berlin’de bir araya gelen bu heyet, “Türk Alman
Hilal-i Ahmeri” hesabına Deutsche Bank’tan 20 bin Rus Rublesi ve 30 bin
Alman Markı aldı ve bu parayla Rusya’ya gitti.185
Hilal-i Ahmer Temsilcisi ve Heyeti Rusya’da
Heyetin ve Hilal-i Ahmer Delegesi Akçura’nın 13 Ocak 1918’de
başlayıp 1 Şubat 1919’da tamamladığı Rusya’daki çalışmalarını şöyle
özetleyebiliriz:
1. Esirlerin değişimi ile Rusya’daki Türk esirlerinin daha iyi koşullarda
yaşamalarını sağlayacak tartışmaların yapıldığı komisyona Osmanlı
Hilali Ahmeri’nin temsilcisi olarak katılmak
2. Öteden beri yapılmakta olan çalışmaları geliştirerek sürdürmek
3. Türk esirlerinin aileleriyle iletişimini sağlamak,
a. Esirlerin yerlerini, sayılarını, durumlarını, gereksinimlerini
saptamak,
b. Onların maddi ve manevi ihtiyaçlarıyla ilgilenmek,
c. Türk esirlerine para, kitap ve gazete dağıtmak,
d. Esirlerin üzüntülerini azaltıp gönüllerini almak,
e. Esir Türklerin durumlarını, gereksinmelerini özellikle Rusya’daki
Türk soylulara duyurup onların dikkatlerini ve şefkatlerini bu
konuya çekmek186
Böylece devletin onayıyla Hilal-i Ahmer adına görevlendirilen
Yusuf Akçura, Rusya’ya gider gitmez görevine dört elle sarıldı. Akçura’nın
öncelikli uğraşısı düzenli haberleşme sağlamak ve dönmeye başlayan
esirlere eğilmekti. 24 Ekim 1917’den itibaren hasta ve yaralı Türk esirleri
Finlandiya-İsveç-Almanya yoluyla İstanbul’a gitmek üzere Rusya’dan yola
çıkmaya başlamışlardı. Hilal-i Ahmer bu esirlerin subaylarına ellişer mark
veya yirmişer kron, küçük rütbeli subaylarla erlere 15’er mark veya 6’şar
kron para yardımı yapmıştı. Bu sırada Kopenhag’da olan Yusuf Akçora da bu
ülkelerdeki Türk temsilcilikleriyle iş birliği yaparak Türkiye’ye dönen hasta
ve yaralı esirlere ve sivil halka basit de olsa çörek, elma, sigara, kibrit gibi
185
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Resim 28: Rusya'dan Türkiye'ye göçenler

birer hediye paketi dağıtılmasını sağladı.187 Rusya’daki görevi boyunca da
bu gibi küçük ama işlevsel yardımlardan hiç vazgeçmedi. (Resim 28)
Öte yandan Akçura, Kopenhag’a gitmeden önce Danimarka
Kızılhaçı Muhaberat Şubesi, Rusya’daki Türk esirlerinin bulunduğu bütün
garnizonlarla iletişim sağlamıştı. Türk esirlerinden gelen mektuplar
ailelerine, ailelerinden alınan yanıtlar esirlere gönderiliyordu. Akçora’nın
çabalarıyla yeni bir yol daha açıldı. Esirlerin mektupları Osmanlı Sefareti ile
İstanbul Hilal-i Ahmer’i arasında kurulan köprüden elçilik kuryeleriyle gidip
gelmeye başladı. Bu yol hem daha emin hem de daha hızlıydı. Zamanla
Danimarka Kızılhaçı da bu yolu kullanmaya başladı.188
Hilal-i Ahmer ve Rusya’daki Türk Esirleri
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 olarak hükümetin belli miktarda erzak vermeyi sürdürdüğü
garnizonlarda yaşamayı seçtiler. Ancak Rusya gibi geniş bir coğrafyada
bir yandan büyük bir kargaşa yaşanırken, işlerin pürüzsüz yürütülmesi
olanaksızdı. Nitekim bütün garnizonlarda işler düzenli bir şekilde
yürümeyince özellikle subaylar, erler gibi her işi yaparak geçimlerini
187
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sağlayamadıklarından daha çok sıkıntı çektiler.189 Öte yandan, Osmanlı
Hükümeti, Rusya’daki Türk esirlere belli bir maaş vermiyordu. Rus Hükümeti
de maaş vermeyi kesince Hilal-i Ahmer çalışanları, gerektiğinde Kurum’u
kefil gösterip tüccarlardan borç alarak Rusya’daki Türk esirlerine ellerinden
gelen yardımı yaptılar. Böylece Cemiyet İsveç Hükümeti ve İsveç Kızılhaçı
aracılığı ile aylık olarak esir Türk subaylara 50, erlere 10 Ruble göndermeye
başladı.
Hilal-i Ahmer delegesi Akçura’nın Miralay Arif Bey’e yazdığı
mektubun aşağıdaki satırları, Cemiyet’in esirlere yardım için gayretlerine
güzel bir örnek oluşturmaktadır:
“Edinilen istikrazın tediyesini Hilal-i Ahmer deruhte eder. Ve bundan
böyle icab ettikçe ve kabil oldukça Hilal-i Ahmer’in kefaleti altında
istikrazda bulunmanıza (zabit ve efrad için tayin olunan maaş miktarı
dahilinde kalınmak, yani mahiyeti elİişer ve onar ruble’den fazla olmamak
şartıyla) Hilal-i Ahmer tarafından itiraz olunmayacağını temin ederim.”190
Kaldı ki Rusya’da Yusuf Bey kendisi de aynı yöntemi kullanarak
isimlerinden Türk asıllı oldukları düşünülen tüccarlardan borç alarak
oradaki Türk esirlerine maddi katkıda bulunmuştu. Nitekim bu çerçevede
borç almış olduğu bir kurum, on yıl sonra, Moskova sefiri kanalıyla vermiş
olduğu borcu istetmişti.191 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.192
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 karşılaştı: 193
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi
Riyaset-i Muhteremesine
Mısır’da hal-i esarette bulunduğum üç sene zarfında esir ümera ve zabitan
ve memurin-i mülkiye vesaire ailelerinden muhtaç olanlara gücüm yettiği kadar
karzen muavenette bulunmuştum. Bu meyanda Miralay Ahmet Bey’in 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
avdetimizi müteakip hey’eti muhteremelerine vuku bulan müracaatım üzerine
Miralay Ahmet Bey’in ailesinden maada bütün üseraya ikraz ettiğim mebaliğ
ki 800 Mısır lirasına bali oluyordu, 17 Mayıs 336 tarihinde Hilal-i Ahmer
veznesinden tesviye edilmiş ve Ahmet Bey’in Miralay rütbesi mezkur 200 lirayı
tediye edebilmesini kafil zan ve farz olunarak umuma bezi olunan muamele-i
müşfikane mumaileyhin ailesine teşmil edilmemişti. Halbuki Ahmet Bey’in
maişeti esasen pek nakafi 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 mâliyem 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 füruht
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 (1924)
Erkan-ı Divan-ı Harbi Reisi Ferik
(İmza Galip)

Ahmet Bey’in Cemiyet Başkanlığına mektubu da şöyleydi:194
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 paşayı müşarünileyh karz suretiyle muaveneti nakdiyede bulunmuş ve bu meyanda
bendeniz de aileme karzen 200 Mısır lirası —ki bittabi muhtelif tarihlerde
üçer beşer olmak üzere ita buyurmuştu. İstanbul’a avdetimizde Muhterem
Cemiyetiniz Galip Paşa’nın 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
194
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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 lütfunda bulunmalarını arz ve istirham eylerim efendim.
20 Nisan 340 (1924)
Mütekait Ahmet (imza)
Adresim: Kadıköy Acıbadem’de Kadri Efendi Sokağı’nda 1 numrolu hanede
muhkim mütekaid Miralay Ahmet

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye savaşan ülkeler arasında yer
almadıysa da Kızılay, insancıl ilkeleri doğrultusunda başka ülkelerin esir
sorunlarında yardımcı olmaktan hiç kaçınmadı.
4. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KIZILAY
Özetle II. Dünya Savaşı’na Kadar Türkiye
İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939’da Alman ordularının Polonya’yı
işgali ile başladı. Ne var ki bu savaşın temel taşları neredeyse Birinci
Dünya Savaşı’nı bitiren barış anlaşmaları imzalandığı andan beri dizilmeye
başlamıştı. İlk Dünya Savaşı’nın ardında milyonlarca ölü, yaralı, yıkıntı ve
acı bırakarak son bulmasına ve sözde dünya barışı sağlamak için kurulan
Milletler Cemiyeti’ne karşın ne bloklaşmalar son bulmuş ne de insanoğlu,
savaşla çekilen acılara bir daha yol açmamayı öğrenebilmişti. Dolayısıyla,
iki büyük savaş arasındaki yirmi yıllık süreçte dünyada silahsızlanma
politikasının yanında ekonomik bunalımlar, ideolojik ayrılıklar ve silahlanma
bir arada yaşanmıştı.
Lozan’dan sonra Cumhuriyet’i duyuran Türkiye için bu yıllar, yeni
yönetimini, yeni kimliğini tanıma, anlama, tanıtma ve anlatma dönemi oldu.
Bu süreçte Türkiye, Atatürk’ün önderliğinde yönetimini, hukuk sistemini,
eğitimini laik, ulusal değerlere oturtu ve çağdaş, ileri ülkeler arasında yer
almak için çalıştı. Bunun için de Türk Devrimi olarak anılan, toplumun her
alanına yansıyan yenilik hareketlerini gerçekleştirdi. Öğrenim Birliği’yle
kız-erkek tüm çocuklara zorunlu laik, çağdaş ulusal temel eğitim verilmesi
yasalaştı. 1928’de Latin harfleri kabul edilince herkesin okuryazar olması
için adeta bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda yetişkinlere
117

yeni alfabeyi öğretmek üzere “Millet Mektepleri” açıldı. Türk diline uyumsuz
Arap harfleriyle Osmanlı Devleti’nin nüfusunun 600 yılda ancak % 10’u
okuryazar olabilmişken bu okullarda kısa bir zamanda yetişkin insanların
2,5 milyonu okuma yazma öğrendi.
Bu değişiklik karşısında bilim kurumlarına da her zamankinden
daha büyük özen gösterilmeye başlandı. Bazı Batı kaynakların Türkler’in
ikinci derece sayılan bir ırktan geldiği, bazılarındaysa hiç yer almadığını
gören Atatürk, 1928-29 yıllarında Türkiye’de öğrencilere okutulan tarih
kitaplarını inceleyip H.C. Wells’in “Cihan Tarihinin Umumi Hatları” kitabını
Türkçe’ye çevirttirdi. Türk tarihi ve dili üzerine bilimsel çalışmalar yapmak
üzere de 1931 ve 1932 yıllarında bir süre sonra Türk Tarih Kurumu ve Türk
Dil Kurumu adlarını alan bilimsel araştırma kurumlarını kurdu.195 Türk
tarihinin öğrenilmesi, Türk dilinin geliştirilmesi için atılan bu adımlardan
sonra ülke çapında kültür seferberliği demek olan Halkevleri kurulurken
yazarlar, sanatçılar, besteciler yetişti. Köy okulları ve enstitüleriyle eğitim,
tarım alanlarından uzaklaştırılmak istenmeyen köy çocuklarının ayağına
götürüldü. Türkiye, Kurtuluş Savaşı’nın yaralarını sarıp ekonomisini
güçlendirmeye çalışırken dünyayı sarsan ekonomik bunalımdan nasibini
aldıysa da aynı yıllarda bağımlılık ve geri kalmışlığın üstesinden gelebilmek
için 1923 Şubatı’nda İzmir’de toplanan İktisat Kongresi’nde ekonomik
bağımsızlık vurgulanırken kabul edilen “İktisadi Misakı Milli” de öngörülen
devlet destekli özel girişimcilik, 1927 de kabul edilen “Teşvik-i Sanayi
Kanunu” ile güçlendirildi. 1933’te devlet planlı ekonomiye yöneldi ve
sanayileşmeyle kalkınmada çok yol aldı: Cumhuriyet duyurulduğunda
büyük Batı şirketlerinin elinde olan demiryolları, limanlar, önemli tarım ve
ticaret alanları, bayındırlık tesisleri satın alındı, gümrük ve maliye gelirleri
devlete geçti. Devlet büyük yatırımları kendisi yaparken özel girişimcilerin
yapabileceği işlere destek vermek dışında hiç karışmadı. Tarım alanında
tek planlama şeker pancarı ekiminde gerçekleşti. Çiftçi bu alanda eğitildi,
devlet pancar ekeceklere kredi ve tohum verdi, üretilen pancarı da satın
aldı. Bu planlamanın sonunda şeker fabrikaları kuruldu ve Türkiye İran’a
şeker satmaya başladı.196
Ülke 1923 yılında un, şeker başta olmak üzere pek çok ihtiyacı
dışardan alırken 1930’lu yıllarda temel gereksinimlerini ve sermaye
mallarını devlet tarafından kurulan fabrikalarında üreten bir ülke oldu.
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. Ana yurt demir
195
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ağalarla örüldü. İş Bankası, Merkez Bankası kuruldu. Türkiye Osmanlı’dan
kalan borçlarının tamamını, bütçesinin % 15’ini ayırarak 1940’lı yılların
sonuna kadar ödemeyi başardı.
Öte yandan Türkiye, bu yıllarda Batı’da güçlenen totaliter yönetimler
karşısında demokrasiye bağlılığını koruyacağını kanıtlayabilmek için de
büyük çaba gösterdi. 1925 yılında kısa ömürlü Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası’ndan sonra 1930’da kurulan Serbest Fırka ile bir kez daha çok partili
düzen deneyimi yaşadı. Kısacası hükümet, temel iç sorunlarla da uğraştı.
Bu evrelerden geçiyor olmak 1930’lu yıllarda Türkiye’yi dünya
ülkelerinden ve gelişmelerinden soyutlamadı. Büyük devletlerin anlaşmaları
hiçe saydığı bir dönemde, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde Türk
egemenliği 1936 yılında imzalanan Montreux Sözleşmesi ile belgenlendi.
Dünyayı kaplayan savaş bulutları karşın Türkiye-Balkan Antantı, Sadabad
Paktı gibi uluslararası bağıtlarla barışçı ilkelerine sahip çıkarken, Atatürk,
ölümünden önce diplomasi yoluyla Hatay’ın 1939’da resmen Misakı Milli
sınırlarına katılmasının altyapısını hazırladı.
İkinci Dünya Savaşı başlayınca İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği
bir yanda; Almanya, İtalya ve Japonya öbür yanda olmak üzere çarpışan
bloklarının her biri, bu konumuyla ve stratejik önemiyle Türkiye’yi
yanında görmek istediyse de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Hükümet
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki bloktan da gelen bütün önerilere
hatta baskılara karşı koyarak ülkeyi savaş dışı tuttular. Bununla birlikte
yönetim çarpışmaların her an Türkiye’ye de sıçrayabilme olasılığını göz
önünde bulundurarak askerî ve ekonomik olanlar başta gelmek üzere
türlü önlemler almak zorunda kaldı. Seferberliğin duyurulması ve üretim,
ithalat ve ihracaat çok aksadığından bazı temel tüketim maddelerinin
karneye bağlanması, bu önlemlerdendi. Öte yandan Türkiye, yansız
kimliğini koruyarak savaşan tarafların türlü müşküllerinde başvuru noktası
oldu. (Resim 29) Bu durumunun konumuz açısından önemi, değindiğimiz
süreçte de yoksullara yardım eli uzatan, hastalık salgınlarına, doğal afetlere
ilk koşan, halkın en büyük güven kaynağı olan Kızılay’ın savaş yılları
boyunca uluslararası yardım kurumu olarak her iki blokun savaş tutsakları,
göçmenleri, bağlantıları ve haberleşmeleri için de güvenilir bir uğrak
olmasıdır. Şimdi sondan başlayarak bu süreçte Kızılay’a daha yakından
bakalım:
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Kızılay
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda çarpışan ülke olmasa da Hükümet
önlem olarak seferberlik duyurusu yaparak iş-güç sahibi binlerce kimseyi
silah altına almak zorunda kalmış, her türlü üretim aksamış, savaşan
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ülkelerden yapılan ithalat durmuş, temel bazı maddelerin yokluğu
karşısında halk birçok tüketim maddesini sınırlandırıcı karnelerle satın
alabilmişti. Yaşanan olumsuz ortamda stokçular ve karaborsacılık artmış,
çekilen sıkıntılardan Hükümeti sorumlu tutan halkın yakınmaları giderek
çoğalmıştı. Kızılay, savaşmasa da Türkiye’ye çok ağır yansıyan genel
yoksulluktan mağdur olan halka, olumsuz koşullarda bozulan sağlık
koşulları dolayısıyla çoğalan tifo, tifüs, verem gibi hastalıklara tutulanlara,
önlenemeyen doğal afetlerden zarar görenlere yardım eli uzatmaktan
geri kalmadı. En yoğun biçimde de halkın beslenmesine ve sağlığına
odaklandı. İstanbul Ticaret Odası’nın, Zahire Borsası’nın, Halkevleri’nin,
ayrıca sanayi ve ticaretle uğraşanların da desteğiyle İstanbul, Adana gibi
kalabalık kentler başta gelmek üzere yurt çapında aşocakları açıp yoksul
halka ve okullarda öğrencilere sıcak yemek dağıtarak açlığın giderilmesine
çalıştı. Savaş yıllarının gazetelerinde ve kurumun dergisinde Kızılay’ın
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu köylerine gıda malzemeleri taşıdığına
sık sık yer veriliyor, bu konularda makaleler yayınlanıyordu.197 Kızılay’ın çok
yakından ilgilendiği, gıda yetersizliğinin çok arttırdığı, çok cana da mal olan
veremin tedavisi; su, sabun ve temizlik yetersizliğinin de kamçılamasıyla
savaş yıllarında doruğa ulaşan tifüs salgının önüne geçilmesi; var olan
olumsuz koşullarda hayli yaygınlaşan sıtma ile mücadele, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin de gündemine oturan konulardı.198 Cemiyet Başkanı’nın
197
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Savaş yıllarında Kızılay dergisi, Cumhuriyet ve Vatan gazeteleri bu haberleri hiç
eksik etmiyorlardı.
TBMM Zabıt Ceridesi en çok 1941-1944 yıllarında gündme getirilen bu konular
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CHP milletvekili Ali Rana Tarhan olması,199 ilaç, sabun gibi maddelerin veya
nakliyelerinin ucuzlatılması hatta halka hastalıklara karşı önlem almayı
öğreten kısa metrajlı filimler hazırlanması gibi Kurum’un üstlendiği ve resmî
karar gerektiren uygulamalarda Kızılay’a kolaylık sağladı.
Özetlenenlerin yanı sıra Kurum’un en yoğun uğraşılarından
biri savaşan ülkeler adına onların yoksulluk çekenlerine, tutsaklarına,
göçmenlerine yardım etmekti. Kurum’dan bu yardımı, Uluslararası Kızılhaç
ve ilgili ülkelerin büyükelçilikleriyle konsoloslukları istemişti. Kızılay da II.
Dünya Savaşın’dan sonra da bu büyük hizmeti savaşan ülkelerin esirleriyle
ilgili haberleşme, paket gönderme, bunların kontrolü, esir değişimi,
aile bireylerini aramakta, haberleşme ve ulaştırmada bir köprü görevini
üstlenerek veya gerekli yerlere ve kimselere doğrudan istenen çeşitli
tüketim maddeleri yollayarak sürdürdü.
Tüm savaşlarda olduğu gibi bu kez de pek çok savaş esirinin aileleriyle bağlantıları kesilmiş, taraflar arasında haberleşme sağlanamamıştı.
Aynı şekilde savaşla gelişen göçler, pek çok aileyi dağıtmış, aile bireyleri
birbirleriyle bağlantılarını kaybetmişlerdi. Kızılay, dağılmış ailelerden
Kurum’a başvuran, kendisinden yardım isteyenlerin kayıp bireylerini arayıp
uluslararası yönteme uyarak bastırdığı haberleşme kağıtlarından bir tür
adres bankası kurarak kimi zaman Kızılhaç’ın, kimi zaman da konsoloslukların aracılığı ile ilgililere ulaştırılmasını sağladı. Böylece sistemli uğraşılarla
adresleri buldukça dağılmış aileleri kağıt üzerinde de olsa buluşturabildi.
Benzer şekilde Savaş Tutsakları Postası adıyla kurulan, tutsak subay ve
erlerin gözaltında bulundukları askerî kıtaları ve yerleri bildiren posta kartlarını toplayarak yabancı ülkelerden başvurularda, yakınlarından 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.200
Türkiye, çok savaş görmüş bir ülke olduğundan tutsakların çektiği
yokluğa, Kızılay da bu durumda yardımın önemine hiç yabancı değildi.
Bu noktadan hareketle 1945 yılına kadar konsolosluklar, büyükelçilikler
kanalıyla Türkiye üzerinden esirlere gönderilen kolilerin sahiplerine posta
yolu ile ulaşabilmesi için bir sistem kurması gerekti. Örneğin, 1940 yılında
Ankara’daki İngiliz Sefiresi, Kızılay Başkanlığı’na gönderdiği 5 Eylül tarihli
mektubuyla Almanya’daki İngiliz tutsaklara çikolata, bisküvi, konserve,
sigara ve giysi içeren paketler gönderebilmek için yardım isteyince Kızılay,
199
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Murat Metinsoy, İkinci Dünya Savaşında Türkiye: Savaş ve Gündelik Yaşam,
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başka ülkelerin de benzer istekleri olduğunu gözeterek, birtakım ölçütler
belirledi. 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. 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. Bunun ve sınırlamaların üstlendiği uluslararası hizmete
gölge düşürebileceğini dikkate alarak kolilere ilişkin bir takım önlemler
almaya karar verdi. Örneğin, aşağıdaki 19 Kasım tarihli MUHTIRA ile koli
göndermeye istekli ülkeler için daha ayrıntılı koşullar belirlediği gibi gelişen
iç sorunların da altını çizdi:201
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 numaralı heyet-i vekile
Kararıyla 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 müracaatlar 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
ihtilaflar.
4. Hariciye Vekaleti’nde müteşekkil komisyonda hazır bulunan Ticaret
ve Gümrük ve İnhisarlar vekaletlerine mensup mümessillerin tütün,
sigara, kuru meyve, bonbon vs. 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 mümanaat yüzünden uğranılan daimi
müşkülat ve alakadarlarca yapılan daimi müracaatlar.
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
201
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kararın tatbikine geçilmesi hakkında verilen emre imtisalen sevkiyat
başlamışken Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti’nce bu karar 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 hasıl olması ve buna
intizar.
Yukarıda saptanan esasların yaptırımını sağlamak üzere 1941
Şubatı’nda Hariciye Vekaleti’nde Kızılay temsilcisi ve 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 ulaştırılmak
üzere gönderilecek kolilerin uluslararası anlaşmalara uygun maddeler
içermesi, üzerinde Kızılhaç işareti olması ve ulus
lararası standartlara
uygun paketlenmiş olmaları öngörülmüştü. Aynı yönetmelikte, koliler için
sayı sınırlamaları da kaldırılmıştı. 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 hâlinde olan
tüm ülkeleri kapsayacak şekilde genelleştirildi. Kızılay, bu hizmeti yerine
getirirken gönderilen bütün kolilerin içeriklerini titizlikle saptayıp paketlerin
alıcılarının listelerini yapmıştı.202
Kızılay, yardım paketlerini her zaman postayla yollamayıp kimi
zaman büyük özenle seçerek şubelere atadığı temsilcilerle elden gönderdi.
Savaş durumu dolayısıyla elden giden paketlerin güvenli taşınması için
çok sıkı önlemler almıştı. Örneğin, temsilcilerin görevlendirme yazılarında
basın üyeleriyle konuşmamaları, kendilerine teslim edilenden başka bir
yük taşımayı kabul etmemeleri, görüşmelerini sadece resmî kanallar
vasıtasıyla yapmaları gibi uyarılar vardı. Onlarla birlikte yola çıkan Kızılay
Kontrolörleri için de seyahat edilecek vapuru kontrollerinden, karaya
çıkışlarına, kaptan-tayfa ve yolcularla ilişkilerine kadar harfiyen uymaları
istenen direktifler verilmekteydi.203 Bu şekilde 1943 yılında Yunanistan’a
Kızılay’ın yardım malzemesi yanı sıra, Ankara’daki İngiliz Elçiliği tarafından
oradaki İngiliz savaş esirlerine, ayrıca Türkiye’deki Rumlar tarafından
da Yunanistan’daki akrabalarına ulaştırmak istedikleri gıda malzemesi
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paketleri de götürülmüştü.204 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 topraklarını işgal etmiş
olan Yunan halkının sıkıntılarını 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 vapurlarıyla 12 seferde Pire Limanı’na 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.205
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 taşıdı.206 Bunun yanı sıra İtalya Büyük
Elçiliği’nin isteği üzerine Mısır’daki İtalyan esirlerine çeşitli zamanlarda
valizlerle gönderilen ilaç, kitap ve mektup; Almanya’nın - başvurusuyla da
yine Mısır’daki 250 Alman savaş esirine Noel için kolilerle gıda maddeleri
götürdü. Öte yandan, İtalya ve Almanya’da tutulan İngiliz ve Yugoslav
esirleri için kendi ilettikleri kadar Kızılhaçların da gönderdiği binlerce paketi
yerlerine ulaştırdı. Paketleri göndermenin yanı sıra, içindekilerin kontrolünü
de üstlendiği için uluslararası anlaşmalara göre esir kamplarına girmesi
yasaklanmış maddeler ve olası casusluk girişimlerini önleyebilmek üzere
bu kontrolleri ciddiyetle ve süreklilikle yerine getirdi. Gönderme işlemi
sırasındaysa uluslararası posta hükümlerinden yararlandı ve çoğu kez posta
giderlerini kendi karşıladı. Söz gelimi, 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 malzemesini gönderirken kasasından 3.290.70 lira, 1942-43 yılında 290.345 kiloya varan 58.069 paketleri yerlerine ulaştırmak için
de 7.193 32 lira harcamıştı. Türkiye’ye sığınan yabancı esirlere aynı hizmeti
vererek yaptığı harcamalarsa, bir yıl içinde 9.147,70 liraya ulaşmıştı.207
1945 yılında savaşın son bulmasıyla koli gönderme hizmetine gerek
kalmadı. Ancak Kızılay, savaşın yol açtığı yoksunluklar sürdüğünden,
Uluslararası 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 işlerini ve kayıp arama yazışmalarını sürdürdü.208
204
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İkinci Dünya Savaşı boyunca Kızılay’ın başka bir uluslararası hizmeti
de Türk limanlarına getirilen savaş tutsaklarına ve Türkiye’ye sığınan
göçmenlere kucak açmaktı. Savaşan taraflar, örneğin, Afrika’daki çarpışmalar
sırasında özellikle yaralı ve hasta savaş esirlerini Türkiye tarafsız ve yakın
olduğundan zaman zaman Mersin ve İzmir limanlarına getiriyorlardı. Kızılay,
tutsakların değişimine kadar Türkiye’de kalan bu esirlerin öncelikle hastane
ve dispanserlerinde iyileştirilmesine çalıştı. Onlara posta hizmeti verdi,
yiyecek-içecek-barınak sağladı. İzmir’de bulunan İtalyan, Alman ve İngiliz
esirlerin değişimi sırasında da önemli hizmetler verdi.209 Bu esirler en iyi
koşullarda kendi yurttaşlarına teslim edilirken her birine uygun armağanlar
dağıttı.210
Savaşan komşu ülkelerden sık sık Türkiye’ye sığınan göçmenlerin
yemek-içmek-barınak gereksinmeleri, gerektiğinde tedavileri de Kızılay
tarafından karşılandı. Kurum, insancıl kimliğiyle komşuluk ilişkilerinin
örtüştüğü hizmetleriyle bu ülkelere başka türlü yardımlar da yaptı. Örneğin,
Almanlarla savaşan Yunanistan’ın Kızılhaçı’na 1941 yılında hasta ve yaralı
taşımak üzere 6 otomobil ve 3.000 battaniye gönderdi; Türkiye’ye sığınan
Yunanlı göçmenlere de yiyecek, giyecek ve battaniye dağıttı. 211
Kısacası Kızılay’ın daha önce olduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı ve
izleyen yıllarda da esirlere ve göçmenlere uluslararası boyutta büyük
hizmetleri oldu. Kurum bu hizmetleri yerine getirirken Türkiye’deki sağlık
ve yoksulluk sorunlarıyla ilgilenmekten, insanların yardımına ilk koşan
olmaktan geri kalmadı. Depremler, su baskınları, kıtlıklarda ilk yardım eli,
hep Kızılay’dı. Kurumun sadece savaş yıllarında değil her zaman sunduğu
bu hizmetlerini çokluğu ve sürekliliği dolayısıyla tarihsel sıralamayla ayrı bir
bölümde ele alacağız. Ama İkinci Dünya Savaşında Kızılay’ı özetlemeye son
vermeden önce, Kurumu biraz da o yıllarda Türkiye’nin siyasal durumu ile
ilişkilendirmek, kimliğinin daha iyi anlaşılması açısından yerinde olacaktır.
(Resim 30)
Şöyle ki İkinci Dünya Savaşı Türkiye’yi büyük bir yeniden yapılanma
içindeyken yakalamıştı. Savaş patladığında toplum, Türk Devrimi’nin
getirisi olan yeni değerleri özümsemeye çalışırken bir yandan Kurtuluş
Savaşı’nda yakılıp yıkılan ülkenin imarı, bir yandan sanayileşme sürüyordu.
Üstelik savaşla yukarıda da söz edildiği gibi askeri ve ekonomik önlemler
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Resim 30: Depremzdelere Kızılay çadırı

alınmış, seferberlik, silahlanma, üretimde aksama, tüketim mallarında
sınırlama ve pahalılık da gelmişti. Cumhuriyet’i benimseyemeyenler,
halkın gözünde bunların maddi yükünü yeni yönetime, en çok da 1923’ten
beri iktidarda olan Cumhuriyet Halk Patisi’ne fatura ediyordu. Birçok
kez vurgulandığı gibi kuruluşundan beri her zaman devletin yanında ve
Hükümetle el ele olmuş Kızılay da giderek ağırlaşan eleştirilerden nasibini
aldı. Yurt çapında yoksullara çamaşır, giysi, sabun dağıtması, günlük sıcak
yemek veren aşocakları, İstanbul Üniversitesinin bahçesinde yüzlerce
gence aynı hizmeti vermesi; gıdasızlık, mikroplu sular başta gelmek üzere
sağlıksız ortam, susuzluk, bakımsızlık dolayısıyla yaygınlaşan tifüs, verem,
sıtma gibi hastalıklara yakalananlara sağlık ocaklarında bakması, ilaç
dağıtması, gerektiğinde para yardımı bile yaparak yoksulluğun sıkıntılarını
hafifletmeye çalışması212 gözardı edilerek Kurumun adı yaptıklarıyla
değil yapamadıklarıyla söylenir olmuştu. Kızılay Genelbaşkanlığına 1941
yılında CHP milletvekili Ali Rana Tarhan’ın getirilmiş olması, bu partinin
ve yanlış olarak onunla özdeşleştirilen Halkevleri’nin bütün varlığını
topluma seferber eden Kızılay’a katkılarının görülmeyerek ciddi şekilde
eleştirmesinin önemli bir etkeniydi. Nitekim bundan sonra Kızılay, aslında
Salib-i Ahmer’in de farklı olmadığını belgelerle göstermeye çalıştığımız
gibi, hükümetlerle daha içiçe oldu. Kurumun çok yararlılık gösterdiği büyük
savaşların artık görülmemesi, halkın daha bilinçli olmaya başlaması ile
birlikte insanlara yardım eli uzatan sivil toplum örgütlerinin de çoğalması,
savaş sonrası yıllarda Kızılay’ı kamu-oyunun gözünde nerdeyse siyasal
bir kurum yaptı. Oysa Kızılay, akçeli işlere kaçınılmaz bağlantısı ve bu
212
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yüzden üzerine şimşekler çekilmemesi için yönetimlerinin gösterdiği
duyarlılık ve özenin hükümet desteğiyle daha sağlam ve güvenilir
olacağını dış örneklerle de öğrenmişti. Nitekim Kızılhaç arşivlerinde olağan
bir yardım için bile hükümet onayları alındığını gösteren birçok belge
bulunmaktadır.213 Şu farkla ki bazen yanlış anlaşılsa veya yorumlansa da
Kızılay’ın dünden bugüne tüm yardımları yayılmacılara değil214 insanlara
hizmet amacı taşımaktadır. Kızılay bunun yakın tarihli bir örneğini 1974
yılında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında verdi. Ankara’daki Kızılay Genel
Merkezi’nde kurulan Ulusal Araştırma Servisi Türkler gibi Rum esirleri de
bulup toplam 5160 ailenin yakınlarıyla haberleşmesini sağladı. Uluslararası
Kızılhaç Komitesi de Kızılay’a bir teşekkür mesaj göndererek Kurum’u insani
yaklaşımı için de kutladı.215
5. HEMŞİRELİK OKULU
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin, Cumhuriyet’in duyurulmasından sonraki
en büyük başarılarından biri de Hemşirelik Okulu’nu kurmasıdır.
Salib-i Ahmer’in kuruluş amacı savaşta yaralanan askerlerle ilgilenmek
olduğundan, Hilal-i Ahmer’in de kuruluşundan başlayarak bu hizmeti
yerine getirecek bilgili sağlık görevlilerine büyük gereksinimi olmuş ve
bu alandaki boşluk Osmanlı Devleti’nin birbirini izleyen savaşlarında çok
belirgin bir şekilde kendini göstermişti. Başlangıçta hastabakıcı kursları
açarak ve gönüllü hemşireliği geliştirmeye çalışarak bu alandaki boşluğu
doldurmak için çaba gösteren Kurum, Cumhuriyet duyurulduktan
sonra da pratik bilgilerle donanmış hastabakıcılar yetiştirmeyi sürdü
rürken tasarısı kuruluş yıllarına kadar uzanan bir hemşirelik okulu kurma
çabasından vaz geçmedi. Zaman içinde yüksek öğretim düzeyine kadar
tırmanan Hemşirelik Okulu’nu kurarak sağlık alanında büyük bir boşluğun
doldurulmasına olanak sağladı.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Türk kadının evinin duvarları arasına
sıkışması, ülkenin geri kalmasında çok büyük bir etken olmuştu. Ancak
Meşrutiyet döneminde kadının ev sınırlarını aşarak topluma katkılı bir
duruma gelmeye başladığı ve bu gelişmede Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
büyük rol oynadığı Birinci Cilt’te ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştı.
Cemiyet’in deneyimli hemşirelere duyduğu gereksinimle istekli genç
213
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Kızılay eliyle Anadolu’ya yardım yapılabilmesi için resmi onaylar hakkında
verilenlerden başka örnekler için bk. Belge: 31 (a, b, c)
Belge: 7. İngiltere’de bu konuya yaklaşıma ilginç bir örnektir.
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kızları yetiştirecek hemşirelik okulu açmak üzere 1911’de bir girişim
de 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 Kadır
ga Viladethanesi’nde (doğumevi) ilk
yılı hastabakıcılık eğitimi olan ebelik kurslarını başlatmıştı. Daha sonra
açılan hastabakıcılık kursuna da ilk kez 1912 yılında 10 Müslüman kadın
katılıp diploma almışlardı. Bu alanda giderek büyüyen gereksinim önce
İstanbul, daha sonra İzmir’deki Hilal-i Ahmer hastanesinde açılan kurslarla
giderilmiş, hatta Edirne’de de bir Hastabakıcılık Dershanesi açılmıştı.
1913-14’te isteyen genç kadınlar Hilal-i Ahmer tarafından doktorların
yanında stajyerler gibi çalışıp hastabakıcılık eğitimi görmek üzere ufak da
bir ücret alarak Kadırga Hastanesi’ne gönderilmişlerse de216 bu uygulama
süreklilik göstermeyince kurslar en verimli uygulama olarak kalmıştı. 191415 yıllarında da İstanbul Darülfünununda açılan ve ciddiyetle yürütülen
kurslara katılan hastabakıcı adaylarının sınavları Askeri Sağlık Dairesi
ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanlığı tarafından yapılmıştı. Kurslardan
yetişen 300 kadar hastabakıcı hanım, savaş boyunca hizmet vermişlerdi.
Dr. Besim Ömer’in 1915 yılında yayınlanan ve dönemin aydınlarından
Osman Paşa’nın hastabakıcılık kursunu bitiren kızı Fatma Züleyha Hanım
tarafından Fransızca’dan Türkçe’ye çevrilen “Hastabakıcılık” kitabı, bu
dönemde yetişen hastabakıcılara ışık tutmuştu. Kitapta Besim Ömer’in
“Almanya’da cerrahi girişimlerden başarı elde edilmesinin sebebi
hastabakıcıların mükemmelliğidir.” yorumu bir çok genç kıza esin kaynağı
olduğu gibi hastabakıcı adaylarını da yüreklendirmişti.217
Ne var ki hastalara bakan nitelikli sağlık çalışanlarına büyük
gereksinim olduğu çoktan kavranmışsa da biribirini izleyen savaşların
koşulları kursların gelişebilmesini ve hemşirelik okulunun kurulmasını
engellemişti. Nitekim Kurtuluş Savaşı boyunca da aynı gereksinme
ve engeller süregelmiş ve ancak Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Askerî
Sağlık Dairesi ile iş birliği yaparak 1918 yılında geliştirdiği 3’er aylık acil
yardım (Samariten) kurslarında düzenli olarak yardımcı hastabakıcılar
yetişebilmişti.218 Bu kurslardan yetişen hastabakıcılara belli bir eğitim
gördüklerinin göstergesi olmak üzere birer de belge verilmişti.219 (Resim 31)
216
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Resim 31: 1913 yılında Dr. Besim Ömer hastabakıcılık kursunda ders veriyor

Cumhuriyet’in ilanından sonra kız-erkek ayrımı yapmadan yeni
yetişecek Türk gençlerinin eğitimini ele almak, devletin en önde ve ivedi
görevlerinden biri oldu. 3 Mart 1924’te tüm okulları devletin laik eğitim
sisteminde birleştiren Tevhid-i Tedrisat yani Öğrenim Birliği Yasası
çıkarılırken meslek eğitimi de ayrıca önem kazandı. Bu da Hemşirelik
Okulunun kurulmasını sağlayan bir etken oldu.
Hemşirelik, hastabakıcılık ve öğretmenlikle birlikte Türk kadınları için
yüzyılın başından beri yavaş yavaş kabul görmeye başlamış bir meslekti.
Oysa 1923’te Türkiye’de biri daha sonraları dalında büyük hizmetler verecek
olan Safiye Hanım (Ebril) olmak üzere sadece dört Müslüman hemşire
vardı.220 Öte yandan gelişmiş ülkelerde bu mesleği seçenlerin doktorlarla yan
yana, birinci derecede yardımcıları olarak çalışmaları kabul gördüğünden
hemşireliğin daha ileri eğitim gerektirdiği noktasından hareketle bu dalın
çalışanlarını yetiştirecek okullar çoktan açılmıştı. Türkiye’de de okullaşma
için Cumhuriyet ilan edildikten sonra da girişimler sürerken kurslarda yetişen
hastabakıcıların bilgili, dersliklerin iyi donanımlı olmasına dönemin koşullan
elverdiğince çaba gösterilmişti. Örneğin, hastabakıcılığı önemseyen ama
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kurs öğrencilerinin İstanbul Darülfünun’un
Tıp Medresesinde yetiştirilmeleri önerisini kabul etmeyen Tıp Medresesi
Reisi, durumu askıda bırakmamıştı: Hastabakıcılık görevinin öneminin
altını çizerek Cemiyet’in fakülteye yakın hem yurt hem de derslik olarak
kullanılacak bir bina tutmasını önermiş, fakülte hocalarının orada hastabakcı
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Kızılay. Kızılay Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 1993, s. 1
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adaylarına teorik ve uygulamalı dersler verebileceğini bildirmişti.221 Öte
yandan bu özenle yetiştirilen ve hâlâ az sayıda olduklarından çok da aranan
hastabakıcılar, pratik bilgi ve becerilerde kendilerinden daha ileri eğitim
gören hemşirelerden daha üstün olabildiklerini düşündüklerinden klinik
hizmetlerinde büyük sorumluluklar almaktan kaçınmamaya başlamışlardı.
İnsan sağlığıyla doğrudan ilgili bu durum da Hemşirelik Okulunun bir an
önce açılmasına önayak oldu.
Bu çerçevede, 11 Aralık 1924’te İstanbul’da yapılan Prof. Dr. Besim
Ömer (Akalın), Prof. Dr. Akil Muhtar (Özden), Prof. Dr. Tevfik (Sağlam), Ziya
Nuri Paşa ve Haydar Keymen Beylerin de katıldığı Hilal-i Ahmer Kongre
sinde eğitimli hemşirenin öneminin yurt çapında iyice anlaşıldığının 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.222 1924 yılının Kasım ayında aşağıdaki
belgede de görüldüğü gibi, Yönetim Kurulu’nun imzalarıyla okul için
kiralanacak olan bina saptandı:223
“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) 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 açılışında 1911 yılında hemşire adayları için kararlaştırılan
esaslar benimsendi. Bu çerçevede, hemşire adayının öncelikle okuma
- yazma bilmesi, iyi ahlak sahibi olması ve vücutça sağlıklı olması
öngörülmekteydi. Okulun yeri belli olduktan sonra Gureba Hastanesi
Direktörü Ömer Lütfü (Eti) Bey müdür olarak atandı. Dr. Besim Ömer ve
Ziya Nuri paşaların bulunduğu bir komisyon da “Türkiye Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti, hastabakıcı yetiştirmek ve yetişenlerin bu meslekte ifay-ı hidmet
etmelerini temin eylemek üzere Hilâl-i Ahmer Hastabakıcı Mektebi ve
Yurdu tesis etmiştir.” sözleriyle başlayan okul yönetmeliğini hazırladı.
221
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Bu yönetmelik kapsamında okul da yurt da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin
bütçesinden ve kurulacak Hilal-i Ahmer Hastanesi’nin alacağı ücretlerden
ayrılan belli tutarlar okulun gelişmesi amacıyla yapılacak bağışlarla ve
okuldan yetişecek hastabakıcıların hizmetlerinden elde edilecek gelirle
yönetilecekti. Okulun yönetim kurulu Genel Merkez’in seçeceği beş erkek
ve Kadınlar Merkezi’nin seçeceği iki kadın üyeden oluşacak, kadrosunda
Yönetim Kurulu’nun seçeceği müdür, baş hemşire, memurlar ve hizmetliler
bulunacaktı. Yönetim Kurulu’nun önerileri ve öğretmenlerle okul
yönetimin birlikte düzenleyeceği eğitim programının yürülüğe koyulması
için Genel Merkez’in onayı aranacaktı. Öğretmenlerse öğrencilere teorik
ve pratik dersler vermekle yükümlü olacaklardı. Öğrenciler iki yıl olarak
saptanan eğitim döneminden önce değinilen hastanelerde üç aylık hazırlık
dönemi geçirecek, bu sürede hastane koğuşlarındaki düzeni, temizliği
gözlemleyip hastalara, ameliyathaneye, labaratuvarlara ve bunlarla
ilgili işlere alıştırılacaklardı. Böylece hastabakıcılık mesleğine olan ilgileri
ölçüldükten sonra okula resmen kayıt olacaklardı. İki yıl ayrı ayrı sınavlar
geçirdikten sonra başarılı öğrenciler “hastabakıcılık şahadetnamesi”
denilen mezuniyet belgelerini alacaklardı. Mezunların beş yıl da zorunlu
hizmeti olacaktı.224
Bu yönetmelik doğrultusunda okulun yönetim kuruluna Genel
Merkez tarafından belirlenen erkek üyeler olarak Dr. Besim Ömer ve Ziya
Nuri Paşalar, Dr. Ömer Lütfü, Edhem Pertev ile Haydar Beyler; Hilal-i Ahmer
Hanımlar Merkezi tarafından belirlenen kadın üyeler olarak da Nezihe Veli
ve Safiye Hüseyin Hanımlar getirildi. Yatılı ve gündüzlü (nihari) öğrenci alan
ve 21 Şubat 1925’te Aksaray’da Sinekli Bakkal Sokağı’nda Kazasker Ali Bey
Konağı’nda açılışı yapılan Hemşirelik Okulu kayıtlı 24 öğrencisiyle eğitime
başladı. Bir süre sonra da kiralandıktan sonra okul olarak düzenlenen
binasına geçti.225 Okulun açılışı ve kaydı yapılan ilk öğrencilerin isimleri aynı
gün aşağıdaki yazılarla Hilal-i Ahmer Merkezi’ne resmen bildirildi: 226
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Türkiye Hilal-i Ahmet Cemiyeti
Hastabakıcılık Mektebi ve Yurdu
Telefon: İstanbul 2209

İstanbul 21 Şubat 1341

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Riyaset-i Celilesine
Efendim Hazretleri:
Mesleğe aşina hastabakıcılar yetiştirmek üzere Merkez-i Umumilerinin
mesai-i azamiyesiyle Türkiye’de 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
(b)
Ittıla hasıl edilmiş olmakla muvaffakiyet zımnında tezkere-i cevabiye
tastiri karargir oldu. 25 Şubat 341 (Beş idare üyesinin imzalrı) Merbutu: 1 28
Şubat 41, 86/84 Hastabakıcı mektebine cevap yazıldı
(c)
Hilal-i Ahmer Hastabakıcı Mektebi’ne Sene-i Tedrisede Kayıt ve Kabul
Edilen 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
10. İsmet Bekir Hanım 11. Sıdıka Rüştü Hanım 12. İsmet Mehmet Hanım
13. Fatma Abdurrahman Hanım 14. Mürüvvet Süleyman Hanım 15. Adalet
İbrahim HanımHüsniye Ahmet Hanım 16. Seniye İsmet 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)

Okul açılır açılmaz üç büyük sorunla karşılaşıldı. Bunlar aileler,
öğretmenler ve öğrencilerle ilgili sorunlardı. Ailelerle ilgili sorun, ülkenin
toplumsal sorunuydu. Hemşirelik mesleği, kadın erkek ayrımı gözetmeksizin
hastalarla ilgilenmek, onlara bakmak üzerine kurulmuştu. Kızların, çalışmak
bir yana okumalarının bile daha tam benimsenmediği bir ortamda özellikle
Müslüman aileler, kız çocuklarını hem de böyle bir meslek edineceği bir okula
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göndermeye hiç de gönüllü değillerdi. Toplumun da bunu kabullenmeye
pek hazır olduğu da söylenemezdi. Örneğin, 1913 yılında telefon
idaresi kadın görevliler alacağını duyurduğunda Müslüman kadınların
başvurularının kabul edilmemesi, bunun bir göstergesiydi. Sınırlama o
günlerin basınında sertçe eleştirilmiş ama uygulama durdurulmamıştı.227
Bu da İttihatçı yönetimin kadının sosyal yaşamda yer almasını savunurken
eylemsel olarak bunun gerçekleşemediğini anlatıyordu. Bu bağlamda,
okulun ilk öğrencilerinin çoğu kez ailelerine ve topluma karşı kabullenilme
savaşı vediğini söylemek hiç de yalnış değildi; üstelik hemşirelik zor bir işti.
Tıp, anatomi, psikoloji bilgisi, ayrıca el becerisi ve vücut gücü gerektiriyordu.
Ayıp-günah baskılarını göğüslemek gereği de ayrı bir zorunlu noktaydı.
Dolayısıyla okulun hem o günlerin aile ve toplum baskılarını göğüsleyen ilk
öğrencileri, hem sayısı pek az da olsa onları okula göndermeyi kabullenen
aileleri gerçek anlamda öncülerdi. Çünkü gelenekler ve alışkanlıklar sarp bir
kaya gibi hâlâ Türk kadınının eşitliğinin önünde duruyordu ve giderilmesi,
zaman alacaktı. Kaldı ki Atatürk de kadın hakları duyurulurken kuşkusuz
kadınların hemşirelikte ulaştığı başarıyı da dikkate almıştı. Onun için bu
mesleğin toplumsal kabul görmesi geç ve zor oldu. Ama oldu.
Öğretmenlerle ilgili olan sorun, Hemşirelik Okulu’nda ders verecek
nitelikte eğiticiler olmamasıydı. Her yeni eğitim atılımında olduğu gibi,
bu kez de öncelikle eğitici kadronun oluşturulması gerekiyordu. Eğitim
sistemi bütünüyle yenilenmiş ülkede az sayıdaki yetişmiş insanlar zaten
ellerinden gelen katkıyı esirgemiyorlardı. Ne var ki meslek okullarının
eğiticilerinin belli uzmanlık bilgileriyle donatılmaları kaçınılmaz bir
zorunluluktu. Bu durumda hastabakıcılık dersleri verebilecek nitelikli bir
ekibi çarçabuk yetiştirmek hemen çözüm gerektiren sorun olarak Hilal-i
Ahmer yetkililerinin karşısına çıkmıştı. Neyse ki Cemiyetin Türkiye’deki
etkinliklerini yakından izleyen Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan
eyaletinin Detroit kentinde örgütlenen ve hiç de küçümsenemiyecek
etkinliklerle sesini duyuran Hilal-i Ahmer şubesi, altı genç kıza Ford
Foundation bursu sağladı ve bu konuda yazışmalar yaparak seçilen
öğrencileri Amerika’ya çağırdı. Aşağıdaki yazışmada görüldüğü gibi
Erenköy Lisesinden seçilip Maarif Vekaleti’nin onayladığı yaşları 18-25
arasında olan kızların isimleri Hilal-i Ahmer Merkezi’ne bildirildi.228
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Osman Bedra, Telefon İdaresi, Kadınlar Dünyası, 26 Nisan 1329 (1913) s.23.
K.A.D. 330. Yazışmalar için bk. Belge: 37 (a,b)
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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 numrohı tahrirat-ı aliyyeleri cevabıdır:
Amerika’da Detroit kasabasında müteşekkil Hilal-i Ahmer Merkezi’nin
Ford müessesatına Türk hanımlarını kabul ettirmek hususundaki mesaisi
memnuniyetle karşılanmış ve beş hanımın bu komisyon marifetiyle intihabı
Erenköy Kız Lisesi Müdürü Mahir Bey’e yazılmıştı. Mumaileyhten cevaben
alınan tahriratta bu işe memur edilen komisyon tarafından merbut
listede isimleri yazılı hanımların intihab edilmiş olduğu bildirilmektedir.
Hastabakıcılık mektebinde ikmal-i tahsil için lazım gelen evsaf ve şeraiti haiz
oldukları cihetle Amerika’ya izamları vekaletçe de tensib edilen bu hanımların
mezkur lise müdürlüğünden aranmasını rica ve bilvesile teyid-i hürmet eylerim
efendim.
Maarif Vekili Namına (imza)
Evrakça kaydedilmiştir Sayfa: 104,
Tarihi: 31 Teşrin-i evvel 1341 Numrosu 830
Cevap tarihi 30 Teşrinisani 41 Merbutu: 1
194/670 tezkire ile Erenköy Lisesi Müdüriyetine yazıldı
Kaleme: 31 min Erenköy Lisesine mektup yazılmış olmağla cevap vüruduna
kadar hıfzı
(b)
İsmi		
Seniha Fuat Hanım
21
		
		
Esma İbrahim Hanım
22
		
		
Bedriye Mustafa Hanım 21
		
		
Fehime Fevzi Hanım
25
		
		
Fahrünnisa Ali Hanım 18
		
		

Sinni
Erenköy Kız lisesinden ve
Amerikan Koleji’nden mezun,
Kolejde Biyoloji muallimi
Çamlıca Kız Lisesi’nden mezun,
Amerikan Hastabakcı Mektebini ikmal
etmiş, elyevm Kolejde muallim
Öksüz Yurdu Kız Muallim Mektebi mezunu,
aynı zamanda kolej derslerini takib ediyor,
iki sene sonra ikmal edecek
Kız Muallim Mektebi’nden mezundur.
Amerikan Kız Koleji’nde muallimdir.
Aynı zamanda Kolej derslerini takip ediyor.
İlk tahsilini Hususi Kayalar Mektebinde
ikmal etmiştir. Amerikan Kız Koleji’nin ilk
sınıfına devam ediyor

Amerika’ya eğitim için gönderilecek öğrenciler, okula öğretmen
yetiştirilmesi için bir adımdı. Okulun yeterli sayıda eğiticiye kavuşup
hedeflendiği gibi gelişmesi biraz zaman alacaktı. Okulun gelişmesi
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konusunda çok duyarlı olan müdürü Dr. Ömer Lütfü Bey, atılan adımın
olumlu sonuçlanacağına inancını 30 Ocak 1930’da Genel Merkez’e
gönderdiği 1929 yılı raporunda bir örnekle belirtmişti. Lütfü Bey’in okulun
altı yıllık çalışmaları kısaca özetlediği raporunda verdiği örnek, iki yıl önce
daha ileri öğrenim görmek üzere Almanya’ya Berlin dolaylarındaki bir okula
(Augusta Viktoria Heim) gönderilmiş olan bir öğrencinin başarılı bir eğitim
gördükten sonra o yıl okula döndüğü ve başhemşire yardımcısı olarak
görev yapmakta olduğuydu.229
Öğrenciler ile ilgili soruna gelince bu da tamamen çözülmesi
zaman gerektiren bir sorundu. Şöyle ki öncü öğrenciler okulu bitirir
bitirmez hemen görevlere atanıp maaş almaya başlayınca dönemin
ekonomik zorlamaları karşısında kızlarını Hemşirelik Okuluna göndererek
onları saygın bir göreve, düzenli gelire, güvenli geleceğe kavuşturmak
isteyen aileler çoğaldı. Ne var ki yine toplumsal baskılar yüzünden okula
beklenen ilgi sağlanamadı. Ama bu, tek neden değildi. Hemşirelerin işinin
öneminin ve ciddiyetinin hem doktorlar hem de halk tarafından yeterince
anlaşılamaması hatta birçok doktorun onları sıradan işçiler olarak görmesi,
üstelik eleman yetersizliği içinde hemşirelerden hizmetlilerin işlerini
yapmalarını istemeleri, bu durumda hemşireler işlerini yetiştirmeyince hem
doktorların hem hastaların sitem etmeleri, bazen azarlanmaları hatta hor
görülmeleri gençlerin hemşireliğe ilgisini azaltan etkenlerdi.
Sıralanan etkenlerin yanı sıra kızların okuması veya çalışmasının hâlâ
alışkanlık hâline gelmemiş olmasının hemşirelik okuluna öğrenci bulmayı
zorlaştıracağı düşünülürken okulun mezunlara sağlayacağı ekonomik
avantajlar ağır bastı. Kuşkusuz özellikle olanaksız kesimler için öğrenimin
ücretsiz olması, yatılı öğrencilere Vaniköy’de hemen açılan yurtta ücretsiz
kalma olanağı sağlanması, okulu bitiren hemşirelerin halk arasında maddi
güvence anlamına gelen “altın bilezik” olarak tanımlanan meslek sahibi
olacakları da özendirici olmuştu. Hatta daha okul açılırken kimsesiz veya
fakir çocukları bağrına basan Darüleytam, kız öğrencilerinin okula alınıp
yetiştirilmesi için başvuruda bulunmuştu:230
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K.A.D. 330, Yazıların fotokopileri için bk. Belge: 38 (a,b)
K.A.D. 330, Darüleytamlar Müdürü’nün açıklamalı başvurusunun fotokopisi için
bk. Belge: 39
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Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti
Darüleytamlar Müdüriyet-i Umumiyesi
İdare Şubesi
284

10 Mart 1341 (1925)

Hülasa: Darüleytamlardan, Hastabakıcı Mektebine kabul edilecek kızlar
hakkında yapılabilecek azami muavenetin iş’arı ricasını muhtevi.
Maarif Vekalet-i Celilesinin idaresi altında bulunan leyli mekteplerdeki
revirlerde hastabakıcılıkla istihdam edilen kadınların bazıları bu vazifenin
taleb ettiği bir seviyede olmadıklarından, Darüleytamlarda ilk tahsillerini
ikmal etmiş veya etmek üzere bulunmuş ve yaşları ilerlemiş olan kızlarımıza
münasip 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 Validebağ
Darüleytamlarından on, onbeş kızımızın staj devresini ikmalden sonra kabul-i
kati muameleleri yapılmak üzere 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 nazarlarının tatminine imkan
görülememektedir.
Elyevm darüleytamlarda 16-20 yaşlarında 60-70 kadar kızımız mevcuttur.
Bunlar az bir müddet tahsil ile hastabakıcılık 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
istihdamlarına 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 üzere Hastabakcı Mektebi Müdürü
Ömer Lütfü Beyefendi’ye 14 Mart 341
Evrakça kaydedilmiştir Tarihi: 14 Mart 1341 Numrosu 265
Cevap Tarihi: 13 Nisan 41 259/50 tahrirat ile cevabı yazıldı”

Müdürün yukardaki yazısı üzerine Darüleytamdan Hemşirelik
Okulu’na 18-19 yaşları arasında 19 öğrenci alındıysa da yapılmış olan
başvuru, genel bir anlayışın göstergesi olmaktan çok uzaktı. Kızların okuması
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Resim 32: Hastabakıcı diploması alan kadınların iliklerinden bir grup

ve çalışmasının Türkiye’nin çağdaşlaşması atılımının büyük bir parçası
olduğunu çok iyi bilen Hilal-i Ahmer Cemiyeti, aileleri ve kızları Hemşirelik
Okuluna girmeye yüreklendirmek için olanaklar yaratmaktan geri kalmadı.
Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası da yayın yoluyla okula öğrenci çekmeyi
yararlı olabileceği bir görev bilerek “Genç Türk Hanımlarına” duyurusu ile
okulu tanıtıp onları geleceklerini onurlu bir meslek sahibi olarak garantiye
almaları için özendirecek çağırılar yayınladı.231 Sonuç olarak Hemşirelik
Okulunun kabul görüp gelişmesi uzun zaman aldı. (Resim 32)
Okulun Dersleri, Gelişmesi ve Öğrencilerin Olanakları
Hemşirelik Okulunda okutulan derslere gelince hepsi de teorik ve
pratik olarak sınıflandırılmışlardı. Her ders 75 dakika olacak, öğrenciler
bir yıl boyunca toplam 285 saat ders göreceklerdi. Başlangıçta dersler adı
geçen hastanelerin uzman hekimleri tarafından Gureba Hastanesi’nde
veriliyordu. Eğitimin ilk üç ayında yazılı bilgiler alan ve bir çeşit deneme
dönemi geçiren öğrenciler birinci sınıfta her sabah 7-12 arası hastanelerde
çalışıp öğleden sonraları okulda derslerini sürdürüyor, ikinci sınıfta ise
Gureba Hastanesi’nde uygulamalarla eğitim görüyorlardı.232
Öğrencilere verilen derslerin yanısıra, yöneticilerin giysilerinin de
belirlenmesi gerekmişti. Bunun için dış ülkelerle yazışmalar yapılmış,
üniforma uygulamaları dikkate alınmıştı. Örneğin, İngiltere Kızılhaç
231
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THAM Sayı 71, s. 440
THAM Savı. 70, s. 428-29
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Resim 33: Üniformalı öğrenciler

Cemiyeti’nden sorulan görüş üzerine Genel Merkez’e değişik kademelerde
giyilen üniformalara ilişkin bilgiler ve çizimler gönderilmişti.233
1926 yılında 20, 1927’de 27 öğrencinin kaydolduğu okul, ilk
mezunlarını 1927 yılı Ocak ayında verdi. Bitirme sınavına mümeyyiz
(gözetmen) olarak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti adına Şişli
Hastanesi Başhekimi Dr. Şefik Hidayet ve aynı hastane doktorlarından İhsan
Hilmi, Sıhhiye Küçük Memurlar Mektebi Müdürü Muhiddin Beyler katılmış,
16 genç kız okulu başarı ile bitirmiş, bir öğrenci de bütünlemeye kalmıştı.234
İşin en iyi yönü, okulu bitirenlerin hemen çeşitli görevlere
atanmalarıydı. Hatice İsmail Hanım, İzmir Memleket Hastanesi’nde
başhemşirelik, Mürvet Süleyman, Naciye Hüdaverdi, Vesile Ahmet Hanımlar
da aynı hastanede hemşirelik yapmaya başlamışlardı. İstanbul’da Nimet
Halil ve Fatma Osman Hanımlar Etfal Hastanesi’nde, Hayriye Mehmet
Ali Hanım Yeni Bahçe’de Gureba Hasta
nesi’nde hemşireliğe; Fatma
Abdürrahman Hanım da başhemşire yardımcılığına atanmıştı. Fatma Kasım,
Feride Kazım, Fehime Abdullah, İsmet Mehmet, Fikriye Mehmed ve Vecihe
Hüsnü Hanımlar Ankara Hastanesi’nde; Şükufe Abdullah ve Vahide Hamid
hanımlar da Samsun’da Memleket Hastanesi’nde hemşirelik yapmaya
başlamışlardı.235
Aslında yetişen genç hemşirelere pek çok iş olanağı çıkacağı
okul daha ilk mezunlarını vermeden belli olmuştu. Hilal-i Ahmer Genel
Merkezi’ne Bursa, Mersin, Erzurum’dan gönderilen işin kapsamını
233
234
235

K.A.D.330 Belge: 40
THAM Sayı 66 s. 216
THAM Sayı. 68 s. 315-16

138

ve ücretini bildiren istek mektupları gibi yurdun çeşitli kentlerinden
birçok başvuru birbirini izlemişti.236 Ömer Lütfü Bey de aşağıdaki yanıt
örneğindeki gibi mektuplarla Genel Merkez’e kibarca öğrencilerin okulu
bitirmelerine kadar beklenmesi gerektiğini bildirmişti.237
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Hastabakıcı Mektep ve Yurdu 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 Lütfü
Evraka kayd edilmiştir. Sayfa: 643 Numrosu: 1137 Hıfzı

Başvurular arasında yukardaki kentlerden hastabakıcılar için önerilen
ücretler 800, 1.000 ve 2.500 kuruştu. Kentlerin ikisi, ayrıca giyecekleri
gömlekleri, yatacakları yeri ve yemeklerini de vereceklerdi. Her geçen yıl,
okulun sağlayacağı bu ekonomik olanaklar daha iyi kavrandı. Özellikle okulu
bitirenlerin hemen görevlere atanarak düzenli ücret almaya başlamaları,
oldukça özendirici oldu ve zamanla okula başvurular gibi okullar da çoğaldı.
(Resim 33)
Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika İçişleri Bakanı olan Uluslararası
Kızılhaç Dernekleri ve Amerikan Kızılhaçı Başkanı Barton Pane’in, Tokyo’da
toplanan Uzakdoğu Kızılhaç Dernekleri İkinci Kongresi’ne katıldıktan sonra
Avrupa’ya yaptığı inceleme gezisine başlarken 27 Mart 1927’de İstanbul’a
gelerek Hemşirelik Okulunu ziyaret etmesi de okulun daha yaygın biçimde
tanınması ve kabul görmesi açısından bir basamak oldu. Okul Müdürü
Doktor Ömer Lütfü Bey ve Yönetim Kurulu Üyesi Safiye Hanım tarafından
karşılanan Barton Pane, konferans salonunda yeni mezunlar ve birinci
sınıf öğrencileri ile bir söyleşi yaptı. Buradaki gözlemleriyle kuşkusuz,
Cemiyet’in yeni Türkiye’nin çağdaşlaşmasındaki rolünü de kavrayan Pane,
okul yetkililerine Amerikan Kızılhaçı’nın da benzeri örgütlenmeyi aynı
ölçülerle başlattığını, ve artık yoksul muhitlerde görev yapan 800’ü aşkın
kamu sağlığı hemşiresini bulunduğunu anlattı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
okulu açmakla en isabetli işi yaptığını da vurgulayarak düzeyine duyduğu
beğeniyi de ayrıca belirtti. Pane’ın gözlemlerine katılan beraberindeki halk
236
237

K.A.D.330. Örnekler için bk. Belge: 41 (6 yazı)
K.A.D. 330 Ömer Lütfü Bey’in yanıt mektubu için bk. Belge: 42
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sağlığı uzmanı ve Amerikan Kızılhaçı Merkez Teşkilatı Üyesi Gustav Pope da
düşüncelerini okulun özel defterine şu sözlerle yansıtmıştı:
“Hastabakıcıların 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.”238
Barton Pane ile Gustave Pope’un ziyaret ve izlenimleri, Hemşirelik
Okulu’nun ufkunun genişlemesinde ve düzeyinin yükseltilmesinde rol
oynadı. Hemşirelik Okulu, büyümesine paralel olarak dersleri açısından da
daha kapsamlı hâle getirildi.
Hemşire Okulu hızla beğeni kazanıp öğrenci başvuruları arttıkça
niteliğini geliştirme çabaları da çoğaldı. Öğrencilerin koşullarının, derslerinin
ve okulun yapısal durumunun daha iyi hâle getirilmesi, bu çabaların başında
gelmekteydi.
Okulun ilk hemşire yurdu 1927’de açılmıştı. Öğrencileri hızla çoğalan
okulun ikinci yılından sonra dersliklerinin de çoğaltılmasına başlanmıştı.
Nitekim okulun açılışının üçüncü yılında Haseki Caddesi’ndeki okul
bahçesine konferans salonu da olan dört odalı yeni bir betonarme bina
yapıldı.239 1932 yılında sayısı 194’e ulaşan hemşire adayı yatılı öğrencilerin
yatacakları yer sorunu da okulun büyümesiyle orantılıydı. (Nitekim 1934
yılında okulun konten
janı arttırılırken yeni bir yatakhane yapılacaktı.)
Bu soruna çözüm getirmek üzere, yabancı ülkelerdeki örneklerden
esinlenilerek bir hemşire yurdu yaptırılması kararlaştırıldı. Bu konuda
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti ile yazışılmış, Hastabakıcılık Okulu
ile aynı olması düşünülen Yurt Müdürü’ne şu bilgi verilmişti:240
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Türkiye Cumhuriyeti Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Müdürü
Aded: 2031 Umumi
676         Hususi
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hastabakıcı Mektep ve Yurdu
Müdürü Aliyyesine:
1 Ağustos 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.
Ağustos 926
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdürü namına
Doktor (İmza)

Okulun kalitesini yükseltebilmek için de eğitimde sürekli yeni
uygulamalar tasarlanmaktaydı. İki yıl sonra da okula alınacak öğrencilerin en
az orta okulu bitirmiş olması öngörülürken eğitim süresi de 3 yıla çıkarıldı.241
1925’te Hilal-i Ahmer Genel Başkanı seçilen Dr. Refik Saydam’ın
girişimiyle Amerika’nın bilimsel, kültürel, insani girişimleri dünya çapında
destekleyen Rockefeller Foundation’undan sağlanan destekle danışman
olarak 1930’da Amerika’dan getirilen Miss Crowell, deneyim ve birikimiyle
okula yeni boyutlar getirdi. Onun yönlendirmesiyle okulun eğitimi 2,5
yıla çıkarılırken deneme sınıfıyla birinci ve ikinci sınıfların dersleri yeniden
düzenlendi. Bu düzenlemeyle öğrenciler genel kültür sahibi olmaları için
deneme sınıfında tarih, coğrafya, matematik, yurt bilgisi ve ev idaresi
dersleri almaya başladılar. Birinci sınıfta Anatomi, Fizyoloji, Bakteriyoloji,
Fizik, Kimya, Hijyen ve Hemşire Tekniği, 2. sınıfta da İç Hastalıkları, Salgın
Hastalıklar, Dış Hastalıklar, Ameliyathane Tekniği, Çocuk Bakımı, Doğum,
Farmakoloji ve Diyet dersleri görüyorlardı.242 Yaklaşık bir yıl içinde
gerçekleşen yeni gelişmeleri okul müdürü Ömer Lütfü Bey, Genel Merkez’e
31 Ocak 1931 tarihli raporuyla bildirmişti.243
İlerleyen yıllarda da okul programı sürekli geliştirildi. Hemşirelerin
iç ve dış hastalıklar, 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. Okul, kabul ettiği öğrencilerde
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de seçici olmaya başladı. Örneğin, 1936 yılında üç yıla çıkarılan okula
kaydolmak üzere başvuran 75 öğrenciden sadece 22, 1937 yılında da 90
öğrenciden 20 öğrenci kabul edildi. Orta öğretim görmüş öğrencilerin okula
alınması kararlaştırılmışken lisenin ilk hatta ikinci sınıfını bitirmiş olan genç
kızların bile hemşire olmak isteği ile okula kaydolmaları, kuşkusuz sevindirici
bir gelişmeydi. Öte yandan, başvuran öğrencilerin çoğu 18 yaşında olmakla
birlikte, 19-23 yaş arası öğrenciler de azımsanamayacak kadardı.244 Okuldan
yetişenlerse sadece nitelikli hemşire olmakla kalmıyor, okulun geçirdiği
kısa, bununla birlikte, çok anlamlı evrelerin bilincine varmış aydın genç
kızlar oluyorlardı. Hemşirelik Okulu’nun 1937 yılı diploma töreninde, okulun
mezunlarından olup Edirnekapı Sıhhat Merkez Başhemşiresi görevine
getirilen Fatma Acar’ın konuşmasından özetlenen şu sözler, bu gelişmenin
en iyi göstergesidir:
“İnkılab 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 Mahallesi’nde tahta ve eski bir evden
doğmuştur. Doğan ve uygulanan güzel fikirler, modern işler, bilinçli atılımlar
için mobilyasız bu ev yeterli olmuştur. Yeter ki başında bilinçli bir kafa,
inkılapçı bir ruh ve azimle çalışanlar bulunsun. ...Fetva eminlerinin “yabancı
erkek hasta bakıcılığında nisa (kadın) tayfasının istihdamları muvafıkı şer’i
ali değildi” yollu fetva vermek suretile 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.”245
Aynı törende o sıra okulun müdürü olan Miss Goff’un konuşmasmda
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.”246 demesi de gerçekten sevindiriciydi. Ne
var ki, aynı konuşmasında Miss Goff, dünyada “hademettan yetişme tahsilsiz
hastabakıcı kalmadığını” da vurgulamış ve Türk halkının hemşireliğin
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ne denli önemli bir görev olduğunu 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 sıhhatli
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.247
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.248
1941yılına gelindiğinde okuldan yetişenlerin sayısı 351’i bulmuştu.
O dönem için oldukça yüksek nitelenen bu sayıya ulaşılmasında II. Dünya
Savaşı ortamının da etkili olduğunu düşünmek, herhâlde bir yanılgı
değildir: Türkiye’nin dünya savaşının dışında kalmasına karşın savaş yıllan
boyunca ülkenin üzerinde kaygı bulutları dolaşmış, seferberlik duyurulmuş,
ordu her an saldırıya hazır bekletilmiş, sınırlardan önlemler eksik olmamıştı.
Öte yandan, 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 olmalan için Türkiye
Kızılay Mecmuasında (TKM) saldırıların öncesinde, sırasında ve sonrasında
kendilerine düşecek görevlere ilişkin uyarı ve öneriler yayınlanıyordu.249 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 başan ile mezun olmuş öğrencilerin
meslek yaşamlarında paralel bir yükselme olduğu öne sürülemiyordu.
Savaş zamanında olsun, barış zamanında olsun halkın sağlığı ile doğrudan
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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
1945 yılında Amerika’dan çağrılan hemşire Miss Cecilia Sinclair’in üç yıl
müdürlüğünü yaptığı okulla ilgili izlenimlerini içeren raporu, bu gerçeği
ve hizmette görülen boşlukları çok iyi açıklıyordu.250 “Hemşireyi hemşire
yetiştirir.” ilkesini esas alan ve ileri sınıf hemşirelerin de teorik bazı dersleri
vermelerini sağlayan Sinclair’in raporun can alıcı kısmı şöyleydi:251
“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 edemiyorlar. Hakikatte doktorların bir çoğu, Hemşire
adını verdikleri, bu işçiyi 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 yapmaları için lazım olan malzeme mevcut değil.
Üçüncü sebep: (Birinci ve ikinci sebebin makul olan neticesidir)
Hemşireliği meslek olarak seçen tahsil ve terbiye görmüş genç kızların adedi
fevkalade 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 çalıştırı lan 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
kızların büyük bir kısmını hemşire olarak yetiştirmek zorundadır.
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Hastaneler teşkilatlanıp bu öğretim davasında hisselerine düşen
vazifeyi yapmaya başlasınlar ki, elverişli olan genç Türk kızları kendilerini
kadına bilhassa yakışan ve büyük şahsi memnuniyet veren bu işe
hazırlamaya başlayabilsinler.
Bilgi edinilmesi ricası ile derin saygılanmızı sunarız.”

Raporda ulusal gönencin en büyüğü olan ulusal sağlığı koruma
mücadelesinde iyi yetişmiş hemşirenin çok önenmli rolü olduğuna da
işaret eden ve öğrenim döneminde alelade bir işçi gibi çalıştırılan kızların
mezuniyet günü sırtlarına üniforma geçirdiklerinde hemen yetişkin,
profesyonel hemşire olamadıkları yönündeki uyarılar, eleştirilerle birleşerek
hemşireliğin durumunun iyilerştirilmesine olumlu katkı yaptı. Ama daha
önemlisi, böylece Türk devriminin gerçekleştiği sıralar daha da çoğalarak
başlangıcından beri toplumda saygın, etkin yer almayı başaran hemşirelerin
başlangıçtan beri göğüsledikleri zorlukları yenerek bu devrimin en önemli
halkası olan kadın haklarının kazanılmasını etkilemiş olmalarıydı. Siyasal
devrimle Cumhuriyet yönetimine kavuşan Türkiye, kadınların yoksun
bırakıldıkları eğitime kavuşmalarının ardından erkek egemen toplumda
yararlı ve gerekli olduklarını kanıtlayan, üstelik bunun iffetlerini koruyarak
yapabileceğini gösteren hemşirelerin de önemli katkılarıyla sosyal
devrimine de ulaştı.
Öte yandan, daha çeyrek asırlık bir geçmişi bile olmadan çok
yol geldiğine kuşku kalmayan Hemşirelik Okulunun birtakım eğitim
düzenlemeleri geçirmesi ve düzeyini yükseltmeyi hedeflemesi gerekmekte
iken sadece mezun vermesinin göz önünde tutulması, aslında Türk eğitim
sisteminin acı bir gerçeğini yansıtıyordu. Kaldı ki II. Dünya Savaşı’nın patlak
vermesi de savaş ortamının kaçınılmaz bir görevi olan hemşireliği en çok
sayısal bakımdan ön plana getirmişti. Hemşirelere artan gereksinme ile
birlikte bu mesleğe girmek isteyenler de çoğalmıştı. Bu artışta rol oynayan
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 paralel olarak artınca kadınlar için öncelikli olarak
benimsenen öğretmenlik ve hemşireliğe ilgi de göreceli olarak azalmaya
başladı. Dikkatler ve ilginin başka alanlara da kaymasının okulun öğrenci
sayısında yol açtığı 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
değişiklikler getirildi. Bu uygulama, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin
Cebeci’deki alanı içinde hemşirelerin de eğitim görebileceği okul145

hastanenin (Eğitim Hastanesi) 1946 yılında başlayan inşaatı tamamlanana
kadar sürdü.252 Eğitim Hastanesinin yapımıysa savaşla gelen enflasyon
tüm ülkenin ekonomisi sarstığından, uzun süre bitirilemedi. Kızılay yapımı
sürdüremeyince 1947 yılı Genel Kongresi’nde başlanmış olan inşaatın
hükümete devredilmesi için karar alındıysa da bu gerçekleşmedi.253 Ertesi
yıl inşaatın bitirilmesi kararlaştırıldı ve okul ancak 1950 yılında açılabildi.
Bu okulda hemşirelerin daha ileri meslek bilinci ile yetiştirilmeleri çok
önemsendi. Bunu sağlayabilmek için öğrencilerin okula alınırken mesleki
yükümlülüklerini bilip onayladıklarını bildirdikleri, okulu bitirmeyi ve altı yıl
yönetmeliğe uymayı taahhüt ettikleri bir belge imzalamaları öngörüldü.254
Bu kez Başkent’te de hizmet veren, böylece, öğrencilere sağlanan
olanakların çoğaldığı Hemşirelik Okulu Ankara Eğitim Hastanesi ile bir kez
daha çekici hâle gelirken savaş sonrasının getirdiği ekonomik bunalımlar,
yeni girişimin önüne dikildi.
Hemşirelik Okulunda Yeni Gelişmeler
Hemşirelerin koşullarının daha iyileştirilmesinin bu mesleğe duyulan
ilgiyi arttıracağı, baştan benimsenmiş bir ilke olduğundan zamanla
hemşirelere sağlanmış ücretsiz eğitim, barınacak yer gibi olanaklara sosyal
güvenceler de eklendi. Hatta 1941 yılında bakıma muhtaç veya emekli
hemşirelerin kalabileceği bir yurt binası da yaptırıldı. O yıl İstanbul’a
ziyaret için gelen 84 hemşireye olduğu gibi, zaman zaman iş için hatta
tatillerini geçirmek için başka illerden gelen hemşirelere yurtta belli bir süre
kalabilecekleri yer verilerek mesleği daha çekici hâle getirecek bir olanak
daha yaratıldı.255
Öte yandan savaş boyunca hemşirelik konusuna daha yakından
eğilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da 1946 ve 1949 yıllarında üç
hemşirelik okulu açarak bu alana el attı. Yirmi yılı geçkin bir sürede yetişmiş
olan Kızılay Hemşirelik Okulu çıkışlı hanımlar, bu okulların öğretmen
kadrosunu oluşturdu.256 1957 yılında kurulan Sağlık Koleji ile 1980 yılında
kurulan Hemşire Meslek Lisesi de bu kuruluşun uzantıları oldu.
Bakanlığın okullarının Kızılay’ın okullarından farkı, bir hastaneye bağlı
olmalarıydı. Bu yüzden ayrı bütçeleri yoktu. Dolayısıyla Kızılay’ın hemşire
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adaylarına ancak altı aylık deneyim döneminden sonra altı lira cep harçlığı
verbilmesine karşın, deneyim dönemi olmayan Bakanlık okullarında
öğrencilere birinci sınıfta 20, ikinci sınıfta 25, üçüncü sınıfta da 30 lira aylık
veriliyordu. Bu önemli farktan başka, Bakanlık okullarının hemşirelerin
yanısıra laborant yetiştirmeleri de bu okullara ilgiyi arttırmıştı. Ancak
hastaneler, hemşirelik adayı öğrencilerini klinik hizmetlerinde de kullanırken
Kızılay okulunun hemşire adayları, servislerin her birinde okul yönetimi
altında görev yapan bir eğitim hemşiresinin her bakımdan gözetiminde
olarak uygulama yaptıklarından daha disiplinli ve ciddi yetişiyorlardı.257 Yine
de daha nitelikli hemşire adaylarına kavuşabilmek için Kızılay Hemşirelik
Okulunun ve hemşirelerin okuldan sonra atandıkları sağlık merkezlerinin
durumlarının düzeltilmesi gerekiyordu. Bu noktaya 1950 yılında Kızılay’ın
gördüğü ayrıntılı denetimde dikkat çekildi.
Kızılay Ana Nizamnamesi gereği Kurum’un tüm öğelerinde yapılan
bu denetim sonunda 3 kişilik Denetleme Kurulu’nun hazırladığı raporda
okulla ilgili olarak aşağıdaki noktalara dikkat çekildi ve sıralanan şu öneriler
getirildi:258
- 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 aylık ücretlerinin
sınıflarına göre 20, 25 ve 30 liraya yükseltilmesi,
- Pek güç koşullarda çalışan, ailelerinin ve toplumun karşı koymalarıyla
karşılaşan ve bir türlü benimsenemeyen hemşirelik mesleği için
gerekli propagandanın yapılması ve önemin verilmesi.
- Genel Merkez’in çeşitli bakanlıklar ve kurumlar hesabına okutulacak
öğrencilerin okul yönetmeliğine uygun nitelikte olmalarına önem
vermesi,
- Okul Eğitim Kurulu’na öğrencileri çıkartma yetksi verilmesi,
- Yürülükteki okul yönetmeliğinin günün koşullarına ve gereklerine
göre yeniden düzenlenemesi,
- Öğrencilerin iyi yetişmesi için elde bulunmayan ders kitaplarının
acele sağlanması,
- Öğrenci sayısına göre yeterli olmayan okul binalarına derslik ve
yatakhane ayrıca jimnastik salonunun eklenmesi,
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- Genel Merkez tarafından okulu bitiren hemşirelerin çalışma
alanlarında karşılaştıkları güçlükleri çözmek için bir Hemşire Kanunu
tasarısının hazırlanması
Dikkate alınan bu ilkeler ve 1954 yılında çıkarılan ilk Hemşirelik
Yasası çerçevesinde Türkiye’de hemşirelik okulları zaman içinde çoğaldı.
Bunlar, gelişmiş yabancı ülkelerdeki hemşirelik okullarından nitelik ve
nicelik farklılığı kalmayan düzeye ulaştılar. Hatta 1960’lı yıllarda yüksek
öğrenime bile açıldılar. Artık devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde
hastaya doktor kadar gerekli olan, birbirinden yetenekli, bilgili, deneyimli
hemşireler, hastabakıcılar çalışıyorlar. Hastalar da onların şefkatli, özenli
bakımından yararlanıyorlar. Günümüzde yüzlerce genç kız, ailelerinin de
onayı ve desteği ile kendilerini bu onurlu ve özverili mesleğe götürecek
okullara girmeye çalışıyorlar. Türk Kızılayı da 90 yıl önce Hemşirelik Okulunu
açarak bu olumlu gelişmelere olanak sağlayan ilk adımı atmış olmanın
kıvancını yaşıyor.
Hastabakıcılık Mektebi
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin hasta bakımı ile ilgili bir başka hizmeti,
Hemşirelik Okulundan kısa bir süre sonra kurulan, onunla iç içe gelişen
ancak kısa bir süre sonra içinde eriyen Hastabakıcılık Mektebidir.
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 yetişeceği gibi, okulu bitiren
hanımlar, “iaşe-ibadeleri”nin sağlanacağı kurumlarda en az 4000 kuruş
ücretle iş sahibi olacaklar, böylece, ülkeye sağlık alanında yararlı olurken
kendi ekonomik özgürlüklerini de sağlayacaklardı. İlk yıl 50 öğrenci
alınması kararlaştırılan okulun giriş koşulları basın yoluyla duyurulmuştu.
Başvuranlarda aranan koşullar, adayın Türk vatandaşı, 18-30 yaş arası ve
sağlıklı olması (Başvuranlar sağlık kontrolünden geçirilecekti.), ilkokul
diploması (veya muadili eğitimi) bulunması, evli olmaması, dul ise
çocuksuz olması, okulu bitirmeden ayrılanların ayrılma tarihlerine kadar
olan masraflarını ödemeyi, bitirenlerin de üç yıllık zorunlu hizmeti kabul
etmeleriydi. Koşulları uyanların okula sınavsız alnacağı, başvuranların
sayısının çok olması hâlinde ise müsabaka sınavı yapılacağı, öğrencilerin
öğrenim süresince yatak ve yemek giderlerinin Cemiyet tarafından
karşılanacağı da ayrıca duyurulmuştu.259
259
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1928 yılında okulun koşulları eğitim 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, orta okul öğrenimi görenlerinse sınavsız
alınacağı, yatılı veya gündüzlü öğrencilere verilecek belgelerin aynı
nitelikte olacağına işaret edilirken, gündüzlü öğrencilerin Hilali Ahmer’e
karşı “hiçbir kayıt ile mükellef” olmadıkları duyurulmuştu.260
1929 yılında okula 6 aylık öğrenim süresi daha eklenerek öğrencilere
genel kültür dersleri verilmeye başlandı.261 1930 yılına kadar okulun
yetiştirdiği 74 öğrenci yurdun çeşitli bölgelerinde hizmet vermeye başladı,
okulun öğrenci sayısı ikinci sınıfta 24 öğrenci olmak üzere 54’ü buldu.262
Değinmekte olduğumuz dönemde yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin
temel ilkeleri ile birlikte temel kurumları da oluşturulmaktaydı: Bu
kapsamda Türkiye’nin çağdaş uygarlığın bir parçası olduğunu da
kanıtlamak amacıyla eğitim ve kültür başta gelmek üzere yukarıda
değindiğimiz köklü girişimler yapılırken sağlık konusunun kazandığı
ciddiyet ve bu konuda hizmetlere verilen önem, gerçekten kayda değerdir.
Bu bilinç ve sorumlulukla 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 Hastabakıcı Okulunu çağdaş donanıma ulaştırmak
da hedeflenmiş öğrencilerin düzeylerini yükseltmek için 1930 yılında
genel derslere ek olarak ev işleri, dikiş, yemek pişirmek, sofra düzenlemek
gibi güncel yaşama ilişkin dersler de verilmeye başlanmıştı. Aynı yıl alınan
sinema makinası ile öğrenciler daha çağdaş teknikle eğitim olanağına
kavuşmuşlardı. Ancak, farklı ölçütlerle başlayan ve kısa bir süre yaşayan bu
okul, yukarda da altı çizildiği gibi Hemşirelik Okulu içinde eridi.
Hastabakıcılık Kursları
Hemşirelik Okulunun açılması ile hemşirelik ve hastabakıcılık ayrı
olarak anılmaya başlanmıştı. Bu çerçevede, 1927 yılı Genel Kurulu’nda
Avrupa ve Amerika’da gelecek kuşakların sağlıklı yetişebilmeleri için
öncelikle kadınların sağlık bilgisiyle donatılmalarının kaçınılmaz olduğu
260
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gerekçesiyle Kızılhaç’ın açtığı hastabakıcı kurslarının Hilal-i Ahmer Cemiyeti
tarafından, bu kez de Cumhuriyet Türkiyesi’nde başlatılması oy birliğiyle
kararlaştırıldı. 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. Okuryazar her Türk kadının katılabileceği kurslar,
aşağıdaki dört kısımda verilecekti.263
1. Hıfzısıhha (sağlık) Kısmı: Hava, su, temizlik, giyim ve beslenme
2. İntani ve sari hastalıklar (iç ve bulaşıcı hastalıklar), bunlardan korunma
yöntemleri ve bakımları.
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 donanımı sağlanan Hilal-i Ahmer binasında yapılması öngörülmüştü.
Dersler, Dr. Osman Lütfü Bey’in gözetimi altında, Almanya’dan Hilal-i
Ahmer Hemşirelik Okuluna başhemşire olmak üzere getirtilen, ülkesinde
yıllarca benzeri bir okulun müdürlüğünü yapmış olan Bayan Pavlokoviç
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.264
Gönüllü hastabakıcılık kursları, koşullar gerektirdikçe daha
yaygınlaşarak tekrarlandı. Ufukta İkinci Dünya Savaşı bulutlarının
gözükmeye başlaması, doğal olarak hasta ve yaralı askerleri ve onların
bakımını çağrıştırınca bu kez de 2 Kasım 1939’da Ankara’da Numune
Hastanesinde kurslar açıldı. Savaş başladıktan sonra da süren bu kursta 1940
yılında 156 hanıma Kızılay Gönüllü Hastabakıcı Hemşire diploması verildi.265
Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi ile yapılan anlaşmayla tıp öğrencilerine de
bir yıllık hemşirelik kursu açıldı. Bu kursa 74 öğrenci kaydoldu. Kurslar,
savaş boyunca ülke çapında yaygınlaşırken başta Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü’nün eşi Bayan Mevhibe İnönü’nün Kızılay’ın türlü etkinliklerine
yaptığı katkı gibi (Resim 34) Başkent’teki kursa katılarak yararlı olmak
263
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Resim 34: Cumhurbaşkanının eşi Mevhibe İnönü Ankara’daki Kızılay Şefkat Yurdunda

isteğiyle kıvranan pek çok bilinçli kadına örnek oldu.266 Birçok devlet
adamının ve yabancı diplomatların eşlerinin de katıldığı kurslar sayesinde
yüzlerce kadın ev kazalarından, hastalıklardan doğal afetlere kadar uzanan
sağlık sorunlarına bilinçli gönüllü eller uzatarak yardımcı oldular. Türkiye’de
yıldızı günümüzde de sürekli yükselen hastabakıcılık ve hemşirelik de Türk
kadınlarının istekle, onurla yer aldıkları, Kızılay’ınsa öncülüğünün kıvancını
taşıdığı bir meslek dalı olmayı sürdürüyor.
266
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İKİNCİ BÖLÜM
CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIZILAYIN
GELİR KAYNAKLARI
Kızılay kuruluşundan başlayarak sürekli çoğalan Türkiye ve insanlığa
katkılı hizmetleri, yaptırımları ve her göreviyle daha genişleyen işlevselliği,
derinleşen sorumluluk bilinciyle tam anlamıyla yaşayan bir kurumdur. Bunun
için de toplumun gözünde ulaştığı vazgegeçilmez yerini sade korumak
için değil daha çok hak etmek için sürekli yenilenmeye, daha gelişmeye
çalışmış ve çalışmaktadır. Bu bağlamda Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a dünya
barışına, toplum sağlığından ülke ekonomisine katkılı ve yaralı olamak için
hep durmadan çabalayan bir kurum olmuştur. Kuruluşunu izleyen yılların
savaşlarının yanı sıra iki büyük dünya savaşında üstlendiği ve başarıyla yerine
getirdiği görevler ve sorumluluklar, bu çabalarının sonuçsuz kalmamasını,
aynı zamanda Kurum’un sürekli gelişip büyümesini sağladı. Öte yandan
Kurum’un toplumsal katkılarının her biri para gerektirdiğinden, Cemiyet
bunları hizmette kusur etmeden çoğaltmak, dünyadaki teknik yenilikleri
dikkate alarak çağdaşlaştırmak, hepsini kendi yağında kavrularak yerine
getirebilmek için de kasasını güçlendirmek amacıyla birçok yeni girişime
imza attı. Bu bölümde Kızılay’ın topluma yararlı olmak için gerçekleştirdiği,
sanayileşme ve iş alanları yaratarak yurt ekonomisine de katkılı olduğu
çeşitli hizmetleri üzerinde durulacak.
YENİ GELİR KAYNAKLARI
Cumhuriyet duyurulduğunda birçok kez söz edildiği gibi Türkiye
baştan başa yıkıntı hâlinde idi. Lozan Antlaşmasıyla bağımsızlığını dünyaya
kabul ettiren Türkiye’nin yeni rejiminin ilk hükümeti, harabe hâlindeki
ülkeyi yeniden imar ederken devletin üzerine yıllarca karabasan gibi
çökmüş dış borçların üstüne düşen kısmını ödemek zorundaydı. Kurtuluş
Savaşı’nın son halkasını oluşturduğu savaşlar zincirinde, ülkenin iş gören
nüfusunun büyük bir oranı ya şehit düşmüş ya da sakat kalmıştı. Halk yoksul
ve çaresizdi. Binlerce dul ve yetim her türlü gereksinim içinde yaşamlarını
sürdürebilmek çabasındaydı. Bu içler acısı durumda hem halkın hem
devletin gözleri ve gönülleri, yine Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne çevrilmişti. Ne
var ki Hilal-i Ahmer Cemiyeti de savaşta ekonomik açıdan çok zayıflamıştı
ve gücünü geri kazanmak için devletten bir beklentisi olamayacağının
bilincindeydi. Bununla birlikte, ele aldığımız dönemde de düzinelerle
merkezi ve şubesiyle yoksulların bel bağladığı, halkın benimsediği, devleti
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yönetenlerin güvendiği Hilal-i Ahmer’i Türkiye’nin en örgütlü kurumu olarak
tanımlamak hiç de abartı değildir. Nitekim Hilal-i Ahmer Cumhuriyet’in
duyurulmasından sonra da görevlerini hiç azalmayan bir gayretle sürdürdü.
Ne varki Cemiyet’e yapılan destekler, toplumun bu Kurum’dan beklentileri
oranında değildi:
Hilal-i Ahmer Cemiyeti de bütün hayır kurumlan gibi, kuruluşundan
beri büyük ölçüde üyelik aidatları ve bağışlarla yaşamıştı. Oysa üst üste
yaşanan savaşlar, Hilal-i Ahmer’in kasasını boşaltmıştı. Ayrıca, onlarca
yıl Kurum’a bu katkılarda bulunanlar da artık savaş sonrası yoksulluğu
çekiyorlardı. Pek çok kimse, oldukça küçük tutarlar da olsa artık aidatlarını
düzenli ödeyemiyor, bağış yapamıyordu. Kurum’un çok sınırlı hâzinesi,
onu besleyen uzun aralıklı ödentiler ve zamanı ve tutarı belirsiz bağışlarla
görevini yürütemeyeceği çok açıktı.
Kısacası, savaşların yaralarını sarmak, yoksullara el uzatabilmek,
Cumhuriyet’le gelen yeniliklerin yurt içinde ve dışında yerleşmesinde katkılı
olabilmek için kasasını 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 büyümesi oranında
gelir kaynaklarını ve beklentilerini küçük tutarlardan gayrimenkul gelirlerine
doğru uzatan Kurum, hazinesini 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 düzenleyerek pek önemli sayılamasa
da ek gelir getirecek kaynaklar yaratmaya koyuldu. 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 de daha iyi çalışabilmesi, daha
yararlı olabilmesi için Cemiyet’e güç kazandırmayı uygun gördü. Kurum’u
parasal olanaklara kavuşturarak daha işlevsel yapacak çözümler arayışını
birlikte sürdürdü.
Kurum, başındaki nitelikli kadroların özverili yönetimiyle hastaneler,
dispanserler, imdat istasyonlan gibi türlü birimler kurmuş, bunlan başarıyla
çalıştırmış, böylece iyi bir organizatör ve işletmeci olduğunu kanıtlamıştı.
Üstelik artık dünyada yeri ve geniş bağlantıları olan uluslararası bir hayır
kurumuydu. Değindiğimiz savaş sonrası sıkıntılarını göğüslemek zorunda
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olan devlet, bu konumuyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne farklı bakıp birtakım
ayrıcalıklar tanıması gerektiğini düşünerek önce 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. Kurum’un bu kazancı kamu yararına harcadığı dikkate
alınarak, Başvekil İsmet Paşa’nın Türkiye Büyük Millet Meclisine aşağıdaki
yazıyla 376 lira 94 kuruşluk vergiden muaf tutulması istendi. Buna iki
milletvekili karşı koyduysa da Kavanini Maliye Encümeni (Mali Yasalar
Kurulu) öneriyi kabul etti.1
Başvekalet
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti 10.1.340 (1924)
Aded: 132/6
SURET
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyâset-i Celilesine
İstanbul Vilayeti Harp Kazançları Vergisi Bidayet Tarih 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 kazançları vergisi kararnamesi heyet-i umumiyesi itibariyle 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-ı safiyesini dahi maksad-ı
mahsusu olan umur-ı hayriyeye sarf ve tahsis etmekte ve bu temettüden
azasına bir güne menfaat-i maddiye ve şahsiye tefrik ve temin etmemekte
olmasına göre Cemiyet-i mezkureden harp kazançları 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 taalluk eylemekte bulunmasına binaen keyfiyetin tefsirine
Maliye Vekalet-i Celilesi’nce lüzum gösterilmiş olmakla ifa-yı muktezasına
müsaade-i riyaset- penahilerini istirham eylerim efendim.
Başvekil
İsmet

1

K.A.D. 598. Belge: 45 (a,b).
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(b)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kavanini Maliye Encümeni
Karar 66/58

Ankara 31.1.340

Kavanin-i Maliye Encümeni Mazbatası Suretidir
Harp Kazançları Vergisiyle Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin dahi mükellef olup
olamayacağına ait bu babdaki kanunun tefsirine dair Başvekalet’in 132/6
numrolu ve 10 Kanunısani 340 tarihli tezkeresi encümenimizce 22 Kanunısani
340 tarihli içtimaında tetkik edildi.
Harp kazançları kanununun onikinci maddesinde umur ve müessesat-ı
hayriyeye vuku bulan teberruat ve ianat masraftan 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 kâr
temin etse bile bütün masrafı madde-i mezkuredeki teberruat kabilinden
bulunmasına binaen Hilal-i Ahmer’in vergi ile mükellef tutulması mevzuat-ı
kanuniyenin ruh ve maksadıyla kabil-i telif olamayacağı ekseriyetle karar-gir
olmağla heyet-i umumiyeye takdim olunur.
Kavanin-Maliye Encümeni Reisi: Trabzon, Abdullah
İcra-yı ticaret ve ihraz-ı temettü eyleyen bütün müessesatın Harp
Kazançları Vergisine tabi bulunduğu nizamname ahkamından bulunduğu
gibi mazbatada münderiç maddesinden şekl-i tefsiri dahi muvafık-ı nefsü’lemr (işin gerçeği) olmadığından muhalifim.
Mazbata Muhariri Vekili Konya, Tevfık Fikret
Muhalif Arkadaşım Konya Mebusu Tevfık Fikret Bey’in nokta-i nazarına
iştirak ediyorum.
Katip Vekili Giresun, Musa Kazım
Aza
Karasi, Osman Niyazi

Aza
Malatya, Reşid

Aza
Elaziz , Mustafa

Bu uygulamayla Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kasasına dolaylı bir
kazanç sağlandıktan sonra hazinesinin daha güçlenmesine yardımcı
olabilmek için Hükümet devlet bütçesine yüklü fasıllar ekleyen yurt
dışından getirilmesi zorunlu bazı tüketim maddelerinin ithalini ve satışını
iyi bir işletmeci olduğuna güvendiği Kurum’a devretmeyi kararlaştırdı. Bu
karar verilirken oyun kağıtları, sinema filmleri, bazı ilaçlar gibi çok aranan
maddelerin yardım cemiyeti adına daha ucuza ithal edilebileceğinin
yanı sıra bu uygulamanın hükümeti büyük bir bürokratik ve mali yükten
kurtarıp Cemiyet’e de düzenli ek gelir yaratarak çifte yarar sağlayacağı da
düşünülmüş olmalıydı. Bu bakış açısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
onanan yasalarla devlete gelir getiren bazı kaynakların işletmesi ve gelirleri,
Hilal-i Ahmer Cemiyet’ine bırakıldı. Böylece devlet iyi bir işletmeciden
yararlanırken Cemiyet de düzenli parasal desteklere kavuştu.
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne bu olanak sağlanırken benzer sosyal
kurumlar olan Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme Kurumu ) ve Türk Tayyare
cemiyetlerinin de örneğin kurban derileri gibi önceden devlet tekelinde
olan bazı gelir kaynaklarından yararlanması kararlaştırıldı. Muhtıra
defterleri, mahkeme ilamları ve evrakının, takvimlerin, ilk ve orta okul
defterlerinin basılıp satılması da Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne bırakılmıştı.
Hilal-i Ahmer Başkanı da olan Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili Dr.
Refik Saydam’ın yanı sıra, Başbakan, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi ve
Milli Savunma Vekili’nin ortak görüşleriyle hazırlanan 9 Ocak 1927 tarihiyle
sunulan bir yönergeyle değinilen gelir kaynaklarının dağılımı saptanmış,
kurban bayramlarında kesilen kurbanların derilerinden elde edilen gelirin
% 30’u Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne olmak üzere Himaye-i Etfal Cemiyeti
ve Türk Tayyare Cemiyeti arasında paylaştırılması kararlaştırılmıştı.2 Bu
yönergede yer alan Hilal-i Ahmer’e ayrılan gelirlerden ayrı olarak sıtma
ve frengi gibi sık rastlanılan hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan
bir takım ilaçların ithali ve Türkiye’de üretilmesi gibi işlerin getirilerinin
tümünün düzenli olarak Cemiyet’e bırakılması da gelirinin artması için
kuruma sağlanan olanaklardandı. Bu bölümde değinilen birimleri Kurum’a
sağladığı gelire göre ve elverdiğince kronolojik bir akış içinde okura
sunarak Cumhuriyet Dönemi Kızılayı’nın daha iyi anlaşılmasını sağlamaya
çalışacağız. Kurumun bol çeşitli yeni uğraşıları arasında yok’tan var ettiği
kan merkezinin insan yaşamıyla, sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu
gözeterek önce bu merkezin kuruluşunu ve gelişmesini ele alacağız.
1. KURULUŞU VE GELİŞMESİYLE KIZILAY KAN MERKEZİ
Kızılay Kan Merkezi, halkın en önde gelen yaşamsal sorunlarından
birine çözüm bulmanın ötesinde Kızılay’a olduğu kadar ülke ekonomisine
de büyük katkısı olan bir kuruluştur. Bu kuruluşun yaşam bulması, yüzyıllara
uzanan bir gereksinimin karşılanması yönünde araştırmaların ürünüdür.
Hastalıklarda, yaralanmalarda, ameliyatlarda, kazalarda ve kan
kaybının olduğu durumlarda en öncelikli işlemlerden birinin hastaya
kaybettiği kanın geri verilmesi olduğu, eski çağlardan beri tıp aleminin
birleştiği bir yöntemdir. Bilim adamları yıllarca bağış yoluyla veya
para karşılığında sağlananan kanın teknik gelişmeler paralelinde
guruplandırılması, uygun koşullarda saklanması, gerektiğinde kullanılmak
üzere depolanması konularında araştırmalar, incelemeler yapmış; uygar
ülkelerde de insanları bu yaşamsal sıvıdan yoksun bırakmamak için
yasal düzenlemeler getirilmiştir. Türkiye’de kan hizmetlerinin kurulup
2
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geliştirilmesiniyse halk sağlığı ile yakından ilgili bir kurum olarak tıp
alanındaki bütün yeni gelişmeleri hep yakından izleyen ve 1921’de bu
alanda çalışmalara başlayan Kızılay üstlendi. Nitekim Kurum 1957 yılında
Ankara ve İstanbul’da ilk Kızılay kan merkezlerini kurup gelişirerek,
günümüze kadar da sürdürerek bu önemli gereksinimi büyük ölçüde
karşılamayı başardı. 27 Nisan 1953’te Reşat Belger’in başkanlığında
toplanan Kızılay Genel Kurulu’nun kararıyla 1.000.000 lira ödenek
ayrılarak hazırlıklarına başlanan merkez için uzman olarak yetiştirilmek
üzere ertesi yıl Amerika ve İngiltere’ye ikişer doktor gönderildi.3
Aynı sıra, Ankara ve İstanbul’da kurulacak olan iki kan merkezinin yerleri
saptanarak inşaatlarına başlandı. Ankara Merkezi 1957 yılının Nisan ayında,
İstanbul Kan Merkezi de o yılın sonunda kuruldu ve her ikisi de hemen
çalışmaya başladı. Bu merkezlerin ardından 1959’da Bursa’da, 1960’da
İzmir’de, 1963’de Erzurum’da, 1976’da Adana’da, izleyen yıllarda da başka
illerde kan merkezleri kuruldu.4 Ne var ki Kızılay’ın kan merkezleri açarak
üstüne aldığı bu görev, kuramsal olduğu kadar uygulaması bakımından da
güçtü.
Kuramsal olarak bu görev, kan hizmetlerinin standardizasyonunu,
gelişmiş ülkelerde bu konuda kullanılan yeni teknolojilerin, araç-gereç ve
yöntemlerin Türkiye’nin sosyo-ekonomik koşullarına göre uygulanmasını,
hepsinin sürekli güncelleştirilmesini, doğal afetlerde felaket bölgelerine
gerekli kanın ulaştırılmasını, bütün bunların yanı sıra kan bağışı
konusunda kamuoyunun duyurular, yayınlar, konferanslar, seminerlerle
bilinçlendirilmesini içeriyordu. Uygulamaysa, kişilerden kan alıp saklamayı,
kullanılacağı zaman hemen beklenen yere ulaştırmayı gerektiriyordu. Bu
da büyük ölçüde araç-gereçlerle bağlantılı bir sorundu. Yine de Kızılay bu
işler için altyapı ağı kurmaya çalışırken bile toplanan kanları demiryolu,
karayolu, havayolu ile Anadolu’nun en uzak bölgelerine kadar ulaştırmayı,
acil durumlarda ve hava alanı olmayan yerlerde bekleyene paraşütle bile
yetiştirmeyi başardı.5
Kızılay Kan Merkezi üç yıl süren ve Türkiye’nin de katıldığı Kore
Savaşı’nın bitiminden sadece birkaç yıl sonra, çarpışmaların yankıları
hâlâ sürerken kurulmuştu. Bu nedenle Merkezin barış zamanında
olduğu kadar olası bir savaş anında da orduya ve sivil halka karşı büyük
sorumluluk taşıyacağı gözetilerek çalışmalarının yasayla güçlendirilmesi
düşünülmüştü. Nitekim Türkiye Kızılay Cemiyeti Milli Kan Yardımı
3
4
5
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Teşkilatı olarak adlandırılan merkezin çalışmalarına ilişkin bir yasa tasarısı
hazırlanarak işlem görmek üzere dönemin Kızılay Başkanı Rıza Çerçel
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Tasarı, Meclis Karma
Komisyonu’ndan geçerek görüşülmek üzere Genel Kurul’a gönderildiği
sırada, Türkiye’nin siyasi yaşamındaki ilk askeri müdahale yaşandı: 27 Mayıs
1960’da yeni bir anayasa yapılana kadar görevini sürdürecek olan Milli
Birlik Komitesi, yönetime el koydu. İktidardaki Demokrat Parti kapatılıp
yöneticileri hakkında değişik gerekçelerle soruşturma başlatıldı, birçoğu
Yassıada’da kurulan olağanüstü mahkemede yargılanıp hüküm giyerek
türlü cezalara çarptırıldı. Ancak Türkiye’yi sarsan bu gelişmeler, kan
merkezinin çalışmalarına yasal dayanak kazandırma çabalarını aksatmadı.
Ulusal bir sorun olan kan konusunun önemini kavramış olan yeni hükümet
başlatılmış olan çalışmaların sürdürülmesini uygun bulunca, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı 13 Ağustos tarihinde Türkiye Kızılay Cemiyeti’nden
yasa tasarısı ile ilgili bilgi istedi. Kızılay Başkanı Rıza Çerçel 30 Nisan 1960’da
görevinden ayrılmış olduğundan kurumun Genel Yazmanı Dr. Niyazi
Göv 19 Ağustos’ta Bakanlığa hazırlanmış olan yasa tasarısını sundu. Her
iki taraf da bir an önce bu önemli ünitenin kuruluşunun yasalaşmasını
istediğinden Kızılay’ın yeni başkanı Prof. Dr. Nusret Karasu 11 Kasım’da
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ilgili tasarının 8 Kasım günü Cemiyet’in
Kayyumlar Heyeti’nde görüşüldüğünü bildirerek uygun bulunursa bir an
önce Milli Birlik Komitesi’ne sunulması için Bakanlığın onayını istedi. Bazı
düzenlemelerle onaylanacağını anlatan bir yanıt aldı.6
Bilindiği gibi, yapılacak olan sadece kanın alınıp saklanıp bir
başkasına verilmesi gibi üç adımlı basit bir işlem değildi. Kanın toplanması
için okullar, büyük işyerleri, parklar gibi yoğun kitlelerin bulunduğu
yerlerde kampanyalar açılması, uygun koşullarda saklanan kanın yine
uygun koşullarda ve en çabuk biçimde gerekli yere ulaştırılması veya kan
grubunun saptanmasında olası hatalardan doğabilecek hastalıkların adli
sorunlarını göğüslemek gibi zorluklar da vardı ki bunlar hesaba katılınca
başka bakanlıklarla ilişkiler de ortaya çıkıveriyordu. Bu doğrultuda yasa
tasarısını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı uygun görmüşse de ilgili
öbür bakanlıklar 27 Ocak 1961’de Kızılay Genel Başkanlığı’na tasarıda
bazı değişiklikler gerektiğini bildirmişlerdi.7 Ancak gerekli düzenlemeler
yapıldıktan sonra yasa çıkabildi. (Resim 35)

6

7
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Resim 35: Kızılay’a kan bağışlayan gençler

Yasal dayanak oluşturulunca Kızılay bu çok önemli görevi kan
bağışçılarının çoğalması oranında yurt çapında yıl yıl geliştirerek sürdürdü.
Bir yandan da temelde aynı görevi daha küçük çapta yürüten kan
istasyonları kuruldu. 1992 yılına kadar ülkenin gereksinmesinin büyük bir
kısmını karşılayan Kızılay kan merkezlerinin sayısı 21’e, kan istasyonlarının
sayısı da 14’e ulaştı.8
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 Ankara’da Yakındoğu’nun en büyük plazma fraksinasyon laboratuvarı
hizmete açıldı.9
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 kurumun Sağlık
İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
Gitgide sadece kan alıp verme ünitesi olmaktan çıkan kan
merkezlerinde oluşturulan fraksinasyon ve araştırma laboratuvarlarında
8
9
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kandan yararlanarak bazı hastalıkların iyileştirilmesi için önlemler alındı,
çeşitli ilaçlar yapıldı. Bir kısmı çok önemli hastalıkların iyileştirilmesinde
kullanılan bu ilaçların yerli yapım olmaları dışarıdan alınmaları durdurarak
Türkiye’ye önemli döviz kazancı sağladı.10
Öte yandan Kızılay, halkı kan bağışında bulunmaya özendirmek için
bir yandan bu konuda konferanslar, seminerler düzenlerken bir yandan
da kan verenleri bağışta bulunma sayılarına göre bronz, gümüş ve altın
madalyalarla ödüllendirmeyi gelenek hâline getirdi. 1963 Mayıs ayının
başında her yıl Mayısın ikinci haftasının Kan Haftası olarak kutlanmasına
karar verildi. O yıl 8 Mayıs’tan başlayarak kan haftası ilk kez kutlandı ve kan
bağışında bulunanlara (donörlere) Mavi Melekler olarak adlandırılan kan
merkezi hemşirelerine rozetler verildi.11
Kızılay Kan Merkezi’nin Çalışmalarına Birkaç Örnek
1877-78 Osmanlı - Rus Savaşına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun
bir adası olan Kıbrıs, Akdeniz’de Yunanistan’ın ENOSÎS yani siyasi sınırlarına
katmak isteğiyle çoktandır gözlerini dikmiş olduğu çok stratejik bir
noktaydı. Jeoplitik önemi dolayısıyla türlü siyasal girişimlerin boyhedefi
yapılan bu ada 1963 Aralık ayında ve 1974 Temmuzu’nda Yunanistan ve
Türkiye arasında yıllardır süregelen çekişmelerin büyük patlamalarına
sahne olmuştu. 1963 kışı olaylarında Yunanlılar’ın ve Kıbnslı Rumlar’ın
acımasız saldırıları karşısında yerlerini terketmiş, büyük de kayıplar vermiş
olan binlerce Kıbrıs Türkü aç ve yaralı kendilerine uzanacak yardım elini
beklerken Kızılay, adaya ilk koşan oldu. İki imdat heyeti Kurumun çağrısını
çarçabuk yanıtlayan Türk halkının katkılarıyla mağdur Türklere 693.377
liralık yiyecek-içecek ve giysi götürüp dağıttı. Bu ara halka kan bağışı
çağrısı da yapan Kızılay’ın Ankara, İstanbul, İzmir başta gelmek üzere
bir çok kentin en merkezi meydanlarına getirdiği karavanlar, kurduğu
çadırlar günlerce kan kampanyasına katılanlarla dolup taştı. Özellikle
yüksek öğrenim gençliği Kıbrıs Türkleri’ne kanlarını bağışlamakta adeta
birbirleriyle yarışınca Kızılay adaya 300 şişe kan götürüldü.12
1974 yılında Kıbrıs’ta Türklerin yönetimden uzaklaştırılıp baskı ve
zulüm görmesine son vererek anayasal düzen kurumak amacıyla Türk
ordusunun başlattığı barış harekatı sırasında da Kızılay bir ayağı Mersin’de
öbür ayağı Lefkoşe ve Girne’de olan gezici hastaneleriyle, bu kentlere ek
olarak Girne’de de kurduğu ikmal depolarıyla, asker-sivil, Türk-Rum bütün
10
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yaralıların, mağdurların yardımına koştu. Önceki harekattaki gibi Kızılay kan
merkezleri her iki taraftada durmadan çalıştılar, şişelerce kan topladılar. Ne
ki Kızılay ve Kızılhaç yardım merkezlerinin savaş dışı tutulmasını onaylayan
Cenevre Sözleşmesi’ne karşın, Kıbrıs’taki Kızılay Kan Merkezi saldırıya uğradı.
Bu, ne Kızılay’ın ne de Kan Merkezi’nin gayretli çalışmalarını engellemedi.
Yurttaşlar da açılan kan kampanyasında bağışlarını aynı istek ve gayretle
sürdürdüler.13
1975 yılında Lice’yi sarsan büyük depremden sonra Güneydoğu
Anadolu’nun gereksinmelerine daha çabuk eğilebilmek amacıyla Adana
ve Diyarbakır kan merkezleri açıldı. Unutmamak gerekir ki bu merkez ve
istasyonlar, sadece verenlerden kan almak değil, kan verenin ve alınan kanın
sağlık koşullarına uygunluğunun saptanması, saklanması gibi pahalı pek
çok işlevi yerine getiriyorlardı. Bunları düzenli ve sağlık kurallarına 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 kan ise asker ve sivilden olmak üzere 1984 yılında 339.424,1991
yılında da 400.548 ünite idi. 1981 yılında Almanya’dan getirtilen kan
torbaları ile kanı şişeler içinde saklamaktan torbada yani daha uzun süre
saklayabilme yöntemine geçilmiş olması da bu büyük sayıların elde
edilmesinde rol oynamıştı.14
Kan Hastalıkları Karşısında Merkez
Öte yandan, birçok hastalığın kan yoluyla bulaştığı bilinse de 1984
yılında ilk kez adı duyulan ve dünyada hızla yayılan AIDS hastalığının kan
yoluyla bulaştığının belirlenmesi, kan alıp vermeye farklı bir boyut getirdi.
Bu hastalık nedeniyle her yerden her düzeyden ölenlerin çok kabarık
sayısı, 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 mal olduklarını 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
13
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bu işi için en uygun görülen Kızılay’a fon oluşturmak için bağış toplama
kampanyaları başlattı.
Kızılay’ın kan merkezleriyse, beklenenden daha hızla çoğaldı ve
umulandan daha işlevsel oldu. Şöyle ki ilk merkezlere kısa zamanda
Eskişehir, Gaziantep, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Düzce, Antalya, Konya,
Şanlıurfa, Balıkesir, Kayseri, İsparta, Zeynep Kamil (İstanbul) Denizli’de
açılan, ardından da İskenderun, İzmit, Çanakkale, Uşak ve Aydın’da açılan
kan istasyonları eklendi. Kızılay, sadece 1957-61 yılı arasında açılanlar için
8.327.220,74 lira harcarken15 merkezler yalnız gerektiği zaman gerektiği
kimseye ve yere kan sağlamakla kalmadı, toplum içinde kan konusunda
ciddi bir bilinçlenme sağladı. Bu bilinçlenmeyle milyonlarca insan, kanla
birlikte vericinin türlü kişisel özelliklerinin alana geçeceğine inanmaktan
vaz geçti. Yine milyonlarca insan, kan grubunu öğrenmeye başladı.
Kızılay kan merkezlerinde kan grubunu bilmenin kaza veya benzeri acil
durumlarda kazandıracağı zamanla yaşam kurtulabileceği anlaşılmaya
başlandı. Çok kısa bir süre içinde toplumda kan grubunu bilmek neredeyse
doğum tarihini bilmek kadar doğal ve önemli oldu. Kan bağışı yapanlar
hiç de küçümsenemeyecek sayılara ulaştı. Zamanla hastanelerde, sağlık
merkezlerinde, özel polikliniklerde kan bankaları açıldıysa da Kızılay’ın kan
merkezleri bugün de en önde ve güvenilir kurum olmayı sürdürmekteler.
Önemini ve değerini açıkladığımız Kızılay Kan Merkezi gibi, Türkiye’nin
doğal kaynağı olan ve işletmeciliğini uzun süre devletin yaptığı maden
suyuna Kızılay’ın el atması da Kurumu güçlendiren uygulamalardandır.
2. KIZILAY MADEN SUYU FABRİKASI
Dünyanın birçok ülkesinde doğal bir kaynak olarak bulunan maden
sularının içindeki erimiş minerallerin insan sağlığına yararlı olduğunun
çok eski çağlarda bilincine varılmış, eski Yunan’dan beri sıcakları banyo
yoluyla, soğukları içilerek tedavi amacıyla kullanmış, birçok hükümet
de bu kaynakların tüketilmesinden gelir sağlamıştır. Türkiye, 1965 yılına
kadar saptanmış 1500’ün üstünde yatağıyla16 sıcak ve soğuk maden suları
bakımından çok zengin bir ülkedir. Nitekim Cumhuriyet’in ilk yıllarından
beri devlet işletilebilmeleri için maden sularının birçoğunun konumlarını
özenle belirlemiş ve ayrıntılı haritalarla kullanıma sunmuştur.17 Bunlardan
biri de Afyon’a 23 km. mesafedeki Gazlıgöl dolaylarında çıkan, içeriğindeki
15
16
17

Kızılay Dergisi Sayı: 111, s. 19
Meydan Larousse cilt s. 201
THAM Sayı 64. Bunlardan biri olan Manisa’daki Alaşehir Sarıkız bu maden
suyunun coğrafi konumu örnek olarak sunulmuştur. Bk. Belge: 47.
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yoğun serbest karbondioksitin karaciğer, mide ve böbrek hastalıklarına iyi
geldiği anlaşıldığı için halkın yüzyıllardır tükettiği Afyonkarahisar olarak
adlandırılan maden suyudur. Cumhuriyet’in ilanında kısa bir süre sonra
Hükümet hatırı sayılır gelir de getiren bu yararlı kaynağın işletmesini çeşitli
yöntemlerle destek olduğu Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne bırakmıştı.
Bakanlar Kurulu’nun 17 Ekim (Teşrin-i evvel) 1926’da aldığı 4223
sayılı karar ve Cemiyet ile 10 Kasım 1926’da yapılan sözleşme ile 608 sayılı
yasa gereği 60 yılla sınırlanmış bu uygulama, aşağıdaki Hükümet onayıyla
gerçekleşmişti.18
“Karahisansahib (Afyonkarahisar) vilayeti dahilinde nebaan eden ve
hükümete ait bulunan maden suyunun 12 Nisan 341 tarih ve 608 numrolu
kanunun birinci maddesi mucibince altmış sene müddetle Hilal-i Ahmer
Cemiyeti namına ihalesi hakkında Ticaret Vekaleti’nden yazılan 13
Teşrinievvel 926 tarih ve 16360/482 numrolu tezkere ile merbutu Maadin
Müdiriyet-i Umumiyesi’nin 12 Teşrinievvel 926 tarihli mazbatası ve buna
müteferri mukavele ve şartname layihaları İcra Vekilleri Hey’etinin 17
Teşrinievvel 926 tarihli içtimaında mütalaa ve tetkik edilmiş ve mevzu bahis
maden suyuna ait ihale muamelesinin vekaletçe ihzar olunan mukavele ve
şartname dairesinde icrası tasvib ve kabul olunmuştur.
1 Teşrinsani 1926 Ticaret Vekili: Mustafa Rahmi”

Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile yapılan aşağıdaki sözleşme
(Mukavelename) ve anlaşma (Şartname) bu karar bildirimine yaptırım
kazandırmıştı.
“Karahisansahib Vilayetinde kaim maden suyunun İmtiyaz Kararnamesine
Merbut Mukavelenamesidir:19
Madde 1- Karahisarı ahib vilayetinde kaim maden suyunun işletilmesi
imtiyazı 17 Teşrinevvel 926 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 veçhile mezkur madenin
hafri 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 kaim alamet-i farika
noktasından beda ile Kalhane Köprüsü noktası beyninde hatt-ı müstakim
ceriüben mezkur noktadan beda ile Çal Dede Tepesi’nden hatt-ı müstakim,
18

19

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Tarafından 1927 Senesi
Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisine Takdim Edilen 1926 Senesine Ait Rapor (5.
Rapor), İstanbul, 1927, s. 16, 17.
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garben mezkur tepeden beda ile mebde hudud olan Çal Dede Tepesi’nden
istikamet-i şimaliyeye muvazi çekilen hattın Ablak Köprüsü tarafına mülaki
olan noktasında kaim alamet-i farika noktası beyninde hattı müstakim ile
mahduttur.
Madde 3- İşbu maden suyu için bervechi muharrer tahsis olunan 29 cerib
arazinin maadin nizamnamesi mucibince beher ceribi için resm-i mukarrer
olmak üzere senevi onar kuruştan 290 kuruş ile mezkur resmi mukarrerin
yüzde altısı hesabıyla teçhizatı askeriye tertibi olan 17 kuruş 40 santim
mültezim tarafından beher sene Mart ihtidasında ita kılıncak ve vakt-i
muayyeninde ita olunmadığı halde eyyam-ı müteahhire için nizamen icab
eden faizi dahi ayrıca tediye olunacaktır.
Madde 4- Maden-i mezkurdan ihraç olunacak cevherin maadin
nizamnamesinin ahkam-ı mahsusasına tevfıken 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- Zikrolunan maden suyunun imali zımnında 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 guna zarar ve ziyan tazminat talebine
dahi hakkı olamayacaktır.
Madde 7- Mültezim mezkur madenin imalat ve muamelatına müteferi
kaffe- i ahval ve hususatda meadin nizamnamesi 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 tevfık-i harekat edeceğini taahhüt eder.
Baş vekalet-i celili kalem-i mahsus evamir ve mukarrerat kitabetinden
musaddak mukavelename ile mukabele edilmiştir.
Maadin Müdüriyeti Umumiyesi Mümeyyizi 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.
10 Teşrinisani 926
Ticaret Vekili
Mustafa Rahmi

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkezi
Umumisi Reisi
Doktor Refik
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10 Kasım 1926 tarihinde bu sözleşmeyi imzalayan Cemiyet’in Genel
Başkanı Dr. Refik (Saydam) ile Ticaret Vekili Mustafa Rahmi Bey, 1 Kasım’da
sözleşmenin 25 maddelik şartnamesini onaylamışlardı. Dört bölümden
oluşan oluşan “Karahisarısahip maden suyunun Şartnamesi”20 Hilal-i
Ahmer’in Afyonkarahisar maden suyunu hangi koşullarda işleteceğini
belirliyordu. “Mültezimin Vezaif-i Umumiyesi” (İşletmecinin Genel Görevleri)
başlıklı ilk bölümünün 1. maddesinde Kurumun bir yıl içinde sadece
Afyonkarahisar maden suyunun işletilmesi amacıyla 50,000 lira sermayeyle
bir şirket kurabileceği ve ancak Ticaret Vekaleti’nin onayıyla sermaye
arttırımına gidebileceğini belirten bu şartnamenin Mültezimin Vezaif-i
Umumiyesi (İşletmecinin Görevleri) başlıklı bölümden önemli maddeler
şöyle özetlenebilir:
- Kızılay, işletme merkezinde oturan bir mesul müdür atayacak
ve bu müdürü değiştirdiğinde vilayet valisi ile Ticaret Vekaleti’ni
bilgilendirecektir (Madde 1).
- Kızılay işletme için gerekli hazine arazisini bedelsiz kullanabilecek
veya satın alabilecektir. Ancak sözleşmenin sonunda bedelsiz olarak
kullandığı arazi ve binaları devlete devredecektir. (Madde 2)
İhale Müddeti-Müddetin İnkızası (sona ermesi)-Müddetin Terki- İhalenin
Feshi başlıklı İkinci Bölüm’ün önemli maddelerinin özeti şöyleydi:
- İhale süresinin bitmesinden en az yirmi beş sene önce Kızılay’ın
isteği ve Maden İdaresi’nin onayıyla Vekalet ihale süresini uzatabilir.
(Madde 4)
- Her yıl işletmenin geliştirilmesi için gerekli işlemlerle ilgili bir proje,
Kızılay tarafından “Hükümet Maden Mühendisliği”ne verilecektir.
(Madde 5)
Ahkam-ı Maliye (Mali Durum) başlıklı Üçüncü Bölüm’de aşağıdaki
noktalar üstünde özellikle durulmuştu:
- Kızılay, gerekli vergi ve rüsumları verdikten sonra, ayrıca hükümete
yüzde yirmi beş 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 yukarda Hükümet’e vereceğini belirttiğimiz yüzde yirmibeş
temettü “Hazine-i Maliye” ye ait olacaktır. (Madde 23)

20

Tamamı için bk. 5. Rapor s. 18-31
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İmtiyazın Şerait-i Husususiyesi (İşletmenin Özel Koşulları) başlıklı
dördüncü ve sonuncu bölümdeki önemli noktalarsa şöyle özetlenebilir:
- Maden suyunun şişesi üzerine suyun ismi ve Sağlık Bakanlığı’nın tahlil
raporu örneği ve suyun fiyatını yazan bir etiket yapıştırılacaktır.
- 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.
Gerekli kurallar belirlendikten ve resmî işlemler tamamlandıktan
sonra Afyonkarahisar maden suyunun işletilmesi Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne
geçti. Cemiyetin bundan sonraki önemli işi, maden suyunun bol
tüketilmesini sağlayıp gelişini arttırmaktı. Halk arasında maden suyu
pek tanınmadığından dolayısıyla içme alışkanlığı da olmadığından bu
kolay bir iş değildi. Toplumda maden sularının pek de sağlıklı ve temiz
olmadığı düşüncesinin silinmesi de aynı derece önemliydi. Üstelik girişimin
başarısızlığı durumunda Kurum’un yasal sorumluluğu ve tazminat
olarak maddi yükümlülüğü de olacaktı. Bu kaygı Cemiyet’in Genel Kurul
Toplantısı’nda da dile getirilmiş, başarısızlığa uğramamak için önlemler
almakta birleşilmişti. Bu doğrultuda maden suyunun reklamlarla tanıtlıması,
bileşimini veren ve içeriğinin sağlığa zararı olmadığını açıklayan raporların
yaygın biçimde duyurulması ve sağlığa pek çok yönden yararlı olduğunun
reklamlara eklenmesi önerilmişti.21
İşin altyapısı böylece tamamlandıktan sonra Afyonkarahisar maden
suyunun en verimli şekilde kullanılabilmesini sağlamak isteyen Cemiyet,
Almanya’dan Bad Ems kaplıcalarının mühendisi ve maden suları uzmanı
Arnold Sherrer’i Türkiye’ye davet etti. Suyun madensel değerinin dünyaca
tanınmış bu uzman tarafından da belgelenmesinden sonra onun önerileri
doğrultusunda22 yeni adımlar attı: Zaman geçirilmeden, maden suyunun
kaynak yerinde içindeki yararlı maddelerin kaybının önlenmesi için en yeni
ve bilimsel yöntemlerle şişelenmesini sağlamak üzere makine aksamı ve tıpa
gibi gereçleri Avrupa’dan getirtilen telfik hâzinesi, kolektör, isale şebekesiyle
bir fabrika ve müdüriyet binasını yapıldı. 1927 yılı içinde 230.000’den fazla
bir litrelik, 65.000’den fazla da yarım litrelik şişelerde maden suyu üretildi.
1928 Genel Kurulunda da yurt dışından getirilmiş temizleme ve filtre
makinalarının bir an önce kullanıma geçirilmesi, bu surette satışların da

21
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THAM Sayı 117 s. 767
THAM Sayı 162 s. 393
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Resim 36: Afyonkarahisar’da maden suyu üretilen ilk bina

artacağı görüşüldü.23 Maden suyunun yurt dışına da satılmasıysa daha
fabrika kurulurken tasarlanmıştı. (Resim 36)
Maden suyu fabrikasında işyerleri, işçi sağlığı açısından iyi
donanımlıydı. Hepsinde sürekli sağlık memuru bulundurulmakta ve
haftada bir de işçiler doktor tarafından muayene edilip gereksinimi olanlara
ilaç verilmekteydi. İşçilere ödenen düzenli ücretin yanı sıra, her gün
hepsine öğle yemeği, senede bir kat iş elbisesi ve sulak, nemli işyerlerinde
çalışanlara da sağlıklarını korumak açısından işbaşında giyebilmeleri için
tahta ayakkabı veriliyordu.24
Üretimin başlamasıyla birlikte çeşitli yerlerde satış yapacak birimlerin
kurulması da gerektiğinden bayilik için yapılan duyurunun ardından
Hilal-i Ahmer Genel Merkezine bayilik için başvurular gelmeye başladı.25
Tüketimi çoğaltmak içinse değişik yerlere maden suyunun yararlarını
vurgulayacak levhalar asılması, buna gazete ve dergilerde de yer verilmesi
gündeme gelmişti. Bunun üzerine Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yeni ve önemli
gelir kaynağını kullanmaya başlarken halkı maden suyuyla tanıştırmak için
reklamcılığa yöneldi. Toplumu bu sular hakkında bilgilendirmek ve sağlık
açısından yararlı olduğunu anlatmak için de reklamlara sarıldı. Örneğin,
Afyonkarahisar ve ondan hemen sonra işletmeciliğini aldığı Manisa’nın
Alaşehir Sarı Kız maden suyunun26 gelirlerinin Cemiyet’e ait olduğunu,
içerdikleri kimyasal bileşimlerin sağlığa yararlarını, düzenli tüketildiğinde
23
24
25
26
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mesane, karaciğer, şeker ve böbrek hastalıklarının giderilmesine katkısını
reklam afişleriyle duyurmaya başladı. Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuasında
da maden suyunun türlü rahatsızlıklara iyi geldiğini, doktor gözetiminde
şişelendiğini, gelirinin Cemiyet’e ait olduğunu vurgulayan, zaman zaman
İngilizce ve Fransızca da yazılmış reklamlara yer verildi.27 Bu duyurularda
maden suyunun gelirinin Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne ait olduğunun ve
şişelerinin özel üretildiğinin dikkatle vurgulanması28 kuşkusuz halkın bu
yeni içeceğin temizliği ve satışlarının belli kimseleri zengin etmeyeceği
yönünde güvenini kazanmak içindi.
Vapur, tramvay, tren, lokanta, birahane gibi yoğun halk kitlelerinin
bulunduğu yerlere asılan reklamların çekici olması için de özellikle
görüntülerine büyük özen gösterildi. Bu özen, Genel Merkez’in reklamları
hazırlayan İstanbul Merkezi’ne tasarlanan afişlerin daha çarpıcı olması için
boyutlarından üzerlerindeki resimlerle yazılara kadar bazı değişiklikler
önerdiği aşağıdaki yazısından da anlaşılmaktadır.29
“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 levhadaki kadının
çehresinin mümkünse bir az daha güzelleştirilmesi ve levhanın alt kısmında
boş 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 dahil olduğu 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
mektubumuzla bildirdiğimiz diğer küçük levhanın da mezkur mektuptaki
tarifat ve izahat mucibince yaptırarak sür’atle göndermenizi rica ile
hürmetlerimizi te’yit eyleriz efendim.
Reis namına (imza)
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Maden suyu fabrikası hem Kızılay’a hem de ülke ekonomisine önemli
bir gelir kaynağı oluştururken reklamları bile binlerce kimseye iş olanağı
sağladı. Fabrika kurulurken alınmaya başlanan işçilerin sayısı, kuruluşun
büyümesi oranında çoğaldı. Fabrika işçilerinin çoğu yakın köylerden
alındığından birçok kimsenin iş sahibi oluverdiği bu köylere böylece yepyeni
ekonomik ve sosyal ufuklar da açıldı.
Maden Suyu Satışlarında İstanbul Deposu
Afyonkarahisar maden suyu satışlarının ana bayii, Genel Merkez’in
İstanbul’un Türk ticaret yaşamının en canlı kenti olduğunu gözeterek 1
Temmuz 1930 günkü toplantısında bu kentte kurulmasını kararlaştırdığı
depoydu. Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1 Ekim günü açılan bu depoyu maden
suyunun yanı sıra oyun kâğıdı, kinin gibi monopol ilaçlar, ensülin, santonin
gibi memleket ilaçları, halk tipi gaz maskeleri gibi satışından gelir sağladığı
maddelerin satış merkezi olması için kurmuştu. Cemiyet bu depodan
sağladığı kazancın büyük bir kısmıyla Sirkeci Aşevi eliyle göçmenlere gıda
yardımı yapıyor veya İstanbul’daki yoksul öğrencilere çeşitli olanaklar
sağlıyordu.30 (Resim 37) Depoda Hilal-i Ahmer’in kadrosundan Genel
Merkez’in de işlerine bakacak alım-satım (mubayaa ve sevk) memurunun
yanı sıra bir müdür (şef ), bir muhasip ve veznedar, bir garson de buro
(hademe) ve bir de hammal görevlendirilmişti. Bu çalışanlara ek olarak
21 Ekim’de bir tezgâhtar, 18 Nisan 1931’de bir depo memuru alınmıştı.
Deponun açılışında sistemi başlatmak üzere görevlendirilen yabancı uzman
Mösyö Karetto’nun kadrosu ise normal çalışma başladıktan sonra, 1 Nisan
1931’de kaldırılmıştı.31
Depo müdürünün yetkileri ve sorumluluğu çok geniş tutulmuştu.
Sabah 9’dan akşam 7’ye kadar yerinde olması beklenen depo müdürü,
mağazanın (depo)tek anahtarını taşıyan ve bütün yazışmalarda imza yetkisi
olan tek kimseydi. Bütün lokanta, otel, bakkal ve eczanelerle maden suyu ile
ilgili görüşmeler yapıp buralardaki tüketimini izlemek, bunu arttırmak için
de hepsine sürekli maden suyu sağlamakla müdür yükümlüydü. Boşalan
maden suyu şişelerinin müşteriden veya toplayandan şişe başına 5 kuruş,
sandıklarınsa 50 kuruştan geri alınmasını sağlamak, depoya gelen boş
şişelerin hesabını Merkezi Umumiye bildirip satış fiyatı istemek, Memba
Müdürlüğü’nün gönderdiği makbuzları kontrol edip Merkeze bildirmek,
çeşitli yerlere gönderilen maden sularının sigortalı olmasını sağlamak ve
satışları arttıracak reklamları Merkeze önermek de müdürün sorumlulukları
30
31
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Resim 37: Kızılay aşevinde yemek dağıtmak için hazırlık yapılıyor

arasındaydı. Dikkatli hazırlanmış yönerge, depoda ve membada titizlikle
yürütülen çalışmalar, maden suyu kanalıyla Cemiyet’e kısa zamanda göz
ardı edilemeyecek kârlar getirdi.32
Depo açıldıktan sonra işlemler çabuklaşmış, satışlar çoğalmış,
Cemiyet’in kârı 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.
1533 Kısa zamanda, bütün Türkiye’de bakkallarda ve eczanelerde satılan
maden suyunun tüketimi, sağlık açısından maden suyuna özendirici
duyurular oranında arttıkça satış yapan bayiler de çoğaldı. Hatta 1932
yılında Afyonkarahisar maden suyu altın madalya kazandı.34 Bu sevindirici
gelişme dikkatle hazırlanan reklamlara da eklendi.35 1936 yılında
Afyonkarahisar maden suyu, daha sonra günümüzde de süregelen ünlü
İzmir Fuarı’na dönüşecek olan İzmir Sergisi’nde açılan büfede satıldı. Fuar
kapandıktan sonra bu büfe kalıcı hâle getirildiği gibi İstanbul’da önce
Beyoğlu’nda sonra Galata’da ve 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.36
32
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Resim 38: Maden suyu şişeleri

Maden suyu doğal bir içecek olduğundan bu adımlar sorunsuz
atılmıştı ama o zamanlar Türkiye’de üretilmediğinden yurt dışından getirtilen
şişelerin yüksek maliyeti baştan beri sorun olmuştu. Nitekim, maliyeti biraz
olsun düşürmek için Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin başvurusuyla şişelerin
Avrupa’daki yapım yerinden kaynağına kadar taşımasını yapan bütün
araçlara % 50 indirim sağlanmış, 28 Aralık 1933 tarihinde de üzerinde soğuk
damga ay amblemli şişelerden yurda girişlerinde gümrük vergisi alınmaması
ve şişelerin maden sularının satıcılarının şişeleri özel olarak kullanmalarının
yasaklanması için Büyük Millet Meclisi’nden bir yasa çıkarılmıştı. O yıl
yasa çıkana kadar üretilen 386.500 şişe maden suyu satışından 9.148 lira
58 kuruşu kar olmak üzere 56.490 lira 50 kuruş sağlanmıştı.37 Bununla
birlikte Cemiyet’in 1939 yılı Genel Kurulu’nda Afyon Mebusu Berc Türker,
Afyonkarahisar maden suyu kaynağından günde 15 ton su alındığına,
oysa bunun sadece 5 tonunun kullanılmakta olduğuna dikkat çekince bu
zararın nasıl önlenebileceği uzun uzun görüşülmüş, bu ara şişe sorunu da
tekrar gündeme gelmişti: Toplantıya başkanlık yapan Hüsamettin Kural’ın
dile getirdiğine göre Afyonkarahisar maden suyu dünyadaki en iyi maden
sularıyla ölçüşebilecek kalitedeydi ve hiç bozulmamaktaydı. Bir, yarım ve
çeyrek litrelik şişelerde satılmaktaydı. Ancak şişelerinin bedeli çok yüksekti:
20 kuruşa satılmakta olan bir litrelik maden suyu bedelinin 9 kuruşu şişe
tutarıydı. Yüzde 10’u da satıcıya kalmaktaydı. Türkiye’de değinilen yasadan
sonra kurulmuş olan şişe fabrikasıysa bu maliyeti düşürebilecek kapasitede
değildi.38 Bu bilgiler Kızılay’ın maden sularının satışından sanıldığı kadar da
büyük bir kârı olmadığını ortaya çıkarıyordu. Kurum’un kârının artması için
37
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suyun ziyan olmaması veya satış bedelinin azalması gerektiği gibi noktalarsa
hep şişe fiyatları ve ülkenin endüstrileşmesi ile yakından ilgili olduğundan
kısa zamanda olumlu bir sonuç beklenemezdi. Yine de bu durum, tüketimi
aksatmadı. Maden suyu, Avrupa ülkelerinde görülen boyutta olmasa da
büyük kitlelerin vazgeçilmez alışkanlığı haline geldi. (Resim 38)
II. Dünya Savaşı tehlikesi belirdiğinde maden suyu satışları düşmediyse
de Kızılay’ın gündemindeki yerini sivil savunma, ilk yardım, sığınaklar, gaz
maskeleri gibi savaşla doğrudan doğruya ilgili konular aldı; maden suyu
reklamlarıysa ancak arada sırada görülmeye başladı.39 Savaş koşullarının
zorlamasıyla ekmek başta olmak üzere vazgeçilmez tüketim maddelerinin
vesikayla satıldığı yıllarda bütçesi zorlanan halk arasında kısa bir süre de
olsa eskisi kadar tüketilemedi. Buna hâlâ büyük ölçüde dışarıya bağımlı cam
malzemesinin maliyetinin yükselmesi de eklenince 1943 yılında 12,5000 lira
zarar eden Afyonkarahisar maden suyu işletmesi, iyileştirmeler ve kapasite
artımı yaptıysa da 1944 yılında ancak net 9.147,14 lira kâr edebildi.40
II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Kızılay Genel Merkezi, 3 Eylül 1946
tarihinde Afyonkarahisar maden suyunun üretim alanı dışında da satış
yapabilmesi için 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 maden suyu Tevzii Müessesesi (Dağıtım Kuruluşu) hizmete girdi.
Burada bir şef, bir depo memuru, bir ambar memuru, tesellüm ve sevk
memuru ile bir de şöfor çalıştırılacaktı. 1948 yılında bu Kurum’un satış
da yapması kararlaştırılan İzmir şubesi açıldı. Ancak, bir depo memuru,
bir muhasip ve bir de hizmetli ile çalışmaya başlayan bu şube genellikle,
İstanbul şubesi de 1950 yılında zarar etti.41 Bu verinin de eklenmesiyle maden
suyundan genelinde 1948 yılında 21.792,43 lira, 1949 yılında 32.093,80
lira kâr sağlayan Kızılay’ın 1950 yılında 1.257,23 lira zarar ettiği anlaşılınca
durumun incelenmesi kararlaştırıldı. İncelemeyi yapan denetçiler, nakliye
giderlerinin yüksekliği, şişeleme ve kapsülleme gibi işlerde kullanılan
makinaların eski model oluşu, geri dönmüş şişelerin elle yıkanması gibi
işletme yöntemlerini ve birtakım yan etkenleri değerlendirdikten sonra
zararın Genel Müdürlüğün işletmeye karşı baskıcı tutumunun ürünü de
olabileceğini öne sürdüler. Bu noktadan hareketle çalışanların durumunu
da inceleyen denetçiler, işçilerin hepsine her gün bir kap öğle yemeği
39
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verilmesini de yetersiz görmüş, yemeklerde işçilerin kalori gereksinimini
karşılayacak bir iyileştirme yapılmasını önermişlerdi. Aynı çerçevede, kente
uzak bir yerleşim biriminde kurulmuş olan fabrikanın işçilerinin yakın
köylerden gelmelerine karşın orda yatılı kalma olanağının sağlanması da
ayrıca önerilmişti. Denetçiler, Kurum’un maden suyundan yeniden kâr
sağlayabilmesi için gerekli gördükleri düzenlemeleri de maden suyunun
dağıtımı için hazırladıkları 8; işletilmesi için 41 maddelik öneri paketleriyle
Genel Başkanlığa sunmuşlardı.42 Ama her alanda olduğu gibi bu konuda da
ancak savaşın bitmesinden sonra olumlu gelişmeler kaydedilebilmişti.
Geçirilen duraklamalara karşın Kızılay’ın, kendisine gelir sağlamak
kadar halkın sağlığını da gözeterek başlattığı maden suyu projesi binlerce
kişiye iş olanağı sağlayarak günümüze kadar geldi. Ankara’da Kızılay
meydanındaki tarihî binanın yıkılmasına kadar bahçesinde hizmet veren,
Ankara’ya gelenlereyse başlı başına bir ikram, hatta ayrıcalık olan maden
suyu büfesiyse orada durup bir şişe maden suyu içmeden geçmeyen sayısız
kimse tarafından bugün bile özlemle anımsanmaktadır.
3. OYUN KÂĞITLARI-SİNEMA FİLMLERİ
Dünyanın her tarafındaki insanlar arasında önemli bir yeri, sayısız
meraklısı olan oyun kâğıtları, ansiklopedik bilgilere göre Mısır veya
Arabistan kökenlidir. XII. yüzyılda tüccarlar, paralı askerler veya göçebe
çingeneler tarafından Avrupa’ya tanıtıldığı öne sürülmektedir. Başlangıçta
oldukça pahalı olan oyun kâğıtları ilkin, çok sınırlı bir kesim tarafından
kullanıldı ama değişik kalitelerde kâğıdın yaygınlaşması ve baskı
tekniklerinin gelişmesiyle giderek daha ucuza mal edilip çoğaldı ve herkes
tarafından kullanılabilecek hâle geldi. Özellikle Almanya ve İngiltere’de
başlı başına bir endüstri olan oyun kâğıtları, ilkin kâğıtlar için yapılan özel
kalıplarla daha sonra arka yüzlerine konulan resimlerle bir çok Avrupa
ülkesinde kimi zaman bir sanat yansıması olarak da görüldü. Hatta bazı
ülkelerde ithalat ve ihracatları devlet kontrolünde yapıldı. Müzelere girdi.
Kolleksiyonları yapıldı. Her ülkeden milyonlarca kişi için en büyük tutku
oldu.
19. yüzyılın sonlarında oyun kâğıtlarının ithali, ihracı ve satışlarıyla
ilgili işlemler, Avrupa ülkelerinde Salib-i Ahmer’ler tarafından, bu
kuruluşlara düzenli bir gelir kapısı olacak şekilde yürütülmeye başlandı.
Türkiye’ye de oyun kâğıtları devlet tekelindeydi; yurt dışından ve hükümet
eliyle getirilmekteydi. Cumhriyetle birlikte Hilal-i Ahmer’de de önemli
yenilikler ve değişimler yaşanmaya başlanınca Kurum’un Salib-i Ahmer
örneğinden esinlenen Genel Merkezi oyun kâğıtlarının da Hilal-i Ahmer
42

İbid.

174

Cemiyeti kasasına düzenli bir girdi olacağını görerek ithalinin Cemiyet’e
verilmesi için Hükümet’e başvurdu.43 Yabancı ülkelerin Salib-i Ahmer’e
sağladıkları ayrıcalıklardan Hilal-i Ahmer’in de yararlanmasının Kurum’u
daha verimli yapacağı kuşkusuzdu. Bu noktadan hareketle öneri bir soraki
yılın Genel Kurul toplantısına Cemiyete şefkat pullarıyla gelir sağlanması
konusuyla birlikte tekrar gündeme getirildiğinde bu işin kuruma ve ülkeye
sağlayacağı yarar çoktan anlaşılmıştı.44 Ülkeye yabancıların getirip kârından
yararlandıkları sinema filmlerinin de bu kurum eliyle getirtilmesinin her
bakımdan daha uygun olacağı önceki gerekçelere eklenince Sivas Mebusu
Rahmi Bey’in 1926 ilkbaharında verdiği aşağıdaki önergesiyle oyun
kâğıtlarıyla sinema filmlerinin ithalinin ve reklamlarla duyurulmasının Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’ne verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu:45
T.C.
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti
Muavenet-i İçtimaiye Müdüriyeti
593/2
Riyaset-i Celileye
Vakt-i seferde yaralı ve hastaların vakt-i hazarda afat-ı tabiyye ve mesaib-i
ruz-merreden (her günlük) müteessir olanların imdatlarına yetişmek için
teşekkül edip bu uğurda çalışan Hilal-i Ahmer Cemiyeti, gayrı memleketlerin
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 emsali gibi bu imtiyazdan müstefid olması pek
tabiidir. Türk memleketinde Türk olmayan birkaç kimsenin idare ve nevi
inhisarında bulunmakta olan ve terbiye-i milliye ve içtimaiyemizle sıkı
rabıtası bulunan sinema filmlerinin hariçten memleketimize celbi duvar ve
takvim ilanları gibi hususların imtiyazlarının 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 - îşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.
Madde 3 - Bu kanunun icrasına Maliye ve Ticaret vekilleri memurdur.
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Önergenin 6 Haziran’da 868/2090 sayıyla gönderildiği Layiha
Encümeni’nde kabul edildiği Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili adına 31
Temmuz’da Cemiyet’e bildirmişti.46 Bundan sonra Rahmi Bey’in önerisine
kâğıtların devlet tekelinde olduğunu belirten damga olması, önceden oyun
kâğıdı imal edenlerin bu kurala uymak koşuluyla imalatı sürdürebileceği
ve her desteden alınacak 100 kuruşluk tekel vergisinin %75’inin Hilal-i
Ahmer’e bırakılacağı gibi bazı noktalar eklendikten sonra “Oyun Kağıdı
İnhisarı” yasası, Meclis’te görüşülerek 21 Haziran 1927’de 1118 sayılı yasa
olarak onandı. Bu çerçevede Cemiyet, oyun kâğıtlarının yurt dışından
getirtilmesine, ülkeye sokulmasına, gümrükten geçtikten sonra İstanbul’da
toptan ve perakende satışına, merkez ve şubelere veya Merkezi Umumice
bildirilen yerlere gönderilmesine yetkili duruma getirildi.47
Oyun kâğıtları için yaklaşık kullanılma sayısı saptandıktan sonra ilk
partide 120. 000 deste oyun kâğıdının alınmasına karar verilmişti. “Adi, vasat,
alâ, aliyülalâ” (basit, orta, iyi, çok iyi) olmak üzere dört kalite oyun kâğıdı, o
zaman Avrupa’nın en büyük oyun kâğıdı fabrikalarından ikisin de katıldığı
bir ihale sonunda, Viyana’nın Piyatnik ve Mahdumları (Oğulları) fabrikasına
ısmarlandı. Buna 68,700 destesi stok olmak üzere, çeşitli kalitelerden uygun
fiyatlı oyun kâğıtları da eklendi ve hepsi için fabrikaya 25.259 lira ödenerek
kâğıtlar alındı. Hilal-i Ahmer’in İzmir Merkezi ise, piyasadaki 13.905 deste
kâğıdı Genel Merkez’den uygun fiyatla satmak üzere aldı. Satışlarsa, 16
Nisan 1928 tarihinde başladı. Çok kısa bir zamanda kâğıtların 48.918
destesi satılarak ilk partiden 55.000 lira kazanç sağlanınca oyun kâğıtlarının
Kurum için çok iyi bir gelir kaynağı olacağı hemen belli olmuştu.48 Öte
yandan, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, ülkenin oyun kâğıtları isteğini sağlamayı
üstlenirken Kurum’un yayın organı Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası’nda
kağıt oynayanlara kumarın kötülüklerini belirten makaleler yayınlıyordu.49
1930 yılında İstanbul’da özel satış deposu kurulana kadar oyun
kâğıtları ile ilgili bütün işlemler, Hilal-i Ahmer’in bütün işleri gibi
Cağaloğlu’ndaki eski Genel Merkez binasının zemin katındaki odadan
yürütüldü. Bir süre sonra oyun kâğıtları ile ilgili birim, ticari merkezlere
daha yakın olabilmesi için Cemiyet’in AksaraylıIar Hanı’nın birinci katında
satın almış olduğu bir dükkana taşındı. Zaten bir süre sonra Kızılay Aksaray
Hanı’nın tümünü satın alıp adını Kızılay Hanı olarak değiştirdi ve bu mekânı
46
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1 Ekim 1930’da Kızılay’ın maden suyu satışlarının da yürütüldüğü İstanbul
Deposu yaptı.50
Oyun kâğıtlarıyla ilgili işlemler, parasal işlerde herhangi bir usulsüzlük
söylentisi ile karşılaşmamaya çok özen gösteren Hilal-i Ahmer’in çok ayrıntılı
olarak düzenlenlediği yönergeye göre yürütülüyordu. Bu yönergede
“Muamelatı Umumiye”, “Şefin Vezaifi”, “Muamelatı hesabiye ve nakdiye”
ve “Satış” başlıkları altında maden suyu şişelerinin ve oyun kâğıtlarının
getirtilmesinden pazarlanmasına, bu işlemler için gereken büro hizmetleri
ve çalışanların konumuna kadar bütün ayrıntılar toplanmıştı.51
Yönerge gereğince ancak Ankara’daki Genel Merkez’in onayı ile
yapılabilen sipariş, sözleşme, gümrük muamelesi, sevk, vergi ve her türlü
evrak işleminden “mağaza şefi” olarak da anılan müdür sorumluydu. Oyun
kâğıtları için gereken reklam işleri de mağaza şefi tarafından kararlaştırılıp
Genel Merkez’e önerilecekti. Oyun kağıtları gümrükten geçtikten sonra
her destedeki karo 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 Genel Merkez bilgilendirilerek yeni siparişler verilecekti. Malların satış
bedellerini de Genel Merkez saptayacak, her desteden alınan yüz kuruş
tekel vergisinin 25 kuruşu Maliye Vekaletine verilecekti.
Görüldüğü gibi, depo müdürünün yetki ve sorumlulukları çok
genişti. Piyasayı kontrol ederek 15 günde bir Merkezi Umumi’ye bilgi
vermek, bu ara, varsa oyun kâğıtlarında kaçakçılık girişimlerini de
saptayarak genel merkeze bildirmekle de müdür yükümlüydü. Kaçakçılık
olayları, genellikle bandrolsüz oyun kâğıtlarının dikkat çekmesiyle ortaya
çıkıyordu. Kimi zaman da kâğıtlara sahte damga basılıyordu. Kaçakçılar
bu tür kâğıtları İstanbul’da veya taşrada ev, kahvehane veya gazino gibi
kullanılabilecekleri yerlere satıyorlardı. Kimileri kaçakçılığı bir meslek ve
geçim yolu hâline getiriyor, kimileri de kendilerini yakalayan zabıtaya rüşvet
öneriyor ama çoğu kez yasaların pençesinden kurtulamıyorlardı.52 1931
yılının Nisan ayında bu olaylardan birini anlatan gazete haberine göre de
bazı durumlarda kaçakçılar cezalandırılamıyordu. Şöyle ki verilen örneğe
göre Hilal-i Ahmer mühürlerini taklit eden bazı kimseler, oyun kâğıtlarını
piyasaya çıkardıktan sonra yakalanmışlardı. Ne var ki yasalarda “hükümetin
50
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tahsis ettiği bir varidat kaynağına tecavüz edenlere karşı” bir madde
bulunmadığından mahkeme, suçlulara ceza vermekte zorlanmıştı. Bunun
üzerine, Hilal-i Ahmer Mecmuası, “köy basan, kervan soyan eşkiyaların bile
Hilal-i Ahmer’e” saygı gösterdiğini, ona ait mallara el sürmediğini hatırlatan
bir yazı ile bu kimselere karşı halkı duyarlı olmaya çağırmış, ellerine
aldıkları oyun kâğıtlarına dikkat etmeleri için uyarmıştı. “Efendiler, oyun
masasında bile kımıldamadan, zevkinize hiç halel gelmeden yardım elinizi
bize uzatabilirsiniz.” satırlarıyla bu tür kuşkuları olanların sorumlu davranıp
Cemiyet’e haber vermelerini istemişti.53
Piyasada pek çok müşteri bulan oyun kâğıtlarından Kızılay’a yıllar boyu
düzenli gelir gelmiştir. İstanbul deposunun açılışından başlayarak özenle
tutulan satış formlarından maden suları gibi, oyun kâğıtlarının satışında
da sürekli artış olduğu anlaşılmaktadır. 21 çeşit olan kâğıtlardan 10 ve 12
numaralı grimolar en çok satılanlardı. Sadece bu iki tür kağıdın 1930 Ekim
ayında 212 düzine olan satışı Kasım ayında 612 düzineye ulaşmış, Aralık’ta
ise yeni 12’likler yurt dışından getirtilemediğinden satışının düşmesine
karşın 382 düzine satılmıştı. Aynı üç ay içinde toplam oyun kâğıdı satışıysa
8151 düzüneyi bulmuş 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 kuruştu.54
Bir kısmı Merkezi Umumi adına bankaya yatırılırken geri kalanı da
merkez ve şubelere gönderilen toplam tutarlar yıllar boyunca sürekli
artmış, örneğin, 1944 yılında dışardan gelen ve yurt içinde yapılan oyun
kâğıtlarından Kızılay toplam 337.768,47 lira kâr etmişti.55 1950 yılında da
sattığı 750,536 deste oyun kâğıdından 703,910,30 liralık net kâr sağlamıştı.56
Aynı yıl 1927 yılında çıkarılan yasa da 4584 sayılı yasayla değiştirilmiş,
yeni yasada oyun kâğıtlarının satış fiyatını Bakanlar Kurulu’nun saptaması
öngörülmüştü. Maliyet ve satış bedelleri arasındaki farkın %75’inin
Kızılay’a, %25’nin de hazineye bırakılmasında bir değişiklik yapılmamıştı.
Bu çerçevede, oyun kâğıtları deponun en önemli gelir kaynağı olmayı
sürdürürken Bakanlar Kurulu satış bedelini arttırmayı önermiş, 5 Nisan
1951’de de aşağıdaki düzenlemeyi yapmıştı:57
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Viyana 15/1 52 lik

60.-

5.-

Viyana 15/2 36 lık

54.-

4,50

Club Reno (Amerikan) 52 lik

54.-

4,50

İngiliz De la Ru (Fransız tipi)

54.-

4,50

İngiliz De la Ru (İngiliz Tipi)

54.-

4,50

Çekoslovak 254/1 52 lik

48.-

4.-

Lombardi (Amerikan) 52 lık

48.-

4.-

Lombardi (Amerikan) 36 lık

42.-

3,50

Yerli 222 52 lik

33.-

2,75

Yerli 111 36 lık

30.-

2,50

Öte yandan yerli oyun kağıtlarının kalitesi gittikçe iyileşse de yabancı
kâğıtların düzeyine ulaşamıyordu. Bunun başlıca nedeni yerli kâğıtların
yapımında kullanılmak üzere Norveç’ten getirtilen kartonların yumuşak
olmasıydı. Maliyeti yükseltmemek için bu yönde bir değişiklik yapılmadığı
için yerli kâğıtlar ancak bedelleri dışarıdan gelenden daha düşük tutularak
alıcı bulabiliyorlardı.58
Ne ki Türk toplumunun genelinde okumak, zevk için spor yapmak gibi
alışkanlıklarının pek olmadığı televizyonsuz, bilgisayarsız, cep telefonsuz o
günlerde yerli olsun yabancı olsun oyun kâğıtları bir tür zaman geçirme
yöntemi olarak pekçok ev ve aile ortamlarına girmiş, Kızılay da uzun yıllar
sürümü bol bu gelir kaynağını elinde tutabilmişti.
4. ŞEFKAT PULLARI
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kasasına ek gelir olmak üzere resmî
evraka pul yapıştırılması Dünya Savaşı yıllarında başlatılmış ancak gerçek
uygulaması Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yaygınlaştırılmış bir yöntemdi. Posta
pullarına ek olarak yapıştırılan ilkin 10 ve 40 paralık Hilal-i Ahmer pulları,
1923 yılında İstanbul’da 1, 2,5 ve 5 kuruşluk pullar olarak bastırılmış ve ilk
deneyim yılında Kuruma 23.000 lira gelir sağlamıştı. Dünyada yaygın olan
pul koleksiyoncularının da ilgi göstereceği hatırlatılan özel pullarla bu gelirin
çok daha artabileceği noktasından hareketle 1924 yılı Genel Kurulunda
yılın Hilal-i Ahmer günü olarak saptanacak bir günde posta pulları yerine
Hilal-i Ahmer Şefkat Pulları’nın yapıştırılması önerilmişti. Hatta bunun
gelirinin o yıl salgın olan sıtma hastalığının yayılmasının önlenmesinde
ve tedavisinde kullanılabileceği de belirtilmişti. Bu pulların eczanelerde
reçetelere, ticarethanelerde faturalara hatta yurt dışındaki konsolosluklarda
58

İbid. s. 10
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da pasaport vizelerine yapıştırılmasıyla Hilal-i Ahmer’e ciddi bir gelir kapısı
açılabileceği uzun uzun görüşülmüştü.59
Cemiyet’e pullarla ek gelir sağlamak için ön adımlar atılırken
Hükümet’in Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne düzenli gelir sağlama atılımına bir
destek de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geldi. Pul yoluyla Kurum’un ek
gelire sahip olma dileği bu amaçla Şefkat Pulları kullanılması için çıkarılan
yasayla gerçekleşti. Bu uygulama için ilk adım Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel
Kurul Üyesi de olan Konya Mebusu Refik Bey’in 31 Mayıs 1926’da TBMM’ne
cumhuriyet bayramlarında mektuplara ve telgraflara normal posta
ücretine ek olarak kırmızı ay damgalı şefkat ve hatıra pulları yapıştırılması
zorunluluğunun getirilmesi için verdiği yasa tasarısıyla atılmıştı. Tasarı,
Meclis’in 7 Haziran oturumunda Refik Bey’in Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
yararlılıklarını anlatarak topluma yaptığı harcamalar için Kurumun kasasına
destek verilmesini önermesiyle gündeme getirilmişti. Öneri Mecliste
görüşülürken “millî ve dini bayram günlerinde” şeklinde değişitirilmiş ve
mektuplara 1, kıymetli mektuplara 2,5, telgraflara 5 kuruşluk Kızılay pulu
yapıştırılması şekliyle kabul edilmişti. Bu uygulamadan Dahiliye Nezareti’nin
sorumlu olması ve posta ve telgraf idarelerinin uygulama tarihini izleyen
bir ay içinde Hilal-i Ahmer’in payına düşen parayı kurumun veznesine
yatırmaları da aynı kapsamda kabul edilmişti. Ancak, durumu askıda kalan
kartpostallara 20 paralık pul yapıştırılacağı kararlaştırılana kadar o yılki
bayramlar sona erdiğinden hemen başlatılamayan uygulama, değişikliği
ile birlikte 1926 yılı raporu Genel Kurula sunulurken başlatılabilmişti.
Öte yandan, Genel Kurul’da Hilal-i Ahmer’e bırakılması kararlaştırılan pul
gelirinin merkezlerle şubelerde toplanan kısmının %40’nın ilgili yerlere
verilmesi de olumlu karşılanmıştı.60 Bununla birlikte aşağıda okunacağı gibi
uygulama farklı geliştiğinden bir yıl sonunda bu karardan vazgeçilmişti.61
Yasa, Meclis’te onanarak yürürlüğe girdikten sonra sıra pulların
üzerine konulacak resimlere geldi. Bunun için resimlerin temasını, türünü
zamanlamasını belirleyen Hilal-i Ahmer Cemiyeti aşağıdaki koşullarla ödüllü
bir yarışma açtı.62
“1. Resimler, Hilal-i Ahmer şefkatinden ve Cemiyet’in mesbuk hıdematı
hatırasından mülhem olacaktır.
59
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3. Rapor, s. 61-63
TBMM Zabıt Ceridesi 7 Haziran 1926, Devre II, İctima 115 s. 170-1745. Rapor
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2. Resimler, bakır levha ve tipografiye 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 Ankara’da
Hilali Ahmer Merkezi Umumisine teslim olunacaktır.
5. Heyet-i İdare tarafından yapılacak intihabda birinci zata iki resmi
mukabili 500, İkinciye 300 lira ikramiye ita edilecektir.
6. Müsabakaya iştirak edip resimleri İkinciden sonra intihab edilen
zevatın arzu etikleri takdirde resimleri muayyen bir bedel mukabilinde
satın alınacaktır.” (Resim 39)
Hilal-i Ahmer Genel Merkezi akçeli bütün işlerde gösterdiği özeni
Şefkat Pulu uygulaması başlarken de aksatmadı ve tüm şubelere bir
yönerge göndererek pul satışlarının yakından izlenmesi ve alım satım
işlemlerinin mutlaka makbuz karşılığı yapılması gerektiğini hatırlattı.63
Öte yandan bazı çevrelerde şefkat pulları halkın sık sık karşılaştığı zorunlu
ödemelerden biri gibi göründüyse de pullar için ödenen paranın hiçbir
keseyi rahatsız etmeyen küçük tutarlarla sınırlandırılması olası tepkileri
önledi. Hatta uygulama yurt dışında bile çok beğenildi. Nitekim, uluslararası
Salib-i Ahmer Dergisi 118. sayısında bu uygulamaya oldukça geniş yer verdi
ve pullardan da 11 örnek yayınladı.64
Şefkat Pulları’nın gelirinin Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne ayrılmasını
öngören yasa 1926 yılı sonunda yürürlüğe girince 1925 yılında kurulan
Türk Tayyare Cemiyeti de aynı haktan yararlanarak tayyare pulları çıkarmak
için başvurmuş, 1927 yılı başında çıkarılması onaylanan bu pullardan
doğacak geliri Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin şefkat pulları geliri ile paylaşmayı
önermişti.65 İki kurum anlaşınca iki pulun gelirinin toplumsal yardım amacı
taşıyan bu iki cemiyet arasında paylaştırılması kararlaştırıldı. Başbakan,
Genel Kurmay Başkanı (Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi), Müdafaa-i Milliye
Vekili ve Tayyare Cemiyeti Başkanı’nın 7 Şubat 1927’de yaptığı toplantıda
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 bırakmasında birleşildi.66 (Daha sonra bu paylaşmaya
Çocuk Esirgeme Kurumu da katıldı.)
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Resim 39: Kızılay’a gelir sağlayan şefkat pullarına örnekler

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne büyük parasal destek olan şefkat
pullarının olumlu gelişmesi üzerine bir süre sonra alanı genişletilerek
esnaf tezkereleriyle sağlık ve aşı raporlarına da pul yapıştırılmaya
başlandı. Bu uygulama Kocaeli ve İstanbul tütün tüccarlarının tütün satış
bedelinden Cemiyet’e kilo başına on para bağışlamaları ile birleşince
iyice hatırı sayılır bir tutara ulaştı. Bu da Genel Merkez’de uygulamayı
genişleterek puldan sağlanacak geliri arttıracak bazısı yaptırım kazanan
bazısı da uygulanmayan başka yöntemler aranmasına yol açtı. Örneğin,
şefkat pullarının belediyelerden tapu dairelerine, sigorta poliçelerinden
kimlik belgelerine, banka cüzdanlarına ve daha bir çok resmî evraka
yapıştırılması önerisi hemen kabul edilip yürürlüğe koyuldu. Bu uygulama
kapsamında kuruluşların ve tüm birimlerin diledikleri sayıda pulu istek
yaparak Ankara’dan Genel Merkez’den sağlayabilecekleri de Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı’nın imzalı yazısıyla yaygın biçimde duyuruldu. Ama
tramvaylarda bilet parasının üstü olarak verilecek bozuk para olmadığında
kondöktörlerin halka ellerinde bulunduracaktarı 10-20 paralık şefkat pulu
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vermeleri önerisi,1931 yılı Genel Kurulu’nda kabul edildiyse de uygulamaya
dönüşemedi.67 Bakanlığın yukarıda değinilen yazısıysa şöyleydi:68
“Hilal-i Ahmer Şefkat Pullarının esnaf tezkereleriyle 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 temin 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:
1. Müstahsil-i tütün, zahire, ticaret mıntıkalarının muhterem Kocaeli
tüccarlarımızın açtıkları meşkur esere iktifa etmelerinin temini,
2. Şefkat pullarının esnaf tezkerelerinde, 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
ilamat-ı 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 buyurulmasmı,
4. İstihlak mevakii tesbit edilen mahallere muntazaman pul ithali ve
teşvikat-ı 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
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 uygulaması halktan tepki değil ilgi görünce 22 Mart 1934
yılında, yapılan aşağıdaki yasa düzenlemesiyle pullar için 1926 yasasıyla
belirlenen uygulanma süresi uzatıldı:69
67
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69
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Hilal-i Ahmer Şefkat ve Hatıra pullarının ilsakına dair 938 numaralı
Kanunun tadiline dair kanun
22 Mart 1934
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 Hilaliahmer Cemiyetince hazırlanır. Posta ve Telgraf
idarelerince sarfedilen bu pulların bedeli bir ay zarfında mezkur idarelere
Hilaliahmer Merkezi Umumisi veznesine teslim olunur.
Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya Nafıa Vekili memurdur.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti şefkat pulları ile sağladığı gelirle uygulamanın
sadece ilk yılında örneğin I. Dünya Savaşı’ndan beri hâlâ Rusya’da kalan
esirlere dağıtılmak üzere 11,850 lira, Suriye’deki göçmenlere de 4,000
frank göndermiş, onların yurda getirilmeleri için de 2,500 lira katkıda
bulunmuştu.70 Vatandaşlar pulların böylesi çok yararlı işlerde kullanıldığı
duyuldukça daha yaygınlaşması ve getirisinin daha yükselmesi için
kendiliklerinden birtakım önlemler alıp zaman zaman da bireysel katkılarda
bulunuyorlardı. Örneğin, İzmir İnhisarlar Başmüdürü İbrahim Koçer,
tütün balyalarına şefkat pulu yapıştırtmak gibi bir uygulama öngörerek
Cemiyet’e bir yılda 3000 lira ek gelir sağlamıştı. Muş Valisi Tevfik Gür de bu
kentin çevresinde şefkat pullarının aksatılmadan yapıştırılmasının takipçisi
olmuştu. Kızılay da kendi girişimleriyle bu konuda Cemiyet’e yardımcı
olanlara bir tür teşekkür belgesi olan “takdirname” verip bunu dergisinde
yayınlayarak daha çok kimseyi adeta kampanyaya dönüşen bu yararlı iş için
yüreklendirmeye çalıştı.71
1944 yılına kadar şefkat pullarında Türkiye haritası yer alırken o yıl 2.
Dünya Savaşı’nın son bulması üzerine, barış ve savaşta Kızılay’ın yararlarını
görüntüleyen yeni pullar bastırıldı. Aynı sıralar yine Kızılay’a gelir sağlamak
amacıyla üzerlerinde sekiz ayrı görüntünün yer aldığı hatıra pulları da
basılmıştı.72
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Resim 40: Kızılay’ın arada sırada bastırılan posta pullarına örnekler

Şefkat pullarından ayrı olarak Kızılay için zaman zaman posta pulları
da bastırıldı. Bu pullar da çok ilgi gördüler. Yüreklendirici mesajlar, yenilenen
görüntülerle çok yakın tarihe kadar kullanılan şefkat pullarına vatandaşlar
tarafından bir seferberlik havasında ilgi gösterilmiş, böylece Kızılay, hatırı
sayılır bir düzenli gelirden yararlanma olanağı bulmuştur. (Resim 40)
5. GAZ MASKESİ FABRİKASI
İlk dünya savaşının üzerinden çeyrek asır bile geçmeden dört
kıtanın üzerinde yeniden savaş bulutlan dolaşmaya başlamıştı. Oysa
büyük savaşın son bulmasını izleyen dönemde yıllar boyu yalnızca savaşla
uğraşan insanoğlu, tekrar farklı konularla uğraşmaya başlamış, bu meyanda
teknolojiyi geliştirmeye de yönelmişti. Ne yazık ki bu ara gerçekleşen
teknolojik gelişmelerin en öldürücü silahları üretmek gibi bir boyutu da
oldu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında son savaşta kullanılmış
kimyasal silahların, zehirli gazların olası bir savaş durumunda daha yoğun
ve gelişmiş biçimde kullanılması da vardı. Kaldı ki savaşlarda zehirli gazların
kullanımı hiç de yeni bir buluş değildi.
Savaşlarda Zehirli Gaz Korkusu
XVII. yüzyıl yapıtı olan Evliya Çelebi Seyyahatnamesi’nde, IV. Mehmet
Dönemi’nde Girit’i ele geçirmek için yapılan 1647 ve 1649 Kandiye
kuşatmalarında hem Osmanlıların hem de Venediklilerin birbirlerine karşı
kükürt, zift ve katran yakarak zehirli gaz kullandıklan yazıldığı gibi, 1854
Kırım Savaşı’nda da da zehirli gaz kullanıldığı öne sürülmüştü. Birinci
Dünya Savaşı’nda Almanların “Ypres” cephesindeki uygulamalarıyla bu
yöntemin bir kez daha önünün açıldığı, bunu İngilizlerin Gazze’de Türklere
karşı kulanmış olabileceği hatta Çanakkale Muharebeleri’nde İngiltere’nin
Türklerin kullanabileceği zehirli gazlara karşı korunabilmeleri için Anzaclara
gaz maskesi dağıttığı da bu çarpışmalarla ilgili bazı yapıtlarda yer almıştı.73
73
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Salib-i Ahmer Genel Merkezi de bütün canlılara büyük zarar verdiğinden
insanların korkulu rüyası olan bu silahlardan korunma yöntemlerini
saptamak, görüşmek ve kullanılmalarını engellemek üzere daha 1929 yılı
başında Avrupa ülkelerinin Salib-i Ahmerlerini ilki Lehistan’da (Polonya)
yapıldıktan sonra Roma ve Frankfurt’ta sürdürülen seri toplantılara çağırmış,
hatta birçok ülkede korunma yöntemlerini anlatan, öğreten kurslar açmıştı.
Bu kurslarda ihtiyat subayları, lise bitirmiş sorumlu vatandaşlar, fen bilimleri
öğrencileri, bilinçli kimseler öğretmenlik yapmışlardı. Kısacası, çoğu
ülkelerin halkları muzır gazlar, boğucu gazlar, zehirli gazlar ve göz yaşartıcı
gazlar olarak sınıflandırılmış gazlarla olası bir saldırıya karşı gaz maskesi
kullanılması konusunda aydınlanmaktaydı.74 Fransa, İsviçre, Çekoslovakya,
Japonya başta gelmek üzere pek çok ülke de artık sadece halkı
bilgilendirmekle yetinmeyip vatandaşlarını gaz maskesi almakla yükümleyip
ayda bir kez gibi düzenli uygulamalarla maske kullanılmasını öğretmeye
başlamıştı.75 Türkiye de bu konuda askeri ve halkı bilinçlendirmekte ve
önlemler almakta gecikmedi. Maskelerin sadece savaş anında gerekli
olmadığını kendiliğinden ortaya çıkaran bazı olaylar Hükümet’in komuya
hızla eğilmesine ortam oluşturmuştu. Bunlardan biri, 1931 yılının Ağustos
ayında İstanbul’da Agopyan Hanı’nda sinema filmlerinin bulunduğu yerde
çıkan yangında birkaç itfaiye erinin ve handa çalışan bir kişinin dumandan
boğularak ölmesiydi. Maskelerin böyle durumlarda yaşam kurtaracağının
acı bir şekilde kavranması üzerine itfaiye teşkilatı için çok sayıda maske
ısmarlanmıştı.76 Bu gibi olaylar halka da yansıtılarak maskenin önemine ve
gereğine dikkatleri çekilmiş, ordunun ve toplumun – kimyasal silahlı bir
savaşına hazırlıklı olması gerektiği düşünülerek asker ve sivil kanatlarda
zehirli gazlardan korunmanın yollarını öğreten kurslar düzenlenmişti.
Nitekim ilki 1935’te Eskişehir’de açılan zehirli gazdan korunma kursları hızla
çoğaldı. Hatta Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlı Gaz Genel Komutanlığı bile
kuruldu.
Yukarıda değinilen gelişmelerle zehirli gaz hakkında bilgilenen Hilal-i
Ahmer Cemiyeti de olası bir savaşın bu konuda yol açacağı tehlikeleri
hesaplayarak Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası’nın her sayısında kimyasal
silahlar ve zehirli gazlar gibi konulara yer vermeye başladı. Bu yazıların
her biri insan yaşamıyla doğrudan ilgili bu konuda çok önemli bilgiler
içeriyordu. Söz gelimi, kursların başlatılmasından önce bu birimlerde eğitim
vereceklere “Gaz Kursları Verenler İçin 10 Nasihat” başlıklı yazı, halka söz
74 THAM Sayı 90, s. 91-96, 1125
75 THAM Sayı 161, s. 359
76 THAM Sayı 120, s. 2
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Resim 41: Zehirli gaz saldırısından korunması için gaz maskesi giydirilmiş at

konusu tehlikenin en anlaşılır biçimde anlatılması için çok gerekli öneriler
içeriyordu. Başka bir yazıda da evlerde uçucu veya kalıcı olarak ayrılan
zehirli gazdan korunabilmek için kolaylıkla uygulanabilen pratik önlemler
anlatılmıştı. Gazdan korunma yöntemlerine ve gaz sığınaklarının gereğine
yer veren yazılar da halkın bu konuda uyarılmasında ve aydınlanmasında
önemli rol oynadılar.
Türkiye Hilal-i Ahmer Dergisi’nde üzerinde durulan noktalar, aynı
zamanda Türkiye’nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğu gözetilerek
hazırlanmış bilgi bankalarıydı. Örneğin, zehirli gazlardan tarım alanlarının
yanısıra köylünün geçim kaynağı demek olan hayvanlarının da etkileneceği
dikkate alınarak yabancı ülkelerdeki uygulamalardan da yararlanarak
hayvanları ve barınaklarını gazdan koruma yöntemleri öğretilmişti.
Gazlanmış hayvanlara yapılabilecek ilk yardım başta gelmek üzere
onları iyileştirilme yöntemleri, yemlerinin, sularının, ahırlarının gazdan
temizlenmesi, bu tür hayvanların kesilip etlerinin yenebilirliğini saptamak
üzere muayenesi gibi köylüyü çok yakından ilgilendiren konulardaki uyarılar
ve getirilen öneriler, veteriner hekimlerle birlikte hazırlanmıştı. (Resim 41)
Ekili alanlar başta gelmek üzere gazdan etkilenen arazinin ve gıda
maddelerinin elverdiğince az zararla zehirli gazlardan arındırılması da ayrıca
ele alınıp okuyuculara özenle sunulan bir başka konuydu.77 Aynı dergide
kimyasal silahlar ve savaşlarda zehirli gazların kullanılması hakkında halkın
aydınlanmak isteyerek dergiye öğrenmek istediğini yazmak suretiyle
sorduğu sorulara uzmanlar tarafından yanıt veren bölümler de başlı başına
bir hizmetti. Bu soruların içeriği biraz da toplumun zehirli gaz hakkında ne
77

THAM Sayı 158, s.159
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kadar az bilgisi olduğunu anlattığından dergi ve soru kısmı Kızılay’ın 1937
yılında Ankara’da gazdan korunma maskesinin kullanılmasını öğreten
kurslar açmasına ön ayak oldu. Bu kursların programları yapılırken yabancı
ülkelerde aynı sıralar açılan gaz mekteplerinden de yararlanıldı. Özellikle
Amerika Birleşik Devletleri’nde askeri eğitim için açılmış olan Edgewood
Gaz Mektebi program, metod ve uygulamaları ile Kızılay’a Türk halkını bu
konuda bilinçlendirmekte izleyeceği yöntemlerin saptanması açısından
oldukça büyük esin kaynağı oldu.78 Kursların derslerinin programlarıyla
gazdan korunma yöntemleri üzerine bilgi ve öğütlerin sürekli olarak
Türkiye Hilal-i Ahmer dergisinde yayınlanmasıysa katılımı arttırdı.
Kızılay’ın toplumun zehirli gazlardan korunması için çabaları bu tehlikenin
boyutlarının öğrenilmesini sağlamakla sınırlı kalmadı ve Kurum, en önemli
önlem olan gaz maskesinin dışarıdan getirtilmesinin bir süre sonra da
Türkiye’de yapılmasını üstlendi.
Kızılay Gaz Maskesi Fabrikası Kuruyor
Türkiye’de sivil halkı zehirli gazların etkisinden koruyabilecek gaz
maskeleri yurt dışından getirtiliyordu. Kızılay bu maskeleri tanıtmak ve
kullanılmasını öğretmek için değinilen koruyucu ve kurtarıcı önlemlerle
halka yol gösterirken devlet gaz maskelerinin ithalini satışlarının
getirisinden yararlanmak üzere Hilal-i Ahmer’in üstlenmesini sağlayarak
Cemiyet’in düzenli bir gelire daha kavuşmasına yardımcı oldu. Hükümetin
bu aşamadaki desteği özel önem taşıyordu çünkü bütün dünyayı etkileyen
1929 ekonomik bunalımının sıkıntıları Türkiye’yi ve kuruma yapılan
bağışların azalmasıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ni de vurmuştu. Oysa Kurum,
son yıllarda ülkede birbirini izleyen ayrıca üzerinde duracağımız doğal
afetlerde halka yardım elini üzatmaktan geri kalmamıştı. Bu yardımlar
elebette parasız olmamıştı, ne var ki yaşanan felaketler karşısında pek çok
kimse Kızılay’a üyelik ödeneğini bile veremeyecek duruma gelmişti.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti göğüslemek zorunda kaldığı mali zorluklara
karşın üstüne düşeni yapmaya çalışırken Hükümet her zaman desteğine
güvendiği Kızılay’a daha başka bir olanak da sağladı: Yararı ve gerekliliği
iyice anlaşılan gaz maskelerinin büyük bedeller ödenerek yurt dışından
getirtilmesine son vermek için Kızılay’ın Ankara’da geliri kendisine
kalmak üzere işleteceği bir gaz maskesi fabrikası yapmasını onayladı.
Hatta 3 Ağustos 1934’te Maliye Vekaleti’nin Mamak’taki zehirli gaz
laboratuvarlarının yanındaki 150.000 metrekarelik devlete ait arazisinin
bu fabrikanın yapımında kullanmak üzere Kızılay’a verilmesi için yaptığı
başvuruyu 19 Eylül’de 11.032 sayılı yazı ile onayladığını bildirdi. Hükümet’in
78
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bu kararı 6 Ekim’de Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa
Kemal Paşa’nın da onayıyla yürürlüğe girdi79 ve
ardından fabrikanın temeli atıldı.80
Mamak’ta mülkiyeti Kızılay’a verilen arazide
yapımına başlanan gaz maskesi fabrikasının
inşaatı çarçabuk bitirildi. Birçok kimseye iş alanı
açarak da ülkeye yararlı olan, hem mimari hem
de donanımı açısından Balkanlar’ın hatta tüm
Avrupa’nın en modem olanaklarına sahip olan
bu fabrika, 29 Ekim 1935 ’te açıldı. 18 Kasım’da da
üretime başladı.81
Üretilen maskeler Alman modeli esas
alınarak yapılmış yüksek kaliteli maskelerdi. Maske
ve süzgeç olarak iki kısımdan oluşan maskeler üç
boy halinde yapılıyordu.82 B (Büyük), K (Küçük),
O (Orta) 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
Resim 42: Zehirli gazdan
ölçümlerin nasıl doğru olarak alınacağı çizimlerle
koruyucu iperit giysisi
anlatılıyordu. Yeni doğmuş çocuklar için bir
tek Fransa’da yapılmakta olan maskeler başlangıçta üretilmese de küçük
boylar, 7-8 yaş grubuna uygun oluyordu.83 Yine de fabrika, savaş tehlikesinin
iyice yaklaştığı 1939 yılında çocuğun nefes almasını güçleştirmeyecek,
hareket serbestliğini engellemeyecek, havası kolay bozulmayacak, kolay
taşınabilecek ve pahalıya mal olmayacak çocuk maskeleri yapımına başladı.
Bu maskeler 1 yaşından küçük ve 1-4 yaşına kadar çocuklar için olmak üzere
iki boydu.84 Maske fabrikasında ayrıca iperit elbisesi, kireç serpme arabası,
sığınak süzgeci gibi pasif korunma araçlan da yapılıyordu. (Resim 42)
Kızılay’sa fabrika üretime geçeceği zaman çok başarılı bir işletmecilik
örneği sergileyerek önce altyapı hazırlıklarını tamamladı. Bunun için önce
79
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THAM Sayı 175, s.76; Sayı 176, s. 74
THAM Sayı 161, s. 325-26
THAM Sayı 165, s. 61-66
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ülkedeki madenlerin, fabrikaların, sanayi kurumlarının ve hepsindeki
işçilerin sayısını saptadıktan sonra her birine ayrı ayrı yazarak ısmarlamayı
düşündükleri gaz maskesi ve gazlardan koruma gereçlerinin sayısını
öğrendi. Fabrikanın bu tür cihazların kullanılması konusunda hepsini
aydınlatacağını da bildirdi.85
Fabrikanın ilk üretimi Cemiyet’in yapımı için gerekli kimyasal
maddeleri merkez ambarından sağlayıp kontrolünü yaparak 1937
sonbaharında piyasaya sürdüğü 25000 maske oldu.86 Kızılay’ın tekeline
bırakılan gazdan korunma gereçleri şunlardı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bütün halk savaş maskeleri ve hortum, gözlük camı gibi parçaları,
toz ve sanayi maskeleri.
Bütün maske ve sığınak süzgeçleri.
Dışardan hava alan gereçler.
Humzu karbon süzgeçleri.
Oksijen gereçleri.
Proksilen gereçleri ve bunun gibi proksid ile işleyen gereçler.
Hastalara oksijen vermede kullanılan inhilasyon gereçleri (basit ve
tazyiksizler dışında).
Gaz elbiseleri ve takımı.
Gazdan korunmada kullanılan bütün eldiven, çizme, çorap ve
örtüler.
Adi elbiseleri gaz geçirmez hâle sokan mayiler, gereçler ve
benzerleri.
Hayvan maskeleri.
Gaz temizleyici ecza ve gereçler.
İperit temizleyici arabalar.
Bir bölgede gaz olduğunu bildiren gereçler.

Zehirli gazdan korunma maskeleri ve araç-gereçlerinin yurt dışından
getirtilmesini Kızılay’a bırakan yasa çerçevesinde Kurum’un hakları oldukça
geniş tutulmuştu. Cemiyet, kimyasal silahların kullanıldığı bir savaş
olasılığında, ordunun ve sivil halkın kullanımı için gaz maskeleri ve gazdan
korunmaya yarayacak 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:87
85
86
87
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T.C.
Başvekalet
Neşriyat Müdürlüğü
Kimya Harbinden Korunmaya Mahsus Malzeme Hakkında Kanun
Kanun No: 2815
Kabul tarihi: 14/6/1935    Neşri tarihi: 26/6/35
Madde 1- Sü ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca nevileri tayin
olunacak, kimya harbinden korunulacak 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 başkaları tarafından da
yapılabilir.
Madde 2- Kızılay tarafından açılan Fabrika mamulatı mevcut oldukça Sü
Bakanlığı ile sair teşkilatı tarafından bunların satın alınması mecburidir. Bu
satış için maliyet fîatına yapılacak zammın miktarı İcra Vekilleri Heyetince
tayin olunur. Bu fabrikanın yaptığından fazlasına ihtiyaç görüldüğü takdirde
Kızılay Kurulu vasıtasile dışarıdan 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 Bakanları yürütür. 20.6.1935.
Aslının aynıdır”

(Resim 43)
Bu yasanın yürütülmesinde bütün
devlet kurumları ve belediyeler hızlı ve
uyumlu davrandılar. Örneğin, fabrikaya yurt
içinden veya dışından getirtilecek malzeme
ile fabrikadan ülkenin çeşitli yörelerine
gönderilecek olanların hatırı sayılır yol
tutarlarının hafifletilmesi için Kızılay’ın
yaptığı başvuruyu Hükümet hemen
değerlendirdi. Böylece Bakanlar Kurulu, 21
Ocak 1937 günkü oturumunda çıkardığı
kararnameyle devlete ait olan deniz ve
Resim 43: Gaz maskesiyle korunma
demir yollarının 1055 sayılı Teşvik-i Sanayi
Kanunu’nun 10. Maddesini uygulayarak Kızılay’ın değişik yerlere götüreceği
malzemeler için Kurum’dan %30 indirimli ücret almalarını, kurslarda
kullanılacak araç-gereçleri sağlamak için de bütün başvuruların Kızılay’a
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yapılmasını kararlaştırdı.88 Hatta Ankara’daki Hıfzısıhha Mektebi’nde
veya belediyelerde açılan zehirli gazdan korunma kurslarına katılanlara
uygulamalarda kullanılmak üzere verilen maskelerin satın alınması için ilgili
belediyelerin reisleri ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Müsteşarı bile
Kızılay Cemiyeti’ne baş vurmuş, ancak Kızılay Genel Merkezi’nin olumlu
yanıtı üzerine ders gereçlerini alabilmişlerdi.89
Kızılay’a tanınan yetkide asker-sivil ayrımı da yapılmamıştı. Bu
çerçevede, Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde kurulmuş Gaz Genel
Komutanlığı bile ordunun kullanmakta olduğu, sık sık değiştirilmesi gereken
ama sadece bir yıl garanili gaz maskelerinin nefes alma supaplarının ne
olur ne olmaz düşüncesiyle yedeklerinin getirtilmesi için Kızılay Genel
Başkanlığına baş vurmuştu.90 Kızılay Genel Başkanlığı ise isteğin bu kadar
üst bir makamdan gelmesine karşın geniş yetkisine güvenerek hemen
karşılamak gereğini duymamış, Komutanlığı aşağıdaki yazıyla süpaplar
hakkında bilgilendirmekle yetinmişti.91
Genel Kurmay Gaz Genel Komutanlığına
ŞEHİR
3.1.1938 tarih ve Şube III sayı 12/5007 yazıları karşılığıdır:
Nefes verme süpablarının bozulmaması için düşüncelereimizi 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 mal olmakla 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

Tıpkı askerî kanat gibi valilikler de ikinci bir dünya savaşının
yaklaşmakta olduğunu anlayınca bu savaşta kimyasal silahların kullanılma
olasılığının yüksek olduğunu gözeterek zehirli gazlara karşı korunma
88
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önlemleri almaya başlamışlardı. Hemen hemen bütün valilikler olası gaz
saldırıları karşısında gaz temizleme ve can kurtarma ekipleri tarafından
kullanılacak malzemenin cinsi, tutarı ve sipariş yöntemini öğrenmek için
Kızılay Genel Merkezi ile yazışıyor, bu konularda tam yetkili olan Merkez
tarafından bilgilendiriliyorlardı.92 Nitekim fabrikanın normal üretimini
yapmaya başladığı yurt çapında duyurulunca, çeşitli illerin valiliklerinden
maskeler için peşin paralı siparişler gelmeye başladı. Kızılay, bu işlerle
uğraşırken savaş olasılığı arttıkça maskelerin öneminin halkın gözünde
daha çoğaldığını da görüyordu. Bu durumda maskelerin fiyatlarının
indirilebileceğini düşünen Genel Merkez 8 Ağustos 1939’da Hükümet’e
başvurup 21 liraya satılan büyük süzgeçli ve hortumlu komple savaş
maskesinin bedelinden 1,5 lira; 14,5 liraya satılmakta olan ortanca
süzgeçlilerinden de bir lira indirim yapmayı önerdi. Bakanlar Kurulu 4 Eylül
günkü oturumunda bu öneriyi onaylayınca maskeler yeni bedelleriyle satışa
sunuldu.93
Ne var ki zehirli gaz saldırılarından korunmak için maske satın
almak yeterli değildi. Maskelerin saklanması, bakımı, onarımı gibi öğrenip
uymak gereken özel sorunları da vardı. Maske alanların bu önemli araçları
bozulmadan kullanılabilmek için bakımını, saklama koşullarını öğrenmeleri.
aynı maskeyi birden fazla kimse kullandığında ağız ve burun yolu ile
geçebilecek virüsleri önlemek için gereken dezenfektasyon hakkında
bilgi sahibi olmaları gerekiyordu. Kızılay bu noktaları düzenli olarak kendi
dergisinden yayınlayarak ikinci büyük savaşın arefesinde toplumun bir
kısımının olsun kimyasal savaş savunması hakkında bilinçli olmasını sağladı.
Öte yandan devlet de Kızılay’ın piyasaya sürdüğü maskelerin ithal
ve/veya üretim haklarının korunmasının çok yakın takipçisi olmuş, gelirinin
engellenmemesi için birçok farklı ama benzer ürün için de Kurum’u onay
noktası yapmıştı. Böylece birçok girişimci tasarladıkları üretimlerde
yararlanmak istedikleri çeşitli araç-gereci getirtebilmek veya üretebilmek
için Kızılay’ın “olur”unu almak üzere sıraya girmişti. Örneğin, 1938 yılında
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Urfa’da buz fabrikası açmış olan bir atılımcı, fabrikasında kullanılmak üzere
Türkiye’de o tarihte üretilmeyen amonyak maskesi ve bir de manometre
getirtip ülkeye sokmak isteyince gümrükten Kızılay Kurumu Başkanlığı’na
yönlendirilmiş, Kurum da ithal tekelini elinde tuttuğunu hatırlatarak bu
girişe onay vermemişti.94
Aslında Hükümet’in Kızılay’a gösterdiği özen ve tanıdığı yetkiler çok
yerindeydi çünkü II. Dünya Savaşı’nın kapıda olduğu sıralar silahlanma
peşinde olan büyük devletler ekonomik sıkıntılarla boğuşurken yeni adıyla
Türkiye Kızılay Cemiyeti ülkenin sanayine, kalkınmasına hatta kültürüne
yeni ufuklar açmaktaydı. Maske fabrikası da İtalya’nın Habeşistan’ı işgal
ederek İkinci Dünya Savaşı’nın çıkışını hızlandırdığı 1936 yılında artık tam
kapasiteyle çalışmakta ve halkın ucuz fiyata satın alabildiği gaz maskelerini
seri olarak üretmekteydi. Üstelik açıldığında yabancı ustabaşıların
çalıştırıldığı fabrikada iki ay gibi kısa bir zamanda fabrikada çalışan öğrenim
görmemiş pek çok Türk işçi çalışma saatleri bitiminde verilen derslerle iki
ayda okuryazar olmuşlardı. Bu işçiler kısa zamanda ileri teknik bilgiler de
öğrendiler.95 Şöyle ki başlangıçta fabrikanın 4 temel kısımdan sade pres
ve dikim dairelerinde Türk işçi çalıştırılırken fabrika yöneticileri Alman
uzmanların sözleşmeleri bitene kadar onların yerine getirdikleri teknik
işleri öğrenmiş Türkler yetişemezse işlerin aksayacağını Kızılay Genel
Merkezi’ne bildirerek fabrikada uzmanlaşabilecek nitelikli kimselerin
görevlendirilmesini istemişlerdi. Bu istek dikkate alındı ve galveniz dairesi
başta, öbür dairelere de Türk işçiler; 1936 Nisanına kadar da önceden
yabancıların hizmet verdiği şef ve işçi kadrolarının hepsine yine Türkler
yerleştirildi.96
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,97 yıl başında memuru, işçiyi, müdürü
bir araya getiren toplantılar düzenlenerek, daha başka etkinliklerle de sosyal
yaşamlarına özen gösterilerek ülkenin çağdaşlaşma atılımına yeni sayfalar
eklendi.98 Beğeniyle karşılanan bu adımlar, savaşın yokluklarının Türkiye’ye
yansıdığı ve pek çok tüketim malının vesikaya bağlandığı 1941 yılında
fabrikada 800 işçiye sıcak yemek verilmeye başlanması ve aynı yıl çocuğu
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olan çalışanlara büyük rahatlık getiren kreşin açılmasıyla sürdürüldü. Bunlar,
Cemiyet’in başlangıçtan beri üstlenmiş olduğu eğitici ve aydınlatıcı rolünün
sürdürülmesiydi.
Öte yandan, 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.99 Daha da genişlemiş olması fabrikanın işini ve karını
arttırırken işletmeciliğini güçleştirmişti. Savaş sıkıntılarının da isteristemez
etkilediği fabrikanın zorlukları artıp çalışanları seferberlik dolayısıyla da
azalınca 1942 yılında fabrikanın Kızılay Umumi Merkezi’nin de onayı ile
Millî Müdafaa Vekaleti’ne devredilmesi düşünüldü. Çok geçmeden de
devir kararı alındı. Bunun için Hükümet bir yasa tasarısı hazırlayıp Meclis’e
sundu.100 Maske Fabrikası, yasanın onanmasıyla 1943 yılında Milli Savunma
Bakanlığı’na devredilene kadar Hilal-i Ahmer tarafından işletildi.
II. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında gerçekten önemli bir sorun
olan gaz saldırılarından korunmak için Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kurup
geliştirdiği maske fabrikası ve dolayısıyla sağladığı olanaklar, özetle
anlatıldığı gibi Cemiyet’in bir yandan işsizlik sorunuyla boğuşanlara iş alanı
açtığı, bir yandan da teknik elemanların iş başında eğitimini sağlayarak
ülkeye teknik eleman yetiştirdiği büyük ve yararlı bir hizmeti oldu.
6. KURBAN DERİLERİ
Kurban Bayramlarında bütün ülkede kesilen hayvanların derilerini
gerekli yerlere sevk edilmek üzere Hilal-i Ahmer heyetlerinin toplaması veya
derilerin açık arttırma yöntemiyle satılarak gelirinin Cemiyet’e gönderilmesi
Cumhuriyet’in duyurulmasından sonra da yurt çapında sürdürülmüş
geleneksel bir uygulamaydı. İkinci durumda Hilali Ahmer şubeleri kendi
bölgelerinde kurban derilerinin satışlarından Kurum heyetlerinin topladığı
parayı Hilal-i Ahmer Genel Merkezi’ne gönderdirlerdi. Genellikle bu tutarlar
Cemiyet’e hatırı sayılır bir katkı sağlardı. Örneğin, 1923 yılının Kurban
Bayramı’nda Çine Kazası ve civar köylerinden bölgenin Hilal-i Ahmer heyeti
kurban derilerinin bedeli olarak 34,490 kuruş toplayıp Genel Merkez’e
göndermişti.101 Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme Kurumu) kurulduktan
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sonra kurban derileri veya geliri kısa bir süre için iki kurum arasında yarı
yarıya paylaştırılmıştı. Ancak 1927 yılında bu uygulamaya farklı bir boyut
getirilmişti. Aşağıdaki belge de paylaşmalı uygulamaya bir örnektir.102
(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- müzayede füruht 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 veçhile cemiyet-i muhteremelerinin
hissesine isabet 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 numrosu 1566 Vahit
Bey’e 17 minh.
Osmancık Hilal-i Ahmer Şubesine / 2566 numrolu vezne makbuzu leffen
29/Xl/41 (1925)
(imza) Mahmut

Türkiye dışındaki Müslüman topluluklar da kurban derilerinin
Hilal-i Ahmer yararına satışından toplanan parayı çoğu kez türü belirtilen
yardımlar için kullanılmak üzere Merkez’e yollarlardı. Örneğin, Türk-Yunan
halklarının değişimi sırasında Romanya’da Pazarcı köyü Müslümanları, 1924
yılının Kurban Bayramında kurban derilerinden topladıkları 68,514 ley’lik
tutarı Yunanistan’dan gelen göçmenler için kullanılmak üzere Hilal-i Ahmer
Merkezi’ne göndermişlerdi.103
Ancak 1927 yılında başlatılan bir uygulama ile, şefkat pullarının
gelirlerinin Hilal-i Ahmer ve Tayyare Cemiyeti arasında bölüştürülmesi gibi
kurban derilerinin gelirlerinin de 1925’te kurulan Türk Tayyare Cemiyeti ve
Himaye-i Etfal Cemiyeti ile paylaştırılarak yüzde otuzunun Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’ne verilmesi kararlaştırıldı. Hilal-i Ahmer şubeleri, bu tarihten sonra
da geleneksel uygulamayla kendilerine gönderilen fitrelerin ve kurban
derisi gelirlerinin belli yüzdelerini özenle öbür kurumlara ulaştırdılar.
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Resim 44: Erzincan depremzedelerine Kızılay kurban eti dağıtıyor

Kızılay’ın yararlandığı kurban derileri, sadece kurban bayramlarına
özgü değildi. Şahısların veya Cemiyet’in doğal afetlerde felaket bölgesinde
mağdur olan halka yardım olarak kavurma göndermesi sıkça rastlanan
bir uygulamaydı.104 Bu hayvanların ve adaklık olarak kesilen kurbanların
derileri de aynı şekilde kurumlara gelir oluşturuyordu. (Resim 44) Bütün
parasal işlemlerde yapıldığı gibi, kurban derilerinin paraları da başlangıçta
ilgili bölgenin en büyük mülki amiri tarafından toplanırdı. Daha sonra bu
iş merkez veya şube başkanlarına bırakıldı. Yeni uygulamadaysa iş, parasal
boyutlu olup başka kurumları da ilgilendirdiğinden bazen güvensizlikler
yaşandı. Özellikle paralı işlerde herhangi bir usulsüzlükle suçlanmamak
için hep büyük özen gösteren Hilal-i Ahmer Cemiyeti, derilerin parasını
bölüştüğü kurumun da aynı titizliği gösterdiğini denetleyip belgelemek
istiyordu. Nitekim bu konuda Kurum’un yaşamış olduğu güvensizlik
1928 Genel Kurulu’nda Türk Tayyare Cemiyeti’nin 1927 yılı hesaplarını iyi
tutmadığı imasıyla dile getirilmişti.105 Aynı gerekçeyle zaman zaman tüm
şubelerin, aşağıda örneği görüldüğü gibi, Genel Merkez’den katkılarının
yerini bulup bulmadığının kontrol edilmesini istemeleri, bu sıkıntıların bir
yansımasıydı.106
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5/9/929
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Trabzon Merkezi
Ankara Hilal-i Ahmer Umumi Merkezi Riyaset-i Celilesine:
929 senesinde sadakai fıtir için 397 lira 97 kuruş ve kurban derileri için 94
lira 90 kuruşun Trabzon Tayyare şubesine teberru edildiğinin bittahkik arzile
hürmetlerimi takdim eylerim efendim.
T. (Trabzon) HAC Reisi (imza)

Kimi güvensizlikler yaşansa da Kızılay, uzun süre kurban derilerinin
%30 gelirinden yararlandı. Daha sonra bu gelir, Türk Hava Kurumu’na
devredildi.
7. HALK SAĞLIĞI: HASTALIK SALGINLARI - İLAÇLAR - AŞILAR
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin temel görevlerinden biri de halk sağlığıyla
ilgilenmekti. Ülkenin zaten yetersiz olan sağlık koşullarıysa savaşlar ve
onları izleyen mali çöküntü ve ekonomik bunalımlarla daha da kötüleşmişti.
Buna temizlik koşullarının sağlanamaması ayrıca üreticilerin cephelere
koşmasının da etkisiyle tarım ve hayvancılığın nerdeyse durma noktasına
gelmesinin payı da olan yetersiz beslenme de eklenince hastalık salgınları
doğal olarak çoğalmıştı. Kaldı ki Birinci Dünya Savaşı ve onu izleyen Kurtuluş
Savaşı yıllarında halkın yardımına koşan Hilal-i Ahmer İmdat Heyetleri
gittikleri yerlerde çok karşılaştıkları tifo-tifüs-sıtma gibi hastalıklarda
kullanılmak üzere hep bol miktarda ilaç götürmeye çalışmışlardı.107
Kurtuluş Savaşı sona erdiğinde hükümet, çok ciddi sağlık sorunlarıyla
karşı karşıya olduğunun bilincindeydi. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin her yeni dönemindeki açılış söylevlerinin
hemen her birinde sağlık konusunun önemini vurgulamış, yaygın
hastalıklara dikkat çekmiş, salgınlara karşı çok ciddi önlemler alınması
gerektiğini belirtmişti. Sıtma, tifo-tifüs, verem ve frengi, salgın hastalıklar
arasında en ön sıradaydılar. 1923-24 yıllarında Türkiye’de büyük bir sıtma
salgının yaşanması da bu hastalığın daha çok yayılmaması için ciddi
önlemler alınmasını gerektirdi.
Eski çağlardan beri nemli ve bataklık yerlerin hastalığı olarak bilinen
sıtmanın, önünün alınması da bu özelliği dolayısıyla yeni Türkiye’yi savaş
yıkıntılarından kurtarmak üzere sürdürülen imar politikası ile de yakından
107
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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’te TBMM’nin dördüncü toplantı yılını açarken
sıtmanın kökünden yok edilmesi için normal koşullara dönülür dönülmez
Hükümetin en önde gelen görevlerinden birinin bu çalışmaları başlatmak
olacağını vurgulamıştı. O yıl İstanbul kimyahanesinde üretilen bin
kilo kininin, 250 kilosu ücretsiz olmak üzere dağtıldığını, satılandan
sağlanan parayla bir o kadar da yurt dışından getirtilmekte olduğunu da
bildirmişti.108
Cumhuriyet ilan edildikten sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekaleti’nin sıtma ile savaşa yönelik ilk işi, ciddi bir örgütlenme başlatmak
oldu. Bu kapsamda bir yandan Türkiye’nin sıtma haritası hazırlanırken bir
yandan da Bakan Dr. Refik Saydam’ın başkanlığında Sıtma Komisyonu
kuruldu. Bu komisyonun 1924 sonbaharında İstanbul’da yapılan toplantıda
hastalara bol miktarda kinin sağlanması, Sıhhiye Enstitüleri’nde tıp
personeline sıtma stajı zorunluluğu getirilmesi ve kentlerde-köylerde
suların mikroplardan arındırılması için yasalar önerilmesi kararlaştırmıştı.109
O yılın Meclis’i 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 Meclis-i Ali’nin 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”.110
Sıtmanın yayılmasını engellemek için tasarlanan önlemlere
Cumhurbaşkanı’nın uyarılarının da eklenmesiyle bu hastalığın önemi
ve zararı anlaşıldığından 1925 yılında Ankara, Aydın ve Adana’da resmî
adımlar beklenmeden çok yönlü sıtma ile savaş çalışmaları başlatıldı.111
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti de 1926 yılının şefkat pullarının gelirini sıtma
mücadelesine ayırdı.112 Kısa bir süre sonra da Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde 13 Mayıs 1926’da 839 sayılı yasa olarak kabul edilen Sıtma
Mücadelesi Kanunu ile sıtmayla savaşmak yasal bir zorunluluk oldu. Bu
yasayla sıtma bölgesi olarak saptanan yerlerde enstitüler, laboratuarlar
kurmaktan ilgili tıp personelinin eğitimine kadar uzanan tüm yetki ve
sorumluluklar Sıhhiyye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti’ne verilmekteydi.
Kurutma çalışması yapılacak bataklıklar konusunda da ilgili devlet
kuruluşları ve mülk sahipleri sorumlu tutulmaktaydı. Küçük çabalarla
giderilebilecek su birikintisi akıtma işlerindeyse söz konusu bölgelerin
halklarına da beş gün çalışma yükümlülüğü getirilmişti. Yine yasa gereği
Vekalet, fakir köylülere, kurutma işlerinde çalıştırılan amelelere ve sıtma
bölgelerinde yaşayanlara ücertsiz kinin dağıtacaktı.113
Sıtma ile savaşta hem sıtmadan korunma hem de hastalığın
iyileştirilmesi için ilaç çok gerekliydi.114 Halka ilaç sağlanması için illere
ödenekler çıkartılıyordu ama halk, ülkede yeterince üretilemeyen ilaçları
edinmede sık sık güçlüklerle karşılaşıyordu. Söz gelimi, yurt dışından
getirtildiği için ilaç ısmarlanan firmalara kur ayarlamaları gibi bürokratik
nedenlerle gerekli ödemenin hemen yapılamaması ilacın gelişini ve satışa
çıkmasını geciktiriyordu. Örneğin, 9 Haziran 1933’te Hollanda’ya ısmarlanan
bir parti kininin bedeli olan 71.706 Hollanda Florini ancak 15 Eylül’de
ödenebilmiş, dolayısyla ilaç, aylar sonra yerine ulaşmıştı.115
Bu gibi durumlarda yetkililer, ilaç sağlayabilmek için çoğu kez Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’ne başvuruyorlar ve ancak Cemiyet’in aracılığı ile ilaç
alabiliyorlardı.
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 üzerinde durduğumuz dönemde
Türkiye’de hayli yaygınlaşmış, sıtma ile birlikte, karabasan gibi ülkenin
üzerine çökmüştü. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, halkı bu hastalık hakkında
aydınlatmayı da bir görev bilerek Hilal-i Ahmer Mecmuası’nda sık sık frengi
hakkında eğitici ve uyancı yayınlara yer verdi.116
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Su ve sabun yokluğunun yani temizlik koşullarının sağlanamamasının yaygınlaştırdığı, yetersiz beslenmenin de çoğalttığı tifüs (lekeli
humma) de Türkiye’de sık sık görülen bir hastalıktı. Bu koşullarda hızla
üreyen hastalık bitle taşındığından insanlar arasında utanma konusu da
olup gizlenmiş, böylece daha da yaygınlaşmıştı.
Ne ki hastalıkların önlenmesi için ilaçlar ve bilinçlenmeden başka
yetersizliklerin de giderilmesi gerekiyordu:
Sıtma ve frengi hastalarının hızla iyileşebilmesi için gerekli ilaçların
halka gecikmesiz ve maddi istismar konusu olmadan ulaştırılabilmesi, göz
ardı edilemeyecek kadar ciddi bir konuydu. Bu yönde alınan önlemler de
eklenince ilaçların devlete maliyeti hayli kabarıyordu. Hükümet bu noktaları
da dikkate alarak hem üzerindeki yükü hafifletmek, hem ilaçların bir an
önce sağlanıp yaygın biçimde dağıtılmasını sağlamak hem de Cemiyet’e
düzenli bir gelir kaynağı oluşturmak için Kızılay’ı devreye sokmaya karar
verdi. Bu yerinde kararla sıtma ve frengi için kullanılan ilaçların her türlü
ham maddelerinin yurt dışından getirtilmesi, yurt içinde yapılması veya
yaptırılması, ayrıca satışlarına ilişkin sorumluluğun ve elde edilecek
gelirin Kızılay Cemiyeti’ne verilmesi sağlandı. - 7 Haziran 1935’te çıkarılan
ve 1 Eylül’de yürürlüğe giren 2767 sayılı yasa çerçevesinde117 “monopol
ilaçlar” olarak tanımlanan ve yaygın kullanımında memleket ilaçları olarak
adlandırılan söz konusu ilaçların listesinin çıkarılması ve satış fiyatlarının
saptanmasını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yapacaktı. Aynı yasa gereği
bu konularda yapılacak her türlü değişiklik, Bakanlar kurulunun onayını
gerektirecekti.
Bu yasayla Kızılay’a sağlanan olanaklar, yalnız üretim ve satış hakkı
verilmesiyle sınırlı değildi. Söz konusu ilaçların veya ham maddelerinin
tüzel kişiler veya başka kurumlar tarafından getirtilebilmesi de Kızılay’ın
onayına bağlanmıştı. Kızılay’ın onayı olmadan veya kaçak olarak getirilenler
gümrükten geçirilmeyerek el koyulacak ve Kızılay’a verilecekti. Yasayı
çiğneyenlerse cezaya çarptırılacaktı.118
Geliri Kızılay’a bırakılan ilaçlarda, Cemiyet’e gelir sağlamak üzere
oluşturulan bazı kaynaklarda görüldüğü gibi Kızılay’ın başka bir kurumla
ortaklığı da olmayacaktı. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 20 Haziran
1938’de çıkarılan 3470 sayılı yasa ile de 9 Temmuz’dan başlamak üzere, bu
ilaçların kazanç vergisinin dışında tutulması kararlaştırılmıştı.119 Dolayısıyla
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bu uygulamadan Cemiyet’e gerçekten de azımsanamayacak kâr kaldı. Yasa
yürürlüğe girdikten sonra, ilaçlarla ilgili uygulama aşağıdaki görüldüğü
şekilde demeğin yıllık bütçesinde yer aldı.120
Monopol ilaçlarının 1.7.1938 - 30.6.1939 mali yılı
Mübayaat (Depo) hesabı kat’isidir
İDHALAT
Lira_Kr
371933.11

30.6.1938’den müdevver ilaçlar

1229534.94

Satın alınan ilaçlar

21611.09
11.55

Yaptırılan kinin komprimeleri
Gümrük Muhafaza Komutanlığınca
müsadere edilip Cemiyetimize
Cemiyetimize terk olunan monopol
olup 1.7.39 tarihine kadar devredilen
İlaçların maliyet tutarı

31.33

Fabrikalardan gelen nümuneler ve
fazlalar

1623122.00

İHRACAAT
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

1623122.00

Monopol ilaçlarının 1.7.1938 - 30.6.1939 mali yılı
Satış hesabı kat’isidir
ZİMMET
Lira_Kr
769837.02
640045.80
-------------833.880.82
208744.94
-------------1042625.76

MATLUB
Satılan ilaçların maliyet tutarı
Satış reddiyat ve tashihler
Yekun
Gayrisafi kâr

Lira_Kr
1042625.75 Satış hasılatı

-------------1042625.76

Sıtma ve frengi ilaçlarının dağıtımı da İstanbul Deposu’ndan
yürütülüyordu. Depoda zamanı gelince piyasaya sürülmek üzere
ülkenin bir yıllık gereksinmesini karşılayacak kadar ilaç bulundurulması
öngörülmüştü.121 İlaç yapımı için gerekli olan kına kına ve kinin gibi
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maddelerse Amsterdam’da Amsterdameche Khinine Fabrik’ten,
Almanya’dan ve o dönemde dünya kinin üretiminin % 90’ından fazlasını
sağlayan Cava Adası’ndan122 getirtiliyordu. Ne var ki İkinci Dünya Savaşı’nda
Cava Adası’nı Japonlar işgal edince buradan kinin getirtme olanağından
yoksun kaldığı gibi savaş koşulları dolayısıyla Avrupa’dan getirtilenler için
de bazı sorunlar ortaya çıkmıştı. Kinin çok gerekli bir ilaç olduğundan yeni
siparişler için önlemler aranırken depolanmış olanları kullanan Kızılay, döviz sorunu başta gelmek üzere, ilaçların saklanabileceği soğuk hava
deposu veya ilaçların satışı gibi önemli sorunların da takipçisi oldu. Halkın
sağlığı, hatta yaşamı ile doğrudan ilgili ilaçlardan yoksun kalmaması
için büyük çaba gösteren Kızılay’ın hükümetle işbirliği içinde olması da
kurumun çalışmalarına kolaylık sağladı. Hükümetin ve Genel Merkez’in
yakın ilgisiyle, Ankara’da 1928’de kurulan, 1942’de de Refik Saydam
Enstitüsü adını alacak olan enstitünün aşı ve serumlarının korunması için
1941 yılında bir soğuk hava deposu yaptırıldı. Böylece Kurum, enstitünün
koşullara uygun saklanabilen aşı ve serumlarından 9.331,27 lira, sıtma ve
frengi ilaçlarından da 627.626,43 lira kâr sağladı. O yıl Aralık ayında bu aşı
ve serumların eczanelere ve sağlık kuruluşlarına satışına da başlanınca
Kızılay’ın bir yıl içinde bu işten sağladığı gelir 4.072 lirayı buldu.123 1941
yılından sonra Almanya ve Amerika’dan güçlükle de olsa getirtebildiği
ilaçlardan da bir yıl içinde 300,000 liradan fazla kâr edebildi.124 1944 yılında
İstanbul Deposu’nun yine savaş güçlükleri içinde getirebildiği ilaçlardansa
2.006,42 lira kâr sağladı.125
Savaş yıllarında yurt dışından getirtilen bütün tüketim maddeleri
gibi, ilaçların getirtilmesi de çok zorlaşmıştı. Ama savaş günleri geride kalıp
normal duruma dönüldüğünde yabancı ilaçlar da rahat olarak getirtildi.
Savaştan sonra eldeki stokların satışı da eklenince Kızılay’ın karı 28.538,40
liraya ulaştı. Ne var ki 1950’de uygulanmaya başlanan yeni gelir vergisi
yasası ile Kızılay’ın da %35 olarak saptanan kurumlar vergisini ödemesi
gerektiğinden bu kar 18.548,44 liraya düştü.
Öte yandan 1950 yılında sıtma ve frengi tedavisinde kullanılan
monopol olmayan bir takım ilaçlardan bol miktarda getirtilmesi Kızılay’ın
denetimindekilerin satışını azaltmıştı. İstanbul Deposu, Kızılay Cemiyeti’nin
bir alım-satım şubesi niteliğinde olduğundan Denetleme Kurulu da
deponun daha hızlı ve yararlı çalışmasının sağlanması için yeni bir iç
yönetmeliğe kavuşturulmasını önermişti.
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Denetleme Kurulu’nun başka önerileri de olmuştu. Örneğin, Genel
Merkez’de alım satım işleriyle uğraşılmaması, tekel mevzuatına ilişkin
malzemelerin maliyetlerinin Genel Merkez yerine Denetleme Kurulu
tarafından saptanması, Genel Merkez’in Tekel servisinin kaldırılıp yerine
bir ticari birim kurulması, tüm Kızılay kadrolarının yeniden düzenlenmesi,
60 yaşın üstündeki elemanların emekli edilerek yerlerine genç elemanların
alınması bu önerilerin bir kısmıydı. Türkiye’de yeni bir dönem başlarken
getirilen bu öneriler bütün ülke gibi Kızılay’ın da önemli bir değişim
arefesinde olduğunu gösteriyordu. Nitekim ilerleyen yıllarda Türkiye
Kızılay Cemiyeti türlü değişimler geçirdiyse de üstlendiği bütün görev
ve sorumluluklarında kuruluş ilkelerine bağlılığını sürdürmekten geri
kalmayacaktı.
8. HİLAL-İ AHMER CAMİ VE BAYRAM GÜNLERİNİN GETİRİLERİ
Birinci Dünya Savaşı’nın yol açtığı ekonomik sorunlar hayır
derneklerinin de kasalarını zorlayınca İngiltere ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde kiliseye giden kimselerden, senenin belli günlerinde Salib-i
Ahmer’e bağış toplanması düşünüldü. Bu kurumun şubelerinde hazineye
bir katkı yöntemi olarak “Church Day” (Kilise Günü) olarak duyurulan
belli günlerde, Salib-i Ahmer görevlilerinin kiliselere gidip para topladığı,
halkların da önemseyerek katıldığı bu uygulama, bir süre sonra bütün
Avrupa’da yaygınlaştı. Kısa zamanda da Salib-i Ahmer’lerin gelirinin önemli
bir kısmını oluşturan boyuta ulaştı.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti de bu uygulamadan esinlenerek 1922 yılında
Şeker ve Kurban Bayramları’nın ilk günlerinde camilerde Kurum’a bağış
toplama kararı aldı.126 Türkiye’de “Cami Günü”; yurt dışında camisi olmayan
yerlerdeki Cemiyet merkezlerinde de “Bayram Günü” adıyla Hilal-i Ahmer’e
katkı toplanmaya başlandı. Müslüman topluluklar arasında bayram
namazına gitme geleneği çok yaygın olduğundan, kurumun yurt içinde
ve yurt dışında bayram namazlarındaki bu uygulamadan büyük beklentisi
vardı. Kaldı ki Cemiyet’in Hanımlar Merkezi kurulduktan sonra İstanbul’da
her iki bayramının ilk günleri çiçek günü olarak duyurulmuştu ve yıllarca
o günlerde Merkez üyesi kadınlar sokaklarda çiçek satarak Hilal-i Ahmer’e
ciddi bir gelir sağlamışlardı. Bu kez de Genel Merkez bayram sabahı namaza
gidenlerden, cami avlusuna konulan “kırmızı ay’lı” kutulara veya tepsilere
gönüllerinden kopan tutarı atarak Cemiyet’e bağışta bulunmalarını
istemişti. Yeni uygulama gazetelerde de yaygın biçimde duyurulunca Cami
Günleri, merkezlerden en küçük köylerdeki şubelere kadar hızla yayıldı.
Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası’nın da başta bayram sayıları olmak üzere,
126
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çeşitli sayılarında halka tanıtma ve hatırlatma olarak cami günlerinden söz
edildi.127
Bayramlarda sürdürülen gelir arttırma çabaların yanı sıra, zaman
zaman merkez veya şubelerin kendi gayretleriyle yeni bir katkı kapısı açma
girişimleri de oldu. Bunlardan biri, 1932 yılında, İstanbul Fatih Şubesi’nin
üyelerinden oluşan kadınlı erkekli küçük grupların ev ev dolaşarak resimli
Kızılay bayram kartları satmalarıydı. Makbuz karşılığında satılan bu kartlar, ilk
uygulamada bir günde 1338 lira getirdiyse de128 başka şubelere yayılmadığı
gibi sürekli de olamadı.
Kızılay Rozetleri
Kızılay’ın geçirdiği değişimlerden biri de Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne
katkı sağlamak için 1913 yılında Hanımlar Merkezi’nin öncülüğünde
başlatılıp yurt çapında yayılan çiçek günlerinin taze çiçeklerinin daha
pratik olan kâğıt rozetlere, Merkez üyesi kadınların da okul öğrencilerine
dönüşmesiydi. Bayram günlerinde öğrencilerin sokaklarda dolaşarak
ortasında kırmızı ay bulunan çiçek şeklinde rozetleri kimseyi rahatsız
etmeyen küçük bedeller karşılığında isteklilere sunmaları yıllarca kuruma
bir katkı yöntemi olarak sürdürüldü. Yaygın halk kitlelerinden toplanan
küçücük paralar, bir araya getirildiğinde Kızılay’a hatırı sayılır bir tutara
ulaşan önemli bir gelir kaynağı oldu. Yakın zamanlara kadar bayramlarda
boyunlarında Kızılay kumbaraları ile dolaşan, yakalara toplu iğnelerle
Kızılay rozetleri iliştiren okul çocukları kuşkusuz hâlâ birçok kimsenin
belleğindedir. Kızılay rozetleri aslında birkaç amaca hizmet ediyordu:
Öncelikle, rozet satanların bazı işlemler sırasında derslerinden geri
kalabileceğini dikkate alan öğretmenler, sadece notları çok iyi olan
öğrencilere rozet sattırıyordu. Öğrenciler de aralarında çok özendirici olan
bu işi yapabilmek için yüksek not almaları gerektiğini bilerek daha çok
çalışıyorlardı. Bunun yanı sıra sadece rozetleri satanlar değil arkadaşları
yani tüm öğrenciler de bu yardım kurumunun topluma verdiği hizmetleri
halkın bağrından kopan, kuruş kuruş toplanan katkılarla gerçekleştirdiğini
öğreniyordu. (Resim 45). Ayrıca, rozetler Kızılay’a iyi bir gelir getiriyordu.
Masrafı çok az olan rozet satışlarından Kızılay’ın bayramlarda sağladığı
gelirlere İstanbul’dan ve taşradan örnekler vermek istersek 1927 yılının
Kurban Bayramı’nda İstanbul’un 32 şubesinden Kurum’a toplam 447,117
50 kuruş sağlandığını, Tokat’ta 1928 yılının Şeker Bayramı’nın ilk günü
yapılan rozet satışının da 119,63 kuruş getirdiğini söyleyebiliriz.129
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Resim 45: 1932 yılında Samsun’da bir ilkokulun Kızılay rozeti satan öğrencileri

Kızılay’ın gelirlerinde gerileme olduğu dönemler, ufak gelirlerden
de olsa daha iyi yararlanabilmek için zaman zaman değişik yöntemler
düşünülmüştü. Bunlardan biri de rozetlerden toplanan bağışları
çoğaltabilmek amacıyla 1967 yılında Kızılay Hemşirelik Haftası olarak
duyurulan 6-12 Mayıs günleri arasında hemşirelerin dağıttığı rozetlere
piyango numarası koyulmasıydı. O yıl rozet alanlar, altındaki numaraya
heyecanla bakarak ufak armağanlardan oluşan piyangonun çekileceği
günü beklerken hafta boyunca da rozetlerini yakalarında taşımışlardı.
Hilal-i Ahmer Bayram Gazetesi
Orta yaşı geçmiş pek çok okurun hatırlayacağı gibi, 1980’li yıllara
kadar günlük gazeteler, Şeker ve Kurban Bayramlarının ilk günlerinden sonra
yayınlanmazdı. Bu uygulama gazete çalışanlarının de bayram yapabilmeleri
için 1917 yılında ülkedeki gazeteleri ve gazetecileri çatısı altında toplayan
ilk dernek olan Matbuat-ı Umumiye Cemiyeti tarafından başlatılmıştı.
1918 yılında aynı dernek, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin savaşlarda devlete ve
kamuya büyük yararlılıklarını gözeterek kuruma destek olması için günlük
gazetelerde böylece doğan boşluğu Cemiyet’in doldurmasına önayak
olmuştu. Hilal-i Ahmer Cemiyeti de bayramların geri kalan günlerinde hem
haber almak isteyen halka hizmet sunabilmek hem de Kurum’u tanıtırken
bir yandan da gelir sağlayabilmek için bayramların birinci gününden
sonra Kızılay Gazetesi’ni yayınlamayı kararlaştırdı. Bu uygulamayla halk,
bayram günlerinde o zamanların tek haber kaynağı olan gazeteden yoksun
kalmayıp güncel haberleri, yurtta ve dünyada olup bitenleri ve onlarla ilgili
yorumları Kızılay’ın bayram gazetelerinde okuma olanağı buluyordu.
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Yayın hayatına girdiğinde 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.”
yazısı vardı. Dolayısıyla gazete, alıcılarına günlük yurt ve dünya haberlerini
verirken Hilal-i Ahmer’e de katkıda bulunduklarını hatırlatıyordu. (Resim 46)
9. BALOLAR
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi’ndeki batılılaşma
hareketleri sırasında, toplum yaşamına giren ve bizzat Sultan Abdülaziz
tarafından başlatılan balolar “asriliğin” bir göstergesi sayılmaktaydı. Her
ne kadar Osmanlı Dönemin’deki balolara genellikle sadece yabancılar
kadınlı erkekli katılıyorsa da Cumhuriyet Dönemi’nde bu değişti.
Özellikle Atatürk’ün bürokratları eşleri veya kızlarıyla balolara katılmaya
yüreklendirmesi, kadının toplum yaşamına sokulmasına da bir olanak
sağlıyordu. Hatta Bursa’da yapılan ilk baloda Atatürk’ün kentin bürokratları
ve ileri gelenlerinden oluşan topluluğa orkestra eşliğinde dans öğrettiği de
orada bizzat bulunanlar tarafından anlatılmıştır.
Çeşitli kutlamalarda yapılan baloların en yaygını, hemen hemen
bütün büyük kentlerde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı balosuydu.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti de bütün yenilik hareketlerine sahip çıkıp
yaygınlaştırılmasında rol oynayan bir kurum olarak birçok balonun
düzenleyicisi oldu. Üstelik Kurum, genellikle davetlilerin katıldığı bu
düzenlemeleri pek çok yabancı örnekte görüldüğü gibi, gelir getirici bir
etkinlik olarak gerçekleştirdi. Bir süre sonra gerek İstanbul, gerek Anadolu
kentlerindeki çeşitli Hilal-i Ahmer merkezleri, kurtuluş günlerinde veya
ulusal bayramlarda balolar düzenlemeye başladı. Çoğu kez kentlerin ileri
gelenleri veya devlet büyüklerinin himayesinde düzenlenen balolara
katılmak kimileri için zorunluluk, kimilerine göre zevk, kimilerine göre
gösteri ama Hilal-i Ahmer Cemiyeti için ek gelir demekti. Bu bağlamda
Genel Merkez bu baloların gelenek haline getirilmesini sağlayarak düzenli
bir gelir kaynağına kavuşmaya çalıştıysa da bu birkaç büyük kente sınırlı
kaldı. 1927 yılının Ocak ayında Beyoğlu Merkezi’nin, aynı ay içinde Samsun
şubesinin düzenlediği Hilal-i Ahmer yılbaşı baloları, iyi gelir getirenlere
örneklerdi.130
Hilal-i Ahmer Merkezi’nin, her yıl Ağustos ayında İstanbul’da Yat
Kulüp’te düzenlemeyi gelenek hâline getirdiği yaz balosunun, 1928 yılında
Meclis Başkanı Kazım Paşa ve İçişleri Bakanı Şükrü Bey’in himayesinde
130

THAM Sayı 75, s. 123

208

Resim 47: Sanat Evi’nde elişleri üreterek çalışan kadınlar

(koruyuculuğunda) yapılması ve baloya İstanbul’u ziyaret etmekte olan
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın da katılması, baloya gelenlerin
sayısını, dolayısıyla Kurum’a sağlanan geliri de çok arttırmıştı. Bazı baloların
daha da özel niteliği oluyordu. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kuruluşunun 50.
Yılı dolayısıyla Beyoğlu Şubesi’nin 23 Aralık 1927 de İçişleri Bakanı Şükrü
Kaya’nın himayesinde düzenlediği balo bunlardan biriydi.131 Sivas Kızılay
Merkezi’nin 1 Nisan 1939 balosu da Cemiyet’e 566,75 lira kazanç sağlamıştı.
10. SANAT EVİ
Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin Darüssına adıyla kurduğu
Sanat Evi de (Birinci kitapta ayrıntılı olarak ele alınmıştır.) Cumhuriyet’in
duyurulmasın izleyen yıllarda Kadınlar Merkeziyle birlikte Türkiye Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’nin içinde eriyene kadar kadınların el işlerinin yurt içinde
ve yurt dışında satılmasına önayak olarak kuruma önemli bir gelir kapısı
haline gelmişti. (Resim 47)
El sanatlarının yaygın kitlelere 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. Ülkeyi ziyaret eden pek çok devlet
adamı ve yabancı konuğun İstanbul’da kaldıkları sıra Sanat Evi’ni ziyaret
etmeleri ve burada üretilen el işlerinden satın almaları da nerdeyse hiç
değişmeyen bir uygulama olmuştu. Örneğin, 1928 yılında Türkiye’ye gelen
Romanya Ana Kraliçesi Maria, Hilal-i Ahmer Cemiyeti İstanbul Merkezi
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THAM Sayı 77, s. 123
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Resim 48: Sanat Evi’nde çalışan bir kadın

Başkanı Dr. Ali Paşa ve Sanat Evi’nin as üyelerinden Safiye Hüseyin ve Sadiye
hanımlar tarafından ağırlanmış ve kadınların el sanatlarından satın almıştı.
Yaklaşık aynı zaman diliminde bir konferans vermek üzere Tıp Fakültesinin
çağrılısı olarak İstanbul’a gelen ünlü Rus bilim adamı Dr. Sergei Voronoff da
Sanat Evi’ni ziyaret ederek alışveriş yapan ünlülerden biriydi.
Hilal-i Ahmer Merkezi’nin Ankara’ya taşınmasından sonra İstanbul’da
Sanat Evi ismini alarak İstanbul Merkezi’ne bağlı dört kişilik bir yönetim
kurulu ile 1935 yılına kadar çalışan bu birim, İstanbul Temsilciliği kaldırılınca
Kızılay Cemiyeti Müfettişi ünvanı ile İstanbul Aşocakları Komitesi’nde
görevlendirilmiş bir görevlinin yönetiminde uzun zaman ince dikiş
nakışlı giysi, örtü gibi ürünler üretip satarak Kurum’a gelir sağlamayı
sürdürmüştü.132 İkinci Dünya Savaşı yıllarında 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.133
Sanat Evi yukarda özetlenen doğrudan ve son örnekteki gibi dolaylı
katkılarıyla birkaç yönden hem Kızılay’a hem de ülke ekonomisine yararlı bir
kuruluş olmuştur. (Resim 48)
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Denetleme Kurulu 1950 Raporu s. 5-7
Rapor 1945, s. 11
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11. KURUMUN GELİRİNE BAZI FİRMALARIN VE
BİREYLERİN KATKILARINDAN ÖRNEKLER
Cumhuriyet’in kuruluşunu izleyen yıllarda İstanbul’daki bazı Türk
firmalar ve yabancı firmaların temsilcilikleri de Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne
bir gelir kaynağı oldu. Belgelerin incelenmesinden anlaşıldığı gibi bu,
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin İstanbul’daki ticari firmalara başvurusu üzerine
Cemiyet’e yıllık aidat biçiminde bir katkı ödemeyi kabul etmeleriyle
gerçekleşti. Genellikle 25-100 lira arasında düzenli ödeme yapmayı kabul
eden firmaların, “yıllık aidat” olarak tanımladıkları bu paraları öderken Genel
Merkez’e gönderdikleri övücü mektuplardan, Cemiyet’in etkinliklerini
beğeniyle karşıladıkları da anlaşılmaktadır. Ödemeler, Banko Di Roma,
Socombel Belçika Gaz Ticaret Anonim Şirketi, Etoile Roumaine Petrol
Anonim Şirketi, Kutzoğlu Biraderler, Lloyd Trestino Seyr-i Sefain Şirketi,
Bomonti Müttehid Bira Fabrikaları, Banka Commerciale Italiana, Comptoir
Llyon Alleman gibi yabancı firmaların temsilcilikleri ve Türkiye Tütün İdare-i
İnhisariyesi, İstanbul Türk Emlak Şirketi, Türk Anonim Dersaadet Su Şirketi ve
Dersaadet Tramvay Şirketi gibi Türk firmaları tarafından yapılıyor, paraların
yatırıldığı aşağıdaki örneğin benzeri yazılarla bildiriliyordu.134
American Express Company
Dersaadet 9 Eylül 341
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Muhteremesine
Efendim,
26 Ağustos 341 tarihli tezkerenize 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
Muhasebeye: 13 Minh
Evrakça kaydedilmiştir. S. 966 Tarih, 14 Eylül 41 Numrosu: 680

Cemiyet, gelen paraları düzenli olarak izliyor ve hangi işlerde
kullanıldığının da kaydını tutuyordu. Bu düzen içinde bazı aksamalar da
olmuyor değildi. Ama hesap işlerine her zaman dikkatle eğilip kayıtlarına
büyük özen gösteren Kurum, yatan veya aksayan paraların kaydını
tutmaktan geri kalmıyordu. Örneğin, Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim
Şirketi, Cemiyet hesabına 25 lira yatırdığını bildirmesine karşın, bu paranın
yatmadığı öğrenilmiş, bu konuda firma ile aşağıdaki görülen yazışmalar
yapılmıştı. Hatta Cemiyet, paraların yatırıldığı Osmanlı Bankası’ndan
hesabına üstelik istek yapmamışken yıllık aidat şeklinde para yatıran
134

K.A.D. 153. Siparişler, ödemeler ve bildirim örnekleri için bk. Belge: 71 (Türk
harflerine çevirileriyle 25 sayfa)
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Belçika Gaz Firması Socombel’den paranın hangi iş için kullanılmak üzere
yatırıldığını bile öğrenmiş, söz konusu 25 liranın banka hesaplarında
görülmemesi üzerine de firmayla yazışmaların üzerine İPTAL damgası
vurarak yine de arşivlemişti.135 Bu işlem yukarda da altı çizildiği gibi,
elbette Cemiyet’in parasal işlerdeki duyarlılığının ve ciddi kontrolünün bir
göstergesiydi.
Türkiye Milli İthalat ve İhracaat Anonim Şirketi Sermayesi: 1.000.000 Türk Lirası
İthalat: Bilumum Avrupa ve Amerika Muamelat ve Mahsulatı
İhracaat: Bilumum Türkiye Mahsulatı ve Emtiası
Fabrika Vekaleti: Komisyon/Konsinyasyon
Telefon: İstanbul 2037 / 2038
Telgraf Adresi : İstanbul Temevaş
Merkezi: Ankara
Şuabatı: İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir ve Zonguldak
Türkiye ve Avrupa’nın başlıca şehirlerinde vekil veya muhabirleri vardır.
İstanbul, Selamet Han 14.9.341 (1925)
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyaset-i Aliyyesine
29 Ağustos 341 tarihli ve 395/358 numrolu tahrirat-ı aliyyelerine cevaptır:
Şirketimiz, cemiyet-i hayriyelerine 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 İhracaat 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’nm 13 Mart 926 tarihli mektubunda bildirilmiş olduğundan
tevdiine dair makbuzun numro ve tarihin iş’arına dair
27 Mart 926
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K.A.D. 153. Kontrol ve iptal yazıları için bk. Belge: 72.
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(b)
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 100 yüz Türk lirasını nezdimizde “Büyük Ada’da Hilal-i
Ahmer Menfaatine Tertib Edilmiş Olan Müsamere” namı tahtında açılmış
olan hesabın matlubuna 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’anna dair Milli İthalat ve İhracaat Şirketi’ne cevap yazılmıştır.
28 Mart 926

Bütçesinin küçük de olsa her hangi bir ödeme yapmaya elverişli
olmadığını öne sürerek Hilal-i Ahmer’e katkıda bulunamayacağını bildiren
bazı firmalar da vardı. Bunlara örnek olarak aşağıdaki yazıyı gönderen
Gresham Life Assurance Society adlı sigorta şirketini gösterebiliriz.136
Gresham Life Assurance Society Ltd.
İstanbul’da Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine Efendim,
29 Temmuz 1340 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
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K.A.D. 153/26. Yazının fotokopisi için bk. Belge: 73
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Bireysel katkılar, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin olağan gelir
kaynaklarındandı. Yine de kimi zaman, olağanüstü boyutlarda katkılar
yaparak bu çerçeve dışına çıkanlar da oluyordu. Bu konuda da pek çok
örnekten seçme yaparak Aydın’ın Germencik Kazasının Morali köyünden
Eskicioğlu Cemal Efendi’nin 1931 yılında Kuruma bağışladığı dört dönüm
tarla, sekiz dönüm incir bahçesi ve bir evden söz edeceğiz. Büyük kentlerde
Cemiyet’in etkinlikleri daha yakından tanınıp daha büyük ilgi görürken
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.137
Hilal-i Ahmer Cemiyeti zaman zaman kullanılmayıp depolarda
kalımış bazı malzemeleri de satışa çıkarıyor, bu satışlardan sağlanan gelir
hazineye yatırılıyordu.138 Örneğin, 1924 sonbaharında otomobil, kamyon,
kamyonet, motosiklet gibi taşıtlar, banyo küvetleri, marangoz ve tamircilik
alet ve edevatları, buzdolapları, karyolalar, her türlü sandalye, peşkir, tabak,
kase, cibinlik, fener, muhtelif boy kovalar gibi eşyalar; boya, kazma, kürek,
muşamba gibi elde fazla olan her türlü malzeme, Cemiyet’e gelir olmak
üzere Sultan Ahmet Camii şadırvanında bir ay boyunca halka sergilenip
uygun fiyatla satışa sunulmuş ve o yıl 148,937 gelir sağlanmıştı.139 Kurum,
elindeki ihtiyaç fazlası binek hayvanlarını bile gelir sağlayabilmek amacıyla
zaman zaman satışa çıkarmıştı.140
Kızılay’ın toplumun çağdaşlaşmasında da rol oynayan, özellikle
kadının sosyal yaşamda yer almasında katkılı bir kurum olduğuna birçok
kez değinmiştik. Kurum, Cumhuriyet ilan edildikten sonra da türlü
yöntemlerle düzenlediği toplumu bir araya getiren sosyal etkinliklerle bu
rolünü sürdürdü. Merkezin ve taşra şubelerinin sık sık düzenlediği piyango
çekilişleri, paralı konserler ve garden partiler Cemiyet’e gelir de getiren bu
tür etkinliklerdendi. Hükümet, hem ülkenin toplumsal gelişmesine hem de
Kızılay’ın zaten halka dönecek olan kasasına katkısı olan bu etkinliklerde
Kurumu kazanç vergisinden muaf tutuyordu. Bütün sosyal etkinliklere
giriş biletlerinden, sanatçıların kazançlarından fevkalade zam vergisi; II.
Dünya Savaşı dolayısıyla da buhran vergisi alındığı sıralarda bile Kızılay 3470
137
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139
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THAM Sayı 120 s. 1078
THAM Sayı 36, s. 401
3. Rapor s. 64
K.A.D. 1004. Örnek olarak 1924 yılındaki at satışına ilişkin yazı için bk. Belge:
74.
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numaralı yasanın 3. maddesinin 1. fırkasıyla kendine tanınan bu ayrıcalıktan
bir hayli yararlanmıştı.141
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. Bir yıl önce
Kurumun şubelerden ve bucaklardan sağladığı gelir 894.250 bin lira iken
yeni sayıyla 1944’de 1.485.248 liraya ulaşmıştı.142
Hilal-i Ahmer Cemiyeti gördüğü desteklerle de artan geliriyle
daha işlevsel hâle gelmek üzereyken 1930’lu yılların dünya ekonomik
bunalımının giderek büyüyen etkisi, sonra da II. Dünya Savaşı’yla gelen
türlü sorunlar yüzünden pek çok kurum gibi hayli sarsıldı. Ama ne
yöneticileri ne de üyeleri gelirlerin azalmasnı işlerin de azalması gerektiği
gibi algılamadı ve Türkiye Kızılay Cemiyeti, ekonomik sıkıntılara karşın,
gelir kaynaklarının verimini arttırabilmek için planlı ve özenli çalışmayı
sürdürdü. Üstüne düşen her görevi de yerine getirdi.

141

142

K.A.D. 307. Örnek olarak verilen Maliye Bakanlığı’nın Balıkesir’deki bir konser
ve garden partiye giriş ücretlerine uyguladığı muafiyet için bk. Belge: 75.
Rapor 1945, s. 11
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIZILAY’IN DOĞAL AFETLERE - FELAKETLERE
YARDIMLARI
Tarih boyunca dünyanın her yerinde hiç beklenmedik anlarda
insanların üzerine karabasan gibi oturuveren doğal afetler, can ve mal
kaybına yol açarak toplumları yaslara boğmuş doğa olaylarıdır. Ekonomik
veya bilimsel düzey ayrımı yapmaksızın her ülkeyi tehdit eden bu felaketler
karşısında insanoğlu çaresiz kalmış, canı yandıkça teknolojiye sarılarak
engelliyemediği bu olaylarda hiç olmazsa kayıpları en düşük düzeye
indirmeye çalışmıştır. Bunun için önce doğal afetler ve çoğu kez altyapı
yetersizliğinin ürünü olan felaketler ayrılmış, ileri ülkelerde teknoloji
sayesinde jeoloji, meteoroloji gibi bilim dalları, mimarlık ve inşaat sektörü
geliştirilmiş; felaketlerin hiç olmazsa bir kısmının gelişini önceden
saptayarak bunlara kısmen de olsa hazırlıklı olmak veya sağlam yapılar,
su kanalları gibi önlemler geliştirerek kayıpları azaltmanın olanakları
bulunmuştur. (Resim 49)
Ülkenin coğrafya konumu dolayısıyla Türk toplumu da tarih boyunca
doğal afetlerden çok çekmiş, acı kayıplar vermiş, toprakları büyük zararlar
görmüştür. Hele savaşların yaralarının sarılması için olaganüstü çabalar
harcanırken meydana gelenleri toplum için daha moral bozucu, maddi
açıdan da daha yıkıcı olmuştur. Öte yandan, kötü yapılanma ve ahşap mimari,

Resim 49: Doğal afet karşısında çaresizlik
217

yangınları da deprem, heyelan, sel, fırtına, hortum gibi doğal afet hâline
getirmiştir. Sulama önlemleri başta gelmek üzere teknik bilgisizlikler ve
yetersizliklerse, ileri toplumlarda sorun olmaktan çıkan kuraklık, sel baskını
gibi doğa olaylarının son yüzyılın Türkiyesi’nde hâlâ aynı sınıflandırmada
tutulmasına neden olmaktadır. Bu sarsıcı olayların özellikle bütün yurdun
yeniden yapılanmakta olduğu Cumhuriyet’in ilk yıllarında ne denli acı
sonuçlar yarattığını kavramak hiç zor değildir.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin yardım ekseni çok genişti: Savaş ve
barış zamanlarında parasal kaynaklarını seferber ettiği asker yardımları,
esir yardımları, göçmen yardımları, yoksul kimseler, doğal afetlerin
mağdurları bunlar için açılan aşocakları, dispanserler, hastaneler,
poliklinikler, bu eksenin içinde sadece bir kısımdı. Ancak aniden gelen
doğal afetler, yaygınlıkları oranında kimi zaman binler hatta onbinlerce
kimseyi etkiledikleri, yaralarının sarılması da uzun zaman ve büyük
yatırımlar gerektirdiği için Kurum’un da farklı yaklaşımını gerektirmiştir.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Türkiye’de hiç eksilmeyen ama kimi zaman nefes
aldırmamacasına birbirini izleyen bu felaketler karşısında tüm olanaklarını
kullanarak yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da halka koşmayı
kuruluşundan beri afetler kadar doğal görevi bilmiştir.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti de, Salib-i Ahmer gibi, doğal afetler karşısında
şaşkınlığa uğramamak için ilk yardım başta gelmek üzere, yapılması
gerekenleri sırasıyla saptamış ve halkın bu kaçınılmaz durumlar karşısında
bilgili olması için 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 başkanlarınm
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, vb.) açıklaması öngörülmüştü.
Hem organizatör hem yardım kolu olarak Kızılay’ın çeşitli doğal felaketler
karşısında yaptığı yardımların dökümünün, Türkiye’nin felaketler haritasını
hazırlamak isteyenlere güvenilir birinci el kaynak oluşturduğunu öne
sürmek, hiç de abartı sayılmaz.2 Çeşitlemeler ve sayısal çokluk içinde çalışan
Cemiyetin birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yardımlarının türlerini
ve sayılarını, nitelik ve niceliklerini saymaya çalışmak bu kitabın boyutlarını
çok aşacağından, burada sadece 20. Yüzyıl Türkiyesi’nde belli başlı felaketler
karşısındaki yardımlarının bir kısmını örneklemekle yetineceğiz.
1
2

THAM Sayı 61, s. 48-49
Türkiye Kızılay Cemiyeti’nin 1950 yılında hazırladığı Türkiye çapındaki
yardımlarını gösteren bu harita 76 numaralı belge olarak verilmiştir.
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1. DEPREMLER
Deprem kuşağında olan Türkiye, çağdaş teknolojinin bütün
gelişmelerine karşın doğal afetler arasında hâlâ önceden saptanamayan
depremlerle tarihi boyunca sık sık karşılaşmış, Kızılay da kuruluşundan
itibaren halkın imdadına ilk koşan, en güçlü yardım elini uzatan olmuştur.
Kurum, her zaman deprem bölgelerine sağlık ekipleri, ilaç, çadır, gıda,
giyecek yetiştirmiş, para yardımı yapmış, felaketlerin yaraları sarılırken de
elini çekmemiştir.
Kurtuluş Savaşı’nın deprem yıkıntısı hâlinde bıraktığı Anadolu’nun
ortasındaki kentleri 1923 yılı Mayısı’nda şiddetle sarsan depremin yoksul
bıraktıklarına devlet, yardım elini uzatmakta gecikmemişti. Ancak, zaten bin
bir türlü savaş yarasını sarmaya çalışırken yapabildikleri, yetersiz kalmıştı.
Kimi yerde bu durum sessizce kabullenilirken kimisi, bu yetersizliği çözüm
bulmasını umarak Hükümet’e duyurmuştu. Örneğin, Yozgat’ta Devecidağı
Kasabasın’a gönderilen yardımın yetersizliği Dahiliye Vekaleti’ne bildirilince,
Bakanlık, izleyen yazıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti Ankara temsilciliğinden
yardım istemişti:3 Merkez ve şubeleriyle yurt çapında örgütlenmiş ve düzenli
çalışmakta olan Cemiyet de Hükümet’in ve vatandaşların bu isteğini hemen
yardım eli uzatarak yanıtlamıştı.
Ankara Hilal-i Ahmer Murahhaslığı Canib-i Alisine
Yozgat Mutasarrıflığından alınan telgrafnamede, Tokat hareketzedeganına gönderilen 3.000 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 1.500 lira sarf edilerek muavenet
olunması hakkında mahalline tebligat icra edildiğine dair cevap yazılmak
üzere kaleme.
3/6/39

Ne var ki Orta Anadolu’nun yaşadığı felaketin üzerinden çok
geçmeden 1924 yılının Mayıs ve Eylül aylarında da (Resim 50) Erzurum,
Pasinler (Hasankale) ve dolaylarında üç deprem meydana geldi; yüzlerce
3

K.A.D. 307. Özgün yazı için bk. Belge: 77
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Resim 50: Erzurum depreminde Pasinler (Hasankale)

Resim 51: Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Erzurum Hasankalede depremzedelerle

ev yıkıldı, toplam insan kaybı da 300’ü çok aştı. Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Paşa eşi Latife Hanım ile Karadeniz’de yurt gezisindeyken 13 Eylül’de
Erzurum’u sarsan depremi Trabzon’da öğrenir öğrenmez hemen gezisine
ara vererek Erzurum’a gitti. Depremzedelerin durumunu bizzat gördükten
sonra Erzurum’da yaptığı konuşmada duyduğu acıyı dile geririrken felakete
uğrayanlarla çok yakından ilgilenmenin hükümetin sadece resmi görevi
değil, insanlık ve vicdan borcu olduğunun altını çizdi. Ulusal yardım
komitesi kurulduğunu da hatırlatıp bütün Türk halkının depremzedelere el
uzatmasını istedi. Hilal-i Ahmer de Merkez Müfettişi Fahri Bey’in gözetiminde
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bir ekiple 10’ar kişilik 100, 50’şer kişilik 50 çadırın yanı sıra bol miktarda tıbbi
malzeme ve giysi gönderdi. (Resim 51) Erzurum felaketinin üzerinden bir ay
geçmeden Ardahan’da dört köyün tamamen yıkılmasına yol açan deprem
de eklenince Uluslararsı Salib-i Ahmer Komitesi ’nin çağrısı üzerine Salib-i
Ahmerlerden felakete uğrayanlara 6.234 liralık bağış geldi. Hopa-Borçka
Artvin ve Ardahan yolunun karla kapandığı bir sırada bastıran bu felakette
Hilal-i Ahmer ekipleri depremzedelere eksi 25-30 derecede binlerce parça
çamaşır-giyecek ulaştırdılar.4 Ardahan’ı ertesi yıl da sarsan deprem Dinar’da
da dört köyün tamamen yıklımasına yol açtı ve bu kez de Kurum çadırlar
başta, birçok yardım malzemesiyle iki bölgeye de koştu.5
18 Mart 1926’da da Akdeniz bölgesi depremle sarsıldı. İlkini izleyen
birçok sarsıntıda, Antalya, Marmara, Fethiye ve Köyceğiz dolayları büyük
ziyan gördü. Bu kez de Hilal-i Ahmer Cemiyeti bölgeye 450 çadırın yanı
sıra, sarsıntıdan etkilenenlere dağıtılmak üzere para, yiyecek ve giyecek
göndererek yardımcı oldu. Kurum’un görevlendirdiği bir inceleme heyeti
de kaymakamların eşliğinde kazalarda zarar görmüş evleri tek tek gezerek
onarılabilecekler için 10.550 lira dağıttı.6
İzmir Depremi
1928 yılının 31 Mart günü sabaha karşı başlayan depremde daha
Yunan işgalinin ve bunu izleyen büyük yangının yaralarının sarılamadığı
İzmir ve civarı 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 yıkılmıştı.7 Mevsimin kış, havanın yağışlı olması, felaketzedelere öncelikle başlarını sokacak bir mekân sağlamayı gerektirmişti. Bunun
üzerine 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 yollamıştı. (Resim 52)
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, 11 kasa limon,
16 kasa çay, 250 çuval un, 1867 kasa fasulye, 219 aded battaniye 240 adet
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 yaralıların bakımı için
4
5
6
7

3. Rapor s. 28, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri cilt II, s.202-204.
4. Rapor s. 21
4. Rapor s. 41
THAM Sayı 80, s. 322
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Resim 52: İzmir depreminden sonra kurulan Kızılay çadırları

Resim 53: Torbalı dolaylarında Kızılay çadırlarında barınanlar

görevlendirilmişti. Tepeköy’deki Hilal-i Ahmer Dispanseri de ciddi zarar
görmüştü. Burda sağlık işlemleri çadırlarda yürütülmekte iken, sağlam
barakaların inşası için girişimler başlatılmıştı. Resmî 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. Bazı yerler için “Kabil-i
iskân hiçbir bina yoktur.” şeklinde raporlar gelen bu büyük felaket karşısında
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa da İzmir Valiliğine bir telgraf
çekerek üzüntülerini bildirmiş, en çok gereksinmesi olanlara kullanılmak
üzere on bin lira göndermişti.8 (Resim 53)
8

THAM Sayı 80, s. 373-74
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Ülkenin en büyük iki ticaret merkezinden biri olan bu yöredeki
deprem haberi duyulur duyulmaz Bakanlar Kurulu, deprem bölgesine
yardımların daha yararlı olabilmesi için Hilal-i Ahmer Cemiyeti eliyle
yapılmasını öngörmüş, Reisicumhur’un imzaladığı aşağıdaki kararı hemen
almıştı: 9
T.C.
Başvekalet
Muamelat Müdüriyeti
Kararname Sureti
İzmir zelzelesi felaketzedelerine memleketin her tarafında açılan iane
ve teberruatın Hilal-i Ahmer teşkilatında temerküz ettirilmesi ve bu teşkilat
vasıtasıyla ve iane eshabının veya mıntıkalanın nam ve hesabına İzmir’e sevk
ve nakli ianelerin mahalline sarfını teshil edeceği düşünülerek her yerdeki
iane 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: Saraçoğlu Şükrü; Maarif Vekili: Mustafa Necati;
Nafıa Vekili: Behiç; İktisat Vekili: Mustafa Rahmi; Sıhhiye ve Muavenet-i
İçtimaiye Vekili: Doktor Refik

Bakanlar Kurulu bir de basın yoluyla duyurduğu bildiri yayınlamış,
ardından Dahiliye Vekaleti de valiliklere benzeri bir genelgeyle seslenmişti.
Bunun üzerine yiyecek-giyecek ve nakit yardımları gerektiği gibi dağıtılmak
üzere Hilal-i Ahmer’de toplanmış; ayrıca Kurum Eskişehir ambarındaki
80.000 lira tutarındaki bütün çadırlarını da 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 olabileceğini
hesap ederek Merkezi Umumi kararıyla 1800 çadır bile satın almıştı.10 Zaten
çadır fabrikaları bu büyük deprem için bağışta bulunmaktan kaçınmıyor,
yazılar yazarak da çadırların Cemiyet’in eline geçtiğini öğrenmek
istiyorlardı:11

9
10
11

K.A.D. 598. Özgün karar için bk. Belge: 78
THAM Sayı 93, s.210
K.A.D. 153/26. Bk. Belge: 79
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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’nm 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

İzmir Depremi’nde 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, Şeydi Köy, Gölcükler,
Cuma Ovası, Bulgurcu, Küçük Kemer Köy, Gazi Emir, Hamidiye, Yeni Köy,
Değirmen Dere, Kızılca, Dökerlik, Kalaçlar, Uç Pınar, Yoğurtçular, Demirci,
Karaca Ağaç, Burgaz, Karaot, Ana Taş, Ahmetli, Çırpıcı, Has Köy, Arık 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 yanı sıra, yurt dışından
(örneğin, Amerikan Kızılhaçın’dan 5.000 dolar, İsveç Kızılhaçından 2.000
kron, ABD Detroit eyaletinden 3.301 dolar) 12 bir ay içinde 100.000 liraya
ulaşan büyük yardımlar gelmişti. Bu yardımlara depremi izleyen günlerde
Türkiye’yi ziyaret etmekte olan Afgan Kralı Amanullah Han’ın 1.000
Sterling’lik bağışı gibi 13 pek çok kişisel katkı da eklenmişti.
Cemiyet’in, İzmir’den sonra Ekim ayında depremle sarsılan
Gökçe Dağ (Orhaneli), Kütahya, Dağardı ve Ankara-Kalecik yöresindeki
felaketzedelere de yardım olarak bir miktar nakit parayla yıkılan yerlerin
onarımı için Kalecik Belediyesi’nin istediği 3000 lira ve evsiz kalan 800
kişi için acilen istenen çadırlar göndermesi çok sıkışık bir anda ama
hemen yapabildiği bir yardım olduğundan çok takdir edilmişti. Hatta bu
yardım için Kurum’a Kalecik’ten bir teşekkür belgesi gönderilmişti.14 Öte
yandan, deprem için yayınlanan değindiğimiz bildirilerden sonra Hilali
Ahmer Merkez-i Umumisi de aşağıdaki bildiriyi Türkiye Hilal-i Ahmer
12
13
14

THAM Sayı 81, s.492,468, Sayı 83, s.594
THAM Sayı 82, s.525
K.A.D. 307. İlgili yazılar için bk. Belge: 80
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Mecmuası’nda ve yurt çapında gazetelerde yayınlayarak bütün yurttaşları
yardıma çağırmıştı:
“İzmir ve civarında vukua gelen hareket-i arz felaketzedelerinin ibate
ve iaşeleriyle her türlü ihtiyaçlarını 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 Depremi, Cumhuriyet Türkiyesi’nin karşlaştığı ilk büyük doğal
afetti. İzmir’in büyük liman kenti oluşu ve bölgenin hareketliliği de olayın
çok ses getirmesine yol açmış ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne de değindiğimiz
büyük yetki ve sorumluluk ilk kez verilmişti. Kurum eliyle felaket bölgesine
kişilerden ve İstanbul Tramvay Şirketi , İstanbul-Trakya Şeker Fabrikaları ve
İstanbul Telefon Anonim Şirketi gibi kuruluşlardan yardımlar yağmıştı.15
Ne var ki ülkede cumhuriyet kadar yeni olan kurumlaşmaya henüz pek
alışılmadığından deprem yardımlarını dağıtmak üzere Bakanlar Kurulu’nun
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ni görevlendirmesiyse genel bir rahatsızlık
uyandırmıştı. Bu rahatsızlığın bürokratik yansımaları deprem yaralarının
sarılmasını uzatırken Cemiyet de ileri tarihlerdeki benzeri yardımlarında da
kolay kurtulamayacağı müdahaleler, eleştiriler, sıkıntılar içinde kalıvermişti:
Öncelikle İzmir Valiliği, Cemiyet’in Ege Bölgesi’ndeki şubelerinin çalışma
şeklinden huzursuzluk duymuştu. Artık iyice deneyimli, ayrıca, saygın,
etkin yöneticileri ile güvenilir, Cumhurbaşkanı’ndan bile destek alan bir
kurum olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti ise kendine verilen sorumluluğun kuşku
uyandırmasından rahatsız olmuştu. Nitekim Cemiyet Başkanı ve Sıhhiye ve
Muavenet-i İçtimaiye Vekili Refik Bey, İzmir Valisi’ne, hem de siyasal sıfatını
kullanmadan aşağıdaki telgrafi göndererek ince bir şekilde Cemiyet’e
verilen yetkileri hatırlatmıştı:16
TELGRAFNAME
1 Ağustos 1928 İzmir Valiliğine
C: 31 Temmuz tele:
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)
15
16

K.A.D.153/26 İlgili yazılar için bk. Belge: 81
K.A.D. 307. Telgrafın özgün metni. Belge: 82.
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Kaldı ki Cemiyet’in Yönetim Kurulu da yardım paralarının çok
dikkatli dağıtılmasına büyük özen gösteriyordu. Kurulan kriz komisyonu
depremden en çok zarar görenleri, öncelikle yardım alacakları saptamış,
yardımların dağıtılmasında da bölgede yapılan incelemelerin raporlarından
da yararlanılmıştı. Bu saptamalar dikkate alınarak dağıtılacak yardımın
yerel yetkililerin denetiminde ve belgelenerek yapılmasını isteyen Yönetim
Kurulu ilk yardım olarak gönderilen çadırlara ihtiyaç kalmayınca gerekli
onarımların yapılarak bir başka gereksinme anında kullanılmak üzere
Eskişehir deposunda gönderilmelerini istenmişti. Ayrıca yardım parasından
da bir miktar arttırılması düşünülmüş, bütün bunlar Cemiyet’in İzmir
Merkezi’ne bildirilmişti:17
26 Teşrinsani 928
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 tevfikan tevzi buyurulması;
1. Makam-ı vilayetin riyaseti tahtında zat-ı alileri ve merkez-i
muhteremelerin heyetinden münasip görülecek zevatın iştirakiyle bir
komisyon teşkil olunarak tavziatın mezkur komisyonun murakabesi
altında icrası;
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 etraf köylerdeki çadırların
toplanması için merkez kaza olan Tepeköy’de bir memur ikamesi ve
Torbalı, Tire ve Bayındır mahalli hükümetlerince bu hususta teshilat
ve muavenet gösterilmesini temin buyurulması;
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

17

K.A.D. 307. Bk. Belge: 83.
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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’rı;
8. İkinci
Madde’de mevzu-ı bahis tevzi mazbatalarının tevziat
hitamında alelusul tasdik olunarak beray-ı mahsup Merkez-i
Umumimize irsali;
9. Hareket-i arz ianesi olarak toplanılıp Merkezinizde mevcut bulunan
mebaliden 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 tevziatta 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 İçtimaiye
Vekili Doktor Refik

Yukarıdaki yazıdan da anlaşıldığı gibi, yardımların dağıtımının
yetkilisi olan Hilal-i Ahmer Merkezi Umumisi, gelişmeleri çok yakından
izliyor ve Hükümet’in de gelişmelerden haberi oluyordu. Öte yandan
Genel Merkez’in yardım paralarından bir kısmını ileride ihtiyaç olabileceği
düşüncesi ile merkez kasasına ayırmak istemesi, deprem bölgesinde
hiç de hoş karşılanmamıştı. İzmir Merkezi’nin fonların dağıtımında etkin
olmak istemesi de parasal işlerde sık sık görülen kaygılara, kuşkulara,
güvensizliklere yol açmış; Genel Merkez’le İzmir Merkezi birbirlerini sıkı
sıkıya sorgulamaya başlamışlardı. Genel Merkez, İzmir Merkezi’ne 15 Aralık
tarihinde depremden sonra geçen uzun zaman içindeki yaptırımlara ilişkin
kaygılar taşıyan ve onları kararlara uymamakla suçlayan aşağıdaki yazıyı
göndermişti:18

18

K.A.D. 307. Bk. Belge: 84
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15 Kanunuevvel 1928
İzmir Hilal-i Ahmer Merkezine
İzmir ve civarı zelzele musablarına 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
mazhar- ı 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 nizamnameyi esasinin 122. Maddesi mucibince hakkınızda karar
istihsalini icab ettirecek mahiyette bir fiildir. 24 saat zarfında evvelce
tebliğ edilen evamire tevfıken 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 Merkezi hiç vakit geçirmeden
17 Aralık günü Genel Merkez’e uzunca bir telgraf çekerek yaptıklarını
özetlemişti. Deprem yaralarının sarılmasının gecikmesine bölgeyi etkisi
altına alan sel felaketinin de yol açtığının vurgulandığı, ayrıca İzmir heyetine
duyulan güvensizlik dolayısıyla üzüntü içeren bu telgrafta İzmir’deki
yetkililerin görevlerini daha yararlı olacak bir ekibe bırakmaya hazır
oldukları da belirtilmişti.19 İki gün sonra ise Genel Merkez’e İzmir heyetinin
istifaları ile birlikte, Valiliğin yardım etkinliklerinin durmaması için yeni bir
heyet atanmasını isteyen bir not gönderilmişti.20 Bu gelişmeler karşısında
yerel basın organları da suskun kalmamış, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ni
depremzedelerin acılarına yeterli ilgiyi göstermemekle suçlayan yazılar
yayınlamışlar, bu yazılar da Sıhhiye ve İçtimaiye Vekili tarafından Hilal-i
Ahmer Başkanlığına gönderilmişti.21 Kısacası, yeni dönemin büyük depremi,
Cemiyet’in içinde de ilk depremi tetiklemişti.
İzmir Depremi’ni 1929 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Kütahya
Merkezi’nin derhal 300 lira ve 50 çadır, Bursa Merkezi’nin 3000, Orhaneli
şubesinin 2000 lira gönderdiği Gökçe Dağ ve Dağardı Depremi, bunu da
1933’te Genel Merkez’in 2637 lira ve 210 çadır yardım sağladığı Daday ve
Cihanbeyli’yi sarsan depremler izledi.22 1934-35 yıllarındaysa Erdek üst üste
sarsıldı. Merkez bunların ilkine 20,000 lira ve ayrıca çok sayıda çadırla çeşitli
gıda maddeleri gönderdi. Çok sayıda can kaybına yol açan ikinci depremde
19
20
21
22
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de 34,361 lira ve 10559 çadır gönderen Kurum, aynı yıl Kars’ta meydana
gelen deprem için 24,500 lira, 1936’da da Kiği depreminin mağdurlarına
yardım olmak üzere 2000 lira gönderdi.
Türkiye’de depremsiz bir yıl bile geçmiyordu. 19 Nisan 1938
Salı günü saat 13:00’da Kırşehir merkez olmak üzere en çok Yozgat,
Kayseri, Eskişehir, Ankara ve Çorum illerinde zarara yol açan 20 saniyelik
depremdeyse bazı köyler bütünüyle yıkılmıştı. İlçelere, köylere kadar
incelemeler yapan Kızılay müfettişleri ilk belirlemelere göre 148 kişinin
yaşamını yitirdiğini, 680 hayvanın da telef olduğunu tüm zarar ve
ziyanla birlikte kamuya açıklaması için Genel Merkez’e bildirmişlerdi.
Kurum hemen depremzedelere 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 yatırılmıştı. Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasıysa, Hükümet’in isteği üzerine zarar gören 125
köyden kendine borçlu 3658 çiftçinin borçlarının 93.000 lira 2 kuruşunu
ertelemiş, hatta bu kimselere ürünlerini kaldırabilmeleri için yeniden kredi
vermişti. Depremin yurt dışında da duyulması üzerine Bulgar Kralı Boris,
İngiltere Kralı II. 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 Vekaletleri’ne
üzüntülerini bildirmişlerdi.23
Erzincan Depremi
Birbirini izleyen 1930’lu yılların depremlerinin en büyüğü, çok
büyük can kaybıyla Türkiye’yi yasa boğan, günümüzde bile üzüntüyle
anılan Erzincan Depremi’ydi. 1939 yılının Dikili, Balıkesir, Kırşehir, Tercan
depremlerinden sonra kışın en şiddetli günlerinde, 26-27 Aralık’ta
Erzincan ve dolaylarını sarsan bu deprem, 40.000’e yaklaşan ölü sayısı
ve büyük mal kaybıyla yeni bir yıla giriyor olmanın heyecanını yurt
çapında karartmıştı. Kızılay’ın çadır, yiyecek, giyecek yardımlarının yanı
sıra 142,058.57 liralık yardımla Dikili, 5.944,04 liralık yardımla Kırşehir
depremzedelerinin imdadına koşmasından hemen sonra24 baş gösteren
Erzincan felaketi üzerine hemen bölgeye giden Cumhrubaşkanı İsmet
İnönü’nün önderliğinde bir yardım seferberliği başlatıldı. (Resim 54)
Bu elbette sadece para vb. toplamaya odaklı bir seferberlik değildi. Kış
koşullarında o günlerin Doğu Anadolusu’nun zor koşullarında evsiz barksız
kalmış olanlara, yaralılara yardım eli uzatmanın enkazların kaldırılmasının,
23
24
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Resim 54: İnönü Erzincan’da

Resim 55: Yardım bekleyen Erzincanlılar

altından yaralı ve ölülerin çıkarılmasının ne denli zor ve acı bir iş olduğunu
söylemeye gerek bile yok. (Resim 55) Bu zorluklar içinde Başvelalet’in ancak
bir ay sonra duyurabildiği acı bilanço şöyleydi:25
25
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T.C.
BAŞVEKALET
Ayniyat ve Levazımat Dairesi Müdürlüğü
SURET
29/1/1940 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

İnsan
Ölü
Yaralı
15.470
4.117
6.826
1.976
7.583
1.969
660
118
463
448
1.429
488
45
142
233
82
3
9
6
6
8
7
5
2
32.731
9.364

Bina
Yıkılan
Hasara uğı
10.712
2.684
8.048
4.806
12.236
2.521
742
1.080
4.184
7.585
5.312
5.048
715
1.048
1.987
5.342
98
983
283
725
188
310
5
42
243
44.547
32.380

Belleklerden kolay silinmeyeceği hemen anlaşılan bu büyük felaket
karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi, depremin ertesi günü Meclis
Başkanı Abdülhalik Renda’nın başkanlığında bir Milli Yardım Komitesi
kurdu. Bu komite, Başbakanlık eliyle bütün illere gönderdiği 28 Aralık
tarihli aşağıdaki bildiriyle yerel komiteler kurularak ivedilikle yurt çapında
bir örgütlenme istemekte ve deprem için gelecek yardımların bu kez de
Kızılay’da toplanacağını bildirmekteydi:26
28 Aralık 1939
BİLUMUM VİLAYETLERE
1. Yurdumuzun malum mıntıkalarındaki son yer sarsıntıları 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.
26
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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 reislerinin komite
azası meyanına 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 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.

TBMM Reisi ve Milli Yardım Komitesi Reisi Cumhurbaşkanı’nın
buyruğunu öne çıkardığı aşağıdaki bildiriyle de halkı yardıma çağırmıştı:27
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 mal
olmasıdır. Can kaybının ve yaralı sayısının hakiki mikdarnı henüz
bilmiyoruz. Bu dakikada cümlenizi felaket kurbanlarının hatıralarını
aramağa, dul, öksüz ve yuvasız kalmış olanların günlük iztirabını
düşünmeğe davet ederim.
Felaket haberlerinden derin bir teessür duyan Cumhur Reisimiz ve
Milli Şefimiz derhal en seri ve etraflı yardım tedbirleri alınmasını
emretmiştir. Cumhuriyet Hükümeti, daha ilk andan itibaren, müteaddit
sıhhi imdat, malzeme ve yiyecek trenleri tahrik etti. İki vekilimiz bu
sabah Ankara’dan zelzele mıntıkasına gitti. Aynı teessür içinde bulunan
Millet Vekillerimiz dünkü içtimalarında 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 iztırablarını ancak süratli,
toplu ve umumi bir yardım seferberliği ile hafifletebiliriz. Unutmayınız
ki, binlerce vatandaşınız kara kış ortasında, açıktadırlar. Ekmeğe,
yuvaya ve her türlü eşyaya muhtaçdırlar.
27
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Devlet, harabeleri mamureler haline getirecektir. Fakat felaketzedeleri
inşaat mevsimi gelinceye kadar, soğuktan, hastalıktan, açlıktan
muhafaza etmek ve barındırmak, Türk milletinin en yüksek anane
ve faziletlerinden olan tesanüd ve yardımlaşmanın müstesna bir
misalini göstermek mevkiindeyiz. Felakete uğrayan vatandaşların
ümidi Devlette ve sizdedir: Milli komitenin ve şubelerinin etrafında
toplanınız. Vatandaşlık vazifesini yapınız.
TBMM Reisi ve Milli Yardım Komitesi Reisi

Kızılay’sa deprem haberini alır almaz bütün olanaklarıyla Erzincan’a
koşarken bir kez daha halkla felaketin mağdurları arasında köprü görevini
üstlenmekten kaçınmadı. Resmî görevlendirme beklemeden bölgeye 8487
çadır gönderdi ve Erzincan’da 300 yataklı bir hastane, kaza ve köylerinde de
225 yataklı gezici hastaneler kurdu.
Kötü haber bütün yurtta duyulmuş, Büyük Millet Meclisi’ne
çektikleri telgraflarla yardım toplamaya başladıkarını bildiren vatandaş
toplulukları, yine telgraflarla bu büyük acıyı paylaşan veya göreve hazır
olduklarını bildiren belediyeler28 Komite’nin beklediği yardım yarışını
hemen başlatmışlardı. Kurumlar örgütlenmiş, yüksek öğrenim gençliği
seferber olmuş,29 depremzedelere yardım, lise öğrencilerin bile ivedi kaygısı
olmuştu.30 Bazı sinemalar belli günlerdeki gelirlerini depremzedelere
bırakırken31 bazı illerde vatandaşlar, evlerini kadın-erkek ayrımı yapmadan
evsiz kalanlara açmışlardı.32 Bazı bölgeler de Milli Komite’ye kendi
birimlerinde şube açmak için başvurmuşlardı.33 Bu duyarlı girişimlerle
kurulan yardım köprüsüyle deprem için 3.619.727,27 liralık para yardımı
yanında 202.393.33 liralık eşya yardımı yapıldığı gibi depremzedelerin
barınabilecekleri barakaların yapımı için gerekli mazleme (cam, çivi, kereste,
tomruk, vb.) de, gereksinimi olanlara dağıtılmıştı.34
Yabancı ülkeler de Erzincan felaketi mağdurlarına el uzatmakta
gecikmediler. Deprem tarihini izleyen bir ay içinde, eşya ve gıda yardımının
yanı sıra yapılan para yardımı 524.130 46 liraya ulaştı. Yurt içi yardımlar gibi
28
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Resim 56: Erzincan depreminden aylar sonra bile onarılamayan kentten bir görüntü

yurt dışından yardımların da bir kısmı depremi izleyen aylarda bankalara
yatırılmıştı. Millî Yardım Komitesi’nin isteği üzerine Osmanlı Bankası’nın
Ankara Şubesi’ne döviz olarak yatırılan paranın, 17 Nisan (1940) tarihine
kadar tutarı yaklaşık 20.000 Amerikan Doları ve 60,000 Sterling’di.35 (Resim
56) Çıkarılan yasalarla yardımlarını yıl boyunca sürdüren Cemiyet, gümrük,
belediye ve liman ücretleri vergilerinden bir yıl süreyle muaf tutulurken
demiryolları da Kurum’a 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 onanlması,
bu kez de uzun zaman aldı. Bunu önceden hesap eden Cemiyet, kimsesiz
kalmış çocukların bir kısmını kendi gözetiminde olmak üzere ve bütün
giderlerini ödeyerek yatılı okullara yerleştirdi. Başarılı olanlara öğrenimleri
bitene kadar tam destek verdi. Nitekim Cemiyet’in bu amaçla 1944 yılındaki
harcaması, 59.761,28 lirayı bulmuştu.36 (Resim 57)
Yine Depremler, Yine Kızılay
Depremler, bir türlü Türkiye’nin yakasını bırakmadı: Kızılay 1941
yılının 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 10
çuval şeker, 1000 takım çamaşır, ve çeşitli gıda malzemeleri gönderdi.37
35
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Resim 57: Erzincan depremzedeleri için kurulan Kızılay çadırları

1943 yılında Adapazarı, Hendek, Balıkesir, Erbaa, Karaburun, Elazığ,
Samsun, Niksar, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Tokat, Amasya, Ordu, Sinop
gibi 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 ulaştırdı.38 Ertesi yıl 1 Şubat’ta Ankara, Bolu, Düzce,
Çankırı, Zonguldak illerindeki yer sarsıntılarından sonra depremzedelere
yardımsever halkın katkılarının da eklenmesiyle toplanan 399.807,84
lirayı dağıttı. Yardım yapanlara tek tek yazıyla teşekkür ederken hepsine
yardımlarının yerine ulaştığını belgeleyen makbuzlar göndermeyi de göz
ardı etmedi.39
O yıl da depremler bir çok yöreyi derinden etkileyip pek çok yıkıntıya
yol açınca, zarar görenlerin onarılması ve kullanılamayacak duruma
gelenlerin yerine yenilerinin yapılması için Kızılay’a devlet bütçesinden
Bayındırlık Bakanlığı’nın saptayacağı yerlere harcanmak üzere 6.500,000
lira ayrıldı. Kurum, bu paranın 5.984.322 lirasını istenen ölçütler içinde
kullanıp kalanını geri verdi. 1950 yılında Erzurum, Karlıova, Varto, Bigadiç
ve Palu’daki depremlere hemen 298 çadır, ilaç ve 11.278 liralık yardım
malzemesi gönderdi.40 Nerdeyse iki yılda bir ortalığı sarsan depremlerden
örneğin, 1959 İğdır Deprem’ine,1964 Balıkesir ve civarındaki sarsıntıya ilk
koşan Kızılay’dı. 1965 Bingöl depreminde kurum temsilcileri 200 çadır, 300
38
39
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Resim 58: Her depremde ilk yardımcı Kızılay

kişilik kadın erkek, çocuk giysisi, un, yağ ve başka gıda maddeleriyle hemen
felaket bölgesine ulaştı. Yıllık raporlarının her birinde de depremler başta
gelmek üzere, o yılki doğal afetler için harcamalarını kuruş kuruş açıkladı.
Ne ki her harcamasını belgelese de akçeli işlerde ilgili kurumların üzerine
binen eleştirilere hedef olmaktan bir türlü kurtulamadı. Bununla birlikte tüm
felaketlerde hemen halkın yardımına koşmaktan hiç vazgeçmedi. (Resim 58)
İlkelerinden hiç sapmayan Kızılay’ın değindiklerimizinden başka
depremlerdeki katkılarına örnek olmak üzere 1966 yılının 7 Mart’ında Doğu
Anadolu’da büyük can ve mal kaybına yol açan şiddetli depremde Varto’ya
2400 çadır ve 1.025 battaniye; Hınıs’a 1.200 çadır ve 500 battaniye; 1967
yılının çok can alan depremlerinde Akyazı ve dolaylarına 928,300, Tercan’a
510.567, Pülümür’e de 1.366,755 liralık harcama yaparak türlü gereksinme
maddeleri gönderdiğinden söz edebiliriz. Bunlara 1969 ilkbaharında
Kaş’tan başlayıp bütün Ege’yi sarsan depreme de 8.450 çadır ve iki ilk
yardım hastanesi, iki gezici mutfak , 18,5 ton gıda ve çeşitli giyim malzemesi
göndermesini ekleyebiliriz. 1970’de Batı Anadolu’da büyük korku
uyandıran ve çevresinde can ve mal kaybına yol açan Gediz Depremi’nde
gösterdiği yararlılığın yurt dışına yansıması da Kurum açısından için kıvanç
vericiydi. Bu büyük depremi yerinde incelemek üzere Türkiye’ye gelen İsveç
Doğal Afetler Komitesi Başkanı Dr. Aspergenn’ın 5 gün deprem bölgesinde
kaldıktan sonra hazırladığı resmi raporunda Kızılay’ın ilk yardım, gezici
hastane ve aşocakları ile organizasyonunu kusursuz bulduğunu yazması
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bu kıvancın haklılığının belgelenmesiydi.41 1999 yılının 17 Ağustosu’nda
onbinlerce can alan Gölçük ve Kasım ayındaki Kaynaşlı Depremlerinde de
bütün olumsuz söylentilere karşın yardıma ilk koşan, bu satırların yazarının
da bizzat tanık olduğu gibi yine Kızılay’dı.
2. SEL-SU BASKINI
Türkiye’nin en yoksul dönemi olan Kurtuluş Savaşı geride kalıp yıllar
ilerledikçe imar etkinlikleri şekil değiştirmişti. Artık yıkılmışı onarmak yerine
yeni yapılar, yeni yerleşim birimleri ortaya çıkıyordu. Ancak kanalizasyon,
su basmanları gibi altyapılarda çağdaş tekniklerin gözardı edilmesi,
akarsuların yataklarının düzenlenmemesi, aşırı yağış gibi durumlarda
bugün de olduğu gibi yine binlerce kişiyi üzüyordu. Bütün felaket
durumlarındaki gibi su baskınlarında da birden bire yaşam biçimi sarsılan
ve çaresiz kalan halka Kızılay’ın ilk yardımı, Genel Merkez’den gönderilen
nakit para, ilaç, çadır, gıda ve giysi gibi öncelikli gereksinim maddeleri ve
halkın şubeler eliyle gönderdiği türlü bağışlardı. Zaten felaket bölgesine
yardım etmek isteyenler de Kızılay’a başvurmaya alışmışlardı. Bu yıkıcı
felaketlerde de Kızılay’ın sağlık malzemesi, yiyecek, içecek ve nakit para
başta olmak üzere bütün katkıları Kurum’un yıllık faaliyet raporlarında
ayrıntılı olarak sıralandığından, okuyucuyu yardımın türü ve boyutları
hakkında bilgilendirmek için aşağıdaki birkaç örnekle yetinmek daha
yerinde olacaktır:
1924 Haziran ayında Anadolu’nun iç kesiminde görülen olağanüstü
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.42
Aynı bölgenin aşırı yağıştan kurtulamadığı 1925 yılında da örneğin
Germencik’te 140 ev tamamen yıkıldı ve 3000 kişi Aydın Hilal-i Ahmer
Merkezi’nin yardımıyla normal yaşamlarına dönebildiler. İzmir merkezi
de komşu halkın acıklı durumuna 80 çadır, 2000 battaniye,1000 palto,
500 takım çamaşır yatak-yorgan ve gıda maddeleriyle koşmaktan geri
kalmadı.43 1927-28 yıllarında kuraklık Anadolu’yu kasıp kavururken Batı
Anadolu’daki aşırı yağışlar su baskınlarına yol açtı. 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 Karadağ
41
42
43

Kızılay Dergisi Yıl: 8, Syı 68, s. 50
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köyü su baskınına uğradı. Cemiyet ilkine 2500, Mustafa Kemal Paşa’ya
1,500 ve Karadağ Köyü’ne de 200 lira yardım gönderdi.44 Halk bir yandan
değindiğimiz büyük kuraklığın yol açtığı kıtlığın sıkıntılarını çekerken
bazı yörelerde aşırı yağışlar selleri tetiklerken Hilal-i Ahmer Genel Merkezi
insanların karşılaştığı ikinci felaketi hiç olmazsa yiyecek sorununa katkıda
bulunarak gidermeye çalıştı. Örneğin, 1929 yılında selden mağdur olan
Kayseri’nin Sarıoğlan kazasındaki seylapzedelere gıda yardımı istendiğinde
gönderilen 3000 kilo buğdayın bu ildeki Hilal-i Ahmer Merkezi eliyle
dağıtılması için dağıtım memuru Muhittin Bey’e a talimat verdi. Ancak 17
Haziran tarihli bu talimatta Cemiyet’in bütün olanaklarıyla açlık çekmekte
olan Anadolu’ya yetişmeye çalıştığı sırada bu yardımın sadece bir kez
yapabileceği belirtilmiş, dağıtımdan sonra elde kalanın da kentin başka
bölgelerinde dağıtılması istenmişti.45
1930 Ekim ayı sonunda tam da bütün ülke Cumhuriyet Bayramı’nı
kutlamaya hazırlanırken İzmir ve dolayları 24 Ekim’de geceyarısı bastıran
yağmurla büyük sel felaketine uğradı. Kent merkezinin ve bütün ilçelerin
etkilendiği saatler süren yağışta yüze yakın can kaybı olurken her semtte
onlarca bina yıkıldı, yollar çöktü, hayat tam anlamıyla felce uğradı. Kızılay,
halka yardım taşırken yolların açılıp yıkıntıların onarılması için de ekipler
gönderdi. Genel Merkez, Memleket Hastanesinin büyük zarar görmesiyle
Kurum’un sağlık hizmetlerinde artan görevini yerine getirebilmesi için civar
merkez ve şubeleri de seferber etti. (Resim 59), (Resim 60)
1931 yılında Çukurova’ya yağan yağmurların 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 halk açıkta kalmıştı. Adana merkezi bu ilçelere hemen nakit para ve çadır
yardımı yaparken olayı Genel Merkez’e de duyurunca Kurum, 2000 kişiyi
giydirecek kadar çamaşır, 200 takım yatak, 100 çadırla yardıma koşmuştu.
Aynı günlerde Edirne’deki su baskınına ilişkin bilgi vermek üzere Genel
Merkez’in görevlendirdiği Müfettiş Mazlum Bey’in raporu doğrultusunda
zarara gören evlerin sahiplerine verilmek üzere de 1250 lira, iyice harap
olanlar için de 1570 lira gönderilmişti.46
1936 yılında da Seyhan Nehri’nin taşması ile doğan felakette
zarar gönderenlerin yardımına koşan Kızılay, hemen bölgeye 10 bin lira
gönderdi. Cumhurbaşkanı Atatürk de Adana’yı sarsan bu büyük su baskının
44
45
46
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Resim 59: İzmir sel felaketinden bir görünüm

Resim 60: İzmir sel felaketinde tramvay yolunu açmaya çalışan Kızılay ekipleri

felaketzedelerine yapmak istediği bağışı öbür felaketlerde yaptığı gibi
Kızılay eliyle göndermişti:47
15.12.1936
Dr. Refik Saydam
Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekili 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

47
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Kızılay, her doğal afet olayına yardımında olduğu gibi bu kez de
felakete uğrayanların belleklerinde unutulmayacak izler bırakmıştı. Seyhan
Nehri’nin taştığı sıralar Adana’nın Ayazlar Nahiye Müdürü, bu olay sırasında
Kızılay’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. Lâkin çok geçmeden Kızılay denen o sahici
hızır bize kucağını açtı, yiyecek yolladı. Hastaları taşıdı, ev yaptı,
para dağıttı, doyurdu, giydirdi. Bize hiç duyurmadan o acı ve felaketli
günleri şefkatli eli ile sildi götürdü. Yaramıza merhem oldu. Ve biz
hiçbir şey olmamış gibi bu korkunç rüyadan uyandık.” 48

Yukardaki satırlar, Kızılay’ın yardım elini uzattığı binlerce, on binlerce
afetzedenin en gerekli anda kendilerine yardım elini uzatan bu Kurum’a
ilişkin duygularına güzel bir örnektir.
1940-50 yılları arasındaki yoğun yağışlarda da Trakya’da Tunca, Meriç;
Ege’de Gediz; Anadolu’da Yeşilırmak-Kızılırmak-Sakarya; güneyde Seyhan
ve Ceyhan nehirleri taşmış, pek çok bölgeyi bir çok kez su basmış, canlar
yanmış; tarlalarda ürünler, evlerde mallar gitmişti. Bu felaketlerin her birinde
yine Kızılay kimi zaman nakit para, kimi zaman çadır-ilaç-giysi-yiyecekiçecekle ivedi gereksinimlerini karşılamak üzere mağdurların yanındayd. 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
yardımda bulunmuştu. Edirne’ye 20.194.06 lira, ayrıca giyecek göndermiş,
Eskişehir’e 220, Hatay’a 4.057, Manisa’ya 5000, 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 gönderilmişti.49
Yardım malzemeleri gönderilirken ulaşılması zor bölgeler için
örneğin, kayık gibi araç sahibi yerel halktan yardım istenmiş, bu kimselere
48
49
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Resim 61: 1957 yılında Ankara’daki sel felaketinden bir görünüm

de zahmetleri karşılığında ücret ödenmişti. Yardım paralarının hemen
kullanılamayan kısımlarının inşaat mevsiminde köylerde yıkılan yerlerin
yapımı için kullanılması için Valiliklere yazılar gönderilmişti.50 Cemiyet 1944
yılında Burdur, Sivrice, Kemah, Afyon ve Kalecik’te, ürünleri kullanılmaz hâle
getirerek halkı perişan eden doludan nasibini alanlara da 2800 lira yardım
yapmıştı.51
İncesu ve Bent Dereleriyle Hatip ve Çubuk Çayları arasında kurulan
Ankara da sık sık su baskınlarından nasibini alan bir kentti. Ancak 11
Eylül 1957’deki sel, Başkent’in yaşadığı en büyük felaketlerden biri oldu.
4 saat süren sağnak yağmuru dolunun izlemesi Hatip Çayı’nın taşmasına
yol açınca Ankara yağışın zararını aşan bir su baskınına uğramıştı. Sade
merkezde 200 kişiden fazla can kaybı olduğu gibi binlerce de bina yıkılmıştı.
Felaket yaklaşan genel seçim dolayısıyla Meclis’in tatil edilip hükümetin
bütün dikkatini seçime verdiği günlere rastladığından Kızılay, yaralarının
sarılmasını bekleyen acılı halkın tek umudu olmuştu. (Resim 61)
1964 yılında Eskişehir, 1965 yılının 13 Temmuz’unda Düzce Hendek,
Sakarya, Akyazı dolaylarını etkileyen, yaklaşık 120 köyün harab olduğu selde,
ayrıca yıl boyu çeşitli bölgelerde halkı mağdur eden su baskınlarında da
Kızılay felaket bölgelerine 1657 çadır, 1850 battaniye, 10 ton gıda maddesi
ve 1600 kişilik giyim eşyası götürerek yardımcı olmuştu. O yıl Kızılay’ın sel
50
51
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felaketzedelerine yardımı ile birlikte yardım harcamalarının toplamı 500
000 lirayı geçti. Ankara’ysa 1964 yılının 20-22 Mayıs günlerindeki şiddetli
yağıştan çok etkilenmişti. Bu yağışların yol açtığı sel sonucu Kurum, evsiz
kalan pek çok aileye yardım eli uzatırken dağıtımlarını Valilikten verilen
listeye göre yürüttü. Zarar görenlere 45 çadır, 32 battaniye ve bol miktarda
gıda yardımı, 380 aileye de çeşitli giyim eşyaları sağladı. Nisan ayında
Adana’da Sarıçam ve Antakya Samandağı’nın, Mayıs ayında da Kırıkhan
ve Ceyhan’ın çok zarar gördüğü su basınlarında da halka para ve yiyecek
yardımı yaptı.
1967 yılı boyunca Kızılay, sırasıyla Ceyhan, Antakya-Amik Ovası,
Konya Bozkır, Ankara Çubuk, Ceyhan, Silifke, İskenderun’daki taşkınlarda
kurtarma operasyonlarına katıldı, ayıca evsiz barksız kalan binlerce
kişiye barınak, gıda ve giyecek sağladı. Ertesi yıl da yine Ankara, Konya
ve Antalya’daki su baskınlarında halka yardım elini uzattı. Bir kez daha
belirtmek gereken nokta, bu yardımların hepsini halkın sıkıntılarını bir an
önce azaltabilmek amacıyla, çarçabuk yaparken bile Kurum yönetiminin
gereken bürokratik özeni yerine getirmekten geri kalmadığıdır. Bütün
yardım malzemelerinin, yol ve yardım giderlerinin dikkatle tutulmuş
hesapları, yazışmaları, her yıl Genel Kurul toplantılarına sunulmuş ve
bugüne kadar Kurum arşivinde korunmuştur.
3. HEYELAN
Dünyanın büütün ülkelerini yakından ilgilendiren bilimsel
araştırmaların ve saptamaların hızla geliştirilmesiyle artık heyelanlar
beklenmeyen felaket olmaktan çıkmışsa da ne yazık ki bu doğa olayı
günümüz Türkiyesi’nde dağ köylerini, dağlara yakın kasabaları, kentleri,
yolları hâlâ sık sık tehdid eden bir sorundur. Dağlık bölgeleri çok olan ülkenin
genellikle kışların sert, yağışların yoğun olduğu bölgelerin daha az gelişmiş
yörelerinde karşılaşılan ve birçok ailenin yaşamını karartan heyelanlardan
zarar görenlere Kızılay’ın 1940-50 yılları arasındaki on yıllık zaman diliminde
yaptığı yardımlar şöyleydi:
- 1940-41 yıllarında, heyelandan zarar gören Balıkesir’in Kavalyurt
Köyü’ne 750 lira,
- Bingöl’ün Ekrek Köyü’ne sadece Genel Merkez tarafından 1000 lira
- Çankırı’nın Büyük Akseski ve Sarıkaya Köylerine 40 çadır ve 4000 lira,
- Erzurum’un Tortum, Oltu, İspir kazalarına 1.918.95 lira,
- Gördes’e 50 çadır ve 1000 lira
- Tekridağ’ın Kirazlı ve Çınarlı köylerine 1250 lira,
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- Yusufeli’nin Pöcek Köyü’ne 200 lira,
- Trabzon’un Of kazasının köylerine, Çukurca, Kayseri, Hisareli’ne
toplam 65 çadır ve 3300 lira.
1950 yılında Siirt, Akçaabat, Ayancık, Pazar, Güneyce, Kurunlu’da
heyelandan zarar görenlere de çadır ve 9.000 lira para yardımı yapılmıştı.52
4. ÇIĞ
Kışın aylarca karlar altında kalan dağlık yöreleri çok olan Türkiye’de
çığ da sık sık görülen doğal afetlerden biridir. Ne var ki kışı sert ve uzun
geçen hemen hemen bütün bölgelerde daha çok rastlanan çığ olayları yol
ve iletişim sorunları yüzünden yakın zamana kadar çoğu kez duyulmuyor
veya aylar sonra duyuluyordu. Hatta kimileri öğrenilse de çoğu kez ulaşım
olanaksızlığı veya yetersizliğinden dolayı sessice geçiştiriliyordu. Haber
alabildiği her çığ felaketine koşan Kızılay’sa kurtarma ekiplerini sağlık
malzemesiyle, zarar görenleri de para, yiyecek ve giyecek göndererek
desteklemiştir. Bu tür felaketlere Kızılay’ın katkılarına örnek olmak üzere
1943 yılında Şarkışla, Kalecik, ve Reşadiye’de heyelan ve çığdan zarar
görenlere 5926 lira ve 30 çadır göndermesini gösterebiliriz.53
5. KURAKLIK-KITLIK
Kuraklık ve kıtlık, çağlar boyunca dünyanın bir çok yerinde insanlar
için ilkinin genellikle ikinciyi tetiklediği korkulu bir rüya olmuştur. Avcıtoplayıcı ilk insanların tarım devrimiyle toprağı işleyip yerleşik yaşama
başlamalarından sonra yağış alamayan verimsiz topraklarda yoğun nüfuslu
yerleşim alanları kurmaya çalışmaları veya savaşlar, göçler dolayısıyla ekim
yapılamayan verimli toprakların zamanla verimsiz hale gelmesi bu ikilinin
nedeni olmuştur. Yağmurları getiren yeşil alanların azalması da hem tarım
hem de hayvancılık yönünden toplumları yüzyıllarca olumsuz yönde
etkilemiş, toprak veya hayvan ürünleriyle geçinen büyük insan kitleleri,
yoksulluk ve açlık çekmişlerdir. XIX. yüzyılda hız kazanan aydınlanma,
teknolojik yenilikler ve sanayileşmenin tarım, ve ağaçlandırmayı da
geliştirmesiyle ileri ülkelerde kıtlıkların, hatta kuraklığın bile önünü alınırken
az gelişmiş ve çok nüfuslu yörelerde her ikisi de toplumların karabasanları
olarak günümüze kadar süregelmiştir.
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Kuraklık, çoğu kez ardından getirdiği kıtlıkla, geçimi tarıma ve
hayvancılığa dayanan Anadolu köylüsünü de açlık ve yoksulluk içinde
bırakan felaketlerdi. Kuraklık dolayısıyla ürün alınamayınca çocuklar ve
evin bireyleri kadar kıymetli olan hayvanlar beslenememiş; açlık, fakirlik ve
bunların doğal getirisi olan sağlık sorunları içiçe gelişerek halkı defalarca
kasıp kavurmuştu. Doğanın ülkeye cömertçe serpiştirdiği akarsulardan,
göllerden sulama kanalları yaparak yararlanmasını bilemeyen köylüler,
çözümü yağmur dualarında aramıştı. Yeterince bilinçlenememiş olmanın
bedelini çok ağır ödeyen bu kimselerin yardımına yine Kızılay koşmuştu.
Birinci Dünya Savaşı ve onu izleyen bağımsızlık mücadelesi yıllarca
Türkiye topraklarını savaş alanı yapmış, bu varlık savaşı sırasında işgale
uğramayan yöreler bile bakımsız kalmıştı. Tarlalarda ekim yapılamaması,
beslenmesi tahıla dayalı toplumu açlık tehlikesiyle yüzyüze getirmişti. Bunu
yağışın çok kıt olduğu yıllar da izlemiş, kuraklık, kıtlık ve açlık, savaşın zaten
yoksul bıraktığı Anadolu’yu kasıp kavurmuştu. Bu dönemin sıkıntılarını
ve bu acılı süreçte Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin halka yardımlarını temelde
1927-1937 arası on yıllık bir zaman diliminden vereceğimiz birkaç örnekle
anlatmaya çalışacağız:
1926 yılının ilkbahar ve yaz aylarının çok kurak geçmesi, Karadeniz
ve Kuzey Anadolu bölgelerini büyük ölçüde etkilemiş, bu kuraklıktan
dolayı baş gösteren kıtlık karşısında Hükümetin bölgeye gönderdiği tahıl
yardımının yanı sıra Kızılay da örneğin, Sinop ve dolaylarına 50,000 okka un
göndermişti. Ertesi yıl durum daha kötü oldu ve Türkiye’nin tahıl ambarı da
sayılan Orta Anadolu’yu etkisi altına alan kuraklık sadece bölgenin halkını
etkilemekle kalmayıp bütün ülkeye yansıdı. Bu durumda Başbakanlık, Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’ne başvurarak devletin yapmış olduğu yardımın yetersiz
kaldığını bildirince Cemiyet, Hükümet’e verebileceği desteği kararlaştırmak
için Temmuz ayında olağanüstü kongre topladı. Bu kongrede ek yardım
yapabilmek için alınan kararlar doğrultusunda önce kuraklık bölgelerine
durumu saptamak üzere Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili de olan Hilal-i
Ahmer Reisi’nin bizzat yönlendirdiği müfettişler görevlendirildi. Müfettişlere
verilen yönergede54 yardım olarak gönderilecek tahılın demir yolları
tarafından ücretsiz taşınacağı, saklanma ve işlenme koşulları, muhtaç halka
dağıtım yöntemi ve miktarı gibi noktaların hepsi belirtilmişti. Genel Merkez
müfettişlerin görev bölgelerindeki çalışmalarını ve bedelleriyle yardımları
içeren raporları çok yakından izliyor hatta eksiklikler görüldüğünde aşağıda
görüldüğü gibi saygıyı gözardı etmeden uyarılar bile yapıyordu.55
54
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Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
Muhasebe

Ankara, Ağustos, 192(8)

Konya Hilal-i Ahmer Merkezi Riyaseti Vasıtasıyla Müfettiş Fahri Bey’ei
31 Temmuz 928 tarihli ve 120 numrolu raporunuzla 119 numrolu
mektubunuza merbut iki kıt’a mazbata tetkik edildi:
1. Kuraklık sahasındaki muhtacine tevzi edilmek üzere tesellüm ve bedelini
tediye ettiğiniz mısır ve unların beher kilosunun kaç kuruşa olduğu mazbataya
derc edilmemiştir. Bu cihetin iş’arı ve badema mazbatalarda mutlaka kilo
fıyatlarının iraesi ve mübayaa fiyatı evvelce Merkez-i Umumi’den bildirilmiş
olacağından bedelinin tediyesinde bu cihetin nazar-ı dikkate alınarak fazla
tediyatta bulunulmaması;
2. Beşinci vagonun dahi mübayaası münasip görülerek kabul edilmiştir.
3. Adana’dan Konya vilayetine gönderilip makam-ı vilayetçe havale senedi
namınıza 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’arı;
4. Mısırların öğütülmesi için zatınıza selahiyet verilmiş olduğu cihetle
pazarlık edilmek ve cemiyetin menfaati muhafaza olunmak şartıyla her kaç
kuruşa olursa olsun öğütülerek buğday unu ile nisbet dairesinde muhtacine
tevzii.
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 icrası.
7. Raporunuzun 26. Maddesi mündericatı anlaşılamamıştır. Talimatnamede lüzumu kadar memur istihdamı ve unların beklettirilmeyerek en ziyade muhtaç köylerden başlayarak hemen tevziata ibtidar olunması bildirildiği
cihetle tekrar istizan bi-luzum 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

Elde kalan malzeme olduğu durumlardaysa ikinci bir dağıtım için
bir karar olmadığından halkın bu olanaktan yararlanmasının gecikmemesi
için müfettişlere kalan tahılın başka bir yerde dağıttrmaları gibi öneriler de
eklenmişti.56
56
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19 Kasım 1928
Konya
Hilal-i Ahmer Merkezi vasıtasıyla Müfettiş Fahri Bey’e
237 numero ve 13-11-928 tarihli mektubunuzun cevabıdır.
İkinci defa tevziat icrası için henüz bir karar olmadığından tevziatdan
mütebaki elinizde mevcut unların henüz tevziat yapılmamış kuraklık
muhtacini varsa onlara tevzii, tevziat harici kalmış kimse bulunamadığı
takdirde fazla unların Eskişehir ve Afyon mıntıkalarına gönderilmek üzere
mikdanın iş’arı ve zahire tevziat mazbatalarının serian ve nakit hisabatmm
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)

Müfettiş raporları esas alınarak yapılan saptamalara göre Konya
ve Afyonkarahisar yöresinde 20.000 kişiye 500.000 liralık un, 119, 961
kişiye 959.960 kg erzak dağıtılmıştı. Bu dağıtımlar, aşağıdaki yazışmalarla
örneklendiği gibi herkesin yardımdan yararlanması esas alınarak ilçelerden
köylere kadar uzanan özenli sayımlar ve dikkatli işlemlerle gerçekleşmişti:57
(a)
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Merkez-i Umumisi
Muhasebe
Ankara 5 Ağustos 1928
İstanbul- Haydarpaşa: Anadolu Demiryollan
işletme Müdüriyet-i Muhteremesine Müstaceldir
Konya muhtacini için Adana’nm 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 da Konya istasyonlarına sevki ile o mıntıkaya memur müfettişimiz
Fahri Bey’e iş’ar sabık veçhile tesliminin Adana telgrafla emir ve iş’arlarını
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
(b)
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Merkez-i Umumisi
Muhasebe
Ankara 4 Ağustos 1928
Telgrafname (Suret)
Konya Hilal-i Ahmer Merkezi vasıtasıyla Müfettiş Fahri Bey’e
Konya Ereğlisi Kaymakamlığının telgrafnamesiyle oradaki muhtaç
nüfusun miktarı 2571 kişi olduğu bildirilmektedir.
Reis Doktor Refik
57
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(c)
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Merkez-i Umumisi
Muhasebe
Ankara 2 Ağustos 928
Konya Mıntıkası
Kilosu
88.810 mısır
6 vagon
72.150 un
750 çuval
160.960
muhtacinin adedi
(d)
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Merkez-i Umumisi
Muhasebe
Ankara: 1 Teşrinsani 1928
Afyonkarahisar Vilayet-i Aliyyesine
27 Teşrinievve l928 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 olanların fazlasından noksanın ikmali tevzi memurum uz
Seyfettin Bey’e tebliğ edilmiştir. Bilvesile teyid-i hürmet olunur efendim.
(suret) Reis namına

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kuraklık bölgelerine gerekli tahılı
göndermesiyle işi bitmiş olmuyordu. Cemiyet, onlarca vagon ve yüzlerce
kilo tahılın taşındığı çuvalların açık attırma ile satılması ve bu satıştan elde
edilen gelirin Kurumun kasasına dönmesi için de gerekli önlemleri alması
erekiyordu. Bunun için de aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, şubelere
gönderilen tahılın dağıtımından sorumlu olanlardan biran önce çuvalları
satışını sağlayıp parasını Merkez’e teslim etmelerini istiyordu:58
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 çuvalların bilmüzayede
füruhtuyla bedelinin Merkez-i Umumi’den irsalat kaydı ve çuvalların adediyle
mahall-i vürudunun ve satış bedelinin Merkez-i Umumiye iş’arı Eskişehir
Hilali Ahmer ambarı müdiriyetine yazılmıştır efendim.
(suret)
Reis namına

Gönderilen yardım malzemesinin çokluğu doğal olarak bu
malzemenin alıcılara ulaştırılmasını da büyük bir sorun hâline getiriyordu.
58
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Hilal-i Ahmer Genel Merkezi önce yardım malzemesine ücretsiz nakliye
sağlayabileceğini ummuş59 ama bu olmayınca hiç olmazsa normal taşıma
ücreti lınmaması için başvurular yapmıştı. Sonunda aşağıda görüldüğü gibi,
Nafıa Vekaleti, Devlet Demir Yolları’nın kıtlık bölgesine gönderilen yüklerden
Kasım ayı sonuna kadar özel indirimli ücret alınmasını kararlaştırmıştı:60
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve
Limanları İdare-i Umumiyesi - Tahrirat
31246/28

Ankara, 8.X.1928

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)

1928 yazında Anadolu’yu kasıp kavuran kuraklığı izleyen kıtlık, kış
aylarında da sürdü. Üstelik kış bastırınca aslında tarımla uğraşan ama kuraklık
dolayısıyla ekmek parası kazanmak için bir çoğu civara dağılmak zorunda
kalmış halkın artan yakınmaları yılın son haftalarında en üst boyutlara çıktı.
Çaresiz kimselerin, neredeyse aynı dercede çaresiz kalmış resmi makamlara
içinde bulundukları feci durumu bildiren dilekçeleri biribirini izlemektedyi.
Aşağıdaki dilekçe, benzeri bir çoğuna örnek oluşturmaktadır:61
Başvekalet-i 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 çıbanı
haline geleceğimizi hatırımıza bile getirmiyorduk. Fakat şu geçen yıl
hayalimizden bile geçmeyen faciaları nihayet bir hakikat haline soktu:
Dün saçtığı tohumların filizlerine ümit ve emelleriyle karlar altında ilk
bahar hayatı yaşayan delikanlılarımız, bugün iş bulmak için dağıldıklan
yerlerde yalnız kendilerinin ekmeğini bile kazanamıyarak türlü sefaletler
içinde can çekişiyorlar.
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Dün ineklerinin, koyunlarının ve keçilerinin sütlerine heleği taşıyan
gelinlerimiz, bu gün kendi göğüslerinde kuruyan süt gözlerinin üstünde
açlıktan gözleri kapanan yavrularıyla birlikte kara topraklara gömülüyorlar.
Dün yuvalarının cıvıltılan içinde ak saçlarıyla birer saadet meleği gibi
dolaşan ihtiyar nine ve dedelerimiz, bugün dağıldıkları şehirlerde bir dilim
ekmek için yüzlerine çarpılarak kapanan kapılardan merhamet dileniyorlar.
Dün bütün bir ailenin en büyük ümidini teşkil eden oğul ve kızlarımız,bugün
hizmetçilik için baş vurdukları yerlerden red oluna oluna nihayet çamurlar
içine düşerek namus ve ırzları pahasına karın doyurmaya çalışıyorlar. Daha
fazlasını biz söylemiyeceğiz. Takdir ve tasfirini bizi düşünmek mevkiinde
bulunanların yüksek dimağ ve duygulu kalplerine bırakarak dileklerimize
başlıyoruz. Şimdiye kadar tekrar tekrar yaptığımız müracaatlar neticesinde
bir dirhem yiyeceği ve bir tane ekeceği bulunmayan bizler (ki Bor kazası
dahilinde sekiz parça 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
1. 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 kızılanmızı şu korkunç sefaletten korumak ve kurtarmak
üzere iaşemize yârdım için vakit geçirmeksizin harekete 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 kadarına imdat kolunu uzatmak ve
ne kadarına şefkatli kucağını açmak imkanını bulabilirse, bir an evvel bize
bildirmesini Maarif Vekaleti 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 kanatlan altına sığınarak istirham ederiz.
20 Aralık 1928
Ulukışla Karyesinden Mahmut Ağçeken Karyesinden Ayşe Uluviran
Karyesinden İzzet Bor Kazası Karakapu Karyesinden Muhtar Haşan Emet
Karyesinden Abdurrahman Bereke Karyesinden Şıhlı Narezen Karyesinden
Seyfi Akşeviran Karyesinden Yusuf

Bu yakınma dilekçesi, birçok yetkilinin yanısıra Başakan İsmet Paşa
da görüp imzaladıktan sonra İktisat Vekili’ne iletilmişti. O da bizzat yazıp
imzaladığı bir yazıyla durumu Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi’ne
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duyurmuştu.62 Bunun üzerine Cemiyet, yardımlarını daha verimli hâle
getirebilmek için kuraklık bölgesinde incelemeler yaptırmayı kararlaştırdı.
12 Ocak’ta Bor Kazasında incelemeler yapmak üzere görevlendirdiği
Müfettiş Fahri Bey’den sonra63 başkalarını da durum saptamaları yapmak
üzere çeşitli kazalara gönderdi. Müfettişler de, görev bölgelerindeki açlık
çeken kimselerin sayısını, yapılan yardımın türünü ve miktarını, bunun
nüfusa gereken yardımı karşılamaktaki yetersizliğini, hali-vakti yerinde
sakinlerin yaptıkları bağışları hatta bazı yerlerde depolarda tahıl saklandığını,
şahısların bile bunu yaptığını saptadıkları gözlemlerinin sonucunu aşağıda
örnek olarak verilen yazının benzerleriyle Cemiyet Genel Merkezine ileterek
gerçek durumun bilinmesini sağladılar.64
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi Muhasebe
Birinci Mıntıka Müfettişliği
Adet

Ankara, 17.1.1929

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 muhtacin için yapılan tahkikat neticesi zirde arz olunur:
(Maruzatım uzunca olduğundan tasdiden içtinaben (sıkmaktan çekinerek)
ve mesa-ı kanuniye tevfikan eski harflerle arz olunmuştur).
1. 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 muavenettirler. 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 dağıtmış ise de
hane başına 5 lira isabet etmiştir. Bu para da açlık zaruretiyle 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 olarak
verilen bu undan dahi birkaç gün istifade edilmiştir. Bu köyde çalışabilecek
erkekler dahi varsa da işsizlikten dolayı bunlar da mustar 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 tashihatla doğrudur. 59 hanede 215 muhtaç vardır. Bu
haneler mensubininden çalışabilecek erkekler; harice çalışmaya gitmişlerse
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de ailelerine yardım edemiyorlarmış. Bu köyde iaşe ihtiyacı vardır. Tarlaların
kısm-ı azami 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
otuz kadarı kuraklıktan ve geçen seneki soğuklardan müteessir olmuşlardır.
Fakat bu 65 köydeki ihtiyaç daha fazladır. Nadas edilmiş tarlanın onda bir’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. İdare- i 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 olanlan da atiyen müzayakaya 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
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 tarlalarının kısm-ı azami
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
Ahmer’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 buğday olması 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 makbuzla toplanmasını ve kayda
geçirilerek Merkez-i Ûmumi’den istizan-ı keyfiyetle ona göre sarfiyat icrası
lüzumunu anlattım. Maktu makbuzla 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 kazalarındaki muhtacin için iane verdiklerinden, bunların
heveslerini kırmamak için -eğer Hilal-i Ahmer’imzice yardım edilecekse
tahsis buyurulacak mebaliğden mahsubu icra olunmak üzere toplanılacak
ianatın maktu makbuzla toplanılmasının ve kamilen mahallinde sarfının ve
yalnız mikdar-ı ianenin iş’arı lüzumunun Haymana ve Polatlı şubelerimize
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emir buyurulması ve isteyecekleri miktar kadar fazla maktu makbuz
gönderilmesinin halen ve atiyen pek muvafık olacağı kanaatindeyim.
Keskin ve Bala kazalarına ait maruzatımı; Keskin ve Bala’ya gittikten
sonra bu hafta içinde ayrıca arz edeceğim efendim.
Müfettiş Mustafa (imza)

Müfettişler incelemeler yaparken Anadolu’nun çeşitli yörelerinden
halkın birbirini izleyen yakınmaları, sadece Başvekalet ve İktisat Vekaletine
yansımakla kalmayıp Dahiliye Vekili ve tek siyasal parti olan Halk Fırkası’na
da ulaşmıştı. Artık gerçekten insanlar açlıktan ölüyordu. İntihar edenler bile
olmuştu. Devlet, üstesinden gelemediği bu felaket karşısında Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin bir an önce daha etkin duruma gelmesini istiyordu. Durum
Halk Fırkası yetkilisinin65 yanı sıra, bizzat İçişleri Vekili Şükrü Kaya’nın,66
İktisat Vekili Mahmut Esat ve valilerin yazılarıyla67 Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne
yansıtılmıştı.
Öte yandan halkın içler acısı durumunu gören Cemiyet, Temmuzdan
Ocak ayı sonuna kadar kıtlık bölgelerine un göndermiş, bu işlem her
zamanki gibi sıkı sıkıya izlenirken un yerine buğday gönderilmesinin
daha yararlı olacağı da anlaşılmıştı. Bunun üzerine 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 yapıldı. Bu ölçüyle
değinilen yerlere yılın ilk aylarında 1.200.000 kilo buğday dağıtıldı.68 Ancak
hasat zamanının uzak olduğundan ve kuraklık bölgelerinde yoksulluk
süregeldiğinden halka dağıtılan buğdaya mısır da eklendi. Her zaman
olduğu gibi, bu kez de mağdurlara yardım olarak gönderilecek ürünler
rasgele alınmamıştı. Yetkililer, cinsinin iyi, fiyatının elverişli olanını bulmak
için seferber olmuşlardı.69
Kurumun 100,000 den fazla kişiye dağıttığı 4.000.000 kilo un, buğday
ve mısırın tutarı 3.600,000 lirayı aşmıştı. Kuraklık yardımları kurumun
kasasını sarsınca, yeni yardımlara hazır olabilmek için Cemiyet, valiliklere
ve halka seslenmeye karar verdi. İşe biraz resmilik karıştırmanın desteği
çoğaltıcağı düşüncesiyle olmalı, bütün illere “Hilal-i Ahmer Reisi ve Sıhhat
65
66
67

68
69

K.A.D. 1462. Bk. Belge: 108
K.A.D. 1462. Dahiliye Vekili’nin yazısı için bk. Belge: 109
K.A.D. 1462. İktisat ve Dahiliye Vekilleriyle Kırşehir Valisi’nin örnek olarak
verilen yazıları için bk. Belge: 110 (5 sayfa)
THAM Sayı 91, s.139
K.A.D. 307, K.A.D. 83 İlgili iki örnek için bk. Belge: 111 ve 112
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Vekili” imzalı aşağıdaki yazı tellenerek Kurum’un yapmakta olduğu
yardımlara il bütçelerinden fon ayırarak katkıda bulunmaları istendi: 70
Telgraf Tamimi
“..............................Vilayetine
Hilal-i Ahmer Merkezi Umumisi 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 genelgesiyle de halktan bağış olarak para gibi zahire
de kabul edilmesi istendi.71 Bu isteğe hemen yanıt alındı. Şube başkanları,
gerekli yerlere dağıtılmak üzere ilçelerden depolarına topladıkları tahılı
türüne ve miktarına göre ayırarak vakit geçirmeden Genel Merkez’e
bildirdiler. Halkın özveriyle büyük katılım gösterdiği bu uygulama,
izleyen yıllarda da sürdürüldü.72 Öte yandan, Kurum, yaptığı ve yapacağı
çalışmalarını aşağıda verilen 12 maddelik ara değerlendirme paketi
şeklinde toplamıştı:73
1.

2.

3.

70
71
72
73

Konya’nın Cihanbeyli Kazası köylerinden sekiz köyde 280 nüfusun
pek ziyade muhtaç bir hâlde bulundukları Cumhuriyet Halk Fırkası
Müfettişliği’nin raporu üzerine İktisat Vekaleti Celilesinden tezkere-i
mahsusa ile Merkez-i Umumiye bildirilmesi üzerine işbu muhtacine
onar günlük un tevzii o havalideki müfettişimize tebliğ edilmiştir.
Bu halkın iaşe mevadıyla bereaber tohumluğa da ihtiyacı olduğu
bildirilmektedir:
Konya’nın Karaman Hilal-i Ahmer Şubesi riyasetinden Merkez-i
Umumiye mevrud telgrafnamede açlıktan vefiyat başladığı cihetle
acilen iki vagon un talep edilmektedir;
Konya’nın Mürsel Efendi Nahiyesi’nde ve köylerinde açlık
hükümferma olduğu ve bu yüzden vefiyat başladığı Nahiye
Müdürü’nün vilayete vaki olan müracaatı üzerine Dahiliye ve Sıhhat
ve İçtimai Muavenet vekaletlerinden bildirilmektedir;

THAM Sayı 91, s. 132
THAM Sayı 96, s. 311
K.A.D. 83, Örnek yazılar için bk. Belge: 113 (5 sayfa)
K.A.D. 1462. Özgün metin Belge: 114 olarak verilmiştir.
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4.

Malatya’nın Kemaliye, Arapgir ve diğer kazalarıyla merkezi
vilayetin bazı mahallerinde elyevm açlık hükümferma olduğu
ve iki aylık iaşelerinin temini la-büt bulunduğu makam-ı vilayet
ve ahali tarafından Başvekalet-i Celile’ye çekilen telgrafnamede
bildirilmektedir (Evvelce yapılan tetki katta 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 muzdarip bulunduğu bildirilmekte ve evvelce Hilal-i Ahmer
tarafından tevzi edilen 118.382 kilo undan ibaret olan muavenet kafi
görülmeyerek devamlı yardım talep olunmaktadır.
(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
oldukları 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 5.000 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 ila 6.000 nüfusun ve

9.

Bala Kazası’nın Akviran ve Çarsancak köyleri halklarının 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.

10. 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.
11. Sivas Vilayeti’nin Gürün Kazası ahalisi namına muhelif imzalarla
İktisat Vekaleti’ne çekilen telgrafnamede 200 hanede 800 nüfus için
devamlı muavenet istenilmektedir.
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12. Çorum Vilayeti’nin Gökdere Karyesi’nde 22 hanede 106 nüfusun aç
kaldıkları mahalli jandarma kumandanlığının tahkikatıyla sabit olup
bunlar için yemeklik talep olunmaktadır.
Üçüncü Maddesinde açlıktan ölümlerin başladığına dikkat çeken
bu yazıdan önce, hatırlanacağı gibi Dahiliye Vekili Şükü Kaya Konya’nın
Mürsel Efendi köyünde 6 yaşında bir çoçuğun açlıktan öldüğünü
öğrenince duruma şahsen eğilmiş ve Cemiyet’in ilgisini istemişti.74 Hilal-i
Ahmer Cemiyeti Reisi ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Dr. Refik Bey
de zamanın seyri içinde yukardaki verileri değerlendirerek acıklı durum
hakkında Başbakanlığı belli aralıklarla yazdığı ikisini de örnek olarak
verdiğimiz raporlarla bilgilendirdi:75
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi Ankara, 6 Teşrinisani 192(9)
(3 numrolu rapor sureti)
Başvekalet-i Celileye
Hudut ve isimleri malum bulunan kuraklık mıntıkaları için heyet-i celile-i
vekilece ittihaz olunup makam-ı samilerinden tebliğ buyurulan kararname
üzerine bu menatıka muavenet hususunda Temmuz 1928 iptidalarında
faaliyete geçen cemiyetimizin, izam kılınan memurlarımız 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 ihtiyaçlarına
kafi un miktarım 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 raporlarımızla arz
edilmişti.
Şu suretle kuraklık mıntıkalarında 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 260.960 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 iştigal olunan 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.
74
75

İlgili yazı 109. Belgede verilmişti
K.A.D. 1462 Bk. Belge: 115 (rapordan 3 sayfa)
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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 ihtiyacatına
göre tertibat alınarak bu meblağ ile iktiza eden muavenetin ifası mahalli
Hilal-i Ahmer merkezimizle Malatya vilayetine tevdi olunmuştur. Ayrıca da
mahalli valilikten gösterilen lüzum üzerine Çankırı Vilayeti için de 65.000
kilo un satın alınarak 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 kabil olabilecektir.
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 huzur-ı samilerine 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-ül arz cetvelde görüleceği üzere ol babtaki
karara tevfikan iş sahalarına sevk olunan 52 nüfus ithal edilmemiştir. İş
sahalarına sevk edilen nüfus miktarı 3 numrolu cetvelde ayrıca arz edilmiştir.
Berveçh-i maruz 2 numrolu cetvelin de tetkikinden müsteban buyrulacağı
veçhile halen: Konya Vilayeti’nde 18.245, Aksaray Vilayetinde 16.340; Yozgat
Vilayeti’nde 6.765, 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-ül arz 2 numrolu cetvel mucibince
miktarları tesbit olunan muhtacinin ne gibi mevada ihtiyaçları olduğuna ve
bu mevaddın temin-i tedariki hususunda ne gibi tedabir ve tertibat ittihazına
dair mahallerinden aldığımız raporlar da basit olunan mütaalaat netayicini
berveçhizir hulasaten arza müsaaraat eylerim:
Konya Mıntıkası: Kurak köyler ahalisinden bir kısmının yiyeceği olduğu
kadar bir kısmının da hayvanlara 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 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
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müşkilat ve imkansızlık yüzünden uzun zaman İhtiyacına tekabül edecek
un ve zahirenin şimdiden depo edilmesi zarureti anlaşılmaktadır. 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; 2- Muhtac-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 kabil olamıyacağı 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 zürraa tohumluk tevziinin aynen ifası
ve bunu zürraı maişet-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 eylediği tohumluk parasını
alacaklılarına vermekte ve kısm-ı diğerini orada kaldığı müddetçe iaşesine
sarf eylediği ve kezalik burada da lüzumu olan zahire ve tohumluğun mahallen
tedarikine imkan olmadığından hariçten celbi bildirilmektedir.
Eskişehir ve Afyonkarahisar Mıntıkaları: Burada da uzun müddet devam
eden kuraklık dolayısıyla yem tedarikinden aciz kalan halkın çift hayvanatını
satmakta oldukları 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 mıntıkalarındaki
ihtiyacat hemen hemen aynı evsafı göstermektedir. Tazimat-ı mahsusamızı
teyide müsaraat eyleriz efendim hazretleri.
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Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti76
Merkez-i Umumiyesi
(4üncü Rapor)
Başvekalet-i Celileye:
Hudut ve isimleri Heyet-i Celile-i Vekilece tesbit buyurulan kuraklık
mıntıkaları 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 mıntıkaları 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 pek şiddetli olan
mahaller halkının ihtiyaçlarını tamamen tatmin edemediği ve gerek işbu
mıntıkalarda ve gerek heyet-i vekilece tesbit buyurulmuş 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 müfettişleri tarafından mahallerinde icra edilen
tahkikat neticesinde verilen raporlar mündericaatından anlaşılmaktadır.
Bu kabil mevadd-ı iaşe ve tohumluğa muhtaç olan mahaller halkının
miktarı ile ne gibi mevadda ihtiyaçları bulunduğu 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 vefiyat başladığı cihetle acilen iki vagon unun irsali talep edilmektedir.
Yine Konya’nın Mürsel Efendi nahiyesinde ve köylerinde açlık hükümferma
olduğu ve bazı vefiyat vakaları kaydedildiği anlaşılmaktadır.
2. Malatya’nın Kemaliye , Arapgir ve diğer kazalarıyla merkez-i vilayetin
bazı mahallerinde elyevm açlık hükümferma olup işbu muhtacinin iki aylık
mevadd-ı iaşeye ihtiyaçları bulunduğu bildirilmektedir. Evvelce bu vilayet
muhtacini 3.500 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.
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Evvelce tesbit edilmiş olan kuraklık mıntıkalar haricinde:
5. Kayseri Vilayeti’nin kaza ve köylerinde halkın kuraklıktan müteessir
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 5.000 kişiyi mütecaviz halkın elyevm aç
bulundukları ve Keskin Kazası’nın 134 köyünde 1.320 hanede 5-6.000 kişinin
ve Bala Kazası’nm 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 anlaşılmaktadır.
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 nüfüs-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 menatıkı 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 heyetince 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.
30 Kanunusani 1929
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Öteyandan, bazı sert eleştirilere karşın halkın geneli Hilal-i Ahmer’in
olağanüstü uzun süren ve çok yaygın olan bu kıtlıktaki ciddi çalışmalarının
ve yardımlarının bilincindeydi. Bu duygular, valiler aracılığıyla Kurum’a
bildiriliyordu. Cemiyet’e gönderilen teşekkür yazılarından ikisi şöyleydi:77
“Vilayet felaketzedelerine siyanetkar şefkat duygularile koşan heyet-i
muhteremelerine bu kıymetli yardımlarından dolayı vilayet umumi meclisinin
samimi şükranlarını arz ederim efendim.
20/3/29 Kütahya
Vilayet Umumi Meclisi Reisi Vali Feyzi ”
“Geçen yıl Vilayet halkının hayat ve maişetini güçlüklere uğratan kuraklığa
karşı on bin lira ile yardıma koşan Hilaliahmere minnet ve şükran duygularının
halk namına ünlü Cemiyetinize iblağına Vilayet Umumi meclisinin karar
verdiğini tazimatla arz ederim.
Mardin Valisi Hadi”

Cemiyet, kuraklık yüzünden yerlerinden ayrılanların gittikleri
yerlerde iş bulamayıp er geç evlerine dönmek isteyenlere de Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekaletlerinin Kurum emrine verdiği 1000 lirayı dönüş
parası yapmaları için dağıtarak yardımcı oldu. Nitekim Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin yaygınlığı ve yoğunluğuyla özel bir yeri olan 1928 kuraklığı
ve onları izleyen kıtlıklardaki dolugizgin yardımları ilerideki benzer
felaketlerde de sürdü:
Örneğin, 1933 yılında halkı yoksul bırakan kuraklıkta Cemiyet;
Tarsus, Seyitgazi, Elazığ, Erzurum, Kars, Doğu Beyazıt, Çumra’da durumu
sarsılanlara 7.900 lira dağıttı, ayrıca bol miktarda buğday yardımı yaptı.
Kuraklık ertesi yıl da sürünce benzeri dağıtımları bu kez Eskişehir, Sarıkamış,
Beyazıt, Aksaray, İğdır, Eleşkirt, Rize, Kars, Şamşat’a 13,397 lira nakit, 3.882
liralık gıda malzemesi; 1935 yılında da Cihanbeyli, Rize, Şamşat’a 132,000
lira nakit para göndererek yaptı.
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Bu yardımlar, çoğu kez, aşağıda 1936 yılına ilişkin örnekte görüldüğü
gibi, yasa çıkarılarak yapılıyordu:78
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, 2661 ve 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.
Madde: 4- Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Sıhhat ve İçtimai
Muavenet ve Ziraat Vekilleri memurdur.
S.M.5/6/1936

Sözünü ettiğimiz gibi bu zor anların dağıtımları, Kızılay eliyle
sürdürülürken vatandaşların da bağışlarını duraksamadan Cemiyet’in yetkili
birimlerine ulaştırmaları, Kurum’a duyulan güvenin de bir göstergesiydi.
Örneğin, açlık çekenlerin hiç olmazsa ekmeklerini yapabilmeleri için
Kızılay’a sık sık buğday gönderen hayırsever vatandaşlar zaman zaman da
kestikleri hayvanların etlerinden kavurma yapıp gönderiyorlardı. Cemiyetse
bu güveni sarsmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor, en sıkışık
durumlarda bile bütün işlemlerini kayıtlı, makbuzlu, faturalı yapmaktan geri
kalmıyordu.79
Sözün özü, Kızılay Cemiyeti, büyük savaşları izleyen yılların sarsılmış
ekonomisiyle ülkede zaten bir çok tüketim mallarının eksikliği çekilirken
buna eklenen kuraklıklar ve kıtlıklarda halkın en güvenilir yardım kaynağı
olmaktan hiç ayrılmadı. Örneğin, 1940 kuraklığında Karadeniz’de Rize, Cide,
78
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İnebolu ve Trabzon’da muhtaç halka 900.000 kilo mısır dağıtmış, ertesi yıl da
30.361,60 liralık farklı yardımlarda bulunmuştu.80 İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonraysa ne kuraklıklar son buldu ne de kıtlıklar önlenebilindi. Ancak savaş
yılları geride kalıp teknolojik gelişmeler pek çok soruna çare buldukça,
Cumhuriyetle başlayan sanayileşmenin ürünleri alındıkça Türkiye’nin
ekonomisi de eskiye oranla düzeldi ve halkın yaşam düzeyi de yükseldi.
Ne var ki bu düzelme toplumun pek de büyük olmayan bir yüzdesi için
oldu. Şöyle ki çağdaş gelişmelerle kuraklık karşısında yağmur bombalarıyla
yağış sağlanması, doğa koşullarının yol açtığı “kıtlık” olarak adlandırılan
açlık sorununu yok etmesi gerekirken bu az gelişmiş çevrelerde ekonomik
yoksulluktan kaynaklanan “yetersiz beslenme” ye dönüştü. Kızılay Derneği
ise her zamanki gibi, bu durumda da görevden kaçmadı. II. Dünya Savaşı
yıllarında aşocakları açarak fakir halka dengeli beslenebileceği yiyecekleri
dağıtmak, günümüzde de sürdürdüğü bir halk hizmeti oldu. (Resim 62)
6. YANGIN
Yangınlar, dünyanın her yerinde karşılaşılan, önlenebilir olaylar
olduklarından doğal afet sayılmayan, bununla birlikte büyük can ve mal
kaybına neden olabilen sarsıcı olaylardır. Yangınların kökeni, insanoğlunun
ateşi bulması kadar eskidir. Nedenleri çok çeşitlidir ve ormanlarda, kırsal
kesimlerde, kentlerde farklıdır. Ama genellikle bilgisizlik, dikkatsizlik,
önlemsizlik ve ihmal hepsinde baş nedenlerdir. Yangını önlemek ve
söndürmek yolunda örgütlenmelerse insanlığın düşünsel gelişmeleriyle
80

Rapor 1942, s.7; Rapor 1944, s. 4.

262

öne çıkmış, bu yönde ilk örgütlenmeler Fransa ve Macaristan’da yapılmış
ve geçirilen çeşitli aşamalardan sonra günümüzdeki çağdaş konuma
ulaşılmştır.
Türkiye’de de bilgisizlik başta gelmek üzere türlü nedenlerle çok sık
karşılaşılan yangınlar çoğu kez sıcak ve kuru Temmuz–Ağustos ve rüzgârlı
olabilen Eylül-Ekim aylarında çıkmış, toplumu doğal afetler kadar mağdur
etmiştir. Kırsal kesimlerde çoğu kez hasat dönemlerinin sonunda hava
koşullarını gözetmeden ve önlem almadan bilinçsizce anız yakıldığında
çıkan yangınlar çarçabuk başka arazilerle oturma birimlerine yayılarak halkı
hem evinden hem ürününden yoksun bırakan hem de canlar alan afetlere
dönüşmüştür. Çoğu kez dikkatsizlik ürünü olan orman yangınlarıysa doğa
dengesini, ekolojik dokuyu bozan, ülke ekonomisini etkileyen, yine can ve
mal kaybına yol açan sarsıcı olaylar olmuştur.
Oturma birimlerinde, özellikle de büyük kentlerdeki ahşap mimari
ve belli bir şehircilik anlayışı izlenmeden kurulan mahallelerdeki çok yakın
yapılaşmalar da İmparatorluk günlerinden beri yangınların çarçabuk
yayılmasına ve her bakımdan büyük kaybıplar getirmesine yol açmıştır.
Yangınları söndürmeye yönelik sistem ve örgütlenme yokluğu da bu
felaketlerin yol açtığı kayıpların büyüklüğünü etkileyen bir başka neden
olmuştu.
Osmanlı İmparatorluğu’nda özellikle İstanbul’da çok sık görülen
yangınlara karşı bilinen ilk resmi önlem III. Murat (1574-1595) Dönemi’nde
evlerde fıçıyla su ve merdiven bulundurulması için ferman çıkarılmasıyla
alınmıştı. Lale Devri’nde de III. Ahmet ve Damat İbrahim Paşa, Venedik
Seferin’den sonra İstanbul’a yerleşen ve Gerçek Davud adını alan bir
Fransız mühendise 1720 yılında Yeniçeri Ocağı’na bağlı Tulumbacı Ocağı’nı
kurdurmuştu. Bu ocak II. Mahmut’un (1809-1839) 1827’de yeniçeriliği
kaldırmasıyla son bulmuş, yenilikçi padişah kurduğu Asakir-i Mansure-i
Muhammediye içinde Yangıncı Taburu’na yer vermişti. Bu tabur 1828’deki
büyük İstanbul yangınından başlayarak yıllarca yangınlarda hizmet eden
birim olmuştu. Abdülaziz de (1861-1876) yangınlarda daha örgütlü olmak
için Macaristan’dan konunun uzmanı Kont Szenchseni’yi davet ederek
1874’de Askerî İtfaiye Teşkilatı’nı kurdurmuştu. 50 yıl hizmet veren bu
kuruluşun yetersizliği 1917 yılının İstanbul yangınında anlaşılınca 1923
Eylülünde İstanbul Belediyesi İtfaiyesi’ne dönüştürüldü. Bir yıl sonra da
Ankara Belediyesi İtfaiyesi kuruldu. Ne var ki örgütlenmeler dar alanlarda
ve yetersiz olunca hemen hemen her yangın çarçabuk yayılmakta ve büyük
bir felaket halini almaktaydı. Bu durumda yangınların söndürülmesi, çoğu
kez önce Allah’a sonra mahalle halkına kalmakta, yangından zarar görenler
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de gözlerini devlete çevirip avuçlarını komşularına açmaktaydılar. Üstelik
İstanbul gibi kentlerdeki yangınlarda tarihî binalar, içlerindeki tarihî antika
eşyalar da yanıyor, toplumsal tarihin bir sayfası kül oluyordu.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kuruluşundan sonra bu kurum bütün
felaketlerde olduğu gibi yangınlarda da halkın yanına koştu. Yangının
söndürülmesinde olmasa da yaralarının sarılması için felakete uğrayanlara
büyük bir umut kapısı oldu. Örneğin, Cemiyet’in gönüllüleri değinilen 1917
İstanbul yangınından sonra adresi bile olmayan yüzlerce kimseyi alevlerden
kül olmuş harabeler arasından bulmuş, Kurum, 6.423 nüfusu bulan 1.731
evsiz kalmış ailenin 200’den fazla sayıda camilere, medreselere, hamamlara
yerleştirilmesine yardımcı olmuş, gazetelerde duyurular yaparak belli yerlere
çağırdığı yangınzedelere yaklaşık 50.000 liralık eşya, giysi, çamaşır dağıtmış,
yaklaşık bir yıl 6.000’den fazla aileye türlü yardımlarını sürdürmüştü.81 9 Eylül
1922’de Türk ordusunun İzmir’e girmesi üzerine kentten kaçan Yunanlıların
13 Eylül’ün ilk saatlerinde çıkardığı beş gün süren ve kentin yarısından
fazlasının harab olduğu büyük yangında da Hilal-i Ahmer İzmir Merkezi
zarar görenlere ivedi gereksinimlerini karşılamaları için hemen 33.495 lira
dağıtmıştı. Genel Merkezin çağrısı ve civar illerin de katkılarıyla Cemiyetin
şubeleri ilk yardımların ardından evleri yanan İzmirlilerin sağlık, konut ve
gıda gereksinimlerini karşılamak başta gelmek üzere aylar boyunca farklı
yardımlarını sürdürmüştü.82 (Resim 63)
O yılların bir başka büyük yangını da 26 Ağustos 1923 Pazar günü
rüzgârlı bir havada Sarıyer’de bir fırında çıkan ve çabucak çevreye yayılıp
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yedi saat söndürülemeyen yangındı. Sarıyer’in büyük bir kısmına zarar
veren yangında 50 dükkan, 550 ev yanmış, yaklaşık 1.600 kişi evsiz kalmıştı.
Bunun üzerine Hilal-i Ahmer Merkezi, Sarıyer’e hemen çadır ve gıda yardımı
yapmayı karalaştırdı, bir yandan da üyelerinden Hıdır ve muhasebeci Bedri
beylerden de yangın bölgesinde gözlemlerde bulunmalarını istedi. Bu
kimselerden dükkanların ve fırınların yanmış olduğu öğrenilince 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 baş vurusu üzerine, dört nüfustan fazla olan fakir ve bütünüyle
yoksul kalmış ailelere on günden sonra da yemek dağıtıldı.83
Cumhuriyet Dönemi’nde de yangınlar, özellikle büyük kentlerde
süregelen çarpık yapılaşma, yoğun nüfus ve iş yerlerindeki tedbirsizlikler
dolayısıyla can yakmayı sürdürdü. 1925 yılı sonbaharında Karabiga
ve Seydişehir’de çıkan yangınlar, tam da başlangıçta söz edildiği gibi
rüzgarlı havada saman damlı evleri olan köylerin tamamen yandığı
felaketlerdi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti aynı sıralar ve Heybeliada’da çıkan da
dahil üç yangına da hemen Eskişehir deposundan çadır, giyecek ayrıca
gıda malzemesi göndererek mağdurların en öncelikli gereksinimlerini
karşılamaya çalıştı.84 Dönemin büyük yangınlarından biri 1926 yılının Ekim
ayında çıkan ve çok yaygın bölgeye atlayıp 120 evin yanmasına neden
olarak çoğunluğu göçmen yüzlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Maltepe
yangınıydı. Bu yangında Cemiyet’in benzeri felaketler için ayrılan 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:85
14- 30 Ekim tarihleri arası
31 Ekim-20 Kasım arası
3-17 Ekim tarikleri arası
Eşyaların nakliyesi için

247 kişiye
91 kişiye
95 kişiye
Toplam

Kilo
2.099,5
781
259

Tutarı-kuruş
29.393
12.194 \
3.623
4.774
49.994

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 resmî yapıların
83
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da tamamen yandığı 1927 Taşköprü yangınıydı.86 Bu yangında Cemiyet,
felaketzedelere 5000 lira katkıda bulunmuştu.
İlginçtir ki en büyük yangınlar arasında yer alan 1927 yılının Üsküdar
yangını da Ağustos’ta çıkmıştı (23 Ağustos). 131 evin yandığı, yüzlerce
ailenin perişan olduğu bu yangında mağdur olanlara gerekli yardımın
gecikmeden yapılabilmesi 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 Müdürü’nün yer aldığı özel bir komisyon
kurulmuştu. Böylece yardımda bulunmak isteyenler bağışlarını doğrudan
Komisyona iletebileceklerdi. Ancak hızlı hareket edilmek istenmesine
karşın ilkin başvuru noktasının açıkça belirtilmemesi yardım etmek isteyen
pek çok kimseyi ve kuruluşu günlük gazetelere yönlendirmişti. Aşağıdaki
örnekte yangından zarara uğrayanlar için toplanmış bir paranın nereye
gönderileceği bilinmediğinden Milliyet Gazetesi aracılığıyla Komisyon’a
ulaştırıldığı görülmektedir.87
Milliyet
Siyasi Yevmi Gazete
İdarehanesi: Bab-ı Ali Caddesinde Vatan Matbaası
Telgraf Adresi: İstanbul, Milliyet
Telefon: İstanbul 37
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsküdar Harikzedeler Komisyonu Riyaset-i
Muhteremesine
Muhterem Efendim,
Üsküdar harikzedeganı için komisyon-ı alilerinin teşekkülünden
mukaddem İttihad-ı Milli, Union ve Anadolu Sigorta şirketleri namına Mösyö
Pios tarafından 1000 ve 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 buyurulmasını 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: 10 Eylül 927
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Yardımların çabucak yerine ulaşması için çabalayan Hilal-i Ahmer
Cemiyeti de bu iş için Üsküdar Kaymakamı, Belediye Müdürü Hilal-i Ahmer
Şubesi Reisi Halk Fırkası mutemedi ve bazı Üsküdar memurlarından
oluşan bir de alt komisyon kurmuş, bu kimseler de işi hızlandırmak için
halka seslenişlerle yardım paralarının Cemiyet’e de gönderilebileceğini
duyurmuşlardı. Bu meyanda Komisyo’nun çalışmalarını bizzat izleyen
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti İstanbul
Merkezi Başkanı Ali Paşa da komisyona beşer bin lira bağış yapmışlardı.88
Bireylerden, kurumlardan89, hatta Almanya ve Belçika gibi yabancı
ülkelerden de gönderilen yardımların çoğu, “Üsküdar Harikzedelerine
Yardım Komisyonu” adına yollanmakta,90 Komisyon da gerekli dağıtımı
yapmaktaydı. Bir de aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, yardımını İstanbul
Şehremaneti’ne gönderen yabancı firmalar da vardı. Bunlar da hemen
Hilal-i Ahmer’e gönderilmişti:91
Türk Anonim Elektrik Şirketi
Dersaadette Beyoğlunda Tünel Meydanında Metro Hanında Telgraf
Adresi; Dersaadet Elektrik - Telefon Numrosu: Beyoğlu 692-693 Ticaret
Odasına Kayıt Numrosu: 498,
Numro: 2139
Şehremanet-i Aliyyesine:
Efendim Hazretleri,
Ahiren Üsküdar’da vukua gelen harik-i hanumansuzdan fevkalade
müteessif olan şirketlerimiz harikzedelere muavenet için tertib olunan ianata
iştirak eylemek arzusunda bulunduğundan elektrik, tramvay, tünel ve manye
şirketleri namma Galata’da Osmanlı Bankası’na keşide edilen 500 liralık bir
çeki takdim etmekle kesb-i fahr eder ve meblağ-ı mezburun harikzedelere
tevziini rica ve bilvesile takdim-i ihtiramat eyleriz efendim hazretleri.
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 Hazretlerine teslim ediniz.
6 minh.

88
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İstanbul’un kalabalık ve çok tanınan bir bölgesinde olduğundan özel
önem taşıyan Üsküdar yangınında da Cemiyet yardım etmek için olduğu
kadar, yardımların yerini bulması için de bütün olanaklarını seferber etmiş
ve uzun süre İstanbul merkezinde bağışları toplamayı sürdürmüştü.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin bütçesindeki yangın ödeneğinden 500
lira yardım yaptığı elli haneden kırkının tamamen yandığı Tosya Eksen
köyü yangını92 gibi 1 Ağustos Kütahya yangını da 1928 yılının büyük
yangılarındandı. 190 dükkan, 81 ev, iki medrese, bir cami ve bir de okulun
tamamen kül olduğu bu - yangında halkın büyük bir kısmı evsiz, esnaf da
dükkansız, sermayesiz kalıvermişti. Hilal-i Ahmer hemen yangında mağdur
olanlar için Kütahya Merkezine 5.000 lira göndermiş, bu para kurulan
komisyon tarafından en çok gereksinmesi olanlara dağıtılmıştı.93 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.94
Genç Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da 1929 yılının Temmuz ayındaki
Tahtakale yangını da esnaf ve halk arasında büyük zarara yol açmıştı.
Cumhurbaşkanı’nın hemen felaket bölgesine koştuğu, Hilal-i Ahmer’in de
mağdurlara bütün olanaklarını seferber ettiği yangın geceyarısı bir keresete
deposunda başlayıp sabah yaklaşık 9:30’da söndürülebilmişti. Yangında
100’e yakın ev, 5 han, 500 dükkan bir cami ve üç fırın yanmış, yaralılara tibbi
bakım, mağdurlara kalacak yer, yiyecek-içecek sağlayan Kızılay, burda da
yardımılarını aylarca sürdürmüştü.95 (Resim 64)
Daha ileri yıllara bakarsak 1941’de sadece Genel Merkez’den
Beypazarı’na 15250, Çankırı’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 katkılarını göndermişlerdi.96 Aynı yıl Gerede’de Samet
Köyü, Kütahya’da Emet ve Güneysu Köyü, Akseki’nin Güzelsu Köyü, Tosya’nın
Çukur ve Çığa köyleri, Sinanönü, İskilip, Lapa ve Karaverenler köylerine,
Demirci, Karabinler köylerine, Karabük’ün Hizdap Köyü’ne İstanbul’da
Fener’de evleri yananlara nakit ve gerekli eşya olmak üzere 28.588,33
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Resim 64: Cumhurbaşkanı Atatürk Tahtakale yangını bölgesinde

liralık yardım yapılmıştı. Tavas, Akseki, Nallıhan, İlgaz, Bolu, Kargı, Taşköprü,
Kastamonu’da evleri yanan 1944 yılında da Kurum Küre, Cide, Hopa, Yalvaç,
Yusufeli, Çanakkale, Daday, Beypazarı, Kandıra, Seydişehir, Fatsa, Şavşat
yangınlarına yapılan yardım da 27.706.35 liraydı.
1950 yılında da İstanbul, Ordu, Bolu, Kastamonu gibi birçok il ve
Yalvaç, Bandırma, Nallıhan gibi birçok ilçeye 77.470 lira nakit para ve 90.000
lira tutarında çadır, battaniye ve giyecek yardımı yapıldı.97
7. KURTARMA VE İLK YARDIMDA KIZILAY
Doğal afetlerde, kazalarda ve her türlü felaketlerde olayın içinde
kalanları kurtarmak ve yaralılara ilk yardım sağlamak her zaman önem
taşımış, yardım kuruluşlarının da en önde gelen görevlerinden biri olmuştur.
Teknolojik gelişmeler ve uluslararası örgütlenmelerin bu işlemlerde yaralı
sayısının ve can kaybının azalmasında önemli payı olmuş, yardım kurumları
da en yeni teknikleri ve bilgileri birbirlerine aktarabilmek için bu konularda
konferanslar, seminerler, sergiler düzenlemişlerdir. İlk yardım ve kurtarma
konusunda bilgili ve eğitimli olmanın özellikle olayı izleyen ilk anlarda
ne kadar büyük önem taşıdığı bu toplantılarda hep tekrarlanmıştır. Olay
anından sonra kurtarma ve ilk yardım Kızılay’ın da mağdur olanlara uzattığı
sağlık-gıda-barınak yardımları kadar önemsediği bir görevi olmuştur. Gerek
kurtarma gerekse ilk yardımda üstüne düşeni başarıyla yerine getirebilmek
için de bu konularda düzenlenen etkinliklerin tümüne katılmıştır.
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Önce kurtarmayı ele alırsak Alman Kızılhaçı’nın 1966 yılında Berlin’de
düzenlediği Birinci Kurtarma Kongresi, kurtarma hizmetinin gelişmesi
için önemli noktaların saptanıp uluslararası düzeyde duyurulduğu ilk
büyük toplantı olmuştu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 21 ülkenin
katılımıyla yapılan ikinci kongre ancak dört yıl sonra, 1970 yılının 13-15
Ekim günleri arasında yine Berlin’de toplanmıştı. Kızılay Derneği’nin Genel
Başkan Vekili’nin yönetiminde bir heyetle katıldığı bu 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.
Toplantıdan sonra genel sonuçları değerlendiren Kızılay, Türkiye’de
kurtarma hizmetleri açısından yararlı noktaları öne çıkarıp alt yapı olarak
hazırladığı paketi uygulanması için Kızılay kurtarma ekiplerine bildirdi.
Kızılay Dergisi’nden kamuoyuna da duyurulan bu altyapı özetle şöyleydi:98
1. Haberleşme, ilk yardım, kurtarma etkinlikleri bir zincir hâlinde
örgütlenmiş, hasta nakil arabaları, ambulanslar, kurtarma araçları da
içinde doktor bulunan klinik mobiller olarak saptanmıştır.
2. Bu zincirin her ünitesi, birbiri ile haberleşme donanımına sahiptir.
3. Klinik ve hastanelerin olaydan hemen haberdar edilip gerekli
önlemleri zamanında almaları sağlanmalıdır.
4. Kurtarma araçları saptanmış, ayrıca kurtarma enstitüsünün kurulması
kararlaştırılmıştır.
5. Görev ve sorumlulukların saptanması ve karşılaşılan olayda
oluşabilecek hukuki yönler üzerinde de duyarlılıkla durulmalıdır.
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
vurgulamış ve Türkiye için önemli sorunların çözümüne çok yararlı
olmuştur.
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 Ankara-Çınarcık-Ankara yolunu yapan bu satırların yazarı,
gece boyunca Yalova yönünde sadece ve sadece konvoy hâlinde Kızılay
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ambulanslarının yol aldığını bizzat gözlemiş olduğunu not etmeyi bu köklü
kuruma bir borç bilmektedir.)
İlk yardım etkinliklerine gelince bunlar bir bakıma Kızılay’ın tarihi
kadar eski bir uğraşısı sayılabilir. Yaşamsal önem taşıyabilen, hasta veya
yaralı yetkili ellere ulaşana kadar yapılan ilk basit iyileştirme girişimleri,
hastabakıcılık kursları ile daha gelişti, sınıflarda Kızılay kollarının
kurulmasıyla küçük çapta okullara da girği gibi Gençlik Kızılayı’nın da
belli başlı etkinliklerinden biri oldu. Derneğin 1958 yılında başlattığı ilk
yardım eğitimi ise bir yandan Genel Merkez’de bir yandan da şubelerde
gitgide artan bir hızla sürdürülürken bir yandan da ilk yardım öğretmenleri
yetiştirildi. Kızılay, kurslarını bitirenlere diploma ve ilk yardım elemanı
olduğunu belirten kimlik kartı da verdi. Kurslara çok geniş halk kesimlerinin
katıldığı söylenirken, Kızılay Eminönü Şubesi’nin Eminönü Temizlik İşçileri
Amirliğinde iki dönem düzenlediği ilk yardım kursunu 20 temizlik işçisinin
başarıyla tamamlaması, bu girişimin başarısının iyi bir göstergesidir.99
Nitekim merkezlerde 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 istasyonlarının kurulmasına da 1962 yılında
Ankara - İstanbul arasındaki 4 istasyonla başlanmış, bunu İstanbul-Edirne
arasında kurulan 5 istasyon izlemişti.
Kurum, bu hizmeti 22 Temmuz 1970’de Ankara Nümune
Hastanesinde yapılan törenle hizmete giren Kızılay Hızır Acil İlk Yardım
Servisi ile sürdürdü. Sağlık ve Sosyal Yardım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlarının kişisel ilgileri ile alt yapısı oluşturulan bu servise Petrol Ofisi,
hem ücretsiz akaryakıt ve yağ sağladı hem de bir ambulans satın aldı. Her
zaman hazır tam teşkilatlı ilkyardım ünitesi, doktorları ve ambulanslarıyla
çalışmaya başlayan servis, ambulanslarından birkaçını Kızılay’a hizmet için
ayıran Ankara Belediyesi ile iyi bir eş güdüm içinde çalıştı.100
Kızılay, ilk yardımın öneminin anlaşılmasında ve Türkiye’deki bu
önemli eksikliği kendi olanaklarıyla bir ölçüde de olsa gidermekte oldukça
başarılı oldu. Öte yandan, ülke genelindeki bu büyük gereksinimi karşılmak
üzere 1960’lı yıllardan beri Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programları
içine ilkyardım derslerinin yerleştirilmesi sık sık gündeme getirildiyse de
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bu tasarı hâlâ uygulanamamış bir proje olarak raflarda kaldı.101 Ama ilk
gününde 11 başvuru alan Kızılay Hızır Acil İlk Yardım Servisine ilerleyen
yıllarda onu örnek alan ve iyi hizmet veren pek çok özel servis eklendi.
Ancak gereken anda yaşam kurtarmak için vatandaşın ücretsiz olarak
ayağına giderek onu sağlık ekiplerinin güvenli kollarına ulaştırmak gibi
önemli hizmetin Türkiye’de Kızılay’ın öncülüğünde kurulup geliştiğini
toplum unutmamalıdır.
Özetleyip örnekleyerek sunmaya çalıştığımız gibi Kızılay, tarihi
boyunca özenli planlamalar ve özverili çalışmalarla bütün doğal afetlerde
de halkın yardımına koşmuş, yanında olmuştur. Yardımlarının içeriği ve
yöntemi açısından Kurum, parasal boyutu 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
kamu yardımı programlarının en önde maddesi yapmaktan kaçınmayıp
felaket anında olduğu gibi sonrasında da halkın üzerinden yardım elini hiç
çekmemiştir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HALKA YARDIMIN DEĞİŞMEYEN GÖNÜLLÜSÜ:
KIZILAY
Bu çalışmanın başından beri anlatıldığı gibi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
yardım ekseni çok genişti: Halka her zaman el uzatmanın yanısıra, asker
yardımları, esir yardımları, göçmen yardımları, her düşküne kapısı açık
aşocakları, dispanserler, hastaneler, poliklinikler kurmak, var olanları
düzenleyip çalıştırmak bu kururmun günümüzde de sunduğu hizmetlerin
sadece birkaçıdır. Kurumun yardımları ve etkinliklerinin hepsini türleri,
sayıları, nitelik ve nicelikleriyle saymaya kalkmak birkaç kitap işi olacağından
bu bölümde de sadece bazı yardım etkinliklerini örneklemekle yetineceğiz:
Bilindiği gibi topluma yardım, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kuruluş
amacıdır. Bununla birlikte o zamanın koşullarında halkın savaşta veya
barışta yardımına koşan bu kurumun ne olduğunu tam olarak kavraması
zaman almıştı: Kurumlaşmanın anlamını bilemeyen, her şeyi devlet
babadan beklemeye alışkın eğitimsiz halk kesimleri her türlü felaket
karşısında kendisine el uzatan bu yapıyı kimi zaman düşsel bir karakter
olan Hızır’la özdeşleştirmişti. Kimi zaman da halkla arasında bir uçurum
olan aydın yöneticilerinin çoğunun devlete yakınlığından dolayı Kurum’un
temsilcilerinden bile çekinmiş, hatta korkup saklanmıştı.1 Ufak bir yetersizlik
karşısındaysa uzun süre tam da anlayamadığı bu oluşumu kıyasıya
yerebilmişti. Bu tablo karşısında halka sadece hizmet sunarak Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin yeterince tanıtılamayacağını gören yöneticiler, sergi, kermes,
müsamere, konser gibi türlü etkinlikler düzenleyerek kurumu tanıtmaya
koyuldular. Gelir de getiren bu etkinlikler daha başkalarına da önayak
olunca Cemiyet öğretti, üretti, beğenildi, güvenildi ve ülkeye toplumsal
gelişme sağlayan bir kimlik kazandı.
Kızılay’ın kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü etkinlikleri sırasında bir
halk adamı ile yapılan ve kendi dergisinde yayınlanan söyleşiden aşağıdaki
cümleler, Kurum’a halkın farklı bakışlarına ilginç bir örnek oluşturmaktadır: 2
“...Balkan harbinden sonraydı. Tırnova Türkleri muhacir olmuştu. Ben
de iki yavrum ve babam ile aralarında idim. Edirne’ye gelince ne yiyeceğimiz
kalmıştı ne paramız. Bütün muhacirler de bizim hâlimizdeydi. Kendimizden
1
2

Örnek için Birinci Cilt’te Köylülerin Hikayeleri altbaşlıklı bölüme bakınız.
THAM Sayı 203, s.158
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vazgeçtik, eteklerimize sarılan yavrularımız için iki lokma kuru ekmeğe
neler veriyorduk. En pahalı, değerli eşyalarımızı bir ekmeğe değişiyorduk.
Bereket versin ki o senin Kızılay dediğin hayırsever ihtiyar Hızır gibi yetişti
de hepimizi kurtardı. Bu kasabaya kadar bizi o getirdi, yerleştirdi. 60 yaşına
mı girdi? Allah daha uzun ömürler versin o adamcağıza”.
Aslında halkın Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ni doğa üstü bir kişi gibi
görmesi, onun her yerde ve her zaman askere, sivile, esire, göçmene,
kısacası topluma sunduğu çok boyutlu hizmetlerinin ürünüdür. Hilal-i
Ahmer Cemiyeti, kötü anlarda halkın yanında oldukça büyük güven
kazandı ve sık sık çok çeşitli nedenlerle yardım isteyen resmi veya bireysel
başvurularla karşılaştı. Genel Merkez’se ülkenin en ağır yokluklarla
boğuştuğu dönemlerde dahi halka hizmet götürmekten geri kalmamış,
her zaman kendisine el açanlar olduğu için de hep daha çok gelir arayışı
içinde olmuştu. Kasasını dolu tutmak için hep hesaplı hareket eden
Cemiyet, savaş yoklukları için yaratıcı olmak zorunda kalmış, inanması zor
yöntemler geliştirmiş, örneğin, elde çok az olan binek otomobillerini kendi
atelyelerinde değişimden geçirerek hiç olmayan hasta taşıma araçları
yapmıştı.3 Ve elbette Kızılay’ın özverili hizmetleri savaş dönemleriyle sınırlı
kalmamıştı.
Kurum’un Birinci Dünya Savaşı esirlerine yoğun yardımından daha
önce ayrıntılı olarak söz edilmişti. Ama bir de bu savaştan yıllar sonra
çeşitli yerlerde Kızılay’ın karşısına çıkıveren esirler veya yurt dışında kalmış
kimseler de vardı ki onların da memleketlerine dönmesine yine Cemiyet
yardımcı olmuştu. Bunlara örnek olarak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
İran ve Irak’ta tutsak kalan, sonra da Hilal-i Ahmer’in yardımıyla yerlerine
dönen asker ve sivilleri gösterebiliriz:
Bu savaştan sonra bütün esirler ülkelerine geri gönderilirken çeşitli
nedenlerle Türkiye’ye dönemeyerek İran’da kalan 38’er, yıllar sonra kendi
gayretleriyle Diyarbakır’a ulaşmışlar ama memleketlerine dönecek yol
paraları olmadığından bu kentin Hilal-i Ahmer Merkezi’ne başvurmuşlardı.
Diyarbakır Merkezi de durumu bildirdiği Genel Merkez’den 13 Haziran
1928’de bu kimseleri yerine ulaştırmak için harcama yetkisi almışsa da
maddi yetersizliğinden dolayı erleri ancak Adana’ya kadar yol harcamalarını
üstlenen Mardin Merkezi’ne gönderebilmişti. Sonunda Adana’dan yola çıkan
38’er, bu merkezin yol parasını karşıladığı Çankırı dolaylarından kendilerine
katılan bir başka asker grubuyla birlikte bir tür Kızılay İMECE’siyle on yıl
sonra evlerine kavuşabilmişlerdi.
3

K.A.D.1004. İlgili yazı için bk. Belge: 122
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Aynı yılın 17 Temmuz’unda da Bağdat Maslahatgüzarlığı Hilal-i
Ahmer Genel Merkezi’ne savaştan beri Irak’ta kalan bazı Türk vatandaşları
ve esirlerin ana vatana dönmek istediklerini bildirip Cemiyet’ten yol
giderlerini göndermesini istemiş, Genel Merkez de, 17 Temmuz 1928’de
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.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 4 Eylül’de de benzer koşullarda 2000 liralık
yardımı İran’dan Van’a gelen Türkler’in yerlerine gidebilmeleri için Van
Valiliği’nin para istemesi üzerine yapmıştı. Bunlara bireysel başvurulara
yaptığı yardımlar da ekleniyordu. Örneğin, Genel Merkez, yaklaşık aynı
sıralarda Nasuriye’de kaldığını Bağdat Elçiliğine bildiren Mustafa oğlu
Selim adlı bir kimsenin evine dönmesini sağlamıştı. Gaziantep Merkezi
Hüdeyde’de kalan Denizlili Hacı Şeyh oğullarından Mehmet’i, Hicaz-Yemen
temsilciliği de savaştan beri Musul’dan dönemeyen Karamanlı Osman
oğlu Ali Rıza’yı evlerine kavuşturmuştu. Gidemedikleri yerlere ulaştırılanlar
sadece savaşlarda ve sade esirler değildi. Yine Genel Merkez, biri Sivas,
öbürü İzmir’deki öğretmen okulu sınavlarını kazanmış olmalarına karşın
okullarına gidecek yol parası bulamayan iki öğrencinin yol masraflarını
ödeyerek İzmir’e gitmelerini sağlamıştı.4
Kuruma yapılan bireysel istekler, yukarda da görüldüğü gibi yol
parası isteğinden ailelerin okutmakta olduğu çocukları için kitap-defter
istemeye kadar uzanmaktaydı. Hatta bazı kimseler Kurum’un yardımı
sayesinde istediklerini aldıklarını bildirmeyi unutmuyorlardı.5 Aslında bu
isteklerin birçoğu, Kızılay’ın toplumsal yardım kurumu olma kimliğini ve
hatta olanaklarını aşan istekler olmasına karşın Cemiyet, çaresiz kalan
vatandaşlar, hatta kurumlar tarafından çoğu kez tek başvuru noktası olarak
görülüyordu. Kızılay da halkın kendisine bakışının bilinciyle ciddiyetine
inandığı başvuruları geri çevirmeyerek olanakları oranında yanıtlamaya
çalıştı. Harp malullerini korumak için kurulmuş derneğin yakacak
bulamayanlara Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kömür yardımı yaptığını bilerek
Cemiyet’e başvurması da bu görüşün bir başka göstergesidir:6

4
5

6

THAM Sayı 97, s. 363-64
K.A.D. 153/26. Yoksul bir kadının yardım isteyen listeli başvurusu için bk. Belge:  
3 (a).
K.A.D. 129. Kömür yardımı başvurusu için bk. Belge: 123 (b).
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Resim 65: Kızılay’ın yaralı askerlere sağladığı yapay uzuvlar

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 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, birçok kez başvuru yapılmadan da
saptayabildiği muhtaçların yardımına koştu. “İzmir’in en yaşlı kadınına”
yapılan parasal yardım, bu tür yardımlara ilginç bir örnektir. Hilal-i Ahmer
Cemiyeti İzmir Merkezi “İzmir’in Büyük Annesi” olarak anılan “torununun
torununu okşamak bahtiyarlığına nail olmuş Helvacıların Fatma Hanım”ın
yoksulluk içinde olduğunu öğrenince bu kadına hemen 360 liralık bir
yardım ulaştırmıştı.7 Bundan pek farklı olmayan aşağıdaki örnekte de
Kurum’un yurt dışında saptayabildiği yoksulluk çeken soydaşlara el
uzatmaktan da geri kalmadığı görülmektedir:8

7
8

THAM Sayı 119, s. 994
K.A.D. 129. Örnek için bk. Belge: 124
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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 evvelce
Atina’dan hususi olarak takdim-i huzur-ı alileri kılınan arizamızda beyan
edilmişti. Meblağ-ı mezkur tevzi cedavili ihzar edilinceye değin yine mezkur
bankaya yatırılmış 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 olanların beher ferdine 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 pek büyük lütuflarından dolayı şehrimiz ahali-i
İslamiyesi namına cemiyet-i muhteremenize en samimimi teşekküratımızı
takdim eylemekle kesb-i şeref eyler ve en derin hürmetlerimizin kabul
buyrulması ricasıyla teyid-i muhalesat eyleriz efendim.
29 Teşrinisani 339
Hanya Cemaat-i İslamiye Reisi Balcızade Hüseyin Rahmi
4 Kanunuevvel 340 tarihli Merkez-i Umumi içtimaında kıraat edilmiştir.
Muhasebeye ve badehu merkez-i umumiye 10.12.39
Muhasebece malumat hasıl olmuştur. Merkez-i umumiye bera-yı takdim
iade kılındı.

KIZILAY’IN FARKLI HALK HİZMETLERİ
Yapay Uzuvlar Üretimi
Modern teknolojideki gelişmeler, savaşlar, doğumlar, doğal afetler
veya kazalarla uzuv kaybı olan insanlara bu yoksunlukları karşısında büyük
umut oluyordu. Bu bağlamda, bedensel özürlülerin türlü gereksinmelerine
göre üretilen yapay uzuvlar, normal yaşamlarını ancak bunlardan
yararlanarak sürdürebilecek milyonlarca insana yeni yaşam kapıları açtı. Ne
var ki teknolojik gelişmelerin insanlığa bu büyük hizmetinin kullanıcılarını
alımda zorlayan yüksek maliyetleri vardı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, sürekli
daha yenisi, daha gelişmişi piyasaya sürülen bu pahalı araçları edinmek
zorunda olan yoksullara yardım eli uzatarak olanaksız kimselerin de
düşlerinin gerçek olmasını sağladı. (Resim 65) Hatta Kurum’un bu hizmeti,
yapay uzuvların yaygınlaşması oranında genişledi. Örneğin, 1941
yılında durumlarını belgeleyerek Cemiyet’e baş vuran on bir erkek ve
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Resim 66: Sakat yoksullara
Kızılay yardımı

Resim 67: Kızılay’ın yoksul sakatlara yardımı

Resim 68: Kızılay’ın felaket bölgesinde yemek dağıtımı

bir kadına yapay ayak yaptırıldı. Ertesi yıl da ayaklarındaki sorunlardan
dolayı yürüyemeyen 56 kişiye yürümelerini sağlayacak demir ayakkabı
alabilmeleri için 2,957 lira 91 kuruş verildi. 1943 yılında da 20 kişiye 1282
lira değerinde çeşitli yapay uzuvlar yaptırıldı.1944 yılındaysa 27 özürlü,
gereksinmelere göre şehirli ve köylü tipi olmak üzere iki tipte üretilen
yapay ayağa kavuşturuldu.9 (Resim 66)
9

Rapor 1942, s.7; Rapor 1943, s. 4; Rapor 1945, s.4.
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Kızılay’ın özürlülere yardımı da yapay uzuvlar alabilmelerini
sağlamakla sınırlı kalmadı; maddi olanaklardan yoksun olanları kendilerine
ve çevrelerine yararlı olabilmeleri olanağı da sağladı, engelli arabalarına
kavuşturdu. (Resim 67) Bu hizmetini hiç de küçümsenemeyecek boyutlara
ulaştıran Kızılay, örneğin sadece 1964 yılının ilk sekiz ayı içinde 577 yoksul
ve sakat vatandaşa protez ve engelli arabası dağıttı.10
Aşevleri - Aşocakları
Kızılay’ın düzenli olarak sunduğu pek çok hizmet arasında beslenme
ve sağlığa yönelik olanlar her zaman halk kesimlerini en çok ilgilendirmiştir.
Sağlık açısından verilen hizmetlerin başında hastaneler, dispanserler,
poliklinikler gelmektedir. Beslenme deyince de ilk akla gelen, kriz zamanları
dışında da açılıp işletilen aşocaklarıdır. Kurum, yoksul kimselere hep ücretsiz
olarak sunduğu bu hizmetleri günümüzde de sürdürmektedir.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, kuruluşundan bu yana savaşlarda, savaşları
izleyen göçler sırasında veya doğal afetlerde kriz bölgelerinde hemen aş
ocağı kurarak, gereksinimi olanlara yemek ve ekmek dağıtmayı en belli
başlı görevlerinden biri bilmiştir. Türkiye’de yoksulluğun belki de en üst
boyutlarının yaşandığı Kurtuluş Savaşı’nı izleyen yıllarda açık tuttuğu
aşocaklarında sadece Beşiktaş’ta 3000 öğrenci beslemiştir.11 Doğal afetlerde
de düzenli olarak çalıştırdığı aşocakları yoksullar kadar evsiz-barksız
kalanların da beslenmelerini karşılamaya çalışmıştır. (Resim 68 )
Olağanüstü durumlar dışında da öğrencilere ve yoksul halka kalorisi
bol ve sıcak yemek dağıtmak, Kızılay’ın Cumhuriyet Dönemi’nde de başrı ile
sürdürdüğü bir uğraşı olmuştur. Gereken yerlerde kurulan Kızılay mutfakları,
kapılarını düzenli veya düzensiz olarak yemek için başvuran yoksullara hep
açık tutmuştur.
Kızılay’ın günümüzde de sürdürdüğü aşockları, hele işin parasal
ve istatistik boyutları da katılırsa başlı başına bir kitap oluşturabilir. Bu
bakımdan, bu kitabın ilk cildinde Cumhuriyet öncesi savaşlar ve göçlerde
genellikle imdat istasyonlarındaki boyutuyla ele aldığımız aşocaklarını,
burada daha genel çerçevede ve Türkiye’de en yoğun oldukları İstanbul’a
ağırlık vererek sunmaya çalışacağız.
İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yaşam pahalılığı ve ekonomik
sıkıntının birkaç misline çıkardığı yoksulluk karşısında yetersiz kalan
Hükümet, bir kez daha Kızılay ile işbirliği yaptı ve Kurum’a yeni aşocakları
10
11

Kızılay Dergisi Eylül 1964, s. 24
THAM Sayı 75, s. 124
279

kurarak açlığı önlemesi için destek verdi. Kızılay da savaş yıllarında halka
sıcak yemek dağıtan gezici mutfaklar da kurarak gerek duyulan her yere
beslenme hizmeti götürmeye çalıştı.
Dünya Savaşı’nın sıkıntıları, Türkiye’nin en büyük ve kalabalık kenti
olan İstanbul’da en çok açlık sorunuyla yansıyordu. Bu soruna eğilmek
ciddi bir program gerektirdiğinden Kızılay, 1942 yılında okullardaki
yoksul öğrencilere erzak ve yakacak dağıtmak ve yoksul halka her gün
sıcak yemek verecek aşevleri kurmak üzere 7 kişilik bir komite oluşturdu.
Kızılay İstanbul temsilcisinin de içinde olduğu Genel Merkez tarafından
verilen yetkilerle ve fahri, yani ücret almadan hemen çalışmaya başlayan
bu komite, ücretli olarak çalışan memur ve hizmetlilerinin il sınırlan içindeki
yoksulları saptamasını ve onlara yemek dağıtılmasını sağlıyordu.12
Kurulun bir görevi de dağıtılan yemeklerin beslenme değerleri
açısından sağlığa uygunluğunu izlemekti ama bunu savaşın yoklukları
içinde sağlamak çok zordu. Bununla birlikte Kızılay’ın aşocaklarında
ve okullarda dağıttığı sıcak yemekler genellikle fasulye, bulgur, nohut,
mercimek, makarna, patates ve mevsim sebzeleriyle yapılan vitaminli
ve besleyici yemekler oluyordu. Ne var ki aşocakları, açlık gibi büyük bir
felaketi önlemek amacıyla çalışmaya başladıklarından yemek yiyenlere
ancak birer kap yemek verilebiliyordu. Savaş bittikten sonra yarattığı
aşırı yoksulluklar da yavaş yavaş kaybolmaya başlayınca aşocaklarında
1950 yılında etli yemek ve tatlı verilmeye başlanmış, ancak bu uygulama,
Kızılay’ın o yılın doğal afetlerine de yetişmesi gerektiğinden sadece beş ay
sürdürülebilmiştir. Bundan sonra eski sisteme dönülmüş, bir başka deyimle,
açlığı önlemek esas alınmıştır. Ne var ki yemek dağıtılanlara verilen karne
karşılığı alınan ve aşocaklarının bütçesini oluşturan birer kuruş, küçük bir
katkı olmaktan öteye gidemiyordu ve hedeflenen dengeli beslenmeyi
sağlamakta yetersiz kalıyordu. Bu sembolik ücretlerin toplamına bir
örnek vermek için 1950 yılında toplanan 1 kuruşların 30.703 lira 4 kuruşa
ulaştığını söyleyebiliriz. Ancak, aşocaklarını Genel Merkez ve Hükümet
de destekliyordu. Genel Merkez, ocaklara her yıl 135.000 lira ayırırken
hükümet, değişen katkılar yapmıştı. Örneğin, 1948 yılında 700.000 lira,
1949’da 500.000, 1950 yılında da 415.000 lira verebilmişti. Ne ki bütün
bu fonların toplamı bile hedeflenen dengeli beslenme için yetersizdi.
1950 yılında Kızılay’ı geniş çapta inceleyen Denetleme Kurulu da verilen
gıdaların kalori değerlerinin beslenme için yetersiz olduğunun altını çizerek
hiç değilse yeterli ekmek verilmesini ve yemek miktarının da elverdiğince
çoğaltılmasını önermişti.13
12
13
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Savaş yıllarında aşocaklarına dönersek 1942 yılında Kızılay’ın
İstanbul’da sadece 8 aşocağı vardı ama hayırsever vatandaşların
katkılarının yanı sıra İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Zahire Borsası gibi
kuruluşlardan da destek alarak daha iyi hizmet verebilmek için kentin
daha başka semtlerinde de aşocakları ve gezici mutfaklar açtı ve günde
ortalama 20809 vatandaşa sıcak yemek dağıttı. Bir yıl içinde bunlara Feriköy
ve Kadıköy’de kurulan 2000’er kişilik üç aşocağı daha eklendi. Böylece
İstanbul’da 12 ana, 4 yan açocağı ve 18 dağıtım merkezi hizmet verdi.
Olağanüstü durumlarda ise Beykoz, Beylerbeyi, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe,
Kartal, Pendik, Tuzla’da, ayrıca Sarıyer-Yeşilköy arasında çeşitli yerlerde ek
dağıtım merkezleri kuruldu. Komite’nin çabalarıyla İstanbul’da 1943 yılında
7.449,164 kap yemek dağıldı. Bu sayı 1944 yılında 8.080.662; 1943 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
olarak değişiklikler gösterdi.14
Bu büyük ve kalabalık kentte böylesi sorumlu bir işlevi düzen içinde
gerçekleştirmenin güveniyle Kızılay 1940’lı yıllarda aşocaklarını İzmir,
Edirne ve Trabzon’a da yaydı. Genel Merkez de bu şubelere elverdiğince
destek oldu.15 Ayrıca Ankara, Kırklareli, Zonguldak, Sivas ve Bursa’daki
aşocaklarına da ilkin 189.000, 1944 te de 176.333 lira yardım yaptı.16
Ancak, savaşla birlikte gelen yokluk ve pahalılık, alışılmamış bu büyük
tutarları eritivermişti. Dolayısıyla bütün yardımlara karşın, bir kap yemek
ancak 12,15 kuruşa mal edilebilmiş, Kurum’sa 1944 yılında 8.080.662 kap
yemek dağıtabilmişti. Ankara’da da günde 4200 kap yemek dağıtıldığı
o yıl Edirne’deki yoksul öğrencilere de 8.350.415 liralık yiyecek yardımı
yapılmıştı.17
Daha önce de söz edildiği gibi 1950 yılında Kızılay’ın tüm etkinlikleri
gibi aşocaklarının çalışmaları da Türkiye Kızılay Cemiyeti Denetleme
Komisyonu tarafından ayrıntılı biçimde incelenmişti. Bu komisyon,
incelemelerinden sonra aşocakları için aşağıda 16 madde hâlinde
toplanmış önerilerde bulunmuştu:
- Sözlü emirlerle yürütülen aşocaklarının düzenlenerek bir iç
yönetmeliğe kavuşturulması
- Kadro ve bütçesinin her yıl düzenlenerek zamanında Genel
Müdürlüğe gönderilmesi,
14
15
16
17
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- Kâr amacı gütmeyen bu kuruluşta memur ve hizmetlilere ve özellikle
fahri görev yapan komite üyelerine ikramiye verilmemesi,
- Yönetim Komitesi’nin aylık yerine daha sık toplanması,
- Karar alınmadan harcama
numaralandırılması,

yapılmaması,

eldeki

kararların

- Yemeklerin kalite ve çeşnilerinin düzeltilmesi ve tatlı ve etli yemek
verilmesi,
- Üniversite içinde bir aşocağı yerinin sağlanması,
- Her sene yıllık çalışmaların sonucunun ve bilançosunun Genel
Müdürlüğe sunulması
- Bilançonun gereken tipte düzenlenmesi,
- Sabit kıymetlerin tutarından fazla amortisman ayrılmaması,
- Satın alma işlerinde yöntem ve şekillerle yetki derecelerini gösteren
yönetmelik hazırlanması,
- Ambar kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında tam bir sıhhat ve
uyumun sağlanması
- Senelik yiyecek malzemesi gereksinimini bölgelere göre verilecek
kap adedini ve tutarını gösterir ayrıntılı bir iş programı düzenlenmesi
ve yeni yıla girmeden Genel Müdürlüğe gönderilmesi,
- Aşocakları teşkilatında bilfiil çalışan ödenekli memurların Genel
Merkez kadrosundan çıkarılması ve müfettiş ünvanı verilmemesi,
- Komite fahri üyelerinin teşkilatta ayrıca ödenekli memur olarak
çalıştırılmaması,
- Aşocakları teşkilatı fahri bir komite tarafından yönetilemediği için bu
işin İstanbul Deposu Müdürlüğü’ne bağlanması, böylece Aşocakları
Merkez Bürosu kadrosundan tasarruf edilmesi.
Üzerinde durduğumuz sancılı yıllarda aşocakları dağıtılan
yemeklerde, hedeflenen gıda değeri tutturamasa da milyonlarca kimsenin
açlık çekmesini önleyerek halka yadsınamayacak hizmet vermiştir. Savaş
bittikten sonra işleri göreceli olarak hafifleyen aşocakları, 1950 yılında
ve sonra, yoksul halkın yanı sıra, Türkiye’ye gelen yoksul göçmenlere
yemek dağıtarak varlığını ve işlevini sürdürmüştür. Kızılay, günümüzde
de aşocaklarının kazanlarını kaynatabilmek için kasasından büyük
fonlar ayırırken, Kurum’a gönül vermiş pek çok vatandaş, adak veya
bayram kurbanlarını bu ocaklarda yoksul halka dağıtılmak üzere Kızılay’a
bağışlamaktadırlar. (Resim 69)
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Resim 69: Bugünün Kızılay aşocağı

Askere Yardım
Hilal-i Ahmer’in kurulup geliştiği yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun
birbiri ardından büyük savaşlara sürüklendiği, Cemiyetin de hizmetlerini
öncelikle savaş alanlarında sunduğu yıllardı. Dolayısıyla Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin kuruluş tarihi içinde en büyük kesit, askere yardımdır. Salib-i
Ahmer ve Hilal-i Ahmer Cemiyetleri’nin kuruluş amacının savaşlarda
yararlılık olduğu anımsanınca, kurumun ordu ile yakın ilişkisi başka açıklama
gerektirmemektedir. Bu nokta, Kurum’un yönetimlarle yakın ilişkisini de
açıklamaktadır. Nitekim orduya yardımlarını devlet yöneticilerinin bilgi ve
planları çerçevesinde yürüten Hilal-i Ahmer’ in hükümetle her zaman sıkı bir
işbirliği olmuştu. Bu iş birliği Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hükümeti ile
sürmüş, cumhuriyet duyurulduktan sonra da farklı olmamıştır.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra değişik ideolojilere yönelen
batının büyük devletlerinin süngülerini yeni bir savaş için parlatmaya
başlaması Türkiye’ye ordusunu güçlü tutmasını gerektirince Kızılay da
askere hizmetlerini eksiltmeden sürdürdü. Ne var ki, cephe olmadığından,
askerî hizmetleri savaşlardakinden farklıydı. Hükümet’in orduyu her
an savaşmaya hazır durumda tutmak, bunun için de bütçesinde askeri
hizmetlere en büyük kısmı ayırmak zorunda olduğunu göz önünde tutarak
farklı bir yöntem izledi: Askere sağlık hizmetlerinden giyim ve beslenme
gereksinimelerine kadar uzanan bir paket programla devletin yanında yer
aldı. II. Dünya Savaşının ekonomik sıkıntıları savaş dışı kalsa da Türkiye’de
bütün ağırlığıyla duyulduğundan Kurum’un tutumu da çok yerinde oldu.
Bu çerçevede Kızılay, öncelikle Millî Savunma Bakanlığı’na çeşitli
biçimlerde yardımcı oldu. Yardımlarının başında halka sunduğu sivil
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savunma bilgilendirme programları ve erlere sağladığı nakit ve giysi
yardımları gelmektedir. Askere sağladıklarına örnekler olarak 1941 yılında,
erlere 894.384,95 lirayı bulan yün fanila, kazak, çorap, eldiven ve çeşitli
giyecek eşyası gönderdiğinden veya 160.175,25 liralık para yardımından
söz edebiliriz. Bu yardımı ertesi yıl da sürdüren Kızılay, erlere dağıtılmak
üzere Bakanlığa tutarı 304.516,11 liraya ulaşan fanila, çamaşır, kar başlığı,
yün kazak sağladı.18
İki dünya savaşı arasındaki bu geçiş döneminde Cemiyet’in askere
soğuk havalarda kullanabileceği kazak, atkı, eldiven gibi kışlık hediyeler
gönderme geleneğini de sürdürmesi o günlerin katı havasını kıran bir
hoşluk olmuştu. Nitekim bazı kuruluşlar, bu tür armağanlar için ayrıca bağış
yaptıkları gibi19 şubeler de özellikle bu amaç için olduğunun altını çizdikleri
çeşitli katkılarda bulunmuşlardı.20
Kızılay’ın bir de askere olası savaş durumlarında kullanılmak üzere
gönderdiği harp paketleri vardı. Askerlerin hep yanlarında taşımaları için
gönderilen bu paketlerde yaralanmalarda hemen kullanılabilecek acil
yardım malzemesi bulunuyordu. Kurum, eskiden beri sürdürdüğü bu
hizmette paketlerin içine koyulan malzemeleri aşağıda görüldüğü gibi
fabrikalarla yazışarak ve en uygun fiyatı bularak alıyordu:21
Muhtelif Fabrikalara
Kavaid-i fenniyeye muvafık olarak fabrikanızın imal eyledikleri harp
paketlerinden piyade ve topçular için birkaç milyon satın almak istiyoruz:
1. Piyade harp paketleri: Bu paketlerden içerisinde birer gramlık
ampul derununda tentürdiyotlu veya tentürdiyotsuz olduğuna göre;
2. Topçu harb paketi denilen büyük paketler: Bunların da
tentürdiyotlu veya tentürdiyotsuz olduğuna göre
3. Piyade ve topçulara mahsus bu paketlerin birer empirmeable
sargı ile “kauçuk veya muşamba” muhafaza edilmekte olduğuna göre
sırf İstanbul fiatlarının
4. Piyade topçulara mahsus paketlerden beherinin ne miktar
malzemeyi ihtiva etmekte bulunduğunun ve ne kadar bir zamanda
teslim edilebileceğinin birer numuneyle birlikte Cemiyetimiz Merkez-i
Umumisine iş’ar ve irsalini rica ve bilvesile hürmetlerimizi takdim
eyleriz efendim.

18
19
20
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Rapor 1942, s. 8, s. 3
K.A.D.129. Bağışlar ve yapan kurumlar için bk. Belge: 125
K.A.D. 1691 Şerik Şubesinden asker yardımına örnek için bk. Belge: 126
K.A.D. 176

284

Bu acil yardım paketleri, bir seferde tüketildiklerinden sürekli olarak
hazırlanıp kullanıcılara dağıtılıyordu. Kızılay, yine 1941 yılında, Millî Müdafaa
Vekaleti’ne her biri 23.085,54 liraya mal olan 115.000 koli harp paketi
hazırlayıp teslim etti.22 Ancak bu paketlerin düzenli, maliyeti düşük olarak
ve çok vakit harcanmadan hazırlanmaları önemliydi. Bunun en uygun
şekilde yapılabilmesi için kurumun genel müfettişinin görüşü istenmiş,
o da getirtilen örnekleri incelendikten sonra en uygunun imal edilmesini
önermişti.23 Bir başka söylemle harp paketleri de Kızılay’ın her zaman
gösterdiği özenle ısmarlanmıştı.
Savaş yıllarında Kızılay, Millî Savunma Bakanlığı gibi İçişleri Bakanlığı
ile de eşgüdüm içinde çalışarak yurdun çeşitli bölgelerinde pasif korunma
ve ilk yardım araçlarının hazırlanmasına katkıda bulundu. Mali sıkıntılarına
karşın 1944 yılı içinde bu hizmeti için 106.855 lira harcadı.
Kızılay barış zamanında da savaş olasılığına karşı hazırlıklı olmayı ilke
edinmiş, böyle bir durumda gerekebilecek araç-gereçlerin sağlanmasına
özen göstermiş, sigortalarını yaptırıp Eskişehir ve Etimesut ambarlarında
veya Millî Savunma Bakanlığı’nın uygun gördüğü çeşitli kentlerdeki
depolarında ambalajlı, kullanıma hazır durumda saklamıştı. Savaş anında
ilk yardım için kullanabileceği malzemelerini de sık sık elden geçirip
kullanım süresi dolanları yenilemek, Kızılay’ın ona güvenen askere ve sivile
karşı aksatmak istemediği göreviydi. 1950 yılı sonunda Kurumun elinde
askeri bir çağrıda kullanabileceği 3.314,197 lira 43 kuruşluk bakımlı ve hazır
malzeme vardı.24
Ordu ile sıkı ilişkiler sürdüren Kızılay’dan olağanüstü yakınlık gören
askerler çeşitli olanaklarda kurumu anarak duygularını dile getirmişlerdir.
Aşağıdaki birkaç satır, yazılara dökülmüş bu duygulara bir örnektir:25
“Ucuz kurtulduk o günlerden oğul! Ne idi o, tam on sene vuruştuktu.
Balkan harbi, seferberlik, istiklal 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 hastabakıcının
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.”
22
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Kızılay’ın yurt savunmasının ordunun omuzları üzerinde durduğunun
bilinciyle askere hizmetlerini ve yardımını halk ilgiyle ve beğenerek izlemiş,
ayrıca çok da gerekli görmüştür. Kurum’a yapılan bağışların arasında zaman
zaman sadece askerler için olanlarının bulunması, bu görüşün yankısıdır.
Kızılay’a kimi zaman sınır boyundaki askerlere kışlık hediye alınması için
uzatılan paralara veya gönderilen eşyalara duygu dolu sözler de eşlik
etmiştir. Üstelik, aşağıdaki ilginç belgede görüleceği gibi, İstanbul’da iş
yapmakta olan yabancı firmalar bile bazen kendi teşekkür mesajlarıyla bu
duygu seline katılmışlardır.26
Muhterem Efendim,
Türkiye’de icra-yı ticaret eden her ecnebinin alicenap milletinizin saadet
ve selametine mahzuz ve istirahatına müteellim olması bir vazife-i insaniye
ve vicdaniyedir. Sırf bu insani duygu ile cemiyet-i muhteremelerinin tehvin-i
alam ve istirahatına 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 Mümessili
(imza) (mühür)
Ambar memurluğuna: 20 minlı
27 Haziran 339’da ambar memurluğuna tezkere yazılmıştır.

Göçmenlere Yardım
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin elden çıkan Osmanlı topraklarından
Türkiye’ye gelen göçmenlere yardımından Birinci Cilt’te söz edilmişti.
Bu cildin başlangıcında ele aldığımız Kurtuluş Savaşından sonra TürkYunan halklarının değişimiyle gelen göçmenlerle bu sorun sona
ermedi. Balkanlardan yaşayan Türklerin özellikle Romanya, Yunanistan
ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçü, Cumhuriyet döneminde de
sürdü. Dalgalar halinde gerçekleşen bu göçler, günümüzde bile
gerçekleşmektedir. Devlet, elverdiğince kısa bir süre içinde göçmenleri
onlar için ayırdığı yerleşim bölgelerine sevk ederek sürekli kalabilecekleri
konutlara kavuşturmaya ve üretici duruma getirmeye çalışmıştır. Ne var ki
zaman alan bu işler sonuçlanana kadar bu kitlelerin birçok gereksinmeleri
oluyordu. Kızılay, çoğu yoksulluk çeken Türk göçmenlere barınak, yiyecek,
içecek, giyecek ve sağlık sorunlarına eğilerek yardımcı oldu. Giriş bölgeleri
olarak saptanan alanlarda onlara çadır, çamaşır giysi ve ivedilikle gereken
eşyaları dağıttı, kurduğu aşevlerinde beslenmelerini, sağlık sorunu
olanların açtığı göçmen hastanelerinde bakılmalarını sağladı.

26
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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 doğrultusunda
geliştirildi. Lozan’dan geriye kalan bazı pürüzlerin giderilmesi, daha sonra
da ilişkilerin dostluk çerçevesinde sürdürülmesi için ulusal bağımsızlıktan
ödün vermeden özellikle komşu ülkelerle dostluk ilişkilerinin yürütüleceği
anlaşmalar imzalandı. 1932 yılında Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye
olmasından iki yıl sonra Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya ile ilerleyen
yıllarda Balkan Paktı olarak anılacak Balkan Antantı ile 1937 yılında da İran,
Irak ve Afganistan’la imzalanan Sadabad Paktı ile doğu sınırlarında barışçı
politika güçlendirildi. Ama iyileştirilen siyasal koşullar Türkiye’ye göçleri
önlemedi. Aksine derinleşen ideolojik kamplaşma karşısında demokrasiye
bağlı kalan Türkiye’ye 1930’lu yılların sonuna doğru kitlesel göçler oldu.
Örneğin, 1936 yılında Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmenler için
Genel Merkez ambarından Tekirdağ’a 3.697.98 liralık, Kırklareli’ne 816.44
liralık, Boğazlayan’a 603,23. liralık ve Ulukışla’ya 101.2 liralık çadır ve çamaşır
gönderdi. Marmara Ereğlisi, Sirkeci, Tuzla, İzmit, Urla ve Kavak’ta aşevleri
kurdu. Buralarda ülkeye gelen on binlerce göçmene, kişi başına günde
20-25 kuruş hesabıyla hep etli olmak üzere taze ve kuru fasulye, pirinç
ve bulgur lapası, pilav, patates ve un çorbası gibi sıcak yemekler, ekmek
veya bu yiyeceklerin tutarını karşılayacak para verdi. Sayıları yerine göre
50-70.000’e ulaşan göçmen kafilelerine yollarda kumanya dağıttı. Keşan,
Çorlu ve Gelibolu’da kurulan, donanımıyla personel ve işletme tutarları
Cemiyet tarafından karşılanan 10-30 yataklı Kızılay göçmen hastanelerinde
poliklinik, laboratuvar ve röntgen tedavileri yapıldı; gerekli durumlarda
hastalara yatırılarak bakıldı. Bu yardımlarında Kızılay hastanelere 58.630,
aşevlerine 113.024.5, çamaşır ve eşya için de 5218.67 lira olmak üzere
toplam 226.449,57 lira harcadı.27
Kızılay’ın göçmenlere yardımının çok geniş boyutlu olduğundan
daha önce de söz edilmişti. Kurum, Türk topraklarını yurt edinmek üzere
gelmiş olan göçmenlerin kendi kendilerine yeterli ve üretici duruma
gelebilmeleri için türlü olanaklar yarattı. Bu olanakları kullanabilmeleri
için de devletle işbirliği yaptı. Örneğin, değindiğimiz yılda Hükümet’ten
muhtaç çiftçilere olduğu gibi, göçmenlere de ekim yapabilmeleri için
yemekliğin yanısıra 1.000 kilo da tohumluk buğday sağladı. Dağıtılacak
buğdayın Kurum eliyle verilmesi ile sorunun çözülmüş olmayacağını
anlayan Hükümet de yardımın amacına ulaşabilmesi için Buğdayı Koruma
27
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Resim 70: Kızılay'ın yardımını bekleyen göçmenler

Yasası’nı esas alarak Kızılay’a bazı vergi ayrıcalıkları getirmeyi kararlaştırdı.
Ziraat Bankası’nı da kattığı üçlü bir çalışmayla 11 Haziran 1936 tarih ve 3035
sayılı yasayı çıkararak Kurum’a göçmenlere de dağıtacağı buğdaya vergi
ayrıcalığı getirdi.28
İkinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü 1940’lı yıllarda da devam eden bu
göçlerde Kızılay yine göreve koştu. 1940 yılında Bulgaristan, Romanya ve
Yugoslavya’dan gelen 1574 göçmene toplamı 78,762 öğün tutan soğuk
ve sıcak yemek ve gidecekleri yerlere kadar yol kumanyası sağladı. AlmanYunan çarpışmaları sırasında yine Türkiye’ye sığınan Hükümet tarafından
da uygun mekanlara yerleştilen göçmenlere 100 takım çamaşır, 1.000 çift
çorap ve 500 ayakkabı ile 700 battaniye dağıtıldı. 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 yapıldı.29
Kızılay uluslararası bir yardım kurumu olarak ciddi sorumluluklar
yüklendiğinden göçmenlere yardımı da sadece Türkiye’ye gelenlere özgü
kalmadı. Örneğin, Uluslararası Kızılhaç Birliği’ne Alman işgaline uğrayan
ülkelerden Fransa’ya sığınan göçmenlere, özellikle de kadınlara ve çocuklara
dağıtılmak üzere 9.631.99 liralık fındık ve kuru üzüm, Vidin’dekilere de
Hariciye Vekaleti eliyle 2000 lira nakit para gönderdi.30
Her savaş gibi bu savaştan sonra da dünyada çarpıcı siyasal
gelişmeler olmuştu. Bu savaşı sona erdiren, dünya tarihinin en dramatik
28
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olaylarından biri, Amerika’nın 1945 Ağustos’unda Hiroşima ve Nagasaki’ye
atom bombası atmasıydı. Savaşa aynı cephede başladılarsa da Sovyetler
Birliği’nin komünist ideolojiye sarılmasıyla aralarına uçurum giren
Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya bu olaydan birkaç ay önce
uzakdoğu konusunda birtakım noktalarda anlaşmak zorunda kalmışlardı.
Bu anlaşma kapsamında Japonya’nın elinde olan Kore topraklarının 38.
enleminin kuzeyinin Sovyet, güneyinin Amerikan harekat bölgesi olmasını
kararlaştırmışlardı. Ancak atom bombasından sonra Japon yenilgisi
kesinleşince Sovyetler, Kuzey Kore topraklarını işgal etti, 1950 yılının
Haziranı’nda da beş yıl önce ikiye ayrılmış olan Kore’nin güney kesimine
kendi güdümündeki Kuzey Kore birliklerinin girmesine önayak oldu. Güney
Kore’nin işgalini izleyen gelişmelerse Birleşmiş Milletler’in işe el koymasını
gerektirecek olan Kore savaşının patlak vermesine yol açtı.
Bu süreç içinde II. Dünya Savaşı’nın
sona
ermesi
Türkiye’nin
ekonomik
sıkıntılarının sonunu getirmediyse de
savaş tehlikesinin giderilmesinin sağladığı
rahatlama Kızılay’a yapılan bağışları çoğalttı.
Ne var ki bu kez de Sovyet tehlikesine karşı
uluslararası siyasal güvence arayışına giren
Hükümet komünizme karşı Avrupa’da bir
tampon görevi yapmak üzere kurulmuş
NATO (Kuzey Atlantik Paktı)’ya girebilmek
için ülkeyi Kore savaşına sürükledi. Yeni bir
Resim 71: Kore Savaşı’nda Kızılay
savaş ortamına girilince Kızılay bu kez de
yardımlarını Pasifik kıyılarına akıttı. Güney Kore’li göçmenlere yardım için
Japonya’daki Kızılhaç Örgütü’ne 2.282,63 liralık yardım iletirken31 Kore savaş
boyunca ekiplerini ve olanaklarını bu uzak yerlerde seferber etti. (Resim 71)
1950 yılında Bulgaristan’dan gelen göçmenlere Kızılay misafirhanelerinde 75.000 lira değerinde 3.000 battaniye dağıtılmış, 499.825,12 liralık
giyecek yardımı yapılmış, ayrıca geçici olarak barınmak üzere Akşehir ve
Samsun’a yerleştirilen göçmenlere 4,500 lira gönderilmişti.32
Bebeklere - Çocuklara Yardım
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
31
32
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gelişmesi, sosyo-kültürel ve ekonomik çizgisi doğrultusunda olmuştur. Az
gelişmiş toplumlarda çocuğa ilgi, yaşı ile orantılı ve cinsiyeti ile bağlantılı
olmuştur.
Türk toplumunda da çocuğa bakış, özetlendiği gibi olmuş,
Osmanlılarda toplum yaşamına İslami geleneklerin egemen olması
yakın dönemlere kadar kız-erkek çocuklara, aile içinde olduğu kadar
hukuk ve eğitim alanlarında da farklı davranılmasına yol açmıştır. Ancak
İmparatorluğun son dönemindeki yenileşme hareketleriyledir ki çocukların
yetişmesine, eğitimine önem gösterilmeye başlandı. Örneğin, çocuk
eğitimi önem kazanınca İstanbul’da yayınlanan Mümeyyiz Gazetesi’nde
1869 yılında ülkenin ilk çocuk yayını olarak haftalık çocuk eki çıkarıldı.
Meclis-i Mebusan tutanaklarında okuduğumuz gibi Meşrutiyet döneminde
de devlet eliyle çocuklara süt dağıtıldı.
Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim ve hukuk alanlarında kız erkek çocuk
farkı giderilirken, toplumda çocuğa bakış, eskinin Sus küçüğün, söz büyüğün
anlayışından Atatürk’ün Bugünün çocuğu yarının büyüğü anlayışına
dönüşmeye başladı. Onun Türkiyenin geleceği olarak gördüğü çocukların
yetiştirilmesi için amaçladığı “...yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber
doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıdır.
Bence bunlar, çocuk eğitiminde ana kucağından en yüksek eğitim ocağına
kadar her yerde üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu suretledir
ki çocuklarımız memlekete yararlı birer vatandaş ve mükemmel insan
olurlar” 33 düşüncesi, ailelere ve okullara girdi. Ülke geleceğinin çocukların
ruh, akıl ve beden sağlığıyla yetişmelerine bağlı olduğunun bilinci de
Kurtuluş Savaşı sırasında 30 Haziran 1921’de yetim kalan çocukları
korumak, onların bakımını sağlamak amacıyla kurulan Himaye-i Etfal
Cemiyeti ile kurumsallaştı.
1935 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu adını alacak olan bu kuruluşun
amacı, kimsesiz ve bakımsız çocukların sağlık, gıda, eğitim sorunlarına
eğilmek, olanaksız çocukların yetişmelerini sağlamaktı. Ancak Kızılay, bu
cemiyetin kurulmasından önce olduğu gibi sonra da ülkenin çocuklarına
ilgisiz kalmadı. Çocukların ilgili ve bilgili aileler tarafından yetiştirilmesi
gerektiğini gözeterek, Cemiyet’in yayın organı Türkiye Hilal-i Ahmer
Mecmuası’nda çocuk bakımı, çocuk hastalıkları ve çocuk ölümleri
konularına çok düzenli ve geniş yer ayırarak aileleri bilinçlendirmeyi
hedefledi.

33
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Cemiyet Merkezi yoksul çocukların memeden kesildikten sonra
sağlıklarının korunmasında gerekli özen gösterilemediğini dikkate alarak
bu nedenden kaynaklanan çocuk ölümlerini de önlemek amacıyla 1
Ağustos 1923’te Hanımlar Merkezi’nde bu çocuklara yönelik sağlık ve sosyal
yardım örgütlenmesi oluşturulmuştu.34 Bu örgütlenme kapsamında 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 dağıtılıyordu.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin 1924 kongresinde ise bir süre önce
Fransız Salib-i Ahmeri Kadınlar Cemiyeti’nin İstanbul’da Vezneciler’de anne
sütünden yoksun kalan Türk ve Müslüman çocuklar için açtığı ve bütün
malzemesiyle Himaye-i Etfal’e devrettiği “Süt Damlası” programı gündeme
taşındı. Çocukları gözetecek örgütlenmenin yaygınlaşmasını beklemek
gerekmediğinin altı çilerek İstanbul’da bile ilgiye muhtaç pek çok aç çocuk
bulunduğuna dikkat çekildi.35 Binlerce çocuğun kimsesiz kaldığı, ileri
boyutlarda yoksulluğun hüküm sürdüğü bu savaş sonrası dönemde Cemiyet
olanaksız ailelerin bebeklerine ayrı, çocuklarına ayrı eğilerek onların sağlık,
gıda, bakım gereksinmelerini karşılamak için 1925 Ağustosunda İstanbul
Maarif Müdürlüğü’nün de aşağıda görüldüğü gibi desteğini sağlayarak
bütçesinde de ayrı bir fasıl ayırdı.36

34
35
36

3. Rapor, s. 30, 31
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(a)
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 çaresaz olmak için icap eden teşebbüsat ve tedabirin ittihazı düşünülmüşse de
hal-i malinin adem-i müsaadesinden dolayı muvazene-i umumiyeden tahsisat
ifrazına imkan görülemeyerek bu işin hususi 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 kafi ve müemmen görüldüğünden Hilal-i Ahmer’in
İstanbul ve Beyoğlu ve Üsküdar şubelerinin himayesi altında mezkur heyet-i
müteşebbisenin derhal faaliyete geçmesi için Kongre heyet-i muhteremesinin
kararını 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 gayrı 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 Maarif Müdürü (imza) Nail Reşit
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(b)
İstanbul Şehremaneti Hududu Dahilinde ve
Vilayet Mülhakatındaki İlk Resmi Mekteplerde Hiç Gıda Alamayan
Talebenin Sinnlerine Nazaran Mikdarı
Sinnleri

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

Yekun-ı Umumi Şehremaneti
Hududu dah.

462 436 478 475 413 310 213 100 62 103

3051 Vilayet Mülhakatında

92 120 88

Yekun

554 556 566 557 463 351 249 116 67 103

82

50

41

36

16

5

530

3581
İstanbul Şehremaneti hududu Dahilinde Vilayet Mülhakatındaki İlk Resmi
Mekteplerde Gaynkafi Gıda Alan Talebenin Sinnilerine Nazaran Miktarı
Sinnleri

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

Yekun-ı Umumi Şehremaneti
Hududu dah.

862 775 689 697 652 624 456 298 152 91

5260 Vilayet Mülhakatında

191 184 195 151 136 70

1057 Yekun

1017 959 884 848 788 694 526 336 169 96

(*)

70

38

15

5

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

Toplama hatalarına dokunulmamıştır.

Öte yandan, fakir ailelerin küçük çocuklarına süt dağıtılması, II.
Meşrutiyet yıllarında başlatılmış bir uygulama olmakla birlikte savaşların
yokluklarında sürdürülememişti. 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. Nitekim, Himaye-i Etfal Cemiyeti, kendi olanaksızlığına işaret
ederek hizmetin sürdürülmesini istemişse de aşağıda görüldüğü gibi, Hilal-i
Ahmer, bu olanağı sağlayamamıştı.37

37
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(a)
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.
Süt çağını geçirip sair yiyeceklerle artık infaklan kabil olan çocukların bir
buçuk seneden beri Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi’ nde hususi bir
teşkilata tevfikan emri tedavi ve infaklan 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 Kanumevvel 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, aynca
süt çağını geçiren çocukların da infakını deruhte edecek istitaat-ı mâliyede
değildir.
Vatanımızın en mühim ihtiyaçlarından biri olan çocuk vefiyatını tenkis
gayesini şimdiye kadar birlikte takip ve halle uğraşan İstanbul müessesatımızın
yeniden teşrik-i mesai etmeleri imkanını ihzar ve eski (silik) idamesi esbabının
istikmal buyurulmasını bilhassa rica ile teyid-i hürmet eylerim efendim.
Reis Doktor Fuat(imza)
Evrakça kaydedilmiştir.
Sayfa: 994 Tarih: 21 Kanunevvel Numrosu: 907
Kalem-i mahsusa: 18/1. Hıfzı
(b)
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 hususunda cemiyet-i muhteremelerine yardım etmeleri imkanı
bulunmadığı maalesef arz ve bil-vesile takdim-i ihtiramat eylerim efendim.
18.1.924 imza: Refik

Cemiyet, 1 Ağustos 1923’ten 1924 yılı sonuna kadar bebeklere
dağıttığı gıda malzemesini ve çocuk ölümlerine karşı yaptığı görevleri bir
liste hâlinde Kongre’de sunmuştu. Bu kapsamda:38

38
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Resim 72: Yoksul annelere kundak dağıtımı

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 ulaştırılmıştı.
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 içinde10.082 kutu süttozu, 592 kilo pirinç unu, 99 kilo irmik, 82 kilo
şeker, 73 kilo pirinç, 30 kilo yulaf unu, 30 kilo mısır unu, 15 kilo 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 yatırılmıştı.

•

125 çocuğa kışın ve bayramlarda elbise ve çamaşır, 25 bebeğe de
kundak verilmişti.

•

9.360 çocuk tartılarak gelişmeleri izlenmişti. (Resim 72)

Kızılay’ın çocuk konusundaki duyarlılığı ve ilgisi, ne yukarda
değinildiği gibi Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kurulması ile ne de savaş
koşullarının geride kalması ile azaldı. Okullar, çoğu kez yoksul ve bakımsız
öğrencileri için Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne seslendiler.39 Genel Merkez,
İstanbul ve kazaları başta gelmek üzere çeşitli merkez ve kazalara ekipler
göndererek müfettişlere çocuklarla ilgili durum saptamaları yaptırdı.
39

K.A.D. 253, Örnek için bk. Belge: 131
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Bu saptamalarda, 1936 yılından bir örnekte görüldüğü gibi,40 öncelikle
çocukların beslenme durumları 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 koşulların saptanmasına örneğin, et gereksinimin doğu illerinden
kavurma şeklinde sağlanmasına özen gösteriliyordu. Ancak Çocuk
Esirgeme Kurumu’nun da iş birliği ile beslenme için toplanan bağışlarla
bile masrafların karşılanamayıp beslenme sorununun çözümlenememesi,
kurumu kaygılandırmaktaydı. Üstelik İstanbul’da bile çocukların
beslenmesini karşılayamamak kurum için adeta bir onur sorunuydu. Bu
bağlamda, değindiğimiz saptama raporunda, Kızılay’ın okullara yardımının
kesilmesinin kötü bir izlenim yaratacağı da dikkate alınarak gençlik
örgütlenmelerinin ödeneğinden aktarma yapılması bir öneri olarak Genel
Merkez’e getirilmişti.
Olanaksız ailelerin yeterince beslenemeyen zayıf çocuklarına ve
kimsesiz çocuklara Kızılay’ın gıda yardımı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında
ülke genelindeki ekonomik sarsıntıya karşın elverdiğince arttırılarak
sürdürüldü. Örneğin, 1940 yılında İstanbul’da 27.212,12 lira olan bu yardım,
1942 yılında 54.879,24 liraya ulaşmıştı.41
Örnekleri verilen yıllarda olduğu gibi daha sonraki yıllarda da Kızılay,
okullardaki katkı payını hiç kesmedi. Günümüzde bile süregelen bu acıklı
sorun karşısında pek çok çocuğun beslenmesi, giyim ve ilaç gereksinimleri
için Kızılay, ülke çapında katkılarını sürdürmektedir.
Öte yandan, Derneğin çocuk sorununa eğilmesi, elbette gıda, giyim
ve ilaç sağlamakla sınırlı kalmadı. Kurum, yabancı çocuk kurumlarının
gönderdiği malzemelerin Darüleytamlara ulaştırılmasına da yardımcı oldu:42

40
41
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Umur-ı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti
Muavenet-i İçtimaiye ve Darüleytamlar Müdir-i Umumiliği
Umumi: 610   Hususi: 173
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 adedinin Gaziantep ve Maraş
darüleytamlarına sevkleri mümkün olamadığından Cemiyet-i Muhteremeleri
vesatetiyle mahal-i müretteplerine gönderilmek üzere 3.000 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 alman cevapnamelerde
mezkur battaniyelerin henüz vürud etmediği beyan ve talep olunmaktadır.
Hangi tarihte mahal-i müretteblerinc 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 Yuvaları
Yıllarca savaş ortamında kalmış olan Türkiye’de çok sayıda kimsesiz
çocuk bulunması, çeşitli bölgelerde Çocuk Esirgeme Kurumu yönetiminde
çocuk yuvaları açılmasını zorunlu hale getirince Kızılay, kendine gönderilen
bağışlardan bu çocuk yuvalarına sık sık parasal katkılar yaptı.43 Bunun
yanı sıra, kendi de yurtlar, yuvalar açtı. Binlerce yoksul ve kimsesiz çocuğa
kollarını açan, ev sıcaklığı veren Ankara Çocuk Şefkat Yurdu, Ankara
Kızılay Merkezi tarafından açılan ve Genel Merkez tarafından maddi olarak
desteklenen yurtlardan biriydi. Bu yurtta sadece 1941 yılında 38’i yatılı
olmak üzere 64 öğrencinin tüm giderlerini karşılandı, 573 orta öğrenim
çağındaki çocuğa gıda yardımı yapıldı, 1997 hasta çocuğa bakıldı, 1065’ine
ücretsiz ilaç verildi. Kurum, bu yardımları yaparken yurdun yakınındaki
fakirler aşhanesinde de her gün 285 kişiye yemek ve yoksul ailelere 22,432
kilo kömür dağıttı.44

43
44

THAM Sayı 129, s. 577
Rapor 1942, s. 8
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Sünnetler
Kızılay’ın eskiden beri sürdürdüğü çocuklara yönelik bir hizmet
de sünnettir. Sağlık için gerekli bir önlem olduğundan günümüzde
dinsel gereksinme aranmadan çoğu uygar toplumlarda erkek çocuklar
doğar doğmaz sünnet edilmektedir. Sünnet, İslam dininin bir gereği de
olduğundan Türk toplumunda her zaman için büyük önem taşımış, hatta
erkekliğe ilk adım sayılarak “sünnet düğünü” olarak adlandırılan bir tören
eşliğinde yapılmıştır. Ancak sağlıkla da doğrudan ilgili bir tıbbi işlem
olduğundan, temizlik ve sağlık koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesi
de aynı dercede önemli olmuştur. Bununla birlikte, bütün sağlık işleri gibi,
sünnet de bir olanak sorunuydu ve yoksul ailelerin, kimsesiz çocukların
hele sağlık koşulları gözetilerek sünnet edilmesi, çok zor hatta bazıları için
olanaksızdı. Bu bakış açısıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yoksul çocukların
kurumun olanaklarıyla sünnet ettirilmesine Balkan savaşlarının binlerce
göçmen çocuğunu sünnet ettirerek başlamıştı. Sağlığa verilen önemin
gitgide daha çok anlaşılması, bununla birlikte, özellikle maddi olanaklardan
yoksun geniş halk kesimlerinin sünnet olayında ilkel yöntemlere
başvurmaları karşısında da toplu sünnetleri sürdürmüştü.
Kurum, genellikle bir mahalle, okul veya semtin sünnet çağındaki
bütün erkek çocuklarının toplu olarak sünnet edileceği günü, yeri ve saati
Hilal-i Ahmer Dergisi’nde yayınlanmakta, başvuran ailelerin çocuklarını
tıbbi koşulları yerine getirilerek sünnet ettirerek halka pek çok haneyi
ilgilendiren bir hizmet sunmaktaydı. 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 Zafer Bayramı’nda (1937)
sünnet ettirilmesinde görüldüğü gibi, önemli günlere rastlatılıp bayram
havasında gerçekleştirilirdi. Kukla gösterisi veya temsillerin de sahnelendiği
sünnet düğünleriyle hem fakir çocuklar geleneksel olarak sünnetle yapılan
törenden yoksun kalmamış hem de semt sakinleri toplu bir ücretsiz eğlence
olanağı bulmuş olurlardı. Kızılay da bir kez daha yoksul gönülleri fethederdi.
Olanaksız ailelerin bu uygulamaya katılmalarını arttırmak için yapılmış olan
sünnetlere Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası’nda hoşluklarla yer verilirdi.
Örneğin, 1927 yılı Ağustos’unda Kadıköy Şubesi’nin fakir çocukları sünnet
ettirmesi, dergide çocuklarla ailelerine düzenlenen eğlenceye de geniş yer
verilerek yayınlanmıştı. 1928 yılının 15 Eylül sayısında da (s.41) yine Kadıköy
Şubesinin düzenlediği ve Mısırlıoğlu Bahçesi’nde yapılan sünnetten
eğlenceye de yer verilerek söz edilmişti.
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Resim 73: Kızılay’ın toplu sünnetlerinden biri

Kızılay’ın ilgiyi ve katılımı arttırma çabalarına 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. Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası da sünnet
düğününü “Bar artistleri, cazbant sabaha kadar düğünü neşelendirdiler.”
sözleriyle yazmıştı.45 (Resim 73)
Kızılay sünnetleri, tören sırasında isteyenlere satışa sunulan
ufak-tefek öteberi ve kimi zaman da toplanan bağışlarla, Kurum’a gelir
sağlıyordu. Kurum kasasının bu girdileri de Tepebaşı’nda 40 çocuğun
sünnet töreninde 1051 lira 65 kuruş toplandığının bildirilmesi gibi, örnek
olması umuduyla Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası’nda duyuruluyordu.46
Tıbbi olanakların gitgide iyileşmesi sonunda sünnetler bazan ders yılı
içinde de yapılmış, örneğin 1965 yılında Tire’de 77 çocuğu sünneti için 23
Nisan Çocuk Bayramı seçilmişti.47
Kızılay, büyük felaketlerin bölge halkına birçok olanaksızlıklar
getirdiğini dikkate alarak da bazı toplu sünnetler gerçekleştirmiştir. Bunlara
bir örnek, 1970 Gediz Depremi’nden sonra 14 Ağustos’ta 53 çocuğun
sünnet edilmesidir.48 Kızılay bu yerinde hizmeti günümüzde de sık sık halka
sunmaktadır. Balkan Savaşları’ndan bu yana sürdürülen bu güzel gelenekle
45
46
47
48

THAM Sayı 127, s. 504
THAM Sayı 156, s. 35
Kızılay Dergisi Yıl 2, Sayı 34, s. 34
Kızılay Dergisi Yıl 8, Sayı 70, s. 29
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yoksul aileler Kızılay’ın oğullarının bu ameliyatını sağlık koşullarına uygun
olarak gerçekleştireceğine güvenmektedirler.
Hac Hizmeti
Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’ın Mekke
kentindeki Kabe’yi ziyarete giden Türkler iklim koşulları çok farklı olan
bu bölgede sık sık sağlık sorunları ile karşılaşıyor ve büyük sıkıntılar
çekiyorlardı. Bunu öğrenen Kızılay, hacı adaylarının yardımına koşabilmek
için 1952 yılında bu uzak diyarda hacı adaylarına sağlık hizmeti vermeye
başladı. Vatandaşlarının sağlık sorunları devleti yakından ilgilendirdiğinden
Hükümet de bir kez daha 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
kurdukları polikliniklerde hac mevsimi boyunca sağlığı bozulanlara hizmet
vermeye başladı. (Resim 74)
Kurum, Hac servisi verilmeye başladığında Kızılay’ın Hac sağlık
ekibini oluşturan doktorların, hemşirelerin ve görevlilerin seçiminin ve
kurulacak gezici hastanelere götürülecek araç-gerecin sayılarının Kızılay
Derneği ile bakanlıklar arasında yapılan toplantılarla belirlenmesi yoluna
gidildi. Bu kapsamda 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, 1 laboratuvar 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. Ankara Müftüsü hacı adaylarını
uğurlama söylevinde Kızılay’a ve yöneticilerine teşekkür etmişti. Kızılay
Dergisi de her yıl hacı adayları için bu değişik iklimde genel sağlık koşulları,
beslenme, içecekler, güneş çarpması, böcek ısırmalarıyla ilgili kuralları ve
bilgileri kapsayan yazılar yayınladı.49
Yıllar içinde hacı adaylarının sayısı oranında hac kervanında Suudi
Arabistan’a gönderdiği görevlilerinin sayısı da artan Kızılay, diş dahil, pekçok
sağlık sorunlarına eğilebilecek donanımla günümüzde de hac hizmetini
sürdürmektedir. Üstelik Kurum, Hıristiyan hacılara da hizmet vermektedir.
Şöyle ki, antik Efes harabelerinin oldukça yakınındaki Selçuk’taki Saint Marie
Kilisesi, her yıl özellikle de yaz aylarında yüzlerce gezgin ağırlayan önemli
turistik merkez olmanın yanı sıra Hıristiyanların Hac yapmak üzere geldikleri
49

Kızılay Dergisi Yıl 2, Sayı 23, s. 8 (Örnek)
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Resim 74: Kızılay’ın Hacılara sağlık hizmeti

mekânlardır. Buralara gelen Hıristiyan hacıların birçoğunun değişik iklim
ve beslenme koşulları veya başka nedenlerle hastalanması üzerine Kızılay,
Türk hacılarına verdiği hizmeti 1987 yılında bu gruba da vermeye başladı.
Bölgede hazır bulunan karavanlarda Kızılay sağlık ekipleri ücretsiz olarak
Hıristiyan hacıların ilk muayenelerini yapmakta, ilaçlarını vermekte, hastayı
gerektiğinde hastane veya polikliniğe göndermektedir.
Özetle 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 bağışları, ulaştırılan katkıları hiç unutmaz. Kurum’un, Hilal-i
Ahmer’den Kızılay’a bütün yayınlarının gözardı edilemeyecek bir kısmı
bağış yapanlara ayrılmıştır. Üstelik Kızılay, vefakârlığını bağış sahiplerini
gerektiğinde son yolculuğuna uğurlamaya kadar sürdürür. Mezarlarını
yapar. Mevlutlerini okutur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
DEĞİŞİMLERİ VE GELİŞMELERİYLE
KIZILAY
Cumhuriyet’in ilanını izleyen 3 Mart 1924 yasalarıyla Türkiye’de
yönetim, eğitim ve adalet laik, ulusal temellere oturtulduktan sonra
toplumun ve kurumların bu ilkelere dayanan demokrasiyi özümsemelerini
sağlayacak değişimler süreci başlamıştı. Türk Devrimi olarak adlandırılan
bu süreçte amaçlanan, halkın düşünsel değişim geçirerek toplumsal ve
kurumsal yeniliklere uyum sağlamasıydı. Bu dönem, tek parti dönemi
olmakla 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.
Türk Devrimi’nin gelişmeleri topluma ve kurumlara yansırken doğal
olarak yeniliklere hep açık olan 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 Kurtuluş
Savaşı son bulduktan sonra ülkede düzen ve güvenliğin sağlanmasını çok
önemseyen Dahiliye Vekaleti de kurumların yasalara uyumunu denetlemek
üzere müfettişler görevlendirmişti. Bu doğrultuda, denetlenen pek çok
kurum gibi Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti’nin gösterdiği lüzum
üzerine Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin de 15 şubesi teftiş edilmişti.1 Olumlu
bir denetim geçiren Kurum’un savaş dolayısıyla yıllardır toplanamayan
Genel Kurulu da toplanmış, Hükümet yeni üyelikleri desteklemişti. Türkiye
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, kurumun fahri genel başkanlığını kabul etmiş olan
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın koruyucu kanatlan altında
olmanın güveniyle düzenli toplantılarını onu da bilgilendirerek yürütmeye
başlamıştı.2

1
2

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Cilt I, Ankara 1961, s. 285
K.A.D. 311; K.A.D. 129. bk. Belge: 134; Belge: 135.
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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-i umumisini akdetmiş ve
fatiha-i mesai olarak heyet-i umumiyenin la-yezal tazimat ve ihtiramatının
zat-ı sani-i riyaset-penahilerine arza müttefiken karar verilmiştir. Bu şerefli
vazifeyi ifaya müsaraat eylerim.
Temmuz 341 (1925)
Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisi Reisi
Konya Mebusu Refik

Cumhurbaşkanı da hiç vakit geçirmeden bu telgrafı iyi dilekleriyle
şöyle yanıtlamıştı:3
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
Ahmer’e yüksek mesaii şevketperverane ve güzide muvaffakiyet temenni
ederim efendim.
imza:
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal

Artık Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kurumu olan Hilal-i Ahmer,
Cumhuriyet’in ilanından sonra bazı temel değişiklikler geçirdiyse de
yıllarca halka seferber ettiği olanaklarını Cumhuriyet Dönemi’nde de aynı
özenle sürdürdü. Mustafa Kemal Paşa’nın Cemiyet’in fahri başkanlığını
üstlenmesiyle büyüyen bu yakınlık, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Ankara’ya
taşınmasından sonra daha da güçlendi.
1. MERKEZ’İN ANKARA’YA TAŞINMASI
1925 yılı Ağustos ayındaki Genel Meclis toplantısında istifa eden
önceki Genel Meclis üyelerinin yerine yenileri, İdare Heyeti Başkanlığına da
Dr. Refik (Saydam) Bey seçilirken Hilal-i Ahmer nizamnamesinde birtakım
önemli değişiklikler yapıldı. Hanımlar Merkezi kaldırılarak bütüncül bir
Hilal-i Ahmer Cemiyeti oluşturuldu. Merkez’in Ankara’ya taşınması için
de karar alındı ve yeni tüzüğün 8’inci maddesi gereği bu karar uygulandı.
Aynı karar çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun iki temsilcisi de Cemiyet’in
3

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Cilt I, Ankara 1961, s. 285
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İstanbul’daki etkinliklerini yürütmek üzere bu kentte bırakıldı. Bu
toplantıda ayrıca kaza merkez kurullarına üç hanım üye seçilmesi, il merkez
kurullarının beş kişiden sekiz kişiye çıkarılması da kararlaştırıldı.4
Aynı kararlarla İstanbul ambarındaki eşyalar ve gereçler Eskişehir’e
taşındı. Bu işlem sırasında kullanılmayacak bazı eşyalar satıldı ve elde edilen
gelir, Hilal-i Ahmer hazinesine eklendi. 1926 yılında da Kurum, Eskişehir
binasını satın aldı.
Cumhuriyet Dönemi’nde de hem bağımsız olan hem de Hükümete
bağlı niteliğini koruyan Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bu büyük değişikliklerle
neredeyse bir kez daha “yeni
den 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, 1926’da Türkiye 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 mütenasip bir dereceye kadar varmasını ve bütün milletin
bu tenasübü temin etmesini temenni ederim”. Gazi Mustafa Kemal Paşa,
bu sözlerinden sonra, Kurum’a üye olunarak verilecek desteğin ülke için bir
sosyal gösterge olduğuna dikkat çekmiş ve Türk halkını, yararlılığı defalarca
kanıtlanmış bu Kurum’a üye olmaya çağırmıştı.“ 5
Cumhurbaşkanı, bununla da kalmamış, ertesi yıl Kurum’u
güçlendirme yolunda daha da ileri bir girişimde bulunmuş ve ordu
mensuplarının tümünün bu kuruma üye olmalarını önermişti. Milli
Savunma Bakanı Recep (Peker) Bey de Gazi’nin bu isteğini vakit
geçirmeksizin bir yazı ile en yaygın biçimde duyurarak ordu mensuplarını
Cemiyet’e üye olmaya çağırmıştı: 6
“Gazi Paşa Hazretleri’nin Büyük Millet Meclisi’nin devre-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 sevk
etmekte bulunan bu müesseseye zahir olmak ayrıca da bir vazife-i milliyedir.
Bu nukat-ı nazardan kayd olunmak şayan-ı arzu olduğ undan bu hususun en
küçük teşkilata kadar tamimini rica ederim.
Müdafaa-i Milliye Vekili Receb”
4

5
6
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Atatürk’ün askerlere yaptığı öneriyle amaçladığı, kuşkusuz sadece
üye sayısının çoğaltılmasını sağlamak değildi. Cumhurbaşkanı, ordu
mensuplarının ülkenin o dönemde sayıları pek de fazla olmayan aydın ve
eğitimli kesiminin büyük bir kısmını oluşturduğunu gözeterek Cemiyet’in,
kültür düzeyinin 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, Cumhuriyet’in ilanı bunların ardından da Atatürk’ün
seslenişinin getirdiği coşku ile Kurum’un üye sayısında gerçekten büyük
bir patlama oldu. Cemiyet, bir yandan yeni şubeler açarken bir yandan da
ülkenin her yanından yüzlerce yeni üye kazandı. Bu güvenle Hilal-i Ahmer
Cemiyeti, artık barış dönemine girmiş olan Türkiye’de arkası kesilmeyen
doğal afetlerin maddi olanaksızlar içinde bıraktığı on binlerce kişiye sadece
sağlık hizmeti götürmekle kalmadı, görevini büyük bir sosyal güvence
kaynağı da olarak 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 düzenli gelirler
getirecek olanaklar arandı ve bulundu. Bunların bir kısmı, şefkat pulları,
damga pulları, tayyare pulları gelirleri ve bayramlarda verilen fitreler gibi
neredeyse vergi türünde bağışlardı. Bir kısmı, halkın zaten kullandığı ama
reklamları ve duyuruları görerek Hilal-i Ahmer yapımı olanlarını satın
alabileceği cep ve duvar takvimleri, okul defterleri, bir başka kısmı da
işlenmek üzere Kızılay’a bağışlanan kurban derileriydi. Cemiyet’in bir de
maden suyu gibi ülkenin doğal kaynağının üretiminden veya oyun kâğıdı,
sinema filmleri gibi ülkenin ithal ettiği mallardan sağlanan gelirleri oldu.
1926 yılının 23 Nisanı’nda Hilal-i Ahmer Kongresi toplandığında
Cemiyet; Genel Başkan, Genel Merkez Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Müdür
olarak çalışmaktaydı. Genel Müdür, doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı
olarak Cemiyet’in kendi altında toplanmış bütün servislerinin işlemlerinin
yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüydü. Genel Müdürlüğün altında ise
M.A.İ. (Malzeme Alım İşleri) 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 birimler bulunmaktaydı.
Nizamname gereği, Cemiyet, 30 kişilik Genel Kurul (Merkez-i Umumi)
tarafından yönetilirdi. Bu da Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Kızılay’a
memur Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları delegeleriyle
Kızılay şubelerinden seçilen delegelerden oluşurdu. Merkez-i Umumi’nin
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başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun başkanıydı. Yılda bir kez
toplanan Genel Kurul’un da bir Murakabe Heyeti (Denetleme Kurulu) vardı.
Genel Kurul’ca 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 bildirmekle yükümlüydü.
Genel Kurul tarafından seçilen Merkezi İdare Heyeti yönetim
organıydı; en az beşi hekim olan Kızılay üyelerinden oluşuyordu ve
Nizamname gereği, her ayın ilk haftasında toplanıyordu. 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. Bu
kurul tarafından seçilen yedi kişiden oluşan yönetim kurulunun haftada bir
kez toplanması öngörülmüştü.
Yine Nizamname gereği Cemiyet Genel Merkez ve Yönetim
Kurulu’nda görev alanlar özürlerini bildirmeksizin ard arda üç kez
toplantıya gelmediklerinde istifa etmiş sayılıyorlardı.7
Cemiyet’in bir de Hilal-i Ahmer müfettişlerinden 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 bölgesi altıya çıkarılmış
ve Merkez-i Umumi’de bu bölgelerin aşağıdaki biçimde genişletilmesi
kararlaştırılmıştı: 8
Birinci Bölge : Ankara
İkinci Bölge : İstanbul
Üçüncü Bölge : İzmir

Dördüncü Bölge : Adana
Beşinci Bölge
: Diyarbakır
Altıncı Bölge
: Trabzon

Daralan bölgelerde daha sıkı yürütülecek denetlemeyi sürdürmekle
yükümlü olacak müfettişlerde 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. Atamalar yapılırken aranan
koşullara sahip olanlar arasından yabancı dil bilenlerin tercih edileceği de
ayrıca belirtilmişti.

7
8

1950 yılı Denetleme Kurulu Raporu s. 7-8
THAM Sayı 69 s. 406
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Müfettişlik Yönetmeliği gereği, Hilal-i Ahmer müfettişlerinin ilk altı
aylık hizmetleri staj sayılıp müfettişler bundan sonra Merkez-i Umumi
tarafından asli memur olarak atanırlardı. 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 onaylanmamıştı. Bir
yıl dördüncü bölge müfettişi iken bazı nedenlerle istifa eden ve bunların
giderilmesi üzerine tekrar müfettişlik yapmak isteyen Mustafa Bey ise
durumu incelendikten sonra yeniden aynı göreve atanmıştı. Bu örnekler,
yeni yönetmeliğin hemen yürürlüğe konulduğunun da göstergeleriydi.9
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin 1927’de ellinci kuruluş yıldönümünün
kutlanması, kuruma ayrı bir hareketlilik getirmişti. Başarılı elli yılı geriden
bırakan Kurum, bundan sonra tüm görevlerini özenle yerine getirmeyi
sürdürdü. Gerek yönetim gerek denetim organları ciddiyetle çalışırken
Kurum, gelir kaynaklarını arttırabilmek için üstlendiği yeni sorumluluklara
da dört elle sarıldı. Hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini sürekli yükseltmeye
çalıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin gelirleri bu yöntemlerle arttırılırken
Kurumun çalışmaları da çoğalıyordu. Özverili savaş yılları yavaş yavaş geride
kaldıkça Cemiyet, türlü hizmetlerinde çalışan gönüllülerin yerini alan ücretli
çalışanlarının sosyal güvencelerini de düzene koyabilmek için 12 Nisan
1928’deki Genel Kurul’da kurum çalışanlarının özlük haklarının belirlendiği
Memurin Nizamnamesi’ni çıkardı. 10 O yıl Hilal-i Ahmer bayrağı da standart
ölçülere kavuşturuldu.11
Kurum Genel Merkezi Ankara’ya taşındıktan sonra yerleştiği mekân
için kira ödemek zorunda kaldığından bir bina sahibi olmak, Kurum’un
öncelikli bir hedefiydi. 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 belediyeye
ait 2000 metrekarelik bir arsanın Cemiyet’e bağışlanmasına karar verildi.
Yenişehir’deki arsaların metrekaresinin 7-8 liradan satıldığı dikkate alınınca
40 metre genişliğindeki bir cadde üzerindeki bu arsa yaklaşık 15.000
lira değerindeydi. Belediye Meclisi’nin kararı Ankara Şehremanetinden
(Belediyesinden) Genel Merkez’e bildirilince12 1928 yılı Ekim ayında
ihalesi 215.000 lira karşılığında Erzurumlu Nafiz Bey üzerine kalan yeni
9
10
11
12

THAM SYI 82, S. 477
THAM Sayı 82,s.477
Türkiye Kızılay Mecmuası No.172 s.552 (1940) Bk. Belge: 136.
THAM Sayı 72, s. 507
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Resim 75: Kızılay Meydanı’nın adını veren Kızılay binası

Merkez-i Umumi binasının yapımına başlandı. Dokuz ay içinde bitirileceği
taahhüt edilen inşaatın tamamlanması biraz uzadıysa da Kurum, 1929
yılında Ankara’nın en güzel yapılarından biri olan yeni yerine taşındı. 1930
yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kongresi 20 Nisan Pazar günü yeni binada
toplandığında 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 koştu. (Resim 75)
Bu ara özellikle son yılların doğal afetlerinde elindeki tüm
olanaklarını civar felaket bölgelerine kullanan Eskişehir Deposu da ele
alınarak ilaç ve tıbbi aletleri tamamlandı, yenilendi. Öte yandan merkez
Ankara’nın Eskişehir deposunun yönetimini kontrol altında tutması git
gide güçleştiğinden 1934 yılında, bugün Kızılay’ın deposunun ve çok
modern ve düzenli arşivinin bulunduğu Etimesgut’da bir depo binası
inşasına başlandı. Bu kuruluşa, Eskişehir’den nakledilmesi kararlaştırılan
250 vagon eşyayı alabilecek büyüklükte bir de ambar yapıldı. Ecza-kimya
maddelerinin uygun biçimde saklanabileceği özel donatımıyla birlikte yeni
ünite, 1936 yılında tamamlandı.
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Türk dilini sadeleştirme çalışmaları sürerken
1935 yılında Atatürk’ün önerisi üzerine, adını Kızılay’a dönüştürdü.13
11 Haziran 1941’de de tüzük değişikliği ile İdare Heyeti’ni yeniden
oluşturduktan sonra üyelerin iş bölümünü yönetmeliklerle belirledi. Bu
çerçevede, Kurum’da tam zamanlı bir genel müdür bulundurulmaya
başlandı. Dört yeni müfettiş alınarak denetim kadrosu da genişletildi.14
Kurum, bu yenilikleri uygularkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Sekreterliği’ne başvurarak hayır derneklerinin sosyal konularının toplu bir
şekilde ele alınmasını ve ulusal yardımlaşma düşüncesinin yurt çapında
örgütlü bir şekilde yayılabilmesi için partinin katkısını beklediğini bildirdi.
Böylece özellikle çok nüfuslu bucaklarda Kızılay’a katkılarda gerçek bir
patlama görüldü. Bu şubelerin kazalarla ölçüşür boyutlara ulaşıp Kurum’a
onlar kadar gelir sağlamaları sonunda 1944 yılında Kızılay’ın nizam
namesinde 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 taşra örgütlerinin elde ettikleri gelirin
%40’ını Genel Merkez’e göndermeleri kararlaştırıldı. Bu değişiklik yapılırken
gelirin daha fazlasından yararlanmanın özendirici olacağı düşünülerek
bölgesel harcamalar %60’a çıkarıldı.15 Yapılan düzenlemenin olumlu
gelişmeleri hemen ertesi yıl görüldü ve örneğin, 1943 yılında 392.707
lira olan merkez ve şubelerin şefkat pulu geliri, yerel harcama oranı
arttırıldıktan sonra 1944 yılında 565.470 liraya fırladı.16 Bu önlemlerle ve
halkın olanakları oranında yaptıkları bağışlarla da desteklenen kurumun
gelirleri bir kez daha yükseldi.
2. KIZILAY’IN ÇALIŞANLARINA YAKLAŞIMI
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin başlangıçtan beri temel ilkelerinden
biri de çalışanlarının özlük haklarına saygılı olmaktı. Nitekim Memurlar
Nizamnamesi ile çalışanlarının hakları güvenceye alınmıştı. Çeşitli kuruluşlar
kurumun şemsiyesi altına girdikçe bu eklentilerdeki çalışanlarının özlük
hakları kadar maden suyu ve Gaz Maskesi fabrikaları ile ilgili kısımlarda
örneklendiği gibi, sosyal hakları ile de yakından ilgilenmişti. Genel Kurul,
savaş yıllarının her kesimi etkileyen hayat pahalılığı karşısında çalışanlarının
çektiği zorluğu dikkate alarak memur ve hizmetlilerine er tayını verilmesini
13
14
15
16

Ulus, 29 Nisan 1935
....73... s. 100
Rapor 1944, s. 12
Rapor 1945, s. 11
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kararlaştırmış ve uygulamanın 1944 Nisan ayında başlayabilmesi için gerekli
mali önlemleri de almıştı.17
Kurum’un 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 1950 yılında Kurum’u yaygın biçimde denetleyen
Türkiye Kızılay Cemiyeti Denetleme Komisyonu’nun da dikkatini çekmişti.
Memurların çoğunun orta öğrenim düzeyinde olması, Kurum’da 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
denetleme sonunda Kızılay’ın bütün üniteleri için oldukça eleştirel
raporlar kaleme alınmıştı. Denetleme Kurulu, her zaman Hükümet’le elele
çalışmış olan Kızılay’ın Genel Merkezi’ne de birtakım öneriler getirmişti.19
Eleştirel yönün ağır basmasında Kızılay’ın hep hükümetlerle el ele olması,
denetleyenlerin de ilk kez farklı parti tarafından yönetilen Türkiye’de
yeni hükümetin denetcileri olduklarından, Kurum’a muhalifleri gibi
yaklaşmasının payı olabilir. Öyle olsun veya olmasın, getirilen önerilerin
kimi uygulandı, kimi uygulanmadı veya uygulanamadı. Ne ki mekân ve isim
değişikliğine karşın Kızılay’ın amacı, hedefleri ve yaptırımları değişmedi.
Cemiyet’in esas nizamnamesine göre yapmakla yükümlü olduğu
işler şöyleydi:20
Barış zamanında:
17
18
19
20

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,

Rapor 1943, s. 13
Rapor 1950, s. 12
1950 Denetleme Kurulu Raporu. Bu öneriler için bk. Belge: 137
Rapor 1950, s.12
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-

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.

Savaş zamanında:
-

-

-

-

Türk ordusuna, düşmandan alınan esirlerin yaralı ve hastaları ile zayıf ve
sakatlarına yardım etmek,
Cephe gerisinde yardıma gereksinimi olanların bakımlarını yapmak, acılarını
dindirmek,
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 yapay aza 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 Hükümet’in öngöreceği güvenip bölgelere taşınmasına,
yerleştirilmesine yardım etmek,
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
gerektikçe yardımlarda bulunmak ve bunların sivil ve askerî makamlarla
ilişkilerini kolaylaştırmak,
Yabancı ülkelerdeki benzeri kurumlara gerektikçe yardım heyetleri
göndermek veya başka yöntemlerle yardımda bulunmak.

Kurum, her biri yüksek maliyetli bu işleri yürütebilmek için gereken
parayı birçok kez değinildiği gibi, temelde üye aidatları, bağışlar, ve
hükümetin de yardımıyla oluşturulan gelir kaynaklarından sağlıyordu.
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Dolayısıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti ülkenin gelişmesi oranında artan görev
ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için sürekli olarak Kurum’u daha
iyi tanıtıp daha çok üye kazanmaya çalıştı. Cemiyet Başkanı Dr. Refik de 15
Aralık 1925 günü Hilal-i Ahmer Cemiyeti Muhasebe Müdürlüğün’e bir yazı
göndererek bu amaca hizmet edecek tanıtım kartları yaptırılmasını istedi:21
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkezi Umumisi
Aded 69
Ankara 15.12.1341
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Muhasebe Müdüriyetine
Cemiyetimize yardım ve bilhassa aza kaydını teşvik yolunda bazı ceraid ve
risaleler ve telefon şirketi haberiyle ilanat neşrettirilmesi hakkında Beyoğlu
Heyet-i Merkeziye Riyaseti’nden vaki iş’ar esas itibariyle muvafık görülmüş
ve bu hususta istimal edilmek üzere Cemiyet’e ait kartların küçültülüp
altına minyatür içinde büyük punto ile “Hilal-i Ahmer’i unutmayınız”,
“Hilal-i Ahmere aza kayd olunuz” gibi cümleler yazılarak münasip bir klişe
yaptırılmasına lüzum görülmüş olmağla nümune izhar ve irsalini rica eylerim
efendim.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi İmza: Doktor Refik
Evrakça kaydedilmiştir.
Sayfa: 634, Tarihi: 19 Kanunı-evvel 1340
Numrosu: 1057
Arif Süleyman Bey’e tevdii

3. YENİ ÜYE KAYITLARI
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kurum’un geçmişinde ülkedeki yenilik
girişimlerindeki rolü de dikkate alınarak üye sayısının çoğaltılması için
her zamankinden daha ciddi girişimler sürdürüldü. Dönem, tek parti
yıllarıydı. Taşrada parti merkezlerinin gücü de büyüktü. Unutmamak
gerekir ki 600 yıllık saltanat yönetiminin alışkanlıkları Cumhuriyet’in
ilanıyla hemen silinmemişti. Halkın o dönemden kalma buyurulanı
yerine getirme alışkanlığı sürdüğünden parti merkezleri de etkinliklerini
kullanarak hükümet ile uyumlu çalışma sürdüren Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne
pek çok üye kayıt edebilmişlerdi. Örneğin, Samsun’da bu yöntemle
200 yeni üye kaydedildiği bölgedeki müfettişin 26 Aralık 1925 tarihli
yazısıyla Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Genel Yazmanı’na, ardından Cemiyet
Başkanı’na bildirmişti.22
Üye sayısını çoğaltma yöntemi ne olursa olsun her yeni üye,
Cemiyet’e yeni bir ödenek müjdecisiydi. Kurumun daha işlevsel olabilmesi
21
22

K.A.D. 662. Bk. Belge: 138
Belge: 134.
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için parasal olanak
larının çoğaltılması da kaçınılmaz bir zorunluluktu.
Üye sayısının çoğalmasının parasal boyutu aşan yararları olabileceği
düşüncesiyle Cumhurbaşkanın bile Meclis’teki söylevinde Hilal-i Ahmer’e
üyelik çağrısı yaptığından hatta bütün ordu mensuplarının üye olmalarını
önerdiğinden bu bölümün başında söz etmiştik. Türkiye Hilal-i Ahmer
Mecmuası da bu söylevden hemen sonra yayınlanan 15 Mart (1926)
sayısının ilk sayfasında “Aza Kaydı Seferberliği” başlığı altındaki yazıyla
Cumhurbaşkanı’nın sözlerini hatırlatarak dünyada Salib-i Ahmer üyelerinin
çokluğuna dikkat çekip kamuoyuna üyelik çağrısı yapmıştı: 23
“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 Salib-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 taallûk eden kısmı Cenevre Merkez-i Umumisinin
vasıta-i neşriyatı olan mecmuayı resmiyenin Kanunusani nüshasına aynen
dere 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-i 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 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 aşağıya ilave eylediğimiz
cetvelin bizim için mucib-i teyakkuz olacak erkamına bilhassa merkez ve
şubelerimizin nazar-ı dikkatini celb etmek isteriz. (Yazarın notu: Aşağıdakiler,
bu uzun listenin içinden seçilen örneklerdir.)
Almanya Salib-i Ahmeri aded-i azası 1.200.000; Gençlik Salib-i Ahmer
azasının adedi 1.000; Yekun 1.201.000; nüfus-ı memlekete nazaran yüzde
nisbeti:49
23

THAM Sayı 67, s. 235, 36
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Arjantin Salib-i Ahmeri aded-i azası 104.399; Gençlik Salibi Ahmer
azasının adedi: 41.668, Yekun: 146 067; nüfus-ı memlekete nazaran yüzde
nisbeti67
Bulgar Salib-i Ahmeri aded-i azası: 12.000; Gençlik Salib-i Ahmer azasının
adedi: 38 418; Yekun: 56 418: nüfus-ı memlekete nazaran yüzde nisbeti99
Cemahir-i Müttefıka-i Amerika Salib-i Ahmeri adedi azası: 3.012.055
Gençlik Salib-i Ahmer azasının adedi: 5.549.428, yekun: 8.561.483 nüfus-ı
memlekete nazaran yüzde nisbeti:14”

Bu adımların ses getirmesi üzerine Maarif Vekaleti’ne de Cemiyet’e
yeni üyeler kazandırması için bir çağrı yapıldı. Meclis-i Umumi’den Hilal-i
Ahmer Başkanı’nın imzası ile gönderilen bu çağrı şöyleydi:24
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
Ankara, 27 Eylül, 1927
Maarif Vekalet-i Celilesine
Trablusgarp, Balkan, Harb-i Umumi ve İstiklal rnuharebatında ve şimdiye
kadar ana vatanda vukua gelen yangın, zelzele, seylab gibi afat ve mesaib-i
umumimizin hin-i vukuuna Hilal-i Ahmer’in ifa eylediği mesai-i şefkatkarane
ve yardımlar bütün milletimizce malumdur. Bu itibarla necip milletimizin
kıymetdar takdirlerine ve derin itimadına mazhar olmak için bütün varidatını
tahsis etmekte tereddüt etmeyen Cemiyetimiz atiyen kendisinden muntazır
yardım ve hizmetleri muvaffakiyetle başarabilmek hususunda kuvvetli
müzaharetlere muhtaçtır. Hilal-i Ahmer’in istinad edebileceği en kuvvetli
menba bilcümle Salib-i Ahmer’lerde olduğu gibi iane adedinin teksir ve tezyidi
ile ifade olunabilir. Esasen bu ciheti taktir buyuran hami-i muazzamımız
kıymetli Reisicumhurumuz büyük Gazi Hazretleri de Büyük Millet Meclisi’nin
geçen devre-i içtimaiyesinin tarih-i küşadı olan 1 Teşrinisani 926 tarihinde
irad eyledikleri nutuklarında (...Hilal-i Ahmer aza adedinin milletin rüşd-i
içtimaiyesiyle mütenasip olmasını ve milletin bu tenasübü muhafaza
eylemesini temenni ederim) buyurmuşlardı. Reisicumhur Hazretleri’nin
bu kıymetli irşad ve işaretlerinden mülhem olan merkez-i umumimiz 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 Cemiyetimiz için
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 hürmet-i mahsusamızın lutf-ı kabulünü rica ederiz efendim.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi
24

K.A.D. 311. Bk. Belge:139
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Ülke aydınlarının sayısının pek de fazla olmadığı o dönemlerde iki
aydın grubu oluşturan öğretmenler ve ordu mensupları, kitleler hâlinde
Cemiyet’e üye olduklarında kuşkusuz Cemiyet’in niteliğini yükselttikleri
kadar, üyelik aidatlarıyla önemli bir maddi katkı da sağlıyorlardı.
Öğretmenlerin kurumla bağlantılı olmaları, doğal olarak Hilal-i Ahmer
Cemiyeti ile öğrencileri de buluşturuyordu. Okullar, yeni yetişenlere
Hilal-i Ahmer ruhunun, yardım duygusunun aşılanabileceği en uygun
yerlerdi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, eğitim kurumlarında tanınmasında okul
yöneticilerinden de destek görüyordu. Hatta bazı yöneticiler, Cemiyet’in
tanıtıcı afişlerinin okullarını renklendiriken öğrencileri sağlık konusunda
bilgilendireceğini düşünerek Genel Merkez’e başvurup Kızılay’ın hazırladığı
“sıhhi tablolar” ve “imdat levhaları” istemişlerdi.25 Gençlik kollarının
örgütlenmesiyle Cemiyet’le daha iç içe olacak eğitim ordusunun desteği,
“bu günün küçüğünün yarının büyüğü” olduğu düşüncesiyle kurumun
gelecekteki gücünün de güvencesi sayılırdı. İşte bu nedenle Cemiyet’in
eğitimcilerin ve ordunun katılımına gereksinimi büyüktü. Nitekim bu iki
etkin grubun Cemiyet’e üyelikleri özendirici olmuş, örneğin, İş Bankası’nın
Ankara Merkezi, müdür ve çalışanlarıyla birlikte Cemiyet’e üye olmuşlardı.26
Ne var ki 1938 yılında Askerî Ceza Yasasında bazı değişiklikler
yapılırken askerlerin derneklere üyeliklerine de birtakım kısıtlamalar
getirilmişti. Oysa ikinci bir dünya savaşının bu
lutlarının dolaşmaya
başladığı, Kızılay’ın da bir kez daha savaş önlemleri almak zorunda kaldığı o
günlerde Kurum’un da hükümetin, ordunun, halkın desteğine gereksinimi
çok artmıştı. Bu durumda Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi de olan Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekili, Millî Müdafaa Vekili’ne Cemiyet’in ordunun
ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen bir hatırlatma yapmak gereğini
duydu. Kurum yaygınlaştıkça ondan beklentilerin de çoğaldığını, gerek
Kurtuluş Savaşı’nın yaralan sarılırken gerekse Türk-Yunan mübadelesi
sırasında veya doğal afetler karşısında Hilal-i Ahmer’in hep ordu ile el ele
olduğunu hatırlatan ve bu kitlenin desteğinden yoksun kalmanın Cemiyet
için ciddi bir kaygı olduğunun vurgulandığı bu hatırlatma kapsamında,
askerlerin bu cemiyete üyeliklerinin başka derneklere üyelikle bir
tutulmamasını isteyen aşağıdaki yazıyı gönderdi.27

25
26
27

K.A.D. 253. Belge: 140
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Milli Müdafaa Vekaleti Celilesine
Hayırsever vatandaşlarımızdan görmekte olduğumuz şayanı şükran alaka
ve kıymetli yardımlardan mülhem olarak insani gayelerin tahakkuku uğrunda
günden güne daha şamil hizmetlerde bulunmak gayesini istihdaf eden Cemi
yetimiz; 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 üzere; Nizamnamei Esasimizin 17nci
maddesinin 5 inci fıkrası; Vekaleti Celileleri tarafından intihap olunacak
bir askeri murahhasın Merkezi Umumimiz içtimalarına iştiraki suretiyle
Cemiyetimiz ile Vekalet-i Celileleri arasındaki temasın muhafazasını takyit
etmekte ve (yegane hayır ve şefkat müessesesi olan sözlerinin üstü çizilmiş)
Cemiyetimizin; (beşer sözünün üstü çizilmiş) ıztiraplarını tehvine matuf
hizmetleri, bilhassa seferde Ordu sıhhiyesinin bir lazım-ı gayrımufarıkı
bulunmasına binaen diğer Cemiyetlere kıyas edilemeyeceği şüphesiz(dir)
bulunmaktadır.
Bahusus yeni askeri ceza kanununun 149 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 Vekaletpenahilerinizi arz ve keyfiyetin tamimen icap
eden makamlara tebliği esbabının istikmal buyurulması istirhamiyle takdimi
ihtiramat eylerim efendim.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Bu isteğinde çok haklı olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti, etkinliklerini
sürdürebilmek için üyelerine bağımlıydı. En büyük hedeflerinden biri de
üye sayısının çoğaltılmasıydı. Bunu sağlayabilmek için Kurum, sistemli
tanıtım etkinliklerine git gide daha büyük önem verdi.
4. DAHA ÇOK - DAHA İYİ TANITIM YÖNTEMLERİ
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, kuruluşundan beri adından sıkıntılı
zamanlarda halka el uzatan kurum olarak söz ettirmişti. Savaşlardaki büyük
görevini bir yana 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 var olan gelir getirici etkinliklerinin sadece belli
yerlerde belli kitlelere seslendiğini öne süren çok kimse vardı. Ama bunlara
cumhuriyet döneminde eklenen rozet satışları, maden suları, oyun kâğıtları,
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şefkat pulları, okul defterleri ve cami günleriyle Hilal-i Ahmr Cemiyeti
her eve girmişti. Ancak üye sayısının artması ile daha iyi tanınmasının
arasındaki sıkı bağlantıyı düşünerek sayılanlarla yetinmeyen Cemiyet
yönetimi, dünyanın yeni bir büyük savaşı arefesinde olduğunu görerek yurt
içinde ve yurt dışında ciddi bir propaganda kampanyasına girişti. Üzerinde
Kızılay amblemi olan not defterleri, kartpostallar, takvimler gibi, halkın her
zaman kullanabileceği şeyler üretildi. Kısa metrajlı propaganda filmleriyle
Kızılay’ın çalışmaları yurdun her tarafında sinemalarda gösterildi. “Kızılay’ın
73 Yıllık Hayatı” başlıklı, bir kitap yayınlandı ve yurt çapında dağıtıldı.
Kongre kararlarına uyularak Kurum’un yaptığı yardımlar ayda bir radyo
ve gazetelerde halka duyuruldu. 28 Değişik ülkelerdeki Kızılhaç ve Kızılay
şubelerine gönderilen albümler, resimler, mektuplar, armağanlar, ayrıca,
düzenlenen türlü sergilere katılımlarla Kurum’un yurt dışında da tanıtımı
sürdürülürken yurt içinde bazı yeni yöntemlere başvuruldu:
Afişler
Cemiyet’in özellikle krizli anlardaki
yadsınamayacak yararlılıklarına 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
gerekiyordu. Bu bakış açısıyla, ‘Kırmızı ay’lı
“Hilal-i Ahmer’e üye olmak vatan borcudur.”
“Hilal-i Ahmer karagün dostudur.” “Hilali-i
Ahmer en küçük bir ianeyi bile şükranla
kabul eder.” gibi kısa ama çarpıcı sözcüklerle
Cemiyet’in yararlarını da anlatan afişlerin
bankalara, postanelere, kahvehanelere ve
her zaman yoğun halk kitlelerinin bulunduğu
Resim 76: Kızılay afişi örneği
benzer yerlere asılması, üyelerin sayısını da
arttıracak bir tanıtma yöntemi olarak düşünüldü. Bu yöntem, 19 Haziran
1930 tarihli bir yazı ile muhasebe müdürü tarafından Genel Başkanlığa
iletildi.29 (Resim 76)

28

29

Bu kısımda özet örneklerle yetindiğimiz içerik,sayısal ayrıntıları, tabloları ve
grafikleriyle Kızılay’ın her yıl yayınladığı raporlardan ve özellikle 1942-1950 yılı
arasındakilerden izlenebilinir.
Afişlerin özenle hazırlanması hakkında bk. Belge: 141
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Radyo Konferansları
Kızılay’ın daha iyi tanıtılması için amblemli afişlerin yanı sıra, o
dönemde halka ulaşmanın en yaygın ve önemli aracı olan radyodan da
yararlanıldı. Halka Kızılay’ın savaşlardaki yadsınamayan katkısını ve rolünü
hatırlatabilmek için Kurum’u tanıtan ve işlevlerini anlatan programlar
yapılmaya başlandı. Unutmamak 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 tanıtma ve propaganda aracı
oldu. Böylece, radyoda Kızılay’ın işlevlerini dile getiren, yardımlarını anlatan
duygu dolu konuşmalar yer almaya başladı. Bu konuşmaların ilki, Kızlay
Cemiyeti Umumi Merkezi Reisi, Ağrı Mebusu Dr. Hüsamettin Kural tarafından
28.10.1939 Cumartesi akşamı saat 21.15’te Kızılay’ın tarihini anlatan ve
yakın geçmişteki yar
dımlarını sıralayan konuşmaydı.30 Bu ilgi görünce,
ülkenin tanınmış sözcülerine radyoda Kızılay’cılığın altını çizen birçok
konferans verdirildi. Bu konferansların her birinde halk, Kızılay’a destek
vermeye çağrılıyordu. Ankara Kızılay Merkezi İkinci Başkam Rauf Baykam
1940 yılı Kızılay Haftası’nda yaptığı konuşmada, Kurum’un bütçesinde
toplam 13.706 lira olan kurum gelirlerinin sadece 2.715 lirasının üyelerin
bağışları olduğunun altını çizerek “‘2.715 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.31
Kızılay Bayram Gazetesi
Bayramların ilk gününden sonra çıkarılan ve günlük gazetelerin
yayınlanmadığı geri kalan günlerinde elden ele dolaşan Kızılay Gazetesi,
doğal olarak kurum için bir tanıtma olanağıydı. Günlük yurt ve dünya
haberlerine de geniş yer veren bu gazetenin üst köşesindeki “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.” sözleriyle Cemiyet’in propagandası da yapılıyordu. Bu sözleri
izleyen “Kayıt muamelesi her gün Yere Batan Caddesi’ndeki Merkez-i
Umumi’de yapılır. Telefon: İstanbul 1783” bilgisi de üyeliği düşünenlerin
bile nasıl başvurulacağını bilmediğinde bu kararından vaz geçebileceği
30
31

Türkiye Kızılay Mecmuası Sayı 169, s.593
THAM Sayı 177 s. 714,15
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Resim 77: Cumhuriyet Bayramı töreninde Kızılay arabası

gözetilerek yapılmış çok yerinde bir eklentiydi. Yani ek açıklamanın amacı,
insanları adres aramak zorunda bırakmadan üyelik için hemen harekete
geçirebilmekti.
Kızılay Gazetesi özellikle savaş yıllarında habersiz kalmak istemeyen
halk arasında sevinçle karşılandı. O yıllarda her zamankinden yaygın biçimde
okundu ve daha geniş bir kitleye seslendi. Bu olanaktan yararlanılarak
gazetenin daha nitelikli çıkarılabilmesi için 1944 yılında Cemiyet, Basın
Birliği ile bir anlaşma yaptı.32 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 kutlamaları 1941 yılında alınan bir kararla33 her yerde 29 Ekim
günü başlatılan Kızılay Haftası olarak kutlanmaya başlandı. Bu olayın
Cumhuriyet Bayramı coşkusu içinde Kızılay Haftası olarak kutlanması da
Kurum tanıtmalarına ayrı bir boyut getirdi. Başkent’te her yıl Hipdrom’da
29 Ekim günü yapılan geçit resminin sonunda üzerinde hemşirelerin ve
hastabakıcıların halka gülümseyerek el salladığı çiçeklerle donatılmış Kızılay
arabasının süzüle süzüle geçmesi, hafta boyunca da bu arabanın Kızılay
binasının önünde durması, binanın yıktırılmasına kadar süren bir gelenek
oldu. (Resim 77)
Kızılay Haftası’nın amacı, Kurum’un üye sayısını arttırarak
güçlenmesini sağlamak, bunun için de o hafta boyunca tanıtıcı yayınlar
32
33

Rapor 1945, s. 8. İlk Kızılay Gazetesinin ilk sayfasının fotokopisi: Belge:142
Rapor 192 4, s. 20
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yapmak, gelir arttıracak programlar hazırlamaktı. Kararın alınmasının ertesi
yılı başlatılan uygulamada ve sonrakilerde o hafta radyoda da Çocuk Kulübü
saatinde Kızılay programı sunuluyor, konuşmalar yapılıyor hatta Kızılay’la
ilgili bir de temsil veriliyordu. Evlere Kızılay zarflan dağıtılıyor, köylerde
ihtiyar heyetleriyle iş birliği yapılarak kutlamaların gözardı edilmemesi
sağlanıyordu. Halkın büyük ilgi ve katılım 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 43.117 lira aidat toplanırken bu
tutara 19.136 liralık bağış da eklenmişti.34
Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası
Aylık bir dergi olan “Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası”da geniş kapsamlı
içeriğiyle Cemiyet’i tanıtan düzenli bir yayındı. 1921 yılında Osmanlı Hilal-i
Ahmer Mecmuası olarak her ayın 15’inde İstanbul’da yayınlanmaya başlanan
bu derginin adı, saltanat kaldırılınca Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası olarak
değiştirilmişti. Dil Devrimi çalışmaları yapılırken Kurum’un Hilal-i Ahmer
adının Atatürk’ün önerisiyle 1935 yılında resmen Kızılay’a değiştirilmesinden
bir süre sonra da Türkiye Kızılay Mecmuası adıyla yayınlanmıştı. Dergi
sadece Cemiyetle ilgili bilgileri ve haberleri yansıtmakla kalmıyordu. Kamu
oyunu ilgilendirecek güncel olayların yanı sıra, yurt dışındaki gelişmelere
de yer veriyordu. Ayrıca her sayısında yer alan toplumsal sağlık, eğitim,
çocuk yetiştirilmesi, davranış biçimleri ve psikolojik konular gibi çok yaygın
kitleleri ilgilendiren ve kamuoyunu bilgilendiren, konunun uzmanlarına
yazdırılan aydınlatıcı yazılar da herkesin ilgiyle izleyebileceği içerikteydi.
“Cüzzam Hastalığı”, “Vitaminler”, “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 de her sayının içeriği
İngilizce ve Fransızca olarak birkaç sayfada özetleniyordu.
1928 yılında Ankara’da yayınlanmaya başlanan bu derginin pek
çok sayısında halkı abone olmaya çağıran duyurular da bulunuyordu.
Derginin yıllık abone bedeli sadece bir liraydı ve bu fiyat, savaş yıllarında da
arttırılmamıştı. Hatta abone bedeli de tamamen sembolikti. Aslında dergi,
aşağıdaki yazıda görüldüğü gibi, şubelere ve isteyenlere ücretsiz olarak
dağıtılıyordu:35
34
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Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
İstanbul, 31 Mart 1924
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 Mart 340 tarih ve 79 numrolu tahrirat-ı aliyyelerine
cevaben beyan ve bilvesile teyid-i hürmet olunur efendim.
Hilal-i Ahmer Reisi Namına imza: Dr. Hikmet”

Öte yandan dergi, Cumhuriyet’le
gelen yeniliklere hemen uyum göstererek
Kurum’un aydın kimliğinin bir tür belgesi de
olmuştur. Örneğin, 1928 öncesi eski harflerle
yayınlanırken yeni harfler üzerinde çalışmalar
sonuçlanmadan ve daha Alfabe Devrimi
gerçekleşmeden o yılın Eylül ayınıdaki 85.
sayının ilk sayfası ve resim altları okuyucuya
Alfabe
yeni
harflerle
sunulmuştu.36
devriminden sonra tamamen yeni harflerle
yayınlanan dergi, bir süre sonra kâğıt kıtlığı
yüzünden ilkin iki, sonra üç ayda bir çıkarıldı.
(Resim 78)
Çok sık olmasa da ara sıra dergide
yer alan reklamlar da vardı. Bu reklamların
başında, maden suyu reklamları geliyordu.

Resim 78: Osmanlı Hilal-i Ahmer
Mecmuası’nın 15 Eylül 1921
tarihli ilk sayısının Fransızca
kapağı

Yıllarca yayınlanan dergi yakından incelendiğinde Türkiye’de türlü
alanlardaki gelişmelerin de bir göstergesi olmaktadır. Örneğin, kullanılan
kâğıdın kalitesinin yıllarla değişmesi, kağıt ithalatı, daha sonra da Türkiye’de
üretilmesiyle ilintilidir. Resimli olan dergide kuruluş yıllarında yer alan
fotograflarla sonraki yıllarınkiler hem kapsanan tarih dilimi içinde giyimkuşamdaki farklılığı yansıtmakta, hem de fotoğrafçılık teknolojisindeki
gelişmeleri
göstermektedir.
Genç
Cumhuriyet’in
kurumlarının
oluşturulduğu yıllarda, harf devrimi, dil devrimi, bürokrasinin şekillenmesi
gibi birçok gelişme de dergide türlü yazılar ve makalelerle ele alınıyordu.
Bunların ayrıntılarına girmek konumuzu çok dağıtacaktır. Ancak Dergi’nin
devrimlerin yapılmakta olduğu sıralarda yayınlanan sayılarında ülkenin o
36
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yıllardaki genel durumu ile ilgili olarak göze çarpan ilginç birkaç noktanın
örnek olarak alınıp altının çizilmesi, Kurum’un yenilikçi kimliğinin daha iyi
anlaşılmasına da yarayacaktır:
Dergi’nin Harf Devrimi’ni izleyen ilk sayılarında anlatılanları Latin
harfleriyle Türkçeye dökmekte karşılaşılan belirsizlikler ve sıkıntılar
gözlenebilmektedir. Şöyle ki 1929 yılında Hilal-i Ahmer Başkanı Dr. Ali
Paşa’nın Genel Kongre’deki söylevinde kullandığı “kongıra”, “virmek”,
“idebilmek” gibi bu günkü yazın kurallarına göre yanlış sayacağımız
şekilde yazılmış kelimeler,37 fonetik yeni yazıya geçiş döneminde yaşanmış
değindiğimiz bazı belirsizliklere örnek oluşturmaktadır. Bu yönde bir
başka örnek de aynı sıralar, bu kitabın BELGELER kısmında da görülebildiği
gibi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin birtakım yazışmalarda eski ve yeni yazı
birlikte kullanılmış olmasıdır. Yazışma kağıtlarında da ekonomik nedenle
savurganlığı önlemek için olmalı, Harf Devrimi’nden sonra bir süre eldeki
eski Türkçe başlıklı kağıtların kullanıldığı görülür.
Bunların yanı sıra, dergide Dil Devrimi’nin yapıldığı 30’lu yıllarda
Türk Dil Kurumu’nun kurulmasıyla birlikte Türkçe dilinin sadeleştirilmesi,
alışılagelmiş sözler yerine kimi zaman yeni türetilen öz Türkçe sözcüklere
yer verilmesi gibi aşamalar geçirildiği de görülmektedir. Bilindiği gibi, o
dönemde kullanılmaya başlanan öz Türkçe sözcüklerin bir kısmı toplumsal
kabul görürken bir kısmı yerleşememiş, bir süre sonra da unutulmuştur. İlgi
konularının genişliği dolayısıyla tarihi bir bakıma yakın dönem Türk tarihini
de yansıtan Kızılay’ın bu yayın organında ve belgelerinde bu özellik çok
belirgindir. Değinilen dönemde mecmuada kullanılan dil öncekilere göre
çok daha kolay anlaşılmakta ama makaleler veya 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, bazı
belgelerde Vali yerine İlbay, Belediye Reisi yerine Şarbay sözleri kullanılmışır.
Denetçilerden söz edilen bazı yazılar Müfettiş anlamına gelen “inspector”
sözcüğü kullanılarak imzalanmıştır. Üstelik, o da “ispecter”, “İstanbul” da
“İstambol” olarak yazılmıştır.38 Bundan başka, yine 1930’lu sayılarda kimi
zaman spor sözcüğü yerine“ispor”, kimi zaman Bölüm için“Şapıtr”sözcüğüyle
karşılaşılmaktadır. Bunlar, alfabe ve dil devrimlerinin geçiş döneminde yazın
diline yansıyan karakteristik noktalardır. Bu özelliklerin yanı sıra dergideki
konuların izlenmesi de ülkenin o dönem tarihini vermektedir. Tıpkı. II.
37
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Dünya Savaşı yıllarında yayınlanan sayılarda, neredeyse bütünüyle olası bir
savaş durumuna hazırlık ve önlemlerin yer alması gibi.
Bu yayın organının tanıtmada olduğu kadar kültürel yönünde
de bir işlevi olduğu kavrandığından, daha sonrki adıyla Türkiye Kızılay
Mecmuası, kurumdaki yönetim değişikliklerinde yeni kadrolar tarafından
da desteklendi. Bugünün dergisi Türk Kızılayı, yıllar öncesine uzanan yayın
yaşamıyla Cumhuriyet’in ilanından beri Türkiye’de kesintisiz sürdürülen çok
ender yayınlarından biri olarak hala okurlarına seslenmektedir.
Tanıtıcı Başka Yayınlar
1933 yılında aşağıda ele alınan Gençlik Kızılay Kurumu’nun
kurulmasından sonra derneğin genç kuşaklar arasında tanıtımına da
ayrıca önem verildi. O yıl kurum, propaganda amacıyla bir yılın Kızılay
etkinliklerini içeren “Yıllık”ı; ardından “Türkiye Kızılay Dernekleri Üzerine
Bir Konuşma”, “Gençlik Kızılhaçı Nedir?”, “Okul Çocuklarının Öğüd ve Sağlık
Bilgileri”, “Dişlerin Sağlığı”, “Kır Konaklan” kitapçıklarını yayınlayarak ücretsiz
olarak gençlere dağıttı.39 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 de
yayınlayıp gençlere ulaştırdı.40
Kızılay çantaları da yine 1933’te yaptırılıp dağıtılan her çevrede sık
sık gerekebilen ilk yardım malzemeleriyle yayınlar kadar etkin bir tanıtma
aracıydı. Bu çantalar, gerektiğinde bir sınıfın, bir okulun, hatta bir köyün de
ivedi sağlık gereksinmelerini karşılayabilecek donanımdaydılar. Geniş halk
kitlelerinin ilk yardımın öneminin kavramalarında ve benimsemelerinde
büyük rol oynayan bu çantalar, çok geçmeden üzerinde kırmızı ay resmi
taşıyan Kızılay dolapları olarak okullarda sınıflara asıldı. İşyerlerinde, devlet
dairelerinde, arabaların bagajlarında ve elbette evlerde en vazgeçilmez
araçlar olarak günümüze kadar da geldiler.
Sinemalar
Tek başına, ailece veya arkadaşlarla katılabilecek bir eğlence olarak
toplum yaşamında gitgide daha çok aranır olunca Kızılay da bu yaygın ve
sevilen araçtan kendi tanıtımı için yararlanmayı düşündü. Batıda’ki Salib-i
39
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Ahmerlerin hem kendi tanıtım filmlerini yaptırarak hem de sinemalarda
esas filmlerin öncesinde gösterilmek üzere hazırladıkları birkaç dakikalık
eğitici-tanıtıcı filmlerden esinlenerek aynı yöntemi izlemek, 1930’lu yıllarda
Kızılay toplantılarında gündeme getirildi. Görsel ve duysal tanıtımın
özellikle çocuklar arasında daha olumlu sonuçlar verebileceği, kısa metrajlı
filmlerin okullarda, kışlalarda Kızılaycılığın tanıtılması için kullanılması
için görüşmeler yapıldı. Ne var ki aynı sıralar, sinemalarda gösterilen bazı
filmlerin, bu yaygın araca tutkuyla bağlanan çocuklara zararlı olabileceği
de ülke çapında tartışılmış ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti’nce
yenilenen “Hıfzısıhha Kanunu”nun 169. Maddesi ile kü
çük çocukların
sinemalardan uzak tutulması için yaş sınırlamasıyla önlem bile alınmıştı.
Bu aşamada, çocukların sinema isteğini gidermek üzere Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin örneğin, Almanya’daki çocuk kurumları ile görüşerek hatta iş
birliğine girerek küçük yaştaki izleyicilere uygun eğitici filmler yapılması için
yazılar da yazılmıştı. Ancak, çok pahalı olan sinema filmi yapımı, kısa metrajlı
tanıtma şeritlerinden ileri gidemedi.
Hilal-i Ahmer Madalyası
Madalya geleneği, ilkin savaşlarda yararlılık gösterenleri, daha sonra
da türlü yarışmalarda üstün başan kaydedenleri maddi olmasa da onursal
olarak ödüllendirmek, böylece söz konusu işleve katkıyı özendirici hâle
getirmek amacıyla eski çağlardan beri sürdürülmüş bir uygulamadır. Veriliş
nedeni belli yönetmeliklerle saptanan madalyalar, başlangıçlarından beri
veren kişi veya kurumun adını ve çoğu kez de ödüle önayak 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
ödüllendirmişti. 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 boyutunda kalmamış, kurumun ilkeleri doğrultusunda
genişlemiş, nitekim, Hilal-i Ahmer Cemiyeti üyesi Safiye Elbi Hanım da 1921
yılında bu madalya ile ödüllendirilmişti. Bunun da ötesinde Salib-i Ahmer
madalyaları kurumun 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 Sanatları Sergisi’ne gönderdikleri el sanatları
madalyaya layık görülmüş, bu ödüllendirme dolayısıyla sergilenen ürünler
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de sadece tanıtıcı ve gelir getirici nitelik taşımayıp madalyayı hak eden ülke
için bir onur kaynağı da olmuştu.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Salib-i Ahmer’in uygulamalarından
esinlenerek başlattığı madalya geleneği Cemiyeti tanıtan ve kuruma
katkıları daha özendirici yapan bir yöntem olarak Kurumun ilk yıllarından
günümüze kadar sürdürülmüştür.
Osmanlı İmparatorluğu’nda yardım cemiyeti adına ilk madalyalar, II.
Abdülhamit döneminde Mecruhin-i Askeriye İane Cemiyet-i Osmaniyesi
adına verilmişti. Bu madalyaların bir yüzünde Cemiyet’in ismi, öbür yüzünde
de Padişah’ın tuğrası, ayrıca Serviçen Efendi ve Fransızca olarak Merkez
Komitesi Üyesi sözleri bulunuyordu.41 Ancak Kurum’un pek etkin olmadığı
dönemin bu madalyaları yaygın bir uygulama olmadı. Madalya yöntemi,
Cemiyet’in yeniden yapılanmasında yerleşti.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, büyük dayanağı olan bireysel bağışların
sayısını çoğaltabilmek için Kurum’a destek verenleri Hilal-i Ahmer madalyası
ile ödüllendirmeye 1912 yılında karar vermiş, üstelik o yıl madalya
nizamnamesi bile çıkarmıştı. Uygulama ise 1914 yılında, irade-i seniyye ile o
zaman Cemiyet’in onursal başkanı olan Sultan Reşat’ın isteğiyle başlamıştı.
Hatta kimlerin madalya ile ödüllendirileceği ve madalyaların kimin
tarafından verileceği bürokratik kadrolar arasında yoğun tartışma konusu
olmuştu. Sonunda Merkez-i Umumi madalyaların rastgele verilmemesini,
ödüllendirileceklerin dikkatle seçilmesini ve yine Salib-i Ahmer örnek
alınarak Kurum’a yapılan yardımın boyutlarına göre, altın, gümüş, bronz
olmak üzere üç çeşit madalya verilmesini kararlaştırmıştı. (Bk. 1. Cilt)
Bundan sonra 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 İmpa
ratorluğunu
çağrıştıran yazıların kaldırılması için girişimler hemen başlatlmıştı. Bununla
birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dönüm noktalarından biri olan
Halifeliğin kaldırıldığı sıralarda, her konuda olduğu gibi madalya konusunda
da yoğun tartışmalar olmuş ilginç gelişmeler yaşanmıştı. Şöyle ki Halifelik
3 Mart 1924’te kaldırıldığında o yıl kimlere hangi tür madalya verileceği
önceden saptanmıştı. Halife Abdülmecit Efendi ve hanedandan bazı
kimseler de Cemiyet’e 1.000 liranın üstünde bağışta bulunduklarından, altın
madalya alacaklar arasında yer almışlardı. Ancak Halifeliğin ve hanedanın
3 Mart yasalarıyla tarihe karışması üzerine Kurum, bir yandan ne yapmak
41
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gerektiğine ilişkin kuşkularını herhâlde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kasd
ederek, “irade-i milliye’ye sormalı” sözcüğünü yazarak yansıtırken yine de
listedeki Abdülmecid Efendi ve hanedan üyelerinin isimlerinin üzerlerini
çizmişti.42 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:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

42

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.
Türkiye Kızılay Derneği madalyalarının büyüklerinin kutru 3 cm.
küçüklerinin de 1,5 cm. dir. Ön yüzlerinde Kızılay işareti, altlarında
defne dalı ve onun altında da (Savaşta ve Barışta İnsaniyetperverlik),
arka yüzlerinde zincir çerçeve içine (Türkiye Kızılay Derneği Madalyası
1877) ibaresi yazılıdır. Kurdelesı kırmızı beyaz ipekten mamuldür,
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.
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,
Altın madalya, 25 sene müstemirren Derneğimiz heyetlerinde muvaf
fakiyetle vazife görmüş veya bir defada 250.000 liradan yukarı para
veya bu kıymetle temsili kabil mal bağışında bulunanlara verilir.
Harpte veya sulhte Derneğe fevkalade hizmetlerde bulunanlarla
Kızılay’ın maddi veya manevi menfaatleri ile ilgili ziyaretler sırasında
muvafık gö
rülenlere Umumi Merkez Heyeti’nce tensib edilecek
neviden madalya verilir.
Yukarıda nevileri yazılı madalyalar, Umumi Merkez Heyeti’nin teklifi
ile esas Nizamnamenin 32. Maddesinin (B) fıkrasına tevfikan Umumi
Kongre Kararıyla verilir. Umumi Merkez’ce acilen verilmesine lüzum
görülen madalyalar ilk topla
nacak Alelade Umumi Kongre’nin
tensiplerine ittira ettirilir.

K.A.D. 1001. Hanedan üyelerine altın madalya verilmesi hakkında kararla ilgili
yazılar için bk. Belge: 145 (a,b)
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8.

Her verilen madalyaya mahsub olarak Umumi Merkez’ce bir berat
(diploma) tanzim edilir. Bu vesikaya madalya alanın isim ve soy adı
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 madalyalarının üç derecesini birden haiz olanlar hepsini
birden talike mezundurlar. Kızılay Derneği madalyaları, göğsün sol
tarafına asılır.
11. Madalyalar, diğer madalyaların takıldığı günlerde takılır.
12. Küçük madalyalar, rozetler gibi adi günlerde de takılır.
13. Ölüme bağlı tasarruflarla yapılan bağışlardan nükul halinde Umumi
Merkez Heyeti kararıyla madalyanın istirdadı ve beratının iptali
cihetine gidilerek keyfiyet iptal olunur.
14. Vefat vukuunda madalyalar geri alınmayarak varislere hatıra olarak
bırakılır.
15. 2 Ekim 1912 tarihinde kabul edilmiş olan (Osmanlı Hilal-i Ahmer
Madalyası Nizamnamesi) hükümleri ve buna istinaden o zaman
çıkarılmış olan madalyalar kaldırılmıştır.
Öte yandan hem madalyaların üzerindeki yazıların hem de veriliş
yönetmeliklerinin değiştirilmesi resmî kararlar gerektirdiğinden yeni düzenleme resmen başlayana kadar bir sabırsızlık dönemi geçirilmişti. Kurum da
bu değişimin hemen yapılamamasından dolayı sitemli duygularını 1923 ve
1925 yıllarında aşağıda görülen yazılarla belirtmişti.43
(a)
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
5 Nisan 339 tarih ve 115/118 Numroyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nden
Heyeti Vekile Riyaset-i Celilesine yazılan tahrirat suretidir:
Heyet-i Vekiliye Riyaset-i Celilesine
Hilal-i Ahmer Madalya Nizamnamesi mucibince gerek fiilen ve gerek
nakden Hilal-i Ahmer’e muavenette bulunmuş zevata verilecek madalyalar
Hilal-i Ahmer Heyet-i İdare, Taltifat Komisyonu ve Merkez-i Umumisince ita ve
tasdik olunduktan sonra bir şekl-i katiyyet iktisab etmek için irade-i seniyyeye
iktiran eylemekte idi. Saltanat-ı şahsiyenin ilgası üzerine irade-i seniyye
makamına kaim olmak üzere işbu madalyalar hakkında ne gibi muamele
43

K.A.D.1001 iki ayrı tarihteki yazılar Belge: 146 (a,b)
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ifası lazım geleceği kestirilemediğinden mezkur nizamname mucibince itası
tekarrür edip de eshabına tevzi olunamayan madalyalanın bir an evvel tevzii
için keyfiyetin bir karara raptı ile sürat-i emir ve işarı müsterhamdır efendim
hazretleri.
5 Nisan 339
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reis-i Sanisi Hamit
Aslına mutabıktır. 7 Kanunuevvel 341 (imza)
(b)
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi Aded: 323
Leffi: 1 İstanbul 7 Kanunuevvel 1341/1925
Riyaset-i Celileye
2 Kanunuevvel 341 tarih ve 41 numrolu emimame-i riyasetpenahileri
cevabıdır:
Hilafet ve saltanatın ilgası üzerine Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
nizamnameler inde bu makamlara temas eden mevadın tadili nazar-ı dikkate
alınarak 22 Kanunuevvel 330 tarihinde münakit Merkez-i Umumi içtimaında
keyfiyet 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 melfuf tahrirat
gönderilmiş ise de bir cevap alınamamıştır. Hilal-i Ahmer’e ait bazı mesail-i
muallakarın takip ve intacı için hükümetle temasa gelmek üzere 340 senesi
Teşrinisanisinde Merkez-i Umumi kararıyla 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
Nizamnamesi’nin Büyük Millet Meclisi Kanun-ı Esasi Encümeni’nde
bulunduğu ve Şura-yı Devlet’in teşkilinden sonra nizamnamenin tadil ve tebdil
edileceği bildirilmiş ve bu mesele hakkında bugüne kadar başkaca muamele
cereyan etmemiştir. Bilvesile, arz-ı tazimat eylerim efendim.
Hilal-i Ahmer Muhasebecisi (imza)
Heyet’i idareye 10/12 (imza)

Görüldüğü gibi aslında gecikmede herhangi bir kötü niyet yoktu.
Cemiyet’in 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 simgelerini
taşıyan madalyalar kullanmak istemeyen Cemiyet, yeni madalyaların
şeklinin belirlenmesini istemiş, ressam Mesrur İzzet Bey tarafından da bir
şekil çizilmişti. Ne var ki sorunun bir de parasal yönü vardı. Madalyalar
doğal olarak madenine göre değere sahipti. Üstelik Kurum’un elinde bir
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altın, 1005 gümüş ve 2983 tunç Osmanlı madalyası bulunuyordu. Kurum
madalya vermeyi sürdüreceğine göre, ülkenin yoksul döneminde eldeki
madalyaların ziyan edilmemesi de gerekiyordu. Dolayısıyla ne gibi bir
yöntem izleneceği kolay kararlaştırılamamıştı. Var olan madalyaların üç yılda
düzeltilerek Cumhuriyet madalyası hâline getirilebileceği tasarlanmıştı. Bu
konuda yapılan tasarlama ve öneri, bir de çizimle birlikte aşağıdaki yazıyla
Cemiyet Başkanlığı’na sunulmuştu.44
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi
Aded: 91 Ankara, 17 Kanunusani
1342/1926 Riyaset-i Celileye
Hilal-i Ahmer madalyalarının yeni şekillerine ait olarak ressam
Mesrur Bey tarafından tersim edilen resim leffen takdim kılınmıştır.
Cemiyetimizde mukaddema imal edilen madalyaların alt kısımlarının
aynen ve üst kısımlarındaki 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 ambarlarımızda 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’in Genel Merkezi madalya sorununun bir an önce çözülmesini
istiyordu çünkü maddi değeri olmasa da madalyaların onursal ve anısal
değeri büyüktü, ayrıca madalya verilecek kimseleri aşağıda görüldüğü gibi
ciddi incelemelerle seçtiğinden bu kimseleri ödüllerine kavuşturmayı da
kendi sorumluluğu olarak görüyordu.45

44
45

K.A.D. 1001 Özgün belge ve madalyalar için bk. Belge: 144
K.A.D.1001 Bk. Belge: 147 (a)
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Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
223/206
İstanbul 16 Teşrinievvel 1339/1923
Telefon numrosu: İstanbul 1783-1395-2653
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 mutasarrıf olduğu motorla ve yalnız masrafına
tekabül edecek derecede cüzi bir ücretle nakletmek suretiyle Cemiyetimize
müfıd hizmetler ifa eylemiş bulunduğunu mübeyyin vesika mumaileyhe ita
kılındı.
Mühür: Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti v,
Croissant Rouge Turc

Ayrıntılı incelemeler, titizlikle alınan kararlar ve düzenli yönetmelikler
çerçevesinde de verildiklerinden madalya hak etmiş kimselerse bir an
önce madalyalarına kavuş
mak istiyorlardı. Kaldı ki Genel Merkez de
Kurtuluş Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer’in sağlık malzemelerinin Anadolu’ya
taşınmasında yararlılık göstermiş Kaymakam Mehmet Salih’in madalyasına
bir an önce sahip olmak için aşağıda görülen başvurusu gibi yazılar
gönderen birçok kimseye karşı zor durumda kalıyordu.46
Ankara’da Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaset-i Celilesine
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.
26 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, Numrosu 388
Sayfa: 10 49
Bahs ettiği vesikanın kopyasıyla tevsik edilerek taltifat komisyonuna
takdimi tezekkür olundu. 16 Haziran 926
(idare heyetidnen üç imza)

46

K.A.D.1001. Belge: 147 (b)
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Sonuç olarak işlemlerin hızlandırılması için çalışıldı ve elde kalan
madalyaların, düzeltilerek hak sahiplerine verilmesinden sonra Kurum, yeni
madalyalar bastırmaya başladı.
5. ELLİNCİ YIL KUTLAMALARI
1927 yılına gelindiğinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti yarım asırlık geçmişi
olan başarılı bir kurumdu. Cemiyet Genel Merkezi o yıl kurumun 50. yılını
kutlamayı kararlaştırdı. Bu özel yıl dönümü için de şöyle bir program
düzenledi:
1. 23 Kanunuevvel 1927’ye 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 mümessilleri, 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.
3. Geçit merasiminde iane derc, aza kayd ve teberruat taleb edilecektir.47
Kutlama, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin elli yılı içindeki başarılarının
halka aktarılması, böylece kamuoyunun Cemiyet hakkında daha ayrıntılı
bilgilenmesinin ve kuruma daha çok sahip çıkmasının sağlanması için de
yeni bir olanaktı. Bütün merkezler ve şubeler de bu olanağı değerlendirerek
kutlama törenleri düzenlediler. Cumhuriyet’in duyurulmasından beri
birbirini izlemekte olan Türkiye’nin toplumsal yapısını çağdaşlaştıracak
devrim hareketlerinin de getirdiği ivmeyle bu özel yıldönümü büyük
coşkuyla kutlandı.
O yıl, Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası özel sayılar yayınlayarak hem
dünyada yardım kurumlarının tarihçesini hem de Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
50 yılda yaptıklarını anlattı. Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Konya,
Rize, Edime, Bursa, Burdur, Trabzon, Aksaray, Diyarbakır, Niğde, Kastamonu,
Sinop, Sarıkamış, Denizli, Eskişehir, Karahisarışarki, Kars, Antalya gibi
merkezlerdeki kutlamalara da geniş yer verdi.48 Kutlamalarda öncelikle göze
çarpan ortak noktalar, her bölgenin en yüksek askeri ve sivil yetkililerinin
törenlerin en iyi şekilde geçmesi için büyük çaba göstermeleri ve yine
hepsinde cemiyet yetkililerini kabulleri ve söylevleri için o dönemde sosyo
kültürel gelişmenin nabzının attığı Türk Ocaklarının, vilayet binalarının ve
47
48

THAM Sayı 76, s. 168
606 THAM Sayı 77, s. 78T
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askeri mahvellerin (ordu evlerinin) ayrılmasıydı. Bunlar Cemiyet’e devletin
desteğini tekrarlarken geniş katılım da halkın Kuruma sevgisini ve güvenini
gösteriyordu.
Öte yandan, Hilal-i Ahmer’le devlet iş birliğini yansıtan nutuklu,
resm-i kabullü, resmi geçitli törenler, genç cumhuriyetin de bir gövde
gösterisiydi. Şöyle ki kısa bir süre önce Türkiye, 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 komşuları Yunanistan, Bulgaristan,
Suriye, İran, Irak, Sovyetler Birliği ve başka devletlerle dostluk ve ticaret
anlaşmaları imzalanmış, Ankara’da bu ülkelerin elçilikleri açılmıştı. Hilal-i
Ahmer Cemiyeti savaş veya barış gözetmeden yıllardır dostluk tohumları
ektiği bu ülkelerde Türkler’in barış ve insanlık elçiliğini yapmıştı. Ancak,
bu süreçte 1925 yılındaki Şeyh Sait ayaklanması ile laik cumhuriyet ilk
ciddi tehditle karşılaşmıştı. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra çıkarılan
Takrir-i Sükun Kanunu (sıkıyönetim); ayaklananların İstiklal Mahkemesi'nde
yargılanıp suçluların cezalandırılması, 1926 Haziranı’nda İzmir’de Atatürk’e
suikast girişimi de aynı süreçte yaşanan olaylardı. Üstelik Atatürk’ün
çok yakın çevresinden bazı kimselerin adlarının karıştığı süikast girişimi,
kişisel bir olay gibi görünse de aslında yeni Cumhuriyet’i hedef alan bir
düzenlemeydi. Özetlenen gelişmelerden sonra Mustafa Kemal Paşa
büyük bir siyasal sorumluluk örneği vererek 1927 Ekim’inde Cumhuriyet
Halk Partisi Kurultayı’nda 6 gün boyunca Türk kamuoyuna Mondoros’u
izleyen tüm gelişmelerin belgesel açıklamasını yaptığı NUTUK’u okumuş, 1
Kasım’da da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu sıralananalar, Türkiye
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin 50. yıl kutlamaların anlamına anlam katan
siyasal gelişmeler olmuştu. Kutlamaların yapıldığı illerdeki Hilal-i Ahmer
merkezleri Cumhuriyet ruhunu anlatmak üzere yurdu karış karış gezen
Atatürk’ü yakın geçmişte konuk etmişler, onun aydınlatıcı konuşmalarına
sahne olmuşlardı. Bu bütün içinde bakıldığında Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
50. yılını sadece yardım demeği olarak değil yurdun aydınlanmasında
önemli pay sahibi bir kurum olarak kutladığı açıkça görülmektedir.
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6. KIZILAY DERNEĞİ’NİN GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ
Kuruluşundan beri ülkenin sosyo
kültürel gelişmesine önemli
katkılarda bulunan Hilal-i Ahmer Cemiyeti okullarda Cumhuriyet’e
vatansever, sorumlu, bilgili, bilinçli gençler yetiştirilmesine katkılı olmak için
de çalışmıştı. Kızılhaç’ın uluslararası gençlik kuruluşlarını yakından izleyerek
benzerini Türkiye’de örgütleyebilmek için önce bu kuruluşlardan konuklar
ağırlayarak onları daha iyi tanımaya çalışmıştı. Örneğin, 1929 yılında
Paskalya tatillerini geçirmek üzere İstanbul’u ziyaret eden Macar Gençlik
Salib-i Ahmeri’nden 15-18 yaş arası 31 öğrenciye İstanbul Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nde çay ziyafeti düzenlenmiş, onları makamında kabul eden
İstanbul Hilal-i Ahmer Merkezi Reisi Dr. Ali Paşa ve Macar Heyeti Başkanı
karşılıklı söylevler vermişlerdi. Aynı sıralar Kurum, başka Batı ülkelerindeki
Gençlik Salib-i Ahmerleri ile de yazışmış,49 Amerika’dan Richmond (Virginia),
Birmingham (Alabama) ve çok aktif bir Hilal-i Ahmer Merkezi de olan
Detroit (Michigan)’dan Kızılaycı Türk gençlerine armağanlar, mektuplar
gönderilmiş, bunlara okullardan yanıtlar verilmişti.50 Bunlar hep Cemiyet’e
benzeri bir uygulamayı Türkiye’de başlatmayı düşündürmüştü.
Aslında, Gençlik Salib-i Ahmerleri çok da 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 yönelerek yetiştirmek gerektiği düşüncesinde
birleşmişlerdi.51 Bu yaklaşımla ilki Kanada’da olmak üzere, pek çok Gençlik
Salib-i Ahmerleri kurulmuştu. Ne var ki yetişkinlerinki gibi, Gençlik Salib-i
Ahmerleri de uluslararası ve hümanist ilkelere dayandığından başlangıçta
bazı ülkeler bu kuruluşların gençlerin askerlik görevinden ve ulusal
varlıklarını koruma bilincinden uzaklaşmalarına, uzun vadede de düşmana
karşı savunmasız kalınmasına yol açacağından çekinerek kurulmalarını
olumlu karşılamamışlardı.52 Ancak çok kısa bir uygulamadan sonra çoğu
yanıldığını anlamış ve çok güçlü komşuları olan Belçika ve Meksika gibi
ülkeler bile, Gençlik Salib-i Ahmerleri’ni kurmuşlardı.
Her ülkede eğitimcilerin eline bırakılan bu derneklerin toplam üye
sayısı birkaç yıl içinde 12.000.000 gence ulaşıvermişti.53 Türkiye'deyse
1930’lu yıllara kadar dünya ile ilşişkisi sadece spor alanında olan gençlerin
49
50
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benzer örgütlenmeyle yabancı akranları gibi düşünceli ve ülkeye daha
yararlı olarak yetişeceklerinin kavranması uzun zaman almadı. Gençlik
örgütlenmesinin yurt dışında Türkler’in çağdaş uygarlığın bir parçası
olduğunun anlaşılmasında da katkılı olacağı düşünülünce, sıra kuruluşu
gerçekleştirmeye geldi. Yeni çağdaş ve laik eğitim sisteminin oturtulmaya
çalışıldığı sıralar batı ülkelerinin Gençlik Salib-i Ahmer’lerini örnek alan
bu önemli adımı atarken Hilal-i Ahmer Genel Merkezi’nin gençlerin bu
örgüte katılımlarının sağlanmasında eğitimcilerden, özellikle de ilkokul
öğretmenlerinden büyük beklentileri vardı. Onların desteğinin aileleri
de olumlu yönde etkileyeceği düşünülerek önce Gençlik Hilal-i Ahmeri’ni
benimseyen bir kamuoyu yaratmak için uğraşıldı. Bu kapsamda Hilal-i
Ahmer dergilerinde yeni cumhuriyetin geleceğinin, eğitimle bilinçlenmiş
gençlerin yetişmesine bağlı olduğunu, bunun için Gençlik Hilal-i Ahmeri’nin
desteklenmesi gerektiğini anlatan, okullu gençlerin bu kuruluşta alacakları
görevlerle daha küçük yaşlardan ülkeye, insanlığa hizmet etmek bilinciyle
yetişeceklerinin altını çizen yazılar yayınlandı. Özenli bir hazırlık döneminden
sonra 23 Mayıs 1933’te, Kızılay Cemiyeti Ana Nizamnamesi’nin 137’nci
maddesi gereğince ilk, orta, lise ve dengi okulların öğrencileri için Kızılay
Gençlik Derneği (Hilal-i Ahmer Gençlik Cemiyeti) kuruldu.54 (Resim 79)
Aslında 1930’lar Türkiye’si, bir yandan hâlâ Kurtuluş Savaşı'nı
izleyen yoksulluğun giderilmeye çalışıldığı, bir yandan dünya ekonomik
bunalımının sarsıntılarının yaşandığı, başka bir yandan da yeni yetişen
kuşakların o yıllarda Avrupa’yı etkileyen totaliter akımlara tutsak olmadan,
54
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genç Cumhuriyet’in ilkeleriyle donatılarak yetiştirilmeye çalışıldığı sancılı
bir dönemdi. Bu sıkıntıların arasında Cumhuriyetin 10. yılına erişmek, tüm
ulusa büyük bir moral kaynağı yaratmıştı. Dolayısıyla Gençlik Merkezi’nin
başlatılmasında Cumhuriyet'in 10. yıl coşkusunun da büyük payı olduğu
söylenebilirdi. Bu nokta da dikkate alınarak Gençlik Kızılayı’nın yayılmasına
baktığımızda, örgütlenmenin hızla yapıldığını ve yurt çapına yayıldığını
görüyoruz. Özellikle yoksulluğun daha yoğun olduğu Doğu Anadolu’da
gençlik örgütlenmesinin bütün okullara yayılmasına, yeni açılan okullarda
da mutlaka bulunmasına daha büyük özen gösterilmişti. Hatta bu bölgenin
okullarının çoğu, bu kuruluşu Bakanlıktan veya Genel Merkez’den herhangi
bir uyarı veya öneri olmadan gerçekleştirmişlerdi. Yabancı okulları da bu
örgütlenmenin dışında kalmamış, İstanbul’da Notre Dame de Sion Fransız
Kız Lisesi’ nde başlatılan Gençlik Kızılayı, kısa zamanda bu tür okulların geri
kalanlarına da yayılmıştı.55
Öte yandan, büyük beklentiler ve ciddiyetle kurulan bu dernek
Genel Merkez binası içinde kendine ayrılan büroda çalışmaya başladığında
kadrosu dört memur, üç müfettiş bir de hizmetliden oluşuyordu. Ayrı bir
iç yönetmeliği olmakla birlikte Hilal-i Ahmer Genel Merkezi’nin bir şubesi
olarak çalışan Kızılay Gençlik Derneği’nin daha güçlü ve hızlı çalışabilmesi
için Merkez Heyeti Başkanının milletveki olması kararlaştırılmıştı.56
Yönetim Kurulu’nda ise Kızılay Genel Merkezi tarafından seçilen üç
üye ile Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaletlerinin (Milli Eğitim ve
Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları) seçtiği ikişer üye olmak üzere toplam
yedi üye bulunuyordu57 Daha sonra Gençlik Kızılayı olarak da anılan bu
birim, 1959 yılından sonra Genel Merkez’e bağlı bir müdürlükle yönetildi.
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 amaçlıyordu. Nitekim Genel Merkez’le eşgüdüm içinde çalışan
yönetim kurulu da Gençlik Hilal-i Ahmer’inin amaçlarını belirlemişti.58 Bunlar, yukarıda sözü edilen temel ilkelerin yanı sıra gençliğe sağlık kurallarına
uygun yaşama alışkanlıkları kazandırılması, ilk yardım, salgın hastalıklar, çocuk ölümleri, kaza, yangın, doğal afetler gibi türlü durumlarda gerekli olabilen ilk yardım bilgisinin öğretilmesi, yoksul ve kimsesiz çocuklara yiyecek,
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giyecek, okuyacak malzeme sağlanması, yurt içinde ve dışında okulların öğrencileriyle tanışmak, kaynaşmak gibi sosyalleşmeler sağlanması, özellikle
olanaksız ailelerin çocuklarının katılabilecekleri, onlara tatil olanağı sağlayan
açık hava kampları kurularak bu gençlerin toplumsal yaşam içinde iş-eğlence-bilgilenmeyi bir arada yürütebilecekleri ortamlar yaratıp alışkanlıklar
kazandırmak gibi gençlere toplum içinde yer sağlayan noktalardı. Gençlere
kazandırılacak bu donanımlarla bir yandan da geleceğin Kızılaycılarının hazırlanacağı düşünülmüştü.59
Yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri olan Gençlik Hilal-i Ahmeri, kuruluş
amaçları doğrultusunda çalışarak gençleri yardım ve insanlık bilinci ile
donatırken Kızılay Cemiyeti’nin yurt içinde ve dışında tanıtılmasında da rol
oynayacaktı. Hiçbir ayrım yapmadan 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.
Bu kapsamda Gençlik Kızılayının 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. Hatta
okullarda Kızılay Kolu kurmak veya bu kola başkan veya üye olmak büyük
ayrıcalık olmuştu. Kültür Bakanlığı da okullara gönderdiği bildiri ile gençleri
üyeliğe çağırmıştı.60 Olay duyurulduktan sonra, gençlerin birime kolayca
üye olabilmelerinin sağlanması, üyeliğinse
özendirici olması gerekmekteydi. Bunun
için üyelik aidatı çok düşük tutuldu ve
üyelerin 9 ay olarak kabul edilen ders yılının
her ayında 5’er kuruştan yılda sadece 45
kuruş ödemeleri öngörüldü.61 Bu hiçbir
keseyi zorlamayacak, ancak, ülke geneli
hesaplandığında yer tutacak bir bedeldi.
Gençlik Kızılayı’nın kuruluşun ikinci yılında
yaptırılan ve 15 kuruş karşılığında üyelere
satılan, çok da istekle alınan rozetlerse
gençler arasında derneğe üye olmaya
özendirici bir boyut kattığı gibi Kurum’a
Resim 80: Kızılay rozeti satan
küçük de olsa yeni bir gelir sağlıyordu.62
öğrenciler
(Resim 80)
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Gelir sağlamak Kızılay için her zaman çok önemli olduğundan
Gençlik Kızılayı da kurulur kurulmaz çeşitli eserler yayınlayarak hem kendini
tanıtmaya hem de bu yoldan kazanç sağlamaya yöneldi. Kısa bir süre içinde
çok geniş okuyucu kitlelerine seslenebilecek yapıtlar yayınlayıp uygun
fiyatlarla satışa sundu. 100 kuruş karşılığında satışa sunulan YILLIK kitabının
başı çektiği bu yayınlardan bazıları şöyleydi:63
Türkiye Gençlik Demekleri Üzerine Bir Konuşma
Yazan: Dr. Şaman, Fiyatı yirmi kuruş.
Gençlik Kızılhaçı Nedir? Kızılhaç Birliği tarafından yazdırılan bu eseri
Bay E. Ekrem Talu dilimize çevirmiştir. Fiyatı yirmi kuruştur.
Okul Çocuklarına Öğüt ve Sağlık Bilgileri.
Yazan: Bay Dr. Zeki Nasır Barker, Fiyatı onbeş kuruştur.
Dişlerin Sağlığı; Yazan Bay Dr. Zeki Nasır Barker, Fiyatı onbeş kuruştur.
Kır Konakları; Yazan: Bay Dr. Şaman, Fiyatı yirmi kuruştur.
Faiz Cetveli; İş adamlarına çok lazımdır. Fiyatı on kuruştur.
Bunlardan kısa bir süre sonra yayınlanan ve aslında Amerika Kızılhaç
yayını olup Dr. Zeki Nasır Barker’in Türkçeye çevirdiği “İlk Sıhhi Yardım” da
oldukça yararlı ve çok aranan bir kitaptı. Herkese gerekebilecek ilkyardım
bilgisi içeren bu kitap, renkli resimlerle canlandırılmıştı. 65 kuruşa satılan
kitap, birçok okula da armağan olarak gönderilmişti.64
Yayınların hepsi ücreti karşılığında Ankara’dan, Gençlik Kızılay
Kurumu Merkez Heyeti’nden sağlanabiliyordu.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin isabetli ve yerinde bir zamanlama
ile başlattığı gençlik örgütlenmesinde yayıncılıktan başka sinema,
konferans, konser ve müsamereler gibi çekici etkinlikler de düzenlendi.
Yoksul çocuklara yardım sağlamak için de Gençlik Kızılayı’na özgü kurşun
kalemler, kart postallar, defterler, afişler yaptırılıp satıldı. Gelir getirici bütün
etkinliklerin bir hedefi de kuruluşu daha genişletmek, daha güçlendirmekti.
Nitekim Gençlik Kızılayı’nın genç yürekleri ateşleyen ilkeleri, örgütün
tanıtıldığı her yerde gençler arasında büyük kabul gördü. Beklentilerin
karşılanabilmesinin parasal boyut içerdiği anlaşıldığında da üye öğrenciler
hemen bir parçası olmak istedikleri kuruluşun gereklerini ailelerine yük
olmadan yerine getirmek isteğiyle, sıraladığımız etkinliklere dört elle
sarıldılar. Hatta okullarını ve bölgelerini aşan çabalara giriştiler. Eşme Kıran
63
64

İbid, s. 131
İbid Sayı 164,s. 25

338

Köyü İlk Okulu’ndan Fatma Kaya isimli bir öğrencinin 65 arkadaşı adına
Kızılay Genel Merkezi’ne gönderdiği aşağıdaki mektup, bu ilgiye bir örnek
oluşturmaktadır: 65
“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)”

Öte yandan, Genç Kızılaycılar, aynı duyarlılıkla yine o yıl Erdek ve
Kars’daki depremlere aralarında ilkine 4181, ikincisine 1000 lira gibi paralar
toplayarak yardım ettiler. 66
Kızılay’a katkılı olabilmek için yurdun çeşitli yerlerinde oluşturulan
Gençlik Kızılay Kolları, açılışlarından itibaren Genel Merkez’den okul
karneleri, öğrenci belgeleri gibi çeşitli yerlerde kullanılmak üzere Şefkat
Pulları almakta da âdeta yarıştılar. Örneğin, Beşiktaş İlçesi Gençlik Kızılay
Dernek Şubesi, 1934 ders yılında 127.500 kuruşluk şefkat pulu almıştı. Bu
okulda o yıl kullanılmayanlar bir sonraki yıla devredilirken ertesi yıl 100.000
kuruşluk pul alınmış, ondan sonraki iki yılda da pul alımı 50.000 kuruşun
altına düşmemişti.67 Aynı şube 1935-36 ders yılında Kızılay Merkezi yoksul
çocuklara ayrılan beslenme fonunun yetersiz kalması üzerine Başöğretmen
ve Kızılay kolları ile çözüm bulabilmek için bir toplantı yapmıştı. Bu
toplantıda, 27 Şubat 1935 tarih ve 14 sayılı yazı ile Gençlik Kızılayı’nın
sağlayabileceği gelirin yüzde 75’ini bu işe ayırarak her okulun kendi yapısı
içindeki çocukların beslenmesini üstlenmesi Genel Merkez’e önerilmişti.68
Bu girişimden bir sonuç çıkmamışsa da kolun örgütlenmesini izleyen
kısacık bir süre içinde Merkez’e köklü çözüm önerileri sunması, kendine
yakışan dinamizm içinde olduğunun bir göstergesiydi. Kaldı ki Gençlik
Derneği, Kızılay’ın bütün etkinliklerinde kendi katkısıyla yer almaktan geri
kalmamış ve örneğin, 1936 yılında Adana’daki sel felaketine 1000 lira yardım
gönderebilmişti.69
Gençlik Kızılayı, örneklenen katkılarının yanı sıra, etkinlikleriyle
öğrenciler arasında sağlık ve sosyal yardım anlayışının yerleşmesinde de
65
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katkılı olmuştu. Örneğin, her okulda olası yaralanmalara, baş gösterebilecek
hastalıklara, her türlü sağlık sorununa ilk yardım araç-gereci olan Kızılay
çantaları yaptırılmıştı. 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,
pamuklar ve iğne ampulleri vardı. Bozulmamaları için hepsi çok iyi ambalajlar
içindeki bu gereçler bittiğinde eczanelerden yenileri alınabiliyordu. Ülke
çapında yaygınlaştırılan ve küçük oturma birimlerinde çoğu kez okulların
sınırını aşarak tüm köye yararlı olan bu çantalar 25 lira karşılığında Kızılay
kollarına verilmekteydi.70 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 Kolu birkaç yıl içinde 1.400 okulda
örgütlendi ve bu sayı 1939’da 2.124’ü aştı. Üyelerin ilk yıl 20.000 olan
sayısı da 1937’de 70.000’e, 1939’da 124.200’e,71 1949 yılında da 564.910’a
ulaştı. 1950 yılına gelindiğindeyse, yararı çok daha iyi anlaşılmış olan
Gençlik Kızılayı, 10.623 okulda örgütlenmişti.72 1956 yılında, dünya gençlik
teşkilatları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en çok üyeye
sahip olandı.73 Nitekim Kurum, Cumhuriyet’in duyurulmasından 50’li
yıllara kadar tüm etkinliklerini, iç ve dış gelişmelerini sık sık kamuoyuna
duyurarak74 yetişkinler arasında beğeni ve güven kazanmış; bu duygular,
Gençlik Kızılayı’nın hızla gelişmesini elbette etkilemişti.
Hilal-i Ahmer Gençlik Derneği Merkez Heyeti’nin düşüncesi, Kızılhaç
uygulamasını örnek alarak Kızılay Gençlik Derneğine ilk ve orta okullardaki
bütün öğrencileri üye yapmaktı.75 Bu uygulamaya geçilemediyse de
yukandaki üye sayıları oldukça sevindiriciydi. Bu olumlu gelişmede, Kızılay’ın
izlediği yöntem de kuşkusuz etkili bir rol oynamıştır: Şöyle ki, okullar,
yardım işlerinde serbest bırakılmış, aidatların sadece yarısının Merkez’e
gönderilmesi öngörülmüştü.76 Böylece, oluşturulan kasalarda geri kalan
paraları okullar kendi yoksul öğrencileri için örneğin; kitap, yiyecek, giyecek,
veya hasta olanların bakım giderleri gibi, yine kendilerinin saptayacakları
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şekilde yardım amacıyla kullanabileceklerdi. Doğal olarak bu olanak, tüm
okulların yöneticilerinin bu uygulamaya dört elle sarılmalarını sağladı.
Cemiyet’in Merkez Teşkilatı Gençlik Kızılayı’nı güçlendirmek için hep
elinden gelen desteği verdi. Şube ve kolların çalışmalarını yakından izlerken
sağlam bir altyapı üzerine kurulmasını ve güçlü gelişmesini sağlamak için
daha başlangıçtan, yeni ünitenin bütün adımlarının Kızılay müfettişlerinden
başka, Kültür Bakanlığı müfettişleri tarafından da denetlemesini istedi.77
Sonra, gençlik kuruluşlarının kazançlarının Merkez’e gönderdikleri
%50’sini de onlara harcamayı kararlaştırdı. Bu fonu kullanarak örneğin,
genç üyelerine sosyal yardım ve sağlıklı yaşam bilgileri içeren broşürler,
okullara da desteğini hatırlatacak Gençlik Takvimleri yayınlayıp gönderdi.78
164 öğrencinin ve aileleriyle birlikte 80 gözetmenin katıldığı ilk gençlik
kampının çadırları da bu fondan alınmıştı.79
Öte yandan yayın yoluyla tanıtım, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin sesini
duyurması için çok önemli bir araç olmuştu. Gençlik Kızılayı için de yayınların
aynı görevi yapacağı düşünülerek, daha bu yeni birimin kuruluşundan
önce Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası’nın her sayısında, bu kuruluşa esin
kaynağı olan, dünyadaki Kızılhaç gençlik örgütlenmeleri ile ilgili haberler
yayınlanmaya başlandı. Kuruluşa ortam hazırlamak için yer verilen bu
haberler Gençlik Kızılayı kurulduktan sonra da sürdürüldüğü gibi bir yandan
da dergiye yapılan etkinliklerin anlatıldığı Gençlik Haberleri kısmı eklendi.
Bu kısımda örneğin, Amerika’da Kızılhaç Gençlik Kolları’nın hastanelerdeki
gönüllü hizmetlerine, gençlere savaşlarda düşen hizmetlerin tartışılmasını
için Bulgaristan’da gençlik kollarınca düzenlenen uluslararası konferansa80
yer verilmişti. Böylece gençlerin hem bilgilenmesi hem de yönlenmeleri
sağlanırken Gençlik Kolları da sürekli gündemde tutuldu.
Gençlik Kızılayı’nın Bazı Yurt Dışı Etkinlikleri
Gençlik Kızılayı, Kızılay’ın temel ilkesi olan ulus, dil, din, ırk ayrımı
gözetmeden insanlık ülküsü çerçevesinde yönlendirilirken Uluslararası
Kızılhaç Birliği’nin gençlik şubeleri ile Türkiye’deki okullar arasında sıkı
ilişkiler kuruldu. Bunlar hem gençlerin ufuklarını açmaya, hem de ülkeyi
tanıtmaya yönelik etkinlikler geliştirilmesine önayak oldu. Bu kapsamda
Robert Kolej’in Gençlik Kızılay Kolu, 1937 yılında Budapeşte’ye kadar bir
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gençlik gezisi düzenleyerek ilk kez bu kuruluşu yurt dışında tanıttı.81 Bu
çerçevede, örneğin, Buca Ortaokulu Gençlik Kızılay Kolu’nun, Vancouver’de
(Kanada) bir okula armağan olarak gönderdiği tanıtıcı albümü, bir Kanada
gazetesinin birinci sayfasında yer aldı; ayrıca Kanada Millî Sergisi’nde
gösterime sunuldu. 1937-38 ders yılında ABD Kızılhaç Gençlik Teşkilatı’ndan
gelen yılbaşı armağanlarına karşılık verilmesiyle başlayan yakınlaşma
düzenli yazışma ve birbiri hakkında bilgilenmeye dönüştü. Bir süre sonra da
Çekoslovakya Kızılhaç Gençlik Teşkilatı ile aynı yakınlık kuruldu. İsmet Paşa
Kız Enstitütsü’nün hazırladığı albüm de 1937 yılında Paris’te sergilendi.82
Gençlik Kızılayı, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonra savaştan
zarar gören bölgelerin yetimhanelerdeki çocuklarına da nakit para ve
Fransa’daki Saint Esprit Yetimhanesi’ne gönderdiği 431,40 lira değerinde
14 koli kuru yemiş gibi türlü yardım malzemeleri gönderdi.83 Bu büyük
savaşın yaralarını sarmak üzere Amerika ve Kanada tarafından 1945 yılında
hiçbir kâr amacı veya politik amaç taşımadan kurulan CARE’in (İngilizce
Bakım, İlgi anlamında) Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve İmar ve
İskan bakanlıkları ile işbirliği yaparak Türkiye’de yürüteceği etkinlikleri için
21 Nisan 1959’da Kızılay ile anlaşma imzalamasında84 Gençlik Kızılayı’nın
olumlu izlenimleri, kuşkusuz etkili olmuştu. Yoğun etkinlikleriyle yurt
dışında da ilgi ve sevgi uyandıran Gençlik Kızılayı geliştikçe başta UNICEF
United Nations International Children’s Education Fund (Birleşmiş Milletler
Uluslararası Çocuk Eğitimi Fonu) olmak üzere pek çok uluslararası kurumun
ilgisini çekmiş, ve karşılıklı yararlanmalarla her iki tarafın gençlerine yeni
ufuklar açılmıştır.85
Gençlik Kızılayı, dünyadaki kardeş kuruluşlarından hiç ayrı kalmadı.
Dünya barışı için yapılan girişimlere, örgütlenen kuruluşlara karşın, beş
kıtanın üzerinden savaş bulutlarının 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 uluslararası kararlara destek verdiler. Bunun
sağlanabilmesi için dünya gençlerinin yakınlaşması gerektiğini öne süre81
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Resim 81: İlki 1936 yılında açılan Kızılay gençlik kamplarından Pendik Kampı

rek de Kızılay Pendik Gençlik Kampı'na çeşitli ülkelerden 200 genci davet
ettiler.86 Bu çağrı yapıldığında daha önce başlatılmış olan Kızılay Gençlik
Kampları, her yaz olanaksız Türk gençlerini kucaklayarak onlara ufuklar
açmayı sürdürmekteydi.
Gençlik Kampları
Kızılay’ın gençliğe yönelik etkinliklerinin çok önemli bir uygulaması da
günümüzde hâlâ sürdürülen Gençlik Kampları’dır. İlk örnekleri yaz aylarında
İstanbul’un plaj semtlerinde açılan kamplar yoksul ailelerin çocuklarının
hizmetine sunulmuştu. Kampların mali yönü büyük ölçüde ticaret ve sanayi
şirketlerinin hayırsever tüccarların bu amaçla bağışları ve öğretmenlerin
özverili katkılarıyla karşılanmıştı.87 Ücretsiz olan bu kamplarda olanaksız
ailelerin çocuklarının deniz kenarında tatil yapabilmelerini sağlamak
Kızılay’ın, gözardı edilemeyecek kadar büyük bir hizmetidir. (Resim 81)
Kızılay kamplarının ilki, örnek olmak üzere 1936 yılında Hereke’de
kurulmuştu. Temmuz ayı başından Ağustos ortasına kadar 45 gün süren
“Çocuk Kampı”nda başvurular arasından seçilen öğrencilerin, 15er günlük
gruplar halinde bu kampının olanaklarından yararlanmaları amaçlanmıştı.
İlk aşamada 120 öğrenci 50 öğretmen ve müstahdemle başlayan kampın
programı doğrultusunda öğrencilere ders, iş ve çevrenin coğrafya ve
ekonomik dokusunu tanıtmaya yararlı inceleme gezintilerinin yanısıra
açık hava sporları, güneş ve deniz banyosu olanakları sağlanmış, geceleri
eğitici filmler gösterilmişti. Bu etkinliklerin her birinde çocuklara yurt
sevgisi, büyüklere saygı, yardım duygulan, temizlik, sağlık, konuşma ve
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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 kamplarla kısacık bir süre içinde açtığı yeni ufukların
boyutu, herhalde tartışılamaz. Kamplara katılan öğrenciler, 15 gün içinde
gerçekten yepyeni bir dünya tanımış, moralce olduğu kadar vücutça da
güçlenmiş olarak evlerine dönüyorlardı. 1937 yılında Kızılay Kampı'na
katılan 164 öğrencinin 141’inin kamp süresinde 1-6 kilo aldığı saptanmıştı.88
Kamplarda görev yapmanın, kamp doktorları, özellikle de dar
gelirli grup olan öğretmenler için de bir ayrıcalık olduğu yadsınamayacak
bir gerçektir. Bu ayrıcalık, görevlilerin ailelerinin de bir ölçüde kampın
olanaklarından yararlanabildiği dikkate alındığında daha büyümektedir.
Zaten söylentilere meydan vermemek için bu özel durumlar için önlemler
almak gerekmişti. Örneğin, Hereke Kampı’nda 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 kararlaştırılmıştı.89 Türkiye’de yaz tatili geleneğinin
henüz yerleşmediği sıralarda 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 ayrıcalıktı.
İlk kampların sağladığı yarar dikkate alınarak çok geçmeden başka
bölgelerde de kamplar açılması kararlaştırıldı. Kampların çoğaltılması
kararıyla birlikte yazları buralarda görevlendirilecek öğretmenleri de
gerekli bilgilerle donatabilmek için İstanbul’da kurs niteliğinde Önderler
Kampı açıldı. Buraya yaz kamplarında görevlendirilecek öğretmenler kısa
bir süre katılıyor ve kampçılıkta gerekli pratik bilgileri öğreniyorlardı. Kaldı
ki dönemin ekonomik darboğazı ve öğretmenlerin her zaman için var
olan ekonomik sıkıntıları içinde gün başına ufak bir de ödeme yapılan bu
kurslara katılmak bile bir ayrıcalıktı. 1947 yılında Önderler Kampı’nda kurs
gören öğretmen sayısı 81’di.90 26 Haziran 1939’da Adana’da Bürücek’te
açılan ikinci kampaysa başlangıçta çoğu fakir 70 öğrenci, dört de ücretli
öğrenci alınmıştı. 6 öğretmenin görevlendirildiği bu kampın giderleri de
gençlik kollan ve bağışlardan karşılanmıştı. Bürücek Kampı, öğrencilerin
15 günde bir düzenlediği halka açık gösteriler, 30 Ağustos Zafer Bayramı
88
89
90

THAM Sayı 156, s. 40
THAM Sayı 168, s. 288
Rapor 1948, s. 26

344

kutlamasındaki fener alayı ve yine halk için gösterime sunulan “İstiklal” piyesi
ile yöreye başlı başına bir kültürel katkı da oldu.91 Herkesin katılabildiği bu
etkinlikler çocuklarını hiç alışılmamış şekilde yalnız başlarına bu kamplara
göndermeye çekinen dar çevrelerdeki ailelerin hiç olmazsa bir kısmının
kamplara daha olumlu yaklaşmalarına da herhâlde yardımcı olmuştur.
Nitekim, Kızılay’ın kamplardan fotoğraflarla kamp çalışmalarını gösterir
raporları düzenli olarak broşürler hâlinde yayınlayarak yaygın biçimde
dağıtması da ailelerin ilkin kuşku ile karşıladıkları kamplara özenerek
bakmalarında92 etkili olmuş olmalı ki kamplara çocuklarının katılmasını
isteyen ailelerin sayısı giderek çoğaldı. Kızılay Kampları'nın ruhunu yansıtan
aşağıdaki dizeler de kamplarda hep yankılandı:
Biz Kızılay gençleri demirden bilekliyiz,
Kamplarda ormanlarda şarkı söyler coşarız.
Biz Kızılay gençleri, altından yürekliyiz,
Hastanın yaralının yardımına koşarız.
Eğitimdir, şefkattir başlıca görevimiz,
Temiz hava, bol güneş, mavi deniz bizimdir.
Güzel yurdun kırları, dört bucağı evimiz,
Kötülüğü bilmeyiz; güzel, temiz bizimdir.
Kızılay’ın bayrağı bizimle yükselecek,
İzimizden gelecek çocukları yarının.
Çalışırsak yoksullar, çaresizler gülecek,
Işığı olacağız, dünya ufuklarının.
Biz Kızılay gençleri, yorulmayı bilmeyiz,
Çalışırız güleriz, şarkı söyler coşarız.
İyiliktir andımız, kötülüğe gelmeyiz,
Hastanın yaralının yardımına koşarız.
(Kızılay Gn. Md. Yrd. Nihat Aşar) 93
Hereke Kampı'yla başlayan Kızılay kamplarına, 1944’te İzmir’de
(Buca), 1945’te Tekirdağ’da, ve daha sonra Çamkoru, Samsun, Çeşme, Finike
ve Gime’de Genel Merkez’in, Eskişehir, Adana ve Adapazarı’nda da şubelerin
açtığı kamplar eklendi. Yapılan yeni düzenleme ile kamplara 15 günlük
devrelerle 4 grup öğrenci alınmaya başlandı. Böylece daha çok kimsenin bu
güzel olanaktan yararlanabilmesi sağlandı. Cumhuriyet'in 50. yılı dolayısıyla
1973 yılında da Burhaniye’de ilk kez uluslararası gençlik kampı açılması
kararlaştırıldı.
91
92
93

THAM Sayı 168, s. 287
Rapor 1948, s. 29
Kızılay Dergisi Yıl 3, Sayı 25, s. 14,15
345

Gençlik ve Spor
Kızılay Cemiyeti, gençlik etkinliklerini gerçekleştirirken sporu da bu
girişimin ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür. Yaz kamplarının en önemli
etkinliği, çeşitli sporlara yer veren programlar düzenlemek olmuştur. Kurum,
bunun dışında sahip olduğu işletmelerdeki gençleri de sporla birleştirmeye
eğilmiştir. 16 Eylül 1936’da Genel Merkez’in onayı ile Kızılay Maskespor,
Spor Kulübü kurulmuş Maskeskespor, iki
yıl içinde örgütlenmiş ve futbol, voleybol,
avcılık alanlarında etkinlikte bulunmuştur.
Futbolda Ankara’nın federe kulüpleri arasına
katılarak yeniliğine karşın Ankaragücü,
Doğangüneş, Erkek Lisesi Çankırı ve
Kalecik takımları karşısında iyi sonuçlar
almış, atıcılık ve avcılık kollarında da varlık
göstermiştir. Kulübe tatil günlerinde çeşitli
spor etkinlikleri için kitleleri toplayabileceği
bir yer sağlamak, bir de spor alanı oluşturma
çabaları sürdürülürken aslında hedeflenen,
tribünlerle çevrelenmiş bir spor alanının
Resim 82: Kızılay’ın gençlik
yanında atlama havuzları ve basketboletkinlikleri kapsamında spor yapan
voleybol alanlan da olan bir spor merkeziydi.
gençler
(Resim 82)
Maskespor’un bir başka etkinliği de temsil kolu geliştirerek
kuruluşundan beri bayram ve yılbaşlarında başarılı temsiller vermek
olmuştur. Bu temsillerin Cemiyet’e kâr sağlayacak biçimde halka açık
olmaları amaçlanmış ve örneğin, 1938 Temmuz ayı ve 1939 Mayıs ayı Polatlı
gösterilerinde Kızılay Polatlı Merkezi’ne 300 lira kazandınlmıştı.94
Gençlik Kurumu'nun Denetlenmesi
1950 yılında Türkiye Kızılay Cemiyeti’nin tüm üniteleri Çanakkale
Milletvekili Emin Kalafat, Ordu Milletvekili Refet Aksoy ve Başbakanlık
Umumi Murakabe Heyeti Mütehassıs Muavini Kemal Karadenizli’den
oluşan Denetleme Komisyonu tarafından ayrıntılı olarak denetlendi. Bu
denetlemede Gençlik Kurumu 1950 yılı personel giderlerinin 699.85 lira;
film, çeviri ve aboneden oluşan yayın harcamalarının 211.133,53 lira; kitap,
PTT gideri, baskı, kırtasiye ve yüzde on çadır yıpranma payında oluşan
“çeşitli giderleri”nin 6.896,29 lira, nakdi okul, ilaç ve yol parası yardımların
1.513,48 lira; kamplara Merkez’in yardımlarının 17.712.10 lira; yöresel
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yardımların 44.312,92 lira olduğu saptanmıştı. Gençlik Kızılayı’nın o yılki
gelirleri 208.149,74 lira üye aidatı, öğrencilere satılan pullar ve 46.208,53
lira tutan 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.95 1950
yılında yönetimin düzenlediği toplantıların sayısını ve katılmı da yetersiz
bulan Denetleme Kurulu yönetimde saptadığı bazı aksaklıklara da dikkat
çekmişti. Genel Merkez’de de görevi bulunanlar olduğundan denetçiler
görevlerin Gençlik Kurumu’na yeterince ilgi gösterilmemesine yol açtığının
altını çizmiş ve aşağıdaki sonuç ve önerileri sıralamıştı:
1. Personel masraflarında daha tasarruflu hareket edilmesi,
2. İdare heyeti toplantılarının üç ayda bir değil her hafta yapılması,
3. Şubeyi ilgilendiren harcamaların önce karara bağlanması, aksi hâlde
ilgililerin sorumlu tutulması,
4. Alınan kararlara toplantı ve karar numaralarının konulması, gündemin
yazılması, toplantıda bulunmayanların isimlerinin kaydedilmesi,
5. Genel Merkez İdare Heyeti'nde görevli üyelerin Gençlik Kurumu
heyetinde görevlendirilmemesi,
6. Esas nizamnamenin 118. Maddesi ve Kızılay Gençlik Kurumu Genel
Yönetmeliği'ne uyulmayarak kurul heyetinde görev alan ödenekli
memurun 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 Kurumu'nun kurulup üye
sayısının arttırılmasına çok önem verilmesi,
11. Çocuk Esirgeme Kurumu ile iş birliği yapılması,
12. Kurumun, Kızılay Genel Merkezi’nden yönetim ve hesapları
bakımından 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. Kurum'un daha fazla çalışarak etkinliklerini masraf fazlasıyla değil
gelir fazlasıyla kapatması.
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Resim 82: Kızılay’ın dikim atelyesinde çalışan kadınlar

Kızılay Genel Merkezi, savaşların, felaketlerin mağdurlarına,
yoksullara kucak açmak, topluma iş alanı yaratmak başta olmak üzere
(Resim 83) etkinlik gösterdiği her alana olduğu gibi Gençlik Kolları’nın da
yararına olan inancıyla bir pürüze meydan vermemek için Denetleme
Kurulu’nun uyarılarını elverdiğince dikkate alıp gereken düzenlemeleri
yapmıştı. Kızılay Gençlik Kolları ise başlangıcından beri sürdürdüğü türlü
etkinlikleriyle değişik ülkelerde kardeş kuruluşlarının düzenlediği türlü
sanat ve kültür olaylarına katılımıyla Türkiye’de genç kuşakları kaynaştırıcı
girişimleri, yurt dışında da tanıtıcı misyonu ile başarılı bir elçilik görevi
yürütmüş ve yürütmektedir.
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’ın tarihinin incelenmesinde görülen bir gerçek, uluslararası bir
yapı içinde tarih sahnesine çıksa da ulusal bir kimlik de kazanarak gelişen,
bununla birlikte dinsel sembol olduğu kaygısıyla Kızılhaç’ın haç sembolü
karşısında ay sembolünü dünyaya kabul ettirse de yansızlıktan hiç
ayrılmayan bu kurumun ülkede en yaygın çapta tanınan kurum olduğudur.
Ama günümüzde varlığının hemen herkesçe bilindiği, felaket anında
en öncelikle aranan, en özverili hizmetlerin istendiği, en çok katkının
beklendiği bu Kurum'un sakin zamanlarda pek de akıllara düşmediğidir.
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Resim 84: Kızılay’ın başkanlığını da yapan İstanbul Valisi Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay,
Kızılay’ın Göçmen Misafirhanesi’nin konuklarıyla

(Resim 84) Oysa bir daha altını çizeceğimiz gibi, ülkenin en köklü kurumu
olan Kızılay’ın güvene ve desteğe gereksinmesi vardır. Toplumsal amaçlı
bütün kurumlar gibi Kızılay da üstlenmiş olduğu tarihsel misyonunu
ancak toplumun güveni ve desteğiyle sürdürebilir. Elinizdeki bu kitabı
tamamlarken Kızılay’ın hep sürmesi gerektiğini bilerek, süreceğine
inanarak ve bu Kurum hakkındaki çalışmaların sonuçlanamayacağını
düşündüğümüz için her yapıtta adet olduğu gibi bir SONUÇ yazmıyoruz.
Bu güvenimizin özü, Kurum'un kendi yapısındadır. Yakın dönem Türk
tarihine damgasını vurmuş Kızılay’ın korunmasını ve yılların özen ve düzeni
ile sürdürülmesini sağlamak, devlet ve Kurum yetkilileri başta gelmek üzere
bütün duyarlı kimselere tarihsel ve toplumsal bir görev yüklemektedir.
(Resim 85)
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Resim 85: Kurumun Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a bitmeyen çağrısı

(Ankara’da Sıhhiye’deki Lozan Anıtı’nın arkadaki sütunlu bina yakın zamana kadar
Sağlık Bakanlığı binasıydı)
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Belge 1: İstanbul’daki İngiltere Temsilcisinin 11 Mart 1920
tarihli yazısı

FO/371
351

352

FO371 5507, 5508, 5509
353

Belge 2: Arnavutluk dağlarındaki göçmenleri kurtarmak için
yazı

FO Balkan 1024-5235
354

Belge 3: Dr. Nansen’in görüşünü anlatan 17 ve 18 Ekim tarihli
yazılar

355

FO 371 7955
356

Belge 4: Askerî kanadın mübadeleye hazırlanması için yazı

KAD 598
357

Belge 5: Ankara’nın sivil halkı hakkında rapor

358

359

360

361

FO 371 6564
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Belge 6: Hilal-i Ahmer hastanelerinin bombalanması

FO 372 897 (3 sayfa)
363

364

FO371/6532
365

Belge 7: Anadolu’ya tıbbi yardım gönderilmesine izin istenmesi
hakkında

FO 371/6532 (6 sayfa)
366

367

368

369

370
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Belge 8: Yurt dışından Kızılhaç bağışlarına 4 örnek

372

373

374

ICRA 1024/3526, 3527, 3529, 3530
375

Belge 9: Venezuella Kızılhaçı’nın ve Avusturyalı eczacıların
ilaç yardımı
a)

376

b)

ICRA 3297/1024 ; 3333/1024
377

Belge 10: Bulgar makamlarından Hilal-i Ahmer’e yardımlara
uyum mektubu

FO Balkan 1024 2531
378

Belge 11: Yakınlarını arayanların başvuru dilekçelerine bir
örnek

K.A.D. 124
379

Belge 12: Amerika Elçisi’nden Türk esirlere kötü
davranılmaması için uyarı mesajı

380

FO 383-101
381

Belge 13: Danimarka’da esirlerle ilgili olarak toplanan
konferansın program kapağı

ICRA
382

Belge 14:
a) Üsera Şubesi’ne kayıp bir esir yakınının başvurusu

K.A.D.124  
383

Belge 14:
b) yanıtı

K.A.D. 124
384

Belge 15: Üsera Komisyonu eliyle Yunanlılara esir düşenlere
yardım

K.A.D. 1060
385

Belge 16: Yakınını arayan bir esir ailesinin başvurusu

K.A.D.124
386

Belge 17: Schazmann’ın 1919 incelemesinde yol haritası

387

Belge 18: Schazmann Heyeti’nin Türk esirlerin durumunu
inceleme görevi

388

ICRA 1024/4232-4233
389

Belge 19: Yunan zulümlerinin incelenmesi için de heyet
istenmesi

K.A.D. 1060
390

Belge 20: Türk esir ve rehinelerinin de durumunun bildirilmesi

ICRA 1024/ 4202
391

Belge 21: Cemiyet-i Akvam’dan Türk esirlerinin ücret karşılığı
gönderileceği

ICRA 1024/ 3890
392

Belge 22: Türk esirlerin ve rehinelerin ücretsiz
gönderilemiyeceği

ICRA 238 1024
393

Belge 23: Cumhuriyet duyurulduktan sonra bile dönememiş
esirler hk. (a,b)
a)

K.A.D 1060
394

b)

K.A.D. 1060
395

Belge 24: Kontrol heyetlerinin memuniyeti

K.A.D.124
396

Belge 25: Etkinlik programı (4 sayfa)

Kızılay Arşivi
397

Belge 25/2:

398

Belge 25/3:

399

Belge 25/4:

400

Belge 26: Moskova Sefiri’nin mektubu

K.A.D. 1477
401

Belge 27: Osmanlı Bankası örneğiyle hesaplara gösterilen özen
Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti
Katibi Umumiliği
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-ül mikdar meblağın bu kere
sahibine iadesine medar olmak üzere cemiyet-i aliyeyelerince bilhesap
Büyükelçilik namına 70,1,10 İngiliz lirası irsal buyurulmuş idi. Alakadarın
zararına mahal verilmemek 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 muhteremlerine irsal ve takdim kılınmıştı.
Osmanova müessesesi şürekasından olan zata 70,1,10 İngiliz lirası
mukabili aynen ve tamamen verilmiş olmasın amebni meblağı-ı mezburun
Babaettin Musabayef Bey’in İstanbul’da Osmanlı Bankası Müdürüyet-i
Umumiyesi’deki hesab-ı carisine kayıt ve ithalı hakkında cemiyet-i
aliyyeleri tarafından müdüreyit-i mezkureye iş’ar-ı keyfiyet buyurulması
lazım geleceği bir sureti leffen takdim kılınan tahrirat müeddasından
anlaşılmakatadır. Binaen alazılk 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
Evraça kaydedilmiştir. Tarihi: 8.8.28   Numro: 665/84
Cevap Tarihi: 16 Ağustos 28

K.A.D.1477
402

Belge 28: Ahmet Bey’in Cemiyet Başkanlığı’na cevabı

K.A.D.129
403

Belge 29: Kızılay aracılığıyla İngiliz ve Fransız esirlere
gönderilen koliler hk. (8 sayfa)

K.A.D.1701
404

405

K.A.D.1701
406

K.A.D.1683
407

K.A.D.1683
408

K.A.D.1683
409

K.A.D.1683

410

411

Belge 30: Yunanistan’a Kızılay bağışlarını götürmek için
görevlendirme (2 sayfa)

K.A.D.598
412

Belge 30/2:

413

Belge 31: Anadolu’da incelemeler için tıbbi heyet
görevlendirme onayı hakkında
a)

FO 371 6503
414

b)

FO 371 5504
415

c)

FO371 7939
416

Belge 32: Hastabakıcılık stajına giden ilk Müslüman Türk
hanımlar
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
İstanbul 9.12.330 (1914)
Merkez-i Umumisi
Adet: 1179/362
Muhasebeye
Seher Hanım
Fatma Zehra Hanım
Matmazel Ojeni Çilingiryan       (Çanakkaleli olmak cihetiyle
                    kefaletnamesini bilahare
                    getirecektir.
                    İmza: Besim Ömer)
Fatma Münevver Hanım
Hatice Lütfiye Hanım
Ulviye Hanım
Latife Hanım
Vasfiye 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

K.A.D. 330
417

Belge 33: Kurs bitiren hastabakıcılara verilen belgeler ve Türk
harflerine çevirisi

Taht-ı Himaye-i Mülukanede
Osmanlı Hila-i Ahmer Cemiyeti
Hastabakıcı Şehadetnamesi
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından      tesis olunan
hastabakıcı tedrisatının       devre-i dersiyesine muntazam devam
eden      mütevellid      icra olunan imtihanda ol babdaki heyet-i
imtihaniye mazbatası mucibince      derecede ibraz-ı liyakat etmesine
mebni işbu şehadetname ita kılınmıştır.
1138 (1922)

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Başkatibi

Heyet-i İmtihaniye

Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Reisi

(Boşluklar kişiye ve duruma uygun olarak dolduruluyordu)

K.A.D. 330
418

Belge 34: Hastabakıcı adaylarının Darülfünundan ders
almaları önerisi ve Türk harflerine çevirisi

T.C.
İstanbul Darülfünunu
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 yetiştirilmesenin doktor yetiştirmek gibi elzem ve haiz-i ehemmiyet
maksadı temin edemiyeceğine, esasen Cemiyet-i aliyyelerinin vezaif-i tedrisatıyla
iştigali kısmen cümle-i vezaifinden bulunduğundan fakülte civarındaki bir binada
hem mektep ve hem de yurt suretiyle bir mahal tefrikiyle talibatın seririyatlarına
sevkleri ve tedrisatın fakülte tedrisiyesi tarafından deruhte edilmesi en münasip
tarik olacağı komisyon-ı mahsusunca karargir olmağla cevaben işar olunur efendim.
11 Mart 340 (1924)               Tıp Medresesi Reisi
                           İmza
Merkez-i Umumiye / minh 12

K.A.D. 330
419

Belge 35: Hastabakıcılık Mektebi binası hakkında

K.A.D. 330
420

Belge 36: Hastabakıcılık Mektebinin açılışı ve ilk öğrencilerin
listesi (a,b,c)
a)

K.A.D. 330
421

b)

422

c)

K.A.D. 330
423

Belge 37: Amerika’ya öğrenim için gönderilen hemşireler ve
ilgili yazışma
a)

424

b)

K.A.D. 330
425

Belge 38: Hastabakıcılık Mektebi hakkında 1930 yılı raporu
a)

426

b)

K.A.D. 330
427

Belge 39: Darüleytamlar Müdürü’nün açıklamalı başvurusu

K.A.D. 330
428

Belge 40: İngiltere Kızılhaç Cemiyeti’nden üniformalar
hakkında gelen görüş

K.A.D. 330
429

Belge 41: Hastabakıcı eleman almak isteyenlerden örnekler
(3 yazı ve Türk harfleri çevirileri)

K.A.D. 330
430

431

B1

Türkiye Cumhuriyeti Mersin Vilayeti
Belediye Riyaseti
Adet: Umumi: 179
Hususi: 132
İstanbul Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine
Şehri bin kuruş maaş-ı aslisi olan Mersin Belediye Dispanseri pansumancılığı
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 341
Elyevm İstanbul’da bulunan hemşirelerden muvafııkı bulunmadığından
taşrada bulunan Pakize Hanım hemşireye biraderi vasıtasıyla malumat verilmiştir.
Beray-ı hıfz kaleme.
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C

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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Belge 42: Ömer Lütfü Bey’in yanıt mektubu

K.A.D. 330
434

Belge 43: Ömer Lütfü Bey’in Hastabakıcı Mektebi raporu
(2 sayfa)

435

K.A.D. 330
436

Belge 44: Okula girecek öğrencilerin yükleme formu

K.A.D. 330
437

Belge 45: Kurum’a vergi muafiyeti için başvuru ve yanıt (a,b)

438

K.A.D. 598
439

Belge 46: Kızılay Kan Merkezi kurulması için yazışmalar ve
yasa önerisi (5 sayfa)

K.A.D. 02
440

441

442

443

K.A.D. 02
444

Belge 47: Alaşehir Sarıkız Maden Suyu çıkarılan yerin haritası
Manisa Vilayeti’nin Alaşehir Kazası’nda kain Sarıkız Maden Suyunun
Harita-i Mevkiyesidir. (Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya) Topyatak Tepesi /
Ilıca Köprüsü / Ilıca / Sarıkız Deresi / Hüseyin Tepesi
Mikyas: 1/10.000
THAM Say: 64

445

Belge 48: Başvurulara bir örnek

K.A.D. 348  
446

Belge 49: İstanbul Deposu’nun çalışma koşulları (6 sayfa)

447

448

449

450

451

K.A.D.1490
452

Belge 50: Maden suyu reklamı örneği

K.A.D. 662

Belge 51: Maden suyu reklamı

453

Belge 52: Hilal-i Ahmer’e ithalat izni verilmesi hakkında

K.A.D. 492
454

Belge 53: Yasa önerisinin Başbakanlığa sunulduğu

K.A.D. 492
455

Türkiye Cumhuriyeti
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti
Muavemet-i İçtimaiye Müdüriyeti
Umumi: 36 Hususi: 71
Leffi: 1
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumiliği Riyasetine
Oyun kağıtlarıyla sinema filmlerinin hariçten celbi ve duvar ve takvim
ilanları imtiyazlarının Hilal-i Ahmer’e verilmesi hakkında Sivas Mebusu
Rahmi Bey tarafından verilen ve Layiha Encümenİ’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
malumal leffen takdim kılınmıştır efendim.
31 Temmuz 926
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
Vekaleti Vekili namına
(İmza) Müsteşar Doktor
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Belge 54: Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Yasa Metni
Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanun
21 Haziran 1927
Kanun Numarası: 1118
Madde 1- Her nevi oyun kâğıtları “çocuklara mahsus oyuncak kâğıtları
hariç” ithal, imal ve füruhtu devlet inhisarındadır. Bu inhisar hükümetçe
doğrudan doğruya veya bilvasıta idare edilebilir.
Madde 2- Oyun kâğıtları beher destenin mal olduğu fiyat üzerine yüz
kuruş inhisar resmi ilave olunarak satılır.Bu inhisardan mütehâsıl varidattan
yüzde yetmiş beşi Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne muavenet olmak üzere terk ve
tahsis olunur.
Madde 3- Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren İnhisar İdaresi’nin
müsaadesi haricinde oyun kâğıtları ithal, imal ve füruhtu memnu olup
bu memnuiyete riayet etmeyenler hakkında gümrük kanununun altmış
dördüncü maddesi tatbik ve yedlerinde bulunacak beher deste kâğıt için
resm-i muayyen on misil olarak istifa olunur.
Madde 4- Dahilde oyun kâğıdı imal edenler, İnhisar İdaresi’nin
müsaade-i mahsusasıyla ve ikinci maddede mezkûr resmi ita ve desteler
üzerine alamet-i mahsusayı vaz eylemek şartıyla imalata devam edebilirler.
Madde 5- Üzerinde İnhisar İdaresi’nin alamet-i mahsusasını haiz
olmayan kâğıtları istimal edenlerden beher deste için beş misli inhisar
resmi istifa olunur.
Madde 6- Bu kanunun neşrinden mukaddem sipariş edilmiş bulunduğu
vesaik-i lazımesiyle ispat olunan oyun kâğıtları iki ay zarfında Türkiye
gümrüklerine vürud etmek şartıyla İnhisar İdaresi’nce maliyet fiyatlarına
yüzde on zam ile mubayaa veya resmi alınarak damga vazı suretiyle
füruhtuna müsaade olunur.
Madde 7- Hariçten ithal etmek üzere oyun kâğıdı sipariş etmiş
bulunanlar bu kanunun neşrinden itibaren on beş gün zarfında sipariş
ettikleri kâğıtların miktar, ecnas [cinsler] ve kıymetlerini mübeyyin bir
beyannameyi İnhisar İdaresi’ne veya mal dairelerine vermekle mükelleftir.
Madde 8- Bilumum oyun kâğıdı satıcıları bu kanunun neşrinden
itibaren otuz gün zarfında ellerinde bulunan kâğıtların miktar, cins ve
kıymetlerini müşir olmak üzere bir beyannameyi İnhisar İdaresi’ne vermeye
mecburdurlar. Bu beyannamelere göre mevcut oyun kâğıtlarından inhisar
resmi, evvelce verdikleri istihlak resimlerinin mahsubu suretiyle, alınarak
alamet-i mahsusa vaz olunur.
Madde 9- Yedinci ve sekizinci maddelerde zikredilen müddetler zarfında
beyannamelerini vermemiş olan toptancılardan teehhür eden her gün için
elli ve perakendecilerden on lira ceza alınır.
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Madde 10- Oyun kâğıtlarından 30 Eylül 1326 [1910] tarih ve 33 numaralı
kanun mucibince alınan istihlak resmi ilga olunmuştur.
Madde 11- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 12- Bu kanunun hükmünü icraya maliye vekili memurdur.
Şu suretle devlet inhisarına geçen oyun kâğıtlarının hazineye niyabeten
[vekâleten] celp ve ithal ve füruhtu hakkı son zamanlarda Maliye
Vekâlet-i celilesince muvakkaten merkez-i umumimize tevdi ve merkez-i
umumimizce de memnuniyetle kabul edilmiştir.
El-haletü-hazihi memleket ihtiyacatına muktezi oyun kâğıtlarının
cemiyetimiz vasıtasıyla celp ve ithal ve füruhtuna başlanmış olup istihsal
edilecek netayicin gelecek sene meclis-i umumisine arzı tabiidir. Mamafih
oyun kâğıtlarının satışı miktarına ve memleketin ihtiyacatına göre bu
inhisarın cemiyet menafiine daha ziyade hadim bir [18] tarzda inkişafı için
lüzum görüldüğü takdirde arz olunan resmin bir miktar tenkisine teşebbüs
olunması da mukarrerdir.
Menabi-i varidat temine müteallik olarak geçen sene icra eylediğimiz
teşebbüsat meyanında sinema filmleri ile gramafon plaklarının da Hilal-i
Ahmer namına celp ve ithali Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teklif edilmiş
ise de gerek tecdid-i intihap ve gerek meclis-i âlinin deruhte ettiği vezaifin
kesreti dolayısıyla bu hususta henüz müspet bir netice istihsaline muvaffak
olunamamıştır. Önümüzdeki sene zarfında intacını kaviyyen memul
eylemekteyiz.
Bütçe hesab-ı katilerinde tetkik buyrulacağı üzere şefkat pulları,
ilamat-ı adliye ve mehakim evrakı ...ilah şimdiye kadar mevcut menabi-i
varidatımızdan azami surette istifadeye gayret edilmektedir.

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Tarafından 1928 Senesi Hilal-i
Ahmer Meclis-i Umumisine Takdim Edilen 1927 Senesi İcraatına Ait Rapor, s. 16-19.
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Belge 55: Oyun kağıdı kaçakçılığı hakkında yazı

459

K.A.D. 490
460

Belge 56: Pul gelirlerinin paylaştırılması kararı

K.A.D. 311
461

Belge 57: Şefkat Pulu uygulaması hakkında Bakanlık yazısı

K.A.D. 02
462

Belge 58: Gaz maskesi yapılması ve satılması hakkının
Hilal-i Ahmer’e verildiği

K.A.D. 348
463

BBKB
464

Belge 59: Üretilecek gaz maskesi sayısı hakkında

K.A.D. 523
465

Belge 60: Gaz maskesiyle ilgili kararname

K.A.D.598
466

Belge 61: Gaz maskesi satışları hakkında (3 sayfa)

K.A.D. 348
467

K.A.D. 348
468

K.A.D. 348
469

Belge 62: Gaz maskelerinin iyileştirilmesi

K.A.D.523
470

Belge 63: Maske için gerekli malzeme ve sipariş yöntemi

K.A.D. 348
471

K.A.D. 348
472

Belge 64: Fabrikaya gerekli malzeme sipariş başvurusu ve
yanıtı

K.A.D. 348
473

K.A.D. 348

474

Belge 65: Alınacak elemanların nitelikleri hakkında

K.A.D. 523
475

Belge 66: Fabrika arazisinin satın alınması

K.A.D. 598
476

Belge 67: Gelir paylaşılmasına bir örnek

K.A.D. 84
477

Belge 68: Erzincan Depremi’ne ilişkin bir örnek

K.A.D. 83
478

Belge 69: İlaç siparişi sorunlarına Çanakkale’den örnek

479

Türkiye Cumhuriyeti
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 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 Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye
                    Müdürü (İmza)
Muhasebeye 9 Temmuz 341
Sayfa: 69 / Tarihi: 9 Temmuz 1341 / Numrosu: 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)

K.A.D. 344
480

Belge 70: Frengi ve sıtma ilaçları için yasa

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 mürrekkeplerile hazırlanmış şekilde olanlarını
Memlekete sokmak veya memleket içinde yapmak ve yaptırmak TÜRKİYE
KIZILAY CEMİYETİ’NİN 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.
Üyesi 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
1918 sayılı 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 fiyatları 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 1 Eylül 1935 den yürür.
Madde 5- Bu kanunun hükümlerini Sağlık ve Sosyal ve Gümrük Tekit
Bakanları yürütür.
12.6.1935

Resmî Gazete 15 Haziran 1935; 3029
481

Belge 71: Sipariş ve Alındılarına Örnekler (25 yazı)
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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 hesab-ı carinizin matlubat kısmına
kayd olunmak üzere sene-i haliye için 75 yetmiş beş lira-yı Türki teberruatta
bulunduğumuzu 386/350 nubro ve 20 Ağustos 341 tarihli tezkere-i valalarına
cevaben arz ile ihtiramat-ı faikamızın 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

K.A.D.153
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484

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 vezife-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 Roumanie 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 olaraka 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 lütuf buyurulmasını 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)

487

488

Loyd Teristino
Seyri Sefain 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 Teryestiono 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

489

490

Müttehid Bira Fabrikaları
1 Eylül 1341
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Celilesine
Efendim,
29 Ağustos 1341 tarih ve 386/350 numrolu davetname-i celilerine 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.
Müttehid Bira Fabrikaları
Bomonti-Nektar Anonim Şirketi Dersaadet Şubesi (imza)
Emin Bey’e 3 minh.
Evraça kaydedilmiştir. Sayfa 962 Tarihi: 3 Eylül 1341

Numrosu: 651

491

492

Banka Commerciala Italiana
24 Ağustos 1341
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine
Efendim,
20 Ağustos 1341 tarihli tezkere-i aliyyeleri vasıl olarak kemal-i dikkatle
mütalaa kılındı. Cemiyet-i muhteremelerine 1341 senesi için müessesemiz
namına tahsis ettiğimiz (100) yüz Türk lirasının hesabınızın matlubuna kaydı
Galata’da Osmanlı Bankası’na bugün emir ve havale kılındığını cevaben arz
eder ve teyid-i ihtiramat eyleriz efendim.
Banka Comerciale Italiana Dersaadet Şubesi (imza)
Evrakça kaydedilmiştir. 956 Tarihi: 26 Ağustos 1341

Numrosu: 604

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Muhasebe-i Merkeziyesi Mahsup Edilmiştir.
Sayfa numrosu: 180   Tarih: 31 Ağustos 341
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494

Comptoir Lyon Alleman
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine
Efendim,
Muhterem Cemiyetiniz için şirketimizce 25 lira takdim edilecektir. Bu
hususta bir memur-ı mahsusun lütfen izamını rica ile takdim-i ihtiramat
eyleriz efendim.
4 Ağustos 340
Comptoir Lyon Alleman Müdürü (imza)
Muhasebeye: 15 Ağustos 340
Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi: 5 Eylül 340   Numrosu: 755
1187 numroda vezne makbuzu mukabilinde 25 lira teslim edilmiştir.
17 Ağustos 340 (imza)
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496

İstanbul Türk Emlak Şirketi
Merkez-i İdaresi: Dersaadet
Taksim’de Feridiye Zambak Sokak
Telefon: Beyoğlu 2211
Telgraf Adresi: Timoty

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Muhteremesine
Reis Beyefendi,
Malum-ı alileri buyurulduğu vechile memleketimizde şiddetle
hükümferma olan buhran-ı iktisadi ve maliye ve pek yüksek miktarda olarak
şirketimize tahmil olunan ve tadili istirhamına mecburiyet hasıl olan enva-ı
tekalifin şirketimiz bütçesini fevkalade tazyik eylemesine rahmen ve mücerret
cemiyet-i muhteremenizin vatan-ı mukaddesin hayır ve menfaati ivazında
fedakarnane sebk-i hidematını 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: 10

Tarih: 18.1.926
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Koutzouglou Biraderler
Şark Tütünleri Toptan Ticareti
İstanbul’da Hilal,i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyaset-i Samisine
Tazminat-ı mahsusamıza terdifen arza cürret ederiz ki;
Altı aydan beri muhterem Türkiye memleketinde tütün ticaretiyle iştigal
ve Türk Hükümet-i Cumhuriyesinden gördüğü muavenet ve teshilat-ı
himayetkariden dolayı fevkalade müteşekkir ve minnettar kalmış bulunan
naçiz müessesemiz gaye-i aliye ve mübeccelesi, hürriyet ve istiklal-i millisi
uğrunda müftehirane feda-i hayat etmiş olan şühedanın evlad u ıyalini terfihe
ve guna gun müsaibe giriftar olan aziz Türkiye’nin istikmal-i mamuriyet ve
saadetine masruf bulunan 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 hiss-i
minnet ve şükranın naçiz bir ifade-i tebligiyesi makamında olmak üzere
müessese-i muhteremelerine 500 lira takdimine cüretyab olduğumuzdan
lütfen kabul ve melfufen çekin ait olduğu bankadan alınmasına müsaade
buyurularak müessesemizi bu suretle ihya buyurmalarını maalihtiram
istirham eyleriz efendim.
27.5.341
Koutzouglou 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 Avril 1924
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 bugünkü tarihle derhal Osmanlı
Bankası’na muvakkat bir senet mukabilinde 100 adet Türk lirası tevdi kılınmış
olduğunu arz eder ve lütfen mezkur senedin tarafınızdan tanzim kılınacak
kati bir senetle müsadelesine himmet buyurulması niyazı ile takmdim-i
ihtiramat eylerim efendim hazretleri.
30 Nisan 1340
Dersaadet Su şirketi Müdürü
(mühür)
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504

Dersaadet Tramvay Şirketi
2 Juliet 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 6ıncı 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    Numrosu: 3343
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K.A.D.153/29
506

Belge 72: Kontrol ve iptal yazıları

K.A.D. 153
507

K.A.D.153
508

Belge 73: HAC’ne katkıda bulunamayacağını bildiren
firmalara bir örnek

K.A.D.153
509

Belge 74: 1924 yılında satılan atlarla ilgili yazı

Numrosu

Sinni

İrtifaı

5
7
21
22

16
12
13
12

1,65
1,62
1,64
1,62

Tonu ve Cinsi

Nişanatı

yanık kestane dorusu beygir
açık doru beygir
kır kestane dorusu at
açık doru beygir

Alnı beyaz dört ayağı sekili
Alnı yıldız zahrında beyaz lekeler
Bila alamet
Bila alamet

Hilal-i Ahmer merkez ambarında nakliye hidermatında müstahdem olup
füruhtu tekarrur eden hayvanattan eşgal numroları balaya muharrer dört res
araba hayvanı 11 Ağustos 340 tarihinde Adana eşrafından Selim ve Refik Ahmet
beylere satılmış olmağla alelusul kayıtlarının terkıni muamelesini ifasına müsaade
buyurulması zımnında işbu rapor makam-ı ali-i riyasetpanahiye takdim kılındı
19 Ağustos 340 Hilal-i Ahmer Merkezi Sıhhiye Baytarı (imza)
Muhasebeye : 19 Ağustos 340
Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi 19 Ağustos 40, numrosu 2186

K.A.D.1004
510

Belge 75: Toplumsal etkinliklerin bilet ücretlerinin
vergilerinden Kızılay’a ayrıcalık yapılmasına örnek yazı

K.A.D.307
511

Belge 76: Türkiye’nin deprem haritası

512

Belge 77: Yardımın yetersizliği hakkında Yozgat örneği

K.A.D.307
513

Belge 78: Kızılay’ın yardımı için Bakanlar Kurulu kararı

K.A.D. 598
514

Belge 79: Çadır fabrikasından katkı yazısı

K.A.D.153/26
515

Belge 80: HAC’ne deprem yardımı için teşekkür yazıları

K.A.D.307
Türkiye Cumhuriyeti
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti
Muavenet-i İçtimaiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Umumi: 39
Hususi: 3141

Ankara, 18.X.1928

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Riyasetine:
Zelzeleden müteessir olan halka yapılan muavenetten dolayı teşekkürü
havi Belediye Reisi, Halk Fırkası Mutemedi ve Hilal-i Ahmer Şubesi Reisi
taraflarından Kalecik’ten yazılan 14 Teşrinievvel 928 telgrafname merbuten
takdim kılınmıştır efendim.
Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili namına
Müsteşer Vekili (imza) Hüsamettin
Leffi: 1
Evrakça kayd edilmiştir.   Tarihi: 21.10.28    Numrosu: 952/120

516

517

Belge 81: İzmir Depremi’nde Hilal-i Ahmer’e katkılar (6 yazı)

518

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: 11 minh imza: Hakkı
Veznemize teslim edilmediği anlaşılmaktadır efendim. (imza)
Ziraat Bankası’ndan sorulmuştur. 12 Nisan 928

K.A.D.153/26
519

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 üzeren
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 Fabrikaları T.A.Ş. (imza)

520

521

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 buyurulması ricasıyla leffen takdim eylediğimizi maal-mesai
arz eder ve vüsulünün lutf-ı iş’arı istirhamıyla takdim-i ihtiramat eyleriz
efendim.
12 Mayıs 1928
Müdür-i Umumi (imza-mühür)
Muhasebeye: 12 Mayıs 928
Ahz olunmuştur. 12 minh.

K.A.D.153/26
522

Belge 82: Telgraf metni

K.A.D. 307
523

Belge 83: Harcamalardaki özeni anlatan bir yazı

K.A.D.307
524

Belge 84: Genel Merkez’den İzmir Merkezi’ne uyarı yazısı

K.A.D.307
525

Belge 85: İzmir Merkezi’nin Genel Merkez’e sitemli istifa
telgrafı

526

527

K.A.D. 307
528

Belge 86: İzmir Merkezi’nden istifa telgrafının iletilmesi

529

K.A.D. 307
530

Belge 87: Ahenk ve Hizmet Gazetelerinde Hilal-i Ahmer
eleştirisi (5 sayfa)

531

532

533

534

535

Belge 88: Musevi vatandaşlardan, Aydın’dan Ayvalık’tan
deprem için üzüntü telgrafları

536

K.A.D. KAD 307

537

Belge 89: Orman Fakültesi’nden HAC’ne katkı yazısı

K.A.D. 307
538

Belge 90: Eskişehir Lisesi’nden depremzedelere yardım parası

K.A.D. 307
539

Belge 91: Sinemaların gelilerinden TBMM Yardım Komitesi’ne
hisse verilmesi

K.A.D. 307
540

Belge 92: Çorumlular depremzedelere evlerinin kapılarını
açıyor

K.A.D. 307
541

Belge 93: Düzce’de Millî Yardım Komitesi şubesi açmak için
başvuru

K.A.D. 307
542

Belge 94: Depremzedelere bir ayda yurt içinden-yurt dışından
yapılan nakit katkı listeleri (4 sayfa)

K.A.D. 307
543

K.A.D. 307
544

545

K.A.D. 1477
546

Belge 95: Şirketlerin bağışlarına iki örnek

K.A.D. 91
547

Belge 96: Yardım parasının kullanılmayan miktarının başka
mağdurlara dağıtılması için yazı

K.A.D. 1462
548

Belge 97: Bir köyün yeniden yapılması için yapılan harcamalar

K.A.D. 1691
549

Belge 98: Ege’de su baskınında Karşıyaka, Karaağaçlı, Gediz,
Manisa mağdurlarına yardım (4 sayfa) hakkında

550

551

552

K.A.D.1991
553

Belge 99: Kuraklık bölgesine gönderilen müfettişe verilen
yönerge

K.A.D.1463
554

K.A.D.1463
555

Belge 100: Genel Merkez’in müfettişleri yakından izlemesi

K.A.D.1463
556

Belge 101: Kuraklık mağdurlarına yardımlar

557

558

559

K.A.D.1463
560

Belge 102: Boş un çuvalları da ek gelir için satılıyor

K.A.D.1463
561

Belge 103: Yardımları taşımada özel indirimler hakkında yazı

K.A.D.1463
562

Belge 104: Sefil durumlarından yakınan köylülerin
dilekçelerine bir örnek

563

K.A.D.1461
564

Belge 105: Bor’dan, kuraklık dolayısıyla Cemiyet’ten yardım
istenilen dilekçe

K.A.D.1462
565

Belge 106: Bor’da inceleme yapmak üzere görevlendirme

K.A.D.1462
566

Belge 107: İnceleme sonucunda verilen rapor (4 sayfa)

567

568

569

K.A.D. 1462
570

Belge 108: Halkın açlığı Halk Partisi’nin gündeminde

K.A.D. 1462
571

Belge 109: Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’nın açlık felaketi
hakkında Cemiyet’e yazısı

K.A.D.1462
572

Belge 110: İktisat ve Dahiliye Vekilleriyle Kırşehir Valisi’nin
örnek olarak verilen yazıları (5 sayfa)

573

574

575

576

K.A.D.1462
577

Belge 111: Of Havalisi mağdurlarına yardım için satın alınacak
mısır hakkında

K.A.D.307
578

Belge 112: Yetersiz yardımın Yozgat ambarından takviyesi
hakkında

K.A.D.83
579

Belge 113: Halkın HAC’ne yardımlarına örnekler (5 sayfa)

580

581

582

583

K.A.D.121-3
584

Belge 114: Hilal-i Ahmer’in yıl içinde yaptığı ve yapacağı
çalışmaları bildirdiği raporu

585

K.A.D. 1462
586

Belge 115: Halkın durumunun saptanması için Başbakanlığa
ikinci rapordan 3 sayfa

587

588

K.A.D.1462
589

Belge 116: Kuraklık bölgelerindeki ihtiyaçları bildiren rapor

590

K.A.D.1462
591

Belge 117: Kurban etlerinin dağıtımı için bilgi (3 sayfa)

592

593

K.A.D. 83
594

Belge 118: Yangın için toplanan bağışları bazı kimseler Milliyet
gazetesine gönderiyor

K.A.D. 153/26
595

Belge 119: Yangın mağdurları için gönderilen bağışlara üç örnek
(6 yazı)

596

Behmuaras Abu Af ve Şürekası
Her Nevi Yünlü ve Fantezi Kumaş Mütehhassısı
Dersaadet, Katırcıoğlu Hanının altında No.17
Telefon: İstanbul 1106
Telgraf Adresi: Behmuaras Abu Af Dersaadet
Dersaadet, 31 Ağustos, 27
Şehremini Muhittin Beyefendi’ye
Efendim Hazretleri,
Üsküdar harikinden dolayı açıkta kalan ve fakru zaruret içinde bulunan
ailelerin tehvin-i ihtiyacı için küşad buyurulan ianeye ticarethanemiz tarafından
daha 100 Lira ile iştirak edilmesi arzu edilmekle meblağ-ı mezburun lütfen
kabubülünü rica ve bilvesile teyid-i hürmet ederiz efendim hazretleri.
Behmuaras Abu Af ve Şurekası (imza)

Üsküdar Harikzedeganını Terfih Komisyonu Riyaseti Aliyyesine
(100 lira merbuttur)
31 Ağustos 927
Şehremini imza: Muhittin

597

598

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 bugün İstanbul
İş Bankası’na 100 lira tevdi ettiğimizi arz ve bu mukaddes teşebbüsatınızın
muvaffakiyetle intacı temenniyatı ile takdim-i ihtiram eyleriz efendim.
Sabuncuzade Mehmet Şakir ve Mahdumu
Müessesatı T.A.Ş. (imza)

Hilal-i Ahmer İstanbul Şubesi Reis-i Muhteremi Ali Paşa Hazretlerine
1 Teşrinievvel 927
Şehremini ve Komisyon Reisi beyler (imzalar)
Muhasebeye: 3 Teşrinievvel 927
Evrakça kaydolunmuştur. Vürud Tarihi: 2 Teşrinievvel 927 Numrosu: 3381
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İstanbul Liman İşleri İnhisarı
Türk Anonim Şirketi
17.10.1927
Üsküdar Harikzedelerine Yardım Komisyonu Riyaset-i Aliyyesine
Efendim,
29 Eylül 927 tarih ve 15 numrolu 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 İnhisarı T.A.Ş
Müdir-i Umumi (imza)
Evrakça kaydolunmuştur. Tarih: 20 Teşrinievvel 927, Numrosu: 3490
Muhasebeye: 22 Teşrinievvel 927

K.A.D.153/26; K.A.D. 23
600

Belge 120: Üsküdar yangınına Türk ve yabancı firmalardan
yardımlar (çevirileriyle 5 sayfa)

Kredi Liyone Bankası
İstanbul 13 Eylül (doğrusu Ekim) 1927
Şehremaneti Nezdinde Üsküdar Harikzedelerine Yardım Komisyonu
Riyaset-i Aliyyesine
Reis Beyefendi,
24 Eylül 927 tarih ve 11 numrolu tezkereniz maal-ihtiram ahz olundu.
Üsküdar Harikzedelerine Yardım Komisyonu lehine bankamızın teberruatı
olmak üzere 100 lira Hilal-i Ahmer Cemiyeti veznesine tesviye edilmekte
olduğu maruzatıyla teyid-i muvalat olunur efendim.
Kredi Liyone Bankası Dersaadet Şubesi Müdürü (imza)
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Doyçe Bank
İstanbul, 5 Teşrinievvel, 1927
İstanbul Şehremanet-i Celilesi Üsküdar Harikzedelerine Yardım Komisyonu
Riyaset-i Muhteremesine
Efendim
Komisyon-ı alilerinin 27 Eylül 1927 tarih ve 10 numrolu tezkiresinin
vürudunu teyid eder ve Üsküdür harikzedelerine muavenet zımnında
bankamızca teberru olunan 100 (yüz) Türk Lirasını bir kıta çek ile takdim eder
ve ihtrimat-ı faikamızı arz eyleriz efendim.
Doyçe Bank İstanbul Şubesi
(Muhasebeye) 8 Teşrinievvel 927

602

Bank Beljporle 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
salif-ül-arz harikzedegana yardım hesabına İş Bankası’na tevdi ettiğimizi
ihtiramat-ı faikamıza terdifen arz eyleriz efendim.
28 Eylül 927
		

Bank Beljporle Trans Galata Merkezi
(imzalar)
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(Devleti-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 azmine nisbetinde büyük bir şefkatle çalışan Cemiyeti-i muhteremenizin
teminine bezl-i mesai eylediği gaye-i insaniyetperveraneye layık bir surette iştirake
çok gayrımüsait bulunan mahsusatımızın mahza bu ali emel uğrunda müfid olabilecek
bir 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)

K.A.D.91
604

Doyçe Orient Bank
İstanbul’da Türk Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesine

İstanbul, 9 Eylül, 1924

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 ihtirmat eyleriz efendim.
Doyçe Orient Bank İstanbul Şubesi (İmza)
(Muhasebeye) 11 Eylül 340
Evrakça kaydedilmiştir. Tarihi; 13 Eylül 1340;   Numrosu: 9005
1636 numrolu makbuz ilm-ü haberiyle teslim vezne kısmında
15 Eylül 340

K.A.D.153/25
605

Belge 121: Yangın mağdurlarına kullanılmak koşuluyla
gönderilen çek

K.D.153/26
606

Belge 122: Eski parçalarla imal edilen arabalar

607

K.A.D.1004
608

Belge 123:
a) Yoksul bir kadının okuttuğu çocuğuna yardım için listeli
başvurusu

K.A.D.153/26
609

Belge 123:
b) Hilal-i Ahmer’e kömür yardımı için bir vatandaşın başvurusu

K.A.D. 129
610

Belge 124: Hanya’daki muhtaçlara Hilal-i Ahmer yardımı
istenmesi

K.A.D.129
611

Belge 125: Bağış yapan kurumlar ve verdikleri para

K.A.D.129
612

Belge 126: Şerik Kızılay Şubesi’nin askerlere kullanılmak üzere
yardımı

K.A.D. 1691
613

Belge 127: Harp paketlerinin içeriği ve tutarı için
Genel Müffettiş’in bildirimi

K.A.D.176
614

Belge 128: Yabancı firmaların Hilal-i Ahmer’e
teşekkürlerinden örnek

K.A.D. 83
615

Belge 129: Süt Damlası programına İstanbul Maarif
Müdürlüğü’nün desteği (2 sayfa)

616

K.A.D.253
617

Belge 130: Hilal-i Ahmer, Çocuk Esirgeme Kurumu’na yardım
edemiyor

618

K.A.D.257
619

Belge 131: Bir ilkokul müdürünün zayıf çocuklara Kızılay’ın
gıda yardımı yapması dileği

K.A.D.253
620

Belge 132: İstanbul dolaylarında çocukların genel durumu için
4 sayfalık müfettiş raporu

621

622

623

K.A.D.253
624

Belge 133: Kızılay, yabancı ülkelerden bazı yardımları
Darüleytamlara ulaştırıyor

K.A.D.129
625

Belge 134: Halk Partisi’nin Kızılay’a yeni üyelerin
kaydolmasını desteklemesine örnek

Halk Fırkası Katib-i Umumiliği
Suret 26 Kannuevvel 341
C: 25.11.341 tarih ve Tamim / 3054 tahrirata:
Ahiren Samsun’da Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne yeniden ikiyüz küsur arkadaşı
kaydettirdim. Dünkü gün bermucib-i nizamname Vilayet Meclis-i Umumisi
Vali Bey’le riyasetimizde içtima-ı senevisini aktetti. Yeni heyet kamilen
namzetlerimizin intihabıyla teşekkül etti. Aynı mesaiye mıntıkamızın her
tarafında devam olunmakta bulunduğu hürmetlerimle maruzdur.
Aslına mutabıktır.           

K.A.D.311
626

(imza)

Belge 135: Kızılay’ın düzenli toplantılarını Cumhurbaşkanı’na
bildirmesine bir örnek

K.A.D. 129
627

Belge 136: Kızılay bayrağının standart ölçülerinin saptanması

TKM. No. 172 s. 522,1940
628

Belge 137: Denetleme Kurulu Raporu’ndan öneri sayfaları

629

630

631

Belge 138: Hilal-i Ahmer’e bağışlar veya üyeler kaydedilmesi
için duyurular yapılması

K.A.D.662
632

Belge 139: Cemiyet Başkanı’nın Maarif Vekaleti’ne yeni üye
kayıtlarının teşviki yazısı

K.A.D.311
633

Belge 140: Kızılay’dan okullara ve umumi yerlere kurumu
tanıtıcı ilgi çekici afişler istenmesi (2 yazı ve çevirisi)
(a)

634

(a)
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine
Efendim,
Gerek Cemiyet-i Muhteremenizin namını minini evlatlarınıza 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   Numrosu: 323   Cevap tarihi: 25 Nisan 339
613/97 numrolu tezkere ile cevap verilmiş olmağla
Hıfzı

K.A.D.195
635

(b)

636

(b)

K.A.D.195
637

Belge 141: Afişlerin hazırlanmasında gösterilen özen hakkında
bir belge

K.A.D.154
638

Belge 142: Kızılay Gazetesi’nin ilk sayfası

639

Belge 143: Hilal-i Ahmer Mecmuasının ücretsiz dağıtılması hk.

K.A.D.195
640

Belge 144: Kızılay Madalyasının iki tarafı

Zahrında nezakete alamet zeytin dalı bir kurdele ile bağlanmış

Türkiye Cumhuriyeti Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Muavenet-i İnsaniyetkaranesi 1328-1329
Mesrur İzzet

K.A.D.1001
641

Belge 145: Hanedan üyelerine altın madalya verilmesi
hakkındaki kararla ilgili yazışmalar (a,b)
Hilal-i Ahmer’e 1000 lira ve Daha Fazla İane Vermek Suretiyle
Altın Madalyaya Kesb-i İsthkak Ederek 340 Senesinden Madalyalarının
itası kabul ve Tasdik Edilen Zevat
Selim Efendi (Sabık Şahzade)
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 itasının irade-i milliyeye arzı
menut-u rey-i alileridir.
(1) Sakıt hanedan bittabii listeden ihraç edilebilir. (“bittabii” den sonra
üstü çizili)

642

K.A.D.1001
643

Belge 146: Madalyaların hemen düzenlenemediği için iki
tarihte sitemli yazılar

644

K.A.D.1001
645

Belge 147: Kızılay ödüllerinin verilmesindeki seçiciliğe örnek
bir yazı
a)

646

b)

K.A.D.1001
647

Belge 148: Kızılay’ın on yıllık etkinliklerinin grafiği ve 1952
yılına kadarki yardımlarının tablosu

648

649

SEÇMELİ KAYNAKÇA
ARAŞTIRMA YAPILAN ARŞİVLER
Türk Kızılayı Etimesgut Arşivi
A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi (T.İ.T.E. Arşivi)
T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)
T.C. Cumhuriyet Arşivi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi (T.B.M.M. Arşivi)
Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Arşivi (ATSE Arşivi)
Cenevre Kızılhaç Arşivi IRCA( ICRC) International Red Cross Association
İngiltere Devlet Arşivi - Public Recors Office (PRO)
A.B.D. (California) Stanford University Hoover Institute Archive

ANSİKLOPEDİLER
Ansiklopedi Britannica
Islam Ansiklopedisi
Meydan Larousse
Türk Ansiklopedisi

SÜRELİ YAYINLAR
Atatürk Yolu-A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi
Ayın Tarihi
Belleten
Düstur
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi
Kızılay Dergisi
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi
OHAC Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi Takvimi I-IV
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Mecmuası (OHAC-OHAM)
Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi (OTAM)
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Mecmuası (THAM)
TBMM Zabıt Ceridesi
TBMM Gizlı Celse Zabıtları
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GAZETELER
Açıksöz
Ahenk
Albayrak
Ati
Gaye-i Milliye
Hakimiyet-i Milliye
İrade-i Milliye
Hilal-i Ahmere Bayram Gazetesi
Hizmet Gazetesi
Hürriyet
İkdam
İleri
İrade-i Milliye
New York Times
Peyam-ı Sabah
Sabah
Takvim-i Vekayi
Tanin
Tasvir-i Efkar
Tercüman-ı Hakikat
The Sun
Ulus
Vakit
Yeni İkdam
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SEÇME SÖZLÜK1

A
ab-ı ruy: yüz akı
add: sayılma
adem-i hoşnudi: hoşnutsuzluk
adem-i lüzum: gereksizlik
adem-i muvaneset: alışkanlık olmaması
adem-i tenemmüv: gelişememe
adimü’l-imkân: olanaksız
agdiye: gıdalar
agniya: zenginler
aguş: kucak
aher: diğer
ahid-şikenane: anlaşmayı bozarcasına
ahkâm: hükümler
ahsen-i tarik: yolun güzeli
ahval-i mücbire: zorlayıcı hâller
akdem: daha önce
akdem-i vezaif: vazifelerin ilki
aklam: memurların çalıştıkları daireler
aks-aver: yankı getiren etki
akurane: kudurmuşçasıına
alam: elemler, acılar
alamet-i mahsusa: özel işaretler
alat: aletler
alat-ı hadidiye: demir aletler
alelıtlak: genel olarak
alelusul: kurallara uygun
anen fe-anen: devamlı, sürekli
anifen: yukarıda
an-samimi’l-kalp: kalpten, içtenlikle
asrilik: çağdaşlık (batılılık)
arşın: 68 santim
asakir: askerler
âsâr-ı fahire: övünülecek eserler
âsâr-ı hayat-bahşa: hayat veren eserler
aşar: mahsullerden alınan onda birlik vergi
atalet: tembellik
atf-ı nazar: göz atma
atıl: faydasız
ati-binane: ileriyi görür

1

atiyye: hediye, bağış
avamil sebepler
avdet: dönme
ayan aza-yı sabıkası: eski ayan meclisi
(senato) üyesi
ayanen: açıkça
azâr: bahaneler

B
Bab-ı Ali: Osmanlı Hükûmeti
bade’l-istila: istiladan (ele geçirmeden)
sonra
badehu: ondan sonra
badil: cimri
badire-i uzma: büyük felaket
bahusus: özellikle
baidü’l-ihtimal: ihtimalden uzak
balâ: yukarı
baliğ: erişmiş
bar: yük
beca: yerinde
bed etme: başlama
bedihi: açık
bedii: güzellik
bel etmek: emip yutmak
beliyye: felaket, büyük dert
beray: için, maksadıyla
beray-ı tedavi: tedavi (iyileştirme) için
berren: karadan, kara yoluyla
ber-vech-i ati: aşağıdaki
ber-vech-i balâ: yukarıdaki
besalet: kahramanlık
besatet: düzgünlük
bey: satma
beyn: arasında
beyne’l-ahali: halk arasında
beyne’l-avam: halk arasında
beyne’l-icap: gereklilik arasında
bezl-i gayret: çok gayret

Murat Uluğtekin - Gül Uluğtekin, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilal-i Ahmer
İcraat Raporları 1914-1928 s. 664-674’deki Lügatçe kısmına eklemelerle
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bezl-i makderet: kuvvet harcama
bi’l-münasebe: uygun olarak, yeri
gelmişken
bi’l-vücuh: her yönden
bi’n-nisbe: nispeten
bi’r-rıza: gönüllü
bi’t-tefrik: ayrılarak
bi-aman: acımasız
bi-ca: yersiz
bidayet: başlangıç
bikes: kimsesiz
bila-bedel: karşılıksız
bila-fasıla: aralıksız
bila-ifate-i vakit: vakit kaybetmeksizin
bila-tefrik: ayırmaksızın
bila-ücret: ücretsiz
bi-tamamiha: tamamıyla
bi-vayegan: kısmetsiz kimseler
bud: uzaklık
budiyet: uzaklık

C-Ç
ceman: toplam
cemile: gönül alıcı davranış
cemiyat: cemiyetler
cenub-i garbi: güneybatı
cenup: güney
cerh: çürütme
cer-i ma: su çekme
cerib: aşağı yukarı 216 litrelik bir hacim
ölçüsü
cevelan: dolaşma
cidal: savaş
cihet-i maslahat: önemli işler
cuşiş: coşku
cümel-i takdiriye: takdir, övgü cümleleri
cüzi: çok az
çesban: layık

D
dakik: un
dakik: tam vaktinde
darüleytam: yetimler yurdu
daü’l-cereb: uyuz hastalığı
daü’l-kelp: kuduz hastalığı

656

defatir ve cedavil: defterler ve cetveller
defatir-i esasiye: asıl defterler
delalet: kılavuzluk etme
derakap: hemen arkasından
derç: içine katma
derdest-i ihzar: hazır elde
derk: kavrama
derkâr: aşikâr
der-piş: göz önünde bulundurulma
Dersaadet: İstanbul
deruhte: kendini vazifeli bilme, üstüne
alma
derun: içerisinde
desatir: düsturlar
dest-i şefkat: şefkat eli
deyn: borç
dıriğ: esirgeme
duçar-ı müşkülat: zorluklara uğrama
duhul: içeri girme
dûr ü dıraz: uzun uzadıya
dûr: uzak
dûr-endişane: uzağı düşünür
duş: omuz
dümdar: artçı

E
echize: cihazlar
eciren: ücretli olarak
ecnas: cinsler
edviye: ilaçlar
efrad: askerler
efrenciye: frengi
ehemm: daha önemli
ehemm-i vezaif: vazifelerin en önemlisi
ekâbir: devlet ricali
ekseriyet-i sülüsan-ara: üçte iki oyla
çoğunluk
el-an: halihazırda, şu an
Elaziz: Elazığ’ın eski adı
el-hakk: doğrusu, gerçekten
eltaf-ı ilahi: Allah’ın lütfu
Elviye-i Selase: Üç liva; Kars, Ardahan,
Artvin
elyevm: bugün
endişnak: düşünceli, tasalı
emraz-ı ayniye: göz hastalıkları

emraz-ı dahiliye: iç hastalıkları
emraz-ı müstevliye: salgın hastalıklar
emraz-ı sâriye: salgın hastalıklar
enzar: nazarlar, bakışlar
enzar-ı âli: yüksek bakışlar
enzar-ı nas: halkın görüşü
enzar-ı ümmet: halkın nazarları
eramil: dullar
erkam: rakamlar
esami: isimler
esar: narh
esatize: ustalar
esbab-ı mücbire: zorlayan sebepler
esham ve tahvilat: hisse senetleri ve
tahviller
esnan-ı askeriye: askerlik yaşı
eşedd: en şiddetli
eşkâl-i mülayime ve münasibe: yumuşak
ve uygun şekiller
eşya-yı beytiye: ev eşyası
etfal: çocuklar
etıbba: doktorlar
etıbba-yı baytariye: veterinerler
evasıt: orta
evkat-ı muayene: belirli zamanlar
evsaf-ı aliye-i ameliye: işin yüksek
nitelikleri
evsat: orta
eyadi-i hazakat: hünerli eller
eytam: yetimler
eyyam: günler
eyyam-ı ahire: son günler
ezhan: zihinler

F
faideden hali: faydasız
fariğ: satıcı
fersude: yıpranmış
fevc fevc: akın akın
fevk: üst, yukarı
fevka’l-memul: umulanın üstünde
fevvare: fıskiye
fıkarat: bölümler
fıkdan: azlık, yokluk
fihrist-i icraat: yapılanların fihristi
fi-i miri: resmi kur

fi-i vasati: ortalama fiyat
fi-i vesatiye: ortalama fiyat
fikr-i mücmel: kısaca fikir
fi-mabad: bundan sonra
fusul: fasıllar
fütur: bezginlik
fütüvvet ve semahat: asalet ve
iyilikseverlik

G
gala-yı hazır: mevcut pahalılık
gali: pahalı
garaz-kârane: kötü niyetli
garb: batı
garet: yağma, akın
gaybubet: kayıp
gayr-i ez-sarf: harcananın dışında
gayrikabil-i iktiham: karşı durulamaz
gayrimeri: görülmeyen
gayrimuntazır: beklenmeyen
gayrimusib: isabetsiz
gayrimünfekk: ayrılmaz
gayur: çok çalışkan
giriftar-ı müzayaka: sıkıntıya düşme
guna: türlü, çeşitli
gun-a-gun: türlü türlü
guşe-i nisyan: unutulma köşesi
güşad: açma
güşayiş: ferahlık

H
hadd ü payan: sınır ve son
hadde-i tetkik: tetkik süzgeci
hadis: ortaya çıkma
hafiyen: gizlice
hafr: kazılma
hahiş: büyük bir istek
haiz: sahip
hakk-ı murakabe: denetleme hakkı
halas: kurtuluş
hal-i hazeri: barış
hami-i azam: büyük koruyucu
hamule-i mesai ve mesuliyet: çalışma ve
sorumluluk yükü
harc-ı ferağ: satış harcı
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hareket-i arz: deprem
harik: yangın
harik-i hail: korkunç yangın
hâsıl: meydana gelen
hasr: mahsus kılma, kılınma
hasren: bir şeye ait bırakılarak, kuşatılarak
hasreyleme: ayırma
hatiat: hatalar
hatime: son
havaic-i zarureyi-i gıdaiye: gerekli gıdalar
havarık: harikalar
havass-ı şifaiye: şifalı özellikler
haylulet: mani olma
hedaya: hediyeler
hediye-i şitaiye: kışlık hediye
hengâm: zaman
her-bar: daimi
heyelan: toprak kayması
hesabat-ı taliye: ikinci hesaplar
hidemat: hizmetler
hidemat-ı ber-güzide: seçkin hizmetler
hilaf-ı karar ve mezuniyet: karar ve izine
aykırı
hilkat: yaradılış
hin: zaman
hin-i hacet: gerektiği zaman
hitam: son
hulul: gelip çatma, dahil olma
humma-yi racıa: dönek humma, fiѐvre
recurrente
hurkatü’l-bevl: belsoğukluğu
huruf-ı heca sırası: alfabetik
hususat-ı mesrude: belirtilen hususlar
hutut: hatlar
huzzar-ı kiram: orada bulunan zatlar
hüda-pesend-ane: Allah’ın beğeneceği
gibi olan
hükümet-i sakıta: düşük hükümet
hüsn-i ifa: iyi yapılma

I-İ-J
ıktiran: yaklaşma
ırza: emzirme
ıttıla: öğrenme, haberli olma
ıttırad-ı mesai: çalışmanın intizamı
iane: yardım, bağış
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iare: ödünç vermek
iaşe: doyurma
ibate: barındırma
ibka: devam ettirme
iblağ: tamamlama
idame: sürdürme
idame-i mevcudiyet: varlığını sürdürme
id-i fıtr: şeker bayramı
ifham: anlatma
ifrağ: hâle getirme
ifraz: ayırma
igtirar: güvenme
igtiraren: güvenerek
iğbirar: gücenme
ihda: hediye etme
ihrak: yakma
ihsas: hissettirme
ihtifa: saklanma
ihtikâr: vurgunculuk
ihtilas: çalma
ihtilas-ı vakt: vakitten kazanarak
ihtimam: dikkatli çalışma
ihtimam-perveri: özenli tetkik
ihtiramat-ı faika: üstün saygılar
ihtirazi: çekince
ihtiyacat-ı asriye ile mütenasip: çağdaş
ihtiyaçlara uygun
ihtiyac-ı şedide: şiddetli ihtiyaç
ihtiyar-ı mesken: mesken seçme
ihzar: hazırlama
ihzar-ı fecayi: felaketlerin olması
ika: dayanma
ikdamat-ı mütevaliye: sürekli çalışma
ikdar: güç kazandırma
ikmal-i enfas: nefesleri tamamlama (ölüm)
iktifa: yetinme
iktiran: yaklaşma
iktisab-ı mümarese: alışkanlık kazanma
iktisap: edinme, kazanma
iktitaf-ı asar: eserlerin meyvesini alma
ila: yüceltme
ilah: ve diğerleri, vs.
ila-maşallah-ı teala: yüce Allah’ın istediği
kadar
ilbas: giydirme
ilcaat: zorlama, mecburiyet
ilel: hastalıklar

ilel-i saire-i adiye: sıradan diğer hastalıklar
ilga: kaldırılma
iltica-gâh: sığınılacak yer
iltimas: isteme
iman: çok dikkatli olma
imha payı: yıpranma payı
imrar-ı evkat: vakit geçirme
imtidad: uzama, sürme
imtina: çekinme
imtinan: minnet
imtisal: gerekeni yapma
imtisalen: uyarak
inde’l-lüzum: gerektiğinde
indiras: (kökten) yıkılma
infak: nafakalandırma
infikak: ayrılma
inha: ulaştırma
inhilal: dağılma
inhina: eğrilik
inhiraf: sapma
inhisar: hasrolunma
initaf: yönelme, temayül
inkısam: bölünme, parçalanma
inkıta: kesintiye uğrama
inkıza: sona erme
insidad-ı ema: bağırsak tıkanması
intaç: neticelenme
intiha: son
intihap: seçme
intitab: odun kesme
intizar: bekleme
inzimam: eklenme
inzimam-ı muvafakat: kabulünün
eklenmesi
inzizam-ı ârâ: oyların eklenmesi
iptida-yi emirde: işin başında
iptinaen: dayanarak
irae: göstermek
irca: çevrilme, döndürülme
irkap: bindirme
irşadat-ı ruh-nevazane: ruh okşayan yol
gösterme
irtihal: ölüm
irtihal-i müessife: üzücü ölüm
isaf: yerine getirme
isal: ulaştırma, yerine getirme
isdar: çıkarma

istiane: yardım isteme
istical: acele
isticar: kiralama
isticlab: uyandırma, çekme
istifsar: soru
istihbar: haber alma
istihdaf: hedef edinme
istihfaf: küçümseme
istihkak eden: hak kazanan
istihlak: tüketilme
istihlas: kurtarılma
istihsal: elde etme
istihzarat-ı tamme: tam bir hazırlık
istikmal: tamamlama
istiksar: çok görme, görülme
istilam: bilgi isteme
istilzam: gerektirme
istimdat: imdat, yardım isteme
istinkâfiyet: çekimserlik
istirdat: geri alınma
istisal: ur çıkartma
istisgar: küçümseme
istislas: kurtuluş
istitaat: takat
istitaat-ı maliye: mali takat
istitlaat: araştırmalar
istitrad kabili: yeri gelmişken
istitrad: ek bilgi
istizah: açıklama isteği
işar: yazılı bildirme
işkâl: güçleştirme
iştidad eyleme: şiddetlenme
ita: verme, gönderme
itam: yemek verme
itfa: söndürme
itisaf: sapkınlık, yolsuzluk
itişaş: karışıklık
itiyad-ı sakim: hastalıklı alışkanlık
ittiba: uyma
ittifak-ârâ: oy birliği
ittihaz-ı tedabir: tedbirler alma
ittisa: genişleme
ityan: söyleme, bildirme
iva: yerleştirilme
izabe: eritilme
izafen: bir kat artırarak
izam: büyütme
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izaz: ağırlama
izhar-ı rüyet: yönetimini gösterme

K
kabile: kadın ebe
kabil-i izam ve istihdam: gönderilmesi ve
çalıştırılması mümkün
kabil-i telif: bağdaşır
kable’l-icra: yapılmasından önce
kable’z-zuhur: öğleden önce
kabz ve isal: teslim alma ve ulaştırma
kabz: tutulma
kadrü’l-imkân: imkân nispetinde,
yettiğince
kâffe: bütün
kâffe-i ihtiyacat-ı gıdaiye: gıda
ihtiyaçlarının tamamı
kâfil: üstlendirme, üstüne alma
kahkari: aniden geri çekilme
kaht ü gala: kıtlık ve pahalılık
kain bulunan
kal: çıkarılma
kalb: çevirme, değiştirme
Kale-i sultaniye: Çanakkale
kalem-i zerrin: altın kalem
kânunuevvel: aralık
kânunusani: ocak
kâr-gâh-ı fena: fani (geçici) dünya
karib: yakın
karibü’l-inikad: toplanması yakın
karin-i tasvib-i âli: yüksek onaya sahip
karz : faizsiz borç verme
kat: kesilme
katiyat: kesim
kavaid: kaideler
kavaim-i ecnebiye: yabancı paralar
kavanin: kanunlar
kavi : güçlü
kavime: direnç
kaziyye: husus, mesele
ke’l-evvel: evvelki gibi
kebir: büyük
ke-en-lem-yekün: hiç olmamış gibi
kemal-i fahr u şükran: tam bir övünç ve
şükran
kemal-i muvaffakiyet: tam bir başarı
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kesb : kazanma
kesb-i fahr: övünç duyma
kesb-i intizam: intizam sağlanmış
kesb-i subet: güçleşme
ketebe: kâtipler
kısm-ı külli: büyük kısım
kısm-ı mütebaki: geriye kalan kısım
kıyem: değerli kâğıtlar
kıyye: okka, 1283 gram
kibriya: büyüklük, ululuk, Tanrı
kiyaset: uyanıklık
kura: köyler
kura-yı mütecavire: civar köyler
kurb: yakın
kurbiyet: yakınlık
külli: tamamı

L
la-akall: en az
lahm: et
layenkati: kesintisiz
la-yetegayyer: değişmez
lazımü’l-riaye: uyulması gerekli
lede’l-icap: icabında
lede’s-sual: soruldukta
lehü’l-hamd: Allah’a hamd olsun
levazım-ı iksaiye: giyecek

M
maa’l-iftihar: övünerek
maa’l-istigrab: garip bulunma, şaşma
maa’ş-şükran: şükranla
maahaza: bununla beraber
maaşat-ı müterakime: birikmiş maaşlar
ma-bih’t-tatbik: tatbik olunan o şey
madud: addedilme
mağşuşat: karışık paralar
ma-hasal: sonuçta
mahazir: engeller
mahreç ve mevrut: çıkma ve ulaşma
mahrukat: yakacak
mahruti: konik
mahsuben: hesaba katılarak
mahviyyet: alçakgönüllülük
mahza: özellikle

makalat-ı sitayişkarane: övücü makaleler
makam-ı riyaset: başkanlık makamı
makderet: kuvvet
makhur: kahrolma, Allah’ın gazabına
uğrama
maksur: kısıntı, kısaltılmış
mal-a-mal: dopdolu
malzeme-i tımariye: yara bere malzemesi
manzur-ı âli olmak: (büyük bir makam)
dikkat nazarını çekmek
marda (merza): hastalar
marrü’l-arz: yukarıda belirtilen
maruz, maruza: arz edilen
masarif-i tesisiye: kuruluş masrafları
masraf-ı rahi: yol masrafı
masruf: sarf olunmuş
mass u bel: emip yutma
masun: korunmuş
mathun: öğütülmüş
matuf: yöneltilmiş
ma-vaz-ı leh: kendi lehine verilen
mayi-i dimaği-i şevki: beyin ve omurilik
sıvısı
mayi-i insıbabi: sızıp dokularda toplanan
sıvı
mazhar-ı takdir: takdiriyle şereflenme
mebhas-ı mahsus: özel bölüm
mebhusun-anh: bahsi geçen
meccanen: ücretsiz
mecma: toplanılacak yer
mecmu: toplam
mecra-yı bevli: idrar yolu
mecruhin: yaralılar
medar: dayanak
medhal: giriş
meduvv: davetli
medyun-ı şükran: şükran borçlu
mefharet: övünç
mefkud: yok
mehalik: tehlikeli işler
mehazir: sakıncalar
meh-ma-emken: olduğu kadar
mer’iyyet: yürürlük
meknuze: saklı hazine
mekûlat: yiyecek
melbusat: giyecek
melbusat-ı şitaiye: kışlık kıyafet

melce: sığınak
melce-i istirahat: dinlenme sığınağı
melfufen: iliştirilerek
melhuz: muhtemel
memalik-i müstevliye: işgale uğrayan
ülkeler
memalik-i mütemeddine: medeni (uygar)
ülkeler
memnu avdet: yasak geri gelme
memnu: yasaklama
memul: beklenen
menabi: kaynaklar
menatık: mıntıkalar
menfa: sürgün yeri
mensi ve mühmel bırakılma: unutma ve
ihmal etme
menut: bağlı
merakiz: merkezler
merkez-i umumi: genel merkez
merkez-i umumi aklamı: genel merkez
daireleri
mertebe-i vücub: gereklilik derecesi
merzagi: bataklığa ait
mesag: izin
mesaib: felaketler
mesaib-i harb: harp felaketleri
mesaibzede: felakete uğramış
mesbuk: geçen
meserret: sevinç
mesrudat-ı anife: yukarıda söylenenler
meşakk: meşakkatler
meşhud: görülen
meşrut: şarta bağlı, şartlı
mevadd: maddeler
mevadd-ı gaita: dışkı maddeleri
mevadd-ı mülevvene: renkli maddeler
mevain: maniler
mevaki: mevkiler
mevaşi: büyük ve küçükbaş hayvanlar
mevdu: emanet edilmiş
meveddet: sevgi
mevkûfin: tutuklular
mevkûfin-i siyasiye: siyasi tutuklular
mevruse: miras alınan
mevt: ölüm
mevt-i muhakkak: mutlak ölüm
mevzu-ı iştigal: meşgul olunan konu
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mezabıt: tutanaklar
mezahim: zahmetler
mezru: ekili
mezun: izinli
mezunun-fih: hakkında izin verilen
miknet: kuvvet
milel: milletler
mine’l-kadim: baştan beri
min-haysi’l-mecmu: toptan
miyah: su taşkını
muaddel: değiştirilmiş
muahharen: sonradan
muakkam: steril, pastörize
mualecat: ilaç tedavileri
mualece: ilaç verme
muanid: inatçı
muattal: işsiz
muavenat-ı mukteziye: gerekli yardımlar
muavenet: yardım
muayene-i hurdebini: mikroskobik
muayene
mubayaa: satın alma
mubayaa: satın alma
mufassal: ayrıntılı
mufassalan arz-ı mukteziyyat: ayrıntılı
olarak gerekenlerin arz edilmesi
muhaberat: haberleşmeler
muhabere: haberleşme
muhaceret: göç etme, hicret
muhacirin: göçmenler
muhadderat-ı İslamiye: Müslüman
namuslu kadınlar
muhalled: ölümsüz, baki kalan
muhami: avukat
muhassasat: ödenek
muhat: etrafı çevrili
muhavvel: bırakılış, gönderiliş
muhayyir-i ukul: akıllara şaşkınlık veren
muhikk: doğru, haklı
muhill: zedeleyen
muhill-i haysiyet: unur kırıcı
muhnik: boğucu
muhsinat: iyilikte bulunmalar
muhtacin-i zürra: muhtaç çiftçiler
muhtasaran: özetle
muhtassun-lehine: mahsus olduğu yerde
muhtell: bozulmuş
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muhtemelü’z-zuhur: ortaya çıkması
muhtemel
muhteviyat: içerik
mukaddema: önceden
mukaddeme-i makal: sözün başı
mukarrerat-ı müttehaza: kabul edilen
kararlar
muktesit: iktisatlı
mumaileyh: adı geçen (erkek)
mumaileyha: adı geçen (kadın)
muntazaman: devamlı olarak
munzamman: eklenerek katılarak
murahhas: temsilci
musab: musibete uğramış
musabin: musibete, hastalığa yakalanmış
olanlar
musaddak: tasdikli
musarrah: belirtilmiş
musavver: resimli, resmeden, tasvir olunan
musirr: ısrarcı
mu-şikâfane: kılı kırk yararcasına
mutalebat: talepler
mutasarrıf-ı lahik: yeni sancak amiri
mutavassıtlık: aracılık
muteberan: ileri gelenler
muttasıf: kendisinde bir vasıf bulunan
muvaredat: gidip gelmeler
muvasala: ulaştırma
muvazzah: açıklamalı
muzadd-ı taaffün: mikrop kıran, antiseptik
mübaşeret: başlamak
mübeccel: saygıya değer
müceddet: yeni
müceddeten: yeni baştan
mücerrip: tecrübeli
mücmelen: özetle
müdahhar: stok
müdani: yakın, eş
müdavat-ı iptidaiye: ilk tedavi
müddahar: depo
müddahir: biriktiren
müddet-i medide: uzun müddet
müdebbirane: tedbirli, tedbirli olana
yakışır şekilde
müdellel: delilli
müeddi: meydana getiren
müellim hadisat: elem veren olaylar

müeyyed: doğrulanmış
müeyyid: doğrulayan
müfit: faydalı
müfriz: çıkan, ayrılan
müftehiren: övünerek
müheyya: hazır
mükeffil: kefalet veren
mülabese: münasebet
mülhakat: bir merkeze bağlı yerler
mültezim: vergi toplayıcısı
mümanaat: engel olma
mümaris: deneyimli
mümasil: benzer
mümsik: tutumlu
münadi: tellal
münafi: aykırı
münbais: doğan, ileri gelen
münci: kurtarıcı
münderiç: (içinde) yer almış
münhalat: açık memurluklar
münkalib: küle dönme
münkatı: kesilmiş
müntazi: bitme
müntehi: uzanan
mürselat: gönderilenler
mürselünileyh: kendisine bir şey
gönderilen
mürsil: gönderen
mürtefi: kaybolma
mürur: geçme, gitme
müsadif: rast gelen
müsaraat: girişme
müskirat: alkollü içki
müsmir: semereli
müstagrık-ı düyun: borçlara batmış
müstahberat: alınmış haberler
müstahreç: çıkarılmış
müstahsalat: üretilen şeyler
müstahsen: güzel
müstakraz istirdadı: borcun geri alınması
müstashiben: yanında bulundurarak
müsteban: açıkça anlaşır
müstefad: anlaşılmış
müstehil: imkânsız
müstemirren: aralıksız
müstemlek: satın alınmış mülk
müstenbat: zımmen anlaşılmış

müstevli: istilacı
müşareket-i mütekabile: karşılıklı ortaklık
müşarünileyh: adı geçen
mütalaa-i anife: biraz önceki görüş
mütealika: ilişik
müteamil: olağan, teamül hâlinde
müteassir: zor
mütebaid: birbirinden uzak
mütebaki: geriye kalan
müteberri: bağışlayan
müteberrin-i kiram: sayın bağışçılar
müteehhil: evli
müteferri: ayrıntı
mütehakkık: tahakkuk eden
mütehalli: donanmış
müteharrik: hareketli
mütehavvil: değişken
mütekâsif: yoğun
mütemevviç: dalgalı
mütemmem: tamamlayıcı
mütemmim(e): tamamlama, bitirme
mütenevvi: çeşit çeşit
müterettib: ait olan
mütesaib: güç
mütevaffık: bağlı
mütevali: üst üste
mütevaliyen: aralıksız
müteverrimin: veremliler
müteyemmen: uğurlu
müttehaz: kullanılan
müzaheret: koruma
müzayaka: sıkıntılar
müzdehim: izdihamlı-kalabalık

N
nafi: yararlı
na-kabil-i tadat: sayılması olanaksız
nakzen: bozarak
nama muharrer: belli bir kimse adına
natüvan: zayıf, güçsüz
nazar-ı tasvib: onaylayan görüş
nebean: yerden çıkan
nedret: azlık
nedret-i fevkalade: olağanüstü kıtlık
nefsü’l-emr: gerçekte, aslına bakılırsa
nefy: sürme, sürgün
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nekahethane: taburcu olduktan sonra
bakım yeri
neşv ü nema: yetişip büyüme
netaic-i müfide: yararlı sonuçlar
netayic-i fecia: feci neticeler
netayic-i müellime: elem verici sonuçlar
nevahi-i erbaa: dört tarafındaki nahiyeler
nevakıs: eksiklikler
neve-ma: bir suretle
nevmidi: ümitsizlik
nevs: sallanma, salınma
nevzat: bebek, yeni doğmuş
nez: yok etme, kaldırma
nıfs: yarı
nıfs-ı evvel: ilk yarı
nigeh-ban: gözcü
nigeh-ban-ı sıhhat: sağlığının gözcüsü
nihari: gündüzlü
nim uryan: yarı çıplak
nim: yarı, yarım
nimet-i ruyet: görme yetisi
nim-resmi: yarı resmi
nisab-ı ekseriyet: çoğunluk derecesi
nisvan-ı muhtereme: kıymetli kadınlar
niyabeten: vekâleten
nukat-ı nazar: bakış açıları
nukut: nakitler
nümayan: gösterme

O-P-R
okka: yaklaşık 1283 gram ve 400 dirhem
padavra tahtası: dilinmiş tahta
perver-i şebab: gençliği koruyan
peyrev: ardı sıra giden
pişgah-ı istifade: istifadesi önüne,
istifadesine
piş-i teemmül: göz önü
piş-i tenkit: eleştiri alanı
pür-şan u şeref: şan ve şerefle dolu
ragabet: rağbetler
recül-i mühime-i siyasiye: siyasetin büyük
adamları
reis-i nuzzar: başbakan
rekz: dikme
res: baş
resen: yetkiliye danışmadan
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resm-i bihin: seçkin tören
revnekyab-ı kemal: tam bir parlaklık
kazanma
reye’l-ayn: kendi gözüyle
rey-i celil-i vekâlet-penahiye: yüksek
bakanlığın reyi
rey-i hafi: gizli oy
rub: çeyrek
ruh-nüvaz: ruhu okşayan
ruyet: görme
rüfeka: dostlar, arkadaşlar
rüfeka-yi kiram: sayın dostlar
rüşd-i içtimai: sosyal olgunluk

S
sadr-ı esbak: eski sadrazam
sahabet: koruma
sahaif-i celadet: kahramanlık sayfaları
sai: çalışan
sakıt: düşen, düşük
sakit: suskun
salabet: katılık, dayanma
salisen: üçüncü olarak
sami: dinleyici
saniyen: ikinci olarak
savahil: sahiller
savlet: şiddetli hücum
savlet-i dilirane: yiğitçesine hücumlar
say: çalışma
sebk: vaki olma
sebt: deftere geçirme
seda-yı istimdadi: imdat sedası
sedd: kapatma
sefine: gemi
seha: cömertlik
sehlü’l-idrak: anlaşılması kolay
selatin: sultanlar
selatin-i kiram: soylu sultanlar
selb: kaldırma
semeredar: verimli
semmi: zehirli
serapa: baştan başa
seririyat: klinik
serpuş: başlık
serzede-i zuhur: baş gösterme
sevahil: sahiller

seylab: su baskını, sel
sıyanet: koruma
sia: güç, takat
sia-i maliye: mali güç
sinn: yaş
sirayet-i emraz: hastalıkların yayılması
sufuf: saflar
suhulet: kolaylık
su-i telakki ve tefeehhüm: yanlış anlama
su-i tesir: kötü etki
sukut: düşme
suret-i seria-i ameliye: pratikte seri bir
şekil
suret-pezir: meydana çıkan
suver-i muhtelife: çeşitli suretler
suver-i telakkiyat: anlaşılma şekilleri
süfera: elçiler
sühulet: kolaylık
sülüs: üçte bir
sülüsan ârâ: üçte iki oy çokluğu
sürur: sevinç

Ş
şahadetname: diploma
şayan: değer
şayan-ı istiksar: büyütülmeye değer
şayeste: yakışır
şehadet: şehitlik
şehamet: (akıllı) cesaret
şehri: aylık
şekl-i müstakarr: yerleşmiş şekil
şibh-i cezire: yarımada
şiddet-i şita: kışın şiddeti
şifahi: sözlü
şifayab: tedavi olmuş
şimal: kuzey
şita: kış
şitab: çabucak varma
şitaban: acele
şuabat: şubeler
şuhud-ı samite: sessiz şahitler
Şura-yı Devlet: Danıştay
şuziş: yakma
şükrgüzarane: iyilikbilir tarzda

T
taaddiyat: saldırılar
taayyün: belirme
taayyüş: geçinme
taazzuv: şekillenme
tab: basım
tab: tabiat
tabh: pişirme
tâbi: birinin emri altında bulunan
tadat: sıralama
tahaddüs: ortaya çıkma
tahalük: istekle atılma
tahammül-fersa: tahammülü aşan
taharriyat: araştırma
tahassul: ortaya çıkma
tahassüsat: içten duygular
tahdit: sınırlandırma
tahfif-i hirman ve ıstırap: mahrumiyet ve
acıları hafifletme
tahlis: kurtarma
tahlis-i nefs: canını kurtarma
tahlisiyye: cankurtaran
tahliye-i müstacele: acilen terk etme
tahmil: yükleme
tahte’l-bahr: denizaltı
tahte’s-sıfır: sıfırın altında
taht-ı himaye: koruması altında
taht-ı imkân: imkân altında, mümkün
taht-ı murakkabe: denetim altında
taht-ı tesir: etki altında
takabbül: üstüne alma
takarrüb: yaklaşma
takarrür: kararlaştırma, yerleşme
takat-suz: takati yakan, bitiren
takayyüd: dikkatli bakım
taknin: kanun koyma
talebat-ı mumaileyhüma: adı geçen
talebeler (öğrenciler)
talik: erteleme, asma
taltifen: ödüllendirerek
tamik: derinleştirme
tarh: atma, kovma
tarih-i sedd: kapanma tarihi
tasib: zorlaştırma
tasvip: onaylama
tathir: temizleme
tathirat-ı fenniye: fenni temizlikler
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tatyib-i hatır: hatırını hoş tutma
tavik: oyalama
tavsit: aracı koyma
tavzif: görevlendirme
tayy: kaldırılma
tearuz: zıtlık
teavün: yardımlaşma
tebcil: yüceltme
tebean: uyarak
tebellür: billurlaşma
teberrüen: bağışlanarak
tebeyyün: ortaya çıkma
tebhir-i mahalli: yerel etüv
tebriye: zan altından kurtulma, aklanma
tecarüb: tecrübeler (deneyimler)
tecarüb-i medide: uzun tecrübeler
tecavüz: aşma
tecdid: yenileme
tecdid-i intihabat: seçimlerin yenilenmesi
tecemmu: toplanma
tecviz: izin verme
tedabir: tedbirler
tedabir-i maruza: sunulan önlemler
tedahül: birikme
tederrün: organ şişmesi
tedeyyün: borçlanma
tedhiş: dehşete düşürme
tediyat: ödeme
teehhül: evlenme
teehhür: gecikme
teehhür-i vaki: oluşan gecikme
teemmül: etraflıca düşünme, göz önüne
alma
teeyyüd: doğru çıkma
tefahhus: araştırma
tefavüt: farklılık
tefriş: döşeme
teftişat-ı mütevali: sürekli teftiş
teftişat-ı salife: önceki teftişler
tegaddi: beslenme
tehalüf: değişme
tehalük: istekle atılma
tehiye: temin
tehvin: kolaylaştırma
tekâlif: vergi
tekâsül: ilgisizlik
tekaüd: emeklilik
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teksif: toplama
teksir: çoğalma
telfik: birleştirme
telhis: özet, özetleme
telhisen: özetle
telif: bağdaştırma
telkihhane: aşı evi
telvin: boyama
telvinat-ı nizamiye: nizami boyanma
temdid: uzatılma
temevvüç: dalgalanma
tenevvü: çeşitlenme
tenkih: düzenlenme
tenkis: azaltma
tensik: düzenleme
tensip: uygun bulma
tenvir: aydınlatma
tenvir-i efkâr: fikri aydınlanma
tenviye: artırma
tenzil: düşürülme, azaltılma
tereffu: yükselme
tereffu-i hararet: ateş yükselmesi
terettüb: düşme (bir işin üzerine), lazım
gelme
terekküb: bileşme, oluşma
terfi: artma
terfih: refahlandırma
teshil: kolaylaştırma
tesid: kutlama
teslit: musallat etme, havale etme
tesri: hızlandırma
tesviye: ödenme
teşebbüsat-ı musirre: ısrarlı teşebbüsler
teşfiye: iyileştirme
teşmil: alanı genişleme
tetevvüç: taçlanma
tevafuk: uygun olma
tevaggul: meşgul olma
tevahhuş: korkma, ürkme
tevakkuf: durma
tevali: kesintisiz sürdürme
tevdi: bırakma
teveccüh: sevgi, yönelme
tevem: ikiz
tevessü: genişleme
tevfikan: bağlı olarak
tevfik-i zevahir: görünüşte uyma

tevsi: genişletme
tevsim: adlandırma
tevziat: dağıtımlar
tevzin: tartma, denkleştirme
teyessür: başarıyla bitme
tezahüm: yığılma (kalabalıklaşma)
tezauf: ikiye katlanma
tezayüd: artma
tezebzüb: karışıklık
tezekkür: görüşme
tezkâr: anma
tezyid: artırma
tıhal: dalak
tımar: yara bakımı
tuğyan: taşkın
tullab: talebeler
turuk-ı muvasala: ulaşım yolları

U-Ü-V
udhuke: gülünecek şey
uhde: üzerine alma
uhdesine mevdu: sorumluluğuna
bırakılmış
umur: işler
umur-ı beytiye: ev işleri
üryan: çıplak
üsera: esirler
üssü’l-esas: asıl temel
vabeste: bağlı
vahdet: birlik
vahdet-i efkâr ve ârâ: fikirlerin ve reylerin
birliği
vahdet-i idare: idare birliği
vahid-i kıyasi: ölçü birimi
varidat: gelirler
varidat-ı muhammene: tahmin edilen
gelir
vasati: ortalama
vâsi: geniş
vaz: koyma, konulma
vaz-ı haml: doğurma
vedaatiyle: vasıtasıyla
vehb-i vazife: vazifeye feda
vehle-i ula: ilk bakış, birdenbire
vehleten: ansızın
vehn: güçsüzlük

vesaik: vesikalar
vesait-i nakliye: nakil araçları
vesaset: aracılık etme
vikaye: koruma
vikayeten: koruyarak
viladethane: doğumevi
vücub: gerek, lüzum
vücubu derkâr: gerekliliği aşikâr
vücut-pezir: vücut bulma
vürud: gelme
vüs: güç

Y
yağmager: yağmacı
yed be-yed: vasıtasız
yed: el
yeden bi-yedin: vasıtasız
yed-i himaye ve sıyanet: himaye ve
koruma
altı
yed-i muavenet: yardım eli
yevmen fe yevmen: günden güne
yevmi: günlük

Z
zahair: zahireler
zail: sona eren
zair: ziyaretçi
zamân: kefillik
zatü’l-kasabat-ı şariyye: akciğer borusu
iltihabı
zer: ekim
zeriyyat: ekim işleri
zevk-i mahsus: özel zevk
zevk-i selim: estetik
zıya: kayıp
zıyyık: dar
zuafa: güçsüzler
zuruf: etiketler, zarflar
zühul: dalgınlıkla unutma
zürra: çiftçiler
züvvar: ziyaretçiler
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