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önsöz
Milletimizin ruhundan ve tarihinden gelen yardım geleneğinin çağdaş
organizasyona dönüşmesi ile 1868 yılında Kızılay’ın temelleri atıldı.
Kızılhaç gibi Kızılay’ın da kurulmasına kaynaklık eden, 1864 tarihli Cenevre
Sözleşmesi’dir. Zamanın gelişmiş ülkelerinin temsilcilerini bir araya getirerek
savaşlarda yaralanan ve hastalanan askerlere tedavi ve yardım hizmetleri vermeyi ilham eden olayın bizim tarihimizden alınması ise milletimizin gurur
vesilelerindendir. Bilindiği gibi, Solferino Muharebelerine katılan İsviçreli
Henri Dunant kaleme aldığı Solferino Hâtırası adlı eserinde, büyük komutan Selâhattin Eyyubî’nin Üçüncü Haçlı Seferi sırasında esir alınan yaralı ve
hasta Hristiyan askerlerin tedavilerine izin vermesine dikkat çekerek bu tür
bir hizmetin kurulacak uluslararası bir teşkilât marifetiyle gerçekleştirilmesi
teklifinde bulunuyordu. Kitapta anlatılan olay ve sunulan teklif kısa zamanda tesirini göstererek Cenevre Sözleşmesinin imzalanmasına, Kızılhaç ve
Kızılay’ın doğmasına vesile olmuştu.
Kaynağını milletinin ruhundan ve tarihinden alan Kızılay’ımızın
Kızılhaç’a muadil olarak ilk kuruluşu 1868 yılında “Mecrûhîn ve Marzâ-yi
Askeriyeye İmdad ve Muavenet Cemiyeti” yani “Yaralı ve Hasta Askerlere
Yardım Derneği” adıyladır. İkinci kuruluşu ise, 130 yıl önce, tarihimize 93
Harbi olarak geçen Osmanlı-Rus Harpleri esnasında (1877) “Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti” adıyladır.
Bir buçuk asra yaklaşan tarihinde Kızılay’ımız; insaniyetçilik, tarafsızlık,
bağımsızlık ve evrensellik ilkeleriyle nerede yangın, kıtlık, harp ve felâket
olmuşsa daima oralara koşmuş, dinine, milliyetine bakmaksızın, imkânlarının
fevkinde bütün felâketzedelerin, yaralıların yaralarını sarmış ve ihtiyaçlarını
gidermiştir. Bu şerefli tarihin oluşmasında pek çok insanın olağanüstü gayret ve fedakârlıkları olduğu muhakkaktır. Bunlar arasında ilk sıralarda Dr.
Besim Ömer Paşa gelmektedir. Yıl dönümlerinin en önemli özelliklerinden birisi geçmişi anma, hafızaları tazelemektir. Biz de bu yıl Kızılay’ın
ilk kuruluşunun 139’ncu, ikinci kuruluşunun ise 130’ncu yılını kutlarken,
Kızılay’ın görkemli tarihinde yaşanan olayları kahramanlarıyla birlikte
yeniden hatırlamak istedik. Amaca uygun olacağını düşündüğümüz Hilâl-i
Ahmer Kütüphanesi’nin ikinci kitabını, bu tarihin oluşmasına birinci derecede hizmeti geçmiş ve bizzat şahidi olmuş bir büyüğümüzün kitabına ayırdık.

Dr. Besim Ömer Paşa’nın “Hanımlara Hilâl-i Ahmer’e Dair Konferans” adlı
eseri gerçekten de bu amaca uygun en isabetli seçim olduğu kanısındayım.
Besim Ömer Paşa hanımlara verdiği konferansta, Kızılay’ın Hilâl-i Ahmer
adıyla kurulmadan önce cereyan eden gelişmeleri, Hilâl-i Ahmer’in kuruluş
felsefesini, Kızılhaç ile münasebetleri ve yaşanan gerginlikleri, Osmanlı-İtalya
Muharebelerinde, Balkan Savaşları’nda ve, Isparta ve Burdur Depremlerinde
Hilâl-i Ahmer’in çalışmalarını, dışarıdan özellikle de Hindistan ve Mısır’dan
gelen yardımları, yapılanlarla birlikte yapılması gerekenleri de güzel bir üslupla fotoğraf ve belge destekli olarak anlatmaktadır. Kitap, sadece Kızılay’ın
tarihi yönünden değil, genel tarih, edebiyat ve pedagoji yönünden de önemli
bir eserdir.
Kızılay’ın 1914 yılına kadar ki tarihine ışık tutan eser; edebî değerine zarar vermemek için diline müdahale edilmeksizin yeni yazıya aktarılarak kitap
haline getirilmiştir. Meydana gelebilecek muhtemel okuma hatalarının telafi
edilebilmesi amacıyla 1915 yılında basılan kitabın orijinal halinin de ikinci
bölüm olarak birebir basılması uygun bulundu. Bunda ki amaç; konuyla ilgili
araştırma ve akademik çalışma yapacaklara birinci elden kaynak sunmaktır.
Bir buçuk asra yakın şerefli bir tarihe sahip olan, milletimizin gururu
Kızılay hakkında yeterli sayıda araştırma ve bilimsel çalışma yapılmadığı bir
gerçektir. Bu durumun sebeplerinden birisi de ulaşılabilecek yeterli sayıda
kaynağın olmayışıdır. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için Kızılay yönetimi
olarak, eski yazıyla kaleme alınmış ve kitaplaştırılmış kaynaklarımızı yeni
yazıyla yeniden basarak ilgililerin hizmetine sunmaya karar verdik. Elinizdeki
Dr. Besim Ömer Paşa’nın “Hanımlara Hilâl-i Ahmer’e Dair Konferans” adlı
eserini yeni yayınlarımız takip edecektir.
Eserin, Kızılay’a ve büyük âlim Prof. Dr. Besim Ömer Paşa’ya yakışır bir
titizlik ve güzellikte kitaplaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum. Dileğim bu güzel eserin, bu alanda yeni araştırmalara ve ortaya çıkabilecek yeni eserlere kaynak teşkil etmesidir. Bilvesile, başta Dr.
Besim Ömer Paşa olmak üzere, Kızılay’ımızın kurucularını, faaliyetlerine
katılanlardan ahirete intikal edenleri bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle
anıyorum.
					
					

Tekin KÜÇÜKALİ
Kızılay Genel Başkanı
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sunuş
“Hilâl-i Ahmer’e Dâir
Hanımefendilere Konferans” Hakkında
Bilindiği üzere, Dr. Besim Ömer Paşa’nın teklifi ve önayak olmasıyla 20 Mart 1912 tarihinde Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bünyesinde “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi” kurulmuştur. Kurulan
bu teşkilatla kadınlarımızın daha yoğun ve etkili bir şekilde Hilâl-i
Ahmer faaliyetlerine katıldıkları biliniyor.1 Hilâl-i Ahmer’in yeniden
teşkilâtlanmasında fikrî ve fiilî büyük katkıları olan Besim Ömer Paşa
27 Ocak 1914 Salı günü Darülfünun Konferans Salonunda hanımlara
Hilâl-i Ahmer hakkında bir konferans verir. Hilâl-i Ahmer’in yüksek
idealleriyle, yaratılışlarından hanımlarda var olan yüksek merhamet ve
şefkat hislerinin örtüştüğüne vurgu yaparak başladığı konferansında
Besim Ömer, Cenevre Sözleşmesi’nden Hilâl-i Ahmer’in kuruluşuna,
gerçekleştirdiği faaliyetlerden yapması gerekenlere kadar bir çok konuyu çok veciz bir şekilde dile getirir. Dinleyiciler üzerinde çok büyük
tesir yapan konferans, salonda bulunan dört hanım tarafından tesbit
edilir. Metinler Dr. Besim Ömer Paşa tarafından gözden geçirildikten
sonra, konuyu tamamlayan çok değerli fotoğraflarla da zenginleştirilerek 1915 yılında, “Han ımefend ilere Hilâl-i Ahmer’e Dâir Konferans”
adı ile kitap haline getirilir.
1

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi hakkında geniş bilgi için
şu makaleye başvurulabilir: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tepekaya-Yrd. Doç. Dr. Leyla
Kaplan, Hilâl-i Ahmer Kadınlar Cemiyetinin Kuruluşu ve Faaliyetleri, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 2003 Konya, Sayı 10, s. 147-201.
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Bu konferans bir çok yönden önem arz etmektedir. Cemiyetin maksadını, târihî gelişimini, kuruluşundan konferansın verildiği 1914 yılı
başına kadar yaşanan İtalya ve Balkan Savaşları ile Isparta ve Burdur
depremlerindeki Hilâl-i Ahmer’in hizmetlerini pek güzel bir şekilde
birinci ağızdan aktarmaktadır. Yeri geldikçe de, bir kısmı halen geçerli
olan, çok değerli tenkitler ve tekliflerde de bulunmaktadır.
Bu değerli eserin, Cemiyetin ilk kuruluşunun 139’ncu, Hilâl-i
Ahmer adıyla ikinci kuruluşunun ise 130’ncu yılı dolayısıyla yeniden
yayımının Kızılay’a olduğu kadar, başta akademisyen ve araştırmacılar
olmak üzere çok geniş bir kesime faydalı olacağı inancındayım. Kitabın
hazırlanmasında şu husûslara dikkat edildi:
1- Dr. Besim Ömer Paşa’nın “Han ımefend ilere Hilâl-i Ahmer’e Dâir
Konferans” adlı eseri, diline, üslubuna müdahale edilmeden bire bir yeni
yazıya aktarılmıştır. Çevirme esnasında özel transkripsiyon işaretleri
kullanılmamıştır.
2- Okuyucuya kolaylık olması amacıyla günümüzde kullanılmayan
bazı kelimelerin karşılıkları parantez içinde italik olarak verilmeye çalışılmıştır. Yeni harfli metnin içinde yer alan parantez içi italikler hazırlık
esnasında konmuş, italik olmayanlar ise orijinal metinden aynen aktarılmıştır.
3- Metinde çoğunlukla Rûmî, bazen de Milâdî târihler kullanılmıştır. Rûmî târihlerin Milâdî karşılıkları yine parantez içinde verilmiştir.
4- Orjinal metnin sayfa numaraları parantez içerisinde gösterilmiştir.
5- Metinde yer alan * işaretli dipnotlar yazara âiddir. Numaralı dipnotlar ise tarafımdan konulmuştur.
6- Orijinal metinde başlık yoktur. Okuyucuya kolaylık olması düşüncesiyle birkaç başlık ilâve edilmiştir.
7- Orijinal metinde yer alan fotoğraflar düzeltilerek, fotoğraf altları
birebir aynı olmak üzere yeni yazılı metinde de yer almaktadır.
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8- Kitabın daha rahat kullanılmasını sağlamak maksadıyla sonuna
bir genel dizin eklenmiştir.
9- Kitabın ikinci bölümünü metnin orijinali teşkil etmektedir.
Kitabın yayına hazırlanmasında her ne kadar titiz ve dikkatli bir çalışma
yapılmış ise de yanlış okumalardan kaynaklanabilecek hatalar olabilir.
Orijinal metni yayımlamaktan maksadımız bu gibi yanlış ve hataların
uzmanları tarafından daha rahat tesbitine imkân sağlamaktır.
Eserin yayıma hazırlanmasında ve basılmasında pek çok kişi ve
kurumun yardım ve desteğini gördüm. Bunların başında tabii ki
Kızılayımızın Genel Başkanı Sayın Tekin Küçükali ve değerli yöneticileri geliyor. Onların talebi, kararları olmasaydı bu kitap yayımlanamazdı. Kurumlarının târihine, târihe mal olmuş şahsiyetlerine sahip
çıkmaları her türlü takdirin üzerindedir. Bilvesile kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çalışmam esnasında çok önemli katkılarını gördüğüm değerli dostum İlhami Bebek Bey’e, TBMM Kütüphâne ve Arşiv
Müdürlüğü personeline, kitabı titiz bir çalışma ile Kızılay’ın şahsına,
görkemli târihine yakışır bir yayın haline dönüştüren başta Turan
Kandemir olmak üzere Rıhtım Ajans’ın bütün çalışanlarına bilhassa
teşekkür ediyorum.
Eserin; Kızılay camiasına, bu vadide akademik çalışma ve araştırma
yapanlara faydalı olması, yeni çalışmalara zemin hazırlaması ve müellifi
Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Paşa’nın rahmetle yadedilmesine vesile
olmasını diliyorum.
				
İsmail HACIFETTAHOĞLU
					
Ankara 05 Mart 2007

Prof. Dr. BESİM ÖMER PAŞA
(1862 - 1940)
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BÜYÜK ÂLİM VE DÂVA ADAMI
Prof. Dr. BESİM ÖMER (AKALIN) PAŞA
“Her şeyi bilmek isteyen insan
bir şeyi öğrenmekte müsâmaha ediyo;, o da kendisidir.
Kimi aşk ve alâkadan bahsedib, kalbin tesîrâtını yazar da
kalbini dimağ ile karıştırır. Onun ne biçim uzuv olduğunu bilmez.
Kimi göz yaşından edibâne bahseder de
nasıl husûle geldiğine vâkıf değildir.”
Dr. Besim Ömer Paşa
Dr. Besim Ömer Paşa (Prof. Dr. Besim Ömer Akalın), yakın
târihimizin âbide şahsiyetlerindendir. Türk tıbbının kahramanlarından biri olan Besim Ömer Paşa, aynı zamanda büyük bir Hilâl-i
Ahmerci idi. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ni temsilen Padişah II.
Abdülhamit tarafından 1907’de Londra’ya, Beynelmilel Salîb-i Ahmer
(Kızılhaç) Konferansı’na gönderilen Besim Ömer, II. Meşrutiyet sonrasında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin daha güçlü bir şekilde yeniden kurulması çalışmalarında çok büyük katkılarda bulundu. Bilindiği üzere
bugünkü Kızılay’ın ilk kuruluşu, Dr. Abdullah Bey ve Serdar-ı Ekrem
Ömer Paşa öncülüğünde teşekkül eden (11 Haziran 1868) Mecrûhîn
ve Marzâ-yi Askeriyeye İmdad ve Muâvenet Cemiyeti’dir. Cemiyet, 14
Nisan 1877 târihinde Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adıyla yeniden
kuruldu. Üçüncü kez kuruluşu ise, daha doğrusu toparlanarak müesses hale gelişi 1911 yılındadır. Hilâl-i Ahmer’in her yönüyle güçlenmesinde ve uluslararası itibara sahip bir kuruluş olmasında takdire şayan fikrî ve amelî gayretleri olan, “Ebelerin Ebesi”, “Bekâr Bir Çocuk
Babası” sıfatlarıyla anılan çocuk dâvâmızın bayraktarı Dr. Besim
Ömer Paşa’dır.
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Meslektaşı Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman’ın ifâdesiyle;
“Çabuk parlayan, güzel ve tatlı söz söyleyen, giyinişi, yürüyüşü orijinal ve
sevimli, çetrefil dilli, zeki, mavi bakışlarla gözlüğünün altından bakarken
karşısındakinde sempati uyandıran” güzide insan Prof. Dr. Besim Ömer
Akalın Paşa’yı, ‘Hilâl-i Ahmer’e Dâir Hanımefendilere Konferans’ adlı
eseri vesîlesiyle tanıtmak, hayatını ve hizmetlerini hatırlamak uygun
olacaktır.
Doğumu ve Ailesi
Büyük tıp kahramanı Besim Ömer, 01.07.1862 günü İstanbul’da
dünyaya geldi.2 Babası 1877’de Niş, Yenipazar, Şehirköy bölgesinden
mebus seçilerek ilk Osmanlı Meclis-i Mebûsanı’nda görev yapan3 ve
mutasarrıflık görevlerinde bulunan Nardalı Ömer Şevki Paşa, annesi
ise Yaşar Paşa’nın kızı Afifê Hanımdır. Ailenin Besim Ömer ile birlikte
Azmi, Agâh, Kemal Ömer adlarında üç erkek ve Macide4 adlı bir de kız
çocukları vardı.
1902 senesinin Nisanında Üsküp’ten trenle İstanbul’a gelen Şâir
Yahya Kemal, hâtıralarında ilk defa gördüğü İstanbul’u anlatırken, anne
tarafından akrabası olan Dr. Besim Ömer Paşa ve ailesi hakkında şu bilgileri verir:
2

Besim Ömer Bey, TBMM Arşivi’nde bulunan şahsî dosyasında yer alan belgede, Rumî
târihle 1278’de (M. 1862) doğduğunu belirtiyor. Nüfus kaydının bulunduğu İstanbul’un
Eminönü İlçesi Hocapaşa Mahallesi, Cilt: 11, Hâne: 1696’daki kayıtta ise doğum târihi,
gün ve ay ile birlikte 01.07.1862’dir.
3
İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi I. ve II. Meşrutiyet, TBMM Vakfı Yayını, Ankara
1998, Cilt: 2, s.18.
4
Macide, Düyun-u Umûmîye’de görevli Ömer Besim Bey ile evlendikten sonra ve
ağabeyi ile aynı evde oturuyordu. Yahya Kemal Beyatlı, Çocukluğum, Gençliğim, Siyâsî
ve Edebî Hâtıralarım adlı eserinde bu konuda şu bilgiyi veriyor: “Ailenin bir de dâmâdı
vardı. Adı, garip bir tesâdüf olmak üzere, Ömer Besim Bey’di. Düyûn-ı Umûmîye’de memur,
firenk sakallı, gözlüklü, vakur ve edîb bir adamdı. İç güveysi olmakla berâber evin idâresini o
sevkederdi.” (Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyâsî ve Edebî Hâtıralarım, İstanbul
1973, s. 69.) Nüfus kayıtlarına bakıldığında, bu gerçeğin göz ardı edildiği ve Macide’nin,
ağabeyi Besim Ömer’in eşi olarak kaydedildiği hayretle görülür. Yahya Kemal’in “garip
bir tesâdüf” dediği gerçeği bilmediği anlaşılan nüfus idaresinin, anne ve baba adlarının
aynı olmasını dahi dikkate almayarak yaptığı bu fahiş hatayı, Macide ve Besim Ömer
çiftinin (!) üzerine, Tektaş soyadlı dört de çocuk kaydederek devam ettirdiği anlaşılıyor.
(Bkz.: İstanbul, Eminönü Nüfus İdaresi, Hocapaşa Mahallesi, Cilt: 11, Hâne: 1696)
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“Sirkeci Garı’ndan bir arabaya bindim. Doğru Fazlıpaşa’da
Besim Ömer Paşa Konağına gittim. Öğle zamanıydı. Hemen yukarıya çıkardılar. Besim Ömer Paşa’nın ve kardeşleri Agâh ve Kemal
Ömer’in vâlidesi olan büyük teyzemiz Afîfe Hanımefendi’nin elini
öpmeğe yukarı çıktım. Afîfe Hanımefendi Priştineli Mâlik Paşa’nın
kızı ve Abdurrahman Paşa’nın hemşîresiydi. Benim annem Nâkiye
Hanım’ın büyük annesi olan Âdile Hanım’ın annesi olan Nûriye
Hanım’ın hemşîresiydi; yâni hep anneler tarafından dördüncü kuşakta teyzemizdi. İhtiyar ve güzîde bir kadındı. Kocası Ömer Paşa o
zaman Sinop’ta menfî olarak mutasarrıftı. Bu Ömer Paşa gençliğinde basit bir âileden, kimsesiz fakat okumuş, Ömer Efendi nâmında
bir gençmiş. Cenup Arnavutluk’tan galibâ Narda Kasabasından gelmiş; Priştineli Abdurrahman Paşa’ya kâtip olmuş; onun konağında
rüşdü ve iktidârı ile temâyüz etmiş, nihâyet, bey ve paşa evlâdı olmayanlara kız vermeyen Rumeli Hânedanlarının an’anesi hılâfına
olarak Abdurrahman Paşa’nın küçük kerîmesi Afîfe Hanım’ı Ömer
Efendi’ye vermişler.

Yahya Kemal (Beyatlı), Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Besim Ömer Paşa,
Necmettin Sadak, Âkil Muhtar (Özden) ve arkadaşları
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Ömer Efendi, bil’âhire devlet hizmetine girmiş, bir hayli terakkî
etmiş, İstanbul’a yerleşmiş. Oğulları Azmi Bey’i, Besim Ömer
Paşa’yı, Agâh’ı, Kemal Ömer’i İstanbul Mekteplerinde yetiştirmiştir. Nitekim Besim Ömer, doktorlukta, Kemal Ömer de ilk defâ tüccarlığa atılarak o zamanki teceddüd fikirlerinin pîşvâsı olmuşlardır.
Ben İstanbul’a gittiğim zaman Besim Ömer Paşa meşhur bir doktordu ve mîrlivâ idi. Hem mütehassıs hem de mîrlivâ olarak parlak bir
adamdı; zengindi. O devrin en revnaklı bir şahsiyeti idi. Bir taraftan rütbe ve nişanlara müstağraktı. Bir taraftan da Tevfik Fikret’in
arkadaşıydı. Doktor, şâir, âlim, hukukçu, birçok güzîdelerden mürekkep bir zümrenin iâresinde mümtâz olarak yaşardı. Kendisinin
hakîkaten doktor başına benzer bir başı vardı. Babası Ömer Paşa ve
oğlu, Sultan Abdülhamid’in bir hışmına uğrayarak, rivâyet olunduğuna göre, mâruf câsuslardan Ali Galib’in bir jurnaliyle kendisini
Sinop’a mutasarrıflığa, oğlunu da Konya’ya maârif müdürlüğüne
sürmüşler. Bu nefiy hâdisenin dehşeti Fazlıpaşa’daki konakta, için
için hissolunurdu. O aralık Ömer Paşa Sinop’da ağır hasta olduğu
için bâ-irade-i seniyye oğulları Agâh ve Kemal Ömer ziyâretine
gitmişlerdi. Nitekim çok geçmeden öldü. Agâh ve Kemal Ömer de
İstanbul’a döndüler.”5
Besim Ömer Bey hiç evlenmedi. Bu nedenle bir gazeteci onu; “bekâr
bir çocuk babası” diye tanımlar. Bütün Türkiye’nin analarına, babalarına analık ve babalık dersi veren Besim Ömer Paşa ne yazık ki kendisi evlenmeye vakit bulamamıştır. Bu konuyu evlilikle ilgili yaptığı bir
söyleşide şöyle anlatır: “Biliyorum.. Bana hayatımı merak eden herkes gibi
niçin evlenmediğimi soracaksınız… Dostum Hüseyin Rahmi Bey’in aynı
suâle verdiği cevabı pek beğendim. Kendisi diyor ki: ‘Şimdi 43 romanım var.
Eğer evlenmiş olsaydım bu 43 romandan üçünü bile yazamazdım.’ Vakıa
benim romanım yok… Fakat ben bu meselede Rahmi Bey’in sözlerini ve
fikrini aynen tekrar ediyorum. Herhalde evlenmiş olsaydım bu kadar fazla
çalışamazdım…”6
5
6

Yahya Kemal (Beyatlı),a.g.e., s. 67-69.
Türk Tıbbının Kahramanları, Organon İlaçları Yayını, İstanbul 2002, s. 11.
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Uzun yıllar İstanbul’un Türbe Semtinde, Bâb-ıâli Caddesi 18 numaralı hânede ikamet eden Dr. Besim Ömer, soyadı kanunundan sonra
“Akalın” soyadını aldı.
Tahsil Hayatı
Besim Ömer ilk tahsilini aile ocağı Priştine’de yaptıktan sonra
Kosova Mülkî Rüştiyesi’nde başladığı orta tahsilini, İstanbul’da Kuleli
Askerî Tıbbiye İdâdisi’nde tamamladı.7
Bazı kişiler vardır, hangi mesleği yapacakları çocukluklarından
belli olur; Besim Ömer de bunlardan biridir. O, çocukluğundan itibaren doktor olmak ister. Arkadaşları ile oynarken doktor rolünü
hep o alır, hatta uygulamalar yapmaya bile kalkışır. Bir sohbetinde
kendisine sorulan bir soru üzerine bu durumu;
“Doktor olmama başlıca sebep ebeveynimin, bilhassa babamın hekimlere
karşı gösterdiği muhabbettir. Daha pek küçükken, tahsilimden önce vezâif-i
âzâya dâir bazı eserler okuduğum sıralarda bizzat tecrübeye kalkar ve bu
tecrübelerimi kendi kendime îzâha çalışırdım.”8 sözleriyle açıklar.
Besim Ömer, çocukluğundan beri içinde sakladığı doktor olma
isteğini gerçekleşt irmek için Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’ye askerî öğrenci olarak kayıt olur. Devrinin en gözde eğitim kurumlarından olan
bu okulu, her sınıfı birincilikle geçerek, 25 Mayıs 1301/6 Haziran
1885 târihinde bitirir ve doktor olur.
Tabâbet ve Akademik Hayatı
Aldığı 1001 numaralı diploma ile mesleğe ilk adımını atan Dr. Besim
Ömer, aynı târihte tabip yüzbaşı olarak göreve başladı. Haydarpaşa
Tatbikat Hastahânesinde çalışırken, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahâne’de açılan imtihana girdi. İmtihanı kazanarak 26 Birinci Teşrin 1301’de (07
Kasım 1885) ‘Fennî Kıbâle’ (bilimsel doğum) Muallimi Vâhit Bey’in yanına muallim muavini olarak atandı.
7

8

TBMM’deki Özlük Dosyasında bulunan 22.02.1935 tarihli Tercüme-i Hal Kâğıdından.
Türk Tıbbının Kahramanları, s.12.
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Aynı yıl Yunan hudûdunda asker toplanması üzerine, kendi isteğiyle Serfice Hastahânesi’nde görev yaptı. Bir süre sonra tifoya yakalandığından İstanbul’a döndü.
Kürsü hocası Mehmed Vahit Bey’in de teşvik ve desteğiyle, muallim muavinliği uhdesinde kalmak üzere 13 Eylül 1887’de Velade ve
Püerikültür (Doğum Bilimi, Çocuk Yetiştirme Fenni ve Sanatı) dallarında ihtisas yapmak için, doğum eğitiminin en parlak döneminin yaşandığı Fransa’nın Başkenti Paris’e gitti. Chartie Hastanesi’nde Prof. Dr.
Budin ve Prof. Dr. Pinard’ın derslerini ve uygulamalarını takip etti. Bu
hastahânenin kliniğinde asistan olarak çalıştı. Hocası Prof. Dr. Budin’in
doğum kliniği ders notlarını Türkçe’ye çevirdi ve dönüşünde kitabı,
‘Seririyât-ı Vilâdiye’ adı ile yayınladı.
Bir yıl sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’de kürsü hocası Mehmed
Vahit Bey’in vefâtı üzerine, 30 Aralık 1888’de ondan boşalan Fenni Kıbâle
Muallimliğine tayin edilir ve acele dönmesi istenir. Fakât Besim Ömer;
öğrendiklerini yetersiz bulduğundan dönüş zamanının henüz gelmediğine karar verir ve 3 yıla yakın bir süre daha uzmanlık eğitimine devam
eder.9 Kendisi, Paris’te geçirdiği günleri ve orada öğrendiklerini “Doğum
Târihi”10 adlı eserinde detaylı bir şekilde anlatmaktadır.
Dr.    Besim Ömer 13 Kasım 1891’de uzmanlık tahsilini ikmâl edip
Paris’ten Tıbbiye’deki görevine döndü ve fennî kıbâle (ebelik) dersleri
okutmaya başladı.
30 Ağustos 1892 târihinde Brüksel’de toplanan Vilâde Fennî ve
Kadın Hastalıkları Kongresi’ne hükümet tarafından murahhas olarak
9
Paris’teki eğitimi esnasında, o devrin siyasî faaliyetlerinden etkilenen Besim Ömer,
burada yoğun faaliyetleri olan Jön Türk Hareketi ile de irtibat kurar. Dr. Cemil Topuzlu
Paşa hatıratında bu husûsa şöyle temas eder: “Saint-Cloud Vak’asından sonra hafiyelik
etmediklerine emin olduğumuz Ubeydullah Efendi, Doktor Besim Ömer, Esat Cemal, Ahmet
ve son senelerde tahsil için Paris’e gelen Cenap Şahabeddin, Neş’et Beyler ve birkaç Mısırlı ile
arasıra Sen-Mişel Bulvarında kâin ‘Cafe Sufflot’un üst katında gizlice toplanırdık. İstibdadın
aleyhinde mücâdele ederdik. Bu surette bu kahvede Jön Türklük temelini attık.” (Operatör Prof.
Dr. Cemil (Paşa) Topuzlu, 80 Yıllık Hatıralarım, Dördüncü Baskı, İstanbul 2002, s. 51)
10
Bkz. Dr. Besim Ömer, Doğum Tarihi, İstanbul 1932.
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gönderildi. Besim Ömer, 18 Nisan 1895’te hocasının vefatı üzerine mevcut görevine ek olarak Ebe Okulunda Kıbâleler/Ebeler Muallimliği görevini de yürütmeğe başlar.11
1898’de bu görevleri yanında Tıbbiye Mektebi İdâresince Seririyat-ı
Vilâdiye/Doğum Kliniği Muallimliği görevini yapması uygun görülür.
Aynı yıl fakülte haline dönüşen Tıbbiye Mektebi’nde toplanan Umûmî
Sıhhiye Meclisi ve Tıbbi Mülkiye Meclisi azâlıklarına tayin edilir.12
Besim Ömer, gerek tedrîsatı, gerekse yazdığı açık Türkçe eserleriyle
ebeliğin müesses hale gelmesini sağlayan kişidir. Bu husûsta çok büyük
mücâdeleler vermiştir. Ebelik okulu açılması arzusunu ancak 1905 yılında gerçekleştirir. Askerî ve Mülkî Tıbbiyelerin Haydarpaşa’ya nakliyle
boşalan Kadırga’daki binada Ebe Mektebi ve Kadırga Velâdethânesi’nin
(doğumevi) açılmasını sağladı13.
11
Dr. Besim Ömer, muallim olarak atandığı bu okulu Babil Kulesi’ne benzeterek,
kendinden önceki durumunu şöyle anlatır:
“Bir araya toplanan muhtelif milletlere mensup ve çoğu okuma yazma bilmeyen
yaşlı kadınlar birbirlerinin lâkırdısını bile anlayamamakta idiler. Meğer muallim bir
saat içinde hemen herkese kendi dilinde ders okutmakta ve Türkçe bilmeyen ecnebi bir
ebe madam da hocaya yardım etmekte imiş.”
Türk Tıbbının Kahramanları adlı kitapta Dr. Besim Ömer’in bu okuldaki
çalışmalarına şu cümlelerle yer veriliyor:
“Hemen kolları sıvar ve eğitime bazı kurallar getirir. Koyduğu ilk kural; ebe öğrencilerin
kayıt ve kabûlü için Türkçe bilmeleri ve yaşlarının 30’u geçmemesi olur. Göreve başlayışının
üçüncü yılında ise ebe adaylarının okuma yazma bilmeleri koşulunu getirir. Ebeliğin özel
bir hasta bakıcılık olduğunu düşündüğü için öğrencilere, anatomi fizyolojisi, hıfzısıhhat ve
hasta bakıcılık dersleri verir. Onlar için ‘Doğurduktan Sonra’, ‘Ebe Hanımlara Öğütlerim’
ve ‘Ebelik’ gibi kitaplar da yazar. Böylece yaptığı çok yönlü çalışmalarla ülkemizde modern
ebeliğin kurucusu olur. Yazdığı bilimsel eserler, halkı eğitmek için yazdığı kitaplar, ‘ilk
doğan kliniği’ açarak kadınların doktorlarca muayenesini sağlaması, halkı cahil ebelerin
elinden kurtarmak için yaptığı eğitim ve çocuk sağlığı ile ilgili çalışmaları ile büyük bir üne
kavuşur. Bu arada askerî rütbeleri de artar. 1899 yılında henüz 37 yaşında iken paşa olur.”
(Türk Tıbbının Kahramanları, Organon İlaçları A.Ş., İstanbul 2002, s.14)
12
Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, İstanbul 1977, Cilt: 1-2, s. 543.
13
Ülkemizde ilk doğumevinin açılması ve Besim Ömer’in bu konudaki çalışmaları
hakkında Prof. Dr. Aykut Kazancıoğlu şu bilgileri veriyor:
“Besim Ömer Paşa (1863-1940) Paris’ten döndükten sonra Türkiye’de çağdaş doğum
bilgisinin, hem gelişmesini, hem de yerleşmesini sağlamış kişilerin en önemlilerinden biridir.
Her şeyden önce 1892’de o zaman Demirkapı’daki Tıbbiyenin bahçesinin içinde küçük bir
binada ilk doğum kliniğini açmıştır. Bugünkü kliniğimizin temeli olan bu Vilâdethâne’nin
açılışını Paşa, “Doğum Tarihi” adlı kitabında anlatmaktadır. Son zamanlarda binanın
mimarî şekli hakkında ayrıntılı bir araştırma yapılmıştır. Bu sayede hem tıp hem de ebe

2 2 İsmail Hacıfettahoğlu

Eski devrin tedâvî usûllerini, hasta-doktor ilişkilerini yansıtması
açısından Prof. Dr. Cemil Paşa’nın (Topuzlu) Hatıralarında yer alan bir
olayı aktaralım:
“Şehzadebaşı’nda, bir evde bir Arnavuta ameliyat yapıyordum.  (O
devirde husûsi hastaneler bulunmadığından, ameliyatı hastaların
evlerinde, veya otel, han köşelerinde yapıyordum.) Besim Ömer
Paşa, hastaya kloroform veriyor, Süleyman Numan Paşa da bana
yardım ediyordu. Oda içinde yalnız hastanın yakın akrabasından ve
padişahın silâhşörlerinden bir Arnavut duruyordu.
Ameliyat bitmek üzereyken bir anda hastanın teneffüs ve nabzı durdu. Besim Ömer Paşa, Fransızca olarak, “Aman hastayı kaybettik!”, deyince, meğer Fransızca anlayan silâhşör, Besim Ömer
Paşa’nın söylediği fena haberi bağırarak etrafa yaydı ve kendini kapıdan dışarı attı. Bir anda hastanın bütün akraba ve taallukatı kapının
önünde toplandı: ‘Hastamızın kılına halel gelirse, alimallah hiçbirinizi sağ bırakmayız’ diye bağrıştılar.
Biz bu sırada hastaya sun’î teneffüs yapmakla uğraşıyorduk.
Sıkıca kapıyı kapattık. Masa ve iskemleleri kapının arkasına yığdık.
Hastanın ölmediğini ve zinhar içeri girip bizi şaşırtmamalarını, aksi
takdirde işe devam edemeyeceğimizi söyledik. Bu vaziyette, kan ve
ter içinde tam yirmi dakika uğraştık. Hastayı muhakkak bir ölümden
kurtardık. Biz de onunla beraber tekrar hayata kavuşmuş olduk.
eğitimi pratik olarak yapılmaya başlanmıştır. Bunun pratik neticesi olarak hem memleket
sathına yayılacak bilgili ebelerin, hem de doğumcuların yetişmesinin ilk adımı atılmış
olmaktadır. Bunun yanında eğitim için gerekli kitap yayınını fiilen temin etmiş ve geniş
bir yayın faaliyeti ile doğum bilgisi yanında çocuk hekimliği, genel sağlık konuları, bulaşıc
hastalıklar hakkında ansiklopedik yayınlar yapmıştır. Denilebilir ki, Hüseyin Remzi Bey’den
sonra halk sağlığını büyük kitlelere iletmekte ikinci büyük isim Besim Ömer Paşa’dır. Yeni
bilgileri getirmenin lüzumuna inanan Besim Ömer Paşa’nın yayın faaliyeti bu boşluğu
hakikaten doldurmuştur. (…)
“Yeni klinik kurulduktan sonra ders programları da daha derli toplu bir hale gelmişti. Paşa
daima açık klinik yöntemlerini uygulamış, yanında yetişenleri poliklinik şefi olaraktan klinik
içinde tutmuş ve aktif bir çalışma yöntemi geliştirmiştir.” (Prof. Dr. Aykut Kazancıoğlu,
Türkiye’de Doğum Bilgisi ve Kadın Hastalıkları Eğitiminin 103. Yılı (1892’den Günümüze),
Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8, Ağustos 1999, s. 217.)
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Bu esnâda içimizden en korkağı, en telâşlısı Süleyman Numan
Paşa idi. Hasta açıldıktan yarım saat sonra bile ayağı zangır zangır
titriyordu. Arkadaşlarım derhâl yaranın sadece kapatılmasını istiyorlardı. Ameliyatın yarım bırakılmasının muvâfık olmayacağını
ileri sürerek ameliyata devam ettim. Hasta açılıp ailesiyle konuşmaya başlayınca, biraz evvel bizi ölümle tehdit edenler elimizi, yüzümüzü öpmeye başladılar, biz de sevinçle oradan ayrıldık.”14

Dr. Besim Ömer, başarılarından dolayı 37 yaşında Mirliva rütbesine yükseldi.

Dr. Besim Ömer, 1908’de Meşrutiyet’i müteakip yeniden teşkil olunan Sıhhat Umum Müdürlüğüne atandı. Dr. Besim Ömer, ferik (tümgeneral) rütbesinde iken II. Meşrutiyet’te uygulanan genel rütbe tenkisinde, rütbesi miralaylığa (albaylığa) indirildi. Ancak o, halk arasında
hep paşa olarak anılmıştır. Bu durum, halkın kadirşinaslığının açık bir
göstergesidir.15
14

Operatör Prof. Dr. Cemil (Paşa) Topuzlu, a.g.e., s. 85-86.
Prof. Dr. İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi, TBMM-V.Dönem 1935-1939, Ankara
2001, Cilt: II, s. 104.
15

Sağdan sola: (Başı açık) Aristidi Paşa, (Başı kalpaklı, askerî kıyafetli) Tevfik Sâlim Sağlam, (Kolunda baston olan, hafif kamburca) Celâl İsmail Paşa, (Onun
önünde kısa boylu, cebinde tavşan olan) Bakteriyolog Refik Güran, (Eliyle sakalını işaret eden) Jinekolog Âsaf Derviş Paşa, (Onun arkasında, omuzunda
çocuk olan) Besim Ömer Akalın Paşa, (Onun önünde uzun boylu, kalpaklı, askerî kıyafetli) Süleyman Numan Paşa, (Onun önünde, kucağında iki siyah
tavşan tutan) Âkil Muhtar Özden, (Yakasında Kızılay işareti olan) Dermatolog Celâl Muhtar, (Alnında ayna olan) Kulak-Burun-Boğaz Hocası Ziya Nuri Paşa,
(Eli testereli, kolları sıvalı) Operatör Orhan Abdi Kurtaran, (Başı fesli, gözlüklü) Teşrih Hocası Nureddin Ali Berkol, (Orhan Abdi Kurtaran’ın tam arkasında) Adlî
Tıp Hocası Vasfi Bey, (Nureddin Ali Berkol’un yanında, gözlüklü) Histoloji Hocası Tevfik Recep Örensoy, (omuzunda akrep olan) Parazitolog Baytar İsmail
Hakkı Çelebi, (Şişman, eli şemsiyeli) Psikiyatri Hocası Raşit Tahsin Tuğsavul, (Onun yanında siyah bıyıklı ve redingotlu) Mazhar Osman Uzman
(Kaynak: Dr. Muhtar Tevfikoğlu, Âkil Muhtar Özden, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1996, s. 210-211)

Karikatürist Gözüyle Tıp Fakültesi Hocaları Toplu Halde

2 4 İsmail Hacıfettahoğlu

DR. BESİM ÖMER PAŞA’YA DAİR

25

1909’   da bugünkü anlamda adlî tıp vazîfesi gören ve ülkenin sağlık
meseleleriyle uğraşan Tıbbî Mülkiye Meclisi ve Umûmî Sıhhat Meclisi
Başkanlığına tayin oldu.
1910’ da Tıp Fakültesi Reisi (dekanı) oldu.
1912’ de Sıhhat Umum Müdürlüğü görevine getirildi.
1914’te Tıp Fakültesi Reisliğine/Dekanlığına yeniden seçildi.
1915’in Kasım ayında Darülfünun Emanetine (Darülfünun Emini/
Üniversite Rektörü) seçilerek bizde ilk üniversite rektörü oldu. 1919’da
bu göreve ikinci defa seçilen Prof. Dr. Besim Ömer Paşa, Darülfünun’un
akademik gelişmesine önemli katkılar sağladı. Muallim muavinliği de
dahil olmak üzere Mekteb-i Tıbbiye’de, (Tıp Fakültesi), 1933 senesine
kadar çalışıp, yarım asır mütemâdiyen hocalık etti ve binlerce doktor ve
ebe yetiştirdi. 1933’teki üniversite reformunda kadro dışı bırakıldı ve
iki yıl serbest çalıştı.
Dr. Besim Ömer Paşa tıp târihimizin ilklerinden bir çoğuna imza
atmıştır. Bunlardan bir kısmını şöyle sıralamak mümkün:
Kendisine ‘Ebelerin Ebesi’ sıfatı lâyık görülen Dr. Besim Ömer; ülkemizde ilk doğumevini açıp ve o güne kadar modeller üzerinde yapılan
ebelik eğitimini kısmen de olsa uygulamalı hâle dönüştürmüştür. Ebe
Okulu’nda yaptığı çalışmaları, neşrettiği konuyla alâkalı kitapları ve uygulamalarıyla ülkemizde modern ebeliğin kurucusudur.
Toplum sağlığı ve koruyucu hekimlik konusunu ciddi şekilde ele
alan ilk ilim adamımızdır. Kadın hastalıkları, doğum ve çocuk sağlığının korunması konularında çok sayıda eser veren, özellikle bilimsel
eserleri vülgarize ederek, halkın anlayacağı bir dille kaleme alan Besim
Ömer bu sahada ilk örnektir. Ayrıca toplumu tütün, müskirat gibi kötü
alışkanlıklardan uzaklaştırmak için de eserler vermiştir.
Dört yıl üst üste “Nevsâl-i Âfiyet” adlı, tıp târihimiz açısından çok
önemli sayılan, Türkiye’nin ilk tıp salnamelerini yayınladı.16
16

Dr. Besim Ömer, Nevsâl-i Âfiyet’lerde tıp tarihimizle ilgili çok değerli bilgiler
vermekle birlike, tıp sahasında yıl içinde meydana gelen olaylara da yorumlarıyla
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Veremle Mücâdele ve Besim Ömer
Halkımızın ‘ince hastalık’ diye adlandırdığı, tıbbın tüberküloz
dediği verem, 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında insanlığı en fazla
tehdit eden hastalıklardandı. Veremle mücâdele için uluslararası işbirliği imkânları aranmaya başlanmıştı. Bu amaçla, 1906 yılında Paris’te
yapılan ilk Uluslararası Tüberküloz Kongresine ülkemizi temsilen Dr.
Besim Ömer Paşa katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı esnâsında yaşanan
göç hareketleri, yoksulluk ve felâketler sebebiyle ülkemizde veremli
hasta sayısı çığ gibi artmıştır. Hastalığın önüne geçmek için tedbirler
aranmaya başlamış ve Veremle Mücâdele-i Osmanî Cemiyeti adı altında bir cemiyet kurularak başkanlığına Besim Ömer Paşa getirilmiştir.
Dr. Besim Ömer Paşa’nın girişimiyle cemiyet tarafından ilk dispanser
8 Haziran 1918 günü İstanbul’da açıldı. Veremle Mücâdele-i Osmanî
Cemiyeti’nin İkinci Reisliği’ni ifa etmek sûretiyle memlekete çok hayırlı hizmetleri dokundu.17
Türk Tıp Târihi Kurumu
Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun kuruluşu, 1938 yılında Yugoslavya’da
yapılan XI. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi’ne dayanır. Bu kongreye
milli temsilci olarak katılan Doç. Dr. Süheyl Ünver, Uluslararası Tıp
Tarihi Cemiyeti’ne bağlı olarak Türkiye’de de bir Tıp Tarihi Komitesi
kurulması için görevlendirilmiştir. Dr. Süheyl Ünver’in teklifiyle,
Prof. Dr. Besim Ömer Akalın, Prof. Dr. Âkil Muhtar Özden, Prof. Dr.
Osman Şevki Uludağ, Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Prof. Dr. Saim
birlikte geniş yer vermekte idi. Bilimsel çalışmalarıyla istikbal vaat eden, ülkemizin
ilk röntgen mütehassısı Dr. Esat Feyzi’nin genç yaşta vefatına çok üzülen Besim Ömer,
Nevsâl-i Âfiyetlerin ilgili cildinde ölüm haberiyle birlikte duygularını da dile getirir.,
Ord. Prof. Dr. Âkil Muhtar Özden; Dr. Esat Feyzi üzerine yazdığı kitabında şöyle der:
“Merhum Dr. Besim Ömer üstâdın Nevsâl-i Âfiyet adlı ölmez eserinin 3’üncü senesinde, Dr.
Esat Feyzi’nin 1901’de erizipelden vefat ettiğini okumuş, çok acımıştım. Besim Ömer Paşa bu
vefatı büyük bir teessürle kaydederken: ‘Fennin çok istifâde edeceği bir gencin böyle ufak
bir hastalıktan kaybolmasına dünyalar kadar acınsa yeri vardır’ der, çok haklıdır.”
(Ord. Prof. Âkil Muhtar Özden, Ölümünün 45 inci Yıldönümünde İlk Röntgencimiz, Esad
Feyzi, İstanbul 1946, s.10.)
17
Dr. Fethi Erden, Türk Hekimleri Biyografisi, İstanbul 1948, s. 258-259.
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Erkun, Ruscuklu Dr. Hakkı Üzel, Prof. Dr. Metine Belger ve Prof. Dr.
Fuat Kamil Beksan cemiyete üye olarak kabûl edilmiş ve böylece “Türk
Komitesi” oluşmuştur. Aynı toplantıda Doç. Dr. Süheyl Ünver’in çizdiği dünyayı üç defa devreden yılan simgesi, Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun
rozeti ve mührü olarak kabûl edilmiştir. Dr. Süheyl Ünver yurda dönünce Uluslararası Tıp Tarihi Cemiyeti’nin Türk Komitesi’ni toplantıya çağırmış, 6 Ekim 1938’de yapılan ilk toplantıda başkanlığa Prof. Dr.
Besim Ömer Akalın seçilmiştir.
Çocuk Dâvâsı, Nüfus Meselesi ve Besim Ömer:
“Bekâr bir çocuk babası”
Hiç evlenmemiş, hâliyle çocuk sahibi de olmamış Besim Ömer, çocuk meselesini kendine bayrak
yapıp diyar diyar dolaştırmış bir insandı. Yaşadığı
dönemin en önemli meselelerinden olan nüfus artışı davasına onun kadar heyecanla sarılmış ve bu
konu üzerinde onun kadar çalışmış bir başka kimse
yoktur, denilebilir.18
Besim Ömer bizde, kadın, aile ve çocuk konusunu ilk defa ilmî bir bakışla ele alan ve ilgililerin dikkatlerini bu konuya yoğunlaştıran ilim adamıdır.
Halkı kadın ve çocuk hastalıkları ile evlenme konularında aydınlatmak, aile
ve çocuk konusunun ehemmiyetini dile getirmek amacıyla yazdığı ve neşrettiği; Seriryât-ı Vilâdiye, Emrâz-ı Nisa, Tabîb-i Etfâl, Sıhhatnümâ-yi İzdivac,
Sıhhatnümâ-yi Etfâl, Sıhhatnümâ-yi Aile, Sıhhatnümâ-yi Tenâsül, Çocuk
Büyütmek, Türk Çocuğu Yaşamalıdır, Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı adlı
eserleriyle Türk toplumuna büyük hizmetlerde bulunmuştur. Besim Ömer
Paşa aynı zamanda Himâye-i Etfâl Cemiyeti’nin müessislerindendi. Uzun
yıllar bu cemiyetin birinci reisliğini ifâ etmiştir.
18

Dr. Besim Ömer Paşa’nın konuyla alâkalı düşünce ve çalışmaları için bzk.: Doç.
Dr. Zuhal Özaydın - M. Sc. İnci Hot, Dr. Besim Ömer Paşâ’nın Ülkemizin Nüfus Meselesi
Hakkındaki Görüşleri, IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler
İstanbul, 18-20 Eylül 1996, Ankara 2003.
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Bir gazeteci kendisine sorar:
- Herkes gibi ben de merak ediyorum. Neden evlenmediniz
Paşam?
Besim Ömer gülümseyerek cevap verir;
- Ben de size sorayım. Evlenmiş olsaydım kaç çocuk yapabilirdim?
İki.. üç… Hesabı daha geniş tutarak, nihayet altı çocuk değil
mi? Hâlbuki benim yüzlerce, binlerce çocuğum var!..
Ve gazeteci şöyle der:
“Besim Ömer, bir çok babadan daha fazla çocukları üstüne titreyen bekâr bir çocuk babası idi.”19
Süt Damlası Cemiyeti’nin ilk kurucularından olan Prof. Dr. Besim
Ömer Paşa’nın konuyla alâkalı iki sözünü aktararak başlığı kapatalım:
“Doğumu artırmak, bir taraftan evlenmeye, diğer cihetten çok
çocuk yetiştirmeye sevk-ü teşvik eylemektir ki, bunun en iyi ve
tesirli yolu kanun yoludur. Bunun hâricinde her teşebbüs boş ve
netîcesizdir. Her me’mûr, her devlet adamı, evlenmiş ve kırk yaşında
en az üç çocuk sahibi olmuş olmalıdır.”
“İstikbâl çocuğu, cumhuriyet evlâdı eğri bacaklı, çıkık karınlı, soluk benizli, boş kafalı olamaz. Böyle bir çocuk yarın için bize çok şey
vaad edemez.”
Prof. Dr. Aykut Kazancıoğlu, Besim Ömer Paşa’nın çocuk sağlığı ve
nüfus siyaseti ile ilgili çalışmalarını, bir makalesinde şöyle ifâde ediyor:
“Nihayet bir başka önemli etkisi de memleketimize nüfus siyasetinin tıbbî yönünü getirmiş, anne-çocuk sağlığı konusunu ciddi şekilde ele almıştır. Hatta denebilir ki, Türkiye’de modern pediatrinin
yeni doğan bölümünü kuran kişidir.”20
19
20

Selâhaddin Güngör, Büyük Tıp Kahramanı, Cumhuriyet Gazetesi, 21 Mart 1940, s. 2.
Prof. Dr. Aykut Kazancıoğlu, a.g.m., s. 217.
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Besim Ömer Paşa, bir hekim olarak çocukların sadece beden olarak sağlıklı yetişmelerine değil, aynı zamanda ahlâklı yetişmelerine de
azamî önem verirdi. Onların kötü alışkanlıklardan kurtulmaları, bu
tür alışkanlıkları kazanmamaları için hemen her vâsıtayı kullanarak
mücâdele vermiş, bu konularda makaleler yazmış, kitaplar neşretmiştir.
Kurduğu ve yönetiminde yer aldığı Himâye-i Etfâl Cemiyeti’nin ana iştigal sahalarından birisi de gençleri kötü alışkanlıklardan korumak idi.
1908 sonrası toplum ahlâkını tehdit eden neşriyatta büyük miktarda bir
artış meydana gelmişti. Bu neşriyattan en çok etkilenen kesim tabii ki
çocuklar ve gençler oluyordu. Bu kesimi tehdit eden muzır neşriyatın başını pornografik yayınlar çekiyordu. 1922’de yabancı porno filmlerinin
Osmanlı’yı etkisi altına aldığı polis kayıtlarında belirtiliyor. Himâye-i
Etfâl Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Besim Ömer Paşa’nın uyarısıyla harekete geçen İstanbul Polis Müdüriyeti, ‘gençleri zehirledikleri’ gerekçesiyle, ecnebi porno filmlerini gösteren Kadıköy ve Odeon sinemalarını
kapatması, bu sahadaki çalışmalarına verilebilecek örneklerdendir.
Türkiye’de ilk defa, tütün dahil, içki düşmanlığını ortaya atan, savunan ve yayan Dr. Besim Ömer Paşa’dır. Hüseyin Tekin Sevil, onun bu
konudaki görüşlerini ‘İşret’ adlı eserinde kaydettiğini söyler.21
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ve Besim Ömer
Hüseyin Tekin Sevil, Besim Ömer Paşa’nın Hilâl-i Ahmer’e geçen hizmetlerini şu cümlelerle ifâde ediyor:
“Kızılay’a hizmet edenler arasında Dr. Besim Ömer Paşa’nın
emeği çok büyüktür. Onun batı uygarlığı düşüncesinden açtığı çığır Kızılay’a yeni bir ruh getirmiştir. Balkan Harbi’nde ve İstiklâl
Harbi sıralarında Kızılay İkinci Reisi olarak yaptığı olumlu çalışmalar sayesinde dernek istenilen yardım ve şefkat programlarını
gerçekleştirebilmiştir.”22
21
Hüseyin Tekin Sevil, Ölümünün Yirmi Dördüncü Yıldönümünde Kızılayımızın
Öncülerinden Profesör Dr. Besim Ömer Paşa, Kızılay Dergisi, Ankara 1964, Sayı: 11, s. 19.
22
Hüseyin Tekin Sevil, a,g,m., Kızılay Dergisi, Ankara 1964, Sayı: 11, s. 19.
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Dr. Besim Ömer Paşa, 1907 yılında Londra’da, 1911’de Vaşington’da
toplanan Beynelmilel Salîb-i Ahmer/Kızılhaç Kongrelerine hükümet ve
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ni temsilen gönderildi. Bütün bu kongrelerde
memleket nâmına hazırladığı kıymetli raporlarını okumuştur.
Besim Ömer, Vaşington Kongresi hakkındaki tespit ve değerlendirmeleriyle birlikte tekliflerini bir rapor haline getirerek, “Dokuzuncu
Vaşington Salîb-i Ahmer Konferansına Memuriyetim ve Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Cemiyetine Tekliflerim Hakkında”23 adı ile kitap halinde yayınladı.
II. Meşrutiyet’in ilânı ile birlikte siyasî hakların bir kısmı padişahlık makamından halka geçmişti. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de bu duruma
uygun olarak, daha güçlü bir şekilde yeniden kuruldu. Cemiyet’in yeniden kurulması ve daha canlı bir şekilde aralıksız çalışmalarına devam
etmesinde Dr. Besim Ömer Paşa’nın büyük rolü vardı. Yeniden kuruluş
için oluşturulan komisyonda yer aldı. Cemiyet’in tüzüğü Paşa’nın evinde yapılan toplantılarda ortaya çıktı. 20 Nisan 1911 târihinde yapılan
kongrede Genel Merkez İdare Hey’eti’ne seçildi. Dr. Besim Ömer Paşa
ayrıca, Cemiyet’in kadın kolunu da kurarak faaliyete geçirdi. Kadınlar
kolunun ilk toplantılarını kendi evinde yaptı. Beynelmilel Salîb-i Ahmer
Konferanslarında Cemiyet’i temsil eden Besim Ömer Hilâl-i Ahmer ile
Salîb-i Ahmer arasındaki bozulan ilişkileri yeniden güçlendirdi.24 Uzun
seneler Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin İkinci Reisliğini yapan Prof. Dr.
Besim Ömer Paşa, bu gayretleri ile Cemiyetin müessislerinden addolunabilir.
Besim Ömer Paşa’nın Hilâl-i Ahmer’e hizmetlerinden birisi de ‘Hilâl’in
Beynelmilel Salîb-i Ahmer tarafından amblem olarak kabûlünü sağlamasıdır. Cemiyet’in 1877 yılındaki kuruluşu sırasında Salîb-i Ahmer
23
Besim Ömer, Dokuzuncu Vaşington Salîb-i Ahmer Konferansına Memuriyetim ve Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyetine Tekliflerim Hakkında, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık
Osmanlı Şirketi, İstanbul, 1328/1912.
24
Ernest Tucker, Osmanlı Modernleşmesinde Kızılay’ın Rolü ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti,
Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı: 151, Temmuz 2006, s. 32. Hüseyin Tekin Sevil, Ölümünün
20 Dördüncü Yıldönümünde Kızılayımızın Öncülerinden Profesör Dr. Besim Ömer Paşa,
Kızılay Dergisi, Ankara 1964, Sayı: 11, s. 19.
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(Kızılhaç) merkezine amblem olarak ‘Hilâl’ kullanılacağı bildirilmişti.
Merkez tarafından geçici olarak izin de verilmişti. Buna rağmen Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin varlığı, hilâli amblem olarak alması sebep
gösterilerek, Beynelmilel Salîb-i Ahmer Komitesince uzun müddet kabûl
edilmedi. Komite Hilâl-i Ahmer’in de ‘haç’ı alamet olarak kabûl etmesini
şart koşmuştu. Bu alâmetin dini bir sembol değil, İsviçre’nin bayrağından alındığını iddia ederek bu husûstaki ısrarlı ve katı tavrını sürdürüyordu. Nihayet Londra’da 15 Haziran 1907 târihinde toplanan VIII’inci
Beynelmilel Salîb-i Ahmer Konferansı’nda Dr. Besim Ömer Paşa’nın yoğun gayretleriyle ‘Hilâl’ Hilâl-i Ahmer’in amblemi olarak kabûl edildi
ve onaylandı. Besim Ömer, İslâm ülkeleri için kendi dinlerinin dışında
bir dinin sembolünün kullanılmasının mümkün olamayacağını,    geçici  
olarak   kabûl    edilen   H ilâl’in   devamlı   k ullanımasının kabûlünü ister.
Delegelerin; “‘Haç’ dini bir sembol değildir, Japonya, Çin gibi Hıristiyan
olmayan ülkelerin de beyaz zemin üzerinde kırmızı haç sembolünü kullanmaları da bunu teyid ediyor, siz de bu işareti kullanacaksınız” tarzındaki
dayatmalarına ve itirazlarına karşı şu cevabı verir:
“… Her ne kadar Salîb-i Ahmer’in bir alâmet-i diniye olmadığı
bizce malûm ise de, ahalisince zemini ister beyaz veya kırmızı olsun,
salîb daima salîb telâkki edileceğinden, Memâlik-i İslâmiyye’de bu
işaretin tatbikinden pek ziyâde tesâdüf olunacağı fikrindeyim. Ecdâdı
ehl-i salîb muharebatında bulunan efrâd, salîbi elbette Japon, Çin ve
Siyam ahalisinden daha iyi bilecektir. Efkâr-ı taassub-kâraneden pek
uzağım; yalnız bu alâmetin tatbikinde müşkülâtı beyan etmek istiyorum. Salîb-i Ahmer’in adem-i kabûlündeki teşebbüs, Müslümanların
hissiyât-ı diniye ve vicdaniyelerine tecavüz etmemek içindir. Yoksa biz
Salîb-i Ahmer’in tesisat-ı insaniyet-perverâneye bir alâmet-i mahsûsa
olduğunu bildiğimizden ona riâyet ederiz.”25
Besim Ömer, kesin bir dille ister beyaz, ister kırmızı zemin üzerinde bulunsun, Müslümanlar için haç’ın haç olduğunu, ecdadı haç ile sa25
Besim Ömer, Dokuzuncu Vaşington Salîb-i Ahmer Konferansına Memuriyetim ve Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyetine Tekliflerim Hakkında, İstanbul 1328, s. 51-52.
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vaşan bir milletin, gayet tabiidir ki Haç’ı, Çin’den, Japon’dan daha iyi
tanıyacağını da sözlerine ekler. Görüşmeler sonunda Hilâl’in, Cenevre
Sözleşmesine uygun olarak İslâm aleminde kurulan Salîb-i Ahmer
(Kızılhaç) benzeri kuruluşlarda amblem olarak kullanılması kabûl edilir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İkinci Başkanı olarak Balkan, Birinci
Dünya ve İstiklâl Savaşlarında görev aldı. 1913’te Hilâl-i Ahmer Merkez
Dâiresi’nde kadınlara hastabakıcılık dersleri verdi. O güne kadar, bizde bu konuda kitap yazılmadığı için, eğitimde doğan ihtiyaç üzerine ‘hastabakıcılığa’ dâir ilk kitapları yazdı ve yayınladı 26. Çanakkale
Muharebeleri esnasında Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İkinci
Başkanı Besim Ömer Paşa’nın imzasını taşıyan ve Devlet Arşivlerinde
yer alan yazılardan birkaç örnek:
Taht‑ı Himâye‑i Hazret‑i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl‑i Ahmer Cemiyeti
Merkez‑i Umûmîsi
Aded: 1769/301

Hâriciye Nezâret‑i Celîlesi’ne
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir
Karargâh‑ı Umûmî Sahra Sıhhiye Müfettişliği’nden vaki‘ olan taleb üze‑

rine Beşinci Ordu tertibât‑ı sıhhiyesinin tevsî‘i için Seyr‑i Sefâin İdaresi’ne
mensûb ve melfûf pusulada hacim ve ebadı murakkam Akdeniz Vapuru

Hilâl‑i Ahmer Hastahâne Gemisi hâline ifrağ edilecek ve sefine‑i mezkûrenin
yataklarla tefriş ve telvîni cemiyetimiz tarafından îfâ olunacakdır.

İcabında Akbaş Limanı’nda sabit bir halde duracak ve lüzûmunda has‑

ta nakledecek olan bu geminin düşman taarruzâtından vikâyesi için düvel‑i

muhâsamaya Amerika Sefâreti vâsıtasıyla ale’l‑usul tebligât‑ı lâzımenin
îfâsına müsaade buyurulmasını rica eyleriz. Ol bâbda emr-u fermân hazret‑i
veliyyü’l‑emrindir.
26

Bkz. Harp Zamanında Hastabakıcının Bir günlük Vazîfesi, İstanbul 1331 ve Hastabakıcılığa
Dâir, İstanbul 1337.

DR. BESİM ÖMER PAŞA’YA DAİR

33

Fî 23 Ramazan sene [1]333 ve fî 23 Temmuz sene [1]331 / [5 Ağustos 1915]
Osmanlı Hilâl‑i Ahmer Cemiyeti
Reis‑i Sânîsi

Doktor Besim Ömer

**
Taht‑ı Himâye‑i Hazret‑i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl‑i Ahmer Cemiyeti
Merkez‑i Umûmîsi
Aded: 1679/302

Akdeniz Hilâl‑i Ahmer Hastahâne Gemisi
Hamûle Tonası :
Tûlü
:
Arzı
:
Umku
:

4333
413.25 kadem
48 kadem
29.66 kadem

23 Temmuz 1331 / [5 Ağustos 1915]

**
Taht‑ı Himâye‑i Hazret‑i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl‑i Ahmer Cemiyeti
Merkez‑i Umûmîsi
Aded: 2063/354

Hâriciye Nezâret‑i Celîlesi’ne
Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir
Ordû‑yu Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâlet‑i Celîlesi’ne irsâl buyuru‑

lan fî 5, 12 ve 13 Ağustos sene [1]331 târihli ve 69865/1362, 70288/1438,

70325/1445 numaralı tezâkir‑i fahîmâneleri Karargâh‑ı Umûmî Sahrâ
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Sıhhiye Müfettiş‑i Umûmîliği’nden cemiyet‑i âcizânemize havale olunmakla
mütâlaa ve tedkîk edildi.

El‑yevm Hilâl‑i Ahmer Hastahâne gemileri Gülnihâl, Akdeniz

Vapurlarıyla Şirket‑i Hayriye’nin 60, 61, 63 ve 70 numaralı vapurlarından

ibâret olup bunların hakkında lâzım gelen ma’lûmât ve izahât tevârîh‑i
muhtelifede gerek nezâret‑i celîleleri vâsıtasıyla gerek Beynelmilel Salîb‑i
Ahmer Komitesi vâsıtasıyla muhâsım devletlerin nazar‑ı ıttılâ‘ına vâz‘ edilmiş

idi. İşbu altı gemiden mâ‘adâ el‑yevm ihzâr ve telvîn edilmekde olan Reşid

Paşa Vapuru hakkındaki ma’lûmât ve izahât dahi mezkûr vapurun tama‑
men hastahâne gemisi hâline ifrâğına müteallik tertibâtın hitâmından sonra
huzûr‑ı fahîmânelerine arz olunacakdır.

Şirket‑i Hayriye Vapurlarından hastahâne gemisi hâline tahvîl olunan

dördünün hacminin ufaklığı hasebiyle teknesi üzerine çizilmesi muktezî ufkî
kırmızı pervazın ince olması fi’l‑vâki‘ uzakdan görülmesine mani ve vapurla‑
rın aceleten ihzârı üzerine boyanın bidâyeten mükemmel olmadığı görülmüş
olduğundan bu kusurların tashihine ahîren tevessül olunmuş ve pek uzakdan

rü’yet edilebilecek sûretde Hilâl‑i Ahmer Bayrakları da vaz‘ edilmiş ve isim‑
leri de derdest‑i telvîn bulunmuşdur. Bu vapurlar hakkında Şirket‑i Hayriye
Müdüriyet‑i Umûmîyesi’nden ahîren elde edilen ma’lûmât‑ı mütemmime

dahi leffen takdim kılınan cedvelde münderic olduğundan tebligât‑ı evveli‑

yeye zeylen Amerika Sefâreti’ne iş‘ârının lâzım gelenlere emir buyurulması
müsterhamdır.

Hilâl‑i Ahmer Hastahâne Gemilerinin Gelibolu’ya azîmetde bir maksad‑ı

hasmâne ile isti‘mâl edilecek asker ve mühimmât nakline ve ancak avdet‑
de mecrûhîn‑i askeriyenin iadesine hizmet etdikleri hakkında evvel ve âhir

İngiltere Hükûmeti’nin Amerika Sefâreti vâsıtasıyla vâki‘ olan iş‘ârâtı asıl

ve esasdan külliyen ârîdir. Cemiyetimiz hastahâne gemileri sahne‑i harbe
azîmetde hiçbir zaman askerî hiçbir me’mûr veya levâzımını götürmemiştir.

Keyfiyetin tahkik ve tedkîki için Amerika Salîb‑i Ahmeri etibbâsından veya

herhangi bir bî‑taraf memleket Salîb‑i Ahmeri’nden bir zatın vapuru tefti‑
şini kemâl‑i memnuniyetle kabûl eyleriz. Dersaâdet, Amerika Sefâreti’ne
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İngiltere Hâriciye Nezâreti ifâdesiyle vârid olup bir sûreti Karargâh‑ı Umûmî
Sahrâ Sıhhiye Müfettişliği’nden Cemiyetimize tebliğ olunan fî 16 Ağustos
sene 1915 târihli telgrafnâme müfâdına nazaran İngiltere Hükümeti’nin
bu meseleye bir ehemmiyet‑i mahsûsa atfetmekde olduğu anlaşıldığından

müsâraaten cevab i‘tâsına müsâade buyurulmak bâbında emr u fermân hazret‑i
veliyyü’l‑emrindir.

Fî 17 Ağustos [1]331 / [30 Ağustos 1915]
Osmanlı Hilâl‑i Ahmer Cemiyeti
Reis‑i Sânîsi

Doktor Besim Ömer

			

**

Taht‑ı Himâye‑i Hazret‑i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl‑i Ahmer Cemiyeti
Merkez‑i Umûmîsi
Aded: 3568/568

Hâriciye Nezâret‑i Celîlesi’ne
Devletli efendim hazretleri
Sahrâ Sıhhiye Müfettiş‑i Umûmîliği’nden telefonla vuku bulan istihbara‑

ta nazaran Kont Hohberg’in taht‑ı idaresinde bulunan Yalova Hastahânesi’ni
dün öğleden sonra bir tayyâre delâletiyle düşman denizden top ateşine al‑
mışdır. Bombardıman neticesinde hastahânece tahrîbâtdan gayrı Beşinci

Ordu Sıhhiye Reisi Muâvini Râgıb Bey’in hastabakıcılık vazîfesini îfâ
eden refîkası hanımla iki nefer maatteessüf şehid olmuşdur. Hastahânenin
Hilâl‑i Ahmer sancağından mâ‘adâ tayyâreler tarafından görülebilecek tarzda
suret‑i mahsûsada mevzû‘ ufkî ve vâsi‘ Hilâl‑i Ahmer işaretini de hâvî olduğu

nazar‑ı itibara alınacak olursa bu hâl‑i müessifin tesâdüfe hamli kâbil değil‑

dir. Amerika Sefâreti vâsıtasıyla İngiliz ve Fransız Hükümetleri nezdinde
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kavâ‘id‑i beynelmilel ve en ibtidâî hissiyât‑ı insâniyyet-kârâneye mugayir
ve ara sıra tekerrür etmekde bulunan bu ahvâlin şedîden protesto edilmesi

husûsunun lâzım gelenlere emir buyurulması bâbında emr u fermân hazret‑i
men lehü’l‑ emrindir.

Fî 5 Kânûn‑ı Evvel [1]331 / [18 Aralık 1915]
Osmanlı Hilâl‑i Ahmer Cemiyeti
Reis‑i Sânîsi

Doktor Besim Ömer
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Hastabakıcılık Mesleği ve Besim Ömer
Hastabakıcılık daha ziyâde kadınlara has ve onlara yakışan bir
meslek olarak kabûl edilir. 19. yüzyılda dünyanın gelişmiş ülkelerinin
hastahânelerinde kadın hastabakıcılar hizmet verirken bizde bu hizmetin kadınlarımız tarafından verilememesi büyük bir eksiklik olarak
görülüyordu. Meşrutiyet’in ilânından sonra, bu eksikliği gidermek için
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nde hastabakıcı yetiştirmek düşüncesi tartışılmaya başlandı. Ancak bir yandan İtalya ve Balkan harpleri, diğer yandan iç gaileler bu düşüncelerin uygulamaya geçmesine imkân vermedi.
Yine de Dr. Besim Ömer ve arkadaşlarının gayretiyle, Hilâl-i Ahmer tarafından 4-5 aylık kurslar düzenlenerek kadın ve erkek kursiyerlere hastabakıcılık eğitimi verilmeye çalışıldı. Prof. Dr. Besim Ömer Paşa’nın
kişisel çabası sonucu, bu kurslara İstanbul’un en kültürlü çevrelerinin
ilgisi sağlanmış ve Balkan Savaşı ile birlikte Türk Kadını hastanelerde
çalışmaya başlamıştır.
Birinci Dünya Harbi’ne kadınlarımız hastanelere koştular.
Yaralıların ve hastaların bakımlarına gönülden çalıştılar. Fakat bunların hastabakıcılık hakkında en basit bilgilerden bile yoksun olmaları
sebebiyle kendilerinden pek az istifâde olunabildi. Bu harp esnasında
da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Tıp Fakültesi bünyesinde Dr. Besim
Ömer’in önayak olmasıyla açmış olduğu hastabakıcılık kursları devam
etmiş, ancak ihtiyacın karşılanmasında yeterli olamamışlardır.
1913-1915 yıllarında üniversite konferans salonunda tertiplenen
bu kurslara çok sayıda öğrenci katılmıştı. Bu öğrencilere hasta bakımı
üzerine çeşitli bilgiler verildi. Bu kursları bitiren Kerime Salahor, Safiye
Hüseyin Elbi, Münire İsmail başta olmak üzere bir çok hanım Balkan
ve Çanakkale Savaşlarında gönüllü hasta bakımı yapmışlar ve büyük
fedakârlıklar göstermişlerdir.
Millî Mücâdele esnasında da eksikliği azamî derecede hissedilen
hastabakıcı ihtiyacının giderilmesi, bu cemiyetin 1924 yılında, dünyada
kabûl görmüş usuller dâiresinde Hastabakıcılık Mektebi açma kararıyla
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Hemşirelik mesleğine çok önem veren Besim Ömer Paşa bir muayene esnasında

mümkün olmuştur. 21 Şubat 1925 târihinde öğretime başlayan okulun
açılmasında, Dr. Besim Ömer Paşa’nın gayreti büyük olmuştur.27
Şefika Kurnaz, hastabakıcılık/hemşirelik eğitiminin bizdeki gelişmesi için şu kronolojik tespitlerde bulunuyor:
“Trablusgarb (1911) ve Balkan (1912) Savaşlarında hastabakıcıların yetersizliği sebebiyle ordu büyük kayıp vermiştir. 1911 yılında
Kızılhaç Washington Kongresi’ne katılan Dr. Besim Ömer Paşa, Dr.
Nihat Reşat Belger, hemşireliğin bir meslek olduğunu ve branşlara
ayrıldığını görmüşlerdir. Dr. Besim Ömer Paşa, bu konuda Kızılay
(Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti’ni etkileyerek hemşirelik mesleğine ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Hilâl-i Ahmer bu konu üzerine eğilmiş ve
ilk olarak Kadırga Hastahânesi’nde 6 ay süreli gönüllü hastabakıcılık
kursu için ödenek ayırmıştır. Besim Ömer Paşa’nın şahsi gayretleri
sonucunda bu mesleğe İstanbul’un kültürlü çevrelerinden de ilgi ol27

Osman Ergin, a.g.e., Cilt: 5, s. 2130-1231.
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muş, kadınlarımız Balkan Savaşında hastahânelerde çalışmaya başlamışlardır. Bu sebeble, 1912 yılı, ülkemizde hemşirelik mesleğinin
başlangıcı kabûl edilmektedir.” 28
Bugünkü Türk Hemşireler Derneği’nin ilk kuruluşu 23 Ağustos 1933
târihinde İstanbul’ da “ Türk Hastabakıcılar Cemiyeti” adıyla olmuştur.
Prof. Dr. Besim Ömer Paşa’nın tavsiyesi ile hastabakıcı diplomasına sahip Safiye Hüseyin Elbi, Kerime Salahor, Seniha Rauf, Zeliha Osman ve
diğer bazı kişiler tarafından kurulmuş olan Cemiyet’in fahri başkanlığına Besim Ömer Bey getirilmişti.
Millî Mücâdele’de
Besim Ömer Paşa, her vatanperver gibi Millî Mücâdele faaliyetlerine bütün gücüyle katılan ve destek veren bir kişi idi. Başında bulunduğu
kuruluşları temsilen meslektaşı Dr. Esat Paşa’nın önayak olduğu Millî
Kongre’ye iştirak etti. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İkinci Başkanı
sıfatıyla Anadolu’da başlayan harekâta tam destek vererek Cemiyet’in
imkânlarını bu yolda seferber etti.
Yunanistan’ın İzmir’i işgali üzerine (17 Mayıs 1919) durumu müzakere etmek için Darülfünun’da hocaların ve talebelerin katıldığı bir
toplantı yapıldı. Darülfünun Reisi Besim Ömer Paşa toplantıyı açarken
şöyle diyordu:
“Felâket o kadar derindir ki, müteessir olmayan ne bir Osmanlı
ne de bir Müslüman var. Uzun uzadıya sözden ziyâde fiiliyâta ihtiyaç vardır. Darülfünun milletin ruhu ve dimağıdır. Hissiyâtımızın
ûlvîyeti, şiddeti yanında makul teşebbüsler lâzımdır.”29

28

Dr. Şefika Kurnaz, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Eğitimi, http://yayim.meb.gov.
tr/dergiler/143/14.htm
29
İlhan Tekeli-Selim İlkin, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak
Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara 1989, s. 81.
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Siyasî Hayatı
Prof. Dr. Besim Ömer Paşa, V. Dönem Milletvekili Seçimlerine
Bilecik adayı olarak katıldı. 16 Şubat 1935’te yapılan seçimlerin neticesinde bu ilden milletvekili seçilerek 1 Martta TBMM’ye katıldı. 7 Mart
1935’te mazbatası onaylanan Besim Ömer, Kütüphâne Encümeni’ne
üye seçildi. 14 Aralık 1938’de üyesi bulunduğu bu komisyonun başkanlığına seçildi. Milletler Cemiyeti Müzaheret Kurumları Beynelmilel
Birliğince düzenlenen konferans için 14 Mayıs 1937’de Çekoslovakya’ya
gönderildi. Birliğin İkinci Başkanlığı görevine getirildi. 5-10 Haziran
1938 târihlerinde Danimarka’nın Başkenti Kopenhag’da toplanan
Milletler Cemiyeti Müzaheret Kurumu’nun konferansına Türkiye’yi
temsilen giden heyete başkanlık yaptı. 30 13 Nisan 1939 târihinde yapılan VI. Dönem Milletvekili Seçimlerinde de Bilecik Mebusu olarak
Meclis’e giren Besim Ömer Akalın vefatına kadar bu görevi sürdürdü.
Besim Ömer Paşa’nın Hayatında Önemli Bir Olay:
Titanik Faciası
Dr. Besim Ömer kendinden söz ederken “Ben dünyanın en şanslı
adamıyım. Hayatımda ne istediysem, içimden ne geçtiyse olmuştur. Ben de
talihimden şikâyet edersem haksızlık etmiş olurum” derdi. Onu kesin bir
ölümden kendi deyimiyle şansı kurtarmıştı. Olay şöyle olmuştu:
30

Bu husûsta, Prof. Dr. Besim Ömer Akalın’ın Uluslar Cemiyeti Türk Müzaheret
Kurumu İkinci Başkanı sıfatı ile TBMM Başkanlığına yazdığı yazı şöyledir:
“B.M. Meclisi Reisliğine Takdim
Milletler Cemiyeti Müzaheret Kurumları Arsıulusal Birliği tarafından her sene
yapılmakta olan konferansın bu yıl Danimarka’da Kopenhag’da olacağını Cenevre merkezi
bildirdiler. Konferans 5/6/1938 de başlayıp 10/6/1938 de bitecektir.
Türk Müzaheret Kurumumuz Heyeti İdaresince konferansa iştirak etmek üzere aşağıda
adları yazılı arkadaşlar seçildi:
İkinci Başkanımız Bilecik Saylavı Dr. Prof. Besim Ömer
B. Mahzar Müfit, Denizli Saylavı
B. Şükrü Yaşın, Çanakkale Saylavı
B. Ahmed İhsan Tokgöz, Ordu Saylavı
Üniversite Rektörü Dr. Cemil Bilsel
Gidecekler arasındaki Saylav arkadaşlarımızın pasaportlarının verilmesi için Dış İşleri
Bakanlığına tezkere yazılmasını dileriz.
İkinci Başkan Bilecik Saylavı
Dr. Besim Ömer Akalın”
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Besim Ömer dostlarıyla

Besim Ömer Paşa, ülkemizi temsilen Amerika’nın Boston Şehrinde
düzenlenecek uluslararası bir toplantıya gitmek üzere Marsilya üzerinden
Paris’e geçiyor. Paris’te iki gün kalarak hastahâneleri geziyor. Son gece kaldığı otel odasına çıkarken kat görevlisine kendisini erkenden uyandırmasını, Cherbourg’tan Amerika’ya kalkacak olan gemiye yetişeceğini söyler. Sabahleyin Cherbourg Treninin kalkmasına beş dakika kala uyanır
ve görevlinin kendisini uyandırmayı unuttuğunu anlar. Giyinerek gara
koşar, ancak tren çoktan gitmiştir. Bir sonraki trenle Cherbourg’a varır
ve biletini üç gün sonra kalkacak olan vapura vize ettirir. Üç gün sonra
ikinci baskı yapan gazeteler, “Titanik Transatlantiği’nin bir buz dağına
çarparak parçalandığını ve battığını” yazarlar. Bu vapur, Besim Ömer’in
bilet aldığı, fakat görevlinin kendisini uyandırmaması üzerine kaçırdığı
vapurdur. 31
31

Selma Tükel, Kızılay’ın Gelişmesinde Maddî-Manevi Gayretleri olan İnsan Doktor Besim
Ömer Paşa, Kızılay Dergisi, 1964, Sayı: 10, s.19. Türk Tıbbının Kahramanları, s. 17. Besim
Ömer Paşa’nın başından geçen bu olayı, günümüz yazarlarından Sunay Akın, ‘Kule
Canbazı’ adını verdiği kitabında (Bkz., Sunay Akın, Kule Canbazı, Çınar Yayınları,
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Hastalığı ve Vefatı
Besim Ömer, uzun yıllar astım ve anfizen hastalıklarına mübtelâ idi.
Afritizim sonucu yakalandığı bu hastalıklarla hayatı boyunca mücâdele
etti. Hemen her yıl bu hastalıklarına, kısmen de olsa şifa olan Fransa’da
Mont-Dore Kaplıcalarına gidiyordu. Son yıllarında kendisine;
“Faydasını görüyor musunuz bari?” diye sorulduğunda; “Bina çok yıprandı.Artık eskisi gibi tamir kabûl etmiyor” demişti.
Çektiği göğüs darlığından her bahsedişinde; “- Ah gençliğimde kullandığım o kocaman Frenk sigaraları yok mu?...” derdi ve göğsünü eli ile tutarak
ilâve ederdi: “Bu körüğü onların ateşi bozdu.”32 TBMM Arşivindeki şahsi
dosyası incelendiğinde, kendisine Ankara’nın havasının da iyi gelmediği,33
dolayısıyla hastalıklarının artarak devam ettiği ve her yıl Avrupa’ya tedavi
amacıyla gittiği görülür.
Besim Ömer, son yıllarda hastalığının ilerlemesi üzerine yatağa giremediği için, kendisine özel olarak yaptırdığı rahlede kısa sürelerle uyuduğu, bu rahle üzerinde durmaksızın çalıştığı ve yazdığı
bilinmektedir. 34
Prof. Dr. Besim Ömer Paşa, 19 Mart 1940 günü milletvekili arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği için gittiği lokantada birden fenalaştı. Antalya Milletvekili Numan Aksoy tarafından çağırılan Numune
İstanbul, 2004.) ve 14.01.2006 tarihli Sabah Gazetesinde yer alan ‘Elleri Kanlı Bir
Kahraman’ başlıklı, Besim Ömer Paşa’yı konu alan yazısında işledi. Güneri Civaoğlu da
25 Ocak 2004 tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan ‘Titanik İstanbul’da’ başlıklı yazısında
14 Nisan 1912’de meydana gelen bu olayı Sunay Akın’ın kitabından okuyucusuna
aktardı.
32
Selâhaddin Güngör, Büyük Tıp Kahramanı, Cumhuriyet Gazetesi, 21 Mart 1940, s. 2.
33
Dr. Besim Ömer, TBMM’ndeki şahsi dosyasında yer alan, “Kamutay Yüksek
Başkanlığına” hitaben yazdığı ve sağlık durumunu dile getirdiği 21.12.1936 tarihli
dilekçede; “Anfizemden ve astım nöbetlerinden bu aralık rutubet ve soğuğun tesiriyle ziyâde
rahatsız olduğumdan hekim arkadaşlarım çok korunmamı tavsiye ediyorlar. Kısa bir müddet
(bir hafta) istirahat ve tedavime müsaade buyrulmasını rica eder ve derin saygılarımı sunarım.”
demektedir.
34
Selma Tükel, Kızılay’ın Gelişmesinde Maddî-Manevi Gayretleri olan İnsan Doktor Besim
Ömer Paşa, Kızılay Dergisi, 1964, Sayı: 10, s.18.
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Hastahânesi Başhekimi Dr. Rüştü Çapçı’nın bütün müdahalelerine
rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu saat 13.30’da vefat etti.
Hilâl-i Ahmer, Himaye-i Etfâl, Süt Damlası gibi tamamen düşkünlere, çocuklara yönelik derneklerin ya kuruculuğunu ya da yöneticiliğini yapan, gerçekleştirdiği ilkler arasında Doğum Kliniği,
Hastabakıcılık Kurumu, Tıbbiye’ye bağlı Ebe Okulu’nun açılması bulunan, ayrıca ebeler için kurslar düzenleyerek, yeni doğum yapan kadınlarda, temizliği ön plana çıkararak, halk arasında “al bastı” denilen
ateşli hastalığı yenmeyi başaran, ana ve çocuk sağlığı ile ilgili yanlış
bilgi ve uygulamaları ortadan kaldırmak için büyük bir savaş veren, bu
konuda onlarca eser kaleme alan ilim ve dava adamı Besim Ömer’in
vefatı bütün ülkede derin bir üzüntüye sebep olmuştur. 35
35
Gazeteler Besim Ömer’in vefatını birinci sayfalarından okuyucularına duyurdular.
Vefat ve cenaze haberleri ile hakkında yazılan yazılara sütunlarında günlerce yer
veren gazetelerden biri de Cumhuriyet Gazetesiydi. Cumhuriyet 20 Mart 1940 tarihli
sayısında telefonla aldığı vefat haberini fotoğraflı olarak birinci sayfasından, “Profesör
Besim Ömer’i Kaybettik” üst başlığı altında verdi. “Büyük Âlim Dün Ankara’da Vefat Etti,
Cenazesi Şehrimize Getiriliyor” alt başlığını taşıyan haberde Besim Ömer’in özgeçmişine
de yer verildikten sonra şöyle deniyor:
“Merhum General Besim Ömer, Türk Cemiyetinin yetiştirdiği nadir ilim ve fen
adamlarımızdandı. Fazlı ve fazileti ile muvazi giden tevazuu, sonsuz hizmet aşkı onu
hemen hemen bütün millete sevdirmişti. Tıb ailesinin iftihar mesnedlerinden biri olan
değerli bir profesördü. Yarım asırdan fazla bir zaman, hiç fasılasız memleket işlerine emek
sarfetmiş büyük bir cemiyet adamı idi.
“Hayatında hiç evlenmemiş olan Besim Ömer, şüphesiz ki arkasında ona hayat ve
sıhhatlerini medyun bulunan onbinlerce evlâd bırakmaktadır. Hemen aynı miktarı geçen
talebesi vardır.
“Ona Cenabıhaktan ebedî rahmet dilerken, kederli ailesiyle beraber azası bulunduğu
Büyük Millet Meclisimizi, Türk Tababetini de taziye eylemeği vazîfe biliriz.”
Aynı gazetenin 21 Mart tarihli nüshasında yer alan “Merhum Besim Ömer’in
Cenazesi” başlığı ile verilen haberde cenaze merasimiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor:
“Vefatı haberini teessirle yazdığımız Doktor General Besim Ömer’in cenazesi bu
sabah saat sekizde trenle Haydarpaşa’ya getirilecek. Oradan cenaze arabası ile Üsküdar’a ve
İstanbul’a nakledilerek Türbe’deki evine getirilecektir. Cenaze orada iki saat kadar kalacak
ve askerî merasimle kaldırılarak cenaze namazı Beyazıt Camii’nde kılındıktan sonra
Merkezefendi’deki aile kabrine defnedilecektir.
Cenaze merasimine Vali, Vilâyet ve Belediye Erkânı ile İstanbul Komutanı, doktorlar,
bütün tababet mensupları ve merhumun ehibba, akrabası iştirak edeceklerdir.
Üniversite bu gün tatil edilecek
İstanbul Üniversitesi, en eski rektörlerinden ve tıp âlemimizin büyük simalarından biri
olan Besim Ömer Akalın’ın kaybı dolaysıyla bugün saat 11’den itibaren tatil edilecektir.
Türk Tıb Tarihi Kurumu’nun taziyesi
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Ankara Numune Hastahânesi morguna kaldırılan Besim Ömer
Paşa’nın cenazesi trenle İstanbul’a nakledildi. 21 Mart Perşembe günü
İstanbul’a ulaşan naaş, önce Türbe’deki evine götürüldü. Oradan üniversite camiası, dostları ve öğrencileri ile birlikte geniş bir halk kitlesinin katıldığı askeri törenle Beyazıt Camiine götürülen Türk Bayrağına
sarılı cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra, hayatının uzun yıllarını vakfettiği Üniversitenin avlusuna nakledildi.
Buradaki törende Prof. Dr. Âkil Muhtar Özden ve Prof. Dr. Tevfik Remzi
Kazancıgil ile iki öğrenci tarafından Besim Ömer’in şahsiyeti ve hizmetlerini ihtiva eden konuşmalar yapıldı. Nihayet, Dr. Besim Ömer Paşa’nın
naaşı, kendisine yakışan muazzam bir kalabalığın oluşturduğu konvoy
eşliğinde Merkezefendi Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.
Eserleri
Besim Ömer Akalın’ın tıp ve toplum sağlığı alanındaki dergi ve gazetelerde neşredilen makaleleri ile kitapları pek çoktur. 400’den fazla
makalesi olduğu anlaşılan Prof. Dr. Besim Ömer Paşa’nın -tesbit edebildiğim kadarıyla- 79 adet basılmış eseri vardır. Bu eserler ve baskı tarihleri şöyledir:
Türk Tıb Tarihi Kurumu Riyasetinden:
Kurumumuzun birinci reisi bulunan Profesör Besim Ömer Akalın’ı kaybettik. Türk Tıb
Tarihi üzerinde çalışan ilk âlim olarak tanıdığımız merhumun verdiği direktifler dahilinde
Kurumumuzun bu sahada mesaisine devam etmesi ona kalbî bağlılığımızın bir cevabı
olacaktır. Her sene 19 Mart 1940 ta Türk Tıb Tarihi Kurumu aziz hatırası için bir toplantı
yapmayı kararlaştırmıştır.
Müessislerimizin, yerli ve ecnebi azamızın taziyetlerini ailesine ve Türk Hekimlerine
derin teessürlerimizle bildiririz.
Türk Ginekologi Cemiyeti Başkanlığından
Cemiyetimiz azasından saylav Profesör Dr. Besim Ömer Akalın vefat etmiştir. Cenazesi
bugün saat 11’de Cağaloğlundaki evinden kaldırılacağından bütün aza ve meslekdaşların
bu hazin törene iştirak etmeleri temenni olunur.
Cenaze Geliyor
Ankara 20 (telefonla) – Dün vefatını teessürle haber verdiğimiz Bilecik Meb’usu
merhum Profesör General Besim Ömer’in cenazesi bugün şehrimizden hareket eden 5 treni
ile İstanbul’a gönderilmiştir. Cenaze İstasyona ihtiramla nakledilmiştir.”
Gazetenin 22 Mart Cuma günkü birinci sayfasındaki fotoğraf destekli haberin
başlığı ise; “Besim Ömer’i Toprağa Verdik” “Kaybettiğimiz Büyük Türk Âlimi İçin Dün
Üniversitede Heyecanlı Merasim Yapıldı” idi.
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1- Sıhhatnüma-yı İzdivaç (1309). Eser Hint ve Urdu Dillerine tercüme edilerek Hindistan’da yayınlandı.
2- Sıhhatnüma-yı Tenasül (1309)
3- Sıhhatnüma-yı Etfâl (1303)
4- Sıhhatnüma-yı Aile (1304)
5- Sıhhatnüma-yı Nevzat yahut Beşik-Kundak-Emzik (1312)
6- Tabib-i Etfâl/Emrâz-ı Etfâl (1314) : Müellifi Dr. Variotnın.
Fransızca’dan tercüme.
7- Tenâsül (1307)
8- Ukm-u İnanet- Kısırlık ve İktidarsızlık (1306)
9- Zayıf ve Vakitsiz Doğan Çocuklara Takayyüd (Dikkatli davranma) (1304): Kitabın mukaddimesi Paris Tıp Fakültesi’nde Seririyât-ı
Vilâdiye Müderrisi (Doğum Klinikleri Profesörü) Prof. Dr. Budin tarafından yazılmıştır.
10- İpnotizma-Manyetizma (1307): Tenvim (Uyutma/uyutulma) ve
Tenevüme (Uyuklamaya) Dâir Bazı Tıbbî ve Adlî Ahkâmı Cami’dir.
11- Mükeyyifât ve Müskirâttan Tütün (1304)36
12- Müskirât (1305)
13- Afyon ve Esrar – Kahve ve Çay (1305)
14- Deniz Banyoları – Su ile Tedavi (1308)
15- Şişmanlık ve Zayıflık (1303/1887)
16- Göz – Gözlerin Hıfz-ı Sıhhâti (1302/1886)
17- Dişlerin Hıfz-ı Sıhhâti (1301/1885)
18- Su (1299/1883)
19- Kendini Bil (1310/1894) : Bedenin âzâ ve echizesinden ve vezaifinden bahseder.
20- Mide – Midenin Hıfz-ı Sıhhâti (1308/1892)
21- Çocuklara Aş – Çocuklar İçin Yiyecek (1314/1898)
22- Hıfz-ı Sıhhat (Üçüncü baskısı) (1330/1914) : İdâdî mektepleri
için yazılmıştır.
36

Kitap hakkında geniş bilgi için bakınız: Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Prof.
Dr. Besim Ömer (Akalın)’ın “Tütün” Adlı Eserinin Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi ve Bazı
Sonuçlar, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 103, Ağustos 1996, s.: 45-52.
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23- Veba – Taun (1302/1886)
24- Yalova Kaplıcası (1317/1901)
25 - Fransa’da Mont-Dore Kaplıcası (1928)
26- İrzâ’hâne (1319/1903) : Dâr-ül-aceze’deki kreş denilen Puponier
(Emzirme evi).
27- Doğururken ve Doğurduktan Sonra (1320/1904)
28- Küçük Çocuklarda Vefeyât Kesreti (1322/1906)
29- Seririyât-ı Vilâdiye (1313/1897) : Fransızca’dan tercüme.
Yazarı, Paris Tıp Fakültesi Profesörlerinden Budin’dir.
30- Çocuk Sıhhati Serisi: (6 kitaptan meydana gelen seri; 1 -Veraset,
2 - Meme Verme, 3 - Emzirme, 4 - Çocuklarda Seririyat-ı Emraz, 5 –
Saraca, Çiçek, Kızıl, Kızamık vesaire, 6 – Kemik Hastalığı, Raşitizm.)
31- Nevsâl-i Âfiyet Birinci Sene (1315/1899)
32- Nevsâl-i Âfiyet Salnâme-i Tıbbî İkinci Sene (1316/1900)
33- Nevsâl-i Âfiyet Salnâme-i Tıbbî Üçüncü Sene (1320/1904)
34- Nevsâl-i Âfiyet Salnâme-i Tıbbî Dördüncü Sene (1322/1906)
35- Emrâz-ı Nisa (1314): Tercüme. Müellifi Prof. Lutaud. Kitap
Mekteb-i Tıbbiye tarafından basılmıştır. Besim Ömer’in takdir ve
ödül kazandığı bir çalışmasıdır.
36- Ebelik (ikinci baskı) (1928): Tıp Fakültesi Ebe Mektebinde
okutulan bir eserdir. Kitapta 350 resim ve 28 renkli levha da yer almaktadır.
37- 1911 de 9’uncu Washington Beynelmilel Salîb-i Ahmer
Konferansı’nda Memuriyetim (1328/1912)
38- Hilâl-i Ahmer’e Dâir Hanımefendilere Konferans (1330/1914)
39  - 1921’de Cenevre’de İnikat Eden Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer
Konferansına Dâir Risale (1337/1921)
40- Hastabakıcılık Dersleri (1331/1915): Hilâl-i Ahmer tarafından
harp yıllarında konuyla ilgili açılan kurslarda Dr. Besim Ömer Paşa’nın
verdiği derslerin notlarıdır. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nce kitap halinde
bastırılmıştır.
41- Sıhhiye-i Askeriyye ve Umûmîyede Tayyarelerden Edilecek
İstifâde (1341/1924)
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42- İlk İmdâd ve Muâvenet (1918)
43- Ebe Hanımlara Öğütlerim (1322/1906)
44- 1924’te Viyana’da İn’ikad eden Etfale Muâvenet Beyn-el-milel
İttihadı Konferansı (1924)
45- Çocuklara Dâir Sıhhî ve İctimaî Teşkilât ve Tesisat (1925)
46- Harp Zamanında Hastabakıcının Bir Günlük Vazîfesi
(1331/1915)
47- Verem Tehlikesi (1919): Veremle Mücâdele Cemiyeti tarafından basıldı.
48- Nüfus Meselesi-Küçük Çocuklarda Vefeyât (1339/1923)
49- Fen ve İzdivaç (1340/1924)
50- Gebelik ve Gebelikte Tedâbir (1340/1924)
51- Çocuk Büyütme (1341/1925): Kitap Çince’ye tercüme edilerek
Çin’de basıldı.
52- Yüz Yıl Yaşamak (1927)
53- Hastabakıcılığa Dâir (1337/1921)
54- Hâmil (1338/1922)
55- Velâdet Avâkıb-ı Velâdet, Nev-zâd (1339/1923)
56 - Ameliyât-ı Velâdiye (1927): Tıp Fakültesi tarafından neşredildi.
57- Marazi Nifâsiyet, Gebelik Patalojisi (1933)
58- Güç Doğum (1933)
59- Anne Olacaklara ve Annelere (Püerikültür) (1930)
60- Nüfus Siyaseti Çocuk Yetiştirme (1930)
61- Kadın Hastalıkları ve Onlardan Korunma (1931)
62- Kısırlık (1931)
63- Doğum Tarihi (1932)
64- Üzüm ve Üzümle Tedavi (dördüncü baskı) (1933): Kitabın
üçüncü baskısı Bulgarca’ya çevrilerek yayınlanmıştır.
65- Gençliği Koruma Çok Yaşama (1934)
66- Beynel Etfâl Sirayet-i Emraza Karşı Tefrik-i Muraza (1898)
67- Çocuk Hastalıklarında Ebeveynin Vazîfesi, İstanbul, t.y.
68- Akan ve Anânet Der-saâdet, (1306/1890)
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69- Merhum Dr. İbrahim Lütfi Paşa y.y., t.y.
70- Mide, Tagaddi ve Hazma Dâir Kavaid-i Sıhhiye37
Besim Ömer’in Fransızca kitapları
71- Le Nicotism en Turquie (1889)
72- Le Tabagisme Dans Ses Rapports Avec L’alcoolisme en
Turquie (1890)
73- Dilber, Eselave et l’ennuque amoureux (1934): Kitap
Türkçe’den tercümedir.
Yayınlanmış kitaplarından başka Besim Ömer Paşa’nın, Meşveret,
İkdam, Servet, Servet-i Fünun, Cumhuriyet, Akşam, Tan, Son Posta vesair
gazete ve mecmualarda da bir hayli yazıları intişar etmiştir. 38

37

Kitap hakkında geniş bilgi için bakınız: Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Prof.
Dr. Besim Ömer Akalın Paşa’nın Mide, Tagaddi ve Hazma Dâir Kavaid-i Sıhhiye Adlı Kitabının
Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Önemi. V. Türk Tıp Tarihi Kongresi. Ankara. 1998.
38
Dr. Fethi Erden, a.g.e., 259.

DOKTOR BESİM ÖMER

HANIMEFENDİLERE
HİLÂL-İ AHMER’E DAİR KONFERANS

İSTANBUL
AHMED İHSAN VE ŞÜREKÂSI
MATBAACILIK OSMANLI ŞİRKETİ
1330
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HANIMEFENDİLERE
HİLÂL-İ AHMER’E DAİR KONFERANS*

Hanımefendiler!
Söze başlamadan, size mütehallik olduğunuz (huy edindiğiniz)
en âli hislere, şefkât ve merhamete müteallik (ilişkin) mes’elelerden
bahse girişmezden evvel da’vetimize icâbet ile bugün buraya
teşrîfinizden dolayı teşekkürâtımızın kabûlünü ve aynı zamanda
birinci def ’a böyle müntahab (seçkin) ve her vechile câlib-i dikkat
(dikkat çeken) ve ehemmiyet bir hey’et-i muhaddere-i muhtereme
(saygıdeğer müslüman kadınlar topluluğu) huzurunda söz söyleyece‑
ğimi nazar-ı safh (yüz çevirme) ve dikkate alarak kadınlığa taallük-ü
azime (büyük bir ilişkisi) olan bu mühim mes’elenin arz ve batında
(uzun uzadıya anlatımında) fıkdân-ı belâgatdan (söz söyleme yoksunluğundan) ileri gelecek kusurların da afvını ricâ ederim.
Dâr-ül-fünûn salonunda 14 Kânûnisani 1329 (27 Ocak 1914) Salı günü verilen bu
konferans kısmen Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Hey’eti Merkeziyesi A’zâsından
Fatma, Aliye, Selma, Nezihe Veli ve Macide Besim Hanımefendiler taraflarından zabt
edilmiştir. Kendilerine arz-ı teşekkür eylerim.

*
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Evet, size nâ-çîzâne arz edeceğim bu mes’ele ne kadar mühim
ise o kadar da mûcib-i merak (merak vesilesi) ve tedkîktir. Fakat
bunca mes’elelerin inceliklerinden biri de size arz ve hitâb edilişi‑
dir: Zannedersem Çin filozoflarından biri “kadınlığa müteallik bir
şey yazılacağı zaman kalemi alâim-i semâya (gökkuşağına) batır‑
mak ve yazılan satırlar üzerine zarif kelebek kanatlarının tozunu
ekmek lâzım olduğunu” (4) söylemiş idi. Kalemi alâ’imi semâya
batıracak kadar hayâl-perest bir şâir olmadığım gibi şimdi kelebek
mevsiminde de değiliz; binâen aleyh size âid bu bahs-i mühimmi,
bütün hissiyât-ı ulviyeye masdar (kaynak, temel) olan bu vazîfe-i
necîbeyi (soylu görevi) size düşündüğüm gibi tasvîr edemeyece‑
ğim. Ve ancak, bir tabîb sıfatıyla mes’eleyi yalnız maddî bir sûrette
teşrîhe (açıklamaya) çalışacağım.
Kadının Tabiatı ve Tıp İlmi İçindeki Yeri
Evvelâ, memleketimizde “Hilâl-i Ahmer”e âid olmak üze‑
re ilk def ’a verilen böyle bir konferansın yalnız hanımefendilere
hasr edilmesinin (mahsûs kılınmasının) ve bu mühim işe onlardan
başlanılmasının esbâbını (sebeplerini) îzâh etmek isterim. Yalnız
âcizinizce değil, bütün etıbbâ (doktorlar) ve erbâb-ı fence muhak‑
kaktır ki, Hilâl-i Ahmer Cemiyetleri’nin mübtenî bulunduğu (dayandığı) hiss-i şefkât ve merhamet, herkesten ve husûsîyle erkek‑
lerden ziyâde kadınlarda tecellî eylemiştir (görünmektedir). Âlâm
(acılar) ve ıztırabât-ı beşere (insanlık acılarına) karşı en ziyâde hassas
olanlar kadınlardır; Hilâl-i Ahmer, şefkât ve merhamet-i hilâliye,
biz erkeklerden ziyâde kadınlarındır. Diğer cihetten (taraftan),
Hanımefendiler! Zâten hissiyât-ı beşerde ilk vazîfe-i tabâbeti de siz
kadınlar ihdâs (ortaya çıkarma) ve îfâ etmişsinizdir. Mînâ-yı muallâ-yı
tabâbetin (yüksek ve bezenekli tıp biliminin) ilk taşlarını rikkat (merhamet) ve hassâsiyyet-i kalbiyenin masdar-ı daîmiyesi olan benât-ı
harva’nın (kadınların) koyduğunda şüphe eden yoktur. Bugün yine
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sizden, sizdeki secâyâyı nezîhiyenin (temiz karakterlerin) esbâb-ı
galebesinden yani sizin ebnâyı Âdemden (Ademoğullarından) daha
rahim ve şefik olmanızın sebeblerinden ve cemiyet-i beşeriyede ilk
tabâbetin size âid olduğundan bahsedecek ve ba’de Hilâl ve Salîb-i
Ahmerleri (Kızılhaç), son felâketimizde Hilâl-i Ahmer’imizin
hidemâtını (hizmetlerini) ve ileride teşkîlâtını itmâm eyledikten (tamamladıktan) sonra daha mühim ve âli vezâif (yüksek vazîfeler) ile
mükellef olmak için ne kadar sa’ylara (çalışmalara) ve himmetlere
muhtaç olduğunu nazargâh-ı dikkatinize arz edeceğim.
Evet, Hanımefendiler! Geçmiş zamanların biriktirdiği şiddet
ve huşûnet (sertlik, kabalık) ve hayât-ı beşerde yer yer te’sîrâtını
gösteren galebe (üstünlük) ve kuvvet icâbatından (icaplarından)
olmak üzere cins-i beşerin haksız ve adâletsiz olarak (5) iki sı‑
nıfa, iki tâifeye iftirâkını (ayrılmasını) belki de telâfi ve tazmin
fikriyle ba’zıları erkek ve kadın arasında maddeten ve hissen bir
vahdet cihetini iltizâm ediyorlarsa da (birinin tarafını tutuyorlarsa da) hukukta müsâvâttan (eşitlikten) sarf-ı nazar edilirse ka‑
dının bu vahdete hiç de ihtiyaç ve iftikârı (çok ihtiyacı) yoktur.
Zâten, ne denirse denilsin, kadın “hayâtiyât” (biyoloji) nokta-i
nazarından kendine mahsûs bir hilkatî (yaradılışa) hâiz ve erkek‑
ten büsbütün başka bir şeydir . Bir unsur-u asil ve müstesnâdır.
Hatta bir nebâtı teşkîl edecek olan basit fakat cinsine mensup iki
“hücre”yi misâl olarak alalım: Bunlardan biri diğerinden daha
büyük ve daha mükemmeldir. Nüvesi, çekirdeği, yani hücrenin
dimağ (beyni) ve müvellid (doğurtucusu) vazîfesini gören maddesi
tamdır. Hâriçten alacağı mevaddı (maddeleri) kendi nefsine pek
iyi temsîl ederse de ne çâre ki hareketten ârîdir (hareketsizdir).
Diğeri ya’ni “hücre-i müzekkere” (erkek hücre) ise yarım nüveyi
hâvidir (içerir). Kendisinde kuvve-i temsiliye (özümleme kuvveti)
diğerininki kadar değildir. Birincisi yeniden bir hayat yetiştirmek
için yalnız nemâlanmaya muhtaçtır ve ona intizar eder. İkincisi
ise olduğu yeri terk ile nişîmen-gâh (toplanılacak yer, durak, yurt)
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nazarında çiçeğin ke’sinde (çanağında) karargir-i uzuv ve istignâ’
olan (duran ve ağır hareket eden) “hücre-i müennese”yi (dişi hücreyi) taharrîye şitâbân olur (aramaya koşturur).
Görüyorsunuz ki, bu hücrelerden biri sabur (çok sabırlı) ve mü‑
messildir (gıdayı eriterek kan ve et yapandır). Te’mîn-i ırk ve nesil için
arz-ı hizmete hazırdır. Diğeri ise ziyâdece meyyâl-i seyahat (seyahate meyilli), müteşebbis ve müteharriktir (hareketlidir). İşte hayatın
ilk kâdemesinde iki cins arasındaki farkı nebâtatın şu hali kemâl-ı
belâgatla göstermektedir.
Cins-i lâtîfe (cismani varlıklar) bu evsafâ silsile-i hayvanatta da
tesâdüf ediyoruz: Erkekte za’f-ı temsil (özümseme kuvvetsizliği) ba’zı
alâmât-ı garibeye (şaşırtıcı belirtiler) mevcûddur. Uzviyetin (canlılığın) mebzûlen (bolca) tarh ü tard eylediği (bölünüp sürüklendiği) en‑
kaz (eski hayvanların kalıntıları) kuşlarda vâsıta-yı tezyindir (süslenme
aracıdır). Tavus kuşuna, sülüne bakınız; kelebeklerin kanatlarındaki
renkli toz gülden başka birşey değildir. Şu fark pek ziyâde şâyân-ı
dikkatdir.
Hücre-i müzekkere terakki-perver (ilerlemeyi seven) olduğu hal‑
de hücre-i müennese daha (6) ziyâde muhâfazakârdır. Birincisi
daha fa’âl olmakla berâber bünyece daha farklı, kemikleri daha
kuvvetli, etleri daha kudretli harb ve cidâle (mücâdeleye) daha ka‑
biliyetlidir. Halbuki ikincisi daha sabur ve âşiyânesinde (yuvasında)
cereyân-ı ahvâle muntazır (hazır) ve daha sâkindir. Kadının mizâc
ve bedeniyesi daha iktisâdîdir. Çünkü kadın hayât-ı istikbâli, insâl-i
müstakbeleyi (gelecek nesilleri çoğaltmaya) ıgdâ (gıdalanmaya) ve
infâka (beslemeye) mecbûrdur. Irkın temadisi (soyunun devamı) için,
vâlidelik için yaşar, kadında hayât-ı nebâtiyeye âid merâkiz-i asabi‑
ye “sempati-i kebir” daha ziyâde nümâ bulmuştur (ortaya çıkmıştır).
İşte bu merâkiz (merkezler) ihtisâsatı daha fazla bir şiddetle tekâsüf
ettirdiğinden (yoğunlaştırdığından) kadın daha hassas ve münfa‑
il (edilgin, pasif ) ocağa karşı daha ziyâde duygulu ve müteessirdir.
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Erkek kadından daha az hassas, taakküle (akıl erdirmeye, zihin yormaya) daha ziyâde mütemâyildir. Hattâ denilebilir ki, erkek efkâr
ve muhakemât; kadın havassı (duyguları) ve ihtisâsât (hisleriyle) ile
yaşar. Kadın daha hassas daha hayâl-peresttir. Aşk ve muhabbe‑
ti daha ziyâde tekdîr eder. Kadın tabiaten ve fıtraten “vâlide” ol‑
duğundan dâima zayıfı himâyeye, muzdaribi teskin ve tesellîyeye
mütemâyildir. Zâten cemiyet-i beşeriyede kadını büyüten ve yük‑
selten vâlideliğidir. İşte o vâlidelik hissidir ki kadını daha halîm,
daha şefîk daha sabur ve sebatkâr kılmakta ve kadın göğsünü daha
refîk (arkadaş) ve mütehassis (duygulanan) bir kalbin helecanlarıyla
sarsmaktadır.
İşte görüyorsunuz ki Hanımefendiler, hayâtiyet ve fen nokta-yı
nazarında siz, biz erkeklerden daha hassas, daha şefîk daha sabur
olduğunuz taayyün ediyor (ortaya çıkıyor). Binâen aleyh, siz bir kalb
ve his müessesesi olan Hilâl-i Ahmer’e bizden ziyâde merbût (bağlı)
ve mütemâyilsiniz (meyillisiniz).
Hanımefendiler! Hiç şübhe yok ki tabâbetin ilk def ’a olarak
lüzûmunu hisseden ve hatta sâika-yı tabiat (tabiatın sebepleri) ve
fıtratı (yaradılışı) ile en evvel hekimlik eylemeğe başlayan kadınlar
olmuştur.
Yirmibin sene mukaddem tabâbet ve fenn-i cerrahî bir hâl-i
ibtidâiyyede (ilkel bir durumda) (7) olduğu ve ecdâdımız nafaka-yı
yevmiye tedâriki için hayvanât-ı vahşiye ile mücâdelede bulunduk‑
ları zamanlarda mağaraların zulmeti (karanlığı) içinde yırtıcı hay‑
van dişlerinin pencelerinin erkek bedenlerinde açtığı yaraları timar
eden kadınlar idi. Dershânelerde muallimler târih-i tabâbetden
bahsederken tıbbın ibâdethânelerde doğduğunu söylerler. Bu bir
haksızlıktır. Târih-i beşeriyet ve hatta edvâr-ı kabl-et-târihiye (tarih öncesi devirler) dikkatle mütâlaa olunursa ilk tabîbin fedâkâr bir
zevce veya şefkâtli bir vâlide olması lâzım geldiği teslîm edilir. Hiç
şüphe yok ki ebnâ-yı beşer (insanoğlu) ibtidâ-yı emirde münferiden
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yaşarlardı. Bil’âhire, kabîle, aşiret, millet, cemaat gibi kümeler te‑
şekkül etti. Efrâd ve evlâd âileyi, iyâl (kadın, eş, geçindirilecek kimseler) milleti, millet-i cemiyet ve beşeriyeti teşkîl eylediler. İnsanlar
âile teşkîl etmeğe başladıkları zaman kadın haml (gebelik) irdâ’
(süt emzirme) ve sonra da çocukları himâye gibi bir takım vezâif-i
tabîiyye (doğal görevler) dolayısıyla mağarasında kapanmağa mecbûr
idi. Erkek ise yaşamak ve etrafındakileri yaşatmak için sayd ü şikâr
(avlanma) ile meşgûl bulunur idi. Âile babası olan avcının bir gün
titreyerek yan tarafında ziyâde bir ağrı ile humma’ (ateşli hastalık)
içinde mağaraya avdetini (dönüşünü) tasavvur ediniz. Teskinine sa‑
vaşmaksızın etrafınızda birinin müteellim (acı duyan) ve muztarib
(rahatsız) olmasına tahammül edebilir misiniz? Bu halde mağara‑
sında kapanıb kalmış olan bu kadın ne yaptı? Ağdiyeyi (gıdaları) yumuşatan ateşin acıyı da dindireceğini düşündü. Derhâl eline
geçirdiği bir taşı ateşe koyub ısıttıktan sonra arkadaşının ağrıyan
tarafına koydu. İşte size el’an cârî (şu anda bile geçerli) bir usûl-ü
tedâvî: “tedâvî bil-harara” (ateşle tedavi). Hâlâ sıcak tuğla kullanmı‑
yor musunuz? Farz ediniz ki bu âilenin bir de çocuğu var. Bu çocuk
bir gün feryâd-ü figân ederek annesinin kucağına atılır, kollarıyla
da boynuna sarılır, çocuğunun hastalığını anlayan, ağrısını ken‑
disi de duyan anne taş arasında ezilmiş ve yemek için hazırlanmış
hubûbâtta ziyâde bir kuvvet bulunduğunu (8) ve hayatı muhâfazaya
sâlih olan bir şeyin sıhhati iâdeye de kabiliyyeti olacağını düşünür
ve ezgin olan bu hubûbâtı, daha doğrusu unu su ile karıştırarak
lapa hâline ifrâğ ile (dönüştürerek) çocuğun ağrıyan yerine kor. İşte
ilk “lapa” budur. Hâlâ bugün bile kullanageldiğimiz lâpayı hiç de
hakîr görmeyiniz. Asırlar, pek çok asırlar sonra bile Pastör, ismi‑
ni ile-l-ebed kemâl-i ihtirâm (sonsuza değin büyük bir saygı ile) ile
yâd edeceğimiz bu zât-ı âlî-kadr (çok kıymetli şahıs) lapanın te’sîrât-ı
şîfâ-bahşasını “kara kabarcık“ mikroblarını bir tavşanın kulağına
şırınga eyledikten sonra buraya lapa vurarak bu ehemmiyetsiz ilâcın
“fagositoz”u yani mikrobları yutan kanın beyaz yuvarlacıklarını
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ziyâdeleştirdiğini ve hayvanı umûmî bir intandan (mikroplu hastalıktan), bulaşık bir hastalıktan kurtardığını tecrübesiyle görmüş ve
göstermişdir.
İşte Hanımefendiler! Kadınlığın bulduğu bir ilacın, bir keşfin en
âlim bir zât tarafından da resmen tasdîki!
Ecdâdımız tedârik-i nafaka için hayvanât-ı vahşiye ile mücâdelede
bulunduğu zamanlarda karanlık kovuklar içinde yaralıları timar
eden kim idi? Hiç şübhe yok ki bu türlü takyidatda (kayıt ve şarta
bağalamada) kabîle efrâdı arasında bedenen ve cismen daha zayıf
olan vâlide veya zevce âdetâ bir “mütehassıs” (uzman) hizmetini gö‑
rüyor idi.
Kadının, ilk devirlerde bedenden boşanan kanı durdurmağa,
yaraları reçine yağı veyâhud ağaçlardan düşen yapraklarla timara
uğraştığı, kırık a’zâyı hayvan derilerine sardığı şübhesizdir. Kadını
bu hizmete sevk eden his vâlidelik ve âilesini idâme-i hayatı için
mücâdele edenlere karşı himâye ve muhâfaza için mühim bir vazîfe
şeklinde tezâhür eden saîkâ-yı tabîat idi. Kadın evvel-emirde akra‑
ba ve taallukâtına baktı. Bil’âhire merhametini ecnebîlere (yabancılara), tekmîl, hem-nev’ine (bütün insanlara) teşmîl etti. Kadın bu
zamanlarda bile, velev ibtidâî (ilk önce) ve bir hâl-i hafîde olsun has‑
sasiyeti, merhameti ve vâlideliği (9) saîkasıyla (sebebiyle) bir tesellîye
verici ve bir “hastabakıcı” hizmetini görmüştür.
Mücâdelât (mücâdeleler) ve muhâberâtın (haberleşmelerin)
ibtidârlarında (süratle başlamaların) merbût (bağlı) bulunduğu erkeği
ta’kibe, tesellîye, himâye ve infâka (nafaka verip geçindirmeye) çalı‑
şan ve erkekler arasındaki kanlı döğüşlerde taştan yapılmış baltala‑
rın darbesiyle mecrûh düşen (yaralanan) yaralıları kaldıran, tedâvî
eden kadınlar yani zevceler, vâlideler ve hemşîreler idi.
Yakın zamana kadar İngiltere’de askerlerin birçoğu askerliği
esnâsında teehhül ediyorlar (evleniyorlar), kışlada zevceleriyle berâber
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bulunuyor ve muharebeye de berâber gidiyorlardı. Hatta Kırım
Muharebesi esnâsında Üsküdar’da, Gelibolu’da, Varna’da İngiliz
askerleri zevceleriyle berâber idiler. Bugün Afrika’da, Fransız müs‑
temlekesi (sömürgesi) olan Senegal’de de efrâd-ı askeriyeyi zevceleri
tâkib eylemektedir. Son Trablusgarb Muharebesinde de mücâhidîn-i
araba zevceleri, hemşîreleri refâkat etmiyorlar mıydı?
İnsanoğlu ve Harpler
Evvelâ münferîd (kendi başına) bulunan insanlar, âilelerin
teşkîlinden sonra iftirak (perişan olma) ve inkısam (ayrılma ve bölünme) hâlini bırakarak müctemîan (toplu) yaşamağa başladılar.
Âilelerin ittihâd ve ictimâ’ıyla (birleşme ve toplanmalarıyla) kü‑
meler, kabîleler, milletler meydana geldi ve bundan böyle harb ve
cidâl-i hayvanât-ı vahşîyeden ziyâde aynı kabîle ve milletten ol‑
mayan insanlar arasında tekevvün etti (vücut buldu). Evvelâ şahsî
olan husûmet ve adâvetler (düşmanlıklar) gitgide umûmî ve ictimâ’i
olmağa, birçok kabîleler, milletler birbirleriyle çarpışmağa ve harb
ve cidâl (kavga) umûmîleşmeğe başlayınca bu ahvâl-i elîmenin pek
feci olan âsârı (izleri) ve netâyici (sonuçları) de insâniyet-perverânı
müteessir etmeğe başladı.
Evvel emirde harbin önünü almak ve muharebeye mümânaat
edilmek (engel olmak) düşünüldü. Filhakîka saîkâ-yı tabîat ve
teâmülât-ı kadîme (eskiden beri yapılagelen işler) icâbâtından olan
ebâtil (boş inanışlar) sahîfe ve i’tikâtadât-ı sakîmeden (yanlış alışkanlıklardan) bir an için tecrîd eder (soyutlar) ve bu gibi şeylerin
fevkine (üstüne) yükselecek olur isek harb kadar vahşiyâne ve
sibâ’ane (yırtıcı hayvan gibi) bir hareket tasavvur edemeyiz. İki
millet arasında adâvet başladığı andan itibâren ahlâka, kânûna
muhâlif her nev’i (10) hareket meşrû add olunur. En asil ahlâk ve
fa’zâil (erdem) ile başlayan bir harb bile biraz sonra bütün sevâik-i
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hayvâniyeti uyandırıyor. Muhaberâtın ve muharebât netîcesi olan
mesâib (müsibetler) ve felâketin âdem-i tevessü’ (genişlememesi)
ve âdem-i taammümü (genelleşmemesi) esbâbı daha çok evvelleri
nazar-ı dikkate alınsa ve meydân-ı muârekede (savaş meydanlarında) vazîfe-i insâniyesini îfâya koşacak erbâb-ı hâmiyet daha çok
evvelleri kavanin-i harbiye-i hazıradan (şu andaki savaş kurallarından) olduğu üzere “bî-taraf ” (tarafsız) tanılmış ve beyn-el-milel
bir muâhede ile himâye tahtına konulmuş olsaydı bunların sayısı
şimdiye kadar ne kadar çoğalacak idi!
Bu his asırlardan beri kulüb-ü hâmiyetmendanda mevcûd ve
meknûz (hazinede saklı) idi. Mukaddemâ (eskiden) muâhedeye (karşılıklı and içmeye) müşâbih (benzer) ba’zı husûsât hakkında düşman ge‑
nerallari ve kumandanları arasında ba’zı itilâfat ve mukavelât var idi
ki, bunlar ba’zı ordularda ancak mahdûd ve muayyen (belirli ve sayılı)
bir zaman için kabûl edilmişti. İşte bu hissiyat ve teşebbüsât-ı âliye
bile Kırım (1854-1855) ve Lombardi (1859) Muharebelerine kadar
unutulub kalmıştı. Bu müdhiş muharebeler esn’asında harb meydan‑
larında sürünüb sönen mecrûhînin sefâlet ve zucret-i ahvâli (sıkıntılı
durumları) herkesin nazar-ı dikkat ve intibâhını (uyanışını) açtığından
muhâribinin şiddetine karşı bir hadd-i kânûnî ta’yîn etmek lüzûmu
düşünülmeğe başladı. Şurası garibdir ki, müşâhedât-ı fecî’yeleri sev‑
kiyle (gözle görülen korkunç durumların etkisiyle) harb dehşetlerinin ka‑
ranlıklarına karşı bu meş’âle-yi intibâhı (uyanıklık meşalesini) tutmağı
isteyenler yekdiğerini tanımıyorlardı bile.
Miss Naytingeyl ve Salîb-i Ahmer’in (Kızılhaç)
Kuruluşu
Harbden ileri gelen fecâyi’in önünü almak için teşekkül eden
Cemiyet-i Muâvenet’den bahs eylemezden evvel Hilâl-i Ahmer
esaslarının tamamıyla kadınlara âid olduğunu kemâl-i şükr ve fahr
(onur) ile beyân etmek isterim. Bence zerre kadar şübhe yoktur
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ki Hilâl-i Ahmer fikir ve eseri kadınlarındır. Bu gibi cem’iyet-i
insâniyet perverânenin (terbiye edenlerin) ilk müessisleri kadınlar
olmasalar bile ilk ve fedâkâr hademeleri onlardır. Bu sözü isbat için
pek mühim ba’zı şahsiyetlerin isimlerini zikr edeceğim. (11)
Bunlardan biri Miss Ketmarseden ve Madam Beçer Astov diğeri
Miss Florans Naytingeyl’dir. Biri Rusya’da cüzzamlıları tedâvî ile
uğraşmış, öteki Afrika’da imhâ-yı esârete çalışmış, üçüncüsü olan
Miss Naytingeyl ise Kırım Muharebesinde yaralılara ve hastala‑
ra pek fedâkâr-âne hizmet eylemiş ve hastabakıcı fedâkârlıklarına
ebedî ve lâ-yezâl (bitimsiz) bir misâl olmuştur.
Miss Naytingeyl melâhatını (güzelliğini), şebâbet (gençliğini)
ve servetini, hâsılı bütün mâ-melekini (varını yoğunu) beşerin
âlâm (elemleri) ve ekdârını (kaygılarını) tesellîye uğrunda ve bu
nezih fikir ve niyeti yolunda fedâ etmişti. Kırım Muharebesinde
bârgir (at) üzerinde hastahâneleri dolaşıb duran bu nârin ve na‑
zik kadın vazîfe-yi insâniyesini îfâ ederken üç müttefik devlet
efrâdını birbirinden ayırmamakta idi. Bu kadın hastalara ta‑
kayyüd (bağlı olma) sevdâsıyla dostlarını, âilesini, vatanını bile
unutmuştu. Bu İngiliz kızı Kırım Muharebesinde müttefik or‑
dulara gâyet mühim hizmetler etti ve birçok hastaları, yaralıları
ölümden kurtardı. İngiltere, Miss Florans Naytingeyl’i milleti‑
ne şeref veren zevât-ı meşhûre meyânına idhâl etmiştir (meşhur
kişiler arasına koymuştur).
Bu muhterem kadını Londra Salîb-i Ahmer (Kızılhaç)
Konferansında bulunduğum sırada tanımak şerefine nâil oldum.
Konferans salonuna ilk dâhil olduğu zaman üçyüzü mütecâviz bu‑
lunan (geçen) hazîrûn ayağa kalkmış ve kral hânedânına mensûb
prensler bile bu eser-i ihtirâma iştirâk eylemişti.
İşte Hanımefendiler: görüyorsunuz ki Hilâl-i Ahmer, Salîb-i
Ahmer fikrini ortaya koyanlar kadınlar olduğu gibi bu fikri beynel-milel bir muâhede şekline ifrâğ edenler de (dönüştürenler de) yine
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o kadınların eşfâk ve merâhiminden (çok şefkatli ve merhametli olmalarından) mülhem olanlardır (ilham alanlardır). (12)
1854’te Kırım ve bil’âhire 1859’da Lombardi Muharebeleri
tecâvüzden masûn cemiyet-i muâvenenin bî-taraf hey’et-i sıhhiye-i
muntazamanın teşekkül lüzûmunu hissettirdi. Bu teşkîlâtın
lüzûmunu ilk hiss eden zât Solferino Muharebesi’nde hazır bulun‑
muş ve uzaktan mecrûhînin (yaralıların) günlerce topraklar üstün‑
de, nice evcâ’ (sancılar, acılar) ve ıztırab içinde kıvranıb kaldığını
görmüş olan Henri Dunan1 ’dır.
Henri Dunan bu fecâyi’i yalnız seyr ve temâşa ile kalmadı
Gastigalyon Kasabası’ndaki kadınların muâveneti ile bir imdâd
hey’eti teşkîl ve yaralalıları timar eyledi. Bil’âhire “Solferino Hâtırâtı”
nâmıyla yazdığı eseriyle bütün memâlik-i mütemeddine (uygar milletlerin) insanlarını heyecâna getirdi. Teskereciliğe ve hastabakıcılı‑
ğa vâkıf mutî ve münkad (itaatli ve boyun eğen) husûsîyle fedâkâr ve
tamamen “bî-taraf ” ve müteellim (elemli) gönüllülerin istikbâldeki
muharebelerde büyük hizmet edebilecekleri mefkûresini uyandırdı
ve merhamet-i insâniyeyi intibâha (uyanışa) da’vet etti.
Henri Dunan, Miss Naytingeyl 2 ve emsâlinin hizmetini pek iyi
1
Henri Dunan/Dunant (1828-1910): Selahattin Eyyûbî’nin Üçüncü Haçlı Seferi esnasında
Kudüs’teki Türk karargâhında bulunan Hıristiyan askerlerden hasta ve yaralı olanlarının
tedavi ve bakımlarına izin verişini yazdığı kitabında anlatan Cenevre Sözleşmesine ve
Kızılhaç’ın kuruluşuna öncülük eden İsviçreli insansever. Cezayir’de borsa oyunlarına
girdi. III. Napolyon’un desteğini almak amacıyla İtalya’ya gitti. Solferino yaralılarının
durumu karşısında altüst oldu. Uluslararası kamuoyunun savaşta yaralananların
durumu ile ilgilenmesini sağlamak için 1862’de Un Souvenir de Solferino’yu (Bir Solferino
Anısı) yayımladı. Cenevre Sözleşmesinin, dolayısıyla Kızılhaç teşkilatının doğmasını
sağladı. Ömrünün son yıllarını yoksulluk içinde geçirirken aldığı, Federal Konsey ve
Nobel ödülleriyle eski şöhretine kavuştu.
2
Miss Naytingeyl/Florence Nightingale (1820-1910): Modern hemşireciliğin kurucusu.
Florence Nightingale, 1820 senesinde İngiltere’nin Florence şehrinde doğmuştur.
Babası, zengin bir arâzi sâhibiydi. Bu devirde hemşirelik mesleği, yalnız fakir kızların
meşgul olacağı aşağı bir meslek kabûl edilirdi. Florence Nightingale, genç kızlık çağına
geldiği zaman, âilesinin karşı koymasına rağmen, idealist karakteri sebebiyle hemşire
oldu. Kaisers Werth ve Paris’e giderek hasta bakımı ve hastahâne yönetimi konusunda
incelemeler yaptı, eğitim gördü. 1853’te Londra’daki Hasta Kadınların Bakım
Kurumunun yöneticiliğine getirildi. 1853-56 Kırım Muharebesi sırasında Osmanlı
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hatırlıyordu ve hatta “Beşeriyete iyilik için kadınlığın te’sîri pek
kıymetdârdır. Bu te’sîr gittikçe tezâyid edecek (artacak) ve nâfi’ se‑
mereler (faydalı ürünler) verecektir.” diyordu. Henri Dunan husûsî
bir muâhede ile bir alâmet-i teşhis olmak üzere “Labarum” ismiyle
yâd kılınan ve nâm-ı nâme-i Mesih’in (Hz. İsa’nın ismine izafeten)
ilk harfiyle bir haç şeklini hâvi bulunan (ihtiva eden) bir sancağın,
bir ra’yet-i mukaddesin (kutsal bayrağın) kabûlü halinde maksada
vusûl (amaca ulaşmanın) mümkün olacağını düşündü.
Gerçi 1859 senesine kadar hengâm-ı harbde her millet seyyar
hastahâneleri için husûsî bir sancak kullanmakta idiyse bu sanca‑
ğın elvanı (renkleri) düşman askerleri tarafından bilinmediği için
hastahânelere hücûm edilib mecrûhîn ya tevkif veyâhud tedâvî edi‑
lirken ve hatta etıbbâ (doktorlar) îfâ-yı vazîfe esnâsında itlâf olunuyor‑
du (telef ediliyordu). Dunan’ın neşr eylediği kitaplarla telkin eylediği
efkâr tedrîcen (13) cihân-ı medeniyetin her tarafında te’sîrini gös‑
termeye başlamış idi. İsviçre’de Cenevre ve Bal Menâfi-i Umûmîye
Cemiyetleri Dunan’ın vaz’ eylediği esasları kabûl eylemiş idi.
1863 senesinde Cenevre Menâfi-i Umûmîye Cemiyeti muhârib
ordulara gönüllü hastabakıcılarından mürekkeb bir hey’etin terfik
ve ilhâkı mes’elesini mütâlaa için beş zâtdan-ki Dunan da bu hey’ete
dâhil idi- mürekkeb bir komisyon teşkîl eyledi.
Dunan her memlekette mecrûhîne imdâd için “millî” komite‑
ler teşkîlini ve bu komiteler arasında da beyn-el-milel bir ittihâd
te’sîsini ve bu Cemiyet’in vakit vakit ictimâ’ını teklîf ediyordu.
Devleti’nin müttefiki olan İngiliz ordusundaki yaralılara bakmak üzere gönüllü
hemşire ve râhibelerle İstanbul Selimiye Kışlası’nda kurulan askerî hastahâneye
gönderildi. Yaptığı başarılı çalışmalarla yaralılar arasındaki yüksek ölüm oranının
giderek düşmesini sağladı. Savaş bittikten sonra döndüğü İngiltere’de yeni kurulan
Ordu Sağlığı Kraliyet Komisyonunda görev aldı. Verdiği başarılı hizmetler sebebiyle
Nihtingale’nin adı, Selimiye Kışlasında çalışırken oturduğu kulede açılan müzeye
ve 1961’de İstanbul’da öğretime başlayan ilk Yüksek Hemşirelik Okuluna verildi.
İstanbul Çağlayan’da Nightingale’in adını taşıyan bir hastahâne de bulunmaktadır.
Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ta başlayan hafta bütün dünyada Hemşirelik
Haftası olarak kabûl edilmiştir. Ölümünden üç yıl önce İngiliz Kralı’ndan Britanya
İmparatorluğu ve İnsanlık Yüksek Hizmet Madalyası alan ilk kadın odur.
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Cenevre’de in’ikâd eden ilk Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer (Kızılhaç) Konferansı’ndan evvel yaralılara,
hastalara bakmakta büyük yararlık ve hatta Kırım Muharebesi’nde Selimiye Kışlası’nda fevkâlâde
fedâkârlık gösteren Miss Florans Naytingeyl 1910 târihinde vefat eylemişdir.

1863 sene-i Mîlâdisinde
Cenevre’de Salîb-i Ahmer
Cemiyeti’ni te’sîs edenler:

Henri Dunan

General Dö For
(ortada)

Doktor Munuvar

1863 sene-i Mîlâdisinde
Cenevre’de Salîb-i Ahmer
Cemiyeti’ni te’sîs edenler:

Güstav Moniye

General Dö For
(ortada)

Doktor Lui Appiya
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Muallim Doktor Abdullah Bey

Mekteb-i Tıbbiye Nâzırı
Doktor Marko Paşa

Edhem Paşa

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa

Veli Paşa
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Muallim Doktor Kırımlı Aziz Bey
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin İlk Hâdimleri
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1869 senesinde teşekkül eden Cemiyet’in Nizamnâme-i
Esâsiyesi’ni kaleme alanlardan:
Hekimbaşı Doktor Salih Efendi

“Mecrûhîn-i Askeriye İâne Cemiyet-i Umûmîyesi’nin”
teşkîlini tervic eden Tıbbiye-i Mülkiye Reisi:
Doktor Serviçen Efendi

1293 (1877) senesi “Hilâl-i Ahmer İdâresi” a’zâsından
bulunan ve “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin”
ihyâ-yı te’sîsinde pek çok hizmet eyleyen:
Faik Paşa Della Soda

DR. BESİM ÖMER

1893 senesinde Osmanlı ve ecnebîlerden teşekkül eden
“Mecrûhîn ve Maraza-yı Askeriyeye Muâvenet Cemiyeti”
Birinci sırada [soldan sağa]: Nuri Bey, Doktor Barteleti, Nuriyan Efendi

Doktor Arif Bey [Reis], Doktor Sarel, Foster, Feridun Bey
İkinci sırada: Doktor Savastapolo, Luval, Faik Paşa, Eşref Efendi, General Mot,
Fon Hess, Doktor Peştemalciyân Paşa
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne ilk defa bir hayli
iâne cem’ eden Refet Paşa
Refîka-yı Muhteremesi

Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin ilk Reisi
Refet Paşa

Reis-i Hâzır Hüseyin Hilmî Paşa

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmî A’zâsından
Doktor-u Mütekâid Mehmed Ali Beyefendi
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1911-1912 senesinde Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesi Hey’eti: Oturanlar
[sağdan sola] Mösyö Ader, Güstav Möniye, Odiye, Doktor Muallim Despin, A. Möniye

Ayakta duranlar [sağdan sola]: Mösyö Alfred Gotiye, Kamil Favr, Mösyö Navil, Mösyö
Doktor Ferider
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Balkan Muharebesi’nde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hey’et-i Merkeziyesi:
Birinci sıra, sağdan sola: Doktor Muallim Besim Ömer, Besarya Efendi, Doktor İsmail
Besim Paşa, Nazif Paşa, Azmî Beyefendi [Reis-i sâni], Doktor Lambigi Paşa, Doktor
Abidin Bey, Doktor Hakkı Şinâsi Efendi.

İkinci sırada, sağdan sola: Yusuf Râzî Beyefendi, Kamhî Efendi, Asadoryan Efendi,
Doktor Muallim Esad Paşa, Doktor Muallim Celâleddin Muhtar Beyefendi, Doktor
Muallim Âkil Muhtar Beyefendi, Diran Kelekyan Efendi.
Üçüncü sırada, sağdan sola: Doktor Kilisli Rıfat Beyefendi, Doktor Besim İzzeddin
Beyefendi, Kemal Ömer Bey, Haydar Beyefendi, Keresteriyân Efendi.
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Komisyon memâlik-i muhtelifede (çeşitli memleketlerde) şefkât
ve merhamet ile müşte’hîr (şöhret bulan) zevât-ı ma’rufenin (tanınmış kişilerin) da’vetiyle Cenevre’de bir konferans akdine karar
verdi. 1863’te in’ikad eden bu konferansta mühim ba’zı müzâkerat
cereyân eylemiş idi. Her orduda bi-l-hâssa harb esnasında tama‑
mıyla hizmet-i sıhhiyede bulunulamadığı nazar-ı dikkate alınarak
teşkîlât-ı sıhhiye-i askeriyeye muâvenet ve mecrûhîne imdâd (yaralılara yardım) eylemek üzere her memlekette birer millî “Cemiyet-i
Hayriye-i Mülkîye” te’sîsine ve teşkîlât-ı sıhhiye-i askeriyenin daha
ziyâde te’mîn-i intizâm ile muhârib devletlere âid sâbit ve seyyar
hastahânelerin ve buralarda yaralıya imdâda şitâban olan (koşan)
me’mûrîn-i sıhhiyenin te’mîni bî-tarafîsi için teşebbüsât-ı lâzımede
bulunulmasına ve me’mûrîn-i sıhhiyenin silâh-endâz efrâd-ı aske‑
riyeden ve emâkin-i sıhhiyenin (sıhhi mekanların) ebniye-i sâireden
(diğer binalardan) tefrîki (ayrılması) için bir alâmet-i mahsûsa (özel
işaret) kabûlüne karar verildi.
Cenevrelilerin düşündüğü cihet Cemiyet’in programındaki
kısmî siyasî ve kânûnî için makamât-ı resmîyenin ibzâl-i sahâbet (sahip çıkılarak yardımların esirgenmemesi) ve himayât eylemesini te’mîn
idi. 1864 senesinde Fransa hükûmetinin bir tahrîrât-ı umûmîyesiyle
İsviçre Meclis-i Umûmîsi nâmına hükûmetlere gayr-i resmî ve beynel-milel konferansta kararlaştırılan husûsâtın resmen de tedkîk ve
müzâkeresi için birer resmî murahhas i’zâmı (14) iltimâsına (resmi
delege gönderilmesi talebine) dâir da’vetnâmeler gönderildi.
Da’vet edilen küçük, büyük hükûmetlerden yalnız on ikisi mu‑
rahhas (delege) gönderdi. Bu murahhaslar on maddeden ibâret bir
muâhedeyi vâz’ı imzâ’ eylediler. Brezilya, Meksika, Hükûmet-i
Osmâniyye ve Yunanistan tam zamanında murahhas göndere‑
medikleri için beyân-ı teessüf etmişler ve bunlardan son üçü işbu
ittihâd-ı siyâsiyeye ileride iltihâk edecekleri (katılacakları) hakkında
ümîd vermişlerdi.
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İşte asıl Cenevre Muâhedesi’nin esası bu konferansta takarrür
etti. Yavaş yavaş “Muâhedenâme” ilk konferansta isbât-ı vücûd et‑
meyen (bulunmayan) hükûmetlerce de kabûl ediliyordu. Bu aralık
her memlekette teessüs edecek cemiyetin konferans mukarrerâtına
muvâfakatini tedkîk ve beyn-el-milel münâsebetini te’mîn eyle‑
mek üzere Cenevre’de beyn-el-milel bir “Salîb-i Ahmer Merkez
Komitesi” teşkîline karar verildi.
Bil’âhire ba’zı mevadd (maddeler) ve bi-l-hâssa muharebe-i bah‑
riyeye dâir bazı husûsât ilâvesiyle mukâvelenâmenin ikmâli için
yine Cenevre’de ve bunu müteâkib diğer birçok yerlerde konfe‑
ranslar ictimâ’ etti. Bugün her dört beş senede bir “Salîb-i Ahmer”
Cemiyetlerinin münâsebâtını te’mîn ve bu bâbda tahakkuk etti‑
rilmiş terakkiyât ve müzâkerâttan istifâde eylemek üzere muhtelif
memleketlerde a’zâsı Salîb-i Ahmer Cemiyetleri murahhaslarından
ve me’mûrîn-i resmiyeden (resmi memurlardan) ibâret olmak üze‑
re kongre ve konferanslar in’ikad eylemektedir (toplanmaktadır).
Hatta 1907 târihinde Londra’da in’ikad eden Sekizinci Salîb-i
Ahmer Beyn-el-milel Konferansına taraf-ı hükûmetten ve bil’âhire
1912 senesinde Vaşington’da ictimâ’ eden Dokuzuncu Beynel-milel Konferansa Hilâl-i Ahmer Cemiyetimiz ve Hükûmet-i
Osmâniyyemiz cânibinden bendeniz a’zâ ve murahhas intihâb olun‑
muş idim.
Cenevre’de ilk in’ikad eden konferansta da’vete icâbet eden a’zâ
tarafından ta’lik edilmek üzere bir alâmet ve işâret intihâb edilmiş
(seçilmiş) (15) idi. Bu işâret Salîb-i Ahmer’i hâvi beyaz bir bazubend
(kolbağı) idi. Ahâli bu alâmeti görünce bunu kollarına bağlayanla‑
ra “Salîb-i Ahmer Cemiyet-i A’zâsı” ünvanını verdiler. A’zâ dahi bu
ünvânı kabûlde isti’câl (tez olmasını istemek) gösterdi. Şefkâti ve hâl-i
bî-tarafîyi göstermek üzere kabûl olunan “Salîb-i Ahmer” işâreti
Cemiyetin ibtidâ-yı teşekkülüne âid mazbutât-ı târihiyenin kaydına
göre “Labarum” ismiyle yâd olunub nâm-ı Mesih’in (İsa peygamberin) ilk harfiyle bir haç şeklini hâvi bir râyet-i mukaddese remzen
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işâret ve delâlet add edildiği halde bil’âhire mezkûr alâmetin din
ile hiçbir alâkası olmadığı ve konferansın Cenevre’de in’ikadına
telmîhen ve teberrüken (işaret ve uğur sayma) İsviçre bayrağınının
hafifçe ta’dil edilerek mecrûhîn ve maraza-yı askeriyeye muâvenet
eden hey’et için alâmet-i bî-tarafî olmak üzere kabûl edildiği ge‑
rek muharrerât-ı resmîyede ve gerek konferanslarda mükerreren ve
te’yiden zikr ve beyân edilmiştir.
Hilâl-i Ahmer’in Kuruluşu
İşte Hanımefendiler! Salîb-i Ahmer’in târihçesini şöylece söy‑
ledikten sonra Hilâl-i Ahmer’in ne zaman teessüs eylediğini (kurulduğunu) ve hilâlin memleketimizde ne yolda ve ne sûretle salîb
makamına kaim olmak üzere kabûl edildiğini de size bir nebze arz
edeyim.
Bizde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ne zaman ve nasıl teessüs eyledi?
İsviçre’de kain Cenevre şehrindeki Menâfi-i Umûmîye Cemiyetince
“Muhârib ordularda gönüllü hastabakıcılardan merekkeb hey’etlerin
bulunması”, “her memlekette mecrûhîn-i askeriyeye imdâd (yaralı askerlere yardım) için millî cemiyetler teşkîl edilmesi” müzâkere
edildiği sırada bu husûsları iyice tedkîk ile kâbil-i icrâ birtakım
kararlara rabt eylemek üzere ilk def ’a olarak bu fikr-i şefakat-nisâr
(şefkat dağıtan) ileri süren Henri Dunan’ın da dâhil bulunduğu (16)
bir komisyon teşkîl edildiğini söylemiş idim.
Gerek komisyon ve gerek Menâfi’i-i Umûmîye Cemiyeti
mes’elenin ehemmiyetiyle mütenâsib bir sûrette tedkîk ve mütâlaası
için her memleket erbâb-ı şefakat ve merhametini, bir çok ma’rûf
zevâtı (tanınmış kişileri) Cenevre’ye davet eylemiş ve bu vechile 1863
senesinde İsviçre’nin bu şehrinde beyn-el-milel gayr-i resmî bir kon‑
ferans in’ikad eylemiştir (toplamıştır). Kemâl-i teessüfle söylerim ki
bu konferansta hiçbir Osmanlı bulunmamıştır.
Mukarrerâtın (kararların) resmî bir şekle vaz’ı için 1864 senesin‑
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de yine Cenevre şehrinde beyn-el-milel bir konferans in’ikad eyledi
ve bu konferansta esaslı mukarrerât ittihâz edildiği gibi ayrıca bir
muâhedenâme tanzîm edildi. Yine müteessif-âne (üzüntü duyarak)
söylerim ki, Hükûmet-i Osmâniyye bu konferansa ne iştirâk etmiş
ve ne de vak’i olan da’vete icâbet eylemiştir.

Yalnız bil’âhire bu muâhedenâme ba’zı devletlerce tasdîk ve
kabûl edildiği sırada Hükûmet-i Osmâniyye de “zâhiren fâidesi ol‑
mayan şu işten bir mazarrat da husûle gelemiyeceği” mütâlaasıyla
ve mukâvelenâmenin kabûli için tevâlî eden (birbiri ardına gelen)
teklîfleri büsbütün red etmemek için metn-i muâhedeyi 1865 senesi
Temmuzunun beşinde imzâ’lamıştır.

Fakat memleketimizde bu muâhedenâme müfâdına (kavram)
tevfîkan millî bir cemiyet teşkîli için ne hükûmet ve ne de efrâd
meşgûl olmağa lüzûm görmemişlerdir. Çünkü bu mes’ele gerek
ahâlîce ve gerek “ricâl-i devlet”ce ehemmiyetsiz görüldüğü gibi
Bâb-ı Âli’ce de gayr-i kabil-i icrâ evhâm ve hayâlattan” ibâret add
edilmiş idi.
1869 senesinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne muallimlerinden
Abdullah Bey’in musirr-âne (ısrarla ve inatla) teşebbüsâtı üze‑
rine Cenevre Mukâvelenâmesine tevfîkân Mekteb-i Tıbbiye
Nâzırı Marko Paşa’nın3 riyâsetinde   bir   “Mecrûhîn-i Askeriyyeye
İâne   Cemiyet-i
Umûmîyesi İstanbul Komitesi” teşekkül etti ise de kaleme alınan
nizâmnâme lâyıhâsı Bâb-ı Âli’ce çok zamanlar sürüncemede bı‑
3

Marko Paşa (Marko Apostolidis) (1824-1888): Ünlü hekimlerimizdendir. Bugün
Yunanistan’ın sınırları içinde bulunan Sira Adası’nda 1824 yılında dünyaya geldi.
Tıbbiye-i Şahâne’de okudu ve 1851 yılında mezun oldu. Hekim olduktan sonra herkesi
dinlemesi, hastaları ile ilgilendiğini karşısındakine inandırması ve nezaketi ile tanındı.
Kısa zamanda şöhret basamaklarını geçen Marko, Tıbbiye-i Şahâne Nazırlığı (Tıp
Fakültesi Dekanlığı)na getirildi. Kendisine giden hastalar, dertlerini anlattıktan sonra
gördükleri ilgiden ümitlenirler, fakat uzun zaman bekleyerek bir çare bulunmadığına
da şahit olurlardı. Bunun için çare bulunmayan sıkıntıları, dertleri anlatabilmek için
“Sen git derdini Marko Paşa’ya anlat” sözü darbı mesel haline geldi.
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kurulması ve teşkilatlanmasında çok gayret
gösterdi. Birinci Meşrutiyetten sonraki A’yan Meclisinde üyelik yapan Marko Paşa,
1888 yılında İstanbul’da öldü.
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rakıldı. Sonraları bir aralık bu lâyiha Beyoğlu’ndaki “Cemiyet-i
Tıbbiye-i Şâhâne” ye havâle edilmiş idi.

(17) Cemiyet-i Tıbbiye tarafından kaleme alınan kararnâme
de görülen “... esâsen bir Salîb-i Ahmer’den ibâret olub iktizâ’sına
göre bir Hilâl-i Ahmer’e tahvili de kolay olan Cenevre bayrağı”
ve “şefekât-ı umûmîyeden mütevellid iâne-i umûmîyeyi kolaylıkla
istihsâl için erkekler kadar kadınlardan da istifâde mümkün olaca‑
ğı*” cümleleri nazar ve ehemmiyeti câlibdir.
Gerek lâyıha ve gerek bu kararnâme üzerine Cemiyet’in artık te‑
essüs eylediği zann olunmuş ise de bir müddet sonra Bâb-ı Âli’ce yal‑
nız lâyıha değil, “Cenevre Muâhedesi” bile unutulmuş ve mecrûhîn-i
askeriyyeye iâne fikr ve gâyesi büsbütün ortadan kalkmış idi.
1876 senesinde Sırbiye ve Karadağ Muharebeleri zuhûr etmiş
ve bir müddet sonra pây-ı tahta (başkente) her taraftan vürûd eden
mecrûhların (gelen yaralıların) perîşâni-i hali umûmun nazarı-ı
dikkatini celb eylemekle mecrûhîn-i askeriyeye muâvenet ihtiyâcı
şiddetle hiss edilmeğe başlamış ve Hükûmet-i Osmâniyye metn-i
muâhedeye vaz’-ı imzâ’ eylediği târihten itibâren ancak onbir sene
sonra bu mühim muâhede ahkâmından istifâde eylemek lüzûm-u
mübremini hiss edebilmiştir.
Bununla berâber, yine kimse bu vâdîde kendi başına bir çığır
açmak   teşebbüsünde   bulunmamış ve ancak Cenevre Beynel-milel   Komitesi   Reisi   Mösyö   Muniye’nin Doktor
Peştemalciyan
Efendiye4 -ki bil’âhire paşa olmuştur- irsâl eylediği bir tahrîrât
üzerine aynı sene Ağustosunun onikisinde ise alâka-dâr ba’zı
nezâretlerden gönderilen murahhaslar da hazır bulunmak üzere

* Bil’âhire “Askere Muâvenet Cemiyeti”ni Zât-ı Hazret-i Padişâhi ve Vâlide Sultan Efendi
Hazretleri taht-ı himâyelerine almışlardır. Zât-ı Hazret-i Şehriyârinin vâlideleri ve
Cennetmekân Sultan Abdulmecid Han’ın dördüncü kadınları tarafından muhadderât-ı
Osmâniyyeye hitâben neşr edilen beyânnâme burada şâyân-ı zikr ve kayıttır.
4

Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahâne üyelerinden Peştemalcıyan Efendi.
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Marko Paşa’nın riyâsetinde Mekteb-i Tıbbiye’de bir ictimâ’ vak’i
olmuş ve yeniden yeniye bir “Muâvenet Cemiyeti” teşkîl lüzûmu
ile iştigâl edilmiş ve işte bu ictimâ’da “Asâkir-i Osmâniyye’nin
hissiyatı dîniyesine riâyeten “Salîb-i Ahmer işâretinin tebdîli ile
alâmet-i fârikanın (18) “Hilâl” sûretinde kabûlüne ve bunun orduya
ta’mîmine ve bu bâbda düvel-i muazzamanın ârâ-yı umûmîyesine
(genel kamuoyuna) mürâcaat edilmesine karar verilmiştir.
İstanbul’da “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Merkez Komitesi”
1877 senesi Nisanının ondördünde teşekkül etmiştir. Cemiyet cel‑
selerini Dolmabahçe Saray-ı Hümâyûnu’nda akd ederek her taraf‑
tan ve husûsîyle Memâlik-i İslâmiyeden, Hindistan’dan gelen iânât
ile mecrûhîn ve marazay-ı askeriyyeye (hasta askerlere), muhâcirîne
muâvenet etmeğe başlamış ve vürûd eden iânât-ı nakdiye (gelen
para yardımı) 72.583 Osmanlı Lirasına bâliğ olmuş idi. 1878 senesi
Haziran nihâyetine kadar bu meblâğdan 61.000 küsûr lirası sarfe‑
dilmiş ve bakiye mebâli ise Cemiyet’in esas sermâyesi gibi kalmış‑
tır.
“Hilâl-i Ahmer Merkez Komitesi” bu vazîfeyi îfâdan sonra artık
Osmanlı memleket ve ordularınca hizmetine lüzûm ve ihtiyaç kal‑
mamış gibi uyumuş, daha doğrusu uyutturulmuştur.
Hanımefendiler!
İlk “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” Nizamnâmesi’nde Osmanlı ka‑
dınlığını şiddetle alâka-dâr eyleyecek ba’zı maddeler göze çarpıyor:
Bunların biri -ki altıncı maddedir- “Cemiyet’in biri erkeklere ve
diğeri kadınlara mahsûs” olduğunu ve diğeri -ki onyedinci madde‑
dir- ise “kadınlar kısmında kendilerine mahsûs bir kalemi” bulun‑
duğunu kayıt ve ityân (ispat) eylemektedir.
Bu ilk Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İstanbul’da ve vilâyâtta (vilayetlerde) yirmi iki hastahâne te’sîsi ile yirmibeş bin kadar mecrûh (yaralı) ve marîzi (hastayı) tedâvî eylemiş ve Üserâ’-yı Osmâniyye’nin
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(Osmanlı esirlerinin) sûret-i tedâvîsini tahkik ve ahvâlini teftiş için
memâlik-i ecnebîyeye me’mûrîn-i mahsûsa i’zâm etmişdir (göndermiştir).
Birkaç sene sonra gerek bu Cemiyet ve gerek sermâyesi birçok
tasavvurât-ı gasbâne (kaparcasına istekler) ve müstebidâneye (hareket
serbestisi vermemek) mevzû’u müstakîl (bağımsız bir konumnda) teşkîl
eylemiştir. Şöyle ki; 1889’da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti sermâyesi (19)
mevcûdunun Beyoğlu’ndaki Altıncı Dâire Hastahânesi’nin ta’mîri
için sarfına irâde-i seniyye (padişah izni) istihsâl edilmesi üzerine
“Cenevre Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesi” Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Riyâseti’ne nazar-ı dikkati câlib ve ihtarnâme sûretinde
bir tahrîrât göndererek Cemiyet’i bir an için uyandırmış ve bu vec‑
hile sermâyesine uzatılan dest-i ihânete (ihânet eline) bir darbe-i
men’ ve tahzîr (men etme) indirmiştir.
Cemiyet, bu târihten 1897 senesine ya’ni Osmanlı Yunan
Muharebesi’ne kadar yine “uyuya kalmış” idi. Yunan Muharebesi’nin
i’lânını müteâkib Teselya Meydan Harbinden mecrûhların vürûdu
üzerine Cemiyet’in zâten vücûdu olmayan bazı a’zâsı yeniden “bairâde-i seniyye ta’yîn edilerek!” hey’et yeni baştan teşekkül etmiş,
hâriç ve dâhilde iâne cem’ine ve cihet-i askeriyeye muâvenete başla‑
mıştır. Cemiyet mecrûhîn ve maraza-yı askeriyenin İstanbul’a nakli
için biri Golos’a5 ve diğeri Selânik’e olmak üzere iki vapur tahsîs ve
ciheti askeriyeye üçyüzelli kıyye (449 kg) kinin tevdî’ eylemiştir.
Muhâbereyi müteâkib, Cemiyet yeni baştan canlanmak iste‑
miş ise de Hâkan-ı Mahlu (tahtından indirilmiş hükümdar - II.
Abdülhamid) 2 Eylül 1318 (15.9.1902)   târihli irâde-i   seniyye‑
siyle   “Bu bâbda
kendisinin ba’zı tasavvurâtı olduğundan” bahs ile “şimdilik bu işin
ta’vîk (askıya alma) ve te’hîrini” ferman buyurmuştur.
5

Osmanlı dönemine Tırhala Sancağına bağlı kaza. Bugün Yunanistan’ın aynı adı
taşıyan şehiri.
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Bundan sonra bir aralık Cemiyet, Rus ve Japon Muharebesinde
muhârib devletlere muâvenet eylemek istemiş ise de bu teşebbüsün
Yıldızca haber alınması üzerine Mabeynden Bab-ı Âli’ye ‘Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’nin mevcûd sermâyesi miktarının tahkiki emr
edilmiş ve bu emre taraf-ı Sadâret’ten “Bank-ı Osmani’ye mevdû’
ve beş on-bin liradan ibâret olan bu sermâyeye el sürülmesi caiz
olmıyacağı” cevâbı verilerek Hilâl-i Ahmer’e karşı tertîb edilen
yeni bir tecâvüz ve suikastın önü alınmıştır.
Bu târihten 1907 senesine kadar Cemiyet yine hâb-ı gaflete (gaflet uykusuna) (20) dalmıştır. Ancak sene-i ma’rûzada Hâriciye Nâzırı
bulunan Tevfîk Paşa’nın teşebbüsât-ı musirr-anesi (ısrarlı teşebbüsleri) üzerine Londra’da in’ikad eden Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer
Konferansına bendenizin murahhas olarak gönderilmekliğime
müsâade edilmiş idi. İznin geç sâdır olmasından dolayı Londra’ya
konferansın hemen sedd olunacağı (kapanacağı) gün vâsıl olduğum
gibi elimde tâlimat nâmına hiçbirşey bulunmadığı halde Memâlik-i
İslâmiye ve Osmâniyye için “Hilâl-i Ahmer” işâretinin “alâmet-i bîtarafî” olarak kabûlü lüzûm ve mecbûriyetine dâir beyânâtta bulun‑
muş idim. Avdetimde ne me’mûriyetim ne de ne yaptığım hakkında
hiçbir taraftan hiçbir suâl vârid olmadı. Konferanstaki beyânâtımın
memleketimizi ve hükûmetimizi hiç de alâka-dâr etmediğini eseflerle
görmüş idim. Cemiyeti Zaman-ı Meşrûtiyyete kadar hab-ı mu’tadına
(alışageldik uykusuna) dalmış buluyoruz.
1908 senesinde vuku’a gelen inkılâbı ve meşrûtî idârenin te’sîsini
müteâkib birbuçuk senelik bir müddet zarfında Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin yeniden teşkîli için zemîn-i müsâid ihzâ edildikten
sonra “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin İhyâen Teşkîli” ile ciddî bir
sûrette iştigâl edildi. Bu sırada bir taraftan Hilâl-i Ahmer A’zâyı Müessisinden Della Soda Faik Paşa6 Cemiyet’in yeniden teşkîli
6

Della Soda Faik Paşa/Francesco Della Sudda (1814-1866): İtalyan kökenli eczacı. 12
yaşında İstanbul’a gelerek önce bir yetimhâneye yerleşti. Ardından bir eczaneye çırak
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lüzûmuna dâir teşebbüsâtta bulunmakta, diğer cihetten de o zaman
Hâriciye Nâzırı bulunan Rıfat Paşa Hazretleri’nin refîka-yı muhte‑
remleri bir “Şefkât Pazarı” küşâdı sûretiyle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
için sermâye hazırlamakta idi. Bu serginin hâsılatı hemen dört bin
liraya bâliğ olmuş idi. Bu aralık Cemiyet’in nizamnâme-i esâsisi
lâyıhası da tertîb edilerek Şûra-yı Devlet’in nazar-ı tasvibinden ge‑
çirilmiş ve irâde-i seniyyesi istihsâl kılınmış idi.
İşte bütün bu muâmelâttan sonra Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin (21) yüz a’zâyı müessisinden (kurucularından) teşek‑
kül eden Meclis-i Umûmî 1911 senesi Nisanının yirmisinde ilk
def ’a olarak o zaman sadrâzam bulunan Hakkı Paşa Hazretleri’nin
riyâseti altında Tokatlıyan Oteli salonunda in’ikad eyleyerek otuz
zattan ibâret olan “Merkez-i Umûmî” intihâbâtını (seçimlerini) icrâ
etti.
Bundan başka Zât-ı Hazret-i Padişâhî Cemiyeti taht-ı himâye-i
mülikânelerine aldıkları gibi riyâset-i fahrîyesini de veliaht-ı saltanat Yusuf
İzzeddin Efendi Hazretleri der-uhde buyurdular. Merkez-i Umûmî bir
hafta sonra birinci def’a olarak Dâire-i Umûr-u Sıhhiye’de ictimâ’ ede‑
rek “Hey’et-i İdâre”yi intihâb eyledi (seçildi). Bil’âhire Merkez-i Umûmî
Celesâtını (oturumlarını) Cemiyet’in Reis-i Fahrîsi olan Veliaht-ı Saltanat
Hazretlerinin ihsan ve tahsîs buyurdukları Tophâne’deki binâda akde
devâm eyledi. Bu son senelerde Hey’et-i Merkeziye, Cemiyet’in Sultan
Mahmud Türbesi civârında istikrâ eylediği (kira ile tuttuğu) hânede
akd-i ictimâ’ eylemektedir.
İşte Hanımefendiler! Şimdiki Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bu yolda
teşekkül eyledi.

olarak girdi. Bir süre sonra Maltepe Askeri Eczahânesine eczacı yardımcısı oldu. Daha
sonra Ordu Eczanesi Müdürü oldu. Müslümanlığı kabul ederek Faik adını aldı. Kırım
Savaşı sırasındaki hizmetlerinden dolayı ferik rütbesine yükseldi.
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar Hey’eti’nin
Kuruluşu
Şimdi de “Hanımlar Hey’eti”nin ne sûretle teşekkül eylediğini
hikâye edelim:
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nizamnâme-i esâsiyesini tevfîkan
her memlekette mümâsil-i cemiyet-i sâire gibi mesâi-i insâniyet
perverânesine hanımları da teşrîk eylemeği düşündü.
Hanımefendiler! Cemiyet’in nizamnâmesinde görüleceği vechi‑
le sizin bu bâbda ne derece azîm-i istifâdeler, te’mîn eyleyeceğiniz
def ’a’ten (bir defada) tekdîr olunamadığından “inas kısmı” bahsinde
ve kırküçüncü maddede vazîfeniz, “iânet cem’i ve levâzım ihzârı”
sûretiyle tahdîd ve erkekler hey’et-i merkeziyesine kıyâsen derece-i
mevki’niz (22) pây-ı tahtta (başkentte) bile yalnız merkez ve şûbeler
teşkîli ile taksîr edilmiştir ki, böyle bir kaydın vücûdu menşe’ ve esas
şefkât ve merhamet olmak itibâriyle doğrudan doğruya ve tamâmen
nisâiyete (kadınlığa) âid bulunması lâzım gelen bir teşebbüste
bile kadınların tahdîd-i mevki’ ve taksîr selâhiyeti ve hidemât-ı
insâniyet-perverâneye bîhakkın âdem-i teşrîki (işbirliği yoksunluğu)
nizamnâme lâyihasının esnâ-yı tertîb ve tanzîminde hazır bulundu‑
ğum hâlde hanımların da mesâi-i hilâliyeye erkeklerle musavâten
lüzûm ve faîde-i teşrîki husûsuna âid müdafâat ve teşebbüsâtta he‑
men yalnız kaldığım cihetle bendenizce cidden câlib-i ar ve hacâlet
(utanç verici) add olunmakta idi. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
“inas kısmının” teşkîline birkaç def ’alar teşebbüs edildi ise de mu‑
vaffak olunamadı.
Nihâyet celselerinin birinde Hey’eti Merkeziye meslek ve
ihtisâsım cihetiyle şehrimizin birçok âilelerini tanımak şerefine
mazhariyetimden dolayı bendenizi bu hizmet-i müftehire ile tavzif
eyledi (vazîfelendirdi).
Osmanlı İmparatorluğu Pây-ı Tahtında ve Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti nezdinde Osmanlı kadınlığını temsil ede‑
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cek hey’eti muhteremenin şu’be veya veza’ifi mahdûd bir merkez
sûretinde bir “inas kısmı” teşkîli aleyhinde ve kadınlarımızdan da
erkekler gibi yüz a’zâyı müessise intihâbı ile aralarından otuz kişilik
bir hey’eti merkeziye ve bu hey’eti merkeziyyeden bir hey’eti idâre
tefrîk lehinde olan müdâfaat ve teşebbüsât-ı âcizânem netîcesinde
cümlenizin bildiğiniz vechile en muhterem âilelere mensûb hanı‑
mefendilerin müzâheret ve muâveneti ile Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Hanımlar Hey’eti’ni teşkîle muvaffak olabildik. Bu
bâbda Osmanlı nisa’iyet-i muhteremisine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
nâmına beyân-ı teşekkür ve ayrıca kendi nâmıma da arz-ı minnetdâr eyler ve aynı zamanda bu gibi Cemiyetin ilk tesîsleri sırasında
dâima vâkî’ (koruyan) olageldikleri gibi nasılsa o aralık a’zâ-yı mü‑
essise arasına idhâl edilemeyen ve isimleri unutulan hanımefendi‑
lerden de isti’fâ-yi kusûr ederim (özür dilerim). (23)
Her ne kadar bu vechile hanımlardan bir hey’et-i merkezi‑
ye teşkîli bidâyeten erkekler merkezinde bazı zevatca (kişilerce) nizamnâmeye muhâlif görülerek itiraz edildi ise de bu gibi
teşkîlâtın tevsî’i ile istihsâl kılınacak fâideyi ve Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin esâsı olan şefkât ve merhamet gibi ulvî hislerin
kadınlardaki derece-i teâli ve taammümünü (umûmîleşmesini)
nazâr-ı dikkate alanlarca derhâl mazhâr-ı tasvib ve kabûl olun‑
muştur. İşte bu vechile yüz a’zâ-yı müessisesi olan Hanımlar
Hey’eti Merkeziye ve İdâresi 1328 (1912) senesi nihâyetinde tesîs
eylemiş ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Osmanlı Kadınları Hey’eti
Umûmîyesi Riyâset-i Fahrîyesi Bâ-irâde-i Hazret-i Pâdîşahî
1328 (1912) senesi Martında devletlû ismetlû Başkadınefendi
Hazretleri tarafından kabûl buyurulmuştur.
A’zâ-yı müessise-i fa’âliyeden başka, sultanlar hazerâtı ve Vâlide-i
Hîdivî (Mısır valisinin annesi) Hanımefendi Hazretleri a’zâ-yı
müessise-i fahrîyeliği kabûl eylemişlerdir. İşte Hanımefendiler!
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar Hey’eti bu vechile teşekkül et‑
miştir. Bu sûret-i teşekkül esâsen erkekler hey’et-i merkeziyesince
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kabûl edilmiş ise de nizamnâme-yi esâsiyenin bu husûsa âid mad‑
desi tahsîs edilerek hanımefendilere âid vezâifin tevsî’ine kadar
hâl-i hazırın devâmı münâsib görülmüştür.
İşte Hanımefendiler, bu sebebden dolayı nizamnâme mûcibince
hey’et-i merkeziye ve hey’et-i idâre a’zâsı meyânında teşekkülünden
beri hemen hiçbir tahavvül (değişiklik) olmamıştır.
Hilâl-i Ahmer’e ‘Hilâl’ Alâmet-i Fârikasının
Resmen Verilmesi
Gelelim, Cenevre Mukâvelesine tevfîkân esnâ-yı muharebe‑
de beyn-el-milel bir alâmet-i bî-tarafî gibi kabûl olunan Sâlib-i
Ahmer’in memleketimizde “Hilâl-i Ahmer” işâretine sûret-i tahav‑
vülüne:
Hanımefendiler! Hükûmet-i Osmâniyye hemen otuzdört, daha
doğrusu yirmisekiz sene bu Hilâl-i Ahmer işâreti ile iştigâl (24)
eylemiş ve 1876 senesi muhârebâtında başladığı teşebbüsâtı ancak
1907 senesinde bir netîce-i muvaffakaya îsâl edebilmiştir (ulaştırılabilmiştir).
Devlet- i Osmâniyye’nin 1865 senesinde Cenevre Muâhedesi’ne
vaz’-ı imzâ’ eylediği zaman bu Salîb-i Ahmer alâmeti mes’elesini
hiç nazâr-ı dikkate almaması ya alâka-dârânın gaflet ve ihmâlinden
ileri gelmiş yâhud, daha doğrusu ricâl-i devletçe bu muâhedeye âid
esasların “gayr-i kabîl-i icrâ evhâm ve hayalâttan” ibâret olduğuna
dâir hâsıl olan kanâat te’sîriyle bu mühim terrakkilerden istifâde
edilememiştir.
1876 senesinde Sırbiye ve Karadağ Muharebesi başlayarak bir‑
çok mecrûhların gelmesi üzerine bir imdâd ve muâvenet cemiyeti‑
nin teşkîli lüzûmu hiss olunmuş ve bu mes’elenin tezekkürü (konuşulması) için Mekteb-i Tıbbiye’de ilk def ’a olarak bir hey’et ictima’
etmiştir.
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Bu hey’etin Bab-ı Âli’ye takdîm eylediği kararnâmede “maksadın
te’hîri icrâsı alâmeti-i fârikanın Salîb-i Ahmer olmasından ileri geldi‑
ği” dermeyan edilerek “memleketimizde salîbin tahavvülü ile yerine
Hilâl-ı Ahmer’in ikâmesi” teklîf edilmiş ve bu teklîfe alâka-dârânca
verilen cevapta; “alâmet-i fârika olan Salîb-i Ahmer’in âsâkir-i
şâhânece kabûlünde mahzûr görüldüğünden Salîb-i Ahmer maka‑
mına kaim olmak üzere Hilâl-i Ahmer’in alâmet-i fârika ittihâz ve
bunun bî-taraflık işâreti gibi kabûlü için tekmîl Ordu-yu Osmâniyye
ta’mîm edildiği” bildirilmiştir. O zaman Hâriciye Nâzırı bulunan
Safvet Paşa7 merhûm tarafından İsviçre Hükûmeti Riyâsetine çe‑
kilen telgrafta “...bugüne kadar Cemiyet’in âdem-i teşkîli sebe‑
bi Asâkir-i İslâmiyenin hissiyâtına dokunan Cenevre Muâhedesi
alâmet-i mahsûsası idi. Beyaz zemîn üzerinde Hilâl-i Ahmer’in salîb
derece ve şerâitinde bir alâmet-i bî-tarafî gibi kabûlü ve ona riâyet
için muâhedenâmeye vaz’-ı imzâ’ eden devletler nezdinde lüzûm gö‑
rülecek teşebbüsâtta bulunulması” rica edilmiştir.

7
Safvet Paşa/Saffet Paşa (Mehmed Esat) (1815-1883): Esas adı Mehmed Esat’tır. Bayazıt
Medresesini bitirdikten sonra girdiği Divan-ı Hümayun kaleminde kendisine Saffet
mahlası verildi. Fransızca bildiğinden görevinde hızla yükseldi. İki kez Hâriciye
Nazırlığı olmak üzere çeşitli nazırlıklarda/bakanlıklarda bulundu. 1878’de Hâriciye
Nazırlığı uhdesinde olmak üzere Sadrazam oldu. Almanya’da elçilik yaptı.
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(Kağliyari)de esir müteâkiben halâs olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İkinci
Trablus Hey’etinin Tunus’a muvâsalâtı
[En önde ve ortada hey’et reisi Doktor Ramin Beyefendi
bulunmaktadır.]
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Dâr-ül-fünûn’da Hilâl-i Ahmer Me’mûrları ile Ulah ve Bombay Hey’etleri

Edirne’de Osmanlı Hilâl-i Ahmer Hastahânesi Hey’eti

Dâr-ül-fünûn’da ba’zı me’mûrlar ile Rusya ve Buharalı Hamiyetli hastabakıcılar
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Ayestefanos (Yeşilköy)’ta Hilâl-i Ahmer Seyyar Hastahânesi

Kadırga Hilâl-i Ahmer Hastahânesi’nde umûm
Hindistan Hilâl-i Ahmeri’nden bazı zevat

Çanakkale’de “Çamlık mevki’inde” Hilâl-i Ahmer Seyyar Hastahânesi
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Muhâceret safahât-ı elîmesi
Sağdan ve yukarıdan üçüncü levhâda: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından muhâcirîne
nakden muâvenet
[Doktor Kıbrıslı Hafız Cemal Bey’in aldığı fotoğraflardan]
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Muhâceret safahât-ı elîmesi
Sağdan birinci levhâda: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından hasta muhâcirînin muayene ve
tedavisi
[Bu fotoğraflar Doktor Kıbrıslı Hafız Cemal Bey tarafından alınmıştır.]
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Selânik Hilâl-i Ahmer Hastahânesi
İstilâdan sonra Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne âid vezâifi der-uhde eden ve birçok hidemât-ı
insâniyetkâranesi sebkât eden İsviçreli Mösyö Feridolen Eni

Teklif eylediğim muhacir pulu
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Kadırga Hastahânesinde Enver Paşa Hazretleri ve umûm Hindistan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti

Umûm Hindistan Hilâl-i Ahmeri ve Dâhiliye Nâzırı Talât Beyefendi Hazretleri
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Teşvîkiye Hastahânesi
Balkan Harbi esnâsında Taraf-ı Eşref-i Hazret-i Pâdişâhîden te’sîs buyurulmuştur.

Hastahâne Hey’et-i Sıhhiyesi
[Ortada Sertabîb-i Hazret-i Şehrîyâri Hayri Paşa]
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İsviçre hükûmetinin 1876 senesi Teşrin-i Sani (Kasım)
nihâyetinde (25) düvel-i muhtelîfeye bu bâbda vâki’ (olan) olan
ta’mîmi müteâkib aldığı cevaplar pek müteferrik ve bu cevaplardan
bazıları cidden garibdir. Bir takımı Devlet-i Osmâniyye’nin bir
alâmet-i bî-tarafî gibi Salîb-i Ahmer’e riâyetini sened ittihâz eyle‑
mekte ve fakat Hilâl-i Ahmer’e dâir teklîfini pek garib bulmakta‑
dır. Avusturya ve Macaristan Hükûmeti, bilâ kayd-ü şart Cenevre
Mukâvelenâmesi’ne iştirâk eylemiş olan Hükûmet-i Osmâniyye’nin
taleb-i vâk’aından dolayı izhâr-ı taaccüb (şaşkınlık göstermesi) ve
“alâmet-i Osmâniyyet” olan hilâlin salîb yerine ikâme edilmesi
husûsundaki tehlikeyi derpîş eylemişdir (göz önünde bulundurmuştur). Rusya devleti, mukâvelenâmeye vâz-ı imzâ’ devletlerce kabûl
edilmiş olan ve bî-taraflığı irâye eden alâmet-i fârikada hilâlin
salîb yerine ikâmesi husûsunda Hükûmet-i Osmâniyye’nin hakkını
tasdîk ve bir gûna (yola) bahs ve müzâkereye girişimizden mukad‑
dem Salîb-i Ahmer’e riâyet edileceğine dâir mukarrerât-ı kattiyede
bulunması lâzım geleceğini beyân ve fakat Râyet-i Osmânî ile bîtaraflık nişânesi olan Hilâl-i Ahmer işâreti beyninde zuhûr edecek
teşevvüsün tehlikelerini derpîş eylemişlerdir.
İsviçre Hükûmeti, “Bab-ı Âli’nin salîb yerine hilâl vaz’ı hak‑
kındaki tasavvuru Cenevre Mukâvelenâmesi’nin yedinci madde‑
since tâdilat icrâsını ta’zâmmun etmekte olduğunu ve bu ta’dilâtın
mecbûri olması için mukâvelenâmeye iştirâk eden hükûmetler ta‑
rafından izhâr-ı muvâfakat edilmesi ve vekilleri cânibinden (tarafından) akd ve imzâ’ olunacak bir sened-i düveli şekl ve mâhiyetini
alması iktizâ’ eylediğini” bildirmiştir.
Fransa Devleti, “Salîb-i Ahmer’in İsviçre rayet-i ittihâdını
temsil eylediğini ve Cenevre Muâhedesi’ne müncer teşebbüsât-ı
mütekaddime şerefinin âid olduğu memlekete ihtirâmdan başka
bir mânâyı, hele bir sıfat-ı dîniyeyi kat’iyyen hâiz bulunmadığı‑
nı” ve İsviçre Hükûmeti Reisinin 1877 senesi Temmuz iki târihli
Hâriciye Nezâretine mevrûd tahrîrâtına nazaran Almanya “Bâb-ı
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Âli cânibinden vâki’ olan teklîfin (26) ancak evvelâ diğer muhârib
devletin hüsn-ü rızâsı ve muvâfakatı alınmak ve ba’de (sonra) diğer
hükûmet-i akîdenin tekdîrine bırakılmak üzere harb-i hâzır 1877
için kabûlü” fikrinde olduğunu, ve nihâyet Rusya Hükûmeti Bab-ı
Âli’nin Salîb-i Ahmer’e riâyet edeceğini resmen i’lân eylemesi şar‑
tıyla Almanya’nın teklîfine iştirâk edebileceğini ve harekât-ı aske‑
riye başladığı cihetle tarafına âid seyyar hastahânelerin taarruzdan
sıyânetini (korunmasını) te’mîn için muvakkat bir nizamnâme tertîb
ve bu husûsta Osmanlı kumandanlarıyla i’tilâf eylemek üzere baş‑
kumandanlığa me’zûniyet verildiğini beyân eylemişlerdir.
Aynı sene Temmuzunun onikisinde Hâriciye Nâzırı bulu‑
nan Safvet Paşa merhûm tarafından İsviçre Hükûmeti riyâsetine
gönderilen tahrîrâtta (resmi mektupta): “Salîb-i Ahmer’in Rus
hastahâneleri ile bu müessesâta âid zevâtın hal-i bî-tarafîsine delâlet
eder bir işâret olarak tanınması için yeniden her tarafa emir ve‑
rildiği” ve 1877 senesi Ağustosunun onsekizinde harb dolayısıyla
in’ikad eden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hey’et-i Merkeziyesi’ne de
“Salîb ve Hilâl-i Ahmerler’e riâyet edilmek üzere Ordu-yu Osmanî
Başkumandanı Mehmed Ali Paşa ile Rusya Ordusu Başkumandanı
Grandük Nikola arasında bir itilâf hâsıl olduğu bildirilmiş ve artık
bundan böyle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nce “Salîb-i Ahmer” yerine
“Hilâl-i Ahmer”in ikâmesi keyfiyetine tamamen hall edilmiş naza‑
rıyla bakılmıştır.
Bu kadar uzun muhaberâta sebebiyet vermiş olan “Hilâl-i
Ahmer” işâreti harbden sonra Cemiyet’in celseler akd edememesi
(sözleşme sağlanamaması) ve hiçbir eser-i fa’âliyet gösterememesin‑
den dolayı kendi kendine unutulub gitti. 1897 senesinde zuhûr eden
Osmanlı-Yunan Muharebesi’nde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin ga‑
rib bir sûrette ihyâ ve teşkîl edilmesi esnâsında yine Hilâl-i Ahmer
işâreti ile iştigâl olunmak istenilmiş ise de Viyana Konferansı’nda
Osmanlı Murahhası sıfatıyla (27) bulunmuş olan Nasri Bey’in
Makâm-ı Sadâret’ten muhavvel raporunda, “Hiçkimsenin ma’kûl
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bir sûrette saha-yı müzâkereye koyamıyacağı bir vak’adan bir
mes’ele ihdâsı muvâfık görülemeyeceği ve Cenevre Muâhedesi’nin
muharebâtı bahriyeye de teşmîl maksadıyla yakında beyn-ed-düvel
vuk’u bulacak müzâkerât esnasında icâb ederse bu mes’elenin de
mevzû’ edilmesi sûretiyle iştigâl olunabileceği” mülâhaza ve tavsi‑
yesi Cemiyet’ce câ-yı kabûl bulmuş idi.
Bu muharebenin hitâmında Cemiyet işâretiyle birlikte istibdâtın
te’sîr-i tazyîki içinde ezilmiş ve herşey ta’vîk ve ihmâlin duş-u
nisyânına (unutulmaya yüztutmasına) yükledilmiştir.
1906 senesinde Cenevre Mukâvelenâmesi’nin tekrar gözden ge‑
çirilmesi için Cenevre’de in’ikad eden Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer
Konferansı’na Devlet-i Osmâniyye’ce hiçbir murahhas gönderilme‑
miş ve bu kayıdsızlık hükûmetin birincisi kadar mühim ikinci bir
gafletini tecellî ettirmiş idi.
1907 senesinde Londra’da in’ikad eden Beyn-el-milel Salîb-i
Ahmer Konferansı’na Tevfîk Paşa’nın8 ibrâm (zorlaması) ve ısrârı
8
Tevfik Paşa (Ahmed Tevfik Paşa) ( 1845 - 1936): Kırımlı Ferik İsmail Hakkı Paşa’nın
oğludur. Son Osmanlı Sadrazamı, Kurtuluş Savaşı’na yakınlık duymuştur. Davutpaşa
2. Süvari Alayı’nda subayken askerlikten ayrılarak (1865) Babıâli Tercüme Odası’na
girdi. 1872’den sonra çeşitli dış görevlerde bulundu; bu arada Atina ve Berlin’de elçilik
yaptı. 1895’te Hâriciye Nazırı oldu. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Meclis-i
Ayan üyeliğine atandı.
31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) olarak bilinen ayaklanma sırasında istifa eden Hüseyin
Hilmi Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirildi (14 Nisan). Ayaklanmayı yatıştırmaya ve
Selanik’te toplanan Hareket Ordusu’nun İstanbul’a girişini engellemeye çalıştı. Hareket
Ordusu’nun İstanbul’a girerek denetimi ele geçirmesi ve II.. Abdülhamid’in tahttan
indirilerek yerine V. Mehmed’in geçirilmesinden sonra istifa etti (5 Mayıs); daha sonra
Londra Elçiliğine atandı.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinden sonra İstanbul’a dönerek
Meclis-i Ayan üyeliğine atandı. Ahmet İzzet Paşa’nın istifasının ardından ikinci kez
sadrazamlığa getirildi (11 Kasım 1918). Bu sırada I. Dünya Savaşı’ndaki yenilginin
ardından Osmanlı topraklarının itilaf güçlerince kısmen işgalini öngören Mondros
Mütarekesi (30 Ekim 1918) imzalanmıştı. İtilaf donanması ve Yunan gemileri 13
Kasım’da İstanbul’a girdi. Padişah Aralık 1918’de Meclis-i Mebusan’ı dağıttı.
Tevfik Paşa 13 Ocak 1919’da padişaha yakın kişilerden oluşan yeni bir hükümet
kurdu. 24 Subat’ta hükümeti yenileyerek kabineye İngiliz ve Fransız yanlılarını da aldı.
Ama bu değişikliklerin Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nı yeterince tatmin etmemesi üzerine
3 Mart 1919’da istifa etmek zorunda kaldı. Paris Barış Konferansı’nda (1919) Osmanlı
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üzerine pek dar ve son günlerde âcizinizin gönderilmekliğime karar
verilmiş ise de ancak konferansın in’ikadından sekiz gün sonra ve
son celseler akd edildiği sıralarda Londra’ya muvâsalatım müyesser
olabilmiş ve zâten İstanbul’dan müfârekatım (ayrılmam) sırasında
me’mûriyetime âid hiçbir taraftan îzâhat veya ta’lîmât verilmemiş
idi. Hatta ta’lîmât istedikçe “idâre-i maslahat” edilmesi ve “rızâ-yı
âlî”ye tevfîkân “îfâ-yı vazîfe-i me’mûriyet”e çalışılması tavsiye edi‑
liyor, fakat ne “maslahat”ın ve ne de “vazîfe-i me’mûriyet”in neden
ibâret olacağı bildirilmiyor idi.
“Hilâl-i Ahmer” işâretinin bütün devletlerce hâlâ tanınmama‑
sı nazar-ı dikkatimi celb eylediğinden bu mes’elenin konferansta
mevki’-i müzâkereye vaz’ıyla bu bâbda muvâfık bir karar alınması
münâsib olacağını (28) düşünmüş ve Londra’ya muvâsalatımın ak‑
şamı kendileriyle teşrîf eylediğim Sefîr Paşa’ya konferansın ferdâsı
güne tesâdüf eden son celsesinde bu mes’eleden bahs eyleyeceğimi
beyân ile bu husûs hakkındaki mütâlaalarını istifsâr etmiş idiysem
de belki mes’uliyet-i siyâsiyesi veya “rızâ-yı âliye imkân-ı muhalefet”i
tasavvur buyurulmuş olmalıdır ki kendilerinden müsbet veya menfî
hiçbir cevâb alamamış idim.
Nihâyet konferansın celse-i intihâiyesine (sona ermesine) tesâdüf
eden 15 Haziran târihinde beyânât-ı atîyede bulundum:
“... 1864 senesinde iştirâk eylediğimiz Cenevre Muâhedesi’ne âid
kâffe-i husûsâta riâyet ve bu muâhedeye hürmet eylediğimiz gibi
hey’et-i muhteremenin ma’lûmu olduğu vechile otuz sene mukad‑
Heyetine başkanlık ettikten sonra 21 Ekim 1920’e Damat Ferit Paşa’nın yerine yeniden
sadrazamlığa getirildi. Bu görevdeyken Ankara Hükümeti’yle ilişki kurmaya çalıştı.
Ve Londra Konferansı’na (21 Şubat-12 Mart 1921) birlikte katılmayı önerdi, ama
Mustafa Kemal’in bunu reddetmesi üzerine konferansta Ankara Hükümeti’ni Bekir
Sami Bey, İstanbul Hükümeti’ni ise Tevfik Paşa’nın başkanlığındaki heyetler temsil
etti. Tevfik Paşa konferansta Türkiye’nin tek temsilcisinin Ankara Heyeti olduğun
söyleyerek sözü Bekir Sami Bey’e bıraktı. Mart 1922’de hâriciye nazırlığı görevini de
üstlenen Tevfik Paşa, TBMM’nin 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırmasından sonra istifa
etti (4 Kasım 1922). 1934 soyadı Kanunu’ndan sonra Oktay soyadını aldı.
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dem te’sîsi zamanında muvakkaten tanılmış olan “Hilâl-i Ahmer”
işâretinin bundan böyle düvel-i akîdece tamamen ve müebbeden
kabûl edileceğinden şübhe etmiyorum. An’anât-ı târihiye, hissiyât-ı
dîniyye adedi üçyüz milyona varan müslümanların kendi dinlerin‑
den gayrisinin timsâl-i mücessemi olan bir alâmeti kabûlüne mânidir.
Buna binâen hey’et-i muhteremenin ma’rûzâtımı bî-taraflık hissiyle
nazar-ı dikkate alarak mecrûh veya hâlet-i nez’ide olan (can çekişmekte olan) müslümanların vicdânlarına ve i’tikadlarına hürmet ve riâyet
eylemek lütfunda bulunacağını me’mûl ederim (ümid ederim).”
Bunun üzerine Beyn-el-milel Komite A’zâsından Mösyö Adver
beyânât-ı atîde bulundu:
“Hükûmet-i Osmâniyye Murahhasının, Cenevre Muâhedesi’ne
tevfîkan hükûmetinin kabûl ve tatbîk eylediği muâmelât-ı insâniyet
perver-âneye ve Hilâl-i Ahmer’in Salîb-i Ahmer’e müsâvî şerâit
dâhilinde kabûlüne dâir olan ifâdâtını hepimiz bir ehemmiyet-i
mahsûsa ile dinledik.
“Lâkin 1864 senesi Cenevre’de mün’akid beyn-el-milel konfe‑
rans tarafından kabûl ve 1906 senesi Cenevre Konferansında kat’i
sûrette tasdîk edilen “Salîb” işâreti yerine “Hilâl” (29) kullanılma‑
sına rızâdâde (razı olmuş) olmak hem bizlerin ve hem konferansın
selâhiyeti hâricindedir.
“Hukuk-u umûmîyede ve beyn-el-milel hukukta Cenevre
Muâhedesi’ni himâye eden yalnız bir tek alâmet vardır ki, o da be‑
yaz zemîn üzerine mevzû’ salîb-i ahmerdir.
“Hükûmet-i Osmâniyye’nin de imzâ’ eylediği Cenevre
Muâhedesi’nde alâmet-i mahsûsa olmak üzere yalnız Salîb-i Ahmer
tanınmıştır. Bununla berâber bu muâhedede münderic ahkâm
ve hissiyât-ı insâniyet perver-âne ile müteessir olan Hükûmet-i
Osmâniyye’nin konferansa me’mûr eylediği murahhas tarafından
dermeyan olunan ve bir hiss-i asîle âid olduğu şübhesiz bulunan
mütâlaatı büyük bir ehemmiyet ve şükrân ile nazar-ı dikkate alma‑
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ğa mecbûr isek de mevcûdiyetimize ve Salîb-i Ahmer Cemiyeti’ne
âid mukarrerât-ı diplomatikanın asıl ve esâslarına tamamen muhâlif
olan bir işâretin kabûl ve ikâmesine iştirâk edemeyiz.”
Kezâ Beyn-el-milel Komite’ye mensûb Mösyö Odiye de: “Salîb-i
Ahmer bir alâmet-i dîniye olmayıb İsviçre’ye âid zemîni beyaz ve
salîbi kırmızı bir işâretten ibâret olduğu cihetle Japon, Siyam, Çin
gibi Hristiyan olmayan memleketler tarafından kabûl edildiğini ve
Hristiyan olmayan hükûmetçe de mazhar-ı kabûl olan böyle bir fik‑
rin Hükûmet-i Osmâniyyece nazar-ı dikkate alınması için verilmiş
olan şu îzâhatın murahhası tarafından Hükûmet-i Osmâniyye’ye
teblîğ ve beyânı halinde bahtiyar olacağını...” dermiyan eyledi. Bu
cevâplara karşı âcizleri de :
“... Salîb-i Ahmer’in bir alâmet-i dîniye olmadığı bizce de ma’lûm
olmakla berâber ahâlisince, zemîni ister beyaz veya kırmızı olsun salîb
dâima salîb telâkki edileceğinden memâlik-i İslâmiyede bu işâretin
tatbîkine pek ziyâde müşkülâta tesâdüf edileceği fikrindeyim.
Ecdadı ehl-i salîb muharebâtında bulunan efrâd, şekl-i salîbi
elbette Japon, Çin ve Siyam ahâlisinden daha iyi tanıyacaklardır.
(30) Efkâr-ı taassubkarâneden pek uzağım. Yalnız bu alâmetin
tatbîkindeki müşkülâtı beyân etmek istiyorum. Salîb-i Ahmer’in
âdem-i kabûlündeki teşebbüsün saîk-i hakîkiyesi müslümanların
hissiyât-ı diniyye ve vicdânîyelerine hürmettir. Yoksa bizim seneler‑
den beri Salîb-i Ahmer’in tesîsât-ı insâniyet perverâneye bir alâmet-i
mahsûsa olduğunu bilerek ona riâyette kusur etmediğimiz umûmun
müsellemidir (herkesin bildiği kesin bir gerçektir).”
Bunun üzerine konferans reisi: “Bu mes’elede bî-t-tâbî’ herkesten
ziyâde selâhiyetdar olan İsviçre Hükûmeti ve Beyn-el-milel Salîb-i
Ahmer Komitesi Murahhasları tarafından keyfiyet pek vâzıh ve pek
kat’i ve gâyet sarîh ve sahîh olmak üzere beyân edildi.
Hükûmet-i Osmâniyye Murahhasının gâyet asîl olan beyânâtını
tasdîk eyleriz. Osmanlı memleketinde ordu ve ahâlinin Cenevre
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Muâhedesi tarafından kabûl edilen alâmetine dâima riâyet eylemiş
olduğunu söylüyorlar. Bu hissiyâtın sadâkatine tamamen kanâat ile
berâber, Doktor Besim Ömer’den konferansın halline selâhiyatdar
olmadığı bir mes’ele hakkında ısrar eylememesini ve konferans üze‑
rinde mensûb olduğu hükûmetin Cenevre Muâhedesi’ne iştirâkini
tasdîk ve Osmanlı Ordusu’nun bu esasları vasîan tatbîk eylediğini ve
edeceğini beyân sadedindeki ifâdâtından mütehassıl iyi bir te’sîr al‑
tında bırakmakla iktifâ’ etmesini niyaz ederiz.” cümleleri ile Hilâl-i
Ahmer alâmeti bahsini nazikâne kapatmıştır.
Konferans mukarrerât ve müzakerâtını câmi’ olmak üzere neşr
edilmiş olan kitapta bâlâda mezkûr beyânât kısmen mevcûd ise de
Mecrûhîn ve Maraza-yı Askeriyeye Muâvenet ve Hilâl-i Ahmer
Cemiyetlerimizin 1876 senesinden beri “Salîb-i Ahmer” yerine “Hilâl-i
Ahmer” alâmetini kabûl ve istimâl eylediklerine (kullandıklarına) ve
1877-1878 Rusya Muharebesi’nde Başkumandan Grandük Nikola
Cenâblarının Hükûmet-i Osmâniyye’ce Cenevre Muâhedesi’ne
tevfîkân Salîb-i Ahmer işâreti tanındığı halde Rus ordularınca
da hilâle riâyet edileceğini taahhüd eylediğine ve bu bâbda Bâb-ı
Âli ile düvel-i (31) muazzama arasında muhâberât cereyân ettiğine
dâir ifâdâtımın derc edilmediği (eklenmediği) görüldü. Görülüyor
ki, konferansta bu mes’eleden en ziyâde müteessir olanlar İsviçre
Hükûmeti ve Cenevre Beyn-el-milel Komite A’zâsı olmuştur.
Bununla berâber konferansın dağılacağı sıralarda İsviçre etıbbâ-yı
askeriyesinden (askeri doktorlarından) bir zât bendenize konferans‑
taki ifâdâtımın pek muhikk (haklı, doğru) ve meşrû olduğunu beyân
eylemiş idi.
Londra Konferansı’nda bu mes’elenin uzun uzadıya mevki’-i
müzâkereye konulamaması diplomasi ile münâsebetdâr olmasın‑
dan ve onbeş gün sonra Lahey’de Cenevre Mukâvelenâmesi’ne
ve muharebât-ı bahriyeye müteallik husûsâta dâir cereyân edecek
mebâhis arasında Hilâl-i Ahmer işâreti hakkında dahi beyânâtta
bulunulabileceğinin muhtemel telâkki edilmesinden ileri gelmiştir.
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1907 senesi Temmuzunda Lahey’de in’ikad eden sulh kon‑
feransında Osmanlı Murahhasları Cenevre Muâhedesi’ne ve
muharebât-ı bahriyeye müteallik mes’elenin müzâkeresi esnasında
Hilâl-i Ahmer işâretinin memâlik-i Osmâniyye’de bir alâmet-i bîtarafî gibi isti’mâlindeki mecbûriyetten bahs ile bu işâretin resmen
ve umûmen kabûlünü teklîf etmişlerdir.

Almanya ve İtalya ve Rusya delegeleri komisyonda “hasta ve
yaralı nakline mahsûs sefâini tefrîk edecek bayrakların (Salîb-i
ve Hilâl-i Ahmer) mütekâbilen tanılması esasının bilâ muhalefet
kabûlünü teklîf etmişler. Hatta Rusya Murahhası Mösyö Çarikof;
“1877- 1878 Muhâberesinde Salîb ve Hilâl-i Ahmer’in birlikte ve
bir tekâbül-ü tam üzere şefkât ve merhameti tecessüm ettiren bir
eser-i himâye eylediklerine şehâdet eylediğini” beyân eylemiştir.

Lahey Konferansı’nı müteâkib İsviçre Hükûmeti Reisi:
“İkinci sulh konferansına murahhas ta’yîn ve i’zâm eden dev‑
letler muharebât-ı bahriyede (deniz muharebelerinde) alâmet-i
fârika olmak üzere Hükûmet-i Osmâniyye’nin Hilâl-i Ahmer
ve Hükûmet-i İraniye’nin arslan işâreti kullanabileceklerini (32)
kabûl eylediklerinden işbu iki hükûmetin muharebe-i berri‑
yede (kara muharebelerinde) dahi aynı selâhiyeti hâiz olmaları‑
nın tasdîki münâsib olacağına dâir bir ta’mîmde bulunmuş ve
bil’âhire Cenevre Beynelminel Komitesi’nden Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne vârid olan 1 Teşrin-i Sâni sene 1911 (1 Kasım 1911)
târihli tahrîrâtta: “Cenevre Muâhedesi’ne vâz-ı imzâ’ eden dev‑
letlerin karada ve denizde Hükûmet-i Osmâniyye tarafından
Hilâl-i Ahmer işâretinin alâmet-i bî-tarafî gibi isti’mâl olunma‑
sını zımnî (üstü kapalı, kendiliğinden) bir tasdîk ile tecviz eyle‑
dikleri” teblîğ edilmiştir.
Hanımefendiler, işte, Hilâl-i Ahmer alâmeti mes’elesi bun‑
dan ibârettir. Görüyorsunuz ki bu mes’ele birçok muhâberât ve
müzâkerâta ve günagün (türlü türlü) ta’rîzâta (taşlamalara) badî ol‑
muştur. Acaba sebeb ne?
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Bu suâle cevap verebilmek için evvel emirde Cenevre Mukâvelesi
ahkâmına riâyet için bir alâmet-i bî-tarafî gibi kabûl olunan “Salîb-i
Ahmer” işâretinin asl ve esâsını aramalıdır.
Salîb-i Ahmer (Kızılhaç) hakîkaten iddiâ’ edildiği vechile alâmet-i
dîniyeden olub olmadığını ve yalnız İsviçre bayrağına âidiyyeti halin‑
de bu hükûmet-i ittihâdiyenin alâmet-i millîyesinde ayrıca bir sıfat-ı
mezhebiye bulunub bulunmadığını tedkîk edelim.
Solferino Muharebesi fecâyi’inden mülhem olarak Cenevre
Mukâvelesi ahkâmını te’sîs ve beyn-el-milel bir taahhüde rabt eden
Henri Dunan esnâ-yı muharebede müessesât ve me’mûrîn-i sıhhiyeyi
bî-taraf bir hâle ifrâğ eylemek üzere bir alâmet-i fârika intihâb ve ta’mîmi
lüzûmunu düşündüğü zaman “şefkât-i Hıristiyâniye”yi nazar-ı dikkate
alarak “Labarum” ismiyle yâd olunan ve nâm-ı namî-i Mesîh’in birinci
harfiyle bir haç şeklini hâvi bulunan bir sancağın, bir râyet-i mukaddesin
kabûlü sûretiyle te’mîn-i maksad edilebileceğine (33) kanâat getirmiş idi.
İşte o aralık mukâvelenâmenin her taraftan suhûletle imzâ’lanmasını
ve alâmet-i fârikanın her cihetle mazhar-ı rağbet olmasını te’mîn için
“Salîb-i Ahmer” işâret ve ismi kabûl edilmiş olsa gerektir.
Alâmet-i fârikanın İsviçre rayet-i ittihâdından alındığı fikrine
gelince: Cenevre’de birinci def ’a olarak in’ikad eden konferansta
bu alâmetin intihâbını beyn-el-milel bir mukâveleye merbût eyle‑
mek teşebbüsâtının şeref-i takdîminde, taahhüdün vuku’a geldiği
memlekete karşı gösterilen hürmet-i mahsûsada aramak ne derece
mümkün ise râyet-i ittihâdın aslını tedkîk de o kadar hâiz-i ehem‑
miyettir. İsviçre bayrağının asıl ve esâsının “Şeviç” nâhiyesinden ve
bu nâhiyeye müteallik alâmetin ise “Aynisidlen (?)” manastırından
veyâhud bu nâhiye ahâlisinden olub ehl-i sâlîb ile birlikte bulunmuş
olan şövalyelerden me’hûz (alınmış) ve muktebes (aynen alınmış) ol‑
duğu kitaplarda mezkûrdur.
Şübhesizdir ki, İsviçrelilerin bâhûsus Beyn-el-milel Salîb-i
Ahmer Komitesi A’zâsının Salîb-i Ahmer alâmetinin umûman
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kabûlü husûsundaki mütemâdi ısrarları millî sancaklarına hürmet‑
lerinden ve Cenevre Mukâvelesi’ne âid işâretin her tarafca yek-nesak
olmasındaki isâbetten ileri gelmek i’tibâriyla ne derece şâyân-ı takdîr
ve tebrik ise; ecdâdı ehl-i salîb muharebâtında bulunduğundan do‑
layı alâmetin yalnız şeklinden değil, isminden de müteessir olan
ehl-i İslâm’ın dahi Salîb-i Ahmer yerine Hilâl-i Ahmer işâretinin
kabûl ve isti’mâlindeki karar ve ısrarları herkesce o derece şayân-ı
kabûl ve i’tibâr görülmelidir.
Hilâl-i Ahmer İtalyan ve Balkan Muharebelerinde
Hanımefendiler!
Umûmîyetle Salîb-i Ahmerlerin menşei hakkında ma’lûmât
verdikten ve memleketimizde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin vech
ve zaman-ı te’sîsiyle (kuruluş zamanı ve sebebi) hal-i (34) bî-tarafîye
delâlet etmek üzere hemen tekmîl devletlerce kabûl edilen “Salîb-i
Ahmer” alâmetinin Memâlik-i Osmâniyye’de Hilâl-i Ahmer‘e
sûret-i tahavvülünden de bahs eyledikten sonra size meşrûtiyyeti
müteâkib ihyâen teessüs eden Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin
İtalya ve Balkan Muharebâtında îfâ eylediği hizmetten hülâsaten
bahs etmek isterim. Evvelâ Osmanlı ve İtalya Muharebesindeki
hizmetlerimizi ta’dada (saymaya) başlayacağım:
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti henüz yeni teessüs edilmişti.
Daha altı aylık bir nevzâd (yeni doğmuş) idi. Ta’lîmâttan, teşkîlâttan,
istihzârâttan hemen her şeyden mahrûm idi. Ne anbarı, ne de eşyâsı
vardı. Sermâyesi ise eski Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nden müdevver (kalmış) pek mahdûd bir meblâğdan ibâret idi. Hâsılı bugünkü Cemiyet
o zaman nisbî bir yokluk içinde yüzüyor idi. A’zâsı Cemiyet’in teşkîli
zamanında isimleri ma’lûm müesseselere münhasır olub vâridâtını
da hemen bu mahdûd a’zânın âidâtı teşkîl ediyordu.
İşte bu yokluk zamanında idi ki nâgehâni bir sûrette (aniden)
Osmanlı-İtalya Muharebesi zuhûr etti. Birdenbire istilâya mârûz
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olan Trablus’ta Asâkir-i Osmâniyye sevâhilden iç taraflara çekil‑
dikçe, ordunun zâten noksan olan malzeme-i sıhhiyesi mecrûhîn
ve mücâhidin adedi teksîr ettikçe daha ziyâde azalmakta ve tam
mânâsıyla sıfıra ve hiçe inmekte, muâvenet ve imdâd husûsundaki
ihtiyâcât ise günden güne ziyâdeleşmekte idi. Hem edevât-ı tima‑
riye, alât-ı cerrâhîye, edviyye (ilaç), hâsılı bütün vesâit-i sıhhiye
mefkûd hem de etıbbâ-yı askeriyenin (askeri doktorların) taraf taraf
dûçâr-ı esaret olmalarından (esir alınmalarından) dolayı birçok yer‑
lerde me’mûrîn-i sıhhiye hiç yok idi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti levâzım ve sermâyesinin azlığına
bakmayarak derhâl Cenevre Beyn-el-milel Muâhedenâmesi’ne
istinâden velev (olsa da) baîd (uzak) ve düşmanın nezâret ve hücûm-u
mütemâdisine ma’rûz bir mıntıkaya olsun, bir hey’et-i imdâdiye
i’zâmına ve eşyâ ve levâzım-ı sıhhiye irsâline 7 Teşrin-i evvel (35)
sene 328 (20.10.1912) târihinde karar verdi. Gerek 1878 sene-i
milâdisi harbinde îfâ-yı vazîfe ettikten sonra bir daha in’ikad eyleme‑
yen Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nden müdevver ve Bank-ı Osmanî’ye
mevdû’sermâyeye ve gerek inkılâbı müteâkib, o zaman Hâriciye
Nâzırı bulunan Rıfat Paşa9 Hazretlerinin refîka-yı muhteremleri (saygıdeğer eşleri) tarafından tertîb olunan “Şefkât Pazarı” hâsılâtından
ibâret olup bankada bulunan meblâğa dokunulmamak Meclis-i
Umûmîye’nin cümle-i mukarrerâtından (kararlarından) bulunduğu
cihetle Hey’et-i İdâre bilâ-ifate-i vakt (zaman geçirmeden) bir hey’et-i
sıhhiye i’zâmı için mahzâ (yalnız) muâvenet-i umûmîyeye istinâden
depozito sûretinde olan bu sermâyeyi karşılık göstererek o zamana
kadar cem’ edilen ve takrîben ikibin lira olan miktârın beşbin liraya
iblâğı için Bank-ı Osmani’den akd-i istikrâz eyledi. İtalya tarafından
hükûmetimize i’lân-ı harb edilmesini müteâkib her taraftan, vilâyâtı
Osmâniyye’den, Mısır’dan, Hindistan’dan, Bosna’dan, Afrika-yı
9

Mehmed Rifat Paşa (1862-1918): Mekteb-i Mülkiye’yi bitirdikten sonar Hâriciye
Nezareti’nde görev aldı. Atina’da elçi iken Hüseyin Hilmi Paşa hükümetinde Hâriciye
Nazırı oldu (1909). Paris (1911) ve Berlin (1914) Büyükelçiliklerinde bulundu.
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Cenûbî’den velhâsıl memâlik-i muhtelife-i İslâmiyeden i’ânat gel‑
meğe başladı ve işte bu muavenât-ı semihâne (cömertcesine yardım)
sayesindedir ki, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti akd-i istikrâzdan onbeş
gün sonra bankaya olan deynini (borcunu) yalnız birbuçuk lira kadar
bir fâiz vermek üzere te’diye etti. İlk gönderilen hey’et Tıb Fakültesi
muallimlerinden ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hey’eti Merkeziyesi
a’zâsından Kerim Sebatî Beyefendinin10 riyâseti tahtında altı tabîb
ve onbeş hastabakıcı ile idâre me’mûrlarından ibâret idi ki Marsilya,
Tunus ve İsfakas (?) tarîkiyle hareketle mahâll-i maksûduna
muvâsalat eyledi. Bu hey’etin tekmîl malzemesi Paris ve Marsilya ve
İsfakas’tan tedârik edilmiş idi. Sevk olunan malzemenin bi-l-hâssa
edevât-ı timariye ve alât-ı cerrâhîyenin tamamiyet ve kîfâyeti, bu
târihte Paris’te Kerim Sebâti Bey’in tedârikâtına muâvenetim ci‑
hetiyle hatırımdadır. Bu hey’et “Aziziye”nin yegâne binâsı olan
mektebde ve mektebin etrafına rekz edilen (dikilen) çadırlar‑
da yüz   altmış yataklık bir hastahâne te’sîs ve muharebeyi (36)
müteâkib meydân-ı muârekede (harp alanında) kalan mecrûhîn
ve mücâhidin hastahâneye nakli için yerli arabalardan teskereci
kolları teşkîl eyledi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından gönderilen bu hey’etin
azîmet ve îfâ-yı vazîfeye mübâşeretinden bir müddet sonra Alman
Salîb-i Ahmeri de Trablusgarb Meydan Harbi’ndeki Osmanlı
Karargâhına bir hey’et göndermiş idi. Bir aralık ordu bi-l-hâssa
Urban’da tifo hastalığı istilâ-î bir şekil almış idi. Hatta Alman
Hey’eti Sıhhiyesinden olub burada isimlerini kemâl-i ihtirâmla
yâda mecbûr olduğum Doktor Şutse ve refîki Doktor Dökeştayn
10
Dr. Kerim Sebâti (Trabzonlu Abdulkerim Sebâti) (Prof. Dr. Kerim Sebati Gürgün) (18701942): 1887’de Askeri Tıbbiyeye kaydoldu. 1891’de Tıbbiyeyi tamamladıktan sonra cerrahî
ihtisası için Berlin’e gitti. İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucularındandır. 1911’de Tıp
Fakültesi’nin I. Seririyat-ı Hâriciye şefi oldu. Balkan harplerine katıldı. Rütbesi binbaşı
iken askerlikten emekli oldu ve Darülfünundaki görevine devam etti. Darülfünun döneminden önce I. Cerrahi Kliniğinin şefi olan Prof. Dr. Kerim Sebâti’nin yardımcısı ise
Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail (Gürkan) Bey’di. Üniversite reformu ile açıkta kaldı. Ergani
ve Zonguldak maden işletmelerinde doktorluk yaptı.
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îfâ-i vazîfe esnasında yakalandıkları tifo hastalığından vefât eylemiş
idiler. Mecrûhînin kesreti (yaralıların çokluğu) ve bi-l-hâssa bu gibi
emrâz-ı sâriyenin tahaddüsü (bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışı) üze‑
rine Cemiyet, Doktor Emin Bey’in riyâseti tahtında iki tabîb, bir
eczâcı ve yirmibeş hastabakıcıdan ibâret ikinci bir hey’et-i sıhhiye
i’zâm eyledi (gönderdi).
Bu hey’etin bir kısmı alât ve edevât-ı lâzıme tedârik için Paris tarîkiyle
azîmet ve büyük bir kısmı da doğrudan doğruya Marsilya’ya mütevec‑
cihen (gitmek üzere) hareket eylemişti. Marsilya’da toplanan bu hey’et-i
sıhhiye 328 (1912) senesi Kânûn-i sânisinin (Ocak) dördüncü günü bir
Fransız kumpanyasına âid “Monabo” vapuruyla Tunus’a müteveccihen
hareket eylemiş idiyse de gûya hey’et-i efrâdı arasında zâbitân-ı askeri‑
ye bulunduğu iddiâ’sıyla ertesi gün vapur bir İtalya Sefîne-i Harbiyesi
tarafından tevkif ve hey’etin cümlesi esir-i harb add edilerek Kağliari
(?) şehrine sevk ve bil’âhire Fransız Hükûmetinin ısrarı üzerine tek‑
rar Marsilya’ya nakl ve Fransızlara teslîm edilmiş idi. Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Hey’et-i Sıhhiye-i Mürettebeyi sevkten evvel keyfiyeti ve
me’mûrînin esâmisini ve adedini Cenevre Muâhedesi’ne tevfîkan
Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesine ve hatta İtalya Salîb-i
Ahmer Merkezine ve Fransa tarîkiyle azîmet edileceğinden dolayı
Der-saâdet’deki Fransa Sefâretine (37) bildirmişti. Fransa
Hükûmetinin Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesi’nin
teşebbüsâtı üzerine hey’et-i sıhhiyenin, Fransa ve İtalya etıbbâsından
müteşekkil bir hey’et-i mümeyyize huzurunda bil-imtihan isbât-ı
hüviyet eyledikten sonra tekrar Marsilya ve Tunus tarîkiyle
Trablusgarb’e azîmetine müsâade edilmiş idi. Bindikleri vapurun
Tunus’a muvâsalatında cereyân-ı vakadan haberdar olan Ahâl-i
İslâmiye Hey’et-i Sıhhiye-i Osmâniyye’yi pek parlak bir sûrette
istikbâl ve i’zâz eylemiş idi. Bu ikinci hey’etin birinciye iltihâkını ve
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından İngiltere’ye sipâriş olunan iki
hastahânenin vürûdunu müteâkib Azîziye’den gayrı Guryan’da 100,
Nifrin’de 80, Humus’ta 50 yataklık hastahâneler küşâd edildi. Bil’âhire
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Kerim Sebâti Bey’in İstanbul’a avdeti ve Trablus Kumandanlığı’nca
gösterilen lüzûm üzerine hey’eti mevcûdeye muâvenet maksadıyla
Doktor Rasim Ferîd, Sa’deddin Vedad, Ertuğrul ve muahharan hiss
edilen ihtiyâcı mebnî Operatör Aziz Bey’ler dahi Cemiyet tarafından
Trablusgarb’e i’zâm ve Hilâl-i Ahmer Hey’et-i Sıhhiyesi Riyâsetine
de Doktor Emin Beyefendi ta’yîn edilmiş ve daha sonra Hey’et-i
Merkeziyeden Doktor Adnan11 Beyefendi mevâki-i harbiyede Hilâl-i
Ahmer umûru hakkında teftîşât ve teshilât-ı lâzımede bulunmak
üzere ayrıca murahhas-ı umûmî ünvânıyla i’zâm kılınmış idi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Trablusgarb cihetine i’zâm eylediği bu
iki büyük hey’et-i sıhhiyeden başka Bingâzi tarafına da Doktor Arif
Bey’in riyâseti tahtında 17 Teşrin-i sâni 328 (30.10.1912) târihinde
ayrıca bir hey’et gönderdi. 9 Kânûn-i sânîde (21.1.1913) Bingâzi’ye
muvasâlat eden bu hey’etin 312 deve 4 beygir yükü ile nakl edilen
kâffe-i levâzımı Kahire’de iştirâ’ (satın alınmış) ve tedârik olunmuş
idi.
Hey’et Tobruk’ta, El –Hadûre’de bir hastahâne te’sîs eyledi‑
ği gibi gösterilen lüzûma binâen etıbbâsından Doktor İhsan Bey,
Bingâzi’de îfâyı vazîfe etmiş ve hey’etin avdetinden sonra da (38)
Doktor Fikret Tahir, Nihâd Sezai Beyler harbin nihâyetine ka‑
dar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Bingâzi Murahhaslığıyla Tobruk
Hastahânesi’nde hizmet eylemişlerdir.
Urban’dan ve ahâliden hasta olub mürâcaat eyleyenlerden baş‑
ka Trablusgarb’da Aziziye Hastahânesi’nde 1000’den, Garyan
Hastahânesi’nde 500’den, Nifrîn Hastahânesi’nde kezâ 500 ve
Humus Hilâl-i Ahmer Hastahânesi’nde 800’den ziyâde mecrûhîn
11
Dr. Adnan Adıvar (Abdülhak Adnan) (1881-1955): 1905’te Tıbbiye’yi bitirdi. Berlin Tıp
Fakültesi’ne iç hastalıkları asistanı oldu.1908’den sonra İstanbul’a döndü, Tıp Fakültesi’ne
profesör, mütareke yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na İstanbul Mebusu oldu.
Uzun yıllar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Umûmî Kâtipliği görevinde bulundu. İstanbul’un
işgali üzerine eşi Halide Edip Adıvar ile Anadolu’ya geçti. Birinci Büyük Millet Meclisi
hükümetinin sağlık bakanı oldu. Son yıllarını kitap ve günlük gazetelerde yazılar
yazarak geçirdi. 1955 yılında öldü.

10 6 HANIMEFENDİLERE HİLÂL-İ AHMER’E DAİR KONFERANS

ve Tobruk Hastahânesi’nde ise 1718 mücâhid tedâvî olunmuştu.
Velhâsıl, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti mesâfenin bu’udiyetine (uzaklığına), iklimin şiddetine, vazîfenin usretine (zorluğuna) bak‑
mayarak der-uhde eylediği (üstlendiği) hizmeti îfâya çalışmış ve
hatta harbin devâmı sırasında gerek Hükûmet-i Osmâniyye ve
gerek Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından Vaşington’da 1912
senesi Mayısının onunda in’ikad eden (toplanan) Beyn-el-milel
Dokuzuncu Salîb-i Ahmer Konferansı’na murahhas olarak gön‑
derildiğim cihetle memâlik-i muhtelife Salîb-i Ahmerleri vekil‑
leri huzûrunda tafsîlen beyân eylediğim şu hidemât konferansta
pek ziyâde mazhâr-ı tekdîr olmuştur.
Hanımefendiler!
Daha Osmanlı-İtalya Muharebesi bitmemiş idi. Trablus’da,
Bingâzi’de müsâdemeler kemâl-i şiddetle devâm ediyor, mücâhidin
ve onların başlarındaki erbâb-ı hâmiyet hiçbir fedâkârlıktan çekin‑
miyordu. Memleketin hâricen muharebenin devâmından ve dâhilen
nîfâk ve iftirâk vuku’undan dolayı hırpalandığı bir zamanda idi ki
büyük ve dost geçinen bazı devletlerin eser-i teşvîki olarak komşu‑
larımız küçük hükûmetler, aralarındaki daimî ihtilâfât-ı millîye ve
mezhebiyeye rağmen “Salîb”in taht-ı himâyesinde Müslümanlık ve
Osmanlılık aleyhine ittihâd ederek nihâyet yine “Salîb” (39) nâmına
bize i’lân-ı harb eyledi.
Düşmanlarımızın bizi karşılarında daha zayıf ve düşkün bula‑
cakları münâsib bir zamanın intihâbı (seçilmesi) maksadıyla i’lân-ı
husûmette izhâr-ı tereddüd ederek hükûmetimizi iğfale çalıştıkla‑
rı bir sırada idi ki Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de her ihtimâle karşı
hazır bulunmak üzere çalışmağa başlamış idi. Hey’et-i Merkeziye
fa’âl, mukaddem bir zât-ı hâmiyetsimâtın (onur izi taşıyan şahısın),
Hüseyin Hilmi Paşa12’nın Taht-ı Riyâsetinde sık sık, Hey’et-i İdâre
12
Hüseyin Hilmi Paşa (1855 - 1922): Hilâl-i Ahmer’e büyük hizmetleri olan Osmanlı
devlet adamı. 1855 yılında Midilli’de doğdu. Orada Rüşdiyeyi bitirdi ve bir süre medrese
eğitimi gördü. Bu arada hocalardan fıkıh ve Fransızca dersleri aldı. 1874’ten sonra
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ise hergün in’ikad ve ictimâ’ ediyordu.
Evvelce de arz etmiştim: Cemiyet daha teşkîlâtını bitirme‑
miş, istihzârâta hiç de başlayamamış idi. Vaşington’dan avdetim‑
de Cemiyet’in verdiği salâhiyete tevfîkan numûne olarak getirdi‑
ğim eşyânın küşâd ve tedkîkine ve bu numûnelere muvâfık me‑
vadd ve levazım sipârişine zaman kalmamış idi. Cins-i eşyânın
mukâyesesinden, tedkîk ve intihâbından ziyâde tedâriği, hem de
serîan ve mebzûlen tedariği lâzım geliyor idi. Çünkü anbarımızda
hiç bir şey bulunmadığı gibi elimizde de doğrudan doğruya anbar
denilebilecek bir yer, bir binâ yok idi. Bir taraftan küşâd edilecek
hastahânelerin ta’yîn-i mevki’leri, me’mûrînin intihâbı, diğer cihet‑
den çamaşır ve çadırdan itibâren en naçiz levâzıma kadar herşeyin
tedâriki ile uğraşılmakta ve İstanbul’da bulunmayan alât ve edavât
ve eşyâ telgraf ile Avrupa’ya sipâriş olunmakta idi. Gerek me’mûrînin
intihâbı ve gerek eşyâ tedâriki cidden müşkül idi. Çünkü etıbbânın
hazâkatı (uzmanlığı) derecesinde me’mûrîn-i idârenin ma’lûmat ve
istikâmeti, tecrübesi ve hele hastalara bakacakların hâmiyet ve itâatı
Hilâl-i Ahmer Teşkîlâtında pek mühim olduktan başka, sırf fen‑
ne âid alât-ı cerrâhiye ve edevât-ı timariyenin ve hatta ticârete ve
umur-u adiyeye müteallik eşyâ-yı beytiyye (ev eşyası) ve nesciyenin
bile i’mâli için dest-gâh ve fabrikalardan mahrûm ve geri olmakla
berâber muharebe dolayısıyla da her cihetden mahsûr kalmış bulu‑
nan bir memlekette bu gibi malzemenin tedâriki imkânsız değilse
bile pek güç idi. (40)
Tahrirat Kalemine girdi. 1897de kısa bir süre Adana Valiliği, daha sonra 1902’ye değin
Yemen Valiliği görevlerinde bulundu. Aynı yıl Selânik, Kosova ve Manastır vilayetleri
genel müfettişliğine atandı. II. Meşrutiyetin ilanından (1908) sonra, Rumelideki
çalışmalarından hoşnut olan İttihat ve Terakki yönetiminin isteğiyle, 30 Kasım 1908de
kurulan Kâmil Paşa Hükümetinde Dahiliye Nazırlığına getirildi. 22 Nisan 1909da
Tevfik Paşa’nın istifasından sonra sadrazamlığa getirildi. Kısa bir süre Gazi Ahmed
Muhtar Paşa Hükümetinde Adliye Nazırlığı yaptıktan sonra, 15 Ekim 1912de Viyana
Sefirliğine atandı. Bu görevi I. Dünya Savaşı sonuna değin sürdürdü, savaştan sonra
da Viyana’dan ayrılmadı ve 1922 yılında orada öldü. Cenazesi İstanbula getirilerek
Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergâhı’nda toprağa verildi.
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Her hastahâne için eşyânın, edviyenin (ilaçların) nev’i ve ade‑
dini ta’yîn etmek, müessesât-ı sıhhiye umûrunu hüsn-ü tedvîr
eylemek için elde hazır bir ta’lîmâtnâme yok idi. Yalnız bunları
düşünmek ve yapmak lâzım idi. Bir hastahâne te’sîs ve küşâdı için
yalnız bir mahâl tedârik etmek, yatakları sermek kîfâyet eylemez.
Fakat memleketimizde maa-l-esef hâlâ bu iş kolayca yapılır bir şey
zann ediliyor. Pek çoklarının muharebe zamanında hemen yatak
tedâriği ile hastahâne küşâdına kalkıştıklarını ve hele “meccânen
hastabakıcılık” vazîfesini “kemâl-i iftihar” ile îfâ edeceklerine dâir
durmayıb söz söyleyenlerden bir çoğunun birkaç gün sonra ta’yîn
olundukları hastahâneden ayrılarak terk-i hizmet eylediklerini çok
gördük.
Hey’et-i İdâre erbâb-ı ticâreti dâire-i merkeziyeye da’vet ederek
hepsinin himmetine mürâcaat ile eşyâ-yı lâzıme iştirâ’sı için mü‑
nakaşalar (ihale- açık eksiltme) yaparken Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Hanımlar Merkezi de Reise-i Muhteremeleri Prenses Nimet
Mahmud Muhtar Hanımefendi Hazretlerinin riyâsetleri altında
hergün toplanarak dâire-i merkeziyemizin birinci ve ikinci katını
âdetâ bir dest-gâh haline ifrâğ ile bir taraftan çamaşır dikmekte,
sargılar yapmakta, diğer taraftan da a’zâ kuyûd ve iâne kabûl eyle‑
mekte idiler.

Hanımefendiler! O zaman felâketteki sa’y ve himmetiniz,
husûsîyle tarz-ı ikdâm ve gayretiniz hiçbir zaman unutulamaz.
Dâire-i merkeziyenin büyük salonunda, uzun bir masa etrafında
ve ikinci katın her odasında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar
Merkezi Hey’et-i Muhteremesine muâvenet ve vatana nâçiz-âne
hizmet için gelen ve hemen hergün devâm eden hanımefendilerin
amik (derin) bir sükût, hummalı bir fa’âliyet ile nasıl çalıştıkları
hâlâ hatır-nişân-ı (41) şükranımdır. Bu yolda çalışanlardan kardeşi,
zevci, hatta pederi muharebede olanlar da vardı. Bu hanımların ne
hüzn-âver bir hiss ile, ne kadar müessir bir asabiyyet ile çamaşır dik‑
tikleri, sargı yaptıkları göz önüne getirilsin. Hele masanın bir ucu‑
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na tesâdüf eden, omuzları senelerin ağırlığı altında çökmüş hemân
yetmişlik, ismi mechûl bir hanımefendiyi her zaman hürmet ve
heyecan ile hatırlıyorum. Bu muazzez kadın bir an durmaksızın,
yorulmaksızın, konuşmaksızın çifte gözlük arkasından bakan göz‑
lerini iğne ve iplikten ayırmayarak bî-karar diker dururdu.

İşte Hanımefendiler! Bu şâyân-ı takdîr fa’âliyet sâyesinde az za‑
manda seksen bin parçayı mütecâviz çamaşır yetiştirildi. Esâsen
candan ve gönülden çalışıldığı için çamaşırlar da pek iyi biçildi ve
pek yolunda dikildi. Bu yolda merkezde çamaşır dikildiği gibi ev‑
lerine top top Amerikan alıp pek az bir müddette dikip yetiştirdiği
çamaşırları merkeze getiren hanımefendiler de pek çok idi.

Çamaşıra taallük eden bu fa’âliyet arasında Hey’et-i İdârenin
bazı a’zâ-yı muhteremesi teslîm ve tesellüm eylediği eşyâyı defter-i
mahsûsuna kayd, bazıları da gelen iâneleri kabûl ile makbuz i’tâ’
eder (verir), bir kısım hanımefendiler de Hilâl-i Ahmer’e yeniden
a’zâ kaydı için irşadâtta bulunur idi. Hayât-ı nisviyesinin (kadınlık hayatının) yegâne ziyneti olan broşunu getirib Hey’et-i İdâreye
teslîm edenleri görüyor idik. Hele Bakü’den ziynete müteallik
eşyâsını gönderen ve Cemiyet’e birçok iânelerde bulunan muhterem
Türk ve Müslüman hanımlarını burada hürmet ile yâd eylemeyi
vecîbeden add ederim.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, muhadderât-ı muhteremin (saygıdeğer
Müslüman kadınlarının) bu hizmetini dâima kemâl-i tekdîr ile yâd
edecektir… (42)
Çamaşırlar bu yolda yetiştirildiği sırada büyük bir fa’âliyet baş
göstermişdi:

Hastahânelere âid eşyâ bir taraftan tedârik olunmakta, di‑
ğer cihetten sandıklara yerleştirilmekte idi. Anbardaki bu vazîfeyi
bidâyet-i te’sîsinden beri Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne vakf-ı vücûd et‑
miş ve cümlenin ihtirâmını kazanmış olan “Şeyh-ül-hilâl” Müfettiş-i
Umûmî Mehmed Ali Beyefendi der-uhde eylemiş idi.
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Cemiyetimiz yalnız İstanbul ve civârında mecmû 1450
yataklık “Dar-ül-fünûn”, “Kadırga”, “Vefa”, “Demirkapı”, “Muhâcirîn”,
“Ayastefanos”, “Ispartakule”, “Hadımköy” Hastahânelerini doğrudan
doğruya te’sîs eylediği gibi “Taşkışla”, “Bandırma” Askerî
Hastahânelerine, Kandilli, Sanayi-i Nefise, Şişli’de İngiliz Doktor
Klemo tarafından küşâd olunan hastahâne ile diğer husûsî ecnebî
hastahânelerine me’mûrîn, mevadd ve levâzım cihetinden küllî
muâvenet eylemiştir. Saha-yı harb dâhilinde bulunan Lüleburgaz,
Edirne, Üsküb, İşkodra, Yanya, Alasonya Hastahânelerinin eşyâsı pek
çabuk istihzâr ve sevk edildi ise de bunlardan çoğu maa-l-esef yolların
hemen nâgehânî (ansızın) bir sûrette kapanmasından dolayı mahâll-i
muayyenesine isâl edilemedi. Edirne Hastahânesi’nin mükemme‑
len istihzâr ve sevk edilen eşyâsı yolda yağma edildiği gibi, Selânik,
Alasonya, İşkodra, Yanya Hastahânelerinin me’mûriyet-i sıhhiyele‑
rine tevdîan sevk edilen eşyâ ve levâzımı dahi bu şehirlerin ya birer
birer eyâdi-i a’daya (düşman eline) geçmelerinden veya mahsûr bu‑
lunmalarından dolayı mahâllerine yetiştirilemedi. Kendilerini nakl
eden vapur ile Selânik’e ve Arnavutluk Limanlarına uğramıyarak
Triyeste’ye kadar gitmeğe mecbûr olan me’mûrîn-i sıhhiye avdetle‑
rinde eşyâyı anbara iâde eylediler.
Edirne Hastahânesi’nin eşyâsı buradan sevk edilemedi (43) ise
de evvelce, daha harbin bidâyetinde Hilâl-i Ahmer Hastahânesi
Sertabîbi sıfatıyla Edirne’ye i’zâm edilmiş olan Doktor Bahaeddin
Şâkir13 Beyefendi şehrin mahsûriyeti zamanında muâvenet-i
13

Dr. Bahaeddin Şâkir (Baha Şâkir) (1874-17 Nisan 1922): İttihat ve Terakki’nin Kâtibi
Mesullerinden biri olarak devrin öndegelen siyasetçileri arasında yer almıştır. İttihat
ve Terakki içindeki ünlü “Doktorlar grubu”nun üç önemli isminden birisi olmuş,
Cemiyet’in Türkçü-Turancı kanadında yer almış, teşkilâtçı kimliğiyle ön plana
çıkmıştır. Ayrıca, Teşkilatı Mahsûsa’nın kurucularından birisi ve siyasi bölüm şefidir.
Bahaeddin Şâkir, Askeri Tıbbiye’yi 1896’da tabip yüzbaşı olarak bitirdi. 1900’de aynı
okulun muallim muavinliğine getirildi. Bu görevine ek olarak Şehzade Yusuf İzzettin
Efendi’nin özel hekimliğini de yapıyordu. Bu arada Ahmed Celalettin Paşa’nın maiyetine
girdi. Ahmet Rıza ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri ile ilişki kurdu. Ahmed
Celalettin Paşa’nın muhalefete katılmasından sonra İttihatçılarla ilişkili olmasından
ve meşrutiyeti savunuyor olmasından dolayı Erzincan’a sürgüne gönderildi. Cemiyete
gönderdiği yardımın ortaya çıkması üzerine tutuklandı, ardından da Trabzon’a
sürüldü. 1905’te Mısır’a, oradan da Paris’e kaçtı. Paris’te ve bir ara gizlice geldiği
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umûmîyeye mürâcaat sûretiyle her şeyi mükemmel büyük bir
“Hilâl-i Ahmer Hastahânesi” vücûda getirdi.
Edirne’nin muhâsara altında bulunduğu zamanlarda hâmiyetli
sertabîbimizin ibrâz ve izhâr eylediği fa’âliyet ve fedâkârî bil’âhire
tekmîl Edirne ahâlisinin vird-i zebâni (dilinden düşmeyen övgüleri)
olmuştur.
Edirne’nin sükûtu ile berâber doktorumuzun Cenevre
Muâhedesi’ne muhâlif olarak Bulgarlarca habs ve esir edilmesi de
hizmet-i vatan-perverânesinin diğer bir delil-i kat’iyyesini teşkîl
eder. Bundan başka Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Edirne daha taht-ı
muhâsarada (kuşatma altında) iken, Bulgaristan Salîb-i Ahmeri
vâsıtasıyla İstanbul’dan sevk eylediği edviyye ve edevât-ı timari‑
yeyi hastahânesine idhâle muvaffak olmuş idi. İşkodra’ya her ne
kadar İstanbul’dan tedârik kılınan hastahâne levâzım ve eşyâsı
idhâl edilemediyse de doğrudan doğruya Londra’dan iki operatör
mârifetiyle iki seyyar hastahânenin sevkine muvaffakiyet elvermiş
idi. Selânik Hastahânesi istilâdan sonra dahi birçok zamanlar, hatta
yakın vakte kadar üserâ’-yı Osmâniyye ve muhâcirîn-i İslâmiyeden
hasta ve mecrûh düşenlerin melce’i yegânesi (tek sığınılacak yeri)
halinde ibrâz-ı fa’âliyet ediyor idi. Belgrad’da daha bidâyet-i harb‑
İstanbul’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmalarının canlandırılmasında Ahmet
Rıza ile birlikte etkin rol oynadı. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânından sonra İstanbul’a
ve Askeri Tıbbiye’deki eski görevine döndü. Daha önce Kahire ve Paris’te çıkan Şura-yı
Ümmet Gazetesi’nin yayımını İstanbul’da sürdürdü. Bu arada “Ali Kemal Davası” ve
“Kanun-i Esasimizi İhlâl Edenler” adlarıyla imzasız olarak yayımladığı kitaplarında
karşıtlarını sert bir dille eleştirdi. 1909’da Askeri ve Sivil Tıbbiyelerin birleştirilmesi ile
kurulan Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde adli tıp müderrisi oldu. Ertesi yıl Tıp Fakültesi
İkinci Reisliğine seçildi. Balkan Savaşı’nda Edirne’nin Bulgarlar tarafından kuşatılması
sırasında oradaki hastanede başhekim olarak çalıştı (1912). Edirne’nin işgali üzerine esir
düştüyse de bir süre sonra serbest bırakıldı. 1913’te Teşkilâtı Mahsûsa’nın siyasi bölüm
şefliğine getirildi. Aynı yıl Sıhhiye Müdüriyet-i Umûmîyesi’ne bağlı olarak kurulan
Tababet-i Adliye Müdürlüğü’ne ve Tababet-i Adliye Encümeni Reisliğine getirildi. 1.
Dünya Savaşı yıllarında Erzurum’da kurduğu Teşkilât-ı Mahsûsa Alayının komutanı
olarak harbe katıldı. Ermeni Tehciri içinde etkin rol oynadı. Mondros Mütarekesi’yle
birlikte savaş suçlusu ilân edilince Berlin’e kaçtı. Eylül 1920’de Bakü’de toplanan
Doğu Halkları Kurultayı’na katıldı. 1920’de İslâm İhtilal Cemiyetleri İttihadı’nın
Bakü Temsilcisi oldu. 1921 İlkbaharında bu örgütün Moskova’da yapılan kongresine
katıldıktan sonra Almanya’ya döndü. 17 Nisan 1922 günü Berlin’de Trabzon Eski Valisi
Cemal Azmi Bey ile birlikte Ermeni suikastçiler tarafından şehit edilmiştir.
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de tüşekkül eden Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Üserâ Acentası’nın
Cemiyetimize tavsiye eylediği, İsviçreli Mösyö Feridolinyeni – ki
Selânik’te mütemekkin (yerleşik) tüccârândandır (tacirler)- riyâset-i
tahtındaki İmdâd ve Muâvenet Cemiyeti vâsıtasıyla ve Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nam ve hesâbına bu hastahânenin idâre
ve idâmesini derûhte etmek lütfunda bulunmuş idi.* Bir müddet
sonra (44) Çanakkale’de sâbit ve seyyar iki, Gelibolu’da sâbit bir,
bil’âhire Uzunköprü’de seyyar diğer bir hastahâne küşâd edildi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin te’sîs eylediği hastahânelerde
36.772’den ziyâde mecrûh ve hasta tedâvî edildi. Ziyâde diyorum,
çünkü protokollerin düşman eline geçmesinden dolayı İşkodra,
Yanya, Edirne, Üsküb vesâir ba’zı hastahânelerde ne kadar hasta
tedâvî edildiği tamamen ma’lûm olamadı. Hastahânelere mürâcaat
edip ayakta tedâvî olanlar bu hesâba dâhil değildir. Ayrıca teşkîl
edilen Hey’et-i Sıhhiye-i Seyyare (Gezici Sıhhi Kurullar) 56.540
muhâcir hasta tedâvî eyledi. (45)
Bir aralık bâhusûs Avrupa’daki hudud-u Osmâniyye’nin
Çatalca’dan Terkos’a mümtedd bir hattan ibâret olduğu ve saha-yı
harbin İstanbul yakınına ve hemen Çatalca’ya inhisâr eylediği za‑
manlarda mevcûd belâya ve mesâibe (belâ ve müsibetlere) zamîmeten
kolera illet-i müdhîşesi dahi ordu-yu Osmanîyi kırıb geçirmeğe
başladı. Hadımköyü, Ayastefanos ve civârı bir kabristan, daha
*
Selânik Hilâl-i Ahmer Komisyonu Reisi Mösyö Feridolinyeni’den varîd olan 27 Şubat
sene 329 târihli mektuptan, aynen: “…şehrimizde mevcûd hastahânelere muhâcir
nâmıyla kimse kabûl edilmez. Halbuki öteden beriden akıb Selânik’e gelen bedbaht
kimseler burada “Hilâl-i Ahmer Hastahânesinde” bir melce’-i emîn (güvenilir sığınak)
ve emân (korkusuzluk) bulabilir. Aç kalan, gecelerce sokaklarda sürünen, bîtâb bir
halde, bir mariz takatsizliğiyle insanlığın bu garip safahatına lânet okuyan zavallılar,
hiç olmazsa maddiyâtının intizâm-ı mihanikisini te’mîn edinceye kadar bir sıcak
çorbaya nail, hastahânenin garib-perver odalarında müşfik nazarlar altında kendini
toplamağa muvaffak oluyor. Bu da olmasa, o da emsâli gibi âdeme karışıb gidecekti
ve kimbilir hangi işsiz bir hânede birkaç yavru yetim bırakacaktı. Esaretin takât-sûz
mezâhimi (esaretin dayanılmaz ve yakıcı sıkıntısı) altında aylarca inleyib en nihâyet
serbest bırakılan ve kafile kafile sahillere nakl olunurken bu taraflara da sevk edilen
askerlerin hal-i pür melâli (sıkıntılarla dolu durumu) unutulmayacak bir levhâ-yı ye’s-
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doğrusu şühedâ’sı daha defn edilmemiş korkunç bir arsa ve fecî’’
bir meydan hâlini almış idi!... İşte böyle bir zamanda Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti her türlü vesâit ile mücehhez olmak ve koleralı‑
ları kabûl ve tedâvî eylemek üzere Hadımköyü’ne, Ayastefanos’a,
Ispartakule’ye seyyar hastahâneler gönderdi.
Hastahâne

Hasta ve Mecrûh

Târih-i Küşâdı

Târih-i Seddi

Taşkışla Hastahânesi

14.346

14 Şubat 328

30 Eylül 329

Kembiriç Vapuru

5578

25 Kânûn-i sâni 328

30 Temmuz 329

Darulfünûn

4375

1 Teşrin-i evvel 328

15 Teşrin-i evvel 329

Çanakkale

1364

25 Kânûn-i evvel 328

30 Temmuz 329

Hadımköy

2121

5 Teşrin-i sani 328

22 Haziran 329

Selânik

1121

23 Eylül 328

21 Haziran 329

Kadırga

1006

1 Teşrin-i evvel 328

30 Haziran 329

Muhâcirîn

902

18 Kânûn-i sani 328

30 Temmuz 329

Konya

830

1 Haziran 329

30 Haziran 329

Demirkapı

754

1 Mart 329

30 Mayıs 329

Uzunköprü

544

15 Eylül 329

30 Teşrin-i sani 329

Gelibolu

448

21 Kânûn-i evvel 328

28 Nisan 329

Kandilli

370

8 Şubat 328

18 Mayıs 329

aver (elem tablosu) idi. Hastaheneden çıkıb daha şîfâ-yâb olamadan vapura ırkab edilen
ve burada da sahilin ıslak, şefkâtsiz çamurlarına atılan askerlerin hamal sırtında naklini
temâşâ edib de bu faciâ-yı insâniyete ağlamamak kabil değil idi. Bazı vekâyi olur ki göz
görür fakat lisân onu îfâdede izhâr-ı acz eder. Kalem ise o cinâyet-i beşeriye karşısında
yürümekten hayâ eyler. İşte Hilâl-i Ahmer Hastahânesidir ki ölmeğe mahkûm olan
o zavallıları topladı, tedâvî husûsunda gösterilen ihtimam ve tekdîr-i tam ile hemen
kâffesi memleketlerine gittiler. Kemâl-i hasretle bekleyen âilelerine iltihâk ettiler.
Bugün olduğu gibi yarın, belki birçok yarınlar “Hilâl-i Ahmer Hastahânesi” vazîfe-i
insâniyesini îfâ edecektir. Bu husûsta bize teveccüh eden ve edecek olan hidemâtı hüsn-ü
icrâda bir an tevakkuf göstermemek (duraksamamak) ehass-ı amâlimizdir (en içten
arzumuzdur). Zira, biliyoruz ki Hilâl-i Ahmer’in tâk-ı muallâ-yı ihtişamında (yüksek ve
görkemli tacında) bir ana şefkâti, bir din merhameti, bir insanlık hissi vardır. Bu şefkât,
bu merhamet ve hiss-i asâletdir ki, Hilâl-i Ahmer’in muhterem ve muhteşem muhiti
içinde bilâ-tefrîk cins ve mezheb bil-cümle insâniyet amillerini toplamıştır.”
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Ispartakule

336

9 Kânûn-i evvel 328

15 Mayıs 329

Ayastefanos

303

16 Teşrin-i sani 328

3 Teşrin-i sani 329

Bandırma

279

15 Mart 329

20 Teşrin-i sani 329

Karamürsel

149

17 Haziran 329

15 Ağustos 329

Seyyar

46

4 Şubat 328

10 Ağustos 329

Edirne

2,800

26 Eylül 328

13 Mayıs 329

500

2 Teşrin-i sani 328

30 Mayıs 329

Vefa

39.772

(46) Me’mûrîn-i sıhhiyenin bu müdhiş hastalıktan tevekkisi (korunması) için lâzım olan her türlü vesâit mebzûlen ve serîan tedârik
ve fennî ve sıhhî bir sûrette infâk ve iâşeleri te’mîn edildi.
Koleralıların İstanbul’da cevâm-i şerifeye idhâl edilmek sûretiyle
tefrîd ve tecrîd (ayrılıp izole edilmek) olundukları müdhiş günlerde
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti o bedbaht askerlerin iâşe ve infâkını da
der-uhde etti. Câmi’ kapılarında Hilâl-i Ahmer’in seyyar mutbah‑
ları hazırlandı. Yine o elîm günlerde idi ki İstanbul’a kesretle vürûd
eden mecrûhîn ve marazanın hastahânelere muntazaman naklini
ve oralarda hüsn-ü tedâvîsini te’mîn için Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Şehremâneti’nde (belediyede) müteşekkil Mecrûhîn-i Askeriye
Komisyonu’na nakden 7.500 Osmanlı Altunu verdi.
Yollarda, bi-l-hâssa istasyonlarda mecrûhîn ve maraza-yı aske‑
riyenin âni bir sûrette müsta’cilen tedâvîsi zuafânın tenebbüh (zayıfların kendine gelmesi) ve takviyesi için evvel emirde Çerkesköyü
ve Çorlu, Lüleburgaz, Kuleliburgaz, Pavli Köyünde birer çayhâne
ve aşhâne te’sîs kılındı ise de bil’âhire ordunun mecbûr-u ric’at ol‑
ması üzerine bu çayhânelerden yalnız Hadımköyü, Ispartakule,
Ayestefanos ve Sirkeci’dekiler ibrâz-ı fa’âliyette devâm edebildiler.
Sirkeci Çayhânesi harbin nihâyetine kadar açık bulunduruldu.
*
Hastahâne muhâsara esnasında ve istilâ zamanında devâm eylemiş ve Edirne’nin
istirdâdını müteâkib tekrar küşâd olunmuştur.
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Kışın en şiddetli zamanlarında trenlerin istasyonlara getirerek
pek perîşân bir halde bırakıb döktükleri zuafâ ve mucrûhine çay
tevzî’ ile o zavallı vatandaşlarımızın tenebbüh ve îkâz (kendine gelip
toparlanma) ve takviyesi Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin hidemât-ı mü‑
himmesinden ma’dûddur (sayılıdır). Yerinden kımıldanamıyacak bir
halde istasyonun bir köşesinde zayıf ve hafif bir cerhâ (yara) te’sîriyle
yıkılıb kalmış olan bî-çârelerin sıcak bir çay ve bir parça ekmek ile
ne kadar çabuk kesb-i kuvvet ve hayat eyledikleri çayhâneyi ziyâret
edenlerin hâlâ hatır-güzârıdır (gönüllerindedir).
(47) Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin cihet-i askerîyeye îfâ eylediği
hizmetlerden biri de hastahâne gemisi hâline ifrâğ olunan Kembiriç
Vapuruyla Çanakkale ve Gelibolu’dan mecrûhîn ve marazanın nak‑
lidir. Diğer küçük bir vapur (Şirket-i Hayriye’nin 60 numaralı vapu‑
ru) ile Kalikaratiya’dan yaralılar İstanbul’a nakl edilmekte ve efrâda
çay ve çorba tevzî’ olunmakda idi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin cemîle-i vezâifinden biri de istas‑
yonlardan, menzil hastahânelerinden, sahillerden yaralı ve has‑
ta nakli olduğu cihetle saha-yı harbin yalnız Çatalca, Çanakkale
ve Gelibolu civârına inhisârı zamanında Cemiyet bir taraftan
Kembiriç Hastahâne Vapuruyla Çanakkale ve Gelibolu’dan getiri‑
len diğer tarafdan trenlerle Sirkeci’ye vürûd eden yaralı ve hastaları
vesâit-i nakliye-i mevcûdesiyle hastahânelere nakl etdiği gibi gerek
hastahânelerden ve gerek meydân-ı muârekede kullanılmak üzere
cihet-i askerîyeye de ayrıca ikibinden ziyâde teskere ve hasta nakline
mahsûs olmak üzere koşumlarıyla birlikte Amerika’dan getirtdiği
otuz arabayı ihdâ ve teberru’ etdi (bağışladı).
Ordunun ric’ati esnâsında levâzım-ı sıhhiye ve edevât-ı tima‑
riye hemen tamamen düşman eline geçtiği cihetle Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti bu husûsda da cihet-î askerîyyeye muâvenet maksadıyla
binlerce battaniye ve yorgandan, fanila, gömlek ve çorabdan, çama‑
şır ve yatak takımından kaşığa ve tabağa, tencere ve tebsiye hatta
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kolera zamanında ekmek nakl edilecek çuvallara kadar birçok eşyâ
i’tâ’ ve ecnebî hastahânelerinde tedâvî olunan efrâd ve zâbitâna dahi
çamaşır ve fanila tevzî’ eyledi.
Hanımefendiler,
Balkan Harbi’nin en hüzn-âver safhâlarından biri de muhaceret
ve muhaceretin netâyici idi. Düşmanın zulm ve istilâsına ma’rûz
(48) kalmak tehlikesinde bulunan mahâllerde ahâli-yi İslâmiye
hûnhâr çetelerden, düşman askeri ve düşman idâre ve mahkemesi
korkusundan, hemen bir anda yurdlarını, emvâl ve eşyâsını bıraka‑
rak firâr ve herşeye muhtâc bir hâlde Dar-ül-hilâfet’e (İstanbul’a) ve
memleketin diğer büyük şehirlerine hicret ve ilticâ ediyorlardı.
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Balkan Muharebesi’nde Mısır Hilâl-i Ahmeri’nin Muâveneti

Beylerbeyi Hastahânesi Hey’et-i Sıhhiyesi
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Bebek’de Vâlide-i Hazret-i Hidivî’nin küşâd eylediği hastahâne hey’eti

Mısır Hilâl-i Ahmeri tarafından mecrûhîn ve maraza-yı askeriyeye ve muhâcirîn-i İslâmiye’ye
tahsîs kılınan “Bahr-ı Ahmer” Vapuru İskenderiye Rıhtımında.

DR. BESİM ÖMER

Mısır Hilâl-i Ahmeri’ne mensûb “ Bahr-ı Ahmer” Vapurunun
İskenderun’dan esnâ-yı müfârakâtında

Mısır Hilâl-i Ahmeri Bahr-ı Ahmer Vapuru Hey’et-i Sıhhiyesi
İkinci sıra ve ortada Sertabîb Doktor Mahcûb Sabit Beyefendi
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Mısır Hilâl-i Ahmeri’nin mecrûhîn ve marâza-yı askeriye ve İslâmiye’yi
nakl eylemek üzere Preveze ve Yanya arasında işlettiği otomobilller.
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Muhıkk (haklı, doğru) bir havf (korku) ve haşyet te’sîriyle ka‑
çabilenler kalanlara nisbeden yine bahtiyâr idiler. Tasavvuru bile
tüylerimizi ürperten fecî’ ve müdhiş bir zulm ve vahşete ma’rûz
kalanların düşman eline düştükden sonra çekdikleri fecâyi’i dü‑
şünürsek mûhaceretden daha elîm bir levha-yı meş’ûmeyi gö‑
zümüzün önüne getirmiş oluruz. O güzel memleketleri düşman
istilâsına dûçâr olduktan (yakalandıktan) sonra din ve mezhebleri‑
ne, müessesât-ı mukaddese-i dîniyelerine tecâvüz edildiği, kadın‑
ları ve çocukları vahşîyâne tasallutata uğradığı sıralarda asırlardan
beri sürdükleri toprağa, sâhib-i meşrû bulundukları yerleri soygun
ve muhtâc bir halde terke mecbûr, bir gün evvel zengin ve mes’ûd
iken bir gün sonra en pest bir dereke-i fakr ve bedbâhtiye düşerek
sefîl ve mehcûr şehirlere doğru sitâb olduklarını gördüğünüz bî-çâre
muhâcirleri hatırlayınız. Zavallıların zarûret ve sefâletleri ne ka‑
dar müellim ve hüzn-âver idi!.. Kırkkilise Bozgunluğunu müteâkib
geçen bir hafta zarfında İstanbul cidden siyâh bir kisveye büründü.
Binlerce muhâcirler arabaları ve hayvanlarıyla günlerce meydanlar‑
da, sokaklarda kal’a diblerinde âç ve muhtâc bekleyüb durdular. İşte
böyle bir zaman-ı felâketde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti memleketimiz
için geçen “Harb-i meş’ûmun netîcesi ve mesaîb-zedeleri (felaketzede) hükmünde olan” muhâcirleri fakr-ü zarûretden ve sefâlet eseri
olan müstevli (bulaşıcı) hastalıklardan kurtarmağa çalışdı. Aylarca
binlerce muhâcirîn zarûretîni, mihnetini ta’dil, ıztırâbını tahfif ve
hasta düşenleri tedâvî ile uğraşdı. Yalnız İstanbul’da değil, İzmir,
Bursa, Konya (49) ve Ankara gibi vilâyetlerde Selânik, Yanya, Drama,
Dedeağaç ve Tekfurdağı gibi daha düşman ayağı altında olan yerlerde
hatta Edirne’de muhâcirlerin imdâdına yetişmeğe çalışdı. İstanbul’da
89 câmi’ ve mescîdde 12 mekteb ve medrese ve dergâhda ve hemen
15 kadar müteferrik mahâllerde, barakalarda kulubelerde ve hatta
harman yerlerinde, ötede beride kuytu mahâllerde ve kovuklarda,
kahvehânelerde, konaklarda iskân edilen muhâcirîni aylarca iâşe ve
infâk ve muhtâc olanlarını ilbâs ve iksâ eyledi (elbise verip giydirdi).
Kimsesiz ve açıkda kalmış olan zâbit âilelerinin vesâir muhâcirlerin
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iskânı için de ayrıca (10) konak ve hâne istîcâr (kira) etdi. Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti bidâyet-emirde şehremânetinde müteşek‑
kil Muhâcirîn Komisyonuna ayrıca ve nakden 7500 lira vererek
bil-vâsıta muhâcirleri muâvenetde bulundu ise de bil’âhire teşkîlât-ı
lâzıme icrâsıyla doğrudan doğruya ibrâz-ı muâveneti tercih etdi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi’nin her muhâcir
âilesinin aded-i nüfusu nazar-ı dikkate alınmak sûretiyle bir
sûret-i muntazamada çamaşır ve esvâb (fanila, yünden entâri,
çorab, kundura, çamaşır ve battaniye) tevzî’ eylediğini ve ihtiyâcı
olan bî-çâre vâlidelere “kundak” i’tâ’sı husûsunda bile ayrıca
ibrâz-ı fa’âliyet etdiğini unutmamalıyız.
11.411 muhâcire esvâb verildi. Zâbitânın mecbûr-u hicret olmuş
âilelerine ibzâl (bol bol harcama) edilen muâvenet ise başlı başına
şâyân-ı kayd ve beyândır. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti muhâcirîni yal‑
nız infâk ve iksâ ile kîfâye etmedi. Muhâcirlere husûsîyle muhâcir
kadınlara mahsûs olmak üzere ayrıca bir “Muhâcir Hastahânesi
te’sîs eylediği gibi bir kabîlede (ebe) dâhil olmak üzere teşkîl ey‑
lediği seyyâr bir hey’et-i tıbbiye ma’rifetiyle de bir sene zarfın‑
da 55.000 kadar muhâcir hastasını tedâvî etdi. Velhasıl Hilal-i
Ahmer Cemiyeti yalnız muhâcirler uğrunda ve muhâcirlerin infâk
ve iksa ve tedâvîsi içün 78.583 Osmanlı Lirası sarf etti.
(50) Memâlik-i İslâmîyede “Hicretin Netâyic-i Harbden” adıy‑
la nizâmnâme-i esâsiyeye tevfîkân icrâ-yı muamele edilmesi lâzım
geleceğine dâir Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Meclis-i Umûmîsinin
kararına intizâren muntazaman muâvenet kabîl olmadığı bir za‑
manda bu felâketzedegânın tehvîn-i ihtiyâcâtına medâr olmak
üzere bir “Hilâl-i Ahmer Muhâcir Pulu” tertîb ve tersim etdir‑
miş idiysem de maa-t-teessüf alâka-dârânına taklidi endişesiyle
(!) kabûl etdirmeğe muvaffak olamamış idim.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin zâbitân ve efrâd-ı askerîye ve
ahâlimize karşı îfâ eylediği hizmetlerden biri de merkezde müstakîl
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bir Üserâ Komisyonu teşkîliyle esnâ-yı harbde esir düşenler ve
gaybûbet edenler hakkında ma’lûmat alabilmek ve üserâ’ ve âileleri
arasında muhaberâtı te’mîn ve kendilerine iâne ve eşyâ gönderebil‑
mek üzere tavassut eylemek olmuşdur.
1906 senesinde Londra’da in’ikad eden Sekizinci Beyn-elmilel Salîb-i Ahmer Konferansında taraf-ı devletden murahhas
sıfatıyla me’mûr bulunmuş idim. Bu konferansda “Mecrûhîn-i
Askerîyeye imdâd ve muâvenet ile iştigâl olunduğu gibi ellerin‑
den silâhları alınıb esir ve bu cihetle mevkûf olan efrâdın terfîhi
ahvâli de Salîb-i Ahmerlerin cümle-i vezâifinden” add edilmek
lâzım geldiğine dâir müzâkerat cereyân eylediği gibi bil’âhire
1912 senesinde Vaşington’da in’ikad eden Dokuzuncu Beynel-milel Salib-i Ahmer Konferansında( * ) da Cenevre Beyn-elmilel Salîb-i Ahmer Komitesinin tavassut-u âlîcenâbânesinden
bil-istifâde
Salîb-i
Ahmer
Cemiyetlerinin
üserâ’-yı
harbiyeye muâvenet için a’zâsından mürekkeb husûsî birer komis‑
yon teşkîl ve merkezde münâkıd olan bu komisyonların (51) harb
esnâsında me’mûrîn vâsıtasıyla her tarafdan alacakları iâneyi cem’
ve Beyn-el-milel Komitenin himmetiyle düşman memleketindeki
üserâ’ya irsâl“ etmeleri teklîfinin sürekli alkışlar ile kabûl edil‑
diğini ve 1913 senesi Haziranına kadar Salîb-i Ahmer Cemiyeti
Merâkiz-i Umûmîyesi’nin bu bâbdaki efkâr ve mütâlaalarını Beynel-milel Komiteye ihbâr eylemelerine karar verildiğini daha harbin
bidâyetinde iken hatırlamış ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hey’et-i
Merkeziyesi mütaâlâtının Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesine
beyânına hâl ve zamanın müsâid olmadığını nazar-ı dikkate aldı‑
ğım cihetle derhâl İstanbul’da böyle bir komisyonun tarafımızdan
teşkîlini hey’et-i idâreye teklîf eylemiş idim.
Hey’et-i merkeziyece bu bâbda bir karar-ı muvâfık verildiği sı‑
ralarda Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesi’nden böyle bir üserâ’
*

Dokuzuncu Vaşington Salib-i Ahmer Konferansına me’mûrîyetim Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Cemiyetine teklîflerim. - Doktor Besim Ömer
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komisyonunun lüzûm-u in’ikadına ve muhârib devletlere yakın
olmak cihetiyle beyn-el-milel olan bu vazîfeyi îfâ eylemek üzere
Belgrad’da İsviçre General Konsolosunun riyâseti tahtında “Beynel-milel Bir Salîb-i Ahmer Acenteliği” teşkîl olunduğuna dâir 16
Teşrin-i Sâni 1912 târihli bir ta’mîm vâsıl oldu.
Hey’et-i merkeziye a’zâsından iki-üç zât dahi dâhil olmak üzere
teşkîl eylediğimiz “Üserâ’ Komisyonu”nun vezâifi bil’âhire o dere‑
ce tezâyid etdi ki mürâcaat eden zevâta teshilât-ı lâzıme icrâsı için
komisyonun şimdiki Hilâl-i Ahmer Dâire-i Merkeziye’si binâsını
terk ile Cemiyet’in mukaddemâ merkez-i idâre ittihâz eylemiş ol‑
duğu Tophâne’deki binâda hergün ictimâ’ etmesine ve maiyetine
müteaddid me’mûrlar ta’yîn kılınmasına mecbûriyet hâsıl oldu. Bu
komisyon bir tarafdan Balkan Hükûmat-ı Müttehîdesi nezdinde
bulunan üserâ’-yı Osmâniyye’ye âid cedvellerin istihsâline tavas‑
sut olunması için Belgrad’daki Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Üserâ’
Acentasına ricâ ve ısrârda bulunduğu gibi diğer cihetdende ordu-yu
(52) Osmanî nezdindeki üserâ’nın isimlerini Harbiye Nezâreti’nden
taleb eyledi. Ve nihâyet 1913 senesi Şubatında hükûmet-i müttehîde
nezdindeki üserâ’-yı Osmâniyye’den bir kısmının listesi vürûd etti.
Mecrûhîn ve üserâ’-yı Osmâniyye listesi en evvel, Belgrad’daki
Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Üserâ’ Acentası vâsıtasıyla Sırbiye
Salîb-i Ahmeri’nden geldi. Ve az zaman zarfında Sırbistan’da
10.500 yaralı, hasta ve esirimiz olduğu anlaşıldı. Bulgaristan’dan
bu husûsta pek geç haber alındı. En son günlere kadar 70.360 esirin
esâmisi gelmiş fakat kemâl-i teessüf ile beyân eylerim ki bu listelerin
büyük bir kısmı ancak müsâlahadan sonra elimize geçebilmiş idi.
Daha başka güçlükler de yok değil idi. Meselâ Yunanistan’dan ge‑
len listede 725 zâbit esirin isimleri zikr edildiği halde hiçbir neferin
adı kayd ve zabt edilmemiş idi!..
Karadağ’dan ise yalnız 92 esir zâbitin ismi gelmiş idi.
Bulgaristan’da 70.360, Yunanistan’da 60.000 kadar üserâ’-yı
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Osmâniyye bulunduğu düşünülürse, bu bâbda listeler tertîbindeki
suûbet (güçlük, zorluk) ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üserâ’
Komisyonunca masrûf olan (sarfedilen) fa’âliyet kolayca anlaşılır.
Gazetelerde listenin vürûdu i’lân olunur olunmaz komisyonun
fa’âliyeti birdenbire ziyâdeleşti. Evlâdı, zevci, pederi hakkında
ma’lûmat almak üzere her gün bizzat gelip mürâcaat edenlerden
başka vilâyâttan (vilayetlerden) pek çok mektuplar alınmaya başla‑
mış idi. İstilâya ma’rûz ve ahâlisi hicrete mecbûr olan mahâllerde
gaybûbet eden akraba ve taallukâta dâir ma’lûmat ahzı için hergün
yüzlerce mürâcaat tevâlî edüb duruyordu. Daha kendileri muharebe‑
de bulundukları halde hicret eden efrâd âileleri hakkında ma’lûmat
taleb eden zâbitân ve efrâd da pek çok idi. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Üserâ Komisyonu’nun nâm ve mevki’ ve hidemâtı her tarafa şâyi’
olunca (duyulunca) fa’âliyeti (53) kat be kat arttı: Mürâcaat edenler
meyânında, meselâ bir vâlideye “çocuğunuz Bulgaristan’da Sofya’da
esir ve fakat hayatta ve sıhhatte” olduğu tebşîr edildiği zaman bu
bî-çâre ihtiyarın sevinç gözyaşları dökerek kesik kesik dua eylemesi
ne kadar mûcib-i memnûniyyet oluyor idi ise, zevcinin koleradan
veyâhud (…..) muharebesinde şehit olduğu haberini alan bir bî-çâre
genç kadının hıçkıra hıçkıra feryâd ve figânı da o kadar mûcib-i
hüzn ve keder oluyor idi. Bâzen komisyon, oğlunun yâhud zevcinin
şehâdetini ihtiyâr, bî-çâre ve ma’lûl bir pedere veya âciz bir zevceye
ihbârda güçlük çekmekte ve fakat hergün “gâibinden” bir haber al‑
mak için bu gibi felâket-dîdeler (belaya uğrayanlar) tarafından aynı
suâl ve istifsâra ma’rûz kalmakta idi.
Bir aralık vilâyât ile muhâbere pek ziyâdeleşti: Oğlundan,
birâderinden, damadından, hatta istilâya ma’rûz olan yerlerdeki
efrâd âilesinden ma’lûmat almak isteyenlerin had ve hesâbı yok idi.
Lâkin komisyon da Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Üserâ’
Acentası’na karşı efrâdın ta’yîn-i hüviyeti husûsunda pek ziyâde
müşkülât çekiyor idi. Esâsen efrâd-ı İslâmiye arasında “lakab” ve
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“âile ismi” olmamak cihetiyle aynı ismi taşıyanlara sık sık tesâdüf
ediliyor ve alâka-dârân tarafından ta’yîn-i hüviyet için meselâ “ge‑
çen sene felân yerde teehhül eden (evlenen)”, “falan paşanın yeğeni”
tarzında yeni yeni sıfat keşfe ve muârefe (tanışma) ilâvesine (tanınma
araçları eklenmesine) mecbûriyet hissediliyordu.
İsmi verilerek taharrîsi taleb olunan her asker, zâbit ve me’mûr
için mahâll-i velâdet, ordu ve fırka ve alay ve tabur ve bölük bir
fiş üzerine tanzîm bir sûrette, bir mahâll-i mahsûsta tertîb ve hıfz
olunuyordu. Bu muhâberâtta ya’ni kayıp olan zâtın taharrîsi için
vilâyâttan ahz edilen tahrîrât üzerine doğruca Belgrad’a yazıldık‑
tan ve alınan ma’lûmat derhâl lâzım gelenlere bildirildikten başka
komisyon esir veya mecrûh olanlarla akraba ve taallûkâtı arasında
da (54) ayrıca ve doğrudan doğruya muhaberâtı te’mîn eylemiş ve
birçok çamaşır ve eşyâ paketlerinin irsâline tavassut etmiştir. Hâsılı
bu komisyon hemen bir sene kadar (15 Kânûn-ı evvel 1912’den 15 Teşrîh-i evvel 1913 târihine kadar) bu yolda ve pek büyük bir
fa’âliyet ibrâz etmek sûretiyle îfâ-yı vazîfe etti.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bir taraftan evlâdının, zevcinin, ak‑
raba ve taallukâtının hayatından haberdâr olmak isteyenlere bu
bâbda îfâ-yı hizmet eylediği gibi diğer cihetten de bu hizmetinde‑
ki fa’âliyet ve gayreti ile Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Cemiyetleri
arasındaki mevki’ini yükseltmiş oldu.
Kırkkilise (Kırklareli) Felâketini müteâkib öyle bir zaman oldu
ki İstanbul birdenbire mecrûhlar ile doldu. Askerî hastahâneleri,
hastahâneye tahvil edilen karakolhâneler, Hilâl-i Ahmer
hastahâneleri ve ba’zı mülkî hastahâneler doldukları halde yine bir‑
çok hasta ve mecrûhlar âdetâ meydanlarda kalmışlar idi.
İşte bu sırada idi ki – 20 Teşrin-i evvel 328 (3.11.1912) – Şefkât ve
merhâmet timsâl-i mücessemi olan Zât-ı Hazret-i Padişâhî tekmîl
mesârifi ceyb-i hümâyûn-u mâlikânelerinden tesviye olunmak üze‑
re (masrafları Padişah tarafından karşılanmak üzere) Nişantaşı’nda,
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Teşvîkiye’de 100 yataklık bir hastahâne küşâdını emr ve fermân bu‑
yurdular. Nezâfeti, intizâmı, hüsn-ü idâresi bi-hakkın zikre şâyân
olan bu dar-üs-sıhhatte Fransa Salîb-i Ahmeri’nin bir rükn-ü asili
(kuvvetli ve sağlam kişilik) olan “İttihâd-ı İnâs” hey’eti hastabakıcıla‑
rıyla Osmanlı kadınlarından müteşekkil bir hey’et-i mümtâze hayli
zamanlar îfâ-yı hüsn-ü hizmet eyledi.
Şiddet-i ihtiyâç yine devâm ediyordu. Bu sıralarda Vâlide-i
Muazzeze-i Hidivî Tac-ül-Mehderât Hanımefendi Hazretleri dahi
(55) sahilhânelerinde kâffe-i mesârîfâtı kendilerine âid olmak üzere bir
hastahâne küşâd buyurdukları gibi taht-ı himâye-i müşfikânelerinde
ve Birâder-i Hidiv Mehmed Ali Paşa Hazretlerinin zîr-i riyâset-i âsafânelerinde teşekkül eden ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin
öz birâderi hükmünde bulunan “Hilâl-i Ahmer-ül Mısrî” (Mısır
Hilâl-i Ahmeri) Cemiyeti tarafından sevk edilen sıhhî hey’etler pey‑
derpey İstanbul’a vâsıl olmaya başladılar. Mısır’dan vürûd eden bu
hey’etler şehrin muhtelif yerlerinde: Beylerbeyi’nde, Ayastefanos’ta,
Maltepe’de, Sancaktepe’de Yedikule’de sâbit ve seyyâr hastahâneler
te’sîs ederek îfâ-yı vazîfeye müsâraat eylediler. Edirne’nin sükûtu
üzerine pek perîşân bir halde ortada kalan mecrûhîn ve maraza-yı
askeriye ve muhâcirîn-i İslâmiyeye ibzâl-i imdâd ve muâvenet
husûsunda bu Mısır Hey’et-i Hilâliyesi’nin gösterdiği yararlık ve
hüsn-ü hizmet ez-her cihet şâyân-ı zikr ve dikkat ve câlib-i teşekkür
ve mahmidetdir (övgüye değerdir). Bu hastahânelerde takrîben 8.747
hasta yatırılarak tedâvî edilmiş ve ayakta muayene ve tedâvî edilen‑
lerin adedi ise büyük bir yekûna bâliğ olmuştur. Yalnız Edirne’de bu
yolda 18.417 hasta tedâvî edilmiş idi.
Mısır Hilâl-i Ahmeri’nin gerek mecrûhîn ve maraza-yı askeri‑
yenin tedâvîsinde ve gerek istilâ olunan mahâllerdeki mecrûhîn ve
marazanın İstanbul vesâir vilâyât-ı Osmâniyye’ye nakillerinde gös‑
terdiği hizmet ve muâvenet dahi pek sezâvar-ı şükrândır (teşekküre
layıktır).
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Seyr-i Sefâin İdâresine âid olub Süveyş Kanalında uzun bir müd‑
det mehcûz (hacizli) kalan Bahr-i Ahmer Vapurunun haczini fekk
ettirerek (kaldırarak) Bahr-i Sefîd’de seyr-i seferine muvaffak olmak
ve bu vâsıta ile binlerce muhâcirîn-i İslâmiyenin İzmir ve İstanbul’a
nakline çalışmak unutulur yararlıklardan değildir. “Bahr-i Ahmer”
Vapuru Selânik ve İzmir arasında 14.209, Preveze ve İzmir arasın‑
da 700, İşkodra ve İzmir arasında 6.081 mecrûh ve muhâcir nakl
etmek sûretiyle müteaddid seferler icrâ etmiş ve pek sefil ve perîşân
birhalde kalan (56) Ehl-i İslâma cidden büyük iyiliklerde bulun‑
muştur.
Mısır Hilâl-i Ahmeri Yanya Şehrini müdâfaa eden Osmanlı as‑
kerinden yaralı ve hasta olanları evvel emirde otomobillerle bu şe‑
hirden Preveze’ye ve bil’âhire Bahr-ı Ahmer Vapuruyla da mahâl-i
maksûdlarına nakl eylemiştir. Otomobiller ile Yanya’dan Preveze’ye
2.350 kişi nakl edilmiştir. Bunun beşyüzü efrâd-ı askeriye idi.
Bundan başka, Bahr-ı Ahmer Vapurunda ayrıca 100 yataklık bir de
hastahâne teşkîl edildiği gibi 290 ameliye-i cerrâhîye icrâ olunmuş
ve 1.984 mecrûh ve muhâcire telkîh-i cederi (çiçek aşısı) ameliyesi
yapılmış ve Mısır Hilâl-i Ahmer’i bütün bu hidemât ve muvaffa‑
kiyetini te’mîn ve idâme için 10.291 aded Mısır Lirası sarf ve fedâ
eylemiştir.

Mısır Hilâl-i Ahmer Hey’etince Muhâcirînin infâk ve iksâsı (giydirilmesi) için vuk’u bulan hummâlı fedâkâr-âne ve muavenât-ı cezîle-i
insâniyetkârâne (insanlık adına bolca yapılan yardım) dahi câlib-i şükrân
ve gayr-ı kabîl-i nisyân mefâhir-i imdâdiyedir (unutulması mümkün olmayan övgü dolu yardımlar).
Harb Esnasında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
ve Salîb-i Ahmer Hey’etleri
Hanımefendiler! Biraz da felâket zamanında muavenât-ı sıh‑
hiyede bulunan hey’etlerden bahs ile gerek kendilerine ve gerek
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mensûb oldukları milel ve cemiyete karşı tekrar vecîbe-i teşekkürü
îfâ eylemek isterim.
Harb esnâsında memâlik-i sâireden gelen (hareket eden) ve gönde‑
rilen hey’et-i sıhhiye meyânında bî-tâbî en evvel ve ilk safta Hindistan
Hey’etlerini zikr etmek icâb eder. Çünkü, bu hey’etin insâniyet ve
beşeriyet-i muztaribeye (sıkıntısı olanlara) karşı hiss olunan şefkât ve
merhamete inzimâm eden cidden ulvî ve mukaddes bir müessir ve
sâik ile bu’d (uzak) mesâfeyi, mihen ve meşakkı, imtidâd-ı seyâhati,
memleketlerine kıyâsen tebdîl-i tarz-ı hayat ve iklimi, vazîfenin
usretini (sıkıntısını), emrâz-ı intâniye ile iştigâl ihtimâline binâen
mümkün ve muntazır her nev’i mehâlik ve muhâtaratı nazar-ı
ehemmiyete almayarak ve daha birçok mevâki ve müşkülâtı iktihâm
eyleyerek memleketimize gelmiş ve burada askerlerimize ve yaralı‑
larımıza cidden cansiperâne hizmet (57) eylemişlerdir. Bundan baş‑
ka muhterem Hindistan ve Hindli Müslümanlar yine bu saîk-i ulvî
ile bize nakden de çok, hem de pek çok muâvenetler ettiler.
Harbin daha ilk günlerinde ve mebde’inde bulunduğumuz sıra‑
larda Hindistan ağniyâsından (zenginlerinden) ve Londra ve Oksford
Dâr-ül-fünûnları şakirdânından Abdülhak, Seyid Âl-i İmrân, Seyid
Mehmed Hasan, Seyid Hasan Âbid Câferî Efendiler her masra‑
fı taraflarından tesviye edilmek üzere Londra’da Gays Hastahânesi
etıbbâsından Doktor Selîm Bey de berâberlerinde olduğu halde
Hilâl-i Ahmer-i Osmanî Merkezine gelerek mecrûhîn ve maraza-yı
Osmâniyye’ye arz-ı hizmet eylediler. Harb devâm eylediği müddetçe,
ilk zamanlarda Haydarpaşa Askerî Hastahânesi’nde ba’de Ömerli’de
Hind Hastahânesi’nde îfâ-yı vazîfe ettiler. Bir müddet sonra 4 Kânûn-i
evvel 328’de (17.12.1912) Hindistan’dan Doktor Mehmed Hüseyin
Efendinin riyâseti tahtında 18 tabîb ve eczâcı ile müteaddid hastaba‑
kıcı ve me’mûrîn-i idâreden ibâret bir hey’et geldi. Bombay’daki “İslâm
Gençleri Cemiyeti” ve “Ziya-ül-İslâm Encümeni” tarafından topla‑
nılan ia’nat ile teşekkül eden bu hey’et, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin
Dar-ül-fünûn Hastahânesi’ne yerleştirilmiş ve 100 kadar hastanın
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emr-i tedâvîsiyle tavzîf olunmuştur (vazîfelenmiştir). Bombay’dan
gelen bu Hind Hey’eti bekledikleri çadırlarının muvâsalatına kadar
Dar-ül-fünûn’da îfâ-yı vazîfe eylemişler ve bil’âhire 10 Kânûn-i sâni
328’de (23.12.1912) Hadım Köyü civârında Ömerli’de 100 yataklık
bir hastahâne küşâd etmişlerdir.
“El Vafdel Tıbbî Min Bilâd-ül Hind” nâmında ve Doktor Ahmed
Muhtar Ensâri Bey’in riyâseti tahtında 25 kişiden mürekkeb di‑
ğer bir hey’et 28 Kânûn-i evvel 328’de (10.1.1913) Hindistan’dan
İstanbul’a muvâsalat eylemiş ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Kadırga
Hastahânesi’ne misâfir edilmiş idi. Delhi şehrinde Umûm Hindistan
Hilâl-i Ahmerleri nâmına teşkîl ve tertîb edilen bu hey’et bir müd‑
det sonra Ömerli’de seyyar (58) bir hastahâne te’sîs ederek îfâ-yı
vazîfeye müsâraat etmiş ve akd-i mütârekeyi müteâkib ikinci def ’a
olarak harbe başlandığı sırada kısmen Çanakkale’ye giderek orada
birçok hizmet ve mahmidât-ı cezîle (övgü, çok övünçlü çalışma) sarf
etmiştir.
Hindistan Hey’etleri memleketimizde pek iyi bir hâtıra bırakmış‑
lardır. Cansiperâne hizmetlerini, fedâkârlıklarını, hüsn-ü tedâvî ve
muamelelerini, mefkûre-i münevverelerini gerek hastahânelerinde
tedâvî edilen efrâd-ı askeriye ve gerek bunlardan ba’zılarıyla pek
samîmî münâsebet ve uhuvvet peydâ eden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
A’zâsı hiçbir zaman unutamayacaklardır.
Mecrûhîn-i askeriyenin pek kesretle vürûd eylediği zamanlarda
askerî ve mülkî ve Hilâl-i Ahmer Hastahâneleriyle Zât-ı Hazret-i
Pâdişâhî ve Valîde-i Hidivî tarafından küşâd olunan hastahânelerden
başka Çarşamba’da merhûm Sa’di Paşa Haremi Belkis Hanımefendi
tarafından konaklarında, Kadıköyü’nde Donanma-yı Hümâyün
Muâvenet-i Millîye hanımefendileri ma’rifetiyle İttihâd Mektebleri
binâsına, Erenköyü’nde ba’zı erbâb-ı hâmiyet tarafından Münif Paşa
merhûmun köşkünde Kandilli’de ahâlinin himmet ve muâvenetiyle
Kandilli Sarayı’nda, Şişli’de İngiliz Sefâreti tabîbi Doktor Klemov
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tarafından karakol binâsında Nur-u Osmâniyye ve Süleymaniye
ve diğer ba’zı ittihâd kulüblerinde ve şehrin muhtelif mahâllerinde
dahi ayrıca hastahâneler küşâd edilmiştir.
Harbin bidâyetinde esâsen Makedonya’lı olub Romanya’da sâkin
olan ba’zı zevât-ı kimyâger Taşkopoçera Efendinin riyâset-i tahtında
Doktor Temo Bey ile diğer altı kişiden mürekkeb bir hey’et halinde
İstanbul’a gelerek Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne arz-ı hizmet etmişler‑
dir. Bu hey’et dahi Dâr-ül-fünûn Hastahânesi’nde Osmanlı etıbbâsı
ile birlikte ve kemâl-i safvet ve muhabbet ile hemen mütâreke zama‑
nına kadar cansiperâne îfâ-yı hizmet eylemiş idi.
Bunlardan başka, Romanya Hükûmeti tarafından gönderilen
(59) iki tabîb dahi Darüşşafaka Hastahânesi’nde îfâ-yı vazîfe ettiler.
Romanya Salîb-i Ahmeri tarafından Operatör Doktor Gomova’nın
zîr-i riyâsetinde muntazam bir hey’et ve mükemmel bir seyyar
hastahâne gönderilmiş idi. Hey’et Dedeağaç’a sevk edildi ise de o
aralık şehrin Bulgar İstilâsına uğramasıyla Selânik’e azîmet etmeğe
ve biraz sonra bu şehrin dahi Bulgar çeteleri tarafından taarruza
alınmasıyla rakib olduğu (bindiği) Loid Vapurundan çıkamayarak
Triyeste’ye kadar gitmeğe mecbûr olmuş idi. Triyeste’den reisin
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne çektiği telgrafta hizmete hazır olduğu
bildiriliyor idi ki verilen cevapta gösterilen bu müsâra’ata (girişime)
karşı yalnız teşekkür edilmiş ve kıymetdâr hizmetlerinden istifâde
için hiçbir vech ve sûret bulunamamıştır. İngiliz Salîb-i Ahmeri
nâmına Majör Villi ve Madam Villi’nin Taht-ı İdârelerinde olarak
gelen hey’et Sanayi-i Nefîse Mektebi’ne (Güzel Sanatlar Okulu’na)
yerleştirildi. Bir müddet sonra bu hey’etten küçük bir müfreze
Beykoz’da diğer bir kısım da Alibey Çiftliği’nde ve Kalikaratiya(?)’da
îfâ-yı vazîfe eyledi.
Bu İngiliz Hey’etinin a’zâsı daha vürûdları günü Hilâl-i Ahmer
alâmetli pazubend (kolluk) ta’lik etmişlerdi. Bu İngiliz Salîb-i
Ahmer Hey’etinden ve Hindistan’dan doğrudan doğruya gelmiş
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olan hey’et-i sıhhiyeden başka, Hindistan eâzım-ı ricâlinden (devlet adamlarının en büyüklerinden) Londra’da mukîm müşâvir-i hass
Emir Ali Hazretleri delâletiyle İngiliz etıbbâ ve me’mûrîninden
ibâret olmak üzere gönderilen hey’et ise bidâyeten Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti tarafından Üsküdâr Numûne Mektebi’nde yerleştirilmiş,
fakat bil’âhire Ayastefanos’ta Sıhhiye İdâresi tarafından Hilâl-i
Ahmer’e iâde olunan barakalara yatırılan hasta askerlerin tedâvîsine
me’mûr edilmiş idi.

Alman Salîb-i Ahmeri tarafından gönderilen hey’et Gümüşsuyu
Hastahânesinde ve İstanbul Sultanisi’nde, Avusturya ve Macaristan
Salîb-i Ahmeri’den sevk edilen hey’et ise kısmen Taşkışla’nın (60)
bir tarafında ve bir kısmı da Avusturya Hastahânesi’nde mecrûhîn-i
askeriyenin tedâvîsine bezl-i himmet eylemişlerdir. Bunlardan başka
mecrûh zâbitân-ı askeriyeden ba’zıları Almanya Sefârethânesi’nde
ve cerhâsından kesb-i îfâkat (hastalıktan kalkan, iyileşen) eden ve fa‑
kat ma’lûl kalan zâbitler ise Almanya’da Visbaden Hamamlarında
meccânen tedâvî edilmişlerdir.
Muallim Döpaj’ın taht-ı riyâsetinde ve refîkası Madam Döpaj
ile mahdûmu Piyer Döpaj’dan, diğer üç tabîbden ve müteaddid has‑
tabakıcılardan mürekkeb olan Belçika Salîb-i Ahmer Hey’eti ile
sertabîb ve Operatör Doktor Ford’un idâresi tahtında olarak gelmiş
olan Amerika Salîb-i Ahmer Hey’eti dahi Taşkışla’nın birer kıs‑
mında kemâl-i muvaffakiyet ve mahâret ile îfâ-yı vazîfe eylediler.

İsveç ve Felemenk Salîb-i Ahmer Hey’etleri Harbiye Mektebi’nde
mecrûhîn ve maraza-yı askeriyenin tedâvîsi ile ve kemâl-i dikkat ve
ihtimâm ile meşgûl oldu. Fransa Sefîresi Madam Bompar’ın riyâseti
tahtında olan Fransa Salîb-i Ahmer Hey’eti bir taraftan Fransız
Hastahânesine mecrûhîn-i askeriyeyi kabûl ve diğer taraftan da
Moda’da ayrıca Bompar Hastahânesi’ni küşâd eylediği gibi hemen
münhâsıran hastabakıcılardan müteşekkil olan bu hey’etin bir kıs‑
mı da Teşvîkiye Hastahânesi’nde ve rahibelerden ba’zıları Etfal
Hastahânesi’nde ve Mekteb-i Harbiye’de îfâ-yı hüsn-ü hizmet etdiler.
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İsviçrelilerden mürekkeb olan hey’et ise bu memleket nâmına
Darülmuallimîn Tatbîkat Mektebi’nde ayrıca bir hastahâne küşâd
eyledi.
Rus Salîb-i Ahmeri tarafından iki tabîb ve altı hastabakıcı‑
dan ibâret olarak gönderilmiş olan bir hey’et Rusya Sen Nikola
Hastahânesi’nde îfâ-yı hizmet eyledi.
İşte Hanımefendiler! Görülüyor ki muharebe zamanında memle‑
ketimize hemen her memleketten az çok ehemmiyetli Salîb-i Ahmer
Hey’etleri gönderilmiş ve cümlesi de yaralı ve hastalarımızı kemâl-i
dikkat ve ha’zâkat (tıp alanındaki ustalık) ile tedâvî eylemişlerdir.
Biz burada bütün bu hey’etler a’zâ ve efrâdını (61) kemâl-i hürmet‑
le selâmlar, gerek kendilerine ve gerek mensûb oldukları cemiyet ve
milletlere tekrar tekrar takdîm-i teşekkürât eyleriz.
Hilâl-i Ahmer Kadınlar Dar-üs-sanâ-a’sı
Hanımefendiler! Hey’et-i Merkeziyeniz tarafından te’sîs ve küşâd
olunan “Hilâl-i Ahmer Kadınlar Dâr-üs-sanâ’ası”nın (Hilâl-i Ahmer
Kadınlar Sanayi Evi) teşkîline vuk’u bulan muâvenet ile Edirne’de
bir “Dar-ül-eytam” (yetimler yurdu) binâ-yı âlisinin temellükü‑
ne (sahip olma) nâiliyet dahi Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin cümle-i
muvaffakiyâtındandır.
Bildiğiniz vechile, İstanbul’da fukarâ’-yı muhâcirîn kızlarına ve
bi-l-hâssa evlâd-ı şühedâya san’at öğretmek ve bu vechile bu felâketzedelerin ne Hilâl-i Ahmer’e ve ne de hiç kimseye bâr (yük) olma‑
larına ihtiyâc bırakmayacak sûrette maîşet ve istikbâllerini te’mîn
eylemek fikriyle Hey’et-i Merkeziyeniz ayrı bir bütçe ile ve tarafı‑
nızdan müstakîlen idâre edilmek üzere bir “Dâr-üs-sanâ’a” te’sîsi
lüzûmunu Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hey’et-i Merkeziyesi’ne bildir‑
miş ve bu eser-i hayrın husülü için Cemiyet’ten avans süresinde 500
lira taleb etmiş idiniz.
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Merkez, bu fikrinizi maa-t-takdîr tasvîb ve talebinizi 8 Haziran
329 (21.6.1913) târihli kararıyla kabûl ve icrâ eyledi. Siz de bu‑
gün burada gördüğünüz şu beyazlara bürünmüş Müslüman kız‑
larının ve ihtiyar kadınların* çalıştığı Dâr-üs-sanâ‘a’ya tes’is ile
20 Temmuz 329’da (3.8.1913) küşâd eylediniz. Bu müessesenin
mevcûdu evvel emirde 15 muhâcir ve şühedâ evlâd ve ıyâlinden iken
yavaş yavaş işçilerinin adedi 100’ü buldu. Tarafınızdan tanzîm ve
Hey’et-i Umûmîye-i Merkeziyenizce de kabûl edilen ta’lîmâtnâme
mûcibince Dâr-üs-sanâ’a-a yine Hey’et-i Merkeziyeniz A’zâsından
müntehîb dört hanımefendi tarafından idâre olunmaktadır. Dâr-üssanâ’a’nın sûret-i idâme ve idâresi dâima (62) Hey’et-i Umûmîye-i
Merkeziye’nizin murâkabesi altında olduğundan hesâbâtı ayda biriki def ’a Hey’et-i Merkeziye A’zâsı meyânından intihâb buyurdu‑
ğunuz dört hanımefendi tarafından teftîş ve tedkîk ve tasdîk edil‑
mektedir. Dâr-üs-sanâ’a-a’da bugün bizce hemen metrûk ve fakat
ecnebîler nezdinde bile pek mu’teber ve makbûl olan nakış işleri ya‑
pılmakta ve gâyet ince ve dil-firîb (cazibeli, alımlı) nakışlarla müzey‑
yen (süslü) küçük çay havluları ve masa örtüleri, gömlekler vesâire
işlenmekte ve dokunmaktadır.
Bu hâliyle şu Dâr-üs-sanâ’a-a yalnız bî-çâre bir takım evlâd-ı
muhâcirînin te’mîn-i maişetine hizmet etmiyor, belki unutulmuş
ve ihmâl edilmiş bir işi bir san’at-ı nefiseyi de ihyâ ile memleke‑
tin seviye-i sanâiyesini yükseltmeğe çabalıyor. Her yerde ve her
cemâatce şefkât ve merhamet hislerinin sevkiyle küşâd olunan ve
bâ-husûs nazîk ve ince ağır işlerin ihyâsıyla iştigâl eyleyen bu gibi
Dâr-üs-sanâ’a’alar sene nihâyetinde bütçelerinde dâima bir açık bı‑
rakmakdadır ki bu açığı ancak içinizden senevî velev mahdûd bir
miktâr âidât verecek semîh ve âlîcenâb hanımefendiler kapatacak‑
lardır.
*

Konferans günü bu kız ve kadınlar Dâr-ül-fünûn salonunda bulunuyorlardı. Hatta
içlerinden biri cümlesi nâmına Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin gösterdiği asâr-ı şefkât ve
merhameti bir lisân-ı minnetdârî ile beyân eyledi.
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Bursa’ya harb ve muhaceret esnâsında Hindistan mu’teberânından
müşâvir-i hass Emir Ali Hazretlerinin riyâset-i tahtındaki hey’et
tarafından i’zâm edilmiş olan ba’zı İngilizler, orada da muhâcirîne
mahsûs olmak üzere bir Dâr-üs-sanâ’a küşâd eylemiş idiler.
Bil’âhire bu hey’etin memleketlerine azîmeti esnâsında Bursa’daki
Dâr-üs-sanâ’a (sanat yapılan yer) Vâli Prens Abbas Halim Paşa
Hazretlerinin refîka-yı muhteremeleri Prenses Hazretlerinin
riyâsetleri tahtında teşekkül eden Bursa Hilâl-i Ahmer Kadınlar
Merkezi’ne devr edildi. Prenses Hazretlerinin cidden âlîcenâb-âne
ve şefkâtperverâne himmetleriyle bugün Dâr-üs-sanâ’a-a’da pek iyi
ve kullanışlı dokumalar yapılmaktadır.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin muvaffakiyâtı ancak a’zâsının
tekessür-ü (63) a’dâdiyete (üye sayısının artmasına) ve bu vechîle
vâridât-ı mukannene (yasal ve belli gelirler) te’mînine vâbeste (sağlanmasına bağlı) olduğunu nazar-ı dikkâte alan hey’et-i idâre vilâyâtta
merkez ve şu’beler teşkîli ile iştigâl eylediği sırada Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Kâtib-i Umûmîsi Adnan Beyefendi ile âcizleri 25 Teşrin-i
sâni 329 (8.12.1913) târihinde zâten muharebeden evvel teessüs
eden merkezin yeniden ihyâsı ve muharebe zamanında Hilâl-i
Ahmer nâmına açılan hastahâneden müdevver eşyânın tanzîmi ile
bir anbar ittihâzı maksadıyla, Edirne’ye gitmiş idik. Vâli Hacı Âdil
Beyefendi Hazretlerinin muâvenetleriyle hemen iki gün zarfında
riyâsetleri tahtında bir Hilâl-i Ahmer Merkezi teşekkül eyledi.
Şehri ziyâret ederken Vâli Beyefendinin eser-i gayret ve hamiyeti
olarak küçük bir mektebe öteden beriden cem’edilen bî-kes (kimsesiz)
çocukların, şühedâ evlâdının sûret-i tâ’lim ve terbiyesine kemâl-i
şefkât ve tahassüs (duygulanma) ile nazar-ı dikkâtimizi celb eyle‑
miş ve bize şefkâtperverân-ı âlem-i İslâmdan mahzâ şühedâ evlâd
ve eytâmına sarf edilmek üzere Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne tevdî’
kılınmış olan bir kısım iânâtın mevzû’ ve mahâl-i sarfını göstermiş
idi.
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Bu seyâhatimiz esnâsında cümle-i vezâifimizden biri de
Edirne’nin sükûtunu müteâkib tahakkuk eden sefâlet ve felâket-i
azîmeye karşı derhâl imdâd ve muâvenetine koşmak üzere İngiltere
Sefâreti vâsıtasıyla Bulgaristan Hükûmetinden istihsâl-i me’zûniyet
ile oraya azîmet ve o zamandan beri Edirne’de îfâ-yı vazîfe-i
insâniyet etmekte bulunmuş olan Mısır Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ni
ve hastahâneyi ziyâret etmek ve bu bâbda ibrâz –ı sa’y ve gayret ey‑
leyen zevât-ı muhteremeye arz-ı teşekkür eylemekten ibâret idi. Bu
hastahâne vaktiyle Askerî Kulubü ittihâz olunan konakta idi. Mısır
Hilâl-i Ahmer Hey’eti vazîfesini bitirdiği cihetle hareket etmek
üzere idi. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin inde-l-icâb (gerektiğinde) Edirne’de bir hastahâne küşâdına ve herhalde bir anbar
te’sîsine mecbûrîyeti esâsen Hey’et-i Merkeziyece düşünülmüş oldu‑
ğundan bu konağın hastahâne (64) ittihâzına muvâfakati ve hele ar‑
sasının vüs’atı (genişliği) ve civârındaki müteallikâtı (yakın kimseleri)
nazar-ı dikkatimizi celb eylemiş ve diğer taraftan Vâli Beyefendi
Hazretleri eytâmın iskânına, ta’lîm ve terbiyesine ve bî-kes kalan
kadınların tesâülden (soruşturmadan) ve sefâletten vikâyesine ha‑
dim ve bir san’at evi ittihâzına elverişli olan bu binâyı bulmuş ol‑
dukları düşünülmüş ve harb zamanında “hastahâne” ve eyyâm-ı
sâirede “Dâr-ül-eytâm” olmak üzere bu konağın Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne ferâğı aklımıza gelmiş idi. Bu tasavvurdan hemen 10
gün sonra Hükûmet-i Seniyyece 14 Kânûn-i evvel 329 (27.12.1913)
târihinde “Edirne’de Askerî Kulübü ittihâz ve muahharan Hilâl-i
Ahmer Hastahânesi olarak kullanılmış olan ve hükûmete âid bu‑
lunan konağın hâl-i sulhda “Dâr-ül-eytâm” ve hâl-i harbde “Hilâl-i
Ahmer Hastahânesi” ittihâz olunmak üzere müştemilâtıyla berâber
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nâmına muamele-i ferağiyesinin
icrâsına” dâir bir lâyihâ-yı kânûniye neşr ve i’lân edildi. Bil’âhire
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bu konağın ta’mîrine de ayrıca bezl-i him‑
met ve muâvenet eyledi.
İşte Hanımefendiler! Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bu vechile bir
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Dâr-ül-eytâm te’sîsine muâvenet etmek ve indel-icâb hastahâne
ittihâzı ve arsasında anbar inşâsı için bir binâ-yı vasi’ temellük ey‑
lemek (sahip olmak) sûretiyle de memlekete hüsn-ü hizmete mu‑
vaffak oldu. Şimdiki halde binânın alt katındaki üç oda eşyâ-yı
mevcûde için anbar gibi kullanılırsa da ileride arsanın muvâfık bir
mahâllinde lüzûmunda bir hastahâne koğuşu gibi kullanılabilmek
üzere hangar tarzında ayrıca bir anbar inşâsına da muvaffak olabi‑
leceğimizi ümîd ederim.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti memleketini, servet ve sâmânını (zenginliğini) terk ile Dâr-ı hilâfete (İstanbul’a), büyük şehirlere dahâlet
eden (mehametine sığınan) muhâcirînin tehvîn-i ihtiyâcına (ihtiyaçlarını hafifletmeye) hizmet eylediği gibi Dâr-ül-fünûn-u Osmanî ta‑
lebesinden olub (65) memleketleri taht-ı istilâda ve ebeveyni hâl-i
esârette kalanların da imdâdına yetişti ve bir hayli şübbân-ı vatanı
(vatan gençlerini) fakr ve sefâletten kurtardı.
Bir taraftan me’mûrîn-i sıhhiye ve idârenin husûsî üniforma
iksâsı ve Cenevre Mukâvelenâmesi ahkâmına tevfîkân (uyarak)
bir alâmet-i bî-tarafî, bir Hilâl-i Ahmer pazubendi ta’likindeki
mecbûriyeti, diğer cihetten ale-l-umûm (genel olarak) Salîb-i Ahmer
Cemiyetlerinde cârî sigorta usûlünün Hilâl-i Ahmer’ce daha tatbîk
edilememesi hasebiyle me’mûrlarının te’mîn-i sıhhat ve hayatlarına
i’tinâ etmekteki ehemmiyet Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ni
hiç olmazsa şimdilik husûsî bir üniforma kabûlüne ve tekmîl
me’mûrlarını bu vechile iksâ eyleyerek, muhâfaza-ı sıhhatlerini
te’mîne sevk eylemiştir.
Mecrûhîn ve maraza-yı askeriyeye imdâd ve muâvenet eylemek
sûretiyle sıhhiye-i askeriyenin bir zâhiri (yardımcısı) olan Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne maddeten veya mânen hidemât-ı hasenede bu‑
lunacaklara i’tâ’sıyla irşâdât ve teşvîkata ve celb ve cem’-i iânâta mu‑
vaffak olabilmek üzere her memleketin Salîb-i Ahmer Cemiyeti’nde
olduğu gibi bizde de bir nizâmnâme-i mahsûsa tâbi’ altın ve gümüş
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ve tunçtan Hilâl-i Ahmer Madalyaları i’mâl ettirilmiş ve bu madal‑
yadan başka ayrıca bir de takdîrnâme te’sîs edilmiştir.
Balkan hükûmetlerinin muharebe zamanında gerek me’mûrîn-i
sıhhiye ve Üserâ’-yı Osmâniyyeye ve gerek müessesât ve emâkin-i
sıhhîyeye karşı Cenevre (66) Mukâvelenâmesi’ne ve Beyn-el-milel
Sulh Konferansı mukarrerât ve muâhedâtına ve hissiyât-ı beşeriye
ve insâniyeye muhâlif olarak revâ gördükleri harekât-ı medeniyet
şiken-âne (uygarlığa yakışmayan hareket) hakkında Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti müteaddid def ’alar Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer
Komitesi’ne serd-i i’tiraz (uygun bir dille itiraz) ve şikâyet etmiş ve
medeniyet ve insâniyete münâfî (aykırı) olan muâmelâtı enzâr-ı
umûmîyeye (kamuoyunun güzü önüne) vaz’a bezl-i cehd (elinden geldiğince çalışmış) ve gayret eylemiştir.
Hilâl-i Ahmer’in Suistimali ve Alınan Yasal
Önlemler
Hanımefendiler! Bilmem hatırınıza geliyor mu? Muharebe
zamanında önüne gelen makbuzsuz Hilâl-i Ahmer iânesi toplu‑
yor, alâmet-i fârika-i bî-tarafî olan Hilâl-i Ahmer nâmına çiçek
ve broş ve sâire satıyordu. Daha garibi, Hilâl-i Ahmer’in vazîyet-i
bî-tarafîsi gözetilmeyerek iâne cem’i için biletler bastırılıyordu.
İstanbul civârında belki istilâya ma’rûz kalır korkusuyla ba’zı yer‑
lerde evlerde garib bir müsâraatle (aceleyle) Hilâl-i Ahmer bayra‑
ğı çekilmiş idi. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne mensûb olmayan bazı
akrabalara da bu alâmet-i bî-tarafînin nakş edilmiş veya çekilmiş
olduğu görülüyordu. Hâsılı, bir taraftan hilâl nâmına cem’i iâne ve
malzeme ile bir nev’i sû-i isti’mâl ve sirkât (çalma) kapısı açılmış,
diğer cihetten yalnız Hilâl-i Ahmer’in hâiz olduğu masûniyet ve
hâl-i bî-tarafî ihlâl edilmiş oluyordu. İşte Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
bütün bu sû-i isti’mâlâtın önünü almak üzere Hükûmet-i Seniye’nin
nazar-ı dikkatini celb eyleyerek mevadd-ı âtiye-i kânûniyenin (aşa-

DR. BESİM ÖMER

13 9

ğıda belirtilen kanun maddelerinin) tanzîm ve neşrine ve istihsâline
muvaffak olmuştur:
Askerî cezâ kânûnuna ilâve olunan madde-i kânûniye ile
194’ üncü madde zeyli hakkında kânûn-ı muvakkat *:
(67) Askerî Cezâ Kânûnuna İlâve Olunan
Madde-i Kânûniye
Tarafeyn-i Muharîbinden muârekede (savaşta) fevt olanların
(ölenlerin) veyâhud her nerede olursa olsun mecrûhîn ve hastegânın
ve esâret devâm etdikçe üserâ’-yı harbiyeden birinin eşyâ-yı zâtiye
vesâiresini gasb eden veya Hilâl-i Ahmer’e veyâhud Salîb-i Ahmer’e
mensûb ve alâmetlerini hâiz müessesât-ı sıhhiyeyi yağma veya tah‑
rib eden ve bu bâbda teşvîkat ve tahrîkât icrâ veyâhud emr i’tâ’ eden
veya nakline me’mûr olduğu yaralıları esnâ-yı râhda darb veya bir
gûna sebeb ve zarûret olmaksızın terk eden ümerâ ve zâbitândan
ise meslek-i askerîden tard ile berâber bir seneden beş seneye kadar
kalebend, efrâd-ı ahâliden ise kezâ bir seneden beş seneye kadar
kaleberd ve küçük zâbitân ve neferatdan ise tecdîd-i kayd ile berâber
bir seneden üç seneye kadar prangabend cezâsıyla mücâzât olunur
(cezalandırılır).
Askerî Ceza Kânûnunun 194 üncü Maddesine
Zeyl Edilen Madde-i Kânûniye
Hilâl-i Ahmer veya Salîb-i Ahmer İdâre ve Teşkîlâtına bir irti‑
batları olmadığı halde Hilâl-i Ahmer veya Salîb-i Ahmer ünvanını
gerek aynen gerek takliden her ne sebep ve sûretle olursa olsun bi‑
lerek isti’mâl eden veyâhud isti’mâlini emr eden ve bu alâmetlerden
birini kullanılmak üzere isti’mâle hakkı olmayan bir kimseye veren
üç aydan bir seneye kadar habs olunur.
*
Takvim-i Vekayi’in 25 Zilkâde 1330 ve 31 Teşrin-i evvel 328 (13.11.1912) târihli
nüshâsıyla neşr olunmuştur.
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İşbu mevadd-ı kânûniyenin Meclis-i Umûmînin küşâdında
kânûniyeti (68) teklîf olunmak üzere muvakkaten mevki’-i icrâya
vaz’ını ve kavanîn-i devlete ilâvesini irâde ederim.
Zilka’de sene 1330 ve 14 Teşrin-i evvel sene 1328
Mehmed Reşâd

Sadrıa’zâm
Gazi Ahmed Muhtar

Harbiye Nâzırı Vekili
Müsteşar Fuad

Hilâl-i Ahmer Çalışmaları
Balkan Harbi’nde üserâ’mızın, düşman eline düşen mecrûhlarımızın hâlini burada beyâna ne hâl ve iktidarım müsâiddir ve ne
de ihtiyaç vardır. Üserâ’mız meyânında açlık ve sefâlet yüzünden
telef olanlar çok olduğu gibi mecrûhlarımızın çoğu da bakımsızlık‑
tan helâk oldu. Burasını hepimiz okuduk, işittik ve müteessir olduk.
Daha muharebe esnâsında ötede beride sefâletlerini işittiğimiz
üserâ’mıza, mecrûhlarımıza derhâl bankalar, şefkâtperver ecnebîler,
insâniyetperver sefîrler ve konsoloslar vâsıtalarıyla muâvenet eyle‑
diğimiz gibi müsâlahayı müteâkib Bulgaristan’daki ve husûsîyle
Rusçuk civârındaki üserâ’mızın ba’zı sarî (bulaşıcı) hastalıklar ve
bakımsızlık yüzünden pek çok telef oldukları haber alınır alınmaz
hemen oraya da bir Hilâl-i Ahmer Hey’eti’nin i’zâmına müsâraat
edildi.
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin eşyâsı ve muâvenet-i
nakdiyesi ile ve Sofya tarîkiyle Doktor Muallim Süleyman Numan
Paşa’nın -ki şimdi hizmet-i sıhhiye-i askeriyede sahra sıhhiye
müfettişi bulunuyorlar- riyâset-i tahtında ve Teşrin-i evvel sene
329’da Sirkeci’den hareket eden bu hey’et-i müntehibe (seçkin heyet) 12 Teşrin-i evvel’de Rusçuk’a muvâsalâtının ertesi günü îfâ-yı
vazîfeye mübâderet eyledi. Süleyman Numan Paşa Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne verdiği raporda diyor ki: “Esirler arasında bir (69) çok‑
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larının hasta ve hatta ağırca hasta oldukları halde sağlamlar arasın‑
da bırakıldıkları ve şerâit-i sıhhiye nokta-yı nazarından son derece
sefîl ve acınacak bir halde oldukları görüldü. Hastaları teftiş eder‑
ken hakîkaten ağlanacak bir manzara karşısında bulunduk ki böyle
bir fâcia ve sefâletin diğer bir misline belki Çin kahtzedelerinde
(kıtlık felaketine uğrayanlarda) tesâdüf olunabilir. Hastahâne ittihâz
edilen çadırların altında her cins hastalıklarla ma’lûl, açlıktan son
dereceye gelmiş bî-çârelerin karma karışık topraklar üstünde se‑
rilmiş oldukları, kimisinin can çekişmekte, kiminin ise öldüğü
halde orada upuzun yatmakta, birtakım ölülerin de açığa çekilib
bırakıverilmiş bir halde olduklarını gördük. Ahâli-i İslâmiye son
derece himmet sarf ederek topladıkları iâne ile hastalara her türlü
muâvenette bulunmuşlar ve hâlâ bulunmaktadırlar…
Evvelâ hastalar bu karışıklıklardan kurtarıldı, ayrıldı. Lekeli
hummalıları bir yere, tifolular başka bir mahâle, ishâlliler ça‑
dırlara, kangrenliler ise diğer bir mahâle tefrîk olundu. Hastalar
kâmilen (tam olarak) soyulub temizlendikten sonra Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nden verilen çamaşırlar giydirildi. Temiz yataklara yatı‑
rıldı. Eşyâ ve çamaşırlar götürdüğümüz etüvden (buhar kazanından)
geçirildi.”
Üserâ’mız arasındaki bu fecâat ve sefâlet yalnız Rusçuk’a
münhâsır olmadığından hey’etten ba’zıları Selvi’ye ve sonra da
Vidin’e gitmişler ve oralarda da îfâ-yı vazîfe eylemişlerdir.
Bu hastalar kesb-i îfâkat eder etmez İstanbul’a sevk olunmuşlar‑
dır. Îfâ-yı vazîfe ederken lekeli hummaya yakalanan iki-üç tabîbimiz
ise maa-ş-şükrân cümleten kesb-i bürû (iyiye gittiler) ve âfiyet eyle‑
diler.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin bu husûstaki hizmetini de nazarla‑
rınızda tebeyyün ve taayyün eylemek (açığa çıkarmak) üzere Hey’et-i
Sıhhiye Reisi’nin tahrîrât ve raporundan ba’zı cümlelerin iktibâsını
münâsib görüyorum:
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“Hilâl-i Ahmer’e ne kadar teşekkür ve arz-ı minnetdârî etsek
yeri (70) vardır ve azdır. Siz bu hey’eti göndermeseydiniz ve bu
husûsa iştirâk eylemeseydiniz bizim ve bî-çâre hastaların hâli ne
olacak idi! Tekrar ederim, ben ve arkadaşlarım Hilâl-i Ahmer’in
bu fedâkârlığına karşı her zaman minnetdâr kalacağız. Sizi te’mîn
ederim ki aç, çıplak, kimsesiz Türk yavrucuklarının bakılmaları‑
nı te’mîn etdiğinizden doğrusu sizlere ilelebed şükür borçlusuyuz.
Yine tekrar ederim, avdetimde Hilâl-i Ahmer ne yapdı demiyerek
İslâmların Hilâl-i Ahmer’e verdikleri paraların ne kadar hayırlı işle‑
re yaradığını ve elimden ne gelirse o Cemiyet’e hizmete her İslâmın
borçlu olduğunu herkese öğretmeğe çalışacağım…”
Sofya Sefîri Fethi Beyefendi ise, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Reisine
irsâl buyurduğu tahrîrâtda diyorlar ki:
“Cemiyet-i muhteremelerinin ibrâz edegeldikleri müessir celîle-i
vatanperver-âneye bir zamîme-i faîka olmak üzere bu def ’a Rusçuk
ve Vidin’de metrûk kalmış olan hastegân-ı üserâ’nın emr-i tedâvîsi
zımmında i’zâm buyurulan hey’et erkân-ı muhteremesinin her biri
îfâ-yı vazîfede reislerinin eserine bil-iktifâ’ geceli gündüzlü çalışa‑
rak birçok evlâd-ı vatanı kurtarmağa muvaffak olmuş olduklarından
gerek kendilerine gerek cemiyet-i muhteremelerine karşı teşekkürü
iktâm-ı vezâif add…”
İşte Hanımefendiler! Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin bu bâbdaki
himemât ve hidemât-ı insâniyetperver-ânesine şu ifâdât ve
beyânâtdan daha vâzıh, daha kat’i ve hakikî bir delîl olamaz.
Bundan başka, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, muharebeden düşma‑
nın bir kurşunu, bir şarapnel parçası, bir gülle ile yâhud hasb-ellüzûm icrâ edilen bir ameliye netîcesi olarak mühim bir uzvunu
gâib edenlerin bir dereceye kadar ma’lûliyetlerini ta’dil ve mâişetleri
(71) için çalışabilecek bir hâle getirilmelerini te’mîn etmek üzere
Avrupa’da 500’den mütecâviz a’zâ-yı sanaîye (protez) i’mâl etdirerek
bu bî-çâre vatan fedâilerine ihdâ eylemişdir. İşte bu a’zâ-yı sanaîye

DR. BESİM ÖMER

14 3

sâyesindedir ki bugün bu gâziler yine bir dereceye kadar ve evvelki
gibi vazîfelerine devâm eylemekte ve hayatlarını kazanmaktadırlar.
1329 senesi Temmuzunun 16’sında (29.7.1913) Hey’et-i
İdâre’ye takdîm eylediğim takrîrde diyor idim ki: Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kadrini menbâ-ı aslî-i vâridâtı olan
âlem-i İslâm nezdinde ref ’ ve i’lâ eylemek (yüceltmek ve yükseltmek) üzere zamanında hasta düşecek muhtâcînin hüsn-ü
tedâvîsi ve Cemiyet’in vazîfe-i esâsiyesinden olan muâvenet-i
sıhhîye ve tıbbiyenin îfâsı her tarafdan vuk’u bulan iânâta kar‑
şı teşekkürât-ı lâzımenin edâsı ve Balkan Muharebesi’ndeki hiz‑
metine ve istikbâldeki vezâifine dâir Arabî ve Farisî lisânıyla
tahrîr ve neşr olunacak risâlelerin tevzî’ ve bu vechile hissiyât-ı
insâniyetperver-âne ve dindâr-ânenin îkâz ve isticlâbı (çekmesi, çekilmesi, uyandırması) ile iânât cem’inde daha başka bir sûretle te’mîn-i
muvaffakiyet için şimdilik Mekke ve Cidde’de yalnız hac zamanı‑
na münhâsır kalmak şartıyla “sıhhî imdâd ve muâvenet mevki’leri”
te’sîsine dâir geçen gün teşvîk ve irşâd komisyonunda va’ki olan
teklîfim ittîfâk-ı ârâ ile kabûl edilmiş idi. Gerçi teklîf va’ki ko‑
misyon tarafından Hey’et-i idâreye ayrıca beyân ve teblîğ edilecek
ise de mevsimin takarrübü cihetiyle, bu bâbda lâzım gelen tertîbât
ve teşkîlât ve müzâkerâtın bir an evvel icrâsı için hey’etin münâsib
bir zamanda in’ikada da’veti muvâfıktır. Bu takrîr üzerine komis‑
yon ve akabinde hey’et-i idâre in’ikad eylemiş ve takrîrin merkez-i
umûmîye’de kırâatine ve müzâkerât-ı lâzımede bulunulmasına
karar verilmiş idi. Mes’ele müzâkere edildiği sırada: “Yüzbinlerce
hüccâcın (hacıların) (72) bir araya gelmesinden hâsıl olan izdihâm
netîcesi ba’zen kazâ’ vuku’a gelebilmesi ve ba’zen de sarî bir hastalık
zuhûr edebilmesi ve bu yüzden hüccâc arasında imdâd ve tedâvîden
mahrûm olanlar bulunabilmesi ve halbuki bu gibi felâketlerin önünü
almağa çalışmak Hilâl-i Ahmer’in cümle-i vezâifinden ma’dûd ve
buna da misâl Avrupa’daki Salîb-i Ahmer’ler olup birkaç yüz kişinin
bir araya geleceği yerde bir kazâ’ vuku’u ihtimâline binâen müdâvât-ı
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ibtidâiyede (ilk yardımda) bulunmak üzere orada Salîb-i Ahmer Hey’et-i
imdâdiyesi bulundurulduğu ma’lûm olduğu cihetle hem Hilâl-i
Ahmer nâmına iâne gönderen birçok Müslümanların iânâtın ma-vaz’ı
(konulması) lehine sarf edildiğine dâir kanâat getireceklerinden ve
hem de orada bizzat Hilâl-i Ahmer me’mûrîninin cem’i iânâtda
bulunarak gönderilecek hey’et mesârifinin bile bu sûretle bâliğanma-belağ (fazlasıyla, bol bol) kapanabileceğinden Hicaz’da hac za‑
manında imdâd mevki’leri te’sîsine” teklîf eylemiş idim. Teklîfim
Merkez-i Umûmî celselerinde birçok münâkaşâtı mûcib olduktan
sonra ekseriyet-i ârâ ile kabûl edildi ise de, bil’âhire hastalığım
münâsebetiyle Avrupa’da bulunduğum sırada Hey’et-i merkeziyece
“vaktin darlığı hasebiyle hey’etin teşkîl ve i’zâmına imkân kalmamış
(1330 merkez-i umûmî raporu)” olduğu ileri sürülerek icrâsı ta’lik ve
ta’vîk (ileriye atılma) edilmiş idi.
1330 senesinde in’ikad eden Meclis-i Umûmî ise Hicâz’a gön‑
derilecek hey’etin te’hîr-i i’zâmına dâir hey’et-i merkeziye kara‑
rını tenkît etmiş ve bu husûsta sarf edilmek üzere ayrıca Hilâl-i
Ahmer büdçesine 1000 liralık tahsîsât kabûl eylemiş idi. Bu sene
Temmuz nihâyetinde in’ikad eden Hey’et-i Merkeziye seferberlik
münâsebetiyle Hicâz Hey’et-i İmdâdiyesinin bir müddet için te’hîr-i
azîmetini münâsib görmüş ve 12 Eylül 1330 (25.9.1914) târihinde
ictimâ’ eyleyen Hey’et-i Merkeziyede ise “Vilâyât-ı Osmâniyye’ye
i’zâmı tensîb olunan Hey’et-i İrşâdiye” gibi ve belki ondan evvel
Hicâz’a da bir hey’etin i’zâmına karar verilmiş ise de boğazın sed‑
di ve buhrân-ı hâzır cihetiyle (73) hüccacın (hacıların) sinîn-i sâire
(öteki yıllar) gibi bu sene âdem-i imkân-ı ictimâ’ı (hac ziyaretini yapmama) ihtimâli bu kararın icrâsını te’cil eylemişdir.
327, 328 ve 329 senelerinde Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
gönderilen iânâtdan ve bu bâbda bir hiss-i ulvî sevkiyle ibrâz olunan
harekât-ı şefkât-perverâneden dolayı umûm Hindistan ahâlisine
îfâ-yı teşekkür edilmesi Hey’et-i İdâre A’zâsından ba’zı zevât ta‑
rafından teklîf olunması üzerine mes’ele Hey’et-i Merkeziyece
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Balkan Harbi’ni müteakib Doktor Süleyman Numan Paşa’nın riyâseti altında
Ruscuk’a i’zâm kılınan Hilâl-i Ahmer Hey’et-i Sıhhiyesi
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Mısır Hilâl-i Ahmeri Hey’et-i Merkeziyesi ve Osmanlı Murahhasları
Birinci sırada, sağdan sola: Reis-i Sâni Hüseyin Paşa Vasıf, Osmanlı Murahhası Doktor
Adnan Beyefendi, Reis-i Muhterem Prens Devletlû Mehmed Ali Paşa Hazretleri, Mısır
Komiseri İsmail Hakkı Beyefendi, Muharrem Paşa, Kâtib Fehmi Paşa.

Hindistan’da Lekenhur şehrinde Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Murahhaslarıyla eşraftan bazı zevât
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Mısır Hilâl-i Ahmeri fevkalâde murahhası ile Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti A’zâları
Birinci sıra - sağdan sola: Mısır Murahhası Kemal Beyefendi, Osmanlı Hilâl-i
Ahmeri Merkez-i Umûmîsi A’zâsından Mehmed Ali Beyefendi, Murahhas-ı Fevkalâde
Kâtibi Fehmi Paşa Hazretleri, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Reis-i Sânisi Muallim Âkil Muhtar
Beyefendi, Mısır Hilâl-i Ahmeri Kâtibi Midhat Sâmi Beyefendi
İkinci sıra - Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hey’eti Merkeziyesi A’zâsından Kemal Ömer
Bey, Osmanlı Hilâl-i Ahmeri Başkâtibi Doktor Adnan Beyefendi ve Mısır Bahr-ı Ahmer
Vapuru Sertabîbi
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Hastahâne Gemisi: Gülnihâl

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından tertîb ve tab’ edilen imdâd levhâsı
“Doktor yetişinceye kadar ne yapalım?”
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Osmanlı Hilâl-i Ahmeri Takdirnâme ve Madalyası

1329-1329 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Meclis-i Umûmîsi
Birinci sırada, sağdan sola – Doktor İsmail Besim Paşa, Doktor Hacı Emin Paşa, Subhî
Beyefendi, Hindli Doktor Mehmed Hüseyin Bey, Sadi’ Bey, Meclis-i Umûmî Reisi
Mahmud Esâd Efendi Hazretleri, Hindli Zafer Ali Han, Hindli Doktor Ahmed Muhtar
Ensâri Bey, Doktor Lambigi Paşa, Doktor Muallim Esad Paşa, Doktor Hâzım Paşa.
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Edirne’de, harb zamanında “Hilâl-i Ahmer Hastahânesi” sulh hengâmında kısmen
anbar ve kısmen Dâr-ül-eytâm olmak üzere Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nce teberru’
olunan bina

Edirne Dâr-ül-eytâmında dullara mahsûs
dokuma dâiresi

Edirne’nin istilâsı ve işgâli esnâsında
düşman muhtâcine ekmek tevzi’.
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mevki’i müzâkereye konulmuş idi. Hey’et-i Merkeziye bu teklîfi
kemâl-i ehemmiyetle kabûl eylemiş ve a’zâsından Doktor Adnan
ve Kemal Ömer Beyefendilerin i’zâmına karar vermiş idi ise de
yazın Hindistan havasının gayr-ı kabîl-i tahammül bir derece‑
de sıcak olması ve husûsîyle Haziran, Temmuz, Ağustos ayların‑
da Hind denizlerindeki “Munson” fırtınaları zuhûr eylemesi gibi
mevâni’in haylûletiyle (araya girmesiyle, yolu kapamasıyla) hey’etin
azîmeti bir müddet te’hîre uğramış idi. Birkaç ay sonra Kemâl
Ömer Bey’in Hindistan’a azîmet ederken Balkan Harbi esnâsında
hizmet-i fevk-al-âdeleri görülen Mısır Hilâl-i Ahmeri’ne ve Mısır
ahâlisine de Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nâmına teşekkür
edilmesi hakkındaki teklîfi Hey’et-i Merkeziye’nin zemîn-i kabûl
(onanması yönünde) ve tasvîbi olmuş idi. Hey’et, 1 Kânûn-ı sâni 329
(14.1.1914) târihinde Der-saâdet’den hareketle evvelâ Kahire’de
lâzım gelenlere Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin teşekkürâtını
takdîm ve iblâğ eyledikten sonra Hindistan yoluna devâm etmişdir.
Hey’etimizin Mısır’da ricâl ve ahâliden gördüğü hüsn-ü kabûl cid‑
den fevk-al-âde idi.
Murahhaslarımızın Bombay’a muvâssalatlarında muharebe
esnâsında memleketimize îfâ-yı hüsn-ü hizmet etmiş olan “Bombay
Hey’et-i Sıhhiyesi” ve “Encümen-i Ziyâ-ül-İslâm” a’zâsı tarafların‑
dan istikbâl olunmuş ve Bombay’dakilere (74) borçlu olduğumuz
teşekkürâtı teblîğ ve edâdan sonra Delhi’ye azîmet eylemişdir.
Delhi’de hey’etimize hem bir refîk-i vefâdar ve hem bir tercüman-ı
zi-iktidâr (tercüme yeteneğine sahip) olmak üzere Basra’lı Tevfîk Bey
iltihâk etmişdir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin teşekkürâtı Hind efrâd-ı Müslime-i
muhteremesine Delhi’de meşhûr câmi’-i kebirin bâlâ-yı minberinde
Lahor’da açık bir mahâlde, Kalküta’da yine bir câmi’de Laknav(?)’da
büyücek bir konferans mahâllinde Bankipor’da, Encümen-i Ziyâül-İslâm’ın mahfelinde, Ağra’da câmi’de Aliker’de İslâm mekteb-i
âlisinde ve cemm-i gafîr (büyük topluluk) muvâcehesinde ve sü‑
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rekli alkışlarla alenen teblîğ edildiği gibi murahhaslarımız
hânelerine da’vet olundukları ağniyâ (zenginlere) ve eşrâfa da ayrı
ayrı arz-ı minnetdârî ve teşekkür eylemişlerdir. Behubâl hâkimesi
“Bibeyabikim Hazretleri” tesâdüfen Aliker’de bulunduklarından
ayrıca Behubal’a gitmekten sarf olunarak orada bizzat kendilerine
takdîm-i teşekkürât ve tâ’zîmat edilmişdir. Hey’et vazîfe-yi teşek‑
küriyesini Hindistan’ın başlıca büyük şehirlerinde edâ eyledikten
sonra seyâhat ve iklim te’sîriyle ziyâde yorgun düştüklerinden Mart
sene 330 (Mart 1914) nihâyetinde Der-saâdet’e avdete mecbûr ol‑
muşdur.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Hindistan gibi uzak bir mahâldeki
mu’teberân (saygın) ve eshâb-ı eşfâka (çok merhamet sahibi) bile
iblâ-ı minnetdârî ve şükrâna müsâraatı Hindistan ahâli-i İslâmiyesi
nezdînde pek büyük bir hüsn-ü te’sîr bıraktığı cihetle burada bu güç
ve mühim vazîfeyi der-uhde ile uzak ve sıcak iklimlere kadar şedd-i
rihâl (yolculuk maksadıyla hayvana semer vurma) ve ihtiyâr-ı zahmet
eyleyen a’zâmıza da Cemiyetimiz nâmına ayrıca beyân-ı minnet ve
şükrân eylerim.

Harb zamanında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin der-uhde eyle‑
diği vezâifden en mühimi dâhil-i memleketde, ihtiyât ve menzil
hastahânelerinde ibrâz eyleyeceği “Hizmet-i Sıhhiye-i Muâvene”dir.
Böyle bir hizmet esâsen her memleketde (75) gönüllü hey’et-i
muâvenetiye mevdû’ olduğundan bizde de sıhhiye-i askeriye bu
muâveneti en ziyâde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nden beklemektedir.

Bu gibi hastahânelerde ekseriya hâlleri uzun ve gâyet ihtimam‑
lı bir hizmeti istilzâm (gerektirme) eden emrâz ve cürûh (yaralar)
ve haymeye (çadır) mübtelâ askerler tedâvî edildiğinden muallem
(deneyimli) ve işbilir hastabakıcılara olan ihtiyâc cidden şedîddir.
Binâen aleyh, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin harb zamanında îfâ ede‑
bileceği en mühim hizmet-i sıhhiye iş görmüş ve muallem hastaba‑
kıcı yetişdirmektir. Zâten 1863’de ilk Salîb-i Ahmer Teşkîlâtı ha‑
zırlandığı sıralarda dahi her şeyden evvel hastabakıcı yetiştirilmesi
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nazar-ı dikkate alınmış ve müteâkiben in’ikad eden bütün Salîb-i
Ahmer Konferanslarında da hep bu mühim mes’eleden bahs edil‑
mişdir. Hazır bulunduğum Londra’daki Sekizinci Salîb-i Ahmer
Konferansında: “Salîb-i Ahmer Cemiyetleri’nde teşkîlât-ı sıhhi‑
yenin harb zamanında yoluyla îfâ-yı vazîfe edebilmeleri için sulh
hengâmında ister mekteb hâlindeki dispanserlerde ister bi-l-hâssa
bu maksad için te’sîs edilmiş hastahâne-mekteblerde şehâdetnâmeli
hastabakıcı yetişdirilmek üzere tedrîsât-ı ameliyeye müsâid tertîbât
ve te’sîsât-ı lâzımede bulunulması” husûsunda yeniden ısrâr edilmiş
ve me’mûr olduğum Vaşington’da münâkd en son Sâlib-i Ahmer
Konferansı’nda dahi hemen her Salîb-i Ahmer kendi hastabakıcı‑
larına verilen terbiye-i meslekiyeden ve bu bâbdaki terakkiyât ve
icrâatdan dûr-ü dıraz (uzun uzadıya) bahs eylemiş idi.

Bugün memâlik-i müdemeddînenin (uygar ulusların) her ta‑
rafında Cemiyet’in her tabakasına mensûb kadınlar sırf bir hissi
şef kâtperverî ile, harb zamanında hasta ve yaralı askerlere, sulh
hengâmında ise mesâib zedegâna (felakete uğrayanlara) ibrâz-ı
muâvenet etmek maksadıyla mekteb hâlindeki dispanserlere
devâm ile hastabakıcılık san’atı bütün dakayıkıyla (ince ayrıntılarıyla) ve ameliyat ve tatbîkatıyla tahsîl eylemekde ve bu sûretle
hem ledel-icâb (gerektiğinde) efrâd âilelerinin idâme-i saâdet ve
sıhhatine ve günün birinde de vatanı müdâfaa ederken mecrûh
düşecek olan memleket evlâdlarının ve kendi öz birâderlerinin
(76) veya zevcelerinin yaralarını timara ve hastalıklarını tedâvîye
şimdiden hazırlanmaktadırlar. Sulh zamanında hastabakıcı
yetişdirmenin lüzûm ve ehemmiyetini, bu yüzden memleke‑
te edilecek hizmet-i müfîdeyi harb-i âhîr bize pek acı ibret ve
tecrübelerle anlatdı. Birçok vekâyi’ ve fecâyi’ hastabakıcılığın
ne derece mühim bir vazîfe olduğunu ve memleketimizin bu
hadimin-i insâniyetden ne derecelerde mahrûm bulunduğunu ve
bu mahrûmiyetden menâfi’-i sıhhiye ve hayâtiyemizin ne nisbet‑
de zararlar gördüğünü isbât eyledi.
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İşte, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de bu lüzûmu tamamen idrâk ve
takdîr eyleyerek harbi müteâkib bir hastahâne ve bir hastabakıcı
mektebi te’sîsini düşünmüş ve bu işe başlanılmasına esâs i’tibâriyle
karar dâhi vermiş ise de bir tarafdan bu işe muvâfık bir binânın
inşâsında mevki’ ve vaziyet ve ihtiyâc-ı memleket gibi birçok
husûsâtı nazar-ı dikkate almağa mecbûr olduğu, diğer cihetden de
cereyân-ı ahvâl dolayısıyla yeni ba’zı şerâit-i hizmete ma’rûz bulu‑
nabileceğini düşünerek münâsib bir mahâlli ve zamanın ta’yînine
âid olan teşebbüsâtını şimdilik te’hîr eylemişdir. Böyle bir karâr-ı
musîbin (isabetli kararın) te’hîri mes’elenin ehemmiyetini ıskât ey‑
lemediğinden (düşürmediğinden) Hey’et-i İdâre Hilâl-i Ahmer
Hastahânesiyle hastabakıcılık mektebinin te’sîs ve inşâsına kadar
diğer hastahânelerden istifâde eylemeyi ve bunun içinde kırâat
ve tahrîre muktedir on kadar erkek hastabakıcı şâkirdân (öğrenci) tıb fakültesinde ve kezâ aynı şerâiti hâiz on hanımın Kadırga
Hastahânesinde altı ay tahsîl görmelerini ve bu yolda tahsîlleri
altışar ay devâm etmek üzere ceste ceste (kısım kısım) hastabakıcı
yetiştirmeyi ve Kadırga Hastahânesinde kısm-ı nazariyi tedrîsten
sonra talibâta tahsîllerinin son iki ayı zarfında emrâz-ı umûmîye ve
umûmîye-i cerrâhiyeye âid diğer bir hastahânede cihet-i ameliyenin
ve vezâif-i tatbîkiyenin ta’lîmini tensib etmişdir.
Bu hanımlar ikmâl-i tahsîl eyledikten sonra Hilâl-i Ahmer
Hanımlar Merkezi’ne merbût olacaklar ve hastabakıcıya ihtiyâcı olan
(77) âilelere mürâcaatları vuku’unda ücret-i muayyene mukâbilinde
gönderileceklerdir. Gerçi bu sûretle yetişdirilecek hastabakıcıla‑
rın adedi mahdûd olacak ise de teşkîlâtın diğer hastahânelere de
teşmîl ve ta’mîmi ve bi-l-hâssa hastabakıcılık mesleğinin ileride
irtikâsı (yükselmesi) ve taleb ve arzunun tezâyidi halinde husûsî bir
hastahâne-mekteb te’sîsine kadar gitdikçe hastabakıcı taleb ve tale‑
belerin adeden tezâyidi ümîd edilmektedir.
Avrupa’da hastahâne-mekteb ve dispanserlerden gayrı Salîb-i
Ahmer Merkezlerinde ve hatta ba’zı mahâllerde belediye devâirindeki
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(dâirelerindeki) salonlarda dahi hastabakıcılık tedrîsâtıyla iştigâl edil‑
mektedir. Ba’zı mahâllerde de bu husûs için ayrıca gece dersleri açıl‑
mışdır. Bir-iki ay mukaddem Fransa Salîb-i Ahmeri’nin bir rükn-ü
mühimi olan “İttihâd-ı İnas” Cemiyeti’nin hastabakıcı yetişdirmek
ve aynı zamanda neşriyatda bulunmak üzere şarka me’mûr ve i’zâm
eylediği bir komiser Beyrut ve İzmir’den sonra İstanbul’a gelmiş
ve bu bâbda “Uniyon Fransez”de istifâde-bahş bir konferans ver‑
miş idi. Konferans günü Fransa teb’ası meyânından Fransız Salîb-i
Ahmeri’ne a’zâ kayd edildikten sonra Fransız Hastahânesinde has‑
tabakıcılık derslerine başlanıldı. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, dâire-i
merkeziyesinde böyle bir dershâne küşâdına zâten evvelce karar
vermiş olduğundan yakında tedrîsâta başlayacağımızı tebşîr ve
aynı zamanda harb esnâsında sizin için hiç de yabancı olmayacak
hasta ve yaralı askerlere ve efrâd-ı âilenize yarayacak olan derslere
kemâl-i ihtimâm ile devâm eylemenizi şimdiden ricâ eylerim.*
(79) Hanımefendiler! İçinizde gazete mütâlaa edenler pek iyi
hatırlar ki bir aralık muharebe esnâsında ve bi-l-hâssa mütâreke
zamanında gazetelerde Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nden
ya hiç bahs edilmez veyahûd a’zâsından bazılarının isimlerini
telmîhen (imalı olarak) ve li-ecl-it-ta’rîz (taşlamak amacıyla) ünva‑
nı, nâmı tagyir (değiştirme, bozma) olunuyordu. Halbuki muhârebe
zamanında gazetelerde harekât-ı askeriyeden sonra, en ziyâde yer
bulacaklar efrâd-ı askeriyenin, evlâd-ı vatanın sıhhatlerine hiz‑
met ve muâvenet ile mükellef olan Hilâl-i Ahmer’e âid icraât-ı
mütevâlîye ve bu bâbda i’tâ’ kılınan iânât-ı yevmiye olmak lâzım
gelirdi. Hey’et-i İdârenin hemen her akşam gönderdiği müteber‑
rinin (bağışta bulunanların) isimleri, iâne cedvelleri gazetelerde
yer bulamıyordu. Diğer tarafdan ba’zı gazeteler Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti muâmelâtında ba’zı sû-i isti’mâlat his edildiği cihetle
hesâbâtının tedkîki ve teftişi için Dâhiliye Nezâreti’nden bir mü‑
fettiş ve komiserin me’mûren i’zâm olunduğunu yazıb duruyorlar‑
dı. Gazetelerde iânât ve teberruâtın i’lân olunmamasından başka
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bir de bu vechile herkesin nazar-ı dikkatini câlib fıkranın derc ve
neşrî ahâli-yi Osmâniyye’yi ve bi-l-hâssa memâlik-i ecnebîyedeki
efrâd-ı İslâmiyeyi tereddüd ve iştibâha (şüpheye) düşürmekte ve bu
hâl Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin vâridât ve menâfiini ve belki de
bütün mevcûdiyetini hayliden hayliye sarsmakta idi. Ba’zen Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne bil-vâsıta gönderilen iânâtın ba’zı makamât-ı
*

Bu konferanstan takrîben onbeş gün sonra ya’ni 1329 senesi Şubat’ın Birinci
gününden (14.2.1914) itibâren 1330 (1914) senesi Haziran’ı nihâyetine kadar Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti Dâire-i Merkeziyesinde sûret-i muntazamada devâm eden hemen
kırk – elli hanımefendiye beş ay hastabakıcılık dersi verdim. İskelet ve teşrîhe
(anatomiye) ve a’zânın (organlarının) vezâifine ve imdâd-ı mecrûhîne dâir levhâlar
üzerinde ve elektrik ziyâsıyla karanlıkta ve zayıf a’zâya müteallik (78) resimler
aks etdirilmek ve Kadırga Hastahânesinde usûl-ü ta’kîme (mikropsuzlaştırma,
sterila’zâsyon) ve nakl-i mecrûhîne ve ameliyat-ı cerrâhiye ve kısm-ı
amelîye âid icraat ve muâmelât ve mümâresat (alıştırma) ve husûsâtı irâe eylemek üzere
tedrîsâtda bulundum.
Beş ay nihâyetinde imtihan veren yirmiyedi hanımefendiye mahzâ bizde de
hastabakıcılık mesleğinin kadrini i’lâ ve Hilâl-i Ahmer Kadınlar Merkezi’ni ve
imtihan veren hanımefendileri iltîfâtlarıyla ihyâ eylemek üzere dâire-i merkeziyeye
teşrîf buyuran Hilâl-i Ahmer Kadınlar Merkezi Reise-i Fahriyesi devletlu ismetlü
Başkadın Efendi Hazretlerinin huzûr-u ismetpenâhilerinde ilk def’a olmak üzere
muhadderât-ı İslâmiyeye (Müslüman kadınları) hastabakıcılık şehâdetnâmesi i’tâ
kılındı. Bu parlak günde devletlû ismetlü Hadice ve Harbiye Nâzırı Enver Paşa
Hazretlerinin refîka-yı muhteremeleri Nâciye Sultanlar hazerâtıyla Naciye Sultan
Hazretlerinin vâlide-i muhteremeleri Hanımefendi Hazretleri vesâir muhadderât-ı
kirâm hazerâtı hâzır bulunuyordu. Bu resm-i behiyyenin (güzel açılışın) Târih-i
Osmanî’de kayda şâyân bir vak’a-yı mühimme ve medeniye sûretine geçdiğinden
bahs-i zaîd (gereksiz konu) add ederim. Başkadın Efendi Hazretleri tarafından kıraât
olunan nutukda kadınlarımızın mecrûh ve hasta düşen askerlerimize karşı der-uhde
eyledikleri takayyüd (dikkatli davranma) ve ihtimâmın ne derece server (ulu) ve
mahzûziyyeti (hoşlanma) mûcib olduğu bir lisân-ı beliğ ile beyân ve temhîd (îfâde)
buyurulmuşdur.
İlk def’a hastabakıcılık şehâdetnâmesi ahzına muvaffak olan hanımefendiler:
Belkıs Cemal Hanımefendi
Belkıs Halil Hanımefendi
Belkıs Ragıb Hanımefendi
Servet Şakir Hanımefendi
Hâlet Şakir Hanımefendi
Hâlime Halim Hanımefendi
Hadice İbrahim Hanımefendi
Hadice Âgâh Hanımefendi
Remize Cemal Hanımefendi
Sa’diye Halil Hanımefendi
Seniha Rauf Hanımefendi
Saâdet Şakir Hanımefendi
Saâdet Cemal Hanımefendi
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âliyece başka bir tarafa, başka bir dâireye verilmesi bittab’i (80) bu
cemiyet-i hayriyeye âid makbûzların o parayı gönderenlere âdem-i
irsâlini ve bu sûretle evrâk-ı havâdîsin ta’rîzen îmâ eylediği iştibâhın
(şüphenin) tezâyidini mûcib oluyordu.
Bu tarz-ı hareket ve muamele hakkında istîzâhatda ve aynı za‑
manda Hilâl-i Ahmer gibi bir cemiyet-i hayriyenin inhil’âlini intac
edebilecek olan bu gibi harekâta dâir tenkidâtda bulunacak derecede
cesâret-i medeniye gösteren Hilâl-i Ahmer rüesâ ve a’zâsına o za‑
manki ricâl-i hükûmetce böyle bir hâlin garib bir iğbirar – (gücenme) siyâsî (politik gücenmenin) te’sîriyle vuku’a geldiği îmâ ediliyor‑
du. Bundan başka müfettiş ve komiser beylerin netîce-i tedkîkat ve
teftîşâtı neşr olunmadığı gibi Cemiyeti büsbütün yıkmak için türlü
türlü teşebbüsât-ı cinâiyeden de geri durulmuyordu.
Hele Cenevre Mukâvelenâmesi’nin ilk maddesinde her mem‑
Sabiha Hakkı Hanımefendi
Talât Süreyya Hanımefendi
Aişe Süreyya Hanımefendi
Aliye Ali Rıza Hanımefendi
Fâhire Sezâi Hanımefendi
Leylâ Vâhîd Hanımefendi
Leylâ Yusuf Râzi Hanımefendi
Münîre İsmail Hanımefendi
Mâcide Besim Hanımefendi
Mehri Basri Hanımefendi
Mebruke Memdûh Hanımefendi
Mebrûre Bekir Hanımefendi
Nâile Hamdi Hanımefendi
Naime Hasib Hanımefendi
İstanbul’da bu teşkîlâtdan bir müddet sonra Hüdavendigâr (Bursa) Vâli-i Hamiyetperveri Prens Abbas Halim Paşa Hazretlerinin refîka-yı muhteremeleri Prenses
Hadice Hanımefendi Hazretlerinin teşvîkât ve tergibâtıyla Bursa’da da hastabakıcılık
tedrîsâtına başlanılmış ve 25 kadar hastabakıcı yetiştirilmiştir. Bursa’da şehâdetnâme
ahz eden hanımefendiler meyânında Abbas Paşa Hazretlerinin kesime-i asileleri
Prenses Kerime ve Emine ve Tevfîkiye Hanımefendiler hazerâtı dâhi bulunmakda
idi. Gerek müşarü-lileyhanın ve gerek bâlâda isimleri zikr olunan hanımefendilerin
hastabakıcık derslerine muntazaman devâm ile bil-imtihan şehâdetnâme ahzına
muvaffakiyetleri bu mesleğin daha doğrusu Osmanlı kadınlığının i’tilâ ve irtikâsına
delâlet eylemektedir ki bu husûstaki himemât mesâillerinden dolayı Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti kendilerine ayrıca arz-ı minnetdâri eyler.
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leketde mecrûhîn ve maraza-yı askeriyeye muâvenet maksadıyla
“millî” bir hilâl yâhud Salîb-i Ahmer Cemiyeti teşkîlinin mu‑
sarrah bulunduğu ve âidât ve iânâtın hemen kâmilen memâlik-i
İslâmiyeden gönderildiğini aslâ nazar-ı dikkat ve insâfa almaya‑
rak Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin muvaffakiyetini 1878 senesinde
olduğu gibi ecnebîler de dâhil olmak üzere yeniden ve muhteli‑
ten (karma karışık) te’sîs edilmesinde arayan ve hamiyet ve şefkât
gibi hissiyât-ı ulvîyenin her türlü menâfi’ ve mülâhazat-ı şahsiyeyi bertaraf edecek derecede müessir olduğunu tabiat ve hilkâtleri
icâbâtından olarak takdîr edemeyen ba’zı zevât makam-ı sadârete
verdikleri jurnallerde “hey’et-i idârede dört öz birâderin bulunuşu
herhâlde iştibâhı ve her kalbde bir heyecân ve helecânı dai’ (sebep
olan) olduğu” gibi sarâhaten şahsî ve gayr-ı lâyık ve vak’i tâ’rizât ve
isnâdatda bulunuyordu.
Hatta bir aralık Cenevre Muâhedesine ve Nizâmnâme-i
Mahsûsuna muhâlif bir “İngiliz-Osmanlı Hilâl-i Ahmeri” teşkîl
olunarak Hindistan’dan gönderilen iânâta başka ve gayr-ı nizâmî
bir tarîk açılmak istenilmişdir.
(81) İşte Hanımefendiler: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bir zamanlar
bu gibi müessir ve müellim teşebbüsât-ı müfsîdkârâneye cesûrâne
göğüs gererek herşeye rağmen çalışmış ve mevcûdiyetini her türlü
taarruzdan muhâfazaya muvaffak olmuş idi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ndeki Yenilikler
Hanımefendiler! Müsâadenizle biraz da Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nde yapabildiğimiz teceddüdâtdan (yeniliklerden) bahs etmek
isterim: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ilk merkez-i umûmîsini intihâb ey‑
lediği 8 Mayıs 328 (21.5.1912) târihinden birkaç gün sonra merkez-i
umûmî hey’eti toplanarak aralarından fahrîyen îfâ-yı vazîfe eylemek
üzere bir reis, iki reis-i sânî, bir müfettiş-i umûmî, bir muhasebeci, bir
vezne-dâr, bir vezne-dâr muavini, bir başkâtib ve iki kâtib intihâb ey‑
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lemiş idi. Lâkin birçoğu asker ve tabîb veya me’mûr ve tüccârdan olan
bu zevâtdan hiçbiri meşâgil-i kesîrelerine (yoğun çalışmalarına) binâen
daîmi sûretde merkezde bulunamamakta, binâen aleyh muntazaman
ve mutarriden (bir düziye) îfâ-yı vazîfe eylememekde idi.
Nizâmnâme-i esâsinin bir maddesinde muvazzaf ve maaşlı olarak
yalnız bir anbar kâtibi istihdâmına me’zûniyet verilmesini nazar-ı
dikkate alan hey’et-i idâre karantina dâiresi ketebesinden Fransızca
lisânına gerektiği gibi âşinâ olan bir efendiyi üçyüz kuruş maaşla
ancak meşâgil-i resmiyesi ve vezâifi hâricindeki müsâid zamanla‑
rında muhaberâtı îfâ eylemek üzere kâtib ta’yîn etmiş idi. Muhasebe
muâmelâtı için daha defterler basılmamış ve muâmelât-ı yevmiyeyi
deftere kayd edecek bir me’mûr bile ta’yîn edilememiş idi.
Hey’et-i idârenin erkân-ı aslîyesinden olan fahrî muhasebeci ve
vezne-dâr bu husûsu nazar-ı dikkâte alarak hey’et-i idâre ve bilâhere
merkez-i umûmî nezdinde teşebbüsâtda bulundular ve ancak o
târihden altı ay kadar bir zaman sonra in’ikad edecek olan kong‑
reye (82) tasdîk etdirilmek üzere muhasebe ve kitâbet um’ûruna
muâvenet için, diğer bir efendinin intihâb ve ta’yînine istihsâl-i
me’zûniyet edebildiler. Muâmelât günden güne ziyâdeleşiyor idi.
İtalya Muharebesi dolayısıyla her tarafdan iânât gelmeğe başladı.
Müteferrik makbûzların kaydı ve kat’ı, taşralarda teşekkül eden
şu’ebâta muayyen ve maktu’ makbûzlar ve defterler göndererek kuyûd
ve muhâsebelerinin tertîb ve tanzîmi, Trablusgarb ve Bingâzi’ye
gönderilen hey’etlere âid muhaberât ve hesâbâtın te’mîni, işi olduk‑
ça güçleştirmiş idi. Sûret-i daimede merkez-i idârede bulunan tek
bir kâtib bütün bu muâmelâtın hüsn-ü cereyânını te’mîn edemiyor‑
du. Trablusgarb muharebesi muâmelâtına inzimâm eden Marmara
Havzası zelzelesi ve pây-ı tahtın muhtelif mahâllâtını harab ederek
birçok halkı açıkta bırakan harîk (yangın) işleri umûr-u muhasebe‑
yi işkâl ediyordu. Nihâyet yine fahrî muhasebecinin ısrârı üzerine
sırf muhasebe muâmelâtı ve Fransızca muhaberât ile iştigâl eylemek
üzere ayrıca bir me’mûr alındığı gibi evvelce alınan efendide vezne
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muâmelâtını tamamen der-uhde etmekle berâber Türkçe muhaberâta
da muâvenet eyleyecek idi. Muâmelât ve hesâbât bir tarz-ı basit ve
fakat sâlimede (sağlam) kayd olunmağa başladı ve işte tamam bu
sırada idi ki Balkan Harbi zuhûr etdi. Sene-i cârîyede in’ikad eden
meclis-i umûmî muvazzaf bir kâtib, bir muhasebe me’mûru, bir
vezne-dâr muavini ta’yînine me’zûniyet vermiş ve bu me’mûrlar da
intihâb ve ta’yîn edilmiş idiyse de harbin şiddet-i devâmı te’sîriyle
muâmelât ve muhâberât o kadar çoğaldı ki bunlara ne bir kâtib, ne
bir muhâsebe me’mûru ve ne de bir vezne-dâr ne kadar çalışsalar
yetişemeyeceklerdi. Muâvenet fikriyle fâhiren îfâ-yı vazîfe eylemek
üzere mürâcaat eden efendilerden de muâmelâta vâkıf olmamala‑
rı hasebiyle istifâde olunamıyordu. Muâmelâta vukfûndan dolayı
bil-mecbûrîye muhasebe me’mûru kitâbete muâvenet için emr aldığı
gibi (83) vazîfe-i askeriyesinin îfâsı için taburuna çağırılan vezne-dâr
muâvinine de fahrî muhasebeci gündüzleri vekâlet eylemekte idi.
Gerek muhasebe ve gerek vezneye âid muâmelât-ı rûz merre (her
günlük) ancak geceleri defterlere kayd olunabiliyordu. Bu esnâda
hey’et-i idâre tarafından lüzûm-u âcile mebnî Avrupa’ya sipâriş
edilmiş olan eşyâ-ı mütenevvia ve malzeme-i tıbbiye dahi tedrîcen
gümrüklere gelmekte olduğu gibi yeniden yeniye de ba’zı sipârişlerde
bulunulmakta idi.
Bir taraftan gümrük muâmelâtıyla iştigâl ve vürûd eden eşyâ an‑
bara idhâl edilmekte, diğer cihetden mübâyaa komisyonu vâsıtasıyla
piyasadan tedârik ve mübâyaa olunan eşyâdan mensûcata âid olan‑
lar çamaşır ve yatak takımı istihzâratında kullanılmak üzere Hilâl-i
Ahmer Hanımlar Merkezi’ne tevdî’ ve bu kabîl mevaddan ba’zıları
da doğrudan doğruya Harbiye Nezâreti’ne teslîm olunmakta idi.
Ne anbarımız muvâfık, ne me’mûrlarımız kâfi, ne de vesâit-i nak‑
liyemiz ve arabalarımız mevcûd idi. Felâket ve musîbetin şümûl
ve ehemmiyetini görüb hiss eden ahalî ise bir tarafdan nakden
iânâtda bulunmakta, diğer cihetden de ellerinden geldiği ve hal‑
lerinin müsâadesi kadar çamaşır, yatak vesâire ihdâ eylemekte idi.
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Memâlik-i ecnebîyeden bi-l-hâssa ahâli-i İslâmiyeden küllîyetli
iâneler gelmeğe başladı. Muhtelif banka ve postalar vâsıtasıyla
vürûd eden ve iânâtın ahzı ve nükud Cemiyet’in (Cemiyet’in nakit paralarının) mevdû’bulunduğu Osmanlı Bankası’na nakl ile
hesâb-ı cârîye kaydı muâmelâtı saatlerce iştigâl-i istilzâm ediyordu.
Çok def ’a gelen iânenin mahâl-i vürûdu bile anlaşılamamakta ve
muteberru’in ismi (bağışta bulunanın adı) sarîhen (açıkça) okuna‑
mamakta idi. Ba’zen ise muteberru’in ismi hiç görülmemekte, ba’zı
ahvâlde de muamelenin muhtelif bankalar vâsıtasıyla cereyânı cihe‑
tiyle isim ya ihtisâr yahûd tagyîr edilmiş bulunmakta idi. İşte bütün
bu kesret-i muâmelât ve her gün zuhûr eden müşkülât hele har‑
bin netâyic-i menhûsesinden (uğursuz sonuçlar) olan pek acıklı bir
muhâceretin istilzâm eylediği imdâd ve muâvenât Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne (84) âid muhasebenin tevsî’iyle muamelenin bir şekli
diğere ifrâğı lüzûmunu bedâheten gösteriyordu. İşte tam bu sırada
idi ki fahrî muhasebecilik ve vezne-dârlığın hey’et-i idârede göster‑
dikleri lüzûma binâen muâmelât ve muhâsebâtın bir tarz-ı diğere ve
daha fennî bir sûrete tahvîl ve bunun için de ayırca bir mütehassıs
celbi takarrür eyledi. Muhtelif tarz ve sûretde birçok muâmelâtın
cereyânı, hastahânelerden eşyâ talebine dâir her an birçok bordro‑
ların vürûdu, muhtelif mahâllerden muhtelif miktarda gönderilmiş
olan iânâtı irsâl eden zevâtın mechûl kalması ve bu bâbda gerek
postahâneler ve gerek bankalarca tedkîkat icrası için birçok kıymet‑
li zamanlar geçirilmesi, Harbiye Nezâreti’nden gösterilen lüzûma
mebnî nezâret-i müşârün ileyhâya tevdî’ ve teberru’ edilmek üzere
mütenevvi’ (çeşit çeşit) eşyâ mübâyaası (satın alınması) ve bu eşyânın
muamele-i teslîmiyesi muhasebeyi bihakkın işgâl etmiş ve bu sûretle
sâlim ve basit bir sûretde matbû’ defâtir üzerine devâm eden usûl-ü
defteri ve muhasebenin bi-l-hâssa o devre-i mühime-i fa’âliyetde daha
müteferri’ (kısımlara ayrılma) ve fennî bir sûretde tanzîmine mâni ol‑
muş idi. Hey’et-i idârenin mütehassıs celbinden maksadı muâmelât-ı
cârîyeyi iyice mütâlaa ve tetkîkile bu bâbda esaslı bir rapor tanzîm
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etdirilmek idi. Mütehassıs epey bir müddet tedkîkat ve tetebbuât da
(tetkiklerde) bulunduktan sonra raporunu Hey’et-i idâreye takdîm ey‑
ledi. Hey’et-i idâre erkân-ı aslîyesinden olan fahrî muhasebecinin bu
raporu şâyân-ı kabûl görmesi üzerine mündericâtının mevki’-i tatbîka
vaz’ı ve usûl-ü muhasebenin irâe edildiği sûretde tanzîmi ve bu bâbda
lâzımgelen defâtir ve evrâkın tab’ı husûsları hey’et-i idârece kabûl ve
tasvîb edilmiş ve bunu müteâkib bütün muâmelât yeniden tab’ olu‑
nan defterler üzerinde yürütülmeye başlanmış ve vezne muâmelâtı
da ayrıca tensîk olunarak vesâikin hıfzına mahsûs ve tarz-ı cedîde
muvâfık dosyalar vücûda getirilmişdir. Muâmelâtın kesreti ile
berâber me’mûrînin adeden az olması hâsebiyle 328 (1912) senesin‑
de yalnız iânât nâmıyla açılan hesâb, âidât ve iânât nâmıyla ikiye,
âidât dahi a’zâ-yı müessese, amîle ve muâvenetye (85) mahsûs olmak
üzere üç kısma ayrılmış ve iânât ise mahâl ve vürûdları i’tibârıyla
sebt-i defter (deftere geçirilme) edilmişdir. Bu muâmelâtın daha fennî
bir usûl tahtında hüsn-ü cereyânı celb ve me’mûr edilen mütehassıs
tarafından bir nezâret-i mütemâdiye ile te’mîne alınmışdır.
Bu yolda te’sîs ve ıslâh edilen muhâsebe usûlüne göre binâsı ve
idâresi ayrı bulunan anbarda mevcûd her nev’i eşyâ bütün tafsîlâtıyla
merkez muhasebesince malûm ve bu eşyanın muntazam bir cedveli
mevcûd ve mahfûzdur. Gerek teberru ve gerek mübâyaa sûretleriyle
anbara giren muhtelif cinsten birçok eşyâyı ve bu eşyâdan vuku’a
gelen idhâlat ve ihrâcatı hem anbar ve hem merkez muhasebesin‑
ce madde be madde cins cins takib ve fi’atlarını mümkün merte‑
be hakîkate karîb bir sûretde vaz’ ve takdîr eylemek ve ona göre
muamele ve mürâkabeyi yürütmek (envantri) usûl-ü müstahseninin
(beğenilmiş şekil) icâbatından olmakla anbar mevcûdunun çama‑
şır, eczâ-yı tıbbiye, alât-ı cerrâhiye, porselen edevâtı ve andellicâb
zehâir ve erzâk kısımlarının birbirinden tefrîki lâzımeden görül‑
müşdür. Bu beş şu’benin muâmelâtı ve eşyâsı ecnâsa (çeşitli cinsler)
ve ecnâs-ı envâ’ı (cins ve türler) tefrîk edilerek her biri fiyatca ayrı bir
teselsüle (zincirleme gitmesi) tâbi tutulmuş ve bordro muamelesine
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müstenid anbar yevmiyesi ve defâtir-i tâliyesi (ikinci derecede defterleri) dahi tanzîm ve tertîb edilmişdir. Merkez muhâsebesince bu yolda
icrâ edilen teşkîlâtda “Muhasebe-i Merkeziye Usûlü” tatbîk olunmuş
ve hesâbât-ı esâsiye tâli birtakım teferruât-ı hesâbiyeye taksim olun‑
duğu gibi ayrıca bir “Malzeme-i amortisman hesâbı” dahi açılmışdır.
Veznede ise “trezoreri” işlerine başlanmış kıyem (değerler), tahvîlât
ve kupon muâmelâtı yapılarak sicil defâtir-i cins ve nev’i meskûkât
üzerine tertîb olunmuş ve makbûzlar memâlik-i ecnebîye içinde
kâbil-i isti’mâl bir hâle ifrâğ olunmuşdur. Hâsılı, bugün muâmelât-ı
hesâbiye bir tekâmül-ü tedricî netîcesi olarak selâmet ve intizâm-ı
kuyûd ve hesâbâtı te’mîn ve anbar, hastahâne, mutbah, (86) aşhâne,
malzeme hesâbât ve vesâikini mükemmelen ihzâr ederek cidden
şâyân-ı takdîr ve nümûnelik bir derece-i kemâle irtikâ eylemişdir.
İtalya Muharebesi bidâyetinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti he‑
nüz altı aylık bir tıfıl-ı nevzâd (yeni doğmuş bebek) idi. Binâsı ve
anbarı Tophâne’de Kılıç Ali Câmi’ karşısında veliahd devletlû
necâbetlû Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleri tarafından Hilâl-i
Ahmerce kullanılmak üzere iâre (ödünç verilmesi) buyurulan bir
dükkân ile üzerindeki odadan ibâret idi. İtalya muharebesinden
birkaç ay mukaddem yeniden teşekkül eden Hilâl-i Ahmer’in ne
eşyâsı ve çamaşırı, ne de edevât-ı cerrâhiye ve ispençyariyesi (eczacılık malzemeleri) var idi. Trablusgarb ve Bingâzi’ye gönderdiği
hey’etler rüesâsına (başkanlarına) Paris, Marsilya, Tunus, Isfaks (?),
İskenderiye ve Kahire’de eşyâ-yı lâzıme tedâriki için tevdîât-ı
naktiyede bulunmuş idi. O esnâda Merefte ve Şarköy harekât-ı
arzîyesi (depremi) Hilâl-i Ahmer’e anbarın ve eşyânın yokluğunu
bihakkın hissettirdi. Sür’atle imdâda yetişmek lâzım idi. Birgün
zarfında tedârik edilebilen çadır ve portatif karyola gibi eşyâ ve
ba’zı malzeme-i müberreme hemen mübâyaa olunarak hey’etlerine
tevdîan sevk olundu. Bu felâket-i mütevâlîye ile uğraşılırken bir‑
denbire Balkan Harbi zuhûr etdi. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti he‑
nüz ikinci sâl-i hayatının bidâyetlerinde idi. Vazîfe ağırlaşdığı ve
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fa’âliyet devri başladığı cihetle dâire-i merkeziye Tophâne’den
Sultan Mahmud Türbesi civârında bulunan şimdiki binâya nakl
edildi. Bu gibi müesseselerin fa’âliyeti, muvaffakiyeti sulh zama‑
nında yapılacak teşkîlât ve tertîbâtın intizam ve mükemmeliyetine
ve eşyâ ve vesâitin mevcûdiyet ve kîfâyetine tâbi olduğundan şüb‑
hesizdir ki Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Balkan Harbi’nden beş-altı
sene evvel teşekkül etmiş ve bütün bu müddeti sulh ve sükûnet
içinde geçirerek istihzâratını (87) yayıp mükemmel bir depo ve
kâfî eşyâya mâlik bulunmuş olsa idi, herhalde ordumuza noksan-ı
teşkîlât, fıkdân-ı eşyâ (eşya yokluğu) ve müstahzârat gibi şerâit-i
gayr-ı muvâfaka tahtında îfâ edebileceği hizmet-i vatanperver-âne
ve fevk-al-âdeden daha çok büyük ve daha çok müfîd ve şâmil
muâvenetlerde bulunabilirdi.
Balkan Harbi başlar başlamaz Hilâl-i Ahmer Hey’eti kendisine
terettüb eden bu yeni vazîfenin ehemmiyet ve suûbeti (zorluğu) kar‑
şısında cidden mütehayyir (şaşırıp) kaldı. Anbarında pek cüz’i birkaç
parça müstâmel (kullanılmış) eşyâdan başka vesâite mâlik olmayan
nev-zuhûr bir müessese koca bir orduya nasıl ve ne yolda hizmet ve
bezl-i muâvenet (bolca yardım) edebilirdi? İşte o esnâda Hey’et-i İdâre
sabahdan akşama kadar dâire-i merzeyide ictimâ’ ile mübâyaata
devâm ediyor idi. Lâkin Cemiyet’in mübâyaa edilen eşyâyı koyacak
bir anbarı olmadığından vuk’u bulan isti’tâf (yardım isteme) üzeri‑
ne Zât-ı Hazret-i Padişâhî Topkapı Sarayı dâhilindeki Alayköşkü
ile civârının metrûk mebânîsini (binalarını) Hilâl-i Ahmer işlerinde
kullanılmak üzere ihsân buyurdular. Enbiyenin (binaların) köhne‑
liğinden sarf-ı nazar şekl ve tanzîmât-ı dâhiliyesi anbar olmağa pek
az müsâid idiyse de şehrin vasatında (ortasında) bulunması, husûsîyle
şimendifer istasyonuna karîb (yakın) olması i’tibârıyla nakliyât ve
sevkiyâtın kolayca icrâsına cidden muvâfık idi.
Gerek iâne olarak vürûd eden ve gerek mübâyaa sûretiyle tedârik
olunan eşyâ ve edevâtın bir sûret-i emînede kabûlünü ve hastahânelere
ve muhtelif yerlere göndermek üzere sandıklara vaz’ını veya denk
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haline îfrâğını reisin emir ve tensibi ile Müfettiş-i Umûmî Mehmed
Ali Beyefendi der-uhde etmiş idi. Boş ve harab ve gayr-ı muntazam
bir binâya birden bire binlerce kilo pamuk, gaz idrofil, birçok edvi‑
ye, binlerce yorgan, battaniye ve şilte, yeni ve eski çamaşırlar, türlü
türlü porselen takımları ve karyolalar, gaz sobaları, teskereler, bir
hayli çadırlar, bakır kazgan (kazan) ve tencereler, (88) semâverler
ve hâtta zehâir ve erzâk, muhâcirîn için binlerce müsta’mel esvâb
vesâir birçok cins eşyânın biriktirilmesiyle meydana gelecek man‑
zarayı tasavvur ediniz. O zamanlar teşkîlâtı henüz pek noksan
olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin ne bir anbar me’mûru ve muha‑
sibi, ne de anbar işine vâkıf hademesi yok idi. İşte bu sırada Cemiyet,
fedâkârlıkları, gayretleri, yararlıkları hiç unutulmayacak bazı zevâtı
anbara me’mûr eyledi. O zaman müfettiş-i umûmî bulunan Mehmed
Ali Bey’in vesâir me’mûrînin şerâit-i mevcûde dâhilinde sarf eyledik‑
leri fa’âliyet ve gayret, gerek hastahâne levâzımının müstâcilen tedârik
ve sevki ve gerek sıhhiye-i askeriyeye imdâd ve muâvenet husûslarında
cidden müntic-i muvaffakiyet (başarılı sonuçlar) oldu. Her vatanperver
Osmanlı’nın harb zamanında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne müretteb
hizmet-i sıhhiyenin daha fazla bir hüsn-ü tertîb ve sûret ile îfâsını ve
anbardaki muâmelâtın daha ciddî sûretde cereyânını arzu eylemesi
bir emr-i tabidir. Fakat hidemâtın îfâ olunduğu zamanın, şerâitin
ve daha birçok ahvâlin nazar-ı dikkâte alınması da şîme-i insâf
(vicdana sığar ortalama davranış) ve hakikât-bînî (gerçeği görürlük)
muktezâsındandır. Esâsen anbar nâmı altında dört-beş odadan dar
ve uzun sofalardan ibâret olan o köhne binâ yalnız bir aralık de‑
ğil, birçok zamanlar muhtelif-ül-cins eşyâ ile kımıldanılmayacak,
iş görülemeyecek kadar leba leb dolu kalmış ve hatta mevrûdâtın
terâkim ve izdihâmıyla ba’zı eşyânın bir vakitler açıkta bırakılması‑
na mecbûriyet el vermiş idi.
Bil’âhire edilen müracâat ve istihsâl olunan müsâade üzerine
binânın ittisâlindeki (bitişiğindeki) ahırlar ve üzerindeki odalarda
anbara ilhâk edilerek işgâl olunmuş ve meydanda çadırlar altında
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kalan eşyâ dahi ba’de-t-ta’mîr bu iki kısma nakl olunmuşdur. İşte
Hanımefendiler, geçenki harb zamanında, anbarımızın hâli bu
merkezde idi. Harbi müteâkib hey’et-i idâre her teşkîlâtdan ev‑
vel anbarda mevcûd olub da mühim bir yekûna bâliğ olan eşyânın
(89) tasfîyesiyle ona göre yeniden sebt-i defter (deftere geçirme) edil‑
mesine karar verdi ve derhâl muâmelâta başladı. Eşyânın yalnız
tasnîfi değil, takdîr-i fiyâtı ile de iştigâl olundu. Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne âid anbarın ehemmiyet-i bâlâ-teri (önemi pek büyük) Cemiyet’in hâmî-i muazzamı olan Zât-ı Hazret-i Padişâhî
nezd-i hümâyûnlarında takdîr ve işgâl olunan köşkün Cemiyet’e
ihsânı fermân buyurulmağla hem erkeklere ve hem kadınlara dâire-i
merkeziye ve aynı zamanda anbar olmak üzere mevki’n ehemmiyeti
ile mütenâsib arab mi’mârisi üzere bir plân tertîb edilerek inşâata
başlanılmakta idi ise de esâsen Topkapı Sarayı dâhilinin parka tahvîli
evvelce mukarrer bulunması ve hâl-i aslîyesi ile ta’mîr olunacak Alay
Köşkü civârına yapılacak büyük bir binâ ile parkın manzara-yı dilfiribi (alımlı manzara) ihlâl edileceği fikriyle vuk’u bulan tebligât-ı
mükerrere üzerine anbardaki eşyânın bil-mecbûriye Kantarcılar’da
istîcâr kılınan Edhem Paşa Konağına 30 Temmuz 329 (12.8.1913)
târihine kadar nakl ve o târihden 31 Kânûn-ı evvel 329 (13.2.1914)
târihine kadar daha muntazam, daha fennî bir sûretle ve bir usûl
dâhilinde tasnîf ve tertîbi ile iştigâl olunmuşdur. Kemâl-i iftihâr
ile söylerim ki bugün anbarımız evvelkine nisbet edilmeyecek de‑
recede muntazamdır. Her şey mukayyed ve mazbûtdur. Her şey
yerindedir. Anbar hey’et-i umûmîyesiyle çamaşır, porselen, eczâ,
erzâk nâmlarıyla dört şu’beye taksim ve bu şu’belerden her biri bir
me’mûr-u mes’ûlün taht-ı idâresine tevdî’ edilmişdir. Anbarda bir
anbar me’mûru ve bir anbar muhasebesi ve muhtelif şu’be me’mûrları
vardır. Her şu’bedeki eşyânın cins cins tasnîf edilmesi ve her birinin
bir numro tahtında olması bî-lüzûm taharriyyâta hâcet kalmaksızın
bulunmasını kolaylaştırmışdır. Bu intizâm harb zamanında Hilâl-i
Ahmer hidemâtına büyük bir suhûlet ve fa’âliyet verecektir.
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Son zamanlarda te’sîs edilen bir marangozhânede birçok eşyâ
ta’mîr olunduğu gibi geçme baraka tarzına seyyar hastahâne (90)
inşâatına da başlanılmak üzeredir. Hülâsâ, Hilâl-i Ahmer deposu‑
nun hâl-i hazırdaki intizâm ve fa’âliyeti hey’et-i idâreye bu anbarın
ileride ve tekâmül ile Salîb-i Ahmer teşkîlâtı pek ziyâde müterâkki
(ilerlemiş) memleketlerdeki müddehârlar (depolar, anbarlar) derece‑
sinde irtikâ edeceğine dâir çok ümîdler vermektedir. İşte bu ümîdin
saha-yı tahakkukunda tecellîsiyle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin
mevki’ ve nâm-ı bülendi yalnız memleketimizde değil, her tarafda
bâ-husûs bütün âlem-i İslâmda duyulacak ve bu vesîle ile de Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti te’mîn-i mevcûdiyeti fâzıla-i fa’âliyeti (erdemli çabaları) ve hidemâtı için cem’i iânât ve âidâta muvaffak olacaktır.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti der-uhde eylediği ve edeceği vezâifi
tamamen îfâ için te’mîn-i vâridâta ve cem’i iânâta muhtâc oldu‑
ğundan bu sene sâir (diğer) memleketlerdeki Salîb-i Ahmerleri
taklîden “Hilâl-i Ahmer Günü” olmak üzere ıyd-ı sâid-i fıtrın
(Ramazan bayramı) birinci gününü intihâb ile o gün herkes Hilâl-i
Ahmer Çiçeği tevzî’ etdirmiş hâsılat-ı sâfiye olarak 549 lira kadar
bir meblâğ toplamışdır.* (91) Geçen bayramda iâne kutularımız kâfi
olmadığından epey sıkıntı çekildi. Avusturya Salîb-i Ahmeri’nin
kullandığı kutulardan getirtdiğim bir numûneye göre yaptırdığımız
200 kutu 400 ve daha ziyâdeye iblâğ olunacağından önümüzdeki
Şeker Bayramı’nda bundan pek fazla iâne toplayacağımızı kaviyyen
ümîd ederim.
Hanımefendiler; şimdi beyân etdiğim vechile Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin îfâ eylediği ve eyleyeceği hizmetler ne kadar iyi bilinir
ve bu Cemiyet ne kadar sevilirse bît-tâbî’ edebileceği muâvenet ve
hizmet de o nisbetde büyür ve yükselir. İşte bu sebebe mebnîdir ki
hey’et-i idâre bir taraftan celb ve cem’i iânât çalışmakta diğer cihetden
de ayrıca irşâdat ve teşvîkâtda bulunmaktadır. Bir ay sonra Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti menfaatine Sadrâzam Paşa Hazretleri’nin taht-ı
himâyelerinde olmak üzere sefîrlerin bâhûsus bunların en kıdemlisi

16 8 HANIMEFENDİLERE HİLÂL-İ AHMER’E DAİR KONFERANS

olan ve harb zamanında cidden hidemât-ı insâniyet perverânede bu‑
lunan Avusturya Sefîresi Markiz Pallaviçini Cenâblarının muâveneti
ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi A’zâsından Ermeni
ve Rum ve Musevî vatandaşlarımızın vesâir ekâbir-i nisvânın gayret
ve himmeti ile ayrıca bir balo verecektir.* (92) Bu baloda tevzî’ edi‑
lecek hediyelerimiz dâima Hilâl-i Ahmer’i hatırlatmak üzere tertîb
olunacaktır.
Tenvir-i efkârın, neşriyâtın ne derece mühim olduğu takdîr
edildiğindendir ki Hilâl-i Ahmer Cemiyetince bir hastabakıcının
bir yaralı hizmetini gösterir ve aynı zamanda bir hiss-i ulvîyi îkâz
eder boyalı bir kartpostalı ve kaplarında Hilâl-i Ahmer hizmeti‑
ne dâir küçük makaleleri ve resimleri hâvi defterler ve son zaman‑
larda “Doktor Yetişinceye Kadar” yapılması lâzımgelen imdâd ve
muâvenete dâir de iki boyalı levha tertîb ve tab’ edildi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Yapacağı Faaliyetler
Hanımfendiler! Şimdi de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin yapa‑
cağı daha doğrusu yapması lâzımgelen teşkîlâtdan ve gerek harb
esnâsında ve gerek sulh hengâmında edeceği hizmetden bir nebze
bahs edeyim. “Bir nebze” diyorum, çünkü bu bâbda söylenecek söz
hem çok hem de uzundur.
*

Konferanstan bir hayli müddet sonra şerefhûlûl eden ıyd-ı sâidin (Ramazân Bayramı)
ilkgünü daha yolunda yapılan ve ancak Hüdavendigâr ve Suriye ve Aydın vilâyetlerine
teşmîl olunabilen teşkîlât ve insâniyetperver ekâbir-i nisvân (kadın ileri gelenleri) ve bil-hâssa muhaderat-ı İslâmiye tarafından diriğ buyurulmayan (esirgenmeyen) himemât
ve muavenât sâyesinde bu sene Hilâl-i Ahmer Çiçek Günü hâsılatı 1420 liraya bâliğ
oldu. İstanbul matbuâtı iânâtı, Taksim ve Tepebaşı Bahçeleri ve Gülhâne Parkı hâsılâtı
dâhi bu meblâğda dâhildir. Edirne Vilâyetince cem’ olunan iânâtın miktarını henüz
bilmiyoruz. Seferberlik dolayısıyla bu sene bu kadar meblâğın bile te’mîni mümkün
olamayacağı zann ediliyordu. Bir de, memâlik-i ecnebîyede devâm edegelen muharebe,
sipâriş edilen çiçeklerin vürûduna mani’ olmuş ve bu sebeple vilâyât-ı Osmâniyye’ye
Hilâl-i Ahmer Çiçeği gönderilememişdir. 1331 (1915) senesinde teşkîlâtın daha ziyâde
tekâmül etdirilmesi ve binâen aleyh hâsılâtın daha artdırılması ma’mûl-i kavîdir.
Herhâlde böyle bir “Hilâl-i Ahmer Günü”nün ta’yîni ile o günde Hilâl-i Ahmer Çiçekleri
tevzî’i için Cemiyet elinden geleni yapmış ve lâzım olan her türlü teşvîkat ve tergibâtı
bihakkın (hakkıyla) îfâ eylemişdir.
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Hemen bir buçuk sene evvel Vaşington Salîb-i Ahmer
Konferansından avdetimde “Dokuzuncu Vaşhington Salîb-i Ahmer
Konferansına Me’mûriyetim ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
Teklîflerim” nâmıyla bir risâle tab’ etdirerek hey’et-i merkeziye‑
ye taktim eylemişdim. Bu risâlede Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
taallûk olan teklîfâtımdan ba’zıları icrâ edilmiş ve birçoğu da harb
zamanı hâricinde ve ancak vasi’ ve muvaffak bir hengâmda kabûl
ve tatbîk edileceği cihetle icrâ i’tibârıyla ta’lik ve te’hîr edilmiş
idi. Cemiyet’in nizâmnâme-i dâhilisi tertîb ve kabûl ve Kadınlar
Merkez-i Umûmîsi’ne âid mevadd ilâvesiyle nizâmnâme-i esâsisi
ıslâh ve tevsî’ (proje halinde) hey’et-i sıhhiye-i imdâdiyeden teske‑
reci ve hastabakacılara dâir umûmî bir program yapılarak şimdilik
ba’zı hastahânelere merbût olmak (93) üzere erkek ve kadın hasta‑
bakıcı yetiştirilmeğe tevessül, sâl-nâme tab’, kartpostal ve defter‑
ler ve levhalar tertîb edilmiş ve “Hilâl-i Ahmer”in ve memâlik-i
sâirede cârî “Salîb-i Ahmer” alâmetinin sû-i isti’mâli aleyhine ve
bu alâmet-i fârikaların himâyesine ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ta‑
rafından celb olunacak eşyâ-yı sıhhiyenin gümrük vergisinden ve
memleket dâhilindeki muhâberâtın telgraf ve posta ücûrâtından
(ücretinden) muâfiyetine dâir ayrı ayrı mevadd-ı kânûniye neşr ve
i’lân olunmuşdur.
Teklîf-i sâirenin vakt-i merhûnunda (zamanı geldiğinde) nazar-ı
*

Bu sene balo Pera Palas Oteli salonlarında pek parlak bir sûretde verildi. Şefkât
balolarında birinciliği ihrâz eyledi. Baloyu Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Reis-i
Fahrîsi Veliahd Devletlû Necabetlû Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleriyle Devletlû
Necâbetlû Mecid Efendi Hazretleri teşrîf buyurdular. Vükelâ-yı fihâm hazerâtı da
baloda idiler. Âdet olduğu vechîle baloda verilen hediyelerin büyük bir kısmı Cemiyet
müesseselerinden Paris Sefîri Rıfat Paşa Hazretlerinin refîka-yı muhteremeleri
tarafından gönderilmişdi.
Dâhiliye Nâzırı Tal’at Beyefendi Hazretlerinden verilen hediyeler millî ve atîk ve
kıymetli ve nâdide işlemeler idi. Hele bu işlemelerin yeniçeri kıyafetinde iki kişi
tarafından tevzî’i baloya başka bir manzara veriyordu. Bu hâl, hazirûnun birçoğunda
tuhaf bir merak ve cüst ü cû (araştırma) ve bazılarında bir hiss-i ulvî-i millî uyandırdı.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti züvvâr (ziyâretçiler) ve müteberri’in nezdinde bir hatıra
bırakmak üzere alâmet-i şefkât perverî ile müzeyyen küçük portkartlar ve kurşun
kalemleri ve madamlar için iğneler takdim eyledi ve bu balo hâsılât olarak Cemiyet
veznesine 2656 lira kazandırdı.
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dikkate alınacağı ümîdiyle bugün Hilâl-i Ahmer’in sâir memle‑
ketlerdeki Sâlib-i Ahmer Cemiyetlerine kıyâsen yapabileceği ve
yapması lâzımgelen imdâd ve muâvenetlerden bahs eylemek ve bu
cemiyet-i hayriyeye a’zâ kayd olunmakla vatanımıza karşı ne kadar
büyük bir borc edâ edilebileceğini ve ne derece büyük bir muâvenetde
bulunulabileceğini beyân etmek istiyorum. Çünkü Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin teşebbüsâtı, muvaffakiyatı evvelce de söylediğim gibi
vâridât-ı mukannenesinin (belirli kanuni gelirler) tezâyidine ve bu da
ancak a’zâsının teksîr-i a’dâdına (üye sayısının artması) tâbi’dir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin en müsta’cel ve mühim kararı ve
en büyük arzusu bir “hastahâne-mekteb” te’sîsidir. Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin en büyük hizmeti gerek kendi hastahâneleri için ve
gerek sıhhiye-i askerîye hizmeti için elinden iş gelir teskereci ve
hastabakıcı yetiştirmektir. Hatta bence Hilâl-i Ahmer’in böyle
bir hizmeti yalnız hastahânelere değil, tekmîl memlekete âiddir.
Böyle müessese: 1- İmdâd ve muâvenete şitâbân (çabuk koşan) ola‑
cak zevâta ta’lîm ve tedrîs (ders verilmesi), 2- Harb zamanında bir
ihtiyât hastahânesindeki gibi mecrûhîn ve maraza-yı askeriyeye
hizmet, 3- Ta’lîm ve tedrîsi te’mîn ve aynı zamanda ahâliden hasta
ve mecrûh olanları tedâvî ile mükellef olacaktır.
Cemiyet-i Hayriye Hastahânesinde ağniyâ (zengin) sınıflara
münkasım (bölünmüş) olmak üzere münâsib bir ücret ile ve fukarâ’
meccânen tedâvî edilmelidir.
(94) Meclis-i Umûmîyece terâkiyât-ı hâzıraya muvâfık bir
hastahâne ile yanında bir hastabakıcı mektebi inşâsı ve husûsunda
verilen selâhiyetin hey’et-i idârece âdem-i icrâsı bil’âhire iktisâda
riâyeten hastahâne mekteb ve anbarın oldukça vâsi’ ve nakliyatca
sür’at ve sühûleti te’mîn için istasyona ve denize yakın bir arsa üze‑
rinde inşâsı tasavvur edilmesinden ve daha sonra seferberlik ve mo‑
rotoryum münâsebetiyle her türlü inşâata imkân kalmamasından
ileri gelmişdir. Gayr-ı tabiî olan bu ahvâl bertaraf olduktan sonra
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Cemiyet’in ilk yapacağı iş böyle bir müesseseyi meydana getirmek
olmalıdır.
İşte asıl bu müessesede her sûretle ma’lûmatlı, tecrübeli birinci
sınıfdan hastabakıcı yetiştirilebilecektir.
Her memleketde kadın hastabakıcı teşkîlâtı hanımlar merkezine âiddir. Bizde de, hanımefendiler bu vazîfeyi siz der-uhde bu‑
yuracaksınız. Ma’lûmunuzdur ki hastabakıcılığa ya te’mîn-i hayata
hadîm bir san’at i’tibârıyla sülûk (bir gruba katılma) edilir, yahûd
bu bâbda ma’lûmât-ı lâzıme iktisâbıyla (kazanmasıyla, edinmesiyle)
ileride vatanın muhtâc olduğu bir zamanda mecrûhîn ve marazayı askeriyeye hidemât-ı cezîlede (bolca hizmette) bulunulmak üzere
tahvîl-i kemâlat olunur.
Ber mûcib-i kânûn tekmîl millet silâh-bedest (karış, ele alma)
olduğu ve kâffe-i efrâd-ı memleket hudutlara koştuğu ve harb baş‑
layarak kemâl-i şiddetle devâm eylediği bir zamanda mecrûh ve
hasta düşenler meyânında bulunabilecek bir kardaşa, bir babaya,
bir oğula, bir zevce, bir hemşehriye lâyıkıyla bakmak vazîfesi her‑
kesten evvel ve herkesten ziyâde bir hemşîreye, bir kız evlâda, bir
anaya, bir nikâhlıya, hâsılı helâl süt emmiş bir kadına teveccüh
eyler.
İşte bundan dolayıdır ki; her yerde hastabakıcılar kadınlardan ye‑
tişdiriliyor. Daha doğrusu gerek böyle bir buhranlı zamanda vatanı‑
na ve gerek sulh ve asâyiş hengâmında âilesine hizmet eylemek üzere
kadınlara hastabakıcılığa dâir ma’lûmat-ı lâzıme veriliyor.
(95) Bilirsiniz ki, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti evvel emir‑
de hastabakıcılığın kadrini ve seviyesini yükseltmek üzere ken‑
di dâire-i merkeziyesi binâsında ayrıca bir dershâne açdı. Buraya
İstanbul’un en muhterem âilelerine mensûb ve hatta çoğu Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti A’zâsından birçok hanımefendiler beş ay devâm
ederek bil-imtihân şehâdetnâme ahz eylediler.

17 2 HANIMEFENDİLERE HİLÂL-İ AHMER’E DAİR KONFERANS

Şehâdetnâmeleri Reise-i Fahrîye Devletlû İsmetlû Başkadın
Efendi Hazretleri yed-i ismetpenâhîleriyle i’tâ’ buyurdular. Bu
resm-i behiyyesinde (güzel nişanda) diğer selâtin-i kirâm (soyu temiz
sultanlar) hazerâtı da hazır bulundular. Bu iltîfâtdan maksad hasta‑
bakıcılık san’atının, mesleğinin seviye-i ictimâîyesini (sosyal seviye)
yükseltmek ve hanımları bu vazîfe-i vataniyeye teşvîk eylemek idi.
İşte Hanımefendiler! Bu sûretle Osmanlı kadınlığı için mühim
bir hizmet ve evsâf-ı meftûresine (doğal vasıflarına) muvâfık bir
vazîfe kapısı açıldı. Şimdi ise hey’et-i merkeziyeniz Hilâl-i Ahmer’in
size tevdî’ eylediği bu vazîfe-i vataniyeyi yani hastabakıcı yetişdir‑
mek husûsundaki teşebbüsâtı idâme eylemek ve bu insâniyet, ha‑
miyet, muâvenet kapısını dâima açık bırakmakla mükellefdir. Bu
yolda tedrîsâta vilâyât merkezlerinde, ötede beride ve her tarafda
başlanılmalı ve yakın bir zamanda ihtiyat hastahânelerinde îfâ-yı
vazîfeye kifâyet edecek kadar hastabakıcı yetiştirilmelidir.
Her memleket her millet Salîb-i Ahmerleri yetişdirdikleri has‑
tabakıcıların liyâkat ve adediyle iftihâr eyleyerek Salîb-i Ahmer
Konferanslarında en ziyâde buna dâir beyânâtda bulunuyorlar.
İleride sizden, hanımefendilerden yetişecek hastabakıcılar yal‑
nız sâbit, ihtiyat hastahânelerinde îfâ-yı vazîfe etmeyib istasyonlar‑
da Hilâl-i Ahmer tarafından küşâd edilecek çayhânelerde, imdâd
mevki’lerinde de hizmet eyleyeceklerdir. İstasyona gelen trenden,
iskeleye yanaşan vapurdan yorgun argın bir hâlde çıkan efrâd-ı
askeriyeye çay tevzî’i (96) sıhhiye-i askeriyeye ve sıhhat-i askere
mühim bir hizmet olduğu gibi buralara kadar gelen mecrûhîn ve
maraza-yı askeriyeye imdâd ve muâvenet dahi Hilâl-i Ahmer’in
der-uhde eylediği vezâifin büyüklerindendir.
Bugün yetişdirmek istediğimiz hastabakıcılardan ilm-ü ma’rifet,
san’at ve tecrübe, inkıyâd ve itâat beklediğimiz gibi bu gibilerde
seviye-i ahlâkiyenin yüksek olmasını da ayrıca talep ve arzu ediyo‑
ruz ki işte ancak bu şerâit tahtında memleketimizde kadın hasta‑
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bakıcılar bir mevki’-i mühim-i ihtirâmi işgâl edebilirler. Ve işte bir
taraftan da bu gibi ilcâatın (zorlamaların) te’sîriyledir ki, Osmanlı
kadınlığının seviye-i irfân ve kemâlâtı yavaş yavaş yükseliverir.
Kadın hastabakıcıları harp ve sulh esnâsında askerî ve ihtiyât
ve memleket hastahânelerinde îfâ-yı vazîfe etmekle berâber
husûsî hidemât-ı sıhhiyede bulunabilirler. Artık kadınlarımızın
hayat-ı ictimâ’iyemizde bir mevki’ işgâl etmeleri mecbûriyeti gereği
gibi kendini göstermekte olduğundan nisvân-ı Osmanîyi (Osmanlı
kadınlığı) tabiat ve hilkâtlerine muvâfık bir mesleğe sevk etmek
hem kadınlığın, hem de memleketin sâik-i terâkkisi ve muktezâ-yı
menâfi’dir. İşte bu vechile yetiştirilecek hastabakıcılardan mahdûd
ve müntehîb bir kısmının esâmisi ayrıca merkezde dâhi mukay‑
yed bulunacak ve efrâd-ı âilesinden hasta düşen birisinin hüsn-ü
tedâvîsini arzu eyleyenler tarafından Hilâl-i Ahmer’e mürâcaat
vuku’unda bu mukayyed hastabakıcılardan biri kemâl-i îtimât ve
emniyet ile tavsiye ve sevk edilecektir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti gerek muvazzaf ve gerek gönüllü kadın
hastabakıcılarından başka dinç, tuvanâ (genç), fa’âl ve mûti’ erkek hasta‑
bakıcılar da yetiştirecektir. Bunlara mecrûhîn-i askeriyeye yoluyla bezl-i
imdâd ve muâvenet için iktisâbı lâzım gelen ma’lumât-ı fennîyeden
(97) başka ayrıca hizmet-i askeriyyeye mahsûs olan terbiye-i bedeniye
ve inzibâtiye-i lâzıma dahi verilecektir. Bit-tab’i ta’lîmât-ı mahsûsasına
tevfîkân kabûl ve kayd edilecek olan bu erkek hastabakıcılar nazarî
ve amelî tahsîlden ve bir hastahânede müddet-i muayyene zarfında
îfâ-yı hizmet ve kesb-i mümârese (alışkanlık kazanma) eyledikten
sonra bil-imtihan isbât-ı ehliyet ve iktidar ederlerse ayrıca bir de
şehâdetnâme alabileceklerdir. Harb zamanında gönüllü hastabakı‑
cılar iktizâsında hutut-u harbiyenin (harp sahasının) ön tarafına gön‑
derilir ve bu vechile etıbbâ-yı askeriyenin idâresi altında hidemât-ı
muâvenede bulunarak âdetâ askeri hastahânesi me’mûriyetinden
add olunurlar.
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Bayramın birinci gününe müsâdif Hilâl-i Ahmer çiçek tevziâtı manzarası

Beyoğlu’nda Tünel önünde

Galata’da Köprü başında

DR. BESİM ÖMER

Taksim bahçesinde hanımlarımızın gayreti

Köprü üzerinde
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Taksim’de Muhtar Bey Caddesi’nde

Büyükada’da hanımlar Hilâl-i Ahmer için çalışıyor
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Hilâl-i Ahmer Çiçeği, Defteri, Kalemi, Cüzdanı, İğnesi

Hilâl-i Ahmer Kartpostalı
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“Edremid Hastahâne Gemisinde” Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi Hey’et-i

Hilâl-i Ahmer “Edremid Hastahâne Gemisinde”
Merkez-i Umûmî A’zâsı
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Bazı memleketlerde Salîb-i Ahmer Cemiyetleri’nin harb za‑
manındaki vezâifine âid nizamnâmelerde her fırka için beheri 60
kişiden ibâret olmak üzere iki teskereci hey’eti mündericdir. Bu tes‑
kereciler esnâ-yı nakilde mecrûhîn ve marazaya yapılacak imdâd ve
muâveneti ögrenmektedirler. Birçok yerlerde ise teskerecilerin ta‑
mamen teşekkülünden ise her teskereci hey’etine muallem (usta) bir
teskereci başı yetiştirilmesi daha doğrusu bir hastabakıcı verilmesi
düşünülmüştür.
Avrupa’da birçok yerlerde ahâli zannederler ki Hilâl-i Ahmer
meydân-ı muârekede (meydan savaşında) ön hatdaki mecrûhîni kal‑
dırmak ve nakl eylemekle vazîfedardır. Bu zann-ı bâtıl olduğu gibi
böyle bir vazîfe Hilâl-i Ahmer maksad ve gâyesine de muvâfık de‑
ğildir. Fünûn-i harbiyenin bu kadar müterakki olduğu bir zamanda
Hilâl-i Ahmer için böyle bir vazîfenin ne sâlimen (sağlam, eskizsiz)
icrâsına imkân ne de ihtiyat müsâid değildir. Harb-i hazır Hilâl-i
Ahmer me’mûrîn ve a’zâsının menzil mıntıkalarını tecâvüz etme‑
lerine cevâz vermez. Ve Hilâl-i Ahmerlerin vezâifini, me’mûrîn ve
a’zâsının hey’et-i sıhhiye-i askeriyeye ne gibi husûsatda ve ne gibi
şerâit dâhilinde ve ne derecede bezl-i muâvenete me’zûn olduklarını
tay’in ve irâe için bugün her memleketde başlı başına mümâreseler
ve manevralar yapılmaktadır. Hissiyât-ı vataniyenin galeyana gel‑
diği zamanlarda, (98) velev fevk-al-âde bir sûretde olsun, mahdûd
bir mahâlde îfâ hizmet pek çoklarını hoşnut edemediğinden sulh
hengâmındaki manevralarda Hilâl-i Ahmer’in hatt-ı harb boyunda
hidemât-ı muâvenede bulunamıyacağı gösterilmektedir. Gönüllü
hastabakıcılar, daha doğrusu teskereciler bu gibi mümâresatdan
pek ziyâde istifâde eyledikleri gibi böyle manevralar Salîb ve Hilâl-i
Ahmer Cemiyetlerinin hidemât ve vezâifindeki ehemmiyeti dahi
irâe ile a’zâ kaydı için pek büyük bir medâr-ı tergib ve teşvîk olmak‑
tadır. Aynı zamanda musîbetler hengâmında hidemât-ı tahlisiye‑
nin te’sîs ve icrâsı için bir fikr-i umûmî verir. Hârik, zelzele, tuğyan
(sel) gibi mesâibde (felaketlerde) izdihamlı ictimâatda kazâzedegânın
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hastahânelere, imdâd mevki’lerine sûret-i naklini usûl-ü imdâd ve
muâveneti, ilk timarın tarz-ı icrâsını da ayrıca ve bil fi’il gösterir.
İlk imdâd ve muâvenete dâir verilen ma’lûmâtı iktisab eden gönül‑
lerden fevk-al-âde istifâde edilmektedir. Almanya’da bu yolda tahsîl
edenler 30 binden, Amerika’da 150 binden fazladır. Avrupa’da bir‑
çok memleketlerde hemen her pazar imdâd ve muâvenet manevrala‑
rı yapılmaktadır. Bundan iki sene evvel Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
takdîm eylediğim raporda diyor idim ki: İndel-iktizâ’ teskerecilik
vazîfesini ve ilk imdâdı îfâ etmek üzere memleketimizin her tara‑
fında tecrübekâr ve vazîfe-şinas Cemiyet perverandan müteşekkil
hey’etler yetiştirmek lâzımdır. Hey’et-i sıhhiyeden en mühimi ve
beyn-el ahâli bir tarafdan ma’lûmât-ı fennîyenin neşr ve ta’mîmi di‑
ğer cihetden hissiyât-ı vatanperver-ânenin telkini ve aynı zamanda
ta’lîm ve idman ile terbiye-i bedeniyenin te’sîsi dolayısıyla erkekler‑
den “heye’et-i imdâdiye” teşkîlidir. Bu hey’etlerin suhûletle teşkîli
kabildir i’tikadındayım. Tahsîs olunacak mahâllerde şimdilik bazı
nehâri (yatısız mektep) büyük mekteblerde vesâir yerlerde geceleri
tedrîsâtda bulunmak ve cum’a günleri teskerelerle vesâir sûretlerle
büyük câmi’ (99) avlularında ve meydan mahâllerinde ta’lîmler icrâ
etdirmek kîfâyet eder… Usandırmamak ve tahsîli olabildiği kadar
ameli bir sûretde yapmak için Hilâl-i Ahmer bu husûsda hiçbir
fedâkârlıktan çekinmemelidir.”
Sulh zamanında ibrâz-ı fa’âliyet, mesâib hengâmında ahâliye
muâvenet Hilâl-i Ahmer’in gâyesi ve maksad-ı aslîsidir. Bu da an‑
cak her vesîle ile hidemât ve menâfi’ini ahâliye göstermeğe ve herke‑
sin takdîr edebileceği bir şekl ve sûretde bi-l-fi’l irâe-i âsar eylemeğe
mütevâkıfdır. Atalet (tembellik) veya âdem-i cesâret ancak bu yolda
ve fiilen imdâd ve muâvenet ders ve misâlleriyle ber-taraf edilebilir.
Binâen aleyh kaviyyan me’mûl ederim ki bizde de yakın bir zaman‑
da cum’a günleri muhtelif yerlerde ahâlimizden birçoğuna mecrûh
nakli, ilk tedavi ve sair husûslarda manevralar yaptırılarak imdâd
ve muâvenet usûlleri ta’mîm edilir ve aynı zamanda halka Hilâl-i
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Ahmer Cemiyeti’nin vezâifi hakkında icmâlî ve fiili bir fikr verilir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin muvaffakiyâtı hey’et-i muâvenenin
hüsn-ü sûretle tedârik ve intihâbına vabestedir. Hey’et-i muâvenet
meyânında hastabakıcıdan ve teskereciden başka hastahâne ve
mevakki-i sıhhiye idâre me’mûrları ve tabîbler de dâhildir. Bugün
Avrupa’daki Salîb-i Ahmer Cemiyetleri hastahânelerin sûret-i
idâresini me’mûrlarına ayrıca tedrîs eylemekte ve me’mûrîn-i sıhhi‑
yenin hüsn-ü intihâbına fevk-al-âde dikkat etmektedir. İşte Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti bu lüzûm-u müberremi bi-t-tecrübe derk ve tayak‑
kun (tam olarak kavrama) eylediğinden dolayıdır ki bir “hastahânemekteb” inşâsına karar vermiştir. Ve bu kararın icrâsıyla pek mühim
ve esaslı hidemât-ı cezîlede bulunabilecektir. Gönül arzu ederki Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti yalnız bir “hastahâne-mekteb” değil, dispanser,
imdâd mevakkileri gibi diğer birçok müfid müesseseler de meyda‑
na getirsin ve oralarda birçok hastabakıcı yetiştirsin. Müttehîde-i
Amerika’da (Birleşik Amerika’da) yalnız hastabakıcı mektebinin adedi
(100) binkırksekizi mütecâvizdir. Ve bu mekteblerde her sene 7 bini
mütecâviz hastabakıcı yetişmektedir. Üç sene evvel Almanya’da 4566
hastabakıcı varmış, Fransa Salîb-i Ahmeri ise şimdiye kadar 12.000’i
mütecâviz hastabakıcı yetiştirmiştir. İki sene evvel Vaşhington
Salîb-i Ahmer Konferansı’nda Yunan delegesi Atina’da te’sîs edilen
büyük bir hastabakıcı mektebinden bahs etmiş idi! Küçük komşu‑
muz Bulgaristan ise hastabakıcı mektebi te’sîs eylemek üzere evvelemirde Amerika Salîb-i Ahmerine birçok Bulgar kızları gönderdi.
Ve Amerika Salîb-i Ahmeri de bunları meccânen kendi hastahânemekteblerine kayd ve kabûl etdi.
İşte Hanımefendiler! Bütün bu terâkkiyatdan, bu azim ve istifâde
bahş mesâiden ibret almalıyız.
Yukarıda bir yerde söylediğim gibi geçen muharebeden ya’ni
Hilâl-i Ahmer’in ihyâ sûretiyle teşkîli üzerinden henüz bir sene
geçmezden evvel ne eşyâmız ne edevât ve âlâtımız, ne edviyemiz
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ve ne de me’mûrîn-i sıhhiyemiz vardı. Büyük bir yokluk içinde idik.
Bundan daha fenâsı kese ve kasamızda dolu değildi. Vakıa Frenkler
“Kese boş olduğu zaman kalb dâima âcizdir” diyorlarsa da biz ken‑
dimizde bunun aksine görüyorduk. Ya’ni kesemizde her ne kadar
mahdûd ve hem de göreceğimiz vazîfeye göre pek az ve naçiz bir
miktar para olmakla berâber istinadgâhımız pek kavi, Osmanlı
mecrûhîn ve maraza-yı askeriyesine imdâd husûsundaki menşe’-i
füyûzumuz (bolluğumuzun esâs, kökü) ve merci’miz pek vâsi’ ve pek se‑
mih olduğundan kalbimiz hiç de âciz ve dermande (zavallı) değildi.
Geçen muharebe memleket için elim bir felâket teşkîl etmekle berâber
her tarafdan âdetâ yağmur (101) yağar gibi taşıb gelen iânât Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne büyük bir kuvvet müfid bir tecrübe ve yeni bir
esas üzerine mübtenî istihzârâta müsâid bir cemîle-i vâridât bıraktı.
Harb zamanında istihsâl edilen tecârübden cem’iyat-ı mümasilenin
(benzer kurumların) fa’âliyetinden ve hizmet-i tecrübesinden istifâde ile
sulh hengâmında istihzârât-ı lâzımeye tevessül edeceğimizi kaviyyen
me’mûl ederim.
Hanımefendiler! Yine tekrar ediyorum, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
her şeyden evvel ilmen, ahlâken ve adeden kîfâyeti taht-ı te’mîne
alınmış “Heye’et-i Muâvene” yetiştirmek ile vazîfedardır. Bundan
sonra yalnız harb zamanı için değil mesâil-i ruz-merreye (günlük sorunlar) ve husûsat-ı adiyyeye (özel durumların dışında kalan konularla)
müteallik (ilgili) eşyânın, âlât ve edevâtın ve her nev’i malzemenin
sulh gibi müsâid bir zamanda hüsn-ü intihâb ve tedâriki ve hüsn-ü
tertîb muhâfazasıyla da ayrıca mükellefdir. Harb zamanında pera‑
kende ve gayr-ı muntazam bir sûretde tedârik olunan eşyâyı yeniden
tertîb ve intizâma koymak hakîkaten müşküldür. Bu yolda tedârik
olunan eşyânın kesreti, tenevvü’ü (çeşitliliği) kemiyeten ve keyfiyeten
kîfâyetini îfâde ve te’mîn eylemez.
Eşyânın kesreti (çokluğu), mebzüleyeti (bolluğu) Hilâl-i Ahmer
için ne derece mûcib-i memnûniyyet ise tertîb ve intizâmı ve bir
hâl-i yeknesâkiye ifrâğı da o derece mühim ve labüdddür (gerekli-
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dir). İşte bu sebebden dolayıdır ki her tarafda bütün Salîb-i Ahmer
Cemiyetleri anbarlarını fevk-al-âde bir ehemmiyetle tanzîm ve tertîb
etmişlerdir. Salîb-i Ahmerlerin terakkiyât-ı meşhûdesi (gözle görülür
ilerlemesi) servet-i naktiye ve mâliyeden ziyâde mükemmeliyet-i eşyâ
ve malzeme ile messâh edilir (ölçülür). Anbarlardaki eşyâ yalnız don
ve gömlekten ibâret, zan eylediğimiz çamaşır, yatak, kazgan ve ça‑
dırlardan ibâret olmayıb sıhhiye-i askeriyeye muâvenet husûslarında
lüzûmu olan her şeyin kolay ve iyi bir intizam ve tertîbde hıfz edilmiş
olmaları şartdır.
Hemen her memleketde Salîb-i Ahmer Cemiyetleri kadınlar
hey’et-i merkeziyelerine mevdû olan çamaşır dâireleri intizam ve
nezâfet (temizlik) (102) ve matlûba muvâfakat ile nazar-ı dikkat ve
takdîri celb eder. Bütün çamaşırların ve çamaşıra âid eşyânın muay‑
yan adedde ve takım takım tanzîmi ve te’mîn-i muhâfaza ve nezâfeti
hanımlar hey’et-i idâresine tevdî’ olunmuştur.
Harb zamanında Cemiyet’e mensûb me’mûrînin giyecekle‑
ri melbûsâtın, edevât-ı timariyeden pamuk ve sargıların, alat-ı
cerrâhiyenin, süzgeçlerin, edviyenin (ilaçların) ve imdâd kutularının
velhasıl her nev’i eşyânın hüsn-ü muhâfazasıyla tertîbi fevk-al-âde
mühim bir iştir. Salîb-i Ahmer Cemiyetleri der-uhde eyledikleri
nakl-i mecrûhîn ve maraza vazîfesini te’mîn için arabalara, otomo‑
billere bihakkın ziyâde bir ehemmiyet vermektedir. Emrâz-ı sariye
ve müstevliyeye (bulaşıcı ve salgın hastalıklara) karşı seyyar etüv‑
ler (buhar makineleri) seyyar ve mükemmel çamaşırhâneler, seyyar
mutbahlar, seyyar ameliyathâneler, seyyar röntgen cihazları, sıhhiye
katarları, seyyar labaratuvarlar, kâbil-i nakl hastahâneler, hafif ve
fakat metin karyolalar dahi Salîb-i Ahmer anbarlarında, nüzzar-ı
zâiri (ziyaretçileri gözetleyen) selamlayan mevadd ve eşyâ-yı mühim‑
medendir. Anbardaki eşyânın cinsi ve aded ve nev’i ne kadar mü‑
him ise bu eşyâyı ihtivâ’ eden ve çamaşır dikmek ve yıkamak gibi
husûsata müsâid bulunan binânın taksîmâtı, bölmeleri de o dere‑
ce şâyan-ı tedkîktir. Hele bu anbarlarda muâmelâta suhûlet, sür’at
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ve emniyet vermek üzere ittihâz edilen tertîbat ve tarz-ı taksim-i
mesâi muhtelif destgâhlar (tezgahlar) eşyânın sandıklara sûret-ı vaz’ı
ve imlâsı, sandıklarının sevki husûsunda kabûl olunan usûl cidden
nazar-ı hayret ve dikkati calibdir. Zâten Salîb-ı Ahmer anbarındaki
eşyâ ve levâzım evvelce sıhhiye-ı askeriye tarafından tertîb ve teblîğ
edilmiş olan kadroya göre tedârik ve tanzîm ve tertîb olunur. Ve
her şeyin küşâd olunacak hangi hastahâneye, hangi hey’et-i sıhhi‑
yeye âid bulunduğu evvelden ta’yîn edilerek eşyânın üzerine o yolda
işaret-i lâzıma vaz’ olunur.
Umûmîyetle anbarlar biri dâire-i merkeziyede ve merkez-i şehir‑
de çok def ’a çamaşır ile bir anda tedârik ve ba’del iştirâ’ (satın alındıktan sonra) hemen sevk (103) olunacak eşyânın hıfz ve vaz’ına mahsûs,
küçük bir mahâlden, diğeri ise şehir hâricinde vasi’ arazı üzerinde
arabalar, etüvlere, kabil-i nakl barakalara, seyyar ameliyathânelere
ve sâireye mahsûs şimendifer hattı veya ana hattından ayrılan bir
şu’be üzerinde büyük bir binâdan ibâretdir.
Memleketimizde ve vesâit-i nakliyenin fıkdânı (nakliyenin bulunmazlığı), hududlarımızın buûdiyeti (uzaklığı) çok def’a lüzûm-u sür’at
ve isti’câl memleketin muhtelif mahâllerinde ve vilâyâtda dahi depolar
te’sîsi icâb etdiriyor. Depoların ve muhteviyâtının sulh hengâmında
te’sîs ve tedâriki ne kadar mühim ise bunların usûl ve terâkkiyat-ı
fennîyeye vâkıf zevat tarafından idâresi de o derece haiz-i ehemmi‑
yetdir. Ba’zı eşyânın memleket hastahânelerine fürûhtuyla (satışıyla)
seneden seneye tecdîdi pek muvâfıktır. Görülüyor ki Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nce terakkiyât-ı hâzıraya tevfîkan lâzım gelen icrâat ve ıs‑
lahat öyle zannedildiği kadar kolay değildir. Daha yapacağımız işler
çok, hem de pek çoktur.
Maraza ve mecrûhîn bi-l-hâssa i’mâl edilen mükemmel ve mun‑
tazam veya üzerine yaylı çengeller ile teskereler ta’lik olunan âdî
arabalar ile, yâhud hayvan üzerine yerleştirilen kakûle (bitki) mi‑
haffe (deve üzerine konan iki kişinin bineceği sepet) ve tahtırevanlar ile
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veyâhud husûsî sıhhiye trenleri hastahâne gemileri ile nakl olunur,
hatta ba’zı memleketlerde kış mevsiminde bu husûs için kızaklar
bile kullanılmaktadır.
Avrupa Sâlib-i Ahmerlerinde hasta ve mecrûh nakli için bü‑
yük arabalar, otomobiller kullanılmakta ise de daha yollarımız bu
büyük arabaların istimâline müsâid olmadığı gibi mevcûd hayvan‑
larımız da bu arabaları çekecek kuvvetde değildir. Hatta Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’nin Amerika’dan getirtib sıhhiye-i askeriye’ye
ihdâ eylediği hasta arabaları (104) bu mevâni’ dolayısıyla her vakit
kullanılamamaktadır. Binâen aleyh biz memleketimiz için yolları‑
mıza hayvanlarımızın kuvvetine göre hasta nakliye arabaları i’mâl
ve ihzâr eylemeliyiz. Otomobiller büyük şehirler için pek münâsib
ise de bi-l-hâssa erbâb-ı san’atın noksanı cihetiyle hücrâ ve uzak
mahâller için bu vesâitin elverişli olub olmayacağı ayrıca câ-yi
mütâlaadır. İmdâd ve muâvenet husûsunda ve me’mûrîn-i sıhhiye‑
ce teşkîlat lâzımeden başka sıhhiye trenleri için yük vagonlarında
“Linkes Vayler” nâmıyla ma’ruf sedyelerin ta’likine mahsûs cihaz‑
ların iştirâ’ veya onlara müşâbih (benzer) tertîbâtın icrâsı ve edviye
ve edevât-ı timariye vesâirenin de tedâriki lâzımdır.
Bu tertîbat harb zamanı derhâl trenlerde ittihâz olunabildiği gibi
teşkîlat-ı lâzımesi de nisbeten kolaydır. “Hastahâne gemisi” ise böy‑
le olmayıb tertîbât-ı lâzımesi ve teşkîlât-ı dâhiliyesi uzun uzadıya
istihzârata ihtiyaç göstermekte ve seyr-ü sefer ise birçok mesârife
vâbeste bulunmaktadır. Bundan başka harb zamanında ve sevkiyât-ı
askeriye hengâmında eşyâ ve yolcu nakline mahsûs vapurların
tedâriki bile pek müşkül olduğu sıralarda böyle vapurlar bulmak he‑
men mümkün ve fara’zâ bulunsa ve dâhilinde tertîbât ve istihzârât-ı
lâzıme dahi icrâ edilse yine böyle sümme-t-tedârik (iş olduktan sonra
düşünme) vapur ile hasta ve mecrûh nakli fena ve hıfz-üs-sıhhate
(sağlığı korum) hiç de muvâfık değildir.
Balkan Muhaberesi esnasında derûnunda tertîbât-ı mahsûsa yap‑

18 6 HANIMEFENDİLERE HİLÂL-İ AHMER’E DAİR KONFERANS

tırdığımız Kembiriç Vapuru ile beşbini mütecâviz hasta ve mecrûh
nakl ve tedâvî edebildik ise de biz bu vapurun mükemmel ve fene
muvâfık bir hastahâne gemisi halini aldığına hiçbir zaman kanâat
getirmemiş idik. Bahr-ı Siyah (Karadeniz), Bahr-ı Sefid (Akdeniz),
Bahr-ı Ahmer (Kızıldeniz) hatta Basra Körfezi sevâhilinde birçok
arazimiz olduğu ve bâdemâ berren hiç münâsebetde ve temasda
bulunmadığımız memleketlerle dahi bir adâvet (düşmanlık) kapısı
açılabileceği nazar-ı dikkate alınırsa Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin
alâmet-i fârika-i (105) bî-tarafîye hâiz bir hastahâne gemisi ve hat‑
ta bu yolda müteaddid gemiler tedârikindeki ihtiyâc ve mecbûriyeti
kendiliğinden anlaşılır. Dâhilen tertîbât-ı mahsûsayı hâiz olan
ve esâsen hastahâne sûretinde yapılan bir geminin kaça mal ola‑
cağı düşünülürse Hilâl-i Ahmer Cemiyeti sermâyesinin böyle bir
teşebbüs-ü sıhhıyeye hiç de müsâid olmadığı teslîm edilir. Böyle
husûsî bir gemi inşâsı birçok meblâğa mal olacağı gibi sulh zama‑
nında mersası (geminin demir attığı yer) vazîfesi bulunmamak cihe‑
tiyle idâre-i muhâfazası da güç ve masraflıdır.
Bu bâbda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne tavsiye eyleyeceğimiz
yegâne tedbir “Triyeste” ve “İstiri” Salîb-i Ahmer Cemiyetleri
madamları komitesinin Avusturya ve Macaristan “Loyd” Vapur
Kumpanyası ile ve bil’âhire 1897 senesinden beri Japonya Salîb-i
Ahmer Cemiyeti’nin hükümet tarafından muâvenet edilen Japonya
Seyr-ü Sefâin Kumpanyası ile yapdığı mukâveleyi takliden bu
husûsda Osmanlı Seyr-ü Sefa’in İdâresi ile anlaşmak ve ona göre
bir mukâveleye merbûd olmak üzere dâimi ve sarîh bir karar ittihâz
eylemektir.
Japonya Salîb-i Ahmeri seyr-ü sefâin kumpanyası ile yapdı‑
ğı mukâveleyi Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesine bildirerek
inşâsına muvaffak olduğu hastahâne gemilerinin sıhhi katarlar gibi bîtaraf add edilmesi kararını ahz eyledi. Japonya Salîb-i Ahmeri beheri
200 hasta ve mecrûh nakline mahsûs ve tertîbât-ı sıhhiye-i askeriye
ve bahriyeden musaddak (geçerliliği resmi yazı ile bildirilmiş) iki vapur
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inşâsını seyr-ü sefâin idâresine havâle ve evvel emirde bunlardan biri‑
nin fiatını te’diye eylemiştir. Kumpanya vapuru, icâbında derhâl Salîb-i
Ahmer Cemiyeti’ne âmâde kılmak üzere istenildiği tarz ve sûretde
yapdırarak işletmiş ve Cemiyet’in avans sûretiyle verdiği parayı sene‑
den seneye fâizsiz olarak ceste ceste iâde eylediği gibi 20 sene zarfında
icâb eyleyecek tekmîl ta’mîratın icrâsını ve kazadan husûle gelecek bü‑
tün zararların tazmin ve telâfisini bâ-mukâvele der-uhde etmiştir. Bu
yirmi (106) senenin nihâyetine kadar Japonya Salîb-i Ahmer Cemiyeti
kumpanyanın ceste ceste iâde eyleyeceği sermâye ve bunun getireceği
fâizi ile yeniden üç vapur daha sipâriş edebilecektir.
Acaba Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Osmanlı Seyr-ü Sefâi
Şirketi İdâresiyle şimdiden böyle bir mukâveleye girişemez mi?
Hanımefendiler! Hilâl-i Ahmer Cemiyeti hastabakıcı, imdâdcı
yetiştirmek ve menzil ve ihtiyat hastahânelerinde mecrûhînin
tedâvîsi ve tevakkuf mahâllerinde maraza ve mecrûhîne çay i’tâ’sı
ve timar icrâsı ve hasta ve yaralıların istasyonlardan ve menzil
hastahânelerinden nakli sûretiyle sıhhiye-i askeriyeye muâvenet
etmekle berâber te’sîs edecek mekteplerde mükemmel hastabakıcı
yetiştirir ve teşkîl eyleyeceği hey’et-i imdâdiyeye seneden seneye
başka bir şümûl ve vüs’at vermek sûretiyle de pek büyük hizmetler‑
de bulunur. İyi tahsîl görmüş hastabakıcıların adedi tezâyid etdik‑
çe bu memleketin ahvâl-i sıhhiyesi de yükselir. Hey’et-i İmdâdiye
Teşkîlâtından harbden gayrı vekaide, âfât ve mesâib hengâmında da
pek çok istifâde olunur.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti harb zamanındaki vazîfelerinin bi‑
hakkın icrâsı için en müessir çare ve en iyi vâsıta sulh hengâmında
ibrâz eyleyeceği fa’âliyet ve mesâib zamanında ahâliye ibzâl edeceği
muâvenetdir. Zâten gerek Hilâl ve gerek Sâlib-i Ahmer Cemiyetleri
mesâibde muâvenet ile mükellefdir. Mesâib-i kevniyeden (doğal
afetler) en başlıcaları harekât-ı arziye (deprem), hârik (yangın), tuğ‑
yandır (seldir). Memleketimizde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bugüne
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kadar harekât-ı arziye ile musâb (felakete uğramış) mahâllere ayrı‑
ca hey’et-i sıhhiye ve muâvene gönderdiği gibi hârik-zedegâna da
muâveneti diriğ eylememiştir. Fakat esas vazîfesi sıhhiye-i askeriye‑
ye yardım (107) olduğundan bütün bu tâlî hizmeti bît-tâbî mahdûd
kaldı.. Şefkât-perverânın muâvenetiyle Cemiyeti’n sermâyesi büyü‑
dükçe bu bâbdaki hizmeti de kesb-i şümûl ve vüs’at eyler. Herhalde
yine bu gibi mesâibe karşı sür’atle imdâd için ayrıca bir şu’be teşkîl
eylemelidir.
Bir tarafdan eshâb-ı hayrat ve hasenâtın nazar-ı dikkatini celb et‑
mek ve diğer cihetden sıhhat-ı umûmîyeye ve bil-vâsıta cihet-i aske‑
riyeye ve bît-tâbî umûm memlekete hizmet eylemek fikriyle Avrupa
Salîb-i Ahmer Cemiyetleri büyük şehirlerde hastahânelerden başka
bir de “imdâd mevki’leri”, “ihbâr mevki’leri”, ”dispanserler” te’sîs
eylemişlerdir. İmdâd mevki’lerinde ilk timar ve ilk tedâvî için imdâd
çanta veya kutuları, teskereler, vesâit-i tenviriye ve hatta çadır bu‑
lunmaktadır. “İhbâr mevki’leri” lüzûm-u imdâdı ve tahlis-i ta’yîn-i
mahâl ile haber verir. Dispanserler bir nev’i muayenehânelerdir ki
oralarda ayakta mürâcaat eden hasta ve yaralılara tedâvî ve ba’zı
yerlerde hasta-yı fukarâ’ya gıda ve devâ cihetiyle muâvenet olunur.
Herkese müessir fiili bir terbiye-i sıhhiye verilir.
Bu müessesatda hem hastegân tedâvî, hem de hastabakıcılar tedrîs
edilmektedir ki her iki sûretle yine cemiyetler müstefid olmaktadır‑
lar. Şîfâ-yâb olan (iyileşen) kazâzede veya hasta Salîb-i Ahmere kar‑
şı minnet-dâr kaldığı gibi yetiştirilen hastabakıcı ve imdâdcılar da
esâsen a’zâ olmakla berâber Cemiyet’in vezâif ve hidemâtını neşr
ve ta’mîm eylemektedirler. İşte bu sebebden dolayı Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin de velev mahdûd olsun imdâd ve ihbâr mevki’leri ve
dispanserler te’sîs etmesine intizar etmekteyiz.
Gerçi musîbet çok def ’a âni sûretde vuk’ua gelen bir felâketi
if hâm (anlatılma, bildirme) eylerse de iyi düşünüldüğü hal‑
de nâgeh-zuhûr (ansızın olan) olmayan ba’zı (108) ahvâl ve
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hâdisâtın da musîbetden add edilmesi mantıka tevâfuk (uygun)
eylemektedir. Her ne kadar harb zamanında muhâceret az çok
âni bir şekilde cereyân eylemişse de bu hâl-î esef-engîzin Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti Nizâmnâme-i Esasîyesi’nde münderic mesâid
meyânına (arasına) âdem-i imkân-ı idhâli (girilmesinin imkansızlığı) netâyic-i meş’ûme-i harbden add olunmasını (uğursuz
harbin sonuçları gibi sayılması) icâb etdirmiş ve bu vecihle lâzım
gelen imdâd ve muâvenetde bulunabilinmiştir.
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Nizamnâme-i Esâsiyesi’ni
1864 mukâvelenâmesi mündericâtına tevkîfân Cenevre’deki Beynel-milel Salîb-i Ahmer Komitesi vâsıtasıyla tekmîl memleketlerdeki
Salîb-i Ahmer Cemiyetleri Nizamnâmelerine kıyâsen tanzîm ey‑
lediği ve diğer cemiyetler dahi aynı mukâveleye tâbi bulundukla‑
rı halde ba’zı memleketlerde Salîb-i Ahmerlerin husûsî ba’zı afâta
karşı imdâd ve muâvenetde bulunabilmeleri mahdûd sûretde takyid
(şart koşma) altında kalmayıb dâire-i muâvenetlerini tevsî’ eylemek
arzusunda olmalarından ileri gelmektedir ki bu yoldaki harekât ve
teşebbüsâtın menâfi-i memlekete muvâfakatında şübhe edilemez.
İşte bu sebebden dolayı Almanya Salîb-i Ahmeri Sıhhiye-i
Askeriyeye vasi’ bir sûretde muâvenet eyledikten başka, vereme ve
emrâz-ı sariye ve müstevliyeye karşı ibrâz-ı fa’âliyetden geri durmu‑
yor, bir tarafdan hastabakıcı yetiştiriyor, diğer cihetden müessesât-ı
sıhhiye meydana getiriyor, amele ve ahâli arasında kavâid-i sıhhi‑
yeyi ve husûsîyle vereme âid misâili ta’lîm ve ta’mîm ile halka metin
bir “terbiye -i sıhhiye” telkin eyliyor fukehâ (fakirler) için melce’ler
(sığınılacak yerler) ve müteverrimin (veremliler) için sanatoryumlar,
ormanlarda hava ile tedâvîye mahsûs yerler, amele bahçeleri vesâire
te’sîs ediyor.
Emrâz-ı sariyeye karşı köylere varıncaya kadar hastaların iskân ve
tefridi (ayırma) ve meşkuk (şüpheli) âlâmet gösterenlerin tecrîdleri (izolasyonları) için kabil-i nakl barakaların sevki hastabakıcılarının i’zâmi,
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dezenfeksiyon muâmelesinin icrâsı, ma’den ocaklarında ve deniz ve
göllerde vuk’ua gelecek hâdise ve kazâ’lara karşı tahlisiye (boşaltma)
teşkîlâtı (109) sûretleriyle Almanya Salîb-i Ahmerinin memleketine
etdiği hizmet ve muâvenet cidden şâyan-ı takdîr ve hayretdir.
Almanya’da Salîb-i Ahmerin mesâisiyle veremin gâyet müdhiş
bir düşman olduğu ve milletin sıhhât ve saâdetini te’mîn için bu
husûsda müttefîken cehd ve iktâm eylemek (çok çalışmak) lâzım
geldiği anlaşılmış ve bu fikir ezhân-ı halka (halkın zihnine) yer‑
leşmiştir.
Amerika’da vereme karşı mücâdelede hemen buna yakın bir
derecede seri’ bir terâkkiyi te’mîn eden menba’-ı vâridât “Salîb-i
Ahmer Pulu” ve bu terakkiyâtı tatbîk eyleyen idâre de Amerika
Salîb-i Ahmeridir. “Vereme Karşı Salîb-i Ahmer Pulu” 1911 se‑
nesinde Cemiyet’in veznesine 3.200.000 dolar hâsılat te’mîn ey‑
lemiştir. Fransa Salîb-i Ahmeri seferberlikte silâh altında bulunan
efrâd-ı askeriyenin muhtâc âilelerine, hâmile veya çocuk doğur‑
muş zevcelerine muâvenet etmektedir. Yine bu Cemiyet berrî ve
bahri zâbitândan nekahet halinde bulunanların iâde-i sıhhatle‑
ri, ziyâdece yorgun düşenlerin takviye-i bedeniyeleri için ayrıca
“nekahethâne” ve “istirahathâne” te’sîs eylemiştir. İtalyan Salîb-i
Ahmerinin bâhusûs Roma etrafında sıtma hastalığına karşı açtığı
mühim mücâdele bihakkın şâyân-ı zikr ve beyândır.
Hanımefendiler! Görüyorsunuz ki Salîb-i Ahmerlerin hemen
kâffesi vereme karşı mücâdelede bulunuyorsa da ba’zıları ba’zı hasta‑
lık da meselâ Almanya Salîb-i Ahmeri emrâz-ı sâriye mücâdelesinde
Amerikanın’ki veremde ve tuğyân-ı miyâha (su taşkınlıkları) karşı
olan muâvenatda, İtalya’nınki sıtmanın istisâl-i esbâbının (kökünü
kurutma vâsıtaları) te’mîni husûsunda daha ziyâde bezl-i cehd ve
iktan (çok daha fazla çalışma) eylemektedir. Bilirsiniz ki, memleke‑
timizde verem ve sıtma hastalıkları pek ziyâde mazarrat ikâ’ eyle‑
mekte ve te’sîratını ırkımıza kadar götürmektedir. Verem husûsîyle

DR. BESİM ÖMER

191

kadınlarımızda pek çok görülmektedir ki, buna da sebeb tarz-ı ta‑
ayyüş (yaşama, geçinme biçimi) ve hayatları ve bu hastalık hakkında‑
ki gaflet ve cehâletleri, hâsılı “terbiye-i sıhhiye”lerinin (110) nok‑
sanıdır. Sıtmaya gelince: Bu hastalığın ba’zı vilayâtımızde nüfusu
umûmîyeyi tenkıs ve ba’zı köy ve kasabaları mahv ve harâb eylediği
görülmektedir. Bu hastalıklara bir üçüncü maraz-ı ictima’iye-yi
daha ilâve edelim. Bu afet bazı vilâyetlerimizde te’sîrâtını şiddet‑
li sûretde göstermekte ve evlad ve ensâle (soylara, sülalelere) kadar
terrakî etdirmektedir.

Avrupa Salîb-i Ahmerlerinin bu gibi emrâz-ı ictimâîye ile
işgâlini görürken memleketimizde te’sîrât-ı muhribesini (yıkıcı
etkilerini) bu derece korkunç bir sûretde ve ‘azim bir cehâletin
te’sîriyle ta nesl ü ırka kadar götüren emrâz-ı ictimâîyeye karşı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin büsbütün bigâne kalmasına bir tür‑
lü razı olamıyorum. Gerçi Hilâl-i Ahmer’in bugünkü sermâyesi
sıhhiye-i askeriyeye vasi’ derecesinde hizmete bile kâfi add oluna‑
mazsa da ba’zı vesâit-i muayyene ve husûsîye ile te’mîn-i vâridât
etmek ve bu sûretle bu kabil emrâz-ı ictimâîyeye karşı ibzâl-i
muâvenet eylemek mümkündür sanırım. Bu şart-ı an ki (şu şartla ki) ahâlimiz Hilâl-i Ahmer’in hidemâtını takdîr ile iâneden
ziyâde ücret-i seneviye i’tâ’sını der-uhde eylesinler!... Aynı za‑
manda öyle zann ediyorum ki Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ne dere‑
ce hidemâtını tevsi eylerse iânât ve âidâtını da o derece tevsî ve
tezyide muvaffak olur. Ne için sâir memleketlerde olduğu gibi bir
“Hilâl-i Ahmer Verem Pulu” bir “Sıtma Pulu” yapmayalım? Ve bu
sâyede muayyen ve müstakîl vâridât bulmayalım? Halkın verdiği
iânâtdan ef ’al (işler), te’sîrat ve hizmet itibâriyle mahsûs ve âşikar
fa’âliyet beklemesi pek tabii bir haldir.
Doğrudan doğruya Hilâl-i Ahmer’in sıhhiye-i askeriyeye olacak
muâvenet ve hizmetine mahsûs iânât ve âidâtdan başka ba’zı iânâtı
muayyen bir maksada tahsîs eylersek cem edebildiğimiz mebâliği-i
mukannene (belirli kanuni akçeler) ile muayyen hidemâtda bulunmuş
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müteberrî’anada verdikleri iânâtın mâ’vaz’ı lehine (tayin ve tahsis
olunan şey) sarf edildiğine dâir kanâat-bahş âsâr göstermiş oluruz.
(111) Yukarıda bir vesile ile söylemiş idim ki, muharebe zama‑
nında ahâli-i İslâmiye perîşân bir halde her tarafa hicret ve büyük
şehirlere ilticâ’ etmeğe başladıkları ve Hilâl-i Ahmerce bidâyetde ve
nizamnâme-i esâsiyesinin bi hakkın mantıka tevfîkan adem-i tefsîri
ile muâvenet-i küllîyede bulunulamadığı zamanlar yalnız hicretze‑
delere muâvenet maksadıyla şeklini gördüğünüz bir “Hilâl-i Ahmer
Muhâsir Pulu” tertîb eylemiş idiysem de taklide uğraması ve bihakkın
teftiş edilememesi gibi mülâhazalarla Hey’et-i Umûmîye’ce mazhar-ı
kabûl olamamış idi.
İşte Hanımefendiler, her ne kadar bizde çok teşebbüsât bu gibi
efkâr-ı maksûre (kısır düşünceler) te’sîriyle akim kalmakta ise de
ileride sebât ve gayretin herşeye galebe edeceği ve beyn-el-efrâd
vîfâk (halkın aynı düşüncede olması) ve ittihâd sâyesinde her türlü
terrakiyâtın cilve-ger (cilveli) sahâ-yı husûl (üreme, çıkma) olacağı
şübhesizdir.
Hanımefendiler!
Bu sene hemen iki ay evvel, ya’ni Üçyüzotuz senesi Eylülünün
Yirmibirinci gecesi (4.10.1914) Isparta ve Burdur Sancaklarında
müdhiş bir hareket-i arz (deprem) vuk’ua gelmiş ve birçok
mesâibzedeler yurdsuz ve muhtâc-ı muâvenet bir halde kalmış idi.
Bu musîbeti haber olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti hemen ferdâsı günü
doktor Nafiz Bey’in riyâseti altında Doktor Operatör Hulki Beyle
sekiz hastabakıcıdan mürekkeb bir hey’et-i imdâdiyeyi “hastahâne
gemisi” haline kalb ve ifrâğ etdiği Edremid Vapuruyla Bandırma
ve İzmir tarîkiyle i’zâm ve alât-ı cerrâhiye, edevât-ı timariye,
eczâ-yı tıbbiye, çadır, yatak, yorgan, çamaşır ve erzak gibi eşyâyı mütenevvi’adan altmış kadar balya yapdırarak mahâll-i felâkete
sevk eyledi. Hey’et Isparta İstasyonu olan Kaleönü mevki’ne varır
varmaz hemen gerek orada ve gerek etrâfında ve Burdur’da bezl
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ve îsâr-ı imdâd (cömertçe yardım) (112) ve muâvanete başlayarak
muhtaç olanlara eşyâ-yı lâzımeyi tevzî’, hasta olanları muâyene,
mecrûhîni tedâvîye şitâb etdi. Yıkılmış ve eczâsı birbirine karışmış
olan Belediye eczahânesinden istifâde kabil olmadığından lâzım ge‑
len mualece (ilaç kullanma) hastahâne ve Belediye etıbbâsına tevdî’
edilmiş ve hey’etimizin berâberce götürdüğü çadırlara yurdsuz ve
perîşân kalan âileler ikâme olunduğu gibi musîbet hengâmında
gâyet resim eşcar (çok ağır ağaçlar) ve ahcâr (taşlar) kitleleri altında
kalarak a’zâ-yı mühimmesi kırılmış olan bî-çâreler dahi sevk eyle‑
diğimiz operatör tarafından hastahâne çadırımızda taht-ı tedâvîye
alınmıştır. Hasta ve hafif mecrûh olub ayakta mürâcaat edenlere
mualecat ve edevât-ı timariye i’tâ’ edilmiş, aceze ile dul kalmış ka‑
dınlara veya anadan ve babadan mahrûmen yetim ve bî-vâye (fakir,
mahrum) kalanlara (bunların adedi 413’e bâliğ oluyor) yegân yegân
(ayrı ayrı) muâvenet-i naktiyede bulunulmuş ve muhtâcin ve bîçâregâne bir hayli yorgan ve çamaşır (300’er kat) tevzî’ edilmiştir.
Hastabakıcılarımız yaralıların timarlarını kemâl-i dikkatle icrâ
ve infâk ve iâşelerini de yoluyla te’mîn eylemişlerdir. Enkâz altın‑
da telef ve helâk olan hayvanat lâşelerinin husûle getirdiği taffünat
(kötü koku) ba’zı emrâz-ı vehimenin tevlîdine sebebiyet vermemesi
için lâzım gelen muâmelât yapılmış ve ittihâz-ı tedâbir ve izale-i
taaffün edilmiştir (çürüme ve leş kokusu önlenmiştir).
Nefs-i Burdur (Burdur ili) ile Bügdüs, Bayındır, Korne,
Lonkomo, Kışla, Eskiyer, Çerçin, Sinir, Kılıç, Keçiborlu, Çaraviz,
Gölbaşı, Isparta, Kaleönü şehir ve karyelerindeki muhtâcine nakten
muâvenet edildiği gibi birçok yorgan ve çamaşır da i’tâ’ olunmuş‑
dur.
Hülâsa, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Konya Hilâl-i Ahmer
Merkezinin tevzî’atı hâric olmak üzere) Burdur’da ve Isparta’da ve
Karasın’da 41.300 kuruş ile 300 yorgan, 300 kat çamaşır ve bir hayli
eczâ-yı tıbbiye ve erzâk tevzî eylemiş, birçok hastalara (113) bakmış
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ve sevk eylediği 76 çadırda meskensiz kalan felâketzedelerin bara‑
kalar inşâ olununcaya kadar muvakkaten ikâme edilmesini te’mîn
etmiştir.
Merkez-i saltanatdan 800 kilometre mesâfede bir mahâlle
sür’atle vak’i olan şu muâvenetden dolayı mesâibzedegân ayrı
ayrı îfâ-yı teşekkür eylediği gibi Isparta Belediye Reisi de evrâk-ı
havâdisde, 5 Teşrin-i evvel 330 (18.10.1914) târihinde neşr eylediği
telgrafın nihâyetinde “Cemiyet-i muhteremenin şu sûretle ibrâz bu‑
yurduğu âsar-ı şefkât ve mürüvvete karşı Isparta’lıların teşekkürât
ve hissiyat-ı minnet-dârânesini iblâğa kemâl-i fahr ile vesâtet (aracılık) ediyorum” demiş idi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin memleketimizde hareket-i arziye
te’sîriyle vuku’a gelen müsâbe (müsibete) karşı imdâd ve muâveneti
yalnız bu def ’aya ve bu vak’aya münhasır değildir. İki sene evvel,
İtalya Muharebesi esnasında 28 Temmuz 328 (0.8.1912) Cumartesi
akşamı, Mürefte ve Şarköy’de vuku’a gelmiş olan hareket-i arziye
te’sîriyle mesâib-zede olanlara dahi muâvenetde bulunmak üzere
yine Doktor Nafiz Beyefendinin riyâseti tahtında Operatör Fâzıl
Bey ile üç stajyer efendiden ve üç hastabakıcıdan ibâret bir hey’et-i
sıhhiye i’zâm ve birçok eşyâ, âlât ve edâvat ve erzâk sevk eylemişti.
Hey’etin rakîb olduğu (bindiği) Giresun Vapurunda kamaralar hasta
ve mecrûhîne mahsûs oda ve koğuş haline ifrâğ edildiği gibi en bü‑
yük kamaralardan biri dahi ameliyathâne ittihâz olunmuş ve diğer
eczahâneye tahsîs kılınmış idi. Hey’etin Mürefte’ye muvâsalatında
karaya bir hastahâne çadırı çıkarılarak emr-i müdâvata (hastaya bakımaya, ilaç vermeye) ibtidâr olunmuştu: Operatör Fazlı Bey’le lâzım
gelenler ise vapurda kalarak ihtiyaç hiss eden ameliyat-ı cerrâhîyeyi
icrâ, bir stajyer efendi ile iki hastabakıcı dahi civâr-ı kurraya (köyler)
azîmetle mevcûd hastaları tedâvî ve muhtâc-ı ameliyat olanakları‑
nı fen dâiresinde vapura sevk, (114) ve bir stajyer efendi ile diğer
bir hastabakıcı ise sâhile rekz olunan (kurulan) hastahâne çadırında
mürâcaat edenleri tedâvî eylemiş idi. Bu yolda birçok hasta ve yaralı

DR. BESİM ÖMER

19 5

tedâvî edildiği gibi muhtâcine çorba pişirdirilerek tevzî’ olunmuş ve
birçok fukarâ’ ve mesâib-zedegâna aynen erzâk i’tâ’ kılınmıştır.
Hey’et, Mürefte ve Şarköy Kazâ’larıyla Arablı, Ereklice,
Kalamiç, Astarna, Yorgiç, Mamaköy, Mürselli, Palatona, Kerasya,
Hora, Ganoş, Melen nevâhi ve kurrâsında birçok mecrûh ve hasta
tedâvî ederek avdet etmiştir.
Bundan başka diğer bir hey’et ayrıca İmroz Adasına azîmet ey‑
lemiş ise de hareket-i arziye oralarda pek büyük bir hasari mü’eddi
(sebep) olmadığı anlaşılması üzerine geriye avdet eylemiş idi.
Hanımefendiler!
Salîb-i Ahmerin menşeinden bahs eylediğim zaman daha bu “âile-i
muhtereme müşfike” teşekkül eylemeden evvel Fransa ve İngiltere or‑
dularıyla birlikte Rusya’ya karşı açılan “Kırım Muharebesi”nde Mis
Florans Naytıngeyl’in bi-l-hâssa Selimiye Kışlasında bilâ-tefrîk-i
millîyet efrâd-ı askeriyeye baktığı ve bu bâbdâ şefkât uğrunda
cansiperâne hizmet-i cezîlede bulunduğu cihetle âdetâ bu cemiyet-i
muhteremenin müessislerinden add edilmesi lâzım geldiğini ve
Londra’da in’ikad eden Sekizinci Salîb-i Ahmer Konferansı’nda Mis
Naytingeyl’e ne derecede hürmet ve riâyet edildiğini söylemiş idim.
Londra Konferansı’ndan (1907) marza ve mecrûhîne edi‑
lecek takayyüdat (dikkatli davranan) ve ihtimamat da hizmet-i
cezîle (cömertçe hizmet) ibrâz eden kadınlara verilmek üzere bir
“Naytingeyl Madalyası” te’sîs teklîf edilmiş ve bil’âhire (1912) se‑
nesinde Vaşington’da in’ikad eden Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer
Konferansında Beyn-el-milel Komite (115) tarafından takdîm olu‑
nan rapor üzerine mukarrerât-ı atiyyede bulunulmuştur:
1. Hastalara edilecek takayyüdatı ıslah maksadıyla {Florans
Naytingeyl’in hidemât-ı cezile ve âzimesini tezkire medâr bir ha‑
tıra olmak üzere Salîb-i Ahmer Cemiyet-i Millîyesinin kâffesinin
muâvenetiyle husûsî bir sermâye te’sîs edilecektir.} bu sayede bu
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san’at-ı mümimme kifâe-i şuubatına şâmil olmak üzere her tarafta
bir ehemmiyet-i tekâmül pirâ ahz eyleyecektir.
2. Parşömen kağıdı üzerine matbû’ bir şehâdetnâme ile birlikte
verilmek üzere bir madalya darb olunacaktır. Bu madalyalardan al‑
tısı her sene (büyük muhaberelerde on ikiye iblâğ kılınabilir) harb
veya sulh zamanında maraza ve mecrûhîne karşı hizmet ve şefkât
husûsunda ibrâz-ı fedâkâr-i eden şehâdetnâmeli hastabakıcılara i’tâ’
olunacaktır.
3. Bu hastabakıcıların isimleri ve sıfatları her Salîb-i Ahmer
Hey’et-i Merkeziyesi tarafından intihâb olunacak selâhiyetdar zevât
tarafından müteşekkil bir komisyon cânibinden tedkîk edildikten
sonra Cenevre Beyn-el-milel Komitesi’ne gönderilecek ve bu vec‑
hile madalya i’tâ’sı için teklîf olunan nâmzedler hakkındaki kararı
Beyn-el-milel Komite verecektir.
4. Madalyalar Beyn-el-milel Komitenin kararını müteâkib üç
ay zarfında Cenevre’den resmen kendilerine i’tâ’ olunması için er‑
kek ve kadın hastabakıcıların bulunduğu memleket Salîb-i Ahmer
Hey’etine gönderilecektir.
5. Hiçbir millî cemiyet senede bir nâmzedden ziyâde inhâ etme‑
yecektir. Muharebe seneleri müstesnâdır. Diğer cihetden her sene
mutlaka bir nâmzed teklifinde de mecbûriyet yoktur.
6. Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesi bu büyük imtiyaz için
teklîf olunan namzedlerin evsâfınca adem-i kîfâyete kanâat halinde
(116) her sene zikr olunan madalya adedinde tevzî’atda bulunma‑
yabilir.
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Naytingeyl Madalyasının İ’tâ’sına Dâir Nizamnâme.
24 Kânûn-ı evvel-1913
A. 1907’de Londra’da ve 1912’e Vaşington’da in’ikad eden
konferanslarda beyân olunan taleb ve arzuya tevfîkan Florans
Naytingeyl’in hayat ve eseri şerefine olarak bir madalya darb edil‑
miştir.
B. Bu madalya her sene Salîb-i Ahmer Cemiyet-i Millîyesi ta‑
rafından namzed olarak gösterilecekler meya’nından, Beyn-el-milel
Komite canîbinden intihâb olunacak en ziyâde layık altı kadın has‑
tabakıcıya takdîm edilecektir.
C. Madalya sâhiblerine her memleketde ya reis-i hükûmet yahûd
Salîb-i Ahmer Cemiyeti Hey’et-i Merkeziye Reisi tarafından teslîm
olunacaktır.
D. Madalya gümüş ve bir yüzünde Florans Naytingeyl’in resmi‑
ni ve cümle-i âtiyeyi hakî (aşağıdaki cümleler kazınmış) olacaktır.
“Ad memoriam Florence Nightingale, 1820-1910”
“The Lady With the Ramp”
Diğer yüzünde hastabakıcının ismine tahsîs edilecek mahâllin
etrafında:
“Pro vera misercicordia et care humanitate perennis decor uni‑
versalis”
ibâresi yazılacaktır. Madalya beyaz ve kırmızı bir şeride muallâk
(asılı) olacak şerid üzerinde beyaz zemîn üzerine bir salîb etrafında
yeşil mineden bir taflan tac bulunacaktır.
H. Kendi namzedleri esâmisinin 1914 senesinden itibâren
Mayısın birinden evvel Cenevre’deki Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer
Komitesi’ne göndermeleri Salîb-i Ahmer Cemiyet-i Millîyesi’nin
himemâtından muntâzır ve mercûdur.
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(117) V. Namzedler müteallim (bilgi edinen, öğrenci) millî ve
mülkî ve askeri hastahâneleri idâresi tarafından verilmiş hastabakıcı
şehâdetnâmesini hâiz olacaklardır.
Z. İnhâ edilen hastabakıcının ismiyle birlikte esbâbı mûcîbe-i
tevcîhe dâir ayrıca bir melfûf (zarf içine konulmuş) dahi gönderile‑
cektir.
‘H. Bu husûsdaki sarfiyâtı kapamak için 25.000 Frank lâzımdır.
Mev’ud-u muâvenet (vadedilen yardımlar) ber-vech-i âtidir (aşağıda
belirtildiği gibidir):
Macaristan Hey’et-i Merkeziyesi namına Mösyö Kont Çinkonik
tarafından 5000 Frank,
Amerika Salîb-i Ahmer-i Cemiyeti tarafından 25.00 Frank
Bil’âhire alınan karara göre bu madalya her iki senede bir tevzî’
olunacaktır. Bu madalyanın darbı hakkında konferans kararlarının
Cenevre Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesi tarafından teblîği
ile edilen mürâcaat ve her tarafdaki Salîb-i Ahmer Cemiyetlerince
vuku’ bulan muâvenet üzerine Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
tarafından da 1329 senesi 26 Şubatında (11.2.1914) in’ikad eden
Hey’et-i Merkeziye kararıyla Cenevre Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer
Komitesine 1000 Frank gönderilmiş ve teşekkürâtı havî cevâbı dahi
ahz olunmuştur.
Hanımefendiler,
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hey’eti Merkeziyesinin Salîb-i
Ahmer Cemiyetlerinin en asil ve en hakîki müesseselerinden olub
hidemât-ı insâniyet perverânesi dünyanın her cihetinde ve bü‑
tün alemce mazhâr-ı sitayiş (şerefli bir övgü) ve takdîr olan bir ka‑
dının tezkâr-ı nâmı için te’sîs ve her memleketde hastabakıcılıkta
fedâkârâne hüsn-ü hizmet edecek olan kadınlara tahsîs kılınmış olan
bir madalyanın darbı husûsunda bu yolda hezl ve îsâr-ı muâvenet
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eylemesini (cömertçe ve bolca verme suretiyle yardım etmesini) Osmanlı
kadınlığı nâmına alkışlayacağınızdan eminim.
(118) Hanımefendiler:

Terbiye-i bedeniyenin terâkkiyat ve tekâmülat-ı millîye
husûsundaki hizmet ve ehemmiyeti ve beden-i insâniyede maddi‑
yat ile ma’neviyat ve akliyat arasında cârî olagelen sıkı münâsebâtı
uzun uzadıya arz etmek istemiyorum. Çünkü bu bahse âid birçok
mukayyed konferanslar, mev’izeler dinlediğinizi biliyorum. Pek iyi
bilirsiniz ki terbiye-i bedeniye ile izcilik ve izcilik ile tarz-ı hayat
arasında sıkı ve muttarid (düzgün) bir münâsebet vardır. Hayatda
herşeye galebe, her husûsî ve her türlü ihtiyâcı kolaylıkla tedârik
olunabilecek mevadd ve eşyâ ile tesviye, bu eşyânın suhûlet-i te‑
hiyyesi (kolaylıkla elde edilen) şahsın te’mîn-i hayatıyla berâber
insâniyet ve beşeriyete imdâd ve muâvenet husûslarında da esâslı
bir terbiye bu gün en mühim ve en muhtâc tatbîk bir mes’eledir.
İşte izcilikte bu esâslar gözetildiğinden ve memleketin gençliği bu
esaslar daîresinde yetiştirildiğinden hükûmet-i memleketimizde
izciliği te’sîs eylemek üzere Avrupa’dan Mösyö Parfit Cenablarını
celb ve davet eylemiştir. İzciliğin memleketin her tarafında ta’mîmi
maksadıyla bünyeleri kavî bir gençlik yetiştirilmek ve altı haftalık
bir müddet zarfında izci yazılacak gençlerimiz, bu bâbda lâzım ge‑
len ma’lûmat verilmek üzere Kalgay Cenâbları bu sene Temmuzun
Yirmiikisinde Maltepe civârında küçük bir fırka teşkîl etmiş
idi. İzcilikte doktor yetişinceye kadar ilk imdâd ve muâvenetin
ehemmiyetini takdîr eden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bir tarafdan
tedâbiri lâzıme-i sıhhiye neşr ve ta’mîm ve tedrîs ve diğer cihet‑
den mümâresât ve ameliyât-ı muhtelife ile vazîfedar olan birçok
atik ve cevvâl zevâtın ictimâ’ eylediği bir mahâlde vuk’u bulabi‑
lecek bir arızada der-akâb kazâ’-zedelere imdâd ve muâvenet ey‑
lemek üzere emrâz-ı cerrâyhiye ve ta’lîm ve tedrîsde mahâret ve
liyâkati müsellem (su götürmez) olan Doktor Sabri Bey’i izciler fır‑
kasına me’mûr eylemiş ve kendisine berri hastahâne (119) ittihâz
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olunmak üzere iki büyük çadır ile bir hayli edviye ve edevât-ı
timariye (ilaç ve yara bakımı araçları) tevdî’ etmiş idi.
Hanımefendiler!

Balkan Muharebesi’nde ihtiyat olarak birçok şahsî küçük timar
paketleri getirtmiş idik. Bu küçük paketlerin birer taraflarına ya‑
pıştırılan matbû’ yaftada “Hilâl-i Ahmer” arması tahtında paketin
muhteviyâtını bildiren şu ibâre mündericdi:
1. Gâyet temiz gaz (tülbend)dan yapılmış bir baskı

2. İnce ve temiz pamuk ipliğinden ma’mûl bir sargıya sarılı pa‑
muk parçası
3. İki emniyet iğnesi

Diğer cihetlerinde ise “paketi ve içindeki lastik keseyi yırtıb yara
üzerine evvelâ baskıyı, sâniyen sargıya merbût pamuğu koyub ba’de
sargı ile sardıktan sonra iğnelemek” den ibâret olmak üzere paket‑
lerin sûret-i isti’mâli tab’ ve derc edilmiş idi.

İşte bu muhkem paketler fenn-i cerrâhiye-i hazırın esas hükmün‑
de olan “ilk timar”ın icrâsında fevk-al-âde işe yarıyorlar. O paketlerin
anbarımızda mevcûdunun bir kısmını Edirne’nin istirdâdı zama‑
nında Ordu-yu Osmâniyye verdiğimiz gibi diğer bir büyük kısmını
da gösterilen lüzûm üzerine Hey’et-i Merkeziye’nin 24 Temmuz ve
20 Ağustos 330 (6.8.1914 ve 3.9.1914) târihli mukarrerâtına tevfîkan
sıhhiye-i askeriyeye i’tâ’ eyledik ve 24 Temmuz (6.8.1914) târihinde
verilen diğer bir karar ile de evvelce İngiltere’den getirtmiş oludu‑
ğumuz iki seyyar hastahâneyi cihet-i askeriyeye iâde eyledik.
(120) Salîb-i Ahmer Cemiyetlerinin, yekdiğerlerine imdâd ve
muâvenet nokta-i nazarından, Cenevre’deki Beyn-el-milel Salîb-i
Ahmer Komitesi vâsıtasıyla bir merkeze merbût cesim bir “âile-i şefkât
perverâne” olması nazar-ı i’tibâra alınarak mazhariyete muhtâc olanlar
ekseriyâ o vâsıta-i muhtere ile birbirlerine mürâcaat eylemektedirler.
Mukaddemâ harîk ve hareket-i arziye ve bil’âhire muharebât-ı
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mütevâliye (süregelen savaşları) sebebiyle Salîb-i Ahmerlerin
muâvenetlerine muhtâc kalan Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ge‑
rek bizzât kendi himmeti ve gerek Cenevre Komitesinin mürâcaatı
üzerine birçok yerlerden bilfiil veya nakten muâvenetlere nâil olmuş
idi. Bu sefer ittîfâk-ı müsennâ (iki kısımdan oluşan ittifak) ve ittîfâk-ı
müselles (üçlü ittifak) devletleri arasında zuhûr eden Umûmî Avrupa
Muharebesinin bidâyetlerinde Sırbiye Hükûmetinden “muhtell olan
(bozuk) ahvâl-ı sıhhiye-i memlekete etıbbâ (doktorlar) ve edevât-ı
timariye ve eczâ-yı tıbbiye ve sâir eşyâ gönderilmek sûretiyle
muâvenet olunması ricâsıyla bir telgraf alındığı gibi Cenevre
Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesi tarafından da 1914 senesi
Ağustosunun Onbeşi târihiyle ayrıca bir ta’mîm vâsıl oldu. Cenevre
Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesi Reisi bu ta’mîmnâmesinde
diyor idi ki: Avrupa milletlerinin birçoğu arasında harb i’lân olun‑
duğu gibi bu ihtilâf hengâmında bî-taraf kalması arzusunu ibrâz ve
ifhâm eden diğer hükûmetler de kuvâ-yı askeriyelerini hâl-i seferbe‑
riye vaz’eylediler. Şimdiden itibâren Salîb-i Ahmer Cemiyeti bugüne
kadar ibrâz eylediği bir sûretde ve daha büyük bir fa’âliyet ile îfâ-yı
vazîfeye mecbûr oluyor. Daha muhâsamatın bidâyetinde iken Hey’eti
Merkeziye, Salîb-i Ahmer Cemiyeti vâsıtasıyla diviğ-i muâvenet
edilmemesi için Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesi’ne müracaat
eylediler. Amerika Cemâhi-i Müttefikası Salib-i Ahmer Cemiyeti
gerek etıbbâ ve gerek eşyâ cihetiyle muhârib devletlere arz-ı hiz‑
met eylediğini bildirdiği gibi Lizbon Salîb-i Ahmer Cemiyeti dahi
tedâvî için mecrûhîni kabûl edeceğini beyân eyledi. Beyn-el-milel
(121) Salîb-i Ahmer Komitesi Salîb-i Ahmer Cemiyetleri arasında
taleb ve sevk-i iânât husûslarında mümkün mertebe icrâ-yı tavassüt
edecek ve muhârib olmayan memleketlerdeki kâffe-i cemiyâtın is’âl-i
muâveneti için iktidârı dâhilinde herşeyi yapacak ise de ihtilâf ve
adâvetin (düşmanlığın) tevsî’ ve taammümü (genelleşmesi) ile husûle
gelecek müşkülâtın dahi nazar-ı dikkâte alınmasını beyân eyler.
Ordusunun umûmî seferberliği cihetiyle İsviçre memleketi ilk önce

21 Eylül 1330 (4.10.1914) Isparta ve Burdur Sancaklarında müdhîş bir hareket-i arz (deprem) vuk’ua gelmiş ve birçok
mesâibzedeler yurdsuz ve muhtâc-ı muâvenet bir hâlde kalmış idi. Bu musîbeti haber alan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti hemen
ferdâsı (ertesi) günü Doktor Nâfiz Bey’in riyâseti tahtında bir operatör ve sekiz hastabakıcıdan ibâret bir hey’et-i imdâdiyeyi
“Edremid” Hastahâne Gemisi ile ve Bandırma ve İzmir tarîki ile i’zâm ve âlât-ı cerrâhiye, edevât-ı timariye, ecza-yı tıbbiye ve
eşyâ-yı muhtelife sevk eyledi.
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Isparta ve Burdur hareket-i arzı (depremi) ve tahrîbâtı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin muâveneti
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Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından muâvenet
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Derince’de Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından
efrâd-ı askeriyeye çay tevzi’i. Çayhâne

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından
“mağrûkine (suda boğulanlara) imdâd ve
muâvenet” maksadıyla Gülhâne Parkı’nda
bu yolda üç sütûn rekz edilmiş (dikilmiş) ve
herbirine birer tahlîsiye simiti (cankurtaran
simidi) ta’lik olunmuşdur. Sûret-i muâvenet
hakkında ma’lumât-ı lâzımeyi havî matbu’
levhâ sütûnun yukarısına geçirilmiştir.
Bu levhâda, daha denizde çabalayan
bir adamı kenara getirmek için ne yolda
yakalamak ve çıkardıklarında ne sûretle
nefes aldırıb verdirmek münâsib olduğu
bildirilmiştir.

Gülhâne Parkı’nda tahlîsiye sütûnu
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iktidar ve servetini kendi hizmet-i sıhhiyesine hasra mecbûrdur.
Bugün hâl-i harb yalnız bir tarafı müstesnâ olmak üzere tekmîl
hudûdunda cârî olduğundan bu sûret beyn-el-milel iştirâkâte ikâ-ı
sekte ve mümânaat eylemektedir. Beyn-el-milel Komite şerâit
ve ahvâlin müsâadesi derecesinde ittihâz-ı tedâbirde ibrâz-ı
fa’âliyetden geri durmayacaktır. Bunun için komite daha şimdiden
bî-taraf kalan memleketlerdeki Hey’et-i Merkeziyeye hazırlanmak‑
ta olan muharebât-ı müdhişe kurbanlarının, hastaların ve yaralı‑
ların tehvin-i ahvâl ve alamı (durumlarını kolaylaştırma ve elemlerini hafifletmesi) için tekmîl kuvvet ve iktidârlarıyla ibzâl-i imdâd
ve muâvenet eylemeleri ricâ-yı musırrânesiyle (ısrarlı başvurusuyla)
mürâcaat eder. Muhaberât-ı sâbıkada îfâyı vazîfe eden beyn-el-milel
acente gibi teşkîlâta germi (hızlandırılması) ve fa’âliyet verilmesini
de ayrıca tedkîk ve mütâlaa eylemekteyiz...”
Bunun üzerine Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hey’et-i
Merkeziyesince muhârib devletlere mensûb Salîb-i Ahmer
Cemiyetlerine doğrudan doğruya ve ayrı ayrı muâvenat ve imdâd edil‑
mekten ise Cemiyet-i mezkûre arasında bir sûret-i münâsebede taksim
olunmak üzere Cenevre’de Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Komitesi’ne
toptan Onbin Frank gönderilmesine 20 Ağustos 1330’da (3.9.1914)
karar verildi.
Cenevre Beyn-el-milel Komitesi tarafından teşekkürâtı fevk-alâdeyi hâvi bir cevâb alınmış ve bu cevâbda gönderilen meblâğdan bin
ikişer yüz Frankın Fransa, Almanya, Avusturya, Rusya, İngiltere,
Belçika, Sırbistan ve Karadağ Salîb-i Ahmerlerine taksim (122) ve
irsâl olunduğu ve mütebâki Dörtyüz Frankın ise şu aralık sarfiyâtı pek
ziyâdeleşmiş olan Cenevre Merkez Komitesi için alıkonulduğu bildi‑
rilmiştir. Bil’âhire Avusturya Salîb-i Ahmerinden varîd olan 8 Teşrin-i
evvel 1914 (Ekim 1914) târihli tahrîrâtda: “... Cemiyetimiz, bize kar‑
şı nakten ibrâz olunan muâvenatda bir eser-i teavvün (yardımlaşma)
görür ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti muâvenet-i necîbesinin
bütün Avrupa kıt’asına sirâyet ve intisâr eden muhârebe yüzünden
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husûle gelen sefâletin tehvînine bizim ile birlikte iştirâk eyleyece‑
ğine beyân-ı kanâat eyler.” deniliyor idi. Muahharan Beyn-el-milel
Cenevre Komitesi’nin mürâcaat-ı vak’ıâsı üzerine “Beyn-el-milel
Üserâ’ Salîb-i Ahmer Acenteliği” teşkîlâtı mesârifine iştirâk için
dahi Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Cenevre’ye 300 Frank irsâl etmiştir.

Balkan Harbi zamanında bize ve mecrûhînimize muâvenet
için her tarafdan gelmiş olan hey’et ve gönderilen iânât ve Cenevre
Komitesinin bu bâbda ibzâl eylemiş olduğu himemât ve hidemât
nazar-ı dikkate alındığı takdîrde Cemiyetimiz tarafından bu vâdide
ihtiyâr edilecek vesâit-i muâvenetin ma’nen ve âtiyen pek büyük bir
değeri ve hizmeti olacağında şübhe yoktur.
Hanımefendiler,

Avrupa’nın birçok yerlerinde ezcümle Almanya’da Salîb-i
Ahmer Cemiyeti umûr-u tahlisiyede (kurtarma işleri) ile de pek
ziyâde iştigâl eylemektedir. Bu bâbda meydana getirilen teşkilât
cidden şâyân-ı dikkat ve ehemmiyettir. Memleketimizde umûr-u
tahlisiye de husûsîyle denize düşenlerin kurtarılmaları husûsunda
vuk’u bulan teşebbüsât çok kere fâideden ziyâde ikâ-ı zarar ey‑
lemektedir. Zâten fennî bir surette tatbik olunamayan her türlü
imdâd ve muâvenet müntîc-i zarar ve hasar olması ihtimâli daima
(123) variddir. Memâlik-i garbiyede bî-çâre magrûkinin (boğulanların) tahlisi ve ihyâsı husûsunda tatbîk olunan muâmelât ve hare‑
ket hemen rub’u (çeyrek) asırdan ziyâde bir zamandan beri nazar-ı
dikkatimi celb eylediğinden daha “1316” (1900) senesinde neşr et‑
diğim Nevsâl-i Âfiyet’de bu bahisde dûr ü dıraz (uzun uzadıya)
basit beyân ile şu satırları yazmış idim: “Pây-ı taht-ı saltanât-ı se‑
niyyede neşr olunan evrâk-ı havâdisde hafta geçmez ki bir sandal
devrilmesi, bir mavra batması, bir vapur çatması ile husûle gelmiş
bir kazâ’dan veya garktan bahs edilmesin; İstanbul limanındaki
fa’âliyet-i bahriye bu gibi kazâ’ ve hâdiselere her zaman sebebi‑
yet vermektedir. Böyle bir kazâ’ ve gark vuku’unda ittihaz olunan
tedâbir, edilen muâvenât ve imdâd ise pek ibtidâi bir halde daha
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doğrusu büsbütün mefkûddur. Bu fıkdân-ı muâvenet ise hissizlikten
değil, ma’lûmatsızlıktan ileri geliyor. Bu hâl yeis ve nevmidi içinde
dalgalarla boğuşan bir bî-çârenin imdâdına şitâbân olmayacak ne
bir insan, ne de bir Osmanlı tasavvur olunamaz. Biz Osmanlıların
mütehâlik olduğumuz hissiyât-ı beşeriye her zaman hemcinsimize
imdâd ve muâveneti âmirdir. Lâkin edilecek muâvenetin müsmir
olması ve kemâl-i muvaffakiyetle netîcelenmesi için fen dâhilinde
icrâ edilmiş olması lâzımdır. Yoksa bilir bilmez câhilâne bir sûretde
imdâda teşebbüs her an ve dakikanın çok kıymetdâr olduğu böy‑
le bir zaman-ı buhrânda tahlisi mümkün bir hayatı büsbütün ifnâ
edebilir. Memleketimizde umûmîyetle bir sandal devrilmesini, va‑
pur çatmasını müteâkib veya sâir bir sûretle denize düşen bî-çâre
bir hâl-i bi-huşide sudan çıkarıldıktan sonra bir hamal arkasında
civâr bir hamama (İstanbul’da ale-l ekser Karaköy Hamamı) nakl
edilerek orada mi’de ve akciğerlerde toplandığı farz ve tasavvur
edilen suları def ’ eylemek üzere karna basılmak ve mağruk (boğulan kişi) ayaklarından asılmak gibi âcib ve câlib-i hezr (saçmalık
verici) tedbirler ile tedâvî edilmektedir. Böyle bir tedâvîyi der-uhde
edenler ise hamal, kayıkçı veya bu sınıfa (124) yakın ahâlidir...
İcraât-ı sıhhiye ve tedâbir-i fennîyede meşhûd olan terakkiyâta rağ‑
men maat-teessüf (üzülerek söylemek gerekirse) hâlâ devâm etmekte
olan muâmelât-ı mezkûre ve hareket-i câhil-âne seyyiesiyle (kötülük sebebiyle çekilen sıkıntı) her sene birçok nüfus zâyi olmaktadır.
Binâen aleyh karada mecrûhîne imdâd için bazı ıslâhat ve teşkîlât
i’crâsı lâzım ve mühim olduğu gibi denizde dâhi kazâzedegâne ve
mağrukine imdâd ve muâvenetin terâkkiyat-ı fennîye ve insâniye
nâmına bir intizâm tahtına alınması, âdeta yeniden teşkîl olun‑
ması elzemdir...
“Evrâk-ı havâdis (gazeteler) mahâll-i kazâ’ ve hâdise olmak üzere
Galata önlerini, Sirkeci civârını, Köprü yanlarını, Tophâne tarafla‑
rını, Yalıköşkü ve civârını vesâir yerleri göstermektedir. Maksadımız
mahâll-i mezkûrede, şehrin münâsib yerlerinde “mağrukine imdâd”
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barakaları te’sîsini tavsiye etmektir. Bu barakanın her tarafı beyaz
boyaya telvin ve hemen her cihetine alâmet-i millîye ve imdâd ve
muâvenete bir işâret-i mahsûsa olmak üzere ‘Hilâl-i Ahmer Alâmeti’
tersim olunabilir.”
İşte Hanımefendiler! Bu son günlerde -23 Ağustos Sene 330
(5.9.1914) târihinde- Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ve Kâtib-i Umûmî
Muhteremi Doktor Adnan Beyefendi’nin fa’âliyet ve teşebbüsât-ı
zâtiyesi eseri olarak memleketimizde ba’zı mevsimlerde en ziyâde
kalabalık bir yer olan Gülhâne Parkı sahilinde üç tahlîsiye sütunu
rekzine (dikilmesine) karar verildi. Bu sütunların üzerlerinde, yukarı
taraflarda denize düşenlerin tahlîsi ve karaya çıkarılan mağrukinin
tarz-ı ihya’sı hakkında ta’lîmât lâzıme münderic olduğu gibi orta‑
sında da ta’lik asılı bir halde tahlîsiye simitleri bulundurulmaktadır.
Cidden dilfirib bir tarzda yapdırılan bu sütunlar parka bir letâfet
mahsûsa verdiği gibi boğulan bir adamı kurtarmak üzere denize
atılmak fedâkarlığında bulunan zâtın da tedbirsizlikle boğulma‑
sına mâni olmak ve aynı zamanda boğuk ve âdetâ ölü bir halde
karaya getirilen bî-çârenin sûret-i ihyâsı için lâzım gelen tedâbiri
de ta’lîmât (125) şeklinde irâe etmek sûretiyle sıhhât-ı umûmîyeye
hizmet edeceklerinden âdetâ park Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nâmına
rekz edilmiş birer âbide-i imdâd ve muâvenet hâlini almışlar‑
dır. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin bu hizmetini âcizleri gibi gark
felâketine uğrayanlar daha iyi takdîr ederler. Kazâ’ya uğradığım
zaman eser-i hüsn-ü tâli olarak orada başım ucunda hâzık (işinin
ehli, usta) vefâdâr bir meslektaşım bulunmamış olsaydı belki beni
de bilir çokları gibi ayaklarımdan asacaklardı ve kimbilir başıma
daha neler gelecekti...!14
14

Dr. Besim Ömer Paşa’nın konferansta sözünü ettiği olay şöyle gerçekleşti:
Bir Ağustos günü doktoru Anadolu Hisarı’ndan doğuma çağırırlar. Doktor
doğumu yaptırdıktan sonra Anadolu Hisarı’ndaki kalabalıkla birlikte vapura biner.
Vapur köprüye yanaşıp iskele atılınca kalabalık bir tarafa yığıldığından iskele kayar ve
dört yolcu denize düşer. Bu yolculardan birisi de Dr. Besim Ömer Paşa’dır. Besim Ömer,
iskeleden yuvarlanırken başını dubalara çarparak ağır şekilde yaralanır ve kan içinde
bayılarak sularda kaybolur. Vapurda onu gören halk ve öğrencileri;
‘Hocamız, Besim Ömer Paşa denize düştü’ diye bağırırlar.
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Şimdiki muharebenin daha başlangıcında Avusturya ile Sırbiye
arasındaki muhâsama bidâyetinde, geçen sene Balkan Harbi
esnâsında Avusturya Salîb-i Ahmeri’nin memleketimize hey’eti
muâvene i’zâmı ve Bosna ahâli -i İslâmiye’sinin nakten muâveneti
cihetiyle Hilâl-i Ahmer’in de böyle bir zamanda Avusturya’ya bir
hey’et-i sıhhiye göndermesi pek münâsib olacağı, Viyana Sefâret-i
Osmâniyye’sinden bildirilmiş idiyse de bir tarafdan beyn-el-milel
muâhedeye merbûd Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin muharîbîne
muâveneti lâzım geleceği, diğer cihetden seferberlik halinde
bulunduğumuzdan bir müddet bu muâvenetin te’hîr edilme‑
si münâsib olacağı hey’et-i merkeziyede karar verildiği sırada
harbin hemen taammümü dolayısıyla Cenevre Beyn-el-milel
Salîb-i Ahmer Komitesi tarafından Hilâl ve Salîb-i Ahmer
Cemiyetlerinin yekdiğerine muâvenet-i mümkünede bulunmasına
dâir bir tamîmin vürûdu üzerine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tara‑
fından, yukarıda arz eylediğim vechile, 20 Ağustos 1330 târihinde
düvel-i muharebe arasında taksim edilmek üzere Beyn-el-milel
Salîb-i Ahmer Komitesi’ne Onbin Frank gönderildi. Hemen on‑
beşgün sonra 7 Eylül 1914 târihinde Viyana sefîri ve Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Reisi Hüseyin Hilmi Paşa Hazretleri’nden: “Bosna
Şehbendirliği’nden (126) bu def ’ada vârid olub sûreti leffen irsâl kı‑
lınan tahrîrâta nazaran bize muâvenet-i küllîye-i naktiyede bulunan
Bosna ve Hersek Müslümanlarını tatyib (gönlünü hoş etme) için ufak
bir muâvenetde bulunmaklığımız muktezîdir; böyle bir muâvenet
hiçbir tarafın dikkat ve i’tirâzını celb etmez. Şehbenderin (konsoKaptan vapuru bağlar. Öğrenciler ve halktan 11 kişi soyunup denize atlarlar. Fakat
doktoru bulamazlar. Durumu gören vapurun kaptanı ceketini çıkartıp denize atlar.
Bir hayli araştırmadan sonra, pervanenin altında ölü gibi yatan Paşa’yı bulur ve dışarı
çıkarır. O sırada köprüden tesâdüfen geçmekte olan, Besim Ömer’in sınıf arkadaşı Dr.
Yanko, hemen köprü üstünde arkadaşına yarım saat suni teneffüs yapar. Bulunan bir
sedye ile kendisini evine götürür. Bu büyük kazadan sonra Paşa, birbuçuk ay kendini
bilmeden yatar. Biraz toparlanınca kaptanı çağırtır kendisine ve teşekkür etti. Çoluk
çocuğu ile kira evinde oturan kaptana, kaptanın şiddetle reddetmesine rağmen bir ev
satın alır.
Bu olay büyük ilim adamı Besim Ömer’in Titanik Faciasından sonra ölümden ikinci
kurtuluşu olur.
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losun) taleb etdiği 6000 Kronun telgraf ile taraf-ı âciziye irsâli rica
olunur.” meâlinde tahrîrât vürûd eyledi.
Bosna Sarayı Başşehbenderi (Başkonsolos) Resûl Efendi Viyana
Sefâretine irsâl eylediği tahrîrâtda: “Etıbbâ’nın azlığından do‑
layı mecrûhînin husûsî evlerde tedâvîsi mümkün olmayıb ancak
hastahânede ba’de-t-tedâvî hergün bizzat hastahâneye gidüb kendini
tabîbe baktırmağa muktedir olanların taayyüşleri (yaşam geçirmeleri)
hâne sâhiblerine âid olmak üzere husûsî evlerde yatırılması bu kere
sıhhiye idâresinden karar verilmiştir. Takrîben 600.000 Kron i’tâ’
eden Bosna ve Hersek ahâli-i İslâmiye’sine bir cemîle olmak üzere
Osmanlı Hilâl-i Ahmer-i tarafından Bosna’ya bir hey’et-i sıhhiye
i’zâmanı evvelce istirhâm eylemiştim.. Hatt-ı harbde ecnebî hey’et-i
sıhhiyelerine müsâade edilmiyeceğini cihet-i askeriyeden istihbâr
eylemiş olduğumdan mesârif-i fevk-al-âdeden (örtülü ödenekten)
tevakki eylemek (korunmak) üzere şimdilik bir hey’et-i mahsûsa
i’zâmından ferâgat ile burada teşekkül eden Salîb ve Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne sarf olunmak üzere Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nâmına
müselmân (İslam) bulunan belediye reisine 2000 Kron i’tâ’sı ve yine
Hilâl-i Ahmer-i Osmani nâmına şehbenderhânede yatırılacak olan‑
ların taayyüşleri için 4000 Kron ki cem’ân 6000 Kron irsâli ve bu
sûretle ahâli-i İslâmiyeye karşı bir cem ile irâesi pek muvâfık olacağı
ve hastabakıcılık vazîfesi mâ-âile çâkerleri tarafından îfâ edileceği
arz olunur.” diyordu.
Viyana Sefaret-i seniyyesinin bu tahrîrâtı üzerine Hey’et-i
Merkeziye 10 Eylül 1330 (23.9.1914) târihinde ictimâ’ ederek Bosna
Başşehbenderliğinde küşâd edilen Hilâl-i Ahmer Hastahânesi
mesârifine medâr (127) olmak üzere Reis Hüseyin Hilmi Paşa
Hazretlerine 6000 Kron gönderilmesine karar verilmiştir.
Yine aynı celsede Hey’eti Merkeziye tarafından Hey’et-i İdârenin
teklîfi üzerine üçgün evvelce Hasköy’de vuku’ bulan hârik-i
hanümansûzdan (evi kül eden yangından) pek perîşan bir halde

DR. BESİM ÖMER

211

kalan mesaîbzedegâna (kazazedeler) muâvenet eylemek üzere âfet
tertîbinden 100 Lira-yı Osmâni i’tâ’sına karar verilmiş ve bu kara‑
rın derhâl icrâsı esnâsında millet-i mûseviye hahambaşlığı cânib-i
âlisinden ” ... fakir bî-çâre âile-i mûsevîyenin felek-zede oldukları
anından beri Cemiyet-i muhteremleri cânibinden tehvîn-i ihtiyâcat
zımnında bî-diriğ ve erzân buyurulan muâvenet ve müzâheretden
dolayı ve husûsan melce ve penâhi mevkud huzur-bâl-i meslûb (huzuru kalmamış) olan afetzedegânın bir kat daha tatyib (gönlünü hoş
etme) ahvâline medâr olmak üzere lütfen ve hâl-i esef-i iştimâllerine
(hüzünle kaplı durumlarına) terahhumen (acıyarak) tesviyesi taht-ı
karâra alınan 100 Osmanlı Lirasından nâşî, gerek muhtâcin-i mer‑
kumenin gerekse umûm cemaat-ı dâiyânem (duacı olan cemaatim)
efrâdının dil-sîr-i âtıfet (gönül tokluğu ve karşılıksız sevgi) buyu‑
rulmakla berâber cidden mûcib-i minnet ve şükrân bulunmuş ol‑
duğunun arz-ı beyânına...” meâlinde ve 14 Eylül 1330 (27.9.1914)
târihinde bir teşekkürnâme vürûd eylemiştir.
6 Teşrini evvel (Ekim) 1914 târihinde Beyn-el-milel Salîb-i
Ahmer Komitesi ve aynı zamanda Üserâ’ Acentası Reisi Mösyö
Gustav Adver imzâ’sıyla alınan bir ta’mîmde: “Beyn-el-milel acenta‑
mızın fa’âliyeti pek ziyâdeleşmekte olduğunu anlatmak için hergün
3000’den fazla tahrîrât alındığını ve 1000’den ziyâdesinin üserâ’ya
ve âilelerine gönderildiğini ve üserâ’ya irsâl edilmek üzere mevrûd
akçenin hergün birkaç bin frangı tecâvüz eylediğini zikr kâfidir.
(128) Her ne kadar acentamız her tarafdan alenen takdîm-i
teşekkürât edeceğimiz sûretde kıymetdar muâvenet görüyorsa da
herhalde bu gibi mesâibin oldukça mühim mesârifi mûcib olmaksızın
îfâ edilemeyeceği kolaylıkla anlaşılır. Beyn-el-milel Komite mahdûd
olan vâridât ve menâbi ile berâber Vaşington Konferansının ken‑
disine tevdî’ eylediği bu “Beyn-el-milel Üserâ’ Acente Teşkîlâtını”
der-uhde etmekte tereddüd eylemedi ve kabûl de eyledi. Lâkin bu
karârın bihakkın icrâsına arzudâr olduğumuzdan hey’et-i merkezi‑
yenin bu husûsda hissedar olmalarını temennî eyliyoruz.
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Vaşington Konferansı karârında “Bu husûsda Beyn-el-milel
Komitenin vuk’ua gelecek masrafı hissedâr-ı teessürü (acı ve keder
ortağı) olan Salîb-i Ahmerler tarafından tesviye edilecektir. * ” di‑
yor. Bu hâlde beyn-el-milel bir komite gibi müstakîl ve bî-taraf bir
müessesenin yapabildiği hizmet-i tavassutiyede bulunabil‑
mek ve kemâl-i hâvâheş (istek) ile der-uhde eylediği vazîfe-i
insâniyetperverâneyi îfâ edebilmek üzere lâzım gelen muâvenetin
icrâsı için Hey’et-i Merkeziyeye ve bi-l-hâssa muhârib devletler
hey’etlerine müheyyic (heyecan veren) bir sûretde mürâcaat ediyoruz,
baki ihtirâmât”.
Beyn-el-milel Salîb-i Ahmer Üserâ’ Acentası mukaddemâ Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti Üserâ’ Komisyonu’yla muhâbere ve Balkan Harbi’nde
Belgrad’da îfâ-yı vazîfe ederek memleketimize birçok yararlık gös‑
terdiği ve Vaşington Konferansı mukarrerâtına tevfîkan muâvenete
müstehâk bulunduğu cihetle Hey’et-i Merkeziye 10 Teşrin-i evvel
1330 (23.10.1914) celsesinde mezkûr acenteliğe 300 Frankın irsâline
karar verdi.
Hanımefendiler!
9 Teşrin-i evvel 1330 (22.10.1914) târihinde Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Hanımlar (129) Merkezi tarafından: “Balkan muhare‑
besi esnâsında memleketimize Salîb-i Ahmer Hey’etleri gönder‑
mek, yaralı askerlerimizi hastahânelerinde meccânen tedâvî ve
merkezimize mürâcaat ve çamaşır diktiğimiz sırada bizlere de bir
hayli muâvenet etmek ve sonra da muhâcirîni telebbüs (giydirme) ve
iâşe eylemek sûretiyle maraza ve mecrûhîn-i âsâkir-i Osmâniyye’ye
ve ahâl-i İslâmiye’ye îfâ-yı hizmet ve muâvenete şitâb eylemiş (koşmuş) hükûmetlerden bugün hâl-i harbde bulunanlara karşı ma’nen
medyûn olduğumuz vazîfe-i insâniye ve mütekâbile de kusur et‑
memek maksadıyla Fransa, Avusturya, Rusya, Almanya, İngiltere ve
Belçika Sefâretlerine bil-mürâcaa çamaşır dikmek vesâir sûretle edile‑
cek bir muâvenet olduğu takdîrde Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
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Kadınlar Merkezi A’zâsının böyle bir hizmete âmâde bulunduğunun
bildirilmesi üzerine bu teklîf kemâl-i şükrân ve minnet-dârî ile
kabûl olunduğu gibi ba’zıları tarafından da derhâl dikilmek üze‑
re tarafımıza birer numûne ile kumaş gönderilmiştir. İçlerinden
Belçika Sefîri bizzat merkeze gelerek şâyân-ı teşekkürât eyledikten
sonra Belçikalılardan pek ziyâde hâl-i sefâletde bulunanlara tevzî’
edilmek üzere miktâr-ı münâsîb meblâğ verildiği takdîrde pek
ziyâde minnettar kalacağını bir lisân-ı teessürle beyân eylemiştir.
Keyfiyetin arzıyla berâber Belçikalıların geçen muharebe esnasın‑
da mükemmel bir hey’eti sıhhiye göndererek mecrûhîn-i asâkir-i
Osmâniyye’ye ve binâen aleyh Hilâl-i Ahmer’e olan muâvenetini
derhatır ederek sefîr câniblerinin teklîfini kabûl husûsunda bezl-i
himmet (çok çalışma) buyurmanızı... meâlinde vârid olan tezkere
üzerine Merkez-i Umûmîye’nin 10 Teşrin-i evvel 1330 (23.10.1914)
târihinde vak’i olan ictimâ’ında hanımefendilerin hareket-i
insâniyet perverânesine teşekkür ile Belçika muhtâcinîne tevzî’
olunmak üzere 300 Frangın İstanbul’da Belçika Sefarethânesine
irsâli için Hanımlar Merkezi’ne tevdî’ine karar verilmiştir.
(130) Hanımefendiler! Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin bihakkın
hidemâtı ancak muayyen ve mukannen (kanuni) vâridâta, sâbit ve
senevi âidâta, binâen aleyh kesret a’zâya mütevâkıfdır. Cemiyet bu
bâbda herkesin nazar-ı dikkatini celb eylemekten hâli kalmıyor,
beyânnâme-i âti 16 Temmuz 1330 (29.7.1914) târihinde meb’ûsân-ı
kirâm hâzerâtına takdîm olunmuş idi.
Muhterem Efendim,
Trablusgarb ve Balkan Muharebesi’nde maraza ve mecrûhîn-i
askeriyemizin tedâvîsi ve muhâcirîn-i İslâmiye’nin tehvîn-i ıztırâbatı
(acısının hafifletilmesi) için daha henüz teşekkül eylemekte olan Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’nin say’ ve gayretlerinden burada bahs eylemek is‑
temeyiz. Yalnız söylemek istediğimiz husûs Cemiyetimizin terrâki
*

Dokuzuncu Vaşington Salib-i Ahmer Konferansına me’muriyetim sahife:12
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ve teâlisi (ilerleme ve yükselme) hâlinde bir millet-i müsellâha (silahlı
bir millet) hükmünü almakta olan memlekete ve vatanı müdâfaa uğ‑
runda yaralı ve hasta düşen efrâda, ihtimâl ki yine bizlere îfa ede‑
bileceği hizmet ve böyle mukaddes bir hizmet de muvaffakiyet için
muâvenet ve müzâheret-i lüzûmîdir.
Bugün her memleketde bâhusûs komşularımızda Salîb-i Ahmer
Teşkîlâtı pek ileri gitmiş ve der-uhde eyledikleri vezâifi bihakkın îfâ
için te’sîs-i sermâyeye muvaffakiyet hâsıl olmuştur. Bugün Rusya
Salîb-i Ahmeri teşkîlât ve vâridât cihetiyle birinci sınıfı işgâl eyle‑
mektedir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyetimizin bihakkın hizmet edebilmesi,
teşkîlâtını yapabilmesi için mukannen, muayyen vâridâta ihtiyâcı
vardır. Heryerde olduğu gibi vâridât-ı mukannene miktâr-ı
a’zânın senevî ücürâtı, âidâtıdır. A’zânın teksîr-i adedi, Cemiyet’in
te’mîn-i istikbâl ve hidemâtıdır. Memâlik-i sâirede Salîb-i Ahmer
Cemiyetleri A’zâsının adedini nazar-ı dikkâte alacak olur isek
hayret etmemek ve ibret almamak kâbil değildir. Bugün Almanya
Salîb-i Ahmer Cemiyeti A’zâsının adedi 840.000, Rusya’da
1.300.000’ne bâliğdir. Japonya’da ibtidâ-yı emirde 100.000 a’zâ
yok iken bugün (131) adedi bir milyonu çok geçdi. 1889 sene‑
sinde Japonlar Harbiye Nezâreti Sıhhiye Dâiresi’nin verdiği
karâra nazaran Salîb-i Ahmer’in harb zuhûrunda bihakkın îfâ-yı
vazîfe edebilmesi için sarfiyât-ı lâzımeye mütekâbil olmak üzere
40.000.000 nüfusu mevcûdeye tevfîkan her vilâyetde 400 nüfu‑
sa bir â’za kaydı lâzım geleceğini hesap etmişler. Vilâyâta ta’mîm
olunan beyânnâmede “Vilayetinizde erkek ve kadından 400 kişi‑
de bir a’zâ kayd ediniz ki, mümkün olduğu kadar çabuk maksada
nâil olalım” fıkrası derc edilmiş ve Meclis-i Umûmîye’de “Çabuk
olalım, çabuk olalım, zîrâ harb zuhûr edebilir, gaib edecek za‑
man yoktur. Çünkü harîk öteki tarafda başladı.” diye söylenmiştir.
Japonlar bu gayretleri sayesinde de az zaman zarfında mühim bir
Salîb-i Ahmer Cemiyeti teşkîl eylemişler ve sermâye ve teşkîlât
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cihetiyle şimdiye kadar mühim bir mevki’ işgâl eden Rus Salîb-i
Ahmeri’ne, hidemât-ı küllîye husûsunda, esnâ-yı harbde tefavvûk
eylemişlerdir (üstünlük sağlamışlardır). Beyn-el-milel Salîb-i
Ahmer Konferansları’nda Japonların gördükleri hürmet, ibrâz ey‑
ledikleri gayret ta’rif ve beyândan varestedir.
Hilâl-i Ahmerimiz’in teksîr-i a’zâsı ancak efrâd-ı milletden
mütefekkirin   ve   vatanperverânın   himmetine    mütevâfıkdır.
Cemiyetimiz evvel emirde milletin bu kısm-ı mühim bir asilini
temsil eden meb’ûsân-ı kirâmına bu bâbda mürâcaatı münâsib
gördü. Me’mûl ederiz ki her meb’ûs-u muhterem yarın, öbür
gün, efrâd-ı âilesinden birisinin, birâderinin, ihtimâl ki ken‑
disinin ve tekmîl vatandaşlarının imdâdına koşacak olan böy‑
le bir Cemiyet’e a’zâ kayd olunduktan başka bu bâbda irşâdâtda
ve teşvîkatda bulunarak a’zâ kaydına ve memleketinde şu’be
teşkîline tevessül eyler.
İhtirâmat-ı faikâmızın hüsn-ü kabûlünü ricâ eyleriz efendim.
Fî 16 Temmuz sene 330 (29.7.1914)
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Reis-i Sâinisi Muallîm
Doktor Besim Ömer
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Devletlû necâbetlû Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleri’nin Hilâl-i Ahmer İdâre-i
Merkeziyesine hîn-i teşriflerinde Hey’et-i İdare tarafından istikbâlleri
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(132){*} Bir cemiyetin inkişâfındaki feyz ve kuvvet teâlisi için bes‑
lenen ümîdler, hâlce, mevki’ce yekdiğerinden mütebâid (birbirinden
uzak bulunan) efrâdı bir gâye uğrunda birleştirmek ile vücûd bu‑
lur. Zaman ile mekân ile Cemiyet içinde hâiz oldukları ehemmiyet
i’tibâriyle yekdiğerinden uzak olan aynı hedef aynı hiss-i arzû ile bir
araya toplanmaları o hiss ve arzûnun, o emelin kuvvetine delîldir. İşte
Hilâl-i Ahmer “ünvân-ı timsâlisi” altında tecemmü’ eden (toplanan)
Osmanlılar bize bu manzarayı irâe ediyorlar. Onların yekdiğerin‑
den mütebâid ve birbirine mütebâyin (uyuşmaz, zıt) olan hayatlarını,
sebeblerini iştigâllerini insâniyetperver bir endişe, hayra mâtuf bir
maksad birleştiriyor: Vatana muhabbet mecrûh-u askere muâvenet.
En fakir köylünün mahrûmiyetlere katlanarak verdiği iâne Hilâl-i
Ahmer zeka ve fa’âliyetini, iktidârını hasreden a’zâyı amelenin âidâtı
ile toplanır. Osmanlıların, müslimlerin muhtelif menâbi-i serveti bu
maksâd-ı hayrın harâc-güzârıdır (haraç vericidir).
Bütün bu teşkîlatın milletin efrâdını bir araya toplayan bu Cemiyet’in
riyâset-i fahriyesinde Osmanlı saltanatının vâris-i meşrû olan Zât, necâbet
penâh bulunmakta ve kendileri her zaman Hilâl-i Ahmer’in terakki
ve teâlisi için âtıfet-i semîhânelerini iltîfât-ı âlicenabânelerini ibzâl
buyurmaktadırlar. Hatta âhiren Isparta ve Burdur Felâketzedegânı
için Yüz Lira ihsân buyurmuşlardır.
1330 (1914) senesi Teşrin-i evvelinin Onuncu Cum’a günü
(23.10.1914) Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsinin Veliâhd-ı
Saltanat Devletlû Necâbetlü Yusuf İzzeddin Efendi15 Hazretlerinin
riyâset-i fiiliyeleri altında akd eylediği ictimâ’ Hilâl-i Ahmer’in
târihçe-i hayatında mühim bir günü irâe eyler. Nüzzâr, me’mûr,
doktor, tüccar, muharrir, san’atkâr, ve mühendislerden müteşek‑
kil ve memleketimizden en güzîde sınıf-ı münevverine mensûb
Hilâl-i Ahmer Merkezi Umûmîsi a’zâsı müşârün-ileyh (133) haz‑
retlerinin irşâdât-ı necâbet-penâhilerinin rah-ber-i hayr olduğu bir
15

Yusuf İzzettin Efendi (1857-1916): Padişah Abdülaziz’in oğludur. Mehmed Reşat
tahta çıkınca veliaht oldu. Vefatından sonra yerine Mehmed Vahdeddin veliaht oldu.
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müzâkerede bulundular. Rûznâme, Hilâl-i Ahmer’in bütün şuebât-ı
fa’âliyetine âid mesâili ihtivâ’ eyliyor idi.
Bir tarafdan mesâib-i umûmîyeden felâketzedegâna dest-i
muâvenetini kemâl-i tehâlükle uzatan Cemiyet-i muhteremenin
Isparta ve Burdur’da ahâlinin tehvîn-i sefâlet ve tahfîf-i ıztırabatı
için nasıl çalıştığı, aç kalanlara nasıl yiyecek, yurdsuz ve soğuk‑
tan muzdarib olanlara çadır ve giyecek verdiği, yaşamak için hiç‑
bir vâsıtası kalmayanlara nakten muâvenet eylediği, nasıl tabiatın
kahhar bir darbesiyle harâbe-zara dönen o topraklarda hayat ve
ümîdi yeniden yaşatdığı Hilâl-i Ahmer Reis-i sânisi doktor Besim
Ömer Paşa tarafından îzâh olundu. Ve Şehzâdelerin en büyüğünün
riyâseti altında İstanbul’un en insâniyetperver ve necîb sîmâlarından
müteşekkil olarak toplanan bu meclisin kalb-i insâniyet ve hâmiyet
nâmına yapılan bu işlerden dolayı iftiharla kabardı.
Bir def ’a daha Hilâl-i Ahmer’e en uzak İslâm memleketlerinden
ve Osmanlı toprağının her köşesinden teberrû edilen iânelerin ne
müfîd ve mukkaddes bir gâye için kullanıldığı isbât edildi. Bunu
müteâkib her türlü ihtimâle karşı hazır bulunmak isteyen Hilâl-i
Ahmer’in bir tarafdan kadın ve erkek hastabakıcılarını nasıl ye‑
tiştirdi ve diğer tarafdan çayhânelerde binlerce askere çay tevzî’ ve
hin-i hâcetde hastahâneleri aylarca idâre eyleyecek erzâk-ı şimdi‑
den nasıl tedârik etdiği de Besim Ömer Paşa tarafından bildirildi.
Hilâl-i Ahmer vazîfesini ihtimâm ve dikkatle îfâ eylediğini bütün
Osmanlılar’a  îzâh eylemek istiyor; Mekke-i Mükerreme’de bu hizmet-i fah‑
re Şerif Hazretleri tarafından der-uhde buyrulduğu gibi güzîde bir hey’et
de Anadolu’nun ve Suriye’yi baştan başa dolaşacak, halka Cemiyet-i
muhteremenin hizmetini, gâyesini, mesâisini îzâh edecekdir.
İşte geçen Cum’a günü rûznâme-i müzâkeratın ikinci maddesini
de (334) bu teşkîl ediyor idi. Memâlik-i Osmâniyye dâhilinde böy‑
le bir gayret-i hamiyetperverâne ile çalışan Hilâl-i Ahmer ecnebî
memleketlerindeki felâketlere de lâkayd değildir. Avrupa’nın ser-âpa
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(baştan başa) bir muharebe meydanına tahavvülünden mütevvellid
felâketler onun düş-u insâniyetini (insanlık omuzuna) bir takım mü‑
him vezaif-i tahmil eylemiştir. O da vasi’, iktidâr-ı mürettebesinde
muhârib devletler sıhhiye hey’etlerine yardım eylemektedir.

Beyn-el-milel bir âileye mensûb bulunan Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti bu vazîfesini de edâ eyledi. Bunu da Beyn-elmilel Salîb-i Ahmer Komitesinden ve Avusturya Salîb-i Ahmer
Cemiyeti’nden vârid olub geçen Cum’a günü kıra’at olunan
teşekkürnâmeler isbât eyledi.

Veliahd-ı Saltanat Hazretlerinin teşvîkat ve irşâdât-ı
dâimelerinden istîfazâ eyleyen (feyz bulan) Hilâl-i Ahmer’in
hidemât-ı vataniye ve insâniyesini îfâda devâm eylemesi kendisinin
bugün Osmanlılardan göreceği muâvenet ile mümkün olacağından
reis-i fahrîyesinin eserine iktifâ’en (örnek tutarak) her vatandaşın her
müslümanın bu Cemiyet’e yardım eylemesini, onun terakkisi için
çalışmasını temennî ederiz.

Veliahd-ı Saltanat Devletlû Necâbetlü Yusuf İzzeddin Efendi
Hazretleri Teşrin-i evvelin Otuz birinci Cum’a günü de Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Dâiresi teşrîf buyurarak Hanımlar Hey’eti Merkeziye-i
Umûmîyesine riyâset ile a’zâ-yı muhteremeyi teşvîk ve taltîf ve hatta
Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi defter-i iftihârına (şeref defterine) “Şefkât ve insâniyet üzerinde müessis bulunan bu Cemiyet’e ve
riyâset ve hanımlarımızın mesaî-i insâniyetkarânesini müşâhede et‑
mek benim için fevk-al-âde baîs-i server ve ibtihâc (sevinç, sevinme)
bir keyfiyetdir. Bundan dolayı hanımlarımıza teşekkürât-ı fâikamı
takdîm eder ve mesâi’-i masrûfelerinin müntec-i muvaffakiyet ol‑
masını temennî eylerim.” Fıkrâ-yı necîbâne ve âlîcenâb-ânesini
tahrîr buyurmuşlar ve ba’de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar
Dar-üs-sanâ’a’sında bî-kes ve bî-çâre olan şühedâ ve muhâcirînin
yapdıkları nakış işlerini takdîr ile bir hayli işlemeler iştirâ eylemiş‑
lerdir (satın almışlardır).
* Haftalık Servet-i Fünûn Gazetesinin 16 Teşrîn-i evvel sene 330 (29.10.1914) tarihli ve
1221 numaralı nüshasından:
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(135) SON SÖZ
Hanımefendiler! Müsâade buyurunuz da sizlere son sözlerimi de
söyleyerek konferansı bitireyim:
Düşünüyorum ki bizde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin esâsı
“insâniyetden”, “hayırdan” ziyâde “yurda, memlekete karşı olan
borcu ödemek ve askere yardım etmek” olmalı ve Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin hidemâtı vatana, memlekete karşı der-uhde edilmiş
bir deynin (borcun) edâsı gibi telâkki olunmalıdır… Öyle zann
ediyorum ki bu fikir üzerine teessüs eden bir cemiyet bizde sırf
“iyiliğe”, “insâniyete” dayanan diğer cemiyetlerden daha ziyâde
ehemmiyetli ve daha büyük yararlıklar gösterir. “Memlekete borc,
leşkere yardım”dan vatana ve memlekete karşı der-zimmet edilmiş
(korunma zorunda kalınmış) bir deynin edâsından yaralanan düşman
askerinin bakımsız bırakılacağı anlaşılmamalıdır. Mecrûh düşman
askerini sür’at ve merhâmet ile tedâvî ve tesliye etmek (avutmak)
dahi hakîkatde “memlekete karşı borc ve askere muâvenet”dir.
Çünkü düşman eline düşen askerimizin hüsn-ü tedâvîsi ancak
bizim de elimizdeki mecrûh üserâ’ya insâniyete lâyık bir sûretde
muamele etmekliğimize mütevâkıf ya’ni bu hizmet mütesânid,
(dayanışık) mütekâbil’dir. Japonya Salîb-i Ahmeri aslında bu esâsa
ibtinâ’ eylediği cihetle pek az bir zaman zarfında terakki eyledi.
Ve bugün bütün Salîb-i Ahmerler arasında servet ve fa’âliyet,
fenn ve hizmet cihetiyle üçüncü ve belki de ikinci mevki’i işgâl
ediyor. Bendeniz bu husûsda daha ileri giderek diyorum ki: Bizde
Hilâl-i Ahmer’in en mukaddes ve en sarsılmaz esâsı “teâvünva...
(birbirine yardım etme)” emr ve fermânına müstenid olmasıdır (dayanmasıdır). (136) Zâten bu fermânın mazmun-u kudsîsini (kutsal
anlamını) hayr ve hasenâtı, şefkât ve merhameti âmir olduğundan
bir “alâmet-i şefkât ve muâvenet” gibi kabûl edilen Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti mührü etrâfını bu ferman ile kemâl-i ihtirâm ile tezyîn
eylemek pek muvâfıktır, sanırım.
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Vazîfesi mukaddes olmak ile berâber pek vâsi’ ve cidden azim
himemâta ihtiyâcı olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti geçenki muhare‑
be esnâsında acâba “Yurda karşı der-uhde etdiği borcu” tamamen
edâ edebilir mi? Bu suâle cevâb verebilmek, daha doğrusu böyle
bir suâli irâd eylemek için birçok ahvâl ve şerâiti nazar-ı dikkate
almak lâzımdır.
Muâvenet-i sıhhiyeye âid tertîbât ve teşkîlât adetâ harekât-ı
askeriye kadar ser’i ve muntazam olmalıdır; bu emniyenin husûlü
ise ancak harb zamanından ziyâde sulh hengâmında sarf edilecek
ihtimâmat ve yapılacak istihzârât ile kâbildir. Teşkîlatın esası ise
kullanılacak me’mûrînin şâyân-ı emn ve itimad ve sâhib-i vukûf
ve tecrübe olmalarından ibâretdir. Dâimi ve muntazam bir ordu
beslemeğe mecbûr olan memleketlerin “gönüllü muâvenet-i sıhhi‑
ye” cemiyetleri dâhi esaslı muntazam ve dâimi olmalıdır. Esnâ-yı
muharebede efrâd-ı askeriyenin arkasından koşduğu “râyet-i millî”yi
(milli bayrağını) imdâd ve muâvenete ve kâffe-i fecâyi’i vekâyie rağ‑
men ve her türlü ahvâlin fevkinde ve karşısında selâmete ve bîtarafîye delâlet eyleyen “Hilâl-i Ahmer Sancağı” tâkib edebilmelidir
ki bu da ancak tekmîl milleti hissiyât-ı vatanperverâne ve insâniyetgüsterâneye (insanlık yayan) tebâen (uyarak) böyle bir Cemiyet’e
bend ü rabt eylemek ile olur. Pek genç ve âdetâ daha nev-zâd hâlinde
olarak yeniden hayat bulan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bugün tama‑
men “millî” olmakla berâber geçenki muharebe esnâsında teşkîlat-ı
lâzımeden mahrûm idi. Ne eşyâsı ve âlat ve edevâtı ne de dâimi ve
yetiştirilmiş me’mûrîni var idi! Her ne kadar o aralık herkesde hiss-i
fedâkâri ve büyük bir sa’y ve gayret görülmekde idiyse de bu kadarı
te’mîn-i maksada hiç de kâfi gelmiyordu. Bir kere Cemiyet’in (137)
sermâyesi ve edevâtı pek mahdûd idi. Hiç kimse Cemiyet’in bu ka‑
dar muâvenete mazhar olacağına, bu derece îfâ-yı vazîfe eyleyeceği‑
ne inanamıyordu. Hatta levâzım ve sıhhiye-i askeriye hey’etleri bile
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ni nükûd-u mevcûdesini nazar-ı dikkate
alarak bir aralık âdetâ istihfaf etmişlerdi (küçümsemişlerdi).
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Vâkıa muharebe başladığı zaman hiçbir şeyimiz yokdu.
Nakdimiz de pek muhdûd idi. Hilâl-i Ahmer Cemiyetlerince gâye-i
emel yarınki yaralıya, hastaya lâyıkıyla bakmak ve zuhûr edecek bir
muharebede yaralılara ve hastalara müfid ve fennî sûretde muâvenet
etmektir. Harb zamanında ve düşmanın memleket kapılarına
dayandığı günlerde Hilâl-i Ahmer
istihzârâtında bulunulamaz, bulunulsa
da bu kâbil istihzârât pek derme çatma
bir şey olur. Bol bir zamanda, müsâid bir
vakîtde geçirilmiş tecrübelerden istifâde
ederek her şeyi te’emmül ile hazırlamak
ve hazırlatmak icâb eder. Ve bu yolda
muvaffak olmak için usûl-u fenn, sabır
ve tedbîr fakat hakîki bir fikir ta’kib
ile çalışmakdan geri durulmamalıdır.
Bir hastahâneye lâzım olacak eşyâ ve
edevât ve erzak yine bi-l-nisbe (bir dereceye kadar) kolay tedârik olunabilir. Bu,
nihâyet bir masraf ve para mes’elesidir
ve paraya âiddir. Asıl güç olan mecrûhîn ve marazaya iyi bakma‑
yı bilen müteallim (bilgi edinen, okuyan) ve tecrübe-dîde (deneyim
görmüş) hastabakıcı bulabilmekdir. Çünkü hastabakıcılıkda her
şeyden evvel ma’lûmât ile tecrübe ve mümâresenin ve bi-l-hâssa
terbiye ve itâatin pek büyük bir mevki’ ve ehemmiyeti vardır. Bir
hastabakıcının terbiyesine âid evsâf-ı âliyenin en mühimme de
sadâkati ve fedâkârlığıdır. Yaralıların nakli hem de fennî bir sûretde
nakli pek çok mühim bir mes’ele olduğundan bugün Avrupa’da
hey’et-i imdâdiyeye ziyâdesiyle ehemmiyet verilmektedir. Eğreti ve
fakat yolunda bir timar yapmak, yarayı âni bir sûretde temiz olarak
kapamak, kanı dindirmek âlâm ve evca’ı (elem ve acıları) gidermek,
hastayı yolunda kaldırmak gibi umûr-u mühimme bugün bütün
Salîb-i Ahmer Cemiyetlerini kemâl-i ciddiyetle işgâl eylemektedir.
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İşte bu yolda yetişmiş hey’et-i imdâdiyenin fıkdânından dolayı (138)
geçirdiğimiz muharebelerde kimbilir ne kadar askerimiz karanlık
içinde, ism ve nâmı gayr-ı mukâyyed bir sûretde mahv-ü tebah (harap olup yıkılma) olup gitdi. Ne kadar zavallı vatandaşlarımız yorgun
ve argın bir hâlde yol kenarında bir daha kalkmayacak bir sûretde
çöküb kaldı. Ne kadar bî-çâre kardaşlar ağaçlar dibinde yorulub ka‑
larak hemen oracıkda ebedi bir istirahâte daldı!!..Bunlar hep yur‑
dumuzun menfaâti için nefislerini vakf ve heder etmiş şühedâdır,
fedâkâran ümmetdir. Lâkin va esefâ ki (yazık ki) bu fedâkârlıkları
nisbetinde bizden muâvenet ve ihtimam görmemişlerdir. Evet
Hanımefendiler, yine tekrar edeceğim; Hilâl-i Ahmer teşkîlâtında
en mühim mes’ele hey’et-i sıhhiye-i muâvene (yardımcı sıhhi kurullar)
yetiştirilmesidir. “Cem” (toplanma) borusu çalınır çalınmaz toplanan
efrâd-ı askeriye gibi ilk da’vete icâbet ile hizmete âmâde olacak, her
türlü kîfâyeti hâiz hey’et-i sıhhiyenin Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
rabt ve te’mînidir. Ve esefâ ki bu gâye-i emele ermek istemek âdetâ
muhallî (tahliye eden, boşaltan) temennî eylemektir. Bir kere etıbbâ
ale-l-ekser mevcûdiyet-i hayâtiyelerine âid bir cereyân-ı tâbi’ide
(doğal akışta) hastaları arkasında ve dâima îfâ-yı vazîfededir. Sulh
hengâmında ve hâl-i âdide hiçbir hastahâneye merbût ve me’mûr
olmayan etıbbâdan ve hiçbir hasta ve yaralıyı koyarken, kaldırır‑
ken görmemiş hastabakıcılardan zaman-ı harbde istifâde edilemez.
Kendilerine hastabakıcılığa dâir sathi ve icmâli ma’lûmat verilmek
sûretiyle gönüllü hastabakıcı muâvinleri yetiştirmek kâbil ise de
bunlardan da lüzûmunda ve tâbi’i ale-l-acele yapılacak bir cem’ ve
seferbirlikte büyük bir fâide görülemez. Hengâm-ı sulhda bunların
kâffesini hastahânelerde rabt ve istihdam eylemek gibi bir emr-i azîmi
ise Hilâl-i Ahmer Cemiyeti der-uhde edecek hâlde değildir. Her
memleketde ve her yerde erkeklerden ziyâde kadınların ve bi-l-hâssa
Hilâl-i Ahmer’e mensûb olanların vakîtleri bu gibi imdâd ve
muâvenet hey’etleri yetiştirmeğe daha müsâiddir. Kadınların ev
idâresine âid nezâretleri ziyârât ve ünsiyete (alışmaya) taallük eden
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vazîfeleri mühim olmakla berâber (139) Hilâl-i Ahmer gibi imdâd
ve muâvenet cemiyetlerinde de ibzâl-i himmet ve gayret eyleme‑
lerine mâni’ değildir. Yalnızlık ve işsizlik zamanlarında, çocuk‑
larının mektebde bulundukları vakîtlerde, zevcin hâricde işleriy‑
le meşgûl olduğu saatlerde husûsîyle kışın uzunca gecelerinde bir
masa ve lamba etrafında toplanarak asker için çalışmak, sargı yap‑
mak, çorab ve fanila örmek ne kadar hoş ve ne kadar ûlvî bir sa’y-i
fâide- bahştir! Her kadın fıtraten ve terbiyeten en hakîkî şefkât ve
merhamet ile Hilâl-i Ahmer’e mensûb ve merbûtdur. Dâima vatan
fedâilerinin teskin ve tehvîn-i ıztırâbâtına âmâdedir. Birgün olub da
müdâfaa-yı vatan yolunda yaralanmış bir yiğidin başı ucunda has‑
tabakıcı vazîfesiyle bulunur ise belki de kendi eliyle hazırladığı sar‑
gıyı kullanacak ve bu sûretle şefkât ve merhametin tam yerine sarf
olunduğunu görmekle hediyesinin saat-ı istihzârını hatırlayarak pek
mes’ûd ve bahtiyâr olacaktır! Bu saâdet ve bahtiyâriyi yalnız kadı‑
nın değil, o bî-çâre hasta ve mecrûh dâhi hiss eyleyecektir. Çünkü
rıfk ü mülâyemet (yumuşak davranış), şefkât ve merhamet, sabır ve
metânet ile hastabakıcılık vazîfesini yapabilecek ve bu güç işin üs‑
tesinden gelecek olan ancak kadındır. Kadının mevki’i, tesellîyeye
muhtâc âlâm ve mesâibin bulunduğu mahâllerde daha çok yükselir.
Hasta ve yaralılara yardım için kuvvetli ve aynı zamanda merha‑
metli adamlar lâzım olmakla berâber hasta ve yaralı tedâvî eden
bir müessesede kadın hastabakıcılarının vücûdu elzemdir. Bu gibi
müessesatda kadın hastabakıcılar elbetde erkeklerden daha çok
ziyâde tahâret ve nezâfeti gözetirler. Sıkıntıya ve uykusuzluğa daha
ziyâde tahammül ederler. Hiç şübhe yoktur ki, kadın istediği, daha
doğrusu ihtiyaç hiss eylediğini gördüğü zaman şecâat ve cesâretin,
tevekkül ve teslîmiyetin en büyük en şâyân-ı hürmet bir misâl-i mü‑
cessemi olacağını herkesden iyi bilir.

Harb zamanında şefkât ve merhametin timsâl-i bî-misâli (eşi bulunmaz örnek), sulh (140) hengâmında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
âid Çamaşır Şu’besinin sâdık ve fedâkâr bir hademesi olan kadın
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da bu cemiyet-i insâniyet perverânenin işine yarayan daha mües‑
sir, daha müsmir, daha çok mühim bir haslet-i secîye vardır ki o
da gayr-ı kabil-i mukâvemet bir nüfûz ve te’sîr ile herkesi ve hatta
keselerini sım sıkı bağlayanları bile bezl-i semâhât ve muâvenete
teşvîk ve tergîb ve irşâd edebilmesidir. Zâten kemâl-i fahr ve mûsârr
(sevinçli) ile görüyoruz ki bugün bizde de birçok hanımlar bu kâbil
muâvenet-i insâniyet perverâneye vakf-ı vücûd etmişler, bir çok ey‑
tam ve erâmili-zir-i cenah-ı himâyet ve sehâbetlerine almışlardır.
Hiç şübhe yok ki umûr-u hayriyedeki hâl-i lâkaydiyi giderecek, ka‑
palı keselerin ağızlarını açdıracak, hodbin kasaların kapılarını ara‑
lık etdirecek olanlar yine kadınlardır.
Düşmana karşı durmak üzere günlerce tüfengi ve çantası omu‑
zunda, ezgin bir hâlde yürümüş ve altında üstünde çok bir şey ol‑
maksızın rutubetli topraklar üzerinde yatmış ve çok kere düşman ile
aç karnına ve arkasını çevirmeksizin harb etmiş ve bu yolda yaralan‑
mış ve belki de ma’lûl olmuş askerlerden bahs edildiği zaman hangi
hanımın kalb-i şefik ve müteessiri diriğ-i rahm ve muâvenet eyler?
Hiç zann etmiyorum ki bir kadın hâlis Osmanlı olsun da düşman
karşısında, müdâfaa-yı vatan uğrunda mecrûh düşenlerin yaralarını
sarmak için servet ve samanından ayırarak ve nefsini ehemmiyetsiz
ba’zı süslerden mahrûm ederek semere-i iktisadiyle az çok ibzâl-i
muâvenet eylemesin? Nasıl tasavvur edebilirsiniz ki bir vatandaş
mevcûdiyetini, tarlasını, ma-meleğini (olanca şeyini) en mukaddes
bir şey olan namusunu ve haysiyetini müdâfaa ve muhâfaza eden ve
bu uğurda yaralanan veya hasta düşen diğer vatandaşını, belki de
bir birâderini bir pederini akraba ve taallükâtından birini tesellî ve
tedâvî için bazı ezvâkından (neşelerden, lezzetlerden) mahrûmiyet ile
toplayacağı beş-on mangırı esirgesin? Hilâl-i Ahmer’e verilen yani
hükûmetin teftîşi ve a’zâyı (141) cemiyetin 30 kişilik bir hey’etin
murâkabesi altında olmak üzere eyâdi-i erbâb-ı nâmusa (onurlu kişilerin ellerine) tevdî’ olunan (emânet edilen) her akçe hanu-mân-ı
umûmîye (genel ocaklara) Osmanlı yurdunu müdâfaa edenlere karşı
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akd edilmiş olan vatan perverâne bir deyne mahsûb olur. Eser-i hiss
ve şefkât olan bu meblâğ âdetâ bir kan vergisidir. Meselâ merte‑
besi yüzbaşıdan yukarı olan berrî ve bahri zâbitân birgün kendi‑
lerini toplayıb da tedâvî edecek olan seyyar hastahâneler için her
üç günde bir on para veremezler mi? Yalnız bu bâbda müteşebbis
ve gayyûr bir zâbitin misâl göstermesi lâzımdır ki bu fikir ve arzu
tekmîl orduya yayılsın. Çünkü sehâvet (cömertlik), merhamet dâima
bir hüsn-ü misâl irâesine müftekir (muhtaç) ve fakat herhalde sür’atle
sari hasletlerdir. İşte böyle bir merhamet ve sehâveti da’vet edebil‑
mek kâbiliyeti en ziyâde kadında mevcûddur. Kadın en müessir ve
en mutâ’ (boyun eğilen) bir “Hilâl-i Ahmer dilencisi”dir. Bu kânûni,
meşrû ve mümtâz dilenciye başını çevirmek cesâretini en hasisler‑
de ve en bî-hisslerde bile göremiyeceksiniz. İnsanın hayatında öyle
zamanlar vardır ki o vakîtlerde ruh daha ûlvî, kalb daha hassas ve
daha rakîktir. İşte asıl iş bu nâzik saatleri bilmek ve bulmaktadır.
Bu yolda en muvâfık zamanların ve saatlerin bayramlarda, kandil‑
lerde velâdet ve izdivac günlerinde hulûl edeceği şübhesizdir. İşte bu
istifâde-bahş ve te’sîrengiz hangâmeleri bilecek, takdîr edecek ka‑
dının kendisidir. Böyle mutlu anlarda kadının yüksek hisse istinâd
eden talebini redd eden bulunamaz. Çünkü o dakikalarda “kadı‑
nın istediğini Cenâb-ı Hakk da ister”… Geçen muharebede ba’zı
muâvenatın müteferriken ve müstakîlen icrâsı görüldü. Hep birden,
yeknesak, mütemerkiz bir muâvenete rabt-ı mesâi edilecek yerde bu
yolda çalışanlar arasında garib bir istiklâl arzusu, âdetâ bir rekâbet
hissi uyandı… Böyle bir tefrîkanın maksad ve gâyeyi işkal (güçleştirme, müşküllendirme) edeceğinde şübhe yoktur.
(142) Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin vezâifi o kadar
vasi’dir ki her nev’i şefkât ve merhametleri bol bol ihtivâ’ edebilir.
Gâye birdir. Netîcenin daha ziyâde semere-dâr olması için inkisâm-ı
servet (servetlerinin bölünmesi) ve mesâiden ziyâde, her türlü cehd ve
mesâiyi bir arada cem’ ve ittihâda çalışmak elbetde daha muvâfık ve
daha çok nâfî’dir. İnkısâma uğrayan teşebbüsâtın semerâtı şumûllü
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bir cehd-i müşterek ve umûmîden elde edilecek netâyicden elbed de
daha çok aşağıdır.
Hayır ve hasenât hiçbir zaman taşmaz ve hasenâtın her türlüsü
de mâkbûl, burası ma’lûm. Lâkin ihtilâf-ı fa’âliyet ve hizmet dâima
az çok muzır olabilir (zarar verebilir). Çünkü mesâi ve fa’âliyet muh‑
telif yollara sapınca ve bir hedefe ma’tûf olmayınca hep birden akim
kalabilmek tehlikesine ma’rûz olur.
Kadın kalbi o kadar ûlvî bir mevki’dedir ki esâsa taallükü (ilişiği) olmayan tâlî mütâlaat ve ba’zı husûsî ahval ve mülâhazat ile
müteessir olmaz. Hey’et-i ictimâ’iyyedeki mevki’ ve mürettebenin
ve âlemdeki münâsebat ve mukâbelâtın bu maksad-ı ûlvî önün‑
de sâmit ve sakit (susup, ses çıkarmadan) kalacaklarından eminim.
Şefkât ve merhamet dâhi tıbkı diyânet gibi müsavâtı îcâb etdirir.
Müberrat (sevap için kurulmuş hayrat) ve hasenât fiilinde yalnız hayr
ve ber nazar-ı dikkate alınır. Bir amelenin verdiği 10 veya 20 para
bir mütemevvilin (zengin) ihsan eylediği bir lira kadar kıymet ve
ehemmiyet-i ahlâkiyeyi hâizdir. Ve belki de bu nâçiz fedâkârlığın
mevrûdu (gelen, gelmiş) i’tibârıyla kadri daha yüksektir. İşte
husûsîyle iâne cem’ edilirken bu fikr ve nazarı hiç unutmamalıdır.
Cemiyet-i muâvene îfâ-yı vazîfe-i insâniye ederken her türlü i’tikad
ve efkâr-ı bâtılanın fevkine çıkmalı ve bütün kuyud-u ebâtilden
(boş inanç kayıtlarından) âzâde kalmalıdır.
Vatanın saâdet ve felâketi karşısında herşey unutulmalı, bütün
hırslar sükût etmeli ve yalnız müttefîken fedâkârlıkta, ittihâdda bu‑
lunmağa hasr-ı mesâi edilmelidir.
Hülâsa: Hanımefendiler! Bu konferansı bitirirken sizlerden
(143) ricâm, yalnız sizin, cümlenizin, her ne sınıfdan olursanız olu‑
nuz, Osmanlı Hilâl-i Ahmeri’ne a’zâ kayd olmanıza münhasır de‑
ğildir. A’zâlık vazîfesi Hilâl-ı Ahmer hidemâtını nakl ve beyân ve
bu babda icrâ-yı tergibât ve telkînat ile bildiklerinizi ve görüştükle‑
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rinizi bu fâideli Cemiyet’e a’zâ kayd olunmağa teşvîk ve delâletdir.
Her “tekke”ye, her “tarîkâta”, her “hissi-i müşterek”e mensûb olan‑
ların başlıca vazîfesi “bağlamak”, “salgın”ın adedini çoğaltmak,
“mürîdânı”, “murâbıtını” (ibadete bağlı) ziyâdeleştirmektir. Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti ise muazzam bir “şefkât tekkesi”, büyük bir “mer‑
hamet ve insâniyet tarîki” dir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin muvaffakiyeti tezyid-i vâridâtına,
teksîr-i a’zâsına ve bu babda te’mîn-i âidâta vâbestedir (bağlıdır).
Âidât-ı seneviye hiç mesâbesindedir:
Sene

Ay
Para

Hafta
Kuruş Para

Gün

Kuruş

Para

Kuruş

Azâ-yı âmile

1 Lira

13

8

36

1

12

-

Azâ-yı muâvene

1 Mecidiye

26

1

15

-

2

-

Azâ-yı muâvene

Yarım mecidiye

33

-

7

-

1

-

Bu gün Osmanlı toprağında, âlem-i İslâm’da insâniyet ve mer‑
hameti i’la ve i’lân edecek en mühim müessese Hilâl-i Ahmer’dir.
Hilâl-i Ahmer kâffe-i vezâifini edâ edebilmek için sâir memleket‑
lerdeki Salîb-i Ahmerler gibi hazineler dolusu paraya mâlik olma‑
lıdır. Evet, Hanımefendiler! Hilâl-i Ahmer çok zengin olmalıdır
ki icrâatında muvaffak olabilsin. Merhamet ve şefkât ve vatanper‑
verlik hislerinde Osmanlılığın da diğer milletlerden geri kalma‑
dığını ve mümâsillerinden aşağı düşmediğini isbât edebilsin. Bir
de Hanımefendiler! Yukarıda söylediğim gibi her âile bir tarafdan
bayramlarda, velâdet zamanlarında, düğün ve ziyâfetlerde, hâsılı
bütün saâdet ve sevinç günlerinde (144) diğer cihetden efrâd-ı âile
meyânında hastalanan birinin başından bir meblâğ (para, akçe) geçi‑
rildiği ve daha başka kasavet (tasa, keder) zamanlarında kazâ’ ve belâ
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sadakası olarak candan gönülden beş-on mangırı veyâhud istenildi‑
ği zaman verilecek olan paraları cem’ etmek üzere bir çekmece, bir
nev’i kumbara tedârik etmeli ve bir müddet sonra bu mahfazanın
muhteviyâtını götürüb Hilâl-ı Ahmer veznesine teslîm etmelidir.
Bir kere düşününüz, bundan daha iyi ve daha yerinde hayır ve sevâb
olabilir mi?
Artık sadaka, fıtra ve zekât gibi müberrat ve hasenât için Hilâl-i
Ahmer dururken başka bir yer, başka bir mevâziye aramamalıdır ve
düşünmelidir ki keyfe mettefak (hangisi olursa) icrâ-yı tasadduk (sadaka verme) etmek milletdaşlarından bir kısım halkı dest-güşâlığa
(el açıklığına) tese’üle (dilenciliğe) teşvîk eylemektir.
Hanımefendiler!
Sözümü bitirmezden evvel konferanslarımı tenezzülen
teşrîfinizden dolayı size kemâl-i samîmiyet ile beyân-ı teşekkür ve
minnet eylemeyi ve bütün bu telkinâtın mevzû’u ve baîs-i aslîsi olan
cemiyet-i müşfîkeyi hatırdan çıkarmamanızı tekrar tekrar temennî
ve ricâ etmeyi bir vazîfe-i vicdâniye add eyliyorum. Ümîd ederim
ki size burda verdiğim konferanslar husûsîyle Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti ile onun mümâsili (benzeri) mükemmel bir Salîb-i
Ahmerin bu husûsda ve bu muharebedeki hidemâtına dâir levha’yı
ibrete çarpdırdığım üç yüze kârib suver (şekil) ve temâsil in’ikâsiye
(yansıma) bu vâdideki îfâdât ve takrirât-ı âcizânemi ikmâl eylemiş‑
tir.
İşitdiğiniz sözler unutulabilir; fakat in’ikâsat sûretinde gördü‑
ğümüz şeylerin size Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin yararlıklarını her
vakît tahattur etdireceği kaviyyen me’mûldür (kuvvetle ümit edilir).

son
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Subhî Beyefendi 149
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Tophâne 79, 124, 164, 209
Topkapı Sarayı 165, 167
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Trabzon 111
Triyeste 110, 131, 187
Tunus 84, 103, 104, 105, 164
Türk Ginekologi Cemiyeti 43
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