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Bu tez Avrupa’da XIX. yüzy�lda kurulmu� ilk uluslar aras� yard�m kurumu K�z�lhaç’�n

Osmanl� Devletindeki yans�mas� olan K�z�lay te�kilat�n�n kurulu�unu ve ilk faaliyetlerini

incelemektedir. Cemiyet dönemin önde gelen ayd�nlar� ve devlet adamalar�n�n bulu�tu�u bir

kurum olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Kurulu�unun üzerinden fazla zaman geçmemesine

ra�men Osmanl� Devletinin girdi�i büyük sava�larda devletine ve milletine çok büyük

yard�mlar� olan bu kurumun k�sa sürede güçlenmesinin ve halk taraf�ndan özümsenmesinin

ard�nda yatan gerçek halk�n devlet ve milletine olan borcunu ödeme dü�üncesinin Hilal-i

Ahmer Cemiyeti içinde hayat bulmu� olmas�d�r.
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The Red Cross, which was established in the XIX. Century Europe was the world fist

humanitarian organisation. This thesis is about the establishment and the first years of The

Ottoman Red Crescent, which was formed as a counterpart to the Red Cross. The organisation

included, outstanding members of the society such as intellectuals and government officials.

Although short after its establishment the organisation was put to test by the great wars the

Empire entered and proved to be very efficient at helping the country and nation. The

organisation grew strong with the support of the nation, the reason of this success could be

that the people saw the organisation a way to pay their dept to the country.
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ÖNSÖZ

�nsanl�k, tarihi boyunca sava� ve do�al afetler gibi birçok y�k�m ya�am��t�r. �nsanlar

bazen kendi kendilerine bu s�k�nt�lar�n üstesinden gelmeye çal���rlarken bazen de devlet

yard�m�yla bu s�k�nt�lar�n� a�maya çal��m��lard�r. Ancak öyle y�k�mlar ve öyle kay�plar vuku

bulmu�tur ki yeryüzünde, bir devletin kendi imkânlar�yla bunun üstesinden gelebilmesi

mümkün olamam��t�r. ��te bu tür kaoslar, insanlar aras�nda devletler ve siyasetler üstü bir

kurumun kurulmas� fikrini do�urmu�tur.

Bugünün dünyas�nda K�z�lay ve K�z�lhaç isimlerinden en az birini duymam�� olan

kimse yoktur herhalde. Bugün bu iki kurum dünyan�n neresinden, hangi ülkesinden, hangi

inançtan, hangi fikirden olursa olsun yard�ma ihtiyaç duyan ve bu s�k�nt�lar�n� kendi

imkânlar�yla a�amayacak olan herkese ilaç, yemek, giyim ve bunlar gibi sa�l�k ve sosyal

ihtiyaçlar�n tamam�n� kar��l�ks�z götürmektedir.

K�z�lay ve K�z�lhaç kurumlar� yukar�da da bahsetti�imiz gibi uluslar ve devletler üstü

kurumlar olduklar� için herhangi bir sava� ya da boykota müdahil olmaks�z�n sava�ta ve

bar��ta tarafs�z ve dokunulmazl�klar� olan kurumlard�r. Bu da dokunulmazl�k alameti olan ve

ba�ka hiçbir kurum taraf�ndan kullan�lamayan bayraklar�yla ilan edilmi�tir.

Cumhuriyet Türkiye’si mümkün oldu�unca Osmanl� Devletinin bozulan idari ve siyasi

yap�s�na ba�l� bütün kurumlar�n� tasviye etmi�ti. Bunu yaparken amac� bu kurumlar�n

Osmanl� dönemindeki bozulmay� genç Türkiye Cumhuriyetine ta��mas�n� engellemekti. Bu

tavsiyeden muaf tutulan yaln�zca birkaç kurum vard� ve Hilal-i Ahmer cemiyeti Türkiye

Cumhuriyetinin Osmanl� devletinden devralarak tasviye etmedi�i ender kurumlardan biridir.

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanl� Yaral� ve Hasta Askerlere Yard�m Cemiyeti"

ad�yla kurulan K�z�lay, 1877'de "Osmanl� Hilali Ahmer Cemiyeti", 1923'de "Türkiye Hilali

Ahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye K�z�lay Cemiyeti" ve 1947'de "Türkiye K�z�lay Derne�i"

ad�n� alm��t�r. Kurulu�a "K�z�lay" ad�n� büyük önder Atatürk vermi�tir.

Bu çal��mada; tüm dünyada tarafs�zl�k anlay���yla hizmet veren bu kurumlar�n ilk

olu�um safhalar� ve bu olu�umun ülkemizdeki ilk yans�malar� incelenmi�tir. Osmanl� Hilal-i
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Ahmer Cemiyeti’nin kurulu�u ve Balkan Sava�lar�n�n sonuna kadar olan dönemde cemiyetin

te�kilatlanmas� ve ilk faaliyetleri incelenmi�tir.

Çal��mam�z esnas�nda ar�iv vesikalar�, o dönemde konumuzla ilgili yay�nlanm��

kitaplar, gazeteler, sözlükler, konuyla ilgili yaz�lm�� tetkik eser ve makaleler gibi

materyallerin kullan�m�n�n yan� s�ra anlat�m� peki�tirmek amac�yla resim ve tablolara da yer

verilmi�tir. Konuyla ilgili yap�lacak ara�t�rmalarda esas te�kil edecek belgeler bugün

Etimesgut / Ankara’da ikamet etmekte olan K�z�lay Ar�ivinde yer almakta olup bu ar�iv �u an

için ara�t�rmac�lara kapal�d�r. Ar�ivin hizmet vermemesinin nedeni ise bugüne kadar çok kötü

bir fiziki ortamda saklanan belgelerin daha fazla tahrip olamamas� için K�z�lay’�n yeni bir

binaya ta��n�yor olmas� ve bunun yan� s�ra Prof. Dr. Seçil AKGÜN ba�kanl���nda yürütülen

tasnif ve katalog çal��malar�d�r.

Kaynaklarda verilen Rumi takvim esasl� tarihler Türk Tarih Kurumu’nun resmi

internet sayfas�ndan ula��lan tarih çevirme k�lavuzu vas�tas�yla Miladi tarihe çevrilmi�tir.

Dönemin siyasi olaylar�na pek fazla de�inilmemi� sadece olaylar�n anla��labilmesi

aç�s�ndan kolayl�k sa�lamas� için konu bütünlü�ünün bozulmamas�na gayret gösterilerek

dönemin siyasi yap�s� ve siyasi olaylar�na yüzeysel olarak de�inilmi�tir.

Bu çal��man�n haz�rlan��� s�ras�nda her a�amada büyük yard�mlar�n� gördü�üm ve

çal��man�n sonuca varmas�nda çok büyük emekleri bulunan sayg� de�er hocam ve

dan��man�m Say�n Doç. Dr. Erdal AÇIKSES’e, kaynak temini noktas�nda büyük bir özveri

göstererek kaynaklara ula�mam�z� sa�layan Elaz�� K�z�lay Derne�i çal��anlar�na ve bütün

a�amalarda yard�m�n� esirgemeyen Suha O�uz Baytemur’a te�ekkürlerimi borç bilirim.

Elaz�� – 2007 Mehmet POLAT
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G�R��

DÜNYA GENEL�NDE S�STEML� YARDIM KURULU�LARININ TE�K�L�

�nsanlar�n birbirlerine yard�m etmeleri neredeyse insanl�k tarihiyle ya��tsa da bunun

sistemli bir kurulu� olarak meydana ç�kmas� ancak XIX. Yüzy�lda meydana gelebilmi�tir.

Avrupa da Salib-i Ahmer (K�z�lhaç) örgütlenmesinin olu�turulmas�, Müslüman do�u

toplumlar� aras�nda da Hilal-i Ahmer (K�z�lay) örgütlerinin kurulmas� insanl�k tarihi aç�s�ndan

gerçekten kayda de�er bir geli�medir.

Her iki örgütlenmenin de kurulu�unda esas edindikleri temel amaç sava� alan�nda

yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayr�m gözetmeksizin yard�m etmektir. Bu ulvi

amaç daha sonralar� kurumlar�n te�kilatlar�n�n geni�lemesi ve faaliyet alanlar�n�n artmas�yla

birlikte yaln�zca askerleri alanda s�n�rl� kalmam�� bütün insanlara yard�m etmeyi

amaçlam��t�r. Bunun yan� s�ra te�kilat bir süre sonra deprem, sel ve heyelanlar gibi do�al

afetlerde de insanlar�n yard�m�na ko�maya ba�lam��t�r.

Nüfus art���, sava�lar, do�al afetler ve gibi y�k�mlar tüm dünyada yard�ma muhtaç

insan say�s�n� giderek artt�rmaktad�r. Bu nedenle K�z�lay ve Kz�lhaç gibi organizasyonlar

hayati önem ta��maktad�r1.

Bu ba�lamda dü�ünüldü�ünde insanl���n birbirini yok etmek için k�yas�ya bir

mücadele içinde ya�ad��� bir dünyada bu tür cemiyetler gerçekten insana insan oldu�unu

hat�rlatan ve onu donatan ulvi de�erleri ortaya koyan, ya�at�lmas� tüm insanl�k için zaruri olan

önemli hayat damarlar�ndand�r. Atatürk’ün “Dünyan�n falanca bir yerinde bir rahats�zl�k varsa

bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahats�zl�k t�pk� kendi aram�zda olmu� gibi onunla

ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa olsun, bu esastan �a�mamak gerekir. ��te bu dü�ünü�

1 Sandoz, Yves; “The 26th International Conference of the Red Cross and Red Crescent : Myth and Reality”,

International Review of the Red Cross, no: 305, Geneva, 1995, Pp.129, 01.11.2006, 15:00

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/57JMF4; BUGN�ON, François; “Just Wars, Wars of Aggression

and �nternational Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, No: 847, 09-2002; 3.11.2006,

17:00; s. 523-546; http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/5FLCT4/$File/bugnion%20ang%20.pdf
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uluslar� bencillikten kurtar�r.2 Vecizesi K�z�lay ve K�z�lhaç örgütlerinin temel ya�amsal

prensibini özetlemektedir.

Eski ba�bakanlar�m�zdan Sadi Irmak’�n te�kilat ve kültürümüzdeki yeri üzerine yazm��

oldu�u makalesinde “K�z�lay, Türk Milletinin ruhundan ve tarihinden gelen ve adeta ikinci bir

tabiat halinde olan yard�m fikrinin yeni bir metotla, yani bat� metodu ile te�kilatlanmas�ndan

ba�ka bir �ey de�ildir. Bu müessese, ayn� zamanda bat�l�la�ma tarihimizin de bir vesikas�d�r

ve Türk müesseselerinin nas�l bat�l�la�mas� laz�m geldi�ini de gösteren bir k�lavuzdur.”3

sözleri de K�z�lay’� ve K�z�lhaç’� olu�turan dü�ünce yap�s�n�n binlerce y�ll�k Türk kültürü

içerisinde zaten var oldu�unu ancak bunun XIX. Yüzy�lda bat� metoduyla yeniden

yorumlanmas�ndan ba�ka bir �ey olmad���n� özetlemesi bak�m�ndan önemlidir. Zira sava�

alanlar�nda sadece kendi askerlerine de�il ayn� zamanda dü�man askerleri içerisinden de esir

durumda olanlara yard�m edilmesi kültürümüz içinde yer alan bir olgudur. Bunun çe�itli

örneklerini Türk tarihi içerisinde oldukça s�k örneklerle görebilmemiz mümkündür.

M�s�r, �am ve Hicaz'da Eyyubi Devletini kuran Selahaddin Eyyubi’nin 1189-1192

y�llar�nda 3.Haçl� Seferinde, Saint Jean �övalyelerinin Müslüman ordusu karargah�na gelerek,

yaral� H�ristiyanlara bakmalar�na izin verilmesi; sava��n fertler aras�nda olmaktan çok

devletler aras�nda bir ili�ki olup, ki�ilerin insan olarak de�il, asker olarak dü�man oldu�unu,

dü�man fertlerin silah�n� b�rakt�ktan sonra dü�man olarak kabul edilmeyip ya�ama hakk�

oldu�u dü�üncesinin bizim tarihimizde de çok uzun bir geçmi�e sahip oldu�unun

örneklerindendir4. Yine Türk – �slam tarihinde örneklerine her alanda rastlad���m�z vak�f

sistemi K�z�lay ve K�z�lhaç olgusunu meydana getiren dü�ünce yap�s�yla ayn� kaynaktan

do�mu�tur. Devletin vak�flar kurarak sivil ya da asker bütün vatanda�lara veya o topraklar

üzerinden geçmekte olan yabanc�lara uzatm�� oldu�u yard�m eli ve bunu yaparken hiçbir

ayr�m gözetmeden olu�turulmu� olmalar� tarihimizde insana verilen de�erin ve ihtiyaç

sahibine yap�lan yard�m esnas�nda ayr�m gözetilmemesi bunu do�rular niteliktedir.

Bu sistematik dü�ünce yap�s�n�n olu�umunda dünya genelinde Hümanist dü�ünce

yap�s�n�n devletlerin sava� stratejileri üzerinde etkinlik kazanmaya ba�lamas� önemli bir yer

tutmaktad�r. Böylece sava� alanlar�nda tarafs�z olarak nitelendirilen ve dokunulmazl���

2 Karal, Enver Ziya; Atatürk’ten Dü�ünceler, Ank. 1981, s. 137
3 Irmak, Sadi; K�z�lay Dü�üncesinin Tarihimizden Gelen Kaynaklar�”,K�z�lay Dergisi, No: 13-14, Ankara,
1964, s. 16
4 Türkiye K�z�lay Derne�i; K�z�lay; Ankara, 1995, s. 1
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bulunan bir yard�mseverler ordusunun olu�umuna zemin haz�rlanmaya ba�land�. Bu

dü�üncenin ve olgunun olu�umuyla birlikte sava� meydanlar�nda insan olma ö�esinin önem

kazanmas�n� sa�layan uluslar aras� hukukun öncülerinden olan Hugo Grotius “De jure Belli et

Pacis” (Harp ve Bar�� Hukuku) isimli eserinde ülkeler aras� silahl� çat��malarda insanl�k

kurallar�n�n gözetilmesinin önemini vurgulam��t�r.5 Bu dü�ünce Jan Jacques Russeau’nun

sava��n insanlar aras� de�il devletleraras� bir olgu oldu�u ve silahs�z birinin dü�man

say�lamayaca�� gibi fikirleriyle desteklenmi�tir. Avrupa ayd�nlanma dönemi dü�ünce

hayat�n�n geli�iminde önemli rol sahibi bu ki�ilerin dü�ünceleri temelde bir K�z�lhaç

olgusunun olu�umu için gerekli fikri zemini haz�rlamaya ba�lam��t�r.

1859 y�l�nda Frans�zlar�n Avusturya kuvvetlerine yenilmesiyle sonuçlanan Salferino

sava��n�n en kanl� sahnelerine bir i� seyahati esnas�nda tesadüfen �ahit olan ve sava� an�n�

bizzat izleyen �sviçreli Jean Henry Dunant, gözlemlerini 1862 y�l�nda yay�nlad�. Orijinal dili

Frans�zca olan “Un Souvenir de Solfêrino” (Bir Salferino Hat�ras�) isimli eser uluslar üstü bir

yard�m kurulu�unun olu�turulmas� fikrinde bir dönüm noktas� olu�turdu.

Dunant’�n bar�� zaman�nda yeti�tirilecek ve sava� zamanlar�nda hiçbir ayr�m

gözetmeden yaral�lar�n tedavisiyle me�gul olacak bir cemiyet kurulmas� ve bunun için

kongreler yap�lmas� teklifi k�sa sürede tüm Avrupa’da destek buldu. Dunant’�n görü�lerine

destek veren Cenevre Halk �daresi Derne�i (La Societe Genevoise d’Utilite Publique) ba�kan�

Gustave Moynier’in öncülü�ünde �sviçre Federal Konseyi (Le Consêille Fêdêrale Suisse)nin

ça�r�s�yla askeri yararl�lara yard�m derne�i kurmak amac�yla Cenevre’de 5 ki�ilik bir

komisyon olu�turulmu�tur. Bu komisyon K�z�lhaç’�n temeli olarak kabul edilmektedir. 17

�ubat 1863 tarihinden itibaren “Uluslar Aras� Askeri Yaral�lara Yard�m Derne�i” ad� alt�nda

olu�turulan dernek bu amaca yönelik toplant�lar�na ba�lam��t�r.6

Böylece at�lan ad�mlar 1864 y�l� A�ustos ay�nda �sviçre Federal Hükümetinin

öncülü�ünde Cenevre’de bir uluslararas� konvansiyonun toplanmas�yla sonuçland�.

Konvansiyonun Cenevre’de toplanmas� ya da böyle bir giri�ime merkez olarak Cenevre’nin

seçilmi� olmas� keyfi al�nm�� bir karar olarak görülmemelidir. François Bugnion Cenevre ve

K�z�lhaç isimli makalesinde bu nokta üzerine temas ederek Cenevre’nin yüzy�llar boyu

Avrupa’n�n merkezi olarak görüldü�ü hatta bu durumun Roma imparatorlu�u dönemine kadar

5 Türk K�z�lay Derne�i; 73 Y�ll�k Hayat� 1877 – 1949; Ankara 1950. s. 5
6 Coursier, Henri;Milletler Aras� K�z�lhaç, Ankara, 1964. s. 15
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dayand���ndan bahsederek böyle birle�tirici bir kurum için olabilecek en ideal merkezin böyle

birle�tirici bir �ehir olmas� gerekti�inden bahsetmektedir7.

Resim 1; Salib-i Ahmer’in Kurulu�unda Eme�i Geçen Be� Öncü; Henry Dudant, General G.H. Dufour

Gustave Moynier, Dr. Th. Maunoir, Dt. Louis Appla; Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den

K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 9

Cenevre’de kararlardan üçü oldukça önemlidir ve bu kararlar te�kilat�n temelini

olu�turur. Bu kararlar; uluslararas� yard�m derneklerinin kurulmas�, sava� alan�nda bu dernek

mensuplar�na dokunulmamas� ve sava� s�ras�nda ayr�m yapmaks�z�n yard�mda bulunulmas� ve

son olarak �sviçre bayra��n�n tersi olan beyaz zemin üzerine k�rm�z� haç�n te�kilat�n sembolü

olmas� noktas�nda al�nan ortak kararlard�r8. Bu sayd���m�z ilkeler komisyona kat�lan ülkeler

taraf�ndan Cenevre Sözle�mesi ile 22 A�ustos 1864 tarihinde resmile�tirilirken buraya delege

göndermeyen ve imzalamayan di�er ülkeler içinde bu sözle�meyi imzalamalar� için bir y�l

süre tan�nd�. Sözle�meye tüm dünya genelinde yo�un bir kat�l�m oldu. Sözle�mede kurumun

din ve mezhepler üstü bir kurum oldu�unun vurgulanmas� baz� Avrupa ülkeleri taraf�ndan ho�

7 BUGN�ON, “François; Geneva And The Red Cross”, International Geneva Yearbook, Vol: XIX. 2005-2006,
Pp. 9
8 DUNANT, Henri ; Bir Solferino Hat�ras�, Çev.: Nermin ARPACIO�LU, Türkiye K�z�lay Derne�i, 1964,
Ankara, s. 74
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kar��lanmasa da özellikle Vatikan’�n imzalamas�yla di�er Avrupa ülkeleri de sözle�meyi

imzalad�lar. Sözle�menin imzas� �u s�rayla gerçekle�mi�tir9.

Fransa 22 Eylül 1864

�sviçre 1 Te�rinievvel (Ekim) 1864

Belçika 14 Te�rinievvel

Felemenk 29 Te�rinisani (Kas�m) 1864

�talya 4 Kânunuevvel (Aral�k) 1864

�spanya 5 Kânunuevvel 1864

�sveç - Norveç 13 Kânunuevvel 1864

Danimarka 16 Kânunuevvel 1864

Bad 16 Kânunuevvel 1864

Prusya 4 Kânunusani (Ocak) 1865

Yunanistan 17 Kânunusani 1865

�ngiltere 17 Kânunusani 1865

Maklenburg Severin 9 Mart 1865

Türkiye 5 Temmuz 1865

Würtenberg 2 Haziran 1866

Hess 22 Haziran 1866

Bavyera 30 Haziran 1866

Avusturya 12 Temmuz 1866

Portekiz 9 A�ustos 1866

Saksonya 25 Te�rinisani (Ekim) 1866

Rusya 22 May�s 1867

Papal�k Makam� 9 May�s 1867

Romanya 3 Kânunuevvel 1874

�ran 5 Kânunuevvel 1874

Salvador 30 Kânunuevvel 1874

Karada� 29 Te�rinisani 1875

S�rbistan 27 Mart 1876

Bolivya 16 Te�rinievvel 1879

�ili 15 Te�rinisani 1879

9 Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, TBTK; 13490, s. 5–7
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Arjantin 25 Kânunuevvel 1879

Peru 22 Nisan 1880

Cemahir-i Müttefika (ABD) 1 Mart 1882

Bulgaristan 1 Mart 1884

Japonya 5 Haziran 1886

Lüksemburg 5 Te�rinievvel 1888

Kongo 26 Te�rinisani 1888

Venezüella 9 Temmuz 1894

Siyam 29 Haziran 1895

Afrika Cenubu 28 Eylül 1896

Oranj 28 Eylül 1897

Nijerya 16 May�s 1898

Honduras 16 May�s 1898

Uruguay 30 May�s 1900

Kura 8 Kânunusani 1903

Guatemala 24 Mart 1903

Çin 29 Haziran 1904

Meksika 20 Nisan 1906

Brezilya 30 Nisan 1906

Kolombiya 7 Haziran 1906

Almanya �mparatorlu�u 12 Haziran 1906

Paraguay 31 May�s 1907

Haiti 24 Haziran 1907

Küba 25 Haziran 1907

Dominik 25 Haziran 1907

Osmanl� devleti her ne kadar olu�turulan ilk Cenevre komisyonuna delege

göndermediyse de, di�er ülkelere tan�nan bir y�ll�k süreyi kaç�rmayarak 5 Temmuz 1865'te

mukaveleyi imzalad�. Osmanl�n�n son dönem ayd�nlar�n�n büyük ço�unlu�unun k�sa süre

içerisinde te�kilatta yer almas� bu cemiyeti Osmanl�n�n sosyo-kültürel dinamikleri içerisinde

önemli bir noktaya ta��m��t�r.

Hilal-i Ahmer için çal��malarda bulunmak hem insani bir vazife hem devlet hizmeti

hem de sosyo-kültürel bir çal��ma olarak ele al�nmaya ba�lanm��t�r. Kültürel anlamda bir
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moda olarak ta sayabilece�imiz bu çal��malara verilecek en güzel örnek ise saray içerisinde

dahi valide sultandan, padi�ah�n e�lerine cariyelerinden di�er saray çal��anlar�na var�ncaya

kadar hepsinin cemiyet için çal��malar yapmalar� ya da sürekli yard�mlarda bulunmalar�d�r10.

CENEVRE SÖZLE�MES�

(22 A�USTOS 1864)

Dünya genelinde sistemli yard�m kurulu�lar�n�n temelinin at�lmas�nda ba�lang�ç

noktas� olu�turan Cenevre Sözle�mesinde yer alan maddeler ana ba�l�klar halinde a�a��da

verilmi�tir11.

Birinci Madde: Sabit ve Seyyar askeri hastaneler sava� esnas�nda tarafs�z kabul

edilecek. Bunlar içerisinde yaral� ve hastalar bulundu�u sürece muharip ordular taraf�ndan

himaye edilecek. E�er bu tarafs�z hastaneler askeriyeyle korunuyor olursa hastanenin

tarafs�zl��� kald�r�lacak.

�kinci Madde: Sabit ve seyyar hastanelerin çal��anlar� ve tedavi edilecek hastalar�

bulundu�u sürece tarafs�zl�klar� devam edecek.

Üçüncü Madde: Hastane çal��anlar� çal��t�klar� bölge dü�man eline geçse bile isterse

burada çal��maya devam edebilecek hatta arzu etti�i takdirde mensup oldu�u orduya

gidebilecektir. Bu durumda askerin himayesi alt�nda dü�man ileri karakollar�na teslim

edilecektir.

Dördüncü Madde: Seyyar hastaneler dü�man eline geçen bölgeden çekilirlerken

hastane e�yas�yla birlikte topyekûn çekilebilecekler. Sabit hastanelerde çal��anlar çal��t�klar�

bölgenin dü�man eline geçmesi halinde kendi ordular�na kat�lma talebinde bulunabilecek

ancak çekilme esnas�nda yaln�zca kendi �ahsi e�yalar�n� götürebileceklerdir. Sabit

hastanelerin e�yalar�na el konulabilecektir.

10 OHAC Salnamesi 1340; s. 56–57
11 Ahmet Midhat; Hilal-i Ahmer – Cemiyeti �nsaniyenin Tarihi, isimli eserinde bu sözle�menin Hilal-i
Ahmer’de bulunan, devlet taraf�ndan kabul edilen metninin Frans�zcadan tercüme oldu�unu ve metin içerisinde
yanl��l�klar�n bulundu�unu belirtmektedir. Metnin as�l tercümesi olarak ta kendi eserinde vermi� oldu�u
sözle�me metnini göstermektedir. Bkz. Ahmet Midhat; Hilal-i Ahmer – Cemiyeti �nsaniyenin Tarihi, K�rk
Anbar Matbaas�, �stanbul, 1879. s. 29
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Be�inci Madde: Kaybedilen topraklarda ya�ayan ahali yaral�lara yard�m edip onlara

evlerinde tedavi için bakarlarsa o hane sakinleri sava� esnas�nda tarafs�z kabul edilecek. Bu

durum muharip ordu komutanlar� taraf�ndan halka duyurulacakt�r.

Alt�nc� Madde: Hangi milletten olursa olsun yaral� askerler ve muhtaçlar kabul ve

himaye edilecektir. �çinde bulunulan durum müsait oldu�unda kar�� ordu askerlerinin

bulundu�u ileri karakollara teslim edilmeleri ba�komutanlar�n salahiyeti alt�nda olacakt�r.

Yaral�lar ve bunlar� sevk edenler tamamen tarafs�zl�k himayesi alt�ndad�rlar.

Yedinci Madde: Hastaneler ve çal��anlar� için bir tarafs�zl�k alameti seçilecek. Bu

alamet daima devlet sanca��yla birlikte seçilecektir. Tarafs�zl�k halinde bulunanlar da bu

alameti kollar�nda ta��yacakt�r.

Sekizinci Madde: Ba�kumandanlara hükümetleri nezdinde bu sözle�me maddeleri

bildirilecek ve onlarda harp an�nda bunu tatbik edeceklerdir.

Dokuzuncu Madde: Cenevre sözle�mesini imza için delege göndermeyen devletlere

i� bu mukaveleyi imzalamalar� için bir y�l müddet tan�nm��t�r.

Onuncu Madde: �� bu mukavele 1864 senesi A�ustosunun 22.günü mensup olduklar�

devlet nam�na bu mukaveleyi imzalam�� ve hükümlerini kabul etmi�lerdir.



B�R�NC� BÖLÜM

H�LAL-� AHMER’�N KURULU�U

1. OSMANLI DEVLET�N�N CENEVRE SÖZLE�MES�N� �MZALAMASI VE

OSMANLI ÜLKES�NDE YAPILAN ÇALI�MALARI

Osmanl� devletinin Cenevre mukavelesini imzalad��� dönem incelendi�inde devletin

uzun y�llardan beri yenile�me hareketleri içerisinde bocalad���n� ve hem toprak kayb�

aç�s�ndan hem de içteki yerle�ik düzenin yitirilmi� olmas� bak�m�ndan oldukça s�k�nt�l�

dönemlerden geçmekte oldu�unu görmekteyiz. Bu dönemde Osmanl�lar art�k y�llarca

tahakkümleri alt�nda tuttuklar� Avrupa’n�n her yönden gerisinde kald�klar�n� kabul etmi�ler ve

bunun bir neticesi olarak yenile�me hareketlerine büyük a��rl�k vermi�lerdir. Bu yenile�me

hareketlerinin sistematik ve geni� kapsaml� ilk ad�mlar�ndan biri olan Nizam-� Cedid

hareketini bir anlamda Osmanl� devletini Avrupa’n�n ilim, sanat, ziraat, ticaret ve medeniyette

yapt��� ilerlemelere ortak yapmak için giri�ti�i yenilik hareketlerinin bütünüdür diyebiliriz1.

Bu yenile�me hareketleri Osmanl� devletinin sonuna kadar devam etmi�tir. Ancak ister devlet,

ekonomi, e�itim ve toplum kurumlar� alanlar�nda bat�dan bir �ey alarak eski yap�n�n bir

yan�na onu takma giri�imleri biçiminde olsun, ister kay�ts�z �arts�z her yönden bat�l�la�ma

slogan� yürütülmesi biçiminde olsun bu bat�l�la�ma süreci kolay ve tümüyle ba�ar�l�

olmam��t�r2.

Her ne kadar devlet bu bat�l�la�ma çabalar� içerisinde k�vranmaktaysa da yinede bat�da

ba�layan yeni birlik hareketine kay�ts�z kalm��t�r. Cenevre’de Avrupal� devletler taraf�ndan

imzalanan bu mukaveleye Osmanl� devletinin kay�ts�z kal���n� kendine pratikte siyasi veya

askeri alanda bir yarar sa�lamayaca�� dü�üncesi etkili olmu�tur. Cenevre mukavelesinin 32.

maddesi kongreye kat�lmayan devletlere sözle�meyi imzalamalar� için bir y�l süre tan�yordu3.

Osmanl� devleti mukaveleyi imzalamamas�na kar��n delege göndermeyen devletler için

tan�nan bu bir y�ll�k süreyi de�erlendirmi�, “bir fayda ummamakla birlikte bir mazarrat da

1 Karal, Enver Ziya; Osmanl� Tarihi, C.V, TTK, 1983, Ankara, s. 61
2 Berkes, Niyazi; Türkiye’de Ça�da�la�ma , YKY, �stanbul, 2002, s. 28
3 Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi; Amedî Matbaas�, �stanbul, 1340, s. 21
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gelmeyece�i”4 dü�üncesiyle Osmanl� Devleti 5 Temmuz 1865 tarihinde Cenevre Sözle�mesini

imzalam��t�r5.

Osmanl� Devleti 1867 tarihinde Paris’te toplanan ilk K�z�lhaç kongresine Alman as�ll�

Dr. Abdullah Beyi göndererek kat�lm��t�r. Ancak Abdullah beyin kongreye gönderilmesi

Osmanl� Devleti yöneticileri aras�nda cemiyetin bir fayda sa�lamayaca�� dü�üncesinin

de�i�mesi olarak anla��lmamal�d�r. Çünkü Abdullah Bey �stanbul’a döndü�ünde cemiyetle

ilgili faaliyetler noktas�nda bekledi�i deste�i göremedi�i gibi böyle bir kurumun daimi surette

ya�ayamayaca�� gibi yorumlarla da kar��la�m��t�r6.

Resim 2; Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Kurucular�ndan Dr. Abdullah Bey; Akgün, Seçil; Ulu�tekin;

Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 13

Ancak bu gibi olumsuz dü�ünceler Abdullah Beyi amac�ndan vazgeçirmemi�

dinletemeyece�ini bile bile yinede amaçlar�n� her f�rsatta dile getirmi�tir. Devlet adamlar�n�n

genelinde bu cemiyete kar�� genel bir kay�ts�zl�k görülse de Abdullah Beyin �srarl� mücadelesi

sonuç vermi� ve Serdar-� Ekrem Ömer Pa�a bu konuda Abdullah beyi desteklemi�tir. Bunda

S�rbistan ile yap�lan sava�ta cemiyetin eksikliklerinin görülmü� olmas� da büyük bir etkendir7.

4 Ahmet Midhat Efendi, Hilal-i Ahmer-Cemiyeti �nsaniyenin Tarihi, K�rk Anbar Matbaas�
�stanbul, 1879, s. 53
5 K�z�lay ve K�z�lhaç’�n Milletleraras� Kaynaklar, Türkiye K�z�lay Derne�i, Ankara, 1964, s. 13-17
6 Ahmet Midhat Efendi; a.g.e.; s. 55-56
7 Ahmet Midhat Efendi; a.g.e.; s. 71
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1.a. Mecruhin ve Marday� Askeriyeye �mdat ve Muavenet Cemiyetinin kurulu�u

ve Tüzü�ünün ba�l�ca maddeleri

Bütün bu çal��malar sonunda etkisini göstermi� K�r�ml� Dr. Aziz Beyinde katk�lar�yla

T�bbiye Naz�r� Marko Pa�a ba�kanl���nda “Mecruhin ve Marday� Askeriyeye �mdat ve

Muavenet Cemiyeti kurulmu�tur8. 11 Haziran 1868 tarihinde ilk olarak 22, daha sonra 25

kurucu üye ile örgütlenen cemiyet Sultan Abdülaziz’den de destek görmü�tür. Cemiyete 43’ü

hekim olan 66 üye kurucu üye kat�lm��t�r. Bu kurucu üyeler aras�nda Ömer Rü�tü Pa�a, Veli

Pa�a, Serdar-� Ekrem Ethem Pa�a, Mekteb-i T�bbiye-i Mülkiye-i �ahane Müdürü K�r�ml� Dr.

Aziz Bey, Mr. Ch. Curtis, Baron Prokeschosten, Avusturya Sefiri gibi önemli ki�iler

bulunmaktayd�.9

Bu geli�melerin hemen akabinde biryandan cemiyetin geçici yönetim kurulu

olu�turulurken biryandan da cemiyetin tüzü�ünü haz�rlayacak bir komisyon olu�turulma

çabas� içerisine girilmi�ti. Bunun yan� s�ra Avrupa’da devlet yöneticilerinin ve saraylar�n bu

tür cemiyetlere ne kadar destek ve önem verdikleri a�ikârd�. Bundan dolay� saray�n da

deste�inin büyük oranda sa�lanmas�na önem verildi. Saraydan ba�layacak bu yay�lma bir süre

sonra Osmanl� toplumu içerisinde sosyo-kültürel bir moda haline gelecek cemiyet o dönemin

ayd�nlar�n� bünyesinde bar�nd�ran entelektüel bir kimli�e bürünecektir. Bunun yan� s�ra

sarayda Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan’�n bu kurulu�a vermi� oldu�u

destek daha sonra di�er saray kad�nlar� taraf�ndan da devam ettirilmi�tir. Buda bir süre sonra

ülke genelinde han�mlar�n bu cemiyete yo�un ilgisini göstermesinde etkili olmu�tur.

22 Nisan 1869 tarihinde Berlin’de toplanan uluslararas� kongre dünya genelinde

olu�um süreci içerisinde bulunan bu tür yard�m kurulu�lar�n�n çal��ma sistemleri ve

yap�lanmalar� hakk�nda de�erlendirmelerin yap�lmas� bak�m�ndan önemlidir. Kongrede

Cenevre sözle�mesi gere�i olu�turulan cemiyetlerin en önemli özelli�i olarak

nongovernmental (Uluslararas� hükümetlerle ilgisi olmayan) olma özellikleri

vurgulanm��t�r10.

8 OHAC Salnâmesi 1340; s. 24
9 Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 15
10 BUGN�ON, François; “Red Cross Law”, International Review of The Red Cross, No: 308, 1995, Pp. 493
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Kongreye Osmanl� Devleti ad�na Dr. Abdullah Bey ve Paris Büyükelçili�inde askeri

ate�e olarak görevli Binba�� Hüseyin Bey temsil kat�lm��lard�r11. Burada cemiyetin kurulu�

a�amas�n�n tamamlanmak üzere oldu�u ve cemiyetin Osmanl� içerisinde k�sa zamanda

güçlenece�i vurgulan�rken ayn� zamanda Osmanl�n�n Avrupa’dan gelen her türlü yenili�e

aç�k oldu�u ve Osmanl� toplumunun bu yeniliklerin destekçisi oldu�u vurguland�.

Konferansta Osmanl� Devleti Hilal-i Ahmer Cemiyeti te�kilat�n�n ilk yönetici kadrosu da ilan

edilmi�tir.

Ba�kan: Marko Pa�a

B. Yard�mc�s�: Dr. Mongeri

Genel Sekreter: Dr. Abdullah Bey

Sekreter Yard�mc�s�: Dr J. De Ceastro

Sekreter Yard�mc�s�: Dr. Const. Limonides Bey

Muhasebeci: Charles G. Curtis

Resim 3; Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin �lk Ba�kan� ve Kurucular�ndan Dr. Marko Pa�a; Akgün,

Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 17

11 Çapa, Mesut; K�z�lay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti 1914–1925, Ankara, 1989, Ankara Üniversitesi �nk�lâp
Tarihi Enstitüsü (Bas�lmam�� Doktora Tezi); Ankara, 1989
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Cemiyet tüzü�ünün ba�l�ca baz� maddeleri belirlenerek cemiyet bu tarihten itibaren

faaliyete ba�lad���n� bütün Avrupa ülkelerine duyurmu�tur. Cemiyetin ilan etmi� oldu�u

tüzü�ün ba�l�ca maddeleri ise �öyle özetlenebilir.12

Madde 1: Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti, öncelikli olarak elindeki tüm olanaklar�

kullanarak sava� alanlar�ndaki hasta ve yaral�lar�n ac�lan�n dindirmeye çal��may� hedefler.

Madde 2: Cemiyet, y�ll�k aidat� 100 kuru� olan kurucu üyelerden, y�ll�k aidat� en az

200 kuru� olan asil üyelerden ve y�ll�k aidat ödemeksizin 100 kuru� veya Cemiyet'e gerekli

araç-gereç ba���lar�nda bulunan ya da Cemiyet etkinliklerine katk�da bulunan Cemiyet

Yönetim Kurulu taraf�ndan kabul edilmi� üyelerden olu�ur. Cemiyet, projelerinin

gerçekle�mesinde özverili ve inançl� çal��malar�yla de�erli katk�larda bulunan ki�ileri, genel

kurul karar�yla onur üyesi yapabilir. Kad�nlar da yukar�da belirtilen esaslar çerçevesinde

Cemiyet üyesi olabilirler. Bu madde de cemiyete kad�nlar�nda kabul edilece�i fikrinin

belirtilmi� olmas� II. Me�rutiyet döneminde kad�nlar�n toplum içindeki sosyalliklerinin

artt�r�lmas� için yap�lan faaliyetlerden biri olarak gösterilebilir.

Madde 3: Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1863 Uluslararas� Konferans�'n�n

Osmanl� Hükümeti'nin de onaylad��� 22 A�ustos 1864'te imzalanan Cenevre Anla�mas�’n�n

genel ilkelerini ve Paris Konferans�’nda yard�m cemiyetlerinin askeri sa�l�k hizmetlerinin

tarafs�zla�t�rmas�na ili�kin ek düzenlemelerini kabul eder.

Madde 4: Cemiyet çal��malar�n�n yönetimi, Deniz ve Sava� bakanlar�n�n onursal

ba�kanl���n� yapt��� �stanbul'da Merkez ve Yüksek Kurulu'nca yürütülmektedir. Merkez

Kurul, asil ve kurucu üyelerden Genel Kurulca be� y�l için seçilen 30 üyeden olu�ur. Her y�l

üyelerin be�te biri yenilenir. Kura sonucu üyeli�i sona eren üyeler, yeniden seçilebilir.

Kurulun üye say�s� gerekirse art�r�labilir.

Madde 5: Kurul üyeleri, aralar�ndan bir ba�kan, iki ba�kan yard�mc�s� bir genel

sekreter ve bir veznedar görevlendirir. Kurul, üç y�l için, üyeleri aras�ndan 15 ki�iden olu�an

�stanbul'daki Merkez Yönetim Kurulunda atar. Kurul ba�kan�, iki ba�kan yard�mc�s�, genel

sekreter ve veznedar Yönetim Kurulu üyeleridir. Yönetim Kumlu 5 üyeden ba�ka 10 üye daha

12 M. Ulu�tekin; S. Akgün, a.g.e., s. 18-19
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atar. �htiyaç yada sava� durumunda, Yüksek Kurul usulüne uygun biçimde Yönetim Kurulu

üye say�s�n� artt�rabilir. Yönetim Kurulu, üyeleri yeniden seçilebilir.

Madde 6: Merkez Yönetim Kurulu, araç - gereç ve personelle ilgili gerekli i�leri

örgütler. Merkez Yönetim Kurulu, çal��anlar�n�n mesleki e�itimini yapt�r�r, yard�m istenen

tüm alanlarda duyulan gereksinimlerini kar��lar, yard�m ve ba���lar kabul eder ve hizmetlerin

gerektirdi�i gibi onlar� kullan�r. Merkez Yönetim Kurulu, etkinliklerin sa�l�kl� yürümesiyle

ilgili al�nacak önlemlerin onaylanmas�n� sa�lamak amac�yla bakanlarla görü�ür, yabanc�

merkez yönetim kurullar�yla ve alt birimleriyle ili�ki kurulmas�n� sa�lar. Kurum, ba�kalar�n�

savunmak için sava� alanlar�nda ya�amlar�n� tehlikeye atan ve kanlar�n� dökenlerin ac�lar�n�

dindirmek için, hiçbir ç�kar beklemeksizin çabalad���n� ve yapt��� etkinlikleri geni� halk

kitlelerine anlatarak halk�n yald�m duygular�n� kamç�lay�p ilgilerini kazanmaya çal��acakt�r.

Madde 9: Cemiyet’in geli�mesi ve di�er illerde halk�n Cemiyete ilgi duymas�

durumunda, Yüksek Kurul, Merkez Yönetim Kuruluna ba�l� alt yönetim kurullar� kurabilir;

(�stanbul d���nda) kurulacak alt yönetim kurullar� merkez yönetim kurullar�na ba�l� ve e�it

statüde olacaklard�r. Kurumun sa�l�kl� çal��mas� için kaç�n�lmaz olan eylem birli�i, elden

geldi�ince güçlü bir merkeziyetçilik gerektirir. Bu ba�lamda, ta�radaki yönetim kurullar�,

�stanbul'daki Merkez Yönetim Kuruluna düzenli rapor göndermek ve toplanan ba���larla

aidatlar� Merkez Yönetim Kurulu emrinde tutmak zorundad�r.

�stanbul d���ndaki yönetim kurullar� da Merkez Yönetim Kurulu gibi olu�acakt�r. �ube

üyeleri, Bölge Yönetim Kurulunu olu�turacak 30 üyeyi seçmek için, bölge merkezlerinde

toplan�rlar, Seçilen üyeler de bir ba�kan, iki ba�kan yard�mc�s�, bir sekreter, bir veznedar ve

Bölge Yönetim Kurulunu olu�turacak 10 üyeyi atar.

Kad�nlar, bütün ülkelerdeki yard�m cemiyetlerinde özellikle çaresiz ve dü�kün

yaral�lara uzanarak yapt�klar� yard�m çal��malar�ndaki büyük rollerini kan�tlam��

bulunmaktad�rlar. O halde, gerekli ko�ullar sa�lanabilirse, üst tabakaya mensup bir han�m�n

himayesinde bir Kad�nlar Yönetim Kurulu kurulabilirlerdi. Kad�nlar Yönetim Kurulu,

üyelerinin yard�m etkinliklerine aktif olarak kat�labilmelerini sa�layacakt�r. Kad�nlar Yönetim

Kurulu, Yüksek Konsey Genel Sekreteri'nin arac�l���yla Merkez Yönetim Kurulu'yla ili�ki

kuracakt�r. Merkez Yönetim Kurulu da Cemiyet'le ilgili bilgileri Kad�nlar Yönetim Kurulu'na

aktarmak zorundad�r.
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1.b. Te�kilatlanmada Ya�anan s�k�nt�lar

Osmanl� Devleti bu dönemlerde art�k gerileyi�in sebeplerinin kendi iç dinamiklerinde

ya�anan bozulma ve ça��n gerisinde kalmaktan kaynakland��� fikrine varm�� ve çözümü

bat�l�la�mada aramaya ba�lam��t�. Ancak Avrupal� devletlerin Osmanl� üzerinde oynam��

olduklar� siyasi oyunlar Osmanl�y� belli noktalarda özelliklede askeri alanda tedirgin

etmekteydi. Osmanl�lar, �sviçre’de imzalanan Cenevre mukavelenamesini tan�nan bir y�ll�k

süre zarf�nda ilk imzalayan devletlerden olmu�sa da cemiyetin ülke içinde evrensel projeye

uygun te�kilatlanmas� bu tür tedirginliklerin giderilmesine ba�l�yd�. Böyle bir durumda

Avrupa kökenli bu yard�m hareketi yanl�� anla��lm�� ve sava� esnas�nda her milletten tarafs�z

olarak kabul edilen baz� insanlar�n ordu içine s�zabilece�i dü�üncesi özellikle askeri

makamlarca tedirginlikle kar��lanm��t�. Buda Cenevre sözle�mesine imzayla kurulmas� ve

ülke genelinde te�kilatlanmas� taahhüt edilen cemiyetin kâ��t üzerinden ç�karak ülke

genelinde te�kilatlanmas�n� neredeyse imkâns�z k�l�yordu.

Cemiyetin problemlerinin en ba�l�cas� te�kilat�n ülke içinde özümsenmesiyle ilgili

olan�yd�. Yukar�da da k�saca de�indi�imiz gibi Osmanl� ülkesinde Marday� Askeriyeye

Muavenet Cemiyeti sivillerin askerinin i�ine kar��mas� ya da daha kolay casusluk faaliyetleri

anlam�n� ta��yordu sanki. Bundan dolay� cemiyetin var olu� nedenlerinin halka ve öncelikle

devlet adamlar�na anlat�lmas� gerekiyordu. Çünkü hükümette yukar�da bahsetti�imiz

dü�üncelerden dolay� cemiyet nizamnamesini imzalamam��t�. Cemiyet merkez komitesi de

durumun üstesinden gelebilmek ve böylesine yararl� bir kurulu�u ülke genelinde anlatabilmek

için Cemiyet-i T�bbiye-i Osmaniye Reisi Dr. Serviçen’e ba�vurarak kurulu�un anlam ve

önemini özellikle vurgulayan bir kararname haz�rlayarak resmi makamlara göndermesini

istedi. Haz�rlanan kararname metni �öyledir13.

“Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin dahi imza eylemi� oldu�u Cenevre

Mukavelenamesi'nde nazar-� mülahazaya �ayan iki nokta vard�r ki birincisi hastagan ve

mecruhin-i askeriye ile hizmet-i tedavide bulunanlar�n ve bu hizmete taalluku olan sair

zevat�n hal-i harpte bitarafl�k suretine ifra�� ve ikincisi mecruhin-i askeriyyeye iane için

�efkat-i umumiyeye müracaat olunma suretlerinden ibarettir. Birinci suret bizim ahval-i

askeriyemiz nokta-i nazar�ndan bakarak mülahaza olundu�u takdirde, denilir ki, bir Salib-i

13 Ahmet Mithad Efendi; a.g.e., s. 63-64
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Ahmer’den ibaret olan ve iktizas�na göre bir Hilal-i Ahmer'e tahvili dahi kolay görülen

Cenevre bayra��ndan maada i�in bu cihetinde yaln�z hizmet-i tedavinin müfredat ve tafsilat�

kal�r ki o dahi tamamiyle Askeri �dare-i S�hhiye’sine aid mesele hükmündedir. �kinci surete

gelince bu i� s�rf �efkat-i umumiyeye ait bir mesele olup �dare-i askeriyenin bunu te�vikten

ba�ka yapaca�� bir �ey olamaz. Elhas�l �imdilik Dersaadet’te mecruhin-i askeriyeye iane-i

umumiye ile muavenet için müsaade verilmek laz�m olup bu cemiyet birisi kad�nlara di�eri

erkeklere mahsus olmak üzere iki ��kka ayr�l�r. Efkar�m�za kal�r ise cemiyet-i mezkurenin

nizamat�n� tesise Hükümet’in müdahalesine hiç bir lüzum yoktur. Yaln�z hususat-� atiyeyi

cemiyet-i mezkureye kabul ettirmek laz�m gelir.

Evvela, �ane hususunda kimseye icbar vaki olmay�p herkes verece�ini ihtiyar�yla

vermek. Saniyen, Muavenet-i müctemia yaln�z mecruhin-i askeriyeye hasredilmek. Salisen

��bu muaveneti ifa edecek olanlar fennen bu i�e vak�f zevat taraf�ndan intihap ve

nasbedilmek. Rabian, Muavenet-i vak�a idare ve hareket-� askeriyeye tabi olmak.”

Ancak kararname devlet yöneticileri üzerinde beklenen etkiyi yapmam��t�r. Bunda

yak�n gelecekte beklenen bir sava� tehlikesi olmad��� dü�üncesinin de pay� büyüktü. Çünkü

sonuçta bu cemiyet sava� zamanlar�nda yaral� ve hasta askerleri tedavi etmekle yükümlü bir

cemiyetti, ortada herhangi bir sava� tehlikesi olmad���na göre bu cemiyetinde pek bir

ehemmiyeti kalm�yordu. Dr. Abdullah Beyin ki�isel gayretleriyle ancak bu kadar olmu�tu.

Onun ölümünü müteakip kimse cemiyeti onun gibi sahiplenmemi� sonuç olarak cemiyet 1874

tarihinde da��lmak zorunda kalm��t�.

2. H�LAL-� AHMER CEM�YET�N�N KURULU�U

2.a. Ya�anan S�k�nt�lar Nedeniyle Avrupa’dan Gelen Bask�lar

Dr. Abdullah Beyin vefat�ndan sonra cemiyete olan ilgi giderek azalm��t�. Yak�nda bir

sava� tehdidinin de olmay��� 1874 tarihinde cemiyetin faaliyetlerini durdurmas�na neden

olmam��t�. Bu durum cemiyetin Osmanl� içerisinde anla��lamad���n�n en büyük göstergesiydi.

�ki y�ll�k sessizli�in ard�ndan 1876’da balkanlarda uzun zamandan beri süre gelen

huzursuzluklar Osmanl� ve Rusya’y� sava��n e�i�ine getirmi�ti. S�rbistan ve Karada� ile

çat��malar esnas�nda yaralanan Slav askerlerine K�z�lhaç ekipleri taraf�ndan yard�m

ediliyorken, yaral� Osmanl� askerleri çaresizlik içinde k�vran�yordu.
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Bu durum yaln�zca Osmanl�lar taraf�ndan gözlenmiyordu. K�z�lhaç ekipleri de bu

durumdan rahats�z olmu�lard�. Osmanl� devleti Cenevre mukavelesine imza atm�� olmas�na

ra�men ülkesinde cemiyetin te�kilini bir türlü sa�layamam��t�. Cenevre mukavelesi, bu

�artnameyi imzalamayan ya da hükümlerini yerine getirmeyen ülkelere yard�m konusunda

çok kat�yd�. Bunun da nedeni bütün dünya devletlerini bu insanc�l kurumun bir parças�

yapmakt�. ��te bu tutum S�rbistan ve Karada� ile ya�anan çat��malarda Osmanl� askerinin

yard�m alamamas�na neden oluyordu.

Fransa Mecruhin-i Askeriye �anesi Merkez komitesi ikinci ba�kan� Mösyö Henri

Dunant ve Gustav Moynier, Cemiyet-i T�bbiye-i �ahane üyelerinden Dr. Dikran

Pe�temalc�yan’a birer mektup göndermi�lerdir14. Mektuplarda genel olarak Osmanl�

devletinin de Cenevre sözle�mesine imza atm�� bir devlet olarak bu yard�mlardan

faydalanabilece�ini Marko Pa�a ile ba�lant�ya geçerek �stanbul’da bir merkez olu�turup bunu

Cenevre’deki genel merkez arac�l���yla di�er devletlere de duyurmas� gerekti�i belirtilmi�tir.

Böylece Osmanl� askerlerinin de bu yard�mlardan faydalanabilece�ini hat�rlatarak

kendilerinin Osmanl� askerinin içinde bulundu�u bu durum kar��s�nda üzüntü içinde

bulunduklar�n� söylemi�lerdir15.

Bu mektuplardan Gustav Moynier’in mektubunu uluslar aras� alanda hizmet veren bu

cemiyetin gözünden Osmanl�lar�n bu cemiyete bak�� aç�lar�n� ve baz� devlet adamlar�n�n

çe�itli bahanelerin ard�na s���narak böyle faydal� bir cemiyeti nas�l önemsemediklerinin delili

olarak verilmi�tir16. Gustav Moynier mektubunda;

“H�dmet-i Riyasetinde bulunmakla iftihar eyledi�im komite i�tigal etti�i hidmeti için

Dersaadet'te bir heyet-i vekalete nail olamad���ndan müteessir Bu hal memalik-i sairede

bulunan yegane-i askeriye cemiyetlerinin asakiri Osmaniye'ye muavenet tedarik

edebilmelerine dahi mani oluyor. Bundan mukaddem Cenevre Muahedesi ahkam�na tatbiken

Dersaadet'te bir iane-i Mecruhin Komitesi te�ekkül eylemi� idiyse de katib-i umumisi

bulunan Doktor Abdullah Bey'in vefat�ndan beri bu komitenin ne oldu�una dair haber

al�namam��t�r.

14 Ahmet Mithad Efendi, a.g.e., s. 56-58
15 OHAC Salnamesi 1340, s. 26-27
16 Ahmet Mithad Efendi, a.g.e., s. 72-77
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Ancak itikad�m�za göre ahval-� haz�raya kar�� Devlet-i Aliyye-i Osmaniye bir

muavenet-i mecruhin cemiyeti bulundu�ur ise kendi mecruhin-i askeriyesi menafini yedd-i

muhafazaya almak ve sair cemiyetler taraf�ndan ianeten arz olunacak �eylerin hüsnü suretle

sarf ve istimalini temin edebilmek misillü bir büyük mefaat görür idi. E�er �stanbul'da böyle

bir cemiyet mevcut olub biz dahi memalik-i Sirede bulunan cemiyetlere malumat vermi� olsak,

bu halin mecruhin-i Osmaniye hakk�nda pek büyük faidesi olaca�� muhtemeldir. S�rbiya ve

Karada�'da bu misillü cemiyetler bi te�ekkül i�e bile ba�lam��lard�r. Bizim riayet etmekte

bulundu�umuz bitarafl�k herhangi millete mensub olursa olsun muharebe felaketzedelerinin

�zt�rab�n� göz önüne almay� icab ederek �u halde devlet-i Aliye ordular�nda vuku bulacak

biçaregan mecruhine yard�m edememek bizim için pek fecidir. Bilirsiniz ki Bab-� Ali Cenevre

muahedenamesini imza etmi� ve �u halde dü�man taraf�ndan kendi eline dü�en mecruhini

dahi bi-aynihi kendi mecrulan gibi tedavi ettirmek mecburiyeti alt�na girmi�tir. Ancak asakir-i

�ahanenin bu kaide-i in saniyeye riayet etmesi için Bab-� Ali tedabir-i laz�meye müracaat

eylemi� midir? Buras� meçhulümüzdür. Cenevre muahedesine i�tirak eden S�rbiya ve Karada�

e�er Devlet-i Aliye taraf�ndan dahi riayet olunur ise, bu kaide-i insaniyeye riayet eylemek

karar-� katiyyesindedirler.

Maruzat-� mesrudeden dahi müsteban olmu� olaca�� vechile zat-� alilerinden iki

cihetli bir h�dmet iltimas eyleriz ki �unlard�r: Evvela - Gerek Ma�ko Pa�a ve gerek sair icab

eden zevat nezdinde tahkikat-� lazimenin icrasiyle elyevm Devlet-i Aliye'nin mecruhin-i

askeriye iane cemiyeti tedavi-i mecruhin için ne kadar kudret ve kuvvete malik ise istilam

ederek cemiyeti mezkurenin bir i� görebilmek iktidar� oldu�u suretde bizimle bili�tirak h�dmet

etmesi için cemiyet-i mezkureyi te�vik etmek ve bilakis cemiyet-i mezkure mevcut de�il ise bu

noksan� haber etmek yani öyle bir cemiyete vucud vermek için mutalaa-i aliyeleri taraf�m�za

bildirilmek, Saniyen- Asakiri �ahane taraf�ndan Cenevre Muahedesi'ne riayet için Devlet-i

Aliyye'nin ne gibi tedabire müba�eret eyledi�i tahkik olunup bu meselenin diplomasi nokta-i

nazar�nca pek büyük bir ehemmiyeti olmakla beraber bizim o cihete müdahalemiz yok ise de

Devlet-i Aliyye'nin dü�manlar� Osmanl� asakiri yedine dü�ecek mecruhlar�na Osmanl� heyet-i

t�bbiye ve cerrahiyesi taraf�ndan ne derecelere kadar riayet ve müdavat olunaca��n� bilmek

arzusunda bulunduklar� ve cemiyetimizi dahi bitarafl�k hasebiyle bunlar�n mecruhlar�na

yard�m etmek mecburiyetinde oldu�u cihetle i�in bu ciheti dahi tahkik ve tetkik

buyrulmaktad�r. Cenevre mukavelesinin icray� faaliyeti sizin memleketinizde ne kadar

mü�külata duçar olaca��n� bilmez de�ilsek de bununla beraber ümid ederiz ki mü�külat-�

mezkureye galebe eyleyebilecektir. Vatanperverlik ve insaniyet vazifesi hem�ehrilerinizi bu
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babda bizimle hemefkar ve hemnazar olma�a sevk edecektir itikad�nday�z. Ahval-� haz�ra bu

i�e bir ehemmiyet-i müstacele istidad� verir. Binaenaleyh bu babda bir muavenet etmek ister

iseniz onu mümkün oldu�u kadar süratle bi'l-ifa her halde taraf-� acizaneme bir ce-vab irsani

sürati mahsusada rica ederim.”

�mza: Gustave Moynier

S�rbistan ve Karada� ile sava� devam ederken S�rbistan ve Karada� kendi ülkelerinde

te�kil etmi� olduklar� Salib-i Ahmer Cemiyetleri sayesinde sürekli olarak Avrupa Salib-i

Ahmer Cemiyetlerinden yard�m görüyorlard�. Osmanl� devleti bir süre Dr. Abdullah Beyin

�ahsi çal��malar� sayesinde ülkesinde cemiyeti te�kile muvaffak olmu�sa da onun ölümünden

sonra kimse cemiyet için çal��malarda bulunmam��t�.

Cenevre merkez komitesi de 8 Temmuz 1876 tarihindeki oturumunu Osmanl�n�n bu

durumuna ay�rm��t�r. Yukar�da vermi� oldu�umuz mektuplarda anlat�lanlar yaln�zca

mektuplar� gönderen ki�ilerin de�il Avrupa genelinde faaliyet gösteren Salib-i Ahmer

cemiyetlerinin ortak dü�üncesiydi. Bu nedenle de toplanan oturumun 33. tamiminde bu

konuyla ilgili olarak genel merkez �u cümleleri sarf ediyordu17.

“��bu tamim ile "Mecruhine �mdat ve Muavenet Osmanl� Cemiyeti" nin arzu ve talebini

beyan etmek isterdik. Zira dü�manlar� kadar Türk askeri de bizi dü�ündürüyor. Fakat maatteessüf

bu Cemiyet'in müessisi olan Abdullah Bey'in irtihalinden beri da��lm�� oldu�unu her hal ile ispat

ediyor. Mevcudiyetine dair malumat vermesi hakk�nda mükerreren vaki olan i�ar ve �srar�m�za

ra�men hayli zamandan beri sükutu bize bu kanaati tevlid ediyor. �stanbul'dan ald���m�z malumat da

böyle dü�ünmekle hakl� oldu�umuzu gösteriyor.”

Katip Reis

Adver Gustave Moynier

Gönderilen bu mektuplar� Dr. Pe�temalciyan Efendi Mekteb-i T�bbiye-i �ahane’de

okudu. Sadrazam Mehmet Rü�tü Pa�a te�vikiyle cemiyetin yeniden tesisi için bir kongre

toplanmas� kararla�t�r�ld�. Bu toplant�n�n gerçekle�tirilmesi için Nuriçyan ve Pe�temalciyan

efendiler görevlendirildiler.

17 OHAC Salnamesi 1340, s. 25
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2.b. Cemiyetin Kurulmas� �çin �lk Resmi Toplant� ve Kararname

12 A�ustos tarihinde Marko Pa�a Ba�kanl���nda Mekteb-i T�bbiye salonunda konuyla

ilgili ki�i ve kurulu�lar�n bir araya gelmesiyle cemiyetin durumu hakk�nda bir toplant�

gerçekle�tirilmi�tir18. Toplant� Cemiyet ba�kan� ve Mekteb-i T�bbiye Naz�r� Marko Pa�a ile

birlikte Mekteb-i T�bbiye ad�na, Dr. Serviçen Efendi ve Doktor Aziz Bey; T�bbiye-i Mülkiye

Meclisi ad�na, Dr. Kastro ve Dr. Voçino; �dare-� Sahhiye-i Askeriye ad�na �stepan Pa�a ve

Refet Bey; S�hhiye �daresi ad�na, Dr. Robertoloti Efendi ve �akir Bey Cemiyet-i Etibba ad�na,

Dr. Nuriçyan, Dr. Mortman, Dr. Pe�temalciyan ve Dr. Polyak Bahriye Nezareti ad�na, Su�yan

Bey ve Hüsnü Bey; Zab�ta ad�na, Ömer Bey kat�lm��t�r.

Bu toplant�da cemiyetin te�kilatlanmas� için; öncelikli olarak cemiyetin Osmanl�

Devleti içinde faaliyetini devaml� k�lmak için gerekli her türlü giri�imde bulunulmal�d�r.

Cenevre Mukavelesi gere�i kabul edilen sembolün ülkemizde kullan�lmas�n�n mümkün

olmamas� nedeniyle bunun yerine uygun bir sembol bulunmal�d�r. Cemiyetin te�kili için

gerekli nizamname hemen haz�rlanmal�d�r. Bu i�ler görülünceye kadar cemiyet harcamalar�

için �imdiden yard�mlar toplanmaya ba�lanmal�d�r, kararlar� al�nm��t�r.

2.c. Ya�anan Sembol S�k�nt�s�

Sembol problemi özellikle Hollandal�lar taraf�ndan cemiyetin isminin dünya genelinde

K�z�lhaç olmas�n�n önerilmesinden sonra Müslümanlar için büyük problem te�kil etmi�ti.

Bunun nedeni ise temel anlamda Hilal - Haç çat��mas�d�r. Cemiyetin kurucular� tüm dünyada

tarafs�zl�k ilkesi içerisinde hareket eden bir cemiyet kurmay� amaçlarken bu cemiyete

tarafs�zl���n sembolü olarak belirledikleri sembol cemiyet içerisinde ayr�l�k tohumlar�

serpmi�tir. Bunun ba�l�ca nedeni ise önerilen haç i�aretinin H�ristiyanl���n sembolü

olu�udur19. Mutlak surette ülkenin uzun y�llar emperyalist Avrupa devletleri taraf�ndan hedef

haline getirilmeye çal���lmas� ve içteki az�nl�k unsurlar�n sürekli problem ç�kar�yor olmas�

halk nezdinde amblemi haç olan bir kurumun te�kilatlanmas�n� ve faaliyette bulunabilmesini

mümkün k�lm�yordu. Ancak öte yandan bunun gibi uluslar aras� bir kurulu�un farkl� bayraklar

ve i�aretler ta��mas� mümkün olmazd�. Çünkü XIX. asr�n ilk yar�s�na kadar her ülke kendi

18 Ahmet Mithad Efendi, a.g.e., s. 80-81
19 Sandoz, Yves; “The Red Cross and Red Crescent emblems : what is at stake”, International Review of the
Red Cross, No: 272, Pp.405, 1989, 23.10.2006, 19:00, http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/57JMB6



21

sa�l�k ekiplerinin i�areti için farkl� bayraklar ve renkler kullan�yordu. Örne�in Avusturya

beyaz, Fransa k�rm�z�, �spanya sar� renkte bayraklarla kendi sa�l�k ekiplerini ay�rm��t�. Ancak

bu i�aretler sadece kendi askerleri taraf�ndan tan�n�yordu. Buda sa�l�k ekiplerinin, doktor ve

hem�irelerin sürekli dü�man ate�i alt�nda kalmalar�na sebep oluyordu. Çünkü dü�man askeri

taraf�ndan bu ki�i ve araçlar�n askeri bir amaca hizmet edip etmedikleri bilinemiyordu20. Bu

nedenle Cenevre’de al�nan en önemli kararlardan biri sözle�meyi imzalayan tüm devletler

taraf�ndan ortak kullan�lan bir sembol seçimiydi ve �sviçreli Henry Dunant taraf�ndan

önerilmi� olan amblemin kullan�lmas� kararla�t�r�lm��t�.

Resim 4; �sviçreli Henry Dunant taraf�ndan önerilen ve kabul edilen beyaz zemin üzerine k�rm�z� haç

�eklindeki amblem

Uluslar aras� alanda hizmet veren bu cemiyetin din, mezhep, milliyet ve devletler üstü

bir kurum oldu�u ve ambleminin de bunlardan münezzeh oldu�u defalarca belirtilmi�

olmas�na ra�men beyaz zemin üzerine k�z�l haç i�aretinin H�ristiyanl��� ça�r��t�rmas�

nedeniyle Müslüman ülkelerde bu noktada problemler ya�anmas�na sebep olmaktayd�21.

K�r�ml� Aziz Beyin bu konuyla ilgili yaz�lar� ve çal��malar� neticesinde Osmanl� ülkesi

ve onun nezdinde tüm Müslümanlar için ba�ka bir amblem bulundu. Türklerin beyaz zemin

üzerine k�z�l haça kar��l�k beyaz zemin üzerine k�rm�z� yar�m hilal kullanmas� kararla�t�r�ld�.

21 Temmuz 1876 tarihinde Marko Pa�a ba�kanl���nda bir araya gelen komisyonun üzerinde

20 BUGN�ON, François; “The Red Cross And Red Crescent Emblems”, International Review Of The Red
CrossNo: 272, 1989, Pp. 409
21 K�z�lhaç Genel Merkezi K�z�lhaç sembolünün H�ristiyanl��a ça�r���m yapmas� nedeniyle 14 Ocak 2007
tarihinde 1949 Cenevre kararlar�na 3. Ek protokolü kabul ederek cemiyetin beyaz zemin üzerine k�z�l haç
�eklinde olan sembolünün yerine beyaz zemin üzerine k�rm�z� kristal �eklinde olan yeni sembolünün
kullan�lmas� karar�n� onaylad�. 2007 y�l� sonuna kadar karar�n uygulanmas� beklenmektedir. Bkz.
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/emblem-keyfacts-140107, 01.02.2007; 15:30
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durmu� oldu�u en önemli konulardan biriside i�aret problemiydi. Al�nan kararda Salib-i

Ahmer (K�z�lhaç) i�areti yerine Hilal-i Ahmer (K�z�lay) i�aretinin kullan�lmas�na ve bu

durumun hükümet nezdinde Cenevre’ye bildirilerek onlar arac�l���yla bütün devletlere

müracaat edilmesi kararla�t�r�ld�22. Hemen hemen bütün devletler özelliklede o dönem sava�

halinde bulundu�umuz Rusya’n�n cevab� cemiyetin gelece�i bak�m�ndan önemliydi.

Cenevre’den bildirilen sonuçta cemiyetin SAC kanunlar�na riayet �art�yla kendi i�aretini

kullanmas�na karar verildi.23. K�rm�z� ay sembolü her ne kadar burada kabul edildiyse de

resmen bütün ülkeler taraf�ndan kabulü ancak La Hey konferans�nda önerildikten sonra

9.Washington Salib-i Ahmer konferans�nda bütün devletler taraf�ndan 10 May�s 1912

tarihinde kabul edilmi�tir. Bu k�rm�z� ay sembolü Osmanl� Devletinde de ancak ikinci

me�rutiyet döneminden sonra cemiyetin yeniden yap�lanmas�yla birlikte kullan�lmaya

ba�lanm��t�r24. ��aret ve semboller yaln�zca Osmanl�da problem olmam�� di�er baz� ülkelerde

kendi i�aretlerini kullanmak istemi�se de Cenevre merkezi bunu kabul etmemi�tir25.

Resim 5; 21 Temmuz 1876 tarihinde Marko Pa�a ba�kanl���nda yap�lan toplant�da cemiyetin tüm

dünyada tarafs�zl���n sembolü olarak kabul edilmesini istedikleri ve Cenevre Sözle�mesine tabi ülkeler
taraf�ndan Osmanl� için kabul edilen Beyaz zemin üzerine k�rm�z� ay �eklindeki Osmanl� Hilal-i Ahmer

Cemiyeti sembolü

22 Tepekaya, Muzaffer; Kaplan, Leyla; “Hilal-i Ahmer Han�mlar Merkezi’nin Kurulu�u ve Faaliyetleri”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, Konya, 2003, s. 149
23 OHAC Salnâmesi 1340; s. 28
24 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 32
25 Osmanl� Devletinin Haç i�aretini kullanmayaca��n� ve bunun yerine Hilali kullanaca��n� bildirmesi üzerine
�ran’da diplomatik bir atakla ne haç� nede hilali kullanmayaca��n� aç�klam�� ve k �rm�z� güne� ve aslan
i�aretlerini kullanaca��n� aç�klam��t�. Ancak �ran’�n bu diplomatik giri�imi sonuç vermemi� bu istek Avrupal�
devletler taraf�ndan kabul görmemi�ti. H�ristiyan ülkeler için K�z�lhaç kesinlik kazan�rken, tüm dünya
Müslümanlar� için Osmanl� Devleti taraf�ndan önerilen K�rm�z� Hilal uygun görülmü�tü. 4 Eylül 1980 tarihine
kadar bunu kabul etmek istemeyen �ran bu tarihte yay�nlam�� oldu�u bir bildiriyle kendisinin de art�k bu
sembolü kullanaca��n� aç�klam��t�r. Ayr�nt�l� bilgi için bkz; BUGN�ON, François; “The Red Cross And Red
Crescent Emblems”, International Review of The Red Cross, No: 272, 10-1989, , Pp. 414
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2.d. Hilal-i Ahmer’in Kurulu�u ve �lk Çal��malar�

14 Nisan 1877 tarihinde cemiyet, Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti ad�n� alarak resmen

kuruldu ve Merkez Komitenin te�kili için harekete geçildi. Olu�turulan ilk merkez yönetim

komitesinde ba�kan olark Meclis-i Umum-u S�hhiye �kinci Reisi Hac� Arif Bey

görevlendirilirken; ba�kan yard�mc�s� olarak, Dr. P.Sarell ve Nuryan Efendi; Veznedar olarak

Osmanl� Bankas� Umum Müdürü M. Foster; Umumi Kâtip olarak ta Hariciye Nezareti Umuru

S�hhiye Müdürü Feridun Bey görevlendirilmi�lerdir. Ayr�ca Merkez Komitesi üyeleri olarak

ta; M. Barrington Kenetti, S�hhiye Müfetti�i Umuumisi Dr. Bartoletti , Dellasuda Faik Pa�a,

M. Von Has, M. Leral, Amerikal� General Mott, Dr. Baron Munddy, Mabeyn Katiplerinden

Nuri Bey, Doktor Pe�temalc�yan Efendi, Ayandan Serviçen Efendi Doktor Servastopoli gibi

isimler görev alm��t�r.

Resim 6; �lk Hilal-i Ahmer Merkezi Umumisini Te�kil Eden Heyet; Birinci S�ra: (soldan sa�a) Nuri Bey,

Dr. Bartolotti, Nuriyan Efendi, Dr. Arif Bey, Dr. Sarel, Foster Feridun Bey (en sa�da); �kinci S�ra :

(soldan sa�a) Dr. Sivastopolu, Loval, Dellasuda Faik Pa�a, E�ref Efendi. Ceneral Mott, Hass Dr.

Pe�temalc�yan Pa�a; Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 29
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Cemiyet kurulu�unun hemen ard�ndan yay�nlam�� oldu�u takrirle hükümete ve orduya

acilen yap�lmas� gereken i�lerden bahsederek, hükümetin cemiyeti korumas� ve Cenevre

Mukavelesine harfiyen uymas� gerekti�inden bahsederek mukavele gere�i di�er ülkelerin

cemiyetlerinden yard�m alabilmek ve Hilal-i Ahmer’in kurulu�unun di�er devletler taraf�ndan

tasdiki için uluslar aras� platformda ilan edilmesi gere�inden bahsedilmektedir26.

1877 – 1878 Osmanl� Rus sava�� henüz kurulu�unu yeni tamamlayan OHAC’�n

kendini gösterdi�i ve ilk ciddi imtihan�n� verdi�i sava�t�r. Osmanl�lar bu sava�ta çok fazla

kay�p vermi�lerdi. Ruslar Erzurum’a kadar ilerlemi�ler hatta payitaht� tehdit etmeye

ba�lam��lard�. Sava� esnas�nda yararl�lara yeterli yard�m�n yap�lamamas� ve ordunun sürekli

kan kaybetmesi OHAC için asl�nda ne kadar geç kal�nd���n�n gösteriyordu.

OHAC bu sava�ta en fazla Plevne müdafaas�nda kendini göstermi�ti. Bu ilk

imtihan�nda dört bine yak�n yaral�ya bakarak müdafaan�n en önemli kilit ta�lar�ndan biri

olmu�tu. Bunun yan� s�ra cephe gerisinde dokuz gezici hastane ve �stanbul’da dört ilk yard�m

istasyonu kuruldu. Bu dönemde Hindistan ve Afrika Müslümanlar� ba�ta olmak üzere di�er

Salib-i Ahmerlerden gelen yard�mlar�n toplam� 72000 alt�n� bulmu�tu27.

Sava� 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ye�ilköy antla�mas�yla son buldu. Bu

antla�ma hükümleri daha sonra13 Haziran – 13 Temmuz 1878 tarihlerinde Berlin

konferans�nda yeniden gözden geçirildi. Sultan II. Abdülhamit sava�tan bu denli a��r bir

yenilgiyle ç�k�lmas�n� Meclis-i Mebusan’�n göstermi� oldu�u dirayetsizli�e ba�layarak

anayasan�n feshini ve meclisin kapat�lmas�n� emretti. Bu ayn� zamanda Osmanl� ülkesinde 30

y�ll�k istibdat döneminin de ba�lang�c� oluyordu. Bu dönemde Osmanl� Devleti içerisinde

birçok kurum ve kurulu�un çal��malar�na k�s�tlama getirildi. Bu k�s�tlamalardan OHAC’da

nasibini ald�. Cemiyet bu tarihten sonra çal��malar�na ara vermi�tir. Bu suskunluk 1897’de

patlak veren Osmanl� – Yunan sava��na kadar devam etti. Berlin Antla�mas� neticesinde

Teselya Sanca��n� ve Arta kazas�n� ele geçiren Yunanistan bununla yetinmeyerek Epir ve

Girit vilayetlerini de ele geçirmek için yeniden Etnik-i Eterya cemiyetini te�kilatland�rm��.

Bunun neticesinde de 17 Nisan 1897 tarihinde Osmanl� Devleti Yunanistan’a harp ilan

etmi�tir28.

26 Takririn tam metni için bkz. Ahmet Mithad Efendi, a.g.e., s. 82-88
27 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s.30
28 Y�lmazçelik, �brahim; Aks�n, Ahmet;Osmanl� – Yunan Harbi, �zmir, 2001. s.XII - XIII
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Bunun üzerine Osmanl� Devleti 24 May�s 1897 tarihinde Tezkre-i Samiye

(Sadrazaml�k Emri) ile OHAC’� tekrar göreve davet etti. OHAC Rus harbi sonras�nda

faaliyetlerini durdurmadan önce Osmanl� Bankas�nda pek küçük bir sermaye b�rakabilmi�ti.

Bu nedenle hemen ülke genelinde ba�lat�lan bir yard�m kampanyas�yla Yunan harbinde

yaralanan askerlerimizin ihtiyaçlar�n� gidermek için yard�m toplanmaya ba�land�. �lk olarak

sava�ta yaralanan askerleri �stanbul’a getirmek için iki hastane vapuru kiraland�. Bunun yan�

s�ra orduya ilaç al�m� yap�ld�. Sava��n bitimine müteakip cemiyetin Osmanl� Bankas�nda

10,000 liras� kalm��t�29.

Resim 7; Hasta Nakli �çin Hilal-i Ahmer Taraf�ndan Kiralanan Kembriç (Cambridge) Hasta ve Yaral�

Vapuru Sa�l�k Heyeti; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 278

2.e. II. Me�rutiyet Dönemi ve Yeniden Yap�lanma

1877–1878 Osmanl� Rus sava��n�n Osmanl� Devleti için ac� sonuçlar do�urmu� olmas�

ve Padi�ah�n bu sonuçlar�n sebebi olarak me�ruti yönetimi ve Meclis-i Mebusan’� görüyor

olmas� ülkede anayasan�n ve bu demokratikle�me hareketinin rafa kald�r�lmas�na sebep

oldu30. II. Abdülhamit döneminin bu otuz y�ll�k döneminde ülke genelinde s�k� bir takip ve

29 OHAC Salnamesi 1340, s. 306–307
30 Do�anay, Rahmi; Aç�kses, Erdal; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk �lkeleri, Elaz��, 2006, s. 36
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bask� uygulamas�n�n tatbik edildi�i görülür. Bu dönemde padi�ah daha önce kendini iktidara

ta��yan topluklar�n bu defada kendini iktidardan uzakla�t�rmas� ihtimali nedeniyle dönemin

ayd�nlar�n�n içinde bulundu�u birçok cemiyete kar�� ciddi önlemler ald�. Ne yaz�k ki henüz

ülke genelinde tam olarak te�kilat�n� kuramam�� olan OHAC’da bundan nasibi ald�. Cemiyet

Osmanl� Rus sava��ndan sonra sessizli�e gömüldüyse de Yunan sava��yla yeniden gündeme

gelen cemiyet toplam�� oldu�u yard�mlarla bu sava�ta yararl�l���n� yeniden gözler önüne

sermi�se de sava��n bitimine müteakip yeniden sessizli�e bürünmü�tür.

Bu durum me�rutiyetin yeniden ilan�na kadar sürmü�tür. Bu dönemde Osmanl�

ülkesinde bu türden birçok yap�lanma yeniden ba�lam�� ve ülke içinde ya�anan bu yeni

demokratikle�me hareketi di�er alanlara da taze kan olmu�tu. Ülkedeki birçok kurum gibi

OHAC’da yeniden bir yap�lanma içine girmi�ti. Bu yeni yap�lanma esnas�nda OHAC daha

önceki dönemlerine nazaran devletten çok daha fazla destek görmü� hatta cemiyeti

küçümseyen ve önemseyen o devlet adamlar�n�n yerine cemiyetin yararl�l���na inanan devlet

adamlar� sayesinde k�sa sürede ülke genelinde ad�ndan söz ettiren bir kurum halini alm��t�.

Cemiyetin ad�n� duyurarak en fazla takdir ald��� olay belki de II. Me�rutiyet döneminde

devletten daha fazla yard�m almas�n�n en önemli etkenlerinden biri 1911 y�l�nda �stanbul’da

ç�kan büyük Aksaray yang�n� esnas�ndaki faaliyetleridir. Bu yang�n esnas�nda cemiyet

ma�durlara yiyecek ve giyecek yard�m� yapt��� gibi olu�turmu� oldu�u imdat heyetleriyle de

ma�durlar�n birçok ihtiyac�n� kar��lam��t�r. Bunun yan� s�ra Cenevre arac�l���yla Japonya,

Amerika, Fransa, Portekiz, Macaristan, Romanya, Danimarka, Rusya ve S�rbistan

SAC’lar�ndan de yard�m toplam��t�r31.

�hyaen Tesis olarak an�lan yeniden yap�lanma döneminde cemiyetin yap�land�r�lmas�

ve bir anlamda yeniden kurulmas� için ilk ad�mlar Prof. Dr. Weting Pa�a, eski D��i�leri

Bakan� ve o dönemde Paris Elçisi R�fat Pa�a’n�n e�i Madam R�fat Pa�a, Ali Galip ve Mazhar

Bey gibi o dönemde devletin üst kademelerinde yer alan bürokratlar taraf�ndan at�ld�.

Yeniden yap�lanma esnas�nda Sadrazaml�k nizamname projesi haz�rlanmas�n� istedi.

Bunun üzerine haz�rlanan tasar�da cemiyetin geni� tabanl� bir yap�yla olu�turulmas�

kararla�t�r�ld�. Cemiyete ulema, naz�r, mebus, doktor ve tüccarlardan olu�an 100 üye

31 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 36
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kaydedildi. Bu heyette kendisine bir idare heyeti seçti. Cemiyetin padi�ah himayesinde

olmas�na karar verildi. Veliaht Yusuf �zzettin Efendi cemiyetin fahri ba�kanl���n� üstlendi.

Resim 8; Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Yeniden Yap�lanma süreci sonunda Veliaht Yusuf �zzettin

Efendinin ba�kanl���nda toplanan ilk Genel Merkez Komitesi; Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i

Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 38

Tophane’de ki üç katl� bir bina yine veliaht taraf�ndan dö�enerek cemiyetin ilk genel

merkezi oldu. Ancak daha sonra cemiyetin faaliyetlerinin artmas� üzerine Sultan Mahmut

Türbesi civar�nda yeniden in�a olunan dört katl� kâgir bina kiralanarak genel merkez bu

binaya ta��nd�32.

Daha sonra Devlet �uras� taraf�ndan da onaylanan ve 1925 y�l�na kadar yürürlükte

kalan nizamnamede bu dönemde olu�turulmu�tur. Ayr�ca cemiyetin kad�n kollar�n�n

kurulmas� da yine bu nizamnamede kararla�t�r�lm��t�r. Bunun yan� s�ra ülke genelinde cemiyet

için sürekli ba���lar toplanm��t�r. Bu ba���lar yaln�zca halk taraf�ndan de�ildi. Ülkemizde

bulunan yabanc� diplomatlar ve devlet kurumlar� da buna kat�lm��lard�.

1912 y�l�nda cemiyete yap�lan yard�mlar�n 60000 Osmanl� liras� civar�ndayd�. Bu

yard�mlar�n 16023 liras� �stanbul Merkezi Umumisinden toplan�rken 6014 liras� �stanbul’da

bulunan Han�mlar Merkezi taraf�ndan toplanm��t�r.

32 OHAC Salnâmesi 1340, s. 36
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Resim 9; Veliaht Yusuf �zzettin Efendinin Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne ba���lad��� ve Cemiyetin

ilk Merkezi Binas� olan Tophane’deki Üç Katl� Bina; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul,

1340, Amedî Matbaas�, s. 203

Cemiyet faaliyetlerinin devaml�l��� için halka inilmeli ve cemiyet için ülke genelinde

yard�mlar toplanmal�yd�. Bu amaçla toplanan yard�mlar içerisinde 1912 y�l� itibariyle en fazla

ba��� yapan iller aras�da Devlet Merkezi olmas� ve Cemiyet Merkezinin burada bulunmas�

nedeniyle �stanbul’un en fazla yard�m� yapt��� muhakkakt�r. �stanbul’u yapt��� yard�m

miktar�na göre Konya, Trabzon, �zmir, Sivas ve Mamurat’ül-Aziz (Elaz��) takip etmektedir.

Bunlar�n d���nda dünyan�n çe�itli ülkelerinde ya�ayan Müslümanlar taraf�ndan

gönderilen yard�mlarda ise birinci s�ray� Hint Müslümanlar� almaktad�r. Hindistan

Müslümanlar� taraf�ndan gönderilen 30.000 Osmanl� liras� ba��� �ngiliz bankalar�nca ilk

etapta geldi�i yer hakk�nda bilgi verilmeden hesaba aktar�ld��� için beyan edilmemi�tir. Bu

durumda Hindistan Müslümanlar�n�n yapm�� oldu�u toplam yard�m 157.044 de�il 185.000

liraya ula��r ki buda dünya genelinde Müslüman toplumlar�n halen Osmanl� Devletine yard�m�

bir borç olarak gördükleri dü�üncesini akla getirmektedir. Bunun alt�nda yatan temel

dü�üncede Hilafet kurumunun halen Osmanl� Devletinde bulunmas� ve dünya genelinde
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Müslümanlar�n dini yönden �stanbul’a tabi olmalar�d�r. Yard�m gönderen di�er Müslüman

toplumlarda gönderdikleri yard�m miktar�na göre Rusya Müslümanlar�, Cezayir, Afrika ve

M�s�r Müslümanlar� �eklinde s�ralanmaktad�r.

Bunun yan� s�ra Dünyan�n çe�itli ülkelerinden de yard�mlar gelmi�tir. Bunlar içinde en

fazla yard�m� yapan ülke Birinci Dünya Sava��nda müttefikimiz olan Almanya’d�r. �kinci

s�rada Avusturya – Macaristan yer al�rken bunlar� �ngiltere, Amerika ve Fransa takip

etmi�tir33.

Sömürge durumda olan Müslüman ülkelerin halklar�n�n göndermi� olduklar� yard�mlar

kendi adlar�na yat�r�lamad���ndan sömürge devletinin ad�na yat�r�lm��t�r. Bu nedenle sömürge

devletlerinin yapm�� oldu�u yard�mlar�n büyük k�sm�n�n sömürgeleri alt�nda bulunan ya da o

ülkede ya�ayan Müslüman halk taraf�ndan gönderilmi� oldu�unu söylemek pek yanl�� olmaz.

24 Te�rin-i Evvel 1328 tarihinde meclis taraf�ndan onaylanan geçici kanun ile

cemiyetin Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti hizmetlerinden ücretsiz yararlanaca��

bildirilmi�tir. Kanun Takvim-i Vekai’nin 1 Zilhicce 1330 ve 29 Te�rin-i Evvel 1328 tarihli

nüshalar�yla ne�r olunmu�tur34.

2.f. Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti Nizamnamesi

Cemiyetin kapsaml� olarak haz�rlanan ve tüm i�levlerini resmile�tirerek Devlet

�uras�n�n da onaylad��� ilk nizamnamesi II. Me�rutiyet döneminde yeniden yap�lanma

çal��malar� (�hyaen Tesis) kapsam�nda haz�rlanm��t�r.

1925 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan bu nizamname ile cemiyet Avrupa’da

kurulmu� olan benzerleri gibi devlet destek ve güvencesine kavu�mu�tur. Haz�rlanan

nizamname on bir bölümden ve toplam 61 maddeden olu�maktad�r35.

Birinci bölüm; 8 maddeden olu�makta ve cemiyetin kurulu� maksad� ve te�kilat

yap�s�ndan bahsedilmektedir. �kinci bölüm; Cemiyet üyeleri ve idari te�kilat�n yap�s� hakk�nda

33 Yard�mlar�n tam listesi EK1’de verilmi�tir. Bkz. OHAC Salnamesi 1340, s. 311
34 EK2. Bkz. OHAC Salnamesi 1340, s. 77
35 EK3. Bkz. OHAC Salnamesi 1340; s. 59
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bilgi verilmi�tir. Be� bölümden olu�maktad�r. Üçüncü bölüm; Genel merkez hakk�nda bilgi

verilmi�tir. Dokuz maddeden olu�an Dördüncü bölüm, OHAC genel merkezi ile ilgili

hükümlerin yer ald��� bölümdür. Be�inci Bölümde vilayet genel meclisleri ile merkezleri

hakk�nda hükümler yer almaktad�r. Alt�nc� Bölüm; �ubelerle ilgili hükümlerin bulundu�u

bölümdür. Yedinci bölümün içeri�i cemiyet içerisinde yer alacak olan han�mlarla ilgili

hükümlerdir. Sekizinci bölüm ise Cemiyetin mali yap�s� ile ilgili hükümlerin yer ald���

bölümdür. Dokuzuncu bölümde cemiyetin hükümetle olan ili�kileri belirlenmi�tir. Onuncu

bölümde cemiyetin uluslar aras� platformdaki sembolü ve bununla ilgili hükümler yer al�r. On

birinci bölüm cemiyetle ilgili genel hükümlerin yer ald��� bölümdür.

Haz�rlanan bu nizamnamede Cemiyetin hukuki dayanaklar�ndan hak ve görevlerinden

bahsedilirken ayn� zamanda padi�ah himayesinde oldu�u vurgulanm��t�r. Bunun nedeni

dünyan�n her yerinde bu cemiyetler ba�l� olduklar� ülkenin devlet ba�kan�n�n koruyuculu�u

alt�ndad�rlar. Bu durum halen devam etmektedir. Günümüzde de cumhurba�kanlar�m�z ayn�

zamanda K�z�lay’�n Koruyucu Ba�kanlar� olarak kabul edilirler. Bunu yan� s�ra cemiyet

nizamnamesinde dikkat çeken bir di�er nokta ise cemiyetin bir y�ll�k gelirinin bir k�sm�n�

devlete verebilece�i karar�d�r. Bunun örnekleri ileriki dönemlerde Balkan Sava�lar� esnas�nda

görülecektir. Balkan sava�lar� esnas�nda Osmanl� Hazinesi bo�al�nca dünyan�n dört bir

yan�ndan cemiyete gelen yard�mlar devlet taraf�ndan al�narak cemiyete k�sa ödemelerle parça

parça verilmi�tir.

3. H�LAL-� AHMER HANIMLARMERKEZ�

3.a. Han�mlar Merkezi’nin Kurulu�u ve �lk Te�kilatlanma

II. Me�rutiyet döneminde yap�lan modernle�me ve demokratikle�me hareketlerini

belirli kal�plar içinde belirli kesimlere mal etmek yanl�� olur. Bu dönemde devletin her

kademesinde ve farkl�la�malar ya�anm��t�r. Bunun en önemli etkeni ise ku�kusuz ki devrin

önde gelen Osmanl� ayd�nlar�d�r. Bu dönem ayd�nlar�n�n büyük k�sm� cemiyete üye olmu�lar

ve hatta OHAC ülke genelinde ayd�nlar�n mutlak surette ba�lant�l� olduklar� bir kurum gibi

görülmeye ba�lanm��t�. Hatta Osmanl� son dönemlerinde kurulan yard�m dernekleri içerisinde

en göz dolduran ve büyük ba�ar�lara imza atarak ad�ndan söz ettiren kurumda yine OHAC
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olmu�tur diyebiliriz36. II. Abdülhamit’in iktidar� s�ras�nda ya�anan ve devletin her alanda s�k�

takip ve bask�s�n�n ya�and��� istibdat döneminde cemiyetin evrensel ve insanc�l amaçlara

hizmet etmek için kuruldu�u gerçe�i unutulmu� her ne kadar herhangi bir bask� ve

dayatmayla kapat�lmad�ysa da devletten de herhangi bir yarar görmeyerek suskunlu�a

bürünmü�tü. Devletin bu bask� döneminde dahi bu insanc�l kurum üzerine gitmeyerek ona

dokunmad���n�n en önemli kan�t� ise suskunlu�a bürünmeden önce Osmanl� Bankas�nda var

olan 10000 liras�na dokunulmam�� olmas�d�r. Ancak yukarda da de�indi�imiz gibi herhangi

bir zarar� olmasa da yarar� da olmam��t�r.

II. Me�rutiyet dönemi ayd�nlar� ülke genelinde bir Avrupal�la�ma hareketi ba�latm��lar

ve yönetimi büyük oranda de�i�tirmi�lerdir. Bu dönemde ülke genelinde her alanda geli�me

kaydedilmek isteniyorsa buna mutlak surette kad�n erkek e�itli�i ve kad�nlar�n sosyal

hayattaki rollerinin art�r�lmas�yla ba�lanmas� gerekti�ini dü�ünülüyordu.

II. Me�rutiyetle birlikte OHAC yeniden tesis edilmi� ve harekete “ihyaen tesis” ad�

verilmi�tir. II. Me�rutiyet döneminde OHAC’�n yeniden yap�lanma çal��malar� esnas�nda

kad�nlara da yer verilmesinin kararla�t�r�ld���n� ve buna cemiyet için haz�rlanan tüzükte de yer

verildi�ine yukar�da da de�inmi�tik. OHAC han�mlar merkezinin kurulmas�nda özellikle

dönemin önde gelen devlet adamlar�nda R�fat Pa�a’n�n e�inin büyük katk�lar� olmu�tur. O

dönemde devletin üst kademelerinde yer alan bütün devlet adamlar�n�n ço�unlukla e�leri

olmak üzere ailelerindeki han�mlar cemiyete üye olmu�lard�r. Bu çal��malara altyap�s�n�

giderek güçlendiren han�mlar merkezi 20 Mart 1912 tarihinde OHAC Han�mlar Heyeti

Merkeziyesi ad� ile kuruldu. Hilâl-i Ahmer Han�mlar Merkezi Heyeti'nin fahri ba�kanl���n�

Ba�kad�nefendi Kâm-Res Han�m kabul ederken, dönemin tan�nm�� asker-sivil bürokrat, e�raf

han�mlar� da bu merkezin üyeleri olmu�tur.

Prenses Nimet Muhtar Han�mefendinin (Harbiye Naz�r� Mahmut Muhtar Pa�a'n�n e�i)

ba�kanl���n� yapt��� Hilâl-i Ahmer Han�mlar Genel Merkezi yönetim kurulu, ikinci ba�kan,

Ay�e Han�mefendi (Ziya Pa�a'n�n e�i), ikinci ba�kan Madam Zoiros Han�m (Doktor Zoiros

Pa�an�n e�i), ba�kâtibe; Selma Han�mefendi (Âyandan Ahmed R �za Bey'in karde�i), kâtibe;

Fatma Aliye Han�mefendi (Faik Pa�an�n e�i), Sadiye Han�mefendi (Müze Müdürü Halil Beyin

e�i) Frans�zca kâtibe; Leyla Han�mefendi (Divan-� Umumiye Mektupçusu Vahid Beyin e�i),

36 Kaplan, Leyla; Cemiyetlerde ve Te�kilatlarda Türk Kad�n� (1908-1960); Ankara, 1998, s. 38-40; Tepekaya,
M.; Kaplan, L.; a.g.m., s. 148
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�ngilizce kâtibe; Madam Neomi Kelekyan Han�mefendi (Diran Kelekyan Efendinin E�i)

veznedar; Madam Kuyumcuyan Han�m (Cebeli Lübnan Mutasarr�f� Ohannes Kuyumcuyan

Pa�an�n e�i), kâtibe ve muhasebeci Nezihe Zeyneb Han�mefendi (Merhum Ziya Pa�a'nm k�z�

ve Veli Beyin e�i), Üye; �smet Han�m (Yusuf Razi Beyin e�i), Madam Pançeri (Pançer Beyin

e�i)'u han�mlar�ndan olu�maktad�r. Han�mlar �dare Merkezi Heyetinde yer alan bu isimlerin

haricinde Saniye Havva Han�mefendi (Te�rifat Müdürü �smail Cenani Bey haremi), Melek

Han�mefendi (Merhum Sami Pa�an�n k�z�), Melek Han�mefendi (M�s�rl� Hüseyin Bey

haremi), Soyvet Han�mefendi (Rasih Beyin haremi), Macide Han�mefendi (Ömer Besim Bey

haremi), Mihrimah Han�mefendi (Basri Bey haremi), Sabiha Galib Han�mefendi (Doktor Ali

Galib Bey haremi), Madam Doktor Akil Muhtar Bey, Seniye Han�mefendi (Erkan-� Harbiye

miralaylar�ndan Halil Bey haremi), Fevziye Han�mefendi (Ferid Pa�an�n k�z�) Leylâ Han�m

(Merhum Sari Pa�a haremi), Sabiha Han�mefendi (Merhum �brahim Pa�a kerimesi ve Hakk�

Bey haremi) Fethiye Han�m (Re�id Bey haremi), Naile Hamdi Han�mefendi (Merhum Hamdi

Bey haremi), Madam Astina Gümü�gerdan Efendi, Madam Asadoryan Efendi, Madam

Manok Azoryan Efendi, Remire Han�mefendi (Cemal Bey haremi), gibi isimlerin yer ald���

Hilal-i Ahmer Han�mlar Merkez te�kilat�nda kad�n üye olarak yüze yak�n isim say�lmaktad�r.

Bu listede pek çok gayrimüslim aile kad�nlar�n�n isimleri de bulunmaktad�r37.

3.b. Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti Han�mlar Merkezi Darus-S�naa’s�

Cemiyetin II. Me�rutiyet dönemiyle birlikte yeniden yap�lanmas� ve Han�mlar

Merkezinin kurulmas�n�n ard�ndan Osmanl� büyük sava�lara girmi� ve bu sava�larda cemiyet

kendini ispatlayarak büyük yararl�l�klar göstermi�tir. Bundan dolay� cemiyete ba�l� olarak

çal��an Han�mlar Merkezini herhangi bir hay�r kurumunun uzant�s� olarak görmek ya da

han�mlar�n sadece sosyal faaliyet olmas� için i�tirak etmi� olduklar� bir kurum olarak

dü�ünmek pekte do�ru olmaz. Devletin art arda girmi� oldu�u sava�larda han�mlar gerek

cephede çarp��an askerin ihtiyaçlar�n�n temin edilmesi gerekse cephe gerisinde sivil halk�n

duydu�u ihtiyaçlar�n temin edilmesi aç�s�ndan oldukça yararl� faaliyetlerde bulunmu�tur.

Bunun yan s�ra sava� y�llar� boyunca ya�anan toprak kay�plar� neticesinde özellikle

Balkanlardan yo�un göçler ya�anmaktayd�. Cemiyet bu i�lerle de ilgilenmi� kimsesi olmayan

muhacir kad�nlar�n hem ihtiyaçlar�n� temin edebilecekleri paray� kazanmalar� hem de bunlar�n

sat���ndan askerlerin ve yaral�lar�n ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� için çal��malarda bulunmu�

37 Tepekaya, M.; Kaplan, L.; a.g.m., s. 150-151
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sergiler ve kermeslerle kendine bir fon olu�turmu�tur. Saray kad�nlar� ba�ta olmak üzere

devrin ileri gelen devlet adamlar�n�n, zenginlerinin ailelerindeki han�mlar�n ba���lar�

az�msanacak gibi de�ildir. Bu yard�mlara OHAC Salnamelerinde yer verilmi� ve yard�m

yapanlar�n isimleri ne�redilmi�tir38. Hilal-i Ahmer’e yard�m toplamak amac�yla devrin önde

gelen devlet adamlar�n�n e�leri balolar düzenleyerek bu balo gelirlerini cemiyete

göndermi�lerdir. Paris elçisi R�fat Pa�an�n e�inin düzenlemi� oldu�u Perapalas otelindeki

baloda cemiyet için 2656 Osmanl� Liras� yard�m toplanm�� ve bu yard�m yine R�fat Pa�an�n

e�i taraf�ndan cemiyet merkezine gönderilmi�tir39.

Düzenlenen yard�m kampanyalar� yaln�zca �stanbul’la da s�n�rl� kalmam��t�r.

Anadolu’nun çe�itli illerinde kurulan OHAC Han�mlar Merkezi Anadolu �ehirlerinde

düzenlemi� olduklar� yard�m faaliyetleriyle yard�m a��n� geni�letmi�lerdir. Bu faaliyetlere

halk taraf�ndan da büyük destek verilmi�tir. OHAC’�n, Osmanl� Devletinin son dönemlerinde

ya�am�� oldu�u büyük y�k�m y�llar� esnas�nda göstermi� oldu�u üstün hizmet cemiyete daha

sonraki dönemlerde halk taraf�ndan büyük sevgiye ve deste�e dönü�ecektir. Bunu özellikle

Milli Mücadele y�llar�nda görmek mümkün olacakt�r. Han�mlar Merkezi bu dönemde iyiden

iyiye te�kilatlanacak ve büyük hizmetlerde bulunacakt�r. Bunun yan� s�ra halkta bu te�kilattan

deste�ini esirgemeyecektir. Örne�in Kastamonu OHAC Han�mlar Merkezinin düzenlemi�

oldu�u konser faaliyetiyle ilgili Aç�k Söz gazetesinin yazd�klar�na göre düzenlenen bu yard�m

konserine kat�lanlardan 42.100 kuru� toplanm��. Baz� han�mlar ceplerindeki bütün paray�

ba���lamalar�na ra�men bununla da yetinmeyerek kulaklar�ndaki küpelerini bile cemiyete

ba���lam��lard�r. Düzenlenen etkinli�e kat�lan �ehit aileleri bütün imkânlar�n� seferber ederek

cemiyete yard�mda bulunmu�lard�r. Bütün bu örneklerden de anla��laca�� üzere OHAC

Han�mlar Merkezi’nin yard�m faaliyet a�� kurulduktan sonra her gün artarak yay�lm�� ve

OHAC için büyük destek sa�lam��t�r40.

Bütün bunlar dü�ünüldü�ü zaman OHAC Han�mlar Merkezi han�mlar�n�n yapm��

olduklar� faaliyetleri, kad�nlar�n sosyal içerikli faaliyetlerde bulunmak amac�yla yapt�klar�

faaliyetlere benzetmek gerçekten büyük hata olur. �leriki y�llarda ba�layacak Milli

Mücadelede Türk kad�n�n�n vatan� ve milleti için neler yapabilece�i o dönemlerde vatan ve

millete faydal� olmak ad�na yap�lan bu çal��malardan da anla��lmaktad�r.

38 Yard�m listelerinin tamam� için Bkz. OHAC Salnamesi 1340, s. 57-58, 316-317, 324, 336-337, 346
39 Tepekaya, M.; Kaplan, L.; a.g.m., s.163; Çapa, Mesut; “Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti (K�z�lay)”,
Osmanl�, C. 5, Yeni Türkiye Yay�nlar�, Ankara, 1999, s. 139
40 Aç�k Söz Gazetesi; 6 May�s 1337, s. 2
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Resim 10; Hilal-i Ahmer Cemiyeti Han�mlar Genel Merkezi Toplant�s�; Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat;

Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 149

Han�mlar yaln�zca yapm�� olduklar� yard�mlarla, kermeslerle ve sergilerle

yetinmemi�lerdir. Bütün bunlar�n yan� s�ra yapm�� olduklar� en önemli faaliyetlerden biride

hastabak�c� kurslar�n�n düzenlenmesi ve han�mlar taraf�ndan bu kurslara talebin artmas�

yönündeki faaliyetleridir. Bu kurslar k�sa zamanda büyük destek görmü�tür41.

Resim 11; Dr. Besim Ömer Bey taraf�ndan verilen hastabak�c�l�k ve ilk yard�m Kursuna devam eden

kad�nlar; Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 150

41 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e.; s. 150-151
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Han�mlar merkezinin toplum içerisinde giderek yükselen konumu �ttihat ve Terakki

döneminde de önemini yitirmemi� hatta �ttihat ve Terakki yöneticileri de ailelerindeki

han�mlar� bu cemiyete üye yaparak aç�kça destek vermi�lerdir. �ttihat Terakki’nin en önemli

ismi olan Enver Pa�a hem annesini hem de e�i Naciye Sultan� cemiyete üye yapm�� hatta

düzenlenen hastabak�c�l�k kurslar�n�n diploma törenlerine bizzat kat�lm��lard�r. Yine �ttihat ve

Terakki’nin önde gelen ismi Talat Pa�a’n�n e�i de han�mlar merkezine ayn� ilgiyi göstermi�tir.

Han�mlar merkezi yaln�zca ba���larla yetinmeyerek daha fazla faaliyet için daha fazla

destek gerekti�i dü�üncesinden hareketle ba�ka yollardan destek bulmaya çal��t�. Bu

ba�lamda sergiler, davetler, ba���lar yetersiz kald��� gibi ayn� zamanda yaln�zca �stanbul da

dar bir çevreyle s�n�rl� kal�yordu. Han�mlar merkezinin t�pk� Avrupa ülkelerinde oldu�u gibi

tüm ülke geneline yay�lmas� gerekiyordu. Bu nedenle kartpostal sat���na ba�land�42. Bir süre

sonra Avrupa Salib-i Ahmer’lerinde han�mlar�n yard�m kampanyalar�nda ço�unlukla

uygulad�klar� bir yard�m toplama yöntemi olan piyango biletleri ve rozet sat��� gündeme geldi.

Yabanc� diplomatlar�n e�lerinin öncülü�üyle çiçek sat��� gündeme geldi ve 1913 y�l�n�n

Ramazan ay�nda han�mlar Hilal-i Ahmer için çiçek sat��lar�na ba�lad�43.

Resim 12; Hilal-i Ahmer’ yard�m toplamak için Han�mlar Merkezi taraf�ndan düzenlenen Çiçek Sat���

Kampanyas�nda Çiçek satan kad�nlar; Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a;

Ankara, 2000. s. 155

42 EK4. M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 415-416
43 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 155
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Cemiyete katk�da bulunabilmek için yukar�da yer verdi�imiz örneklerden de

anla��laca�� üzere han�mlar canla ba�la çal���yorlard�. Ancak bu ulvi hizmet için bir araya

gelen bu han�mlar�n kurmu� olduklar� bu merkez en faal ve en gözde dönemlerini balkan

sava�lar�nda ya�ayacaklard�r. Balkan sava�lar�n�n sebep oldu�u büyük y�k�m kar��s�nda bölge

insan� kurtulu�u �stanbul’a göç etmekte bulmu�tu. Ço�unlu�unu kad�n ve çocuklar�n

olu�turdu�u bu gömenlerin ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� büyük problem te�kil ediyordu. Bu

göçmenler k�sa bir süreli�ine buraya gelmemi�lerdi. Hemen hemen hepsinin tutunacak bir dal�

kalmad��� için devletin merkezine göç ederek bir kurtulu� yolu ar�yorlard�. Ancak devletin bu

göçmenlerin ihtiyaçlar�n� uzun süre kar��layacak durumu yoktu. ��te bu noktada Hilal-i

Ahmer sanat evleri kurmaya ve göçmen kad�nlara buralarda imkânlar vererek ihtiyaçlar�n�

kar��layabilmelerini sa�lad�. Darus-s�naa ismi verilen bu sanat evlerinde han�mlar

ürettikleriyle hem ihtiyaçlar�n� kar��layacaklar hem de burada ikamet ederek ev problemini

gidereceklerdi.

Han�mlar Merkezinin sorumlulu�unu üstlendi�i Darus-s�naa’lar 20 Haziran 1913

tarihinde Hilal-i Ahmer Genel Merkezi toplant�s�nda kabul edildi. Balkan sava�lar�n�n en ac�l�

günlerini ya�ayan �stanbul büyük bir karga�a içindeyken bu durumu büyük oranda çözen ve

bu göçmenlerin ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�nda bütün yükü omuzlayan Darus-s�naa’lar Hilal-i

Ahmer Han�mlar Merkezinin sayesinde kurulmu�tu44. Darus-s�naa’lar�n balkan sava�lar�

s�ras�nda ya�anan göçmen s�k�nt�s�n� devlete hiçbir yük yüklemeden çözmü� oldu�u

dü�ünülürse Hilal-i Ahmer Han�mlar Merkezi’nin asl�nda hiç kimsenin kendisinden

beklemedi�i kadar büyük bir i� ba�ard��� anla��l�r.

Darus-s�naa’lar göçmen kad�nlar�n hem ihtiyaçlar�n� kar��lamas�, hem üretici konuma

gelerek bir meslek sahibi olmalar� ve ülke ekonomisine katk�da bulunmalar� hem de Hilal-i

Ahmer’e yapm�� olduklar� yard�mlar�yla tam anlam�yla ba�ar�ya ula�m��t�r. Bunun yan� s�ra

cemiyetin el sanatlar� üzerine yapm�� oldu�u çal��malar ayn� zamanda Türk el i�lemesi ve

motifinin de gelece�e ta��nmas� ve bu buhran y�llar�nda kaybolmas�n� önleme alç�s�ndan

oldukça önemlidir. Yine han�mlar merkezinin kurmu� oldu�u bu Daru’s-s�naa’lar �ehit

ailelerine yard�mlar bulunmu�tur. �ehit ailelerine Daru’s-s�naa’ler taraf�ndan yap�lan bu

yard�mlar 672.089.220 kuru�tur45.

44 Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Han�mlar Merkezi Darü's-s�naas�; �stanbul, 1339(Rumi), 1923(Miladi),
Ahmed �hsan ve �ürekâs�Matbaac�l�k, M�L - ÖZEGE; 21791, s. 21.
45Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Han�mlar Merkezi Darü's-s�naas�; s. 46
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Resim 13; Sava� ma�duru göçmen kad�nlar�n ihtiyaçlar�n� kar��lamak için OHAC Han�mlar Merkezi

taraf�ndan kurulan (Darus-s�naa) Sanat Evinde çal��an kad�nlar; Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i

Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 158

Darus-s�naa’ler ayn� zamanda Birinci Dünya Sava�� y�llar�nda da orduya özellikle

k��l�k giyim noktas�nda olukça yarar sa�lad�lar. Milli Müdafaa Cemiyeti’nin OHAC’ne

ba�vurusu üzerine devreye sokulan Daru’s-s�naa’lar da askerlere 24,529 h�rka, 1700 pamuklu

h�rka, çama��r, eldiven ve çorap dikildi46.

Resim 14; Sava� y�llar�nda Sanat Evlerinde çal��an han�mlara ö�le yeme�i; Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat;

Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 159

46 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 159
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Han�mlar merkezinin bu surette ba�layan faaliyetleri bütün sava� y�llar� boyunca

sürmü� han�mlar cephede sava�an askerlerin ihtiyaçlar�n� kar��lam��lar, hastabak�c�l�k

kurslar�nda e�itim gören han�mlar yaral�lar� tedavi etmi�lerdir. Bununla da yetinmeyen

han�mlar ülke genelinde kad�n�n sosyal yap�daki yerinin iyile�tirilmesinde de oldukça önemli

faaliyetlerde bulunmu�lard�r. Han�mlar�n yapm�� olduklar� bu çal��malar milli mücadele

y�llar�nda da devam etmi�tir.



�K�NC� BÖLÜM

H�LAL-� AHMER CEM�YET� TE�K�LATI

1. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi

1.a. Genel Merkezi Kurucu Üyeleri

20 Nisan 1911(Rumi 7 Nisan 1327) tarihinde yeniden yap�lanma çal��malar� (�hyaen

Tesis) bünyesinde Tokatl�yan Oteli misafir salonunda birinci Genel Merkez toplant�s� 100

kurucu üyenin kat�l�m�yla gerçekle�tirilmi� ve cemiyet nizamnamesi kabul edilerek 1925

tarihine kadar yürürlükte kalm��t�r. Bu toplant�ya dönemin önde gelen devlet adamlar�

kat�lm��lard�r. Toplant�da Sadrazam Mehmet �evket Pa�a; Eski Sadrazamlardan Sait Pa�a,

Hüseyin Hilmi Pa�a, �brahim Hakk� Pa�a, Gazi Ahmet Muhtar Pa�a, Ferit Pa�a, Eski

�eyhülislam Kaz�m Efendi, Hariciye Naz�r� Said Pa�a Evkaf Naz�r� Hayri Bey, Naf�a Naz�r�

Besavya Efendi, Eski Adliye Naz�r� Cemaleddin Menal Bey, Eski Hariciye Naz�r� R�fat Pa�a,

Eski Dâhiliye Naz�rlar� Talat Bey ve Halil Bey, Eski Naf�a Naz�r� Cavid Bey, Eski Maarif

Naz�r� �smail Hakk� Bey, Eski Bahriye Naz�r� Mehmet Muhtar Pa�a, Eski Orman, Maden ve

Ziraat Naz�r� Mavrokordato Efendi, Eski Hariciye Naz�r� Nuradunkiyan Efendi, Eski Maliye

Naz�r� Nail Bey, Eski Naf�a Naz�r� Halciyan Efendi Eski Maarif Naz�r� Mehmet �erif Pa�a

gibi dönemin üst düzey devlet adamlar� yer alm��lard�r1.

Bu isimlerin yan� s�ra Ayandan, Askeriyeden ve Din adamlar�ndan olu�an toplumun

önde gelen kesimleri de bu olu�um içerisinde yerlerini alm��lard�r. Bu ki�iler aras�nda Damat

�brahim Pa�a, Seyit Abdulkadir Efendi, Ertas Efendi, Cahid Bey, Arslan Bey Artes Efendi,

R�za Salih Efendi, Ruhi el-Hadi Bey, Zahreb Efendi, Abdülrahim Bey, Amir �evket Bey,

Feraci Efendi, Midhat �ükrü Bey, Doktor Mi�a Efendi, Salim Bey, Mustafa Re�it Bey, Ba�

Muavin Mehmet Bahaleddin Bey, Ermeni Patri�i Kaymakam� Mongoni Efendi Ermeni

Katolik Patri�i Terziyan Ba�iz Efendi, Hahamba�� Haim Naum Efendi, Bulgar Eksarh� Yosif

(Josef) Efendi, Abbas Pa�a, Harbiye Müste�ar� Fuad Pa�a, Pernas Aziz Pa�a Mirliva Nazif

Pa�a, Miralay Mahileddin Bey, Kaymakam Faik Bey, Eski Hüdavendi�ar Valisi Azmi Bey,

Maarif Müste�ar� Salih Zeki Bey, S�hhiye Tercüman Kalemi Müdürü Manir Bey, Evkaf

Nezareti �n�aat Müdür-i Umumisi Kemaleddin Bey, Ya�c� �efik Bey, Karaka� Macid Efendi,

1 Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi; Amedî Matbaas�, �stanbul, 1340, s. 256–264
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Kemal Umur Bey, Femahi Efendi, �kdam Müdürü Cevdet Bey, Muharrirden Celal Nuri Bey,

Kaz�m Bey, Softi Ziya Bey, Diran Kalekiyan Efendi, Abdullah Zühtü Bey Ahmet Nurald�n

Bey, Abin Bey, Cemil Pa�a, Adnan Bey, Cemal Muhtar Bey, Hayri Bey Kilisli R�fat Bey,

Ziya Nuri Bey, Fuad Bey, Kerim Sebati Bey, Mazhar Pa�a, Eczac� Edhem Pertev Bey gibi

dönemin önde gelen isimlerini görmek mümkündür.

Resim 15; II. Me�rutiyet sonras� Yeniden Yap�lanma sürecinde 20 Nisan 1911 tarihinde seçilen Hilal-i

Ahmer Genel Merkezi Heyeti; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi; �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�,

s. 293

Bu toplant�da; Suat Faik Pa�a, Halim Pa�a, Ahmet Rag�p Bey, S�hhiye Dairesi

Tahrirat Müdürü H�d�r Bey, S�hhiye Dairesi Evrak Müdürü Galib Bey OHAC daimi üyesi

olarak belirlenen üyeler olmu�lard�r. 20 Nisan 1911 tarihinde yeni nizamnameyi olu�turmakla

görevli bir komisyon kurulmas� kararla�t�r�ld�. Komisyon; Doktor Esad Bey, Doktor Besim

Umur Bey, T�bbiye-i Askeriye Mektebi Müdürü Doktor Ali Galip Bey Doktor Bahaddin �akir

Bey, Hariciye-i Siyasiye Genel Müdürü Salih Bey, Bahriye-i T�bbiye Miralayl���ndan

Mehmet Ali Bey, Doktor Kas�m Azaleddin Bey gibi kurucu üyelerden olu�maktayd�.
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1912 senesine gelindi�inde te�kilat�n Genel Merkezinde baz� de�i�iklikler ya�anm��

devams�zl�k gösteren, çe�itli nedenlerle ihraç edilen ya da vefat eden üyelerin yerine Genel

Merkez yeni üyeler belirlemi�tir. 1912 y�l� itibariyle olu�turulan yeni mecliste görev alan yeni

üyeler aras�nda2; S�hhiye Müdürü Esad Bey, S�hhiye-i Askeriye Reisi �smail Besim Pa�a

Naf�a Naz�r� Baserya Efendi, S�hhiye Genel Müdür Besim Umur Bey, T�p Fakültesi Ö�retim

Üyesi Bahaddin �akir Bey, T�p Fakültesi Ö�retim Üyesi Celaleddin Muhtar Bey, Osmanl�

Bankas� �dare Meclisi Üyesi Hamid Bey, Bahriye Merkez Hastanesi Ba�tabibi Hakk� Senasi

Bey, Meclis-i Kebir S�hhiye Tahrirat� Müdürü H�d�r Bey, Eski Bahriye Naz�r� Hüsnü Pa�a

Eski Sadrazam ve Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Pa�a, Sabah Gazetesi Ba�yazar� Diran

Kalikyan Efendi, Meclis-i Kebir S�hhiye Azas�ndan R�fat Bey, T�p Fakültesi Reisi, Ziya Nuri

Bey, Eski Dâhiliye Naz�r� Talat Bey, S�hhiye-i Askeriye �kinci �ube Müdürü Abidin Bey

Meclis-i Kebir S�hhiye Azas�ndan Akal Muhtar Bey, T�p Fakültesi Muallimi Adnan Bey, Eski

Hüdavendi�ar Valisi Azmi Bey, T�bbiye-i Askeriye Müdürü Ali Galip Bey, Eski S�hhiye

Genel Müfetti�i Kas�m Azaleddin Bey, Banker Kamhi Efendi, Osmanl� Bankas�

Müdürlerinden Keresteciyan Efendi, Mirliva Nazif Pa�a, �ura-� Devlet Azas�ndan Yusuf R�za

Bey gibi dönemin Osmanl� Toplumunda hat�r� say�l�r makamlara sahip olan önemli ki�iler yer

alm��t�r3. Bu gibi isimlerin cemiyet içerisinde yer almas� ku�kusuz cemiyetin faaliyetlerini

kolayla�t�rm��, te�kilatlanmas�n�n ve ülke geneline h�zl� bir �ekilde nüfuz etmesini sa�lam��t�r.

Osmanl� Devletinin dört bir yan�ndan cemiyete ba���lar�n akmas�n�n alt�nda yatan bir di�er

gerçekte budur. Halk devleti yöneten bu insanlar�n tamam�n�n bu cemiyet alt�nda bir araya

geldi�ini görünce bu cemiyete içten bir ba�l�l�kla yard�ma ko�mu�tur.

Bu toplant� sonucunda cemiyetin icraatlar�n� yürütecek olan idare heyeti de

belirlenmi�ti. Bu heyette; Ba�kanl�k görevini Eski Sadrazam Hüseyin Hilmi Pa�a üstlenirken

�kinci Ba�kanl��a S�hhiye Genel Müdürü Besim Umur Bey ve Meclis-i Kebir S�hhiye

Azas�ndan Akal Muhtar Bey getirildi. Cemiyetin umumi müfetti�lik görevine T�bbiye

Miralay� Mehmet Ali Bey, ba�kâtipli�e Meclis-i Kebir Azas�ndan R�fat Bey, cemiyetin

veznedarl���na ise Osmanl� Bankas� Müdürlerinden Keresteciyan Efendi getirilirken cemiyet

muhasebesiyle de �stanbul’un önde gelen tüccarlar�ndan Kamil Umur Beyin ilgilenmesi

uygun görülmü�tü4.

2 OHAC Salnamesi 1340, s. 261–263
3 OHAC Salnamesi 1340, s. 263
4 OHAC Salnamesi 1340, s. 264
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Resim 16; 20 Nisan 1911 tarihinde seçilen Hilal-i Ahmer �dare Heyeti; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti

Salnamesi; �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 297

Ayr�ca bu toplant�da, cemiyetin halka inebilmesi, yard�mlar�n artt�r�labilmesi amac�yla

birde Tergib ve te�vik encümeni kurulmu�tur. Görevi cemiyete gelen yard�m miktarlar�n�n

artt�r�labilmesi için çal��malarda bulunmak olan bu heyette; Doktor Hakk� Senasi Bey ve

Diran Kalikyan Beyler bulunmaktayd�.

Cemiyetin mali i�lerinin düzenlenmesi için seçilen maliye encümeninde ise; Ruhi Bey

Kamil Efendi ve Rasim Pa�a yer al�rken, olu�turulan Fen memurlar� encümeninde de; Suad

Faik Pa�a, Doktor Lambiki Pa�a, Doktor Abidin Bey, Doktor Ali Galib Bey, Doktor Adnan

Bey, Doktor Besim Umur Bey, Doktor Esad Bey, Doktor Akal Muhtar Bey, Doktor Kas�m

Azaleddin Bey, Doktor Kerim Sebati Bey, Mirliva Nazif Pa�a, Mühendis Esaduriyan Efendi

gibi isimler yer alm��t�r.

1.b. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Han�mlar Kolu Merkezi

II. Me�rutiyet sonras� Osmanl� toplumunda kad�n�n sosyal hayattaki konumunu

güçlendirmeye yönelik giri�imler bir hayli artt���n� görmekteyiz. Kad�n�n sosyal hayattaki
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konumunu artt�rmaya yönelik yap�lan giri�imlerden biride Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti

Nizamnamesinde 2. ve 7. bölümlerde belirtildi�i üzere cemiyete kad�nlar�nda üye olabilece�i

ve faaliyetlere i�tirak edebilece�idir. Bu madde uyar�nca ba�ta devlet adamlar�n�n aileleri

olmak üzere cemiyete üye olan han�mlar k�sa sürede cemiyet için gerçekle�tirdikleri

faaliyetlerle cemiyete oldukça faydal� olmu�lard�r. Kermesler, sergiler, toplant�lar, ve hatta

kap� kap� dola�arak yard�m toplayan bu han�mlar özellikle Balkan sava�lar�nda, Birinci Dünya

Sava��’nda ve Milli Mücadele döneminde cemiyetin büyük yükünü omuzlam��lard�r5. Bu

çal��malar�n gerçekle�tirilmesini sa�layan Han�mlar Merkezi’nin aç�lmas� ve han�mlar� böyle

bir çal��maya yöneltmek için öncelikli olarak üst düzey devlet erkân�n�n e�leri, k�zlar�, karde�

ve anneleri bu organizasyon içerisinde yer alm��lard�r. Cemiyetin han�mlar kolu merkezinde

�u isimlerin yer ald���n� görmekteyiz.

Pir Nisa Nimet Han�mefendi Mehmet Muhtar Pa�a Haremi

Ay�e Han�mefendi Ziya Pa�a Haremi

Selami Han�mefendi Ayandan Ahmet R�za Beyin Hem�iresi

Fatma Aliye Han�mefendi Ferik Faik Pa�a Haremi

Suadiye Han�mefendi Müze Müdürü Halil Bey Haremi

Lil Han�mefendi Vahit Bey Haremi

Madam Neomi Kalikyan Han�mefendi Doktor Diran Kalikyan Haremi

Madam Doktor Zuayrus Pa�a Doktor Zuayrus Pa�a Haremi

Madam Ohannes Kuyumciyan Pa�a Kuyumciyan Pa�a Haremi

Madam �smet Han�mefendi Yosef Razi Bey Kerimesi

Madam Panceri Bey

Nezihe Zeynep Han�mefendi Ziya Bey Kerimesi Veli Bey Haremi

Saniyye Havva Han�mefendi Te�rifat Müdürü �smail Bey Haremi

Melike Han�mefendi Sami Pa�a Kerimesi

Melike Han�mefendi M�s�rl� Hüsnü Bey Haremi

Saffet Han�mefendi Rasih Beyin Haremi

Macide Han�mefendi Umur Besim Bey Haremi

Mahremah Han�mefendi Basri Bey Haremi

Sabiha Galip Han�mefendi Doktor Ali Galib Bey Haremi

Madam Doktor Akal Muhtar Bey Doktor Akal Muhtar Bey Haremi

5 Tepekaya, Muzaffer; Kaplan, Leyla; “Hilal-i Ahmer Han�mlar Merkezi’nin Kurulu�u ve Faaliyetleri”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, Konya, 2003, s. 152
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Saniye Han�mefendi Erkan-� Harbiye Miralaylar�nda

Halil Bey Haremi

Feyza Han�mefendi Ferid Pa�a Kerimesi

Lil Han�mefendi Merhum Sar� Pa�a Haremi

Sabiha Han�mefendi Merhum �brahim Pa�a Kerimesi

Fethiye Han�mefendi Re�id Bey Haremi

Naile Hamdi Han�mefendi Merhum Hamdi Bey Haremi

Madam Estina Kumu�kerdan Efendi

Madam Esaduryan Efendi

Madam Manuk Ezeryan Efendi

Ramire Han�mefendi Cemil Bey Haremi

�smini verdi�imiz bu han�mlar taraf�ndan olu�turulan OHAC Han�mlar Merkezine

�dare Heyeti olarak; Ba�kanl��a Pir Nisa Nimet Han�mefendi, �kinci Ba�kanl��a Ay�e

Han�mefendi ve Madam Doktor Zuayrus Pa�a, ba� kâtibeli�e Selami Han�mefendi, kâtibeli�e

Fatma Aliye Han�mefendi ve Suadiye Han�mefendi, Frans�zca kâtibeli�e Lil Han�mefendi

�ngilizce kâtibeli�e Madam Neomi Kalikyan Han�mefendi, veznedarl��a Madam Ohannes

Kuyumciyan Pa�a, kâtibe ve muhasebecili�e Nezihe Zeynep Han�mefendi getirilirken heyete

aza olarak ta Madam �smet Han�mefendi ve Madam Çançiri Han�mefendiler seçildiler.

2. Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyetin �ubeleri

1911–1913 y�llar� aras�nda OHAC kendisinden beklenenin ötesinde bir ba�ar�

göstererek önemli ba�ar�lara imza atm��t�r. Ancak Genel Merkezin olu�umu ve Genel Merkez

taraf�ndan yürütülen bu faaliyetlerin büyük ba�ar� göstermesine kar��n OHAC hala ülke

geneline sistemli bir �ekilde yay�lamam�� hatta birçok yerde merkez ve �ubelerini te�kil

edememi�ti. Vilayetlerde kurulacak merkezler ile liva ve kazalarda kurulacak olan �ubeler ve

bunlar�n faaliyetleri hakk�nda da herhangi bir nizamnamede olu�turulmam��t�6.

Merkez ve �ubeler hakk�nda OHAC taraf�ndan yap�lan ilk sistemli çal��ma Rumi 1329

senesinde te�kil eden Genel Meclis taraf�ndan yap�lm��t�r. Bu tarihlerde ülke genelinde

6 OHAC Salnamesi 1340; s. 270
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cemiyete ba�l� faaliyet gösteren �ubeler aç�lmas� ve faaliyet aln�n�n geni�letilmesi

planlanm��t�r7.

2.a. Yurt �çinde Aç�lan �ubeler

OHAC, II. Me�rutiyet döneminde yeniden yap�lanma sürecine girer girmez faaliyet

alan�n� tüm ülke geneline yayarak te�kilat� ve yard�m kampanyalar�n� �stanbul ile s�n�rl�

olmaktan ç�karmak için yurt içinde �ubelerin aç�lmas�na karar verildi. Aç�lan �ubelerden ilki

�zmir �ubesi’dir8. 28 Ekim 1911 (Rumi; Fi 15 Te�rin-i Evvel 329) tarihinde kurulmu� olan

�ubenin Ba�kanl�k görevini Yusuf At�f Efendi, ikinci ba�kanl���n� da Doktor Mustafa Anur

Bey üstlenmi�tir. Ayr�ca veznedarl���n� Mustafa Ba��k Efendinin, kâtipli�ini de Diyojen

Efendinin yapt��� �ubede aza olarak ta Ali Nazmi Bey, Evliya zade Refik Bey, Diran E�nan

Efendi, Doktor �ükrü Bey, Doktor �ahap S�tk� Efendi, Doktor Yuvanuviç Efendi, Nikolki

Çurkcuo�lu Efendi, Murdahayi Lavi Efendi görev alm��lard�r. �zmir OHAC Merkezinin bu

dönemdeki toplam üye say�s� 75’e ula��rken; ayn� y�l toplanan yard�m miktar�, 3.525 Osmanl�

Liras�d�r. Bu paran�n 3.358 Osmanl� Liras� merkeze gönderilmi�tir. 166 Osmanl� Liras� ise

çe�itli masraflar�n kar��lanmas� için kasada b�rak�lm��t�r.

Bir di�er merkez ise OHAC Bursa Merkezi’dir. 9 Kas�m 1912 (Rumi; 27 Te�rin-i

Evvel 1328) tarihinde kurulmu� olan merkezin Ba�kanl���n� Osman Nuri Bey, ikinci

Ba�kanl��� Celaleddin Bey (Vilayet S�hhiye Müdürü), veznedarl��� Hamdi Bey (Ziraat

Müfetti�i), kâtipli�i Mehileddin Baha Bey yaparken aza olarak ta Sami Bey (Vilayet Mektebi

Sultani Müdürü), H�d�r Bey (Ziraat Müdürü), �eb�emaniyan Karinik Efendi, Malaksat Efendi

(Hastane operatörü), Hac� Sabri Efendi (E�raftan), �ükrü Bey (Mülkiye Eczac�lar�ndan), Zarih

Efendiler görev alm��t�r. Bu dönemde Bursa �ubesi taraf�ndan toplanan yard�m miktar�;

26.003 Osmanl� Liras� iken bunun 25.035 Osmanl� Liras� merkeze gönderilmi�, �ube

kasas�nda 968 Osmanl� Lira b�rak�lm��t�r9.

Hanya Merkezi (Girit); 16 �ubat 1912 (Rumi; 3 �ubat 1327) tarihinde kurulmu�tur.

Ba�kanl�k görevini �emsi Dedezade �emseddin Efendi, ikinci Ba�kanl��� Bedri Beyzade

�brahim Bey, veznedarl�k görevini Salih A�azade Bali� Bey Veznedar Muavinli�ini Salih

7 OHAC Salnamesi 1340; s. 271
8 OHAC Salnamesi 1340, s. 270
9 OHAC Salnamesi 1340, s. 271
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A�azade Akif Bey, kâtipli�i ise Mehmet Macit Bey üstlenmi�tir. Hanya merkezinin azalar� ise

�u isimlerden olu�maktayd�. Mustafa Tevfik Bey, Arnavut o�lu �brahim Fevzi Efendi Cemali

Efendizade Mehmet Zihni Bey, Dervi� Beyzade Kadri Efendi, Kavalarzade Ali Bey

Timurcuzade Ahmet Mercan Efendi, Luluzzade Ali Nazmi Bey. Toplam üye say�s� 37 olan

�ubenin kuruldu�u 1912 y�l� itibariyle toplanan yard�m miktar�; 14.966 kuru�tur. Bunun

tamam�merkeze gönderilmi�tir10.

Trabzon �ubesi; Aral�k/Ocak 1911/1912 (Rumi; Kanun-u Evvel 1327) tarihlerinde

kurulmu�tur. Bu merkez hakk�nda ayr�nt�l� bilgi bulunmamaktad�r. Üye say�s� 400 olan

�ubenin kuruldu�u 1912 y�l� itibariyle toplad��� yard�m miktar� 74.300 kuru� olup, bunun

73.932 kuru�unu merkeze göndermi�tir11.

Atalar �ubesi (Mersin); 9 Ekim 1912 (Rumi; 26 Eylül 1328) tarihinde kurulmu�tur.

Ba�kan Abbas Pa�a, �kinci Ba�kan ve veznedar Tahir Feyzi Bey, kâtip �smail Hakk� Beyin

yan� s�ra �ubede aza olarak Ça�r� Bey (Bakteriyolog), Leon Demirci Ba�yan Efendi, Enastas

S�tk� Efendi, Karabet Safriyan Efendi, Petraki Kalge o�lu Ondi Efendi (Di� Doktoru) görev

alm��lard�r. �ubenin toplam üye say�s� 178’dir. Kuruldu�u 1912 y�l� itibariyle toplanan

yard�m miktar� 76.108 kuru�tur. Toplanan bu yard�mlar�n 67.219 kuru�u merkeze

gönderilirken y�l sonunda �ube kasas�nda 4589 kuru� daha bulunmaktayd�12.

Ayastefanos – Makri Köy Han�mlar �ubesi (Bak�rköy); isminden de anla��laca�� üzere

OHAC han�mlar kolunun olu�turdu�u bir �ubedir. 24 Haziran 1912 (Rumi 11 Haziran 1328)

tarihinde kurulmu� olan �ubenin Ba�kanl�k görevini Fatma Raziye Han�mefendi üstlenirken,

Zeynep Han�m, Adeviye Han�m, Melek Han�m, Madam �stavri, Kerime Han�m, Hürmüz

Han�mlarda aza olarak görev alm��lard�r. �ubenin toplam üye say�s� Ayastefanos’ta 142,

Makri Köy’de 158 olup, kuruldu�u 1912 y�l� itibariyle toplad��� yard�m miktar�; 22.117

kuru�tur. Y�l sonu itibariyle bu miktar�n tamam�n� merkeze göndermi�tir13.

Kad�köy �ubesi; 14 Mart 1912 (Rumi; 1 Mart 1328) tarihinde kurulmu�tur. �ehzade

Selahattin Efendi �ubenin Fahri Ba�kan� olmu�tur. Ba�kanl�k görevi Nail Beyefendi (Eski

Maliye Naz�r�) taraf�ndan ifa edilmi� olup, veznedarl�k görevi Hu�yan Efendi (Di� Doktoru)

10 OHAC Salnamesi 1340, s. 273
11 OHAC Salnamesi 1340, s. 274
12 OHAC Salnamesi 1340, s. 275
13 OHAC Salnamesi 1340, s. 275-276
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kâtiplik ise Tevfik Amir Bey taraf�ndan yürütülmü�tür. �ubede aza olarak Operatör Doktor

Fuad Perya Pa�a, Cemil Pa�a, Salih Cimcoz Bey, Doktor Arif Pa�a, Moral�zade Selahattin Ali

Bey görev alm��lard�r. Toplam üye say�s� 70’dir. 1912 y�l� itibariyle toplanan yard�m miktar�

7.463 kuru� olup bunun 5.368 kuru�u merkeze gönderilmi�tir14.

Erenköy ve Göztepe �ubesi (�zmir); 20 Ekim 1912 (Rumi; 7 Te�rin-i Evvel 1328)

tarihinde kurulmu�tur. Ba�kan Ziya Pa�a (Eski Dahiliye Naz�r�), �kinci Ba�kan Memduh Bey

(Eski Adliye Naz�r�), veznedar Behçet Bey, kâtip Hac� Nuri Bey görev alm��t�r. Bu ki�ilerin

yan� s�ra cemiyette aza olarakMecid Bey, Haf�z Hüseyin Pa�a, �shak Cevdet Pa�a, Hac�

Aziz Bey Emrah Efendi, Ramiz Bey, Galip Pa�a, Tevfik Bey, Guadis Efendi, Kerakin Efendi

görev alm��t�r. Toplam üye say�s� 205 olup 1912 y�l� itibariyle toplanan yard�m miktar� 14.294

kuru�tur. Merkeze gönderilen yard�m miktar� ise 14.168 kuru�tur15.

�znik �ubesi; 10 Kas�m 1912 (Rumi; 28 Te�rin-i Evvel 1328) tarihinde kurulmu�tur.

�ubenin Ba�kanl���n� E�raf-� Rumi Dergâh� �eyhi �eyh Esad Efendi yürütürken aza olarak ta

Umur Efendi (Belediye Reisi), �smail Hakk� Efendi, Halil �brahim Efendi, Umur Latif Efendi

Ali Osman Efendi, Mehmet Efendi, Sefer Beyler görev alm��lard�r. Toplam üye say�s� 52’dir.

Merkeze gönderilen yard�m miktar� 2.319 kuru�tur16.

Kütahya �ubesi; 14 Aral�k 1912 (Rumi; 1 Kanun-u Evvel 1328) tarihinde kurulmu�tur.

Ba�kanl���n� Ahmet Hulusi Efendi, veznedarl���n� Nuri Efendi, kâtipli�ini Bekir Beyin

yapm�� oldu�u �ubede aza olarak; Haf�z Hüsnü Efendi, Ali Bey, Rü�dü Bey, Seyid Efendi

Umran Beyler görev alm��lard�r. Merkeze gönderilen yard�m miktar� 1.429 kuru�tur17.

Bodrum �ubesi; 26 Ekim 1912 (Rumi; 13 Te�rin-i Evvel 1328) tarihinde kurulmu�tur.

Ba�kanl�k görevini Safvet Adil Bey (Belediye Tabibi) üstlenirken �ubede aza olarak; Faik

Bey (Rüsumat muayene memuru), Merker Efendi (Belediye Eczac�s�), Avni Efendi, �brahim

Efendi, R�fat Bey (Mal Müdürü), Ahmet Hamdi Bey görev alm��lard�r. �ubenin katipli�ini

Ahmet Efendi (Tahrirat Katibi) yapm��t�r. 1912 y�l� itibariyle toplanan yard�m miktar�; 5.245

kuru�tur ve bunun tamam� merkeze aktar�lm��t�r18.

14 OHAC Salnamesi 1340, s. 276
15 OHAC Salnamesi 1340, s. 277
16 OHAC Salnamesi 1340, s. 279
17 OHAC Salnamesi 1340, s. 278
18 OHAC Salnamesi 1340, s. 280
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Kemaliye �ubesi (Erzincan); 1912 senesinde kurulmu�tur. Ba�kanl���n� Belde Müftüsü

Hac� Mehmet Safi Efendinin yapt��� �ubede aza olarak Yorganc�zade Kamil Bey, �brahim

Hilmi Efendi, Ahmet Kemal Efendi, Andriko Efendi, Corci Efendi görev alm��t�r. 1912 y�l�

itibariyle toplanan yard�m miktar�; 474 kuru� olup tamam�merkeze gönderilmi�tir.

Maçka Kazas� �ubesi (Trabzon); 26 Mart 1912 (Rumi 13 Mart 1328) tarihinde

kurulmu�tur. Ba�kanl���n� Hüseyin Hilmi Efendinin yapt��� �ubenin toplam üye say�s�

426’d�r. 1912 y�l� itibariyle toplanan yard�m miktar�; 18.726 kuru� olup bunun tamam�

merkeze gönderilmi�tir.

Atina19 Kazas� �ubesi (Rize); 14 Mart 1912 (Rumi; 1 Mart 1328) tarihinde

kurulmu�tur. Ba�kanl�k görevini Pa�azade Sabit Efendinin yapt��� �ubenin, veznedarl���n�

Ahmet Fahri Efendi, kâtipli�ini Sifzade Osman Efendi yaparken, aza olarak ta Pa�azade Arif

Efendi ve Mustafa Efendi görev alm��lard�r. Toplam üye say�s� 138 olan �ubenin 1912 y�l�

itibariyle toplam�� oldu�u yard�m miktar� 9.298 kuru� olup bunun 9.000 kuru�u ayn� y�l

içerisinde merkeze gönderilmi�tir.

2.b. Yurtd���nda Aç�lan �ubeler

Çe�itli Avrupa ba�kentlerinde o ülkede ya�ayan Osmanl� vatanda�lar� taraf�ndan

Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyetine yard�m amaçl� çal��malar yap�lm�� hatta bunlar�n daha

düzenli olabilmesi için bu çal��malar dernek statüsü alt�nda birle�tirilerek toplu giri�imler

haline dönü�türülmü�tür. Ancak bunlar ba��ms�z birer dernek ya da OHAC �ubesi de�illerdir.

Sadece cemiyete yard�m toplayan heyetlerdir. Bunun yan� s�ra Müslüman ülkelerde de Hilal-i

Ahmer Cemiyetleri kurulmu� bunlardan da Osmanl� ülkesine yard�mlar gönderilmi�tir. Bu

meyanda Hindistan Hilal-i Ahmer Cemiyeti ba�ta olmak üzere M�s�r, Güney Afrika, Bosna

Hersek Hilal-i Ahmer Cemiyetleri Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyetine yard�mlarda

bulunmu�lard�r. Yine OHAC’�n kurulu� y�llar�nda Paris sefiri R�fat Pa�a ve e�inin çal��malar�

sayesinde Paris’ten de önemli yard�mlar al�nm��t�r20.

19 Atina(����); E�riboz S., Trabzon, Lazistan Bugün ki Rize-Pazar-�lçe bölgesi, ayr�nt�l� bilgi için bkz.
ALBAYRAK, Nuri; Osmanl� Yer Adlar� Sözlü�ü, Tarih Vakf� Yurt Yay�nlar�, �stanbul, 2001,s. 12
20 OHAC Salnâmesi 1340; s. 283
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Yurt d���nda kurulan OHAC temsilcilikleri hakk�nda detayl� bilgiler bulunmamakla

birlikte bu temsilciliklerin sistemli ve düzenli kurulu�lar olmad�klar� bilinmektedir. Bu

temsilcilikler yaln�zca sava� zamanlar�nda Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti nezdinde

Osmanl� Devletine yard�m toplamak amac�yla te�kil edilmi� komisyonlardan ibarettir. Yurt

d���nda olu�turulan bu temsilciliklerden Saray Bosna’da olu�turulan Saray Bosna Hilal-i

Ahmer Cemiyeti Trablusgarp sava�� esnas�nda tek ba��na 300,000 kuru� (10,000 lira kadar)

yard�m toplayarak Dersaadette bulunan Hilal-i Ahmer Merkezine göndermi�lerdir. Balkan

Sava�lar� esnas�nda da Saray Bosna’da ve Hersek’te encümenler olu�turularak yard�m

kampanyalar� ba�lat�ld�. Saray Bosna’da te�kil edilen encümen aras�nda Ba�kan Hac� Salih

Efendi, kâtip Saraçzade Mehmet Tayip Efendi, aza olarak ta Hac� Mehmet Efendi, Hac� Abdi

Efendi, As�m A�a, Abdi A�a gibi isimler yer alm��lard�r21.

3. H�LAL-� AHMER CEM�YET�MUHASEBES�

3.a. 1912 Y�l�na Kadar Hilal-i Ahmer Cemiyeti Muhasebesi

Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti II. Me�rutiyet döneminde yeniden yap�lanma

çal��malar� içine girdi�inde muhasebe alan�nda da yeniden yap�lanma çal��malar�na giri�mi�

ve bu tarihe kadar sistemli bir bilânço olu�turmayan ve hesaplar�n� kayda geçirmeyen cemiyet

bu tarihten itibaren sistemli bilânçolar olu�turmaya ba�lam��t�r.

Cenevre Sözle�mesi imzalanm�� ve cemiyetin ülkemizde de kurulaca��na dair sözler

verilmi� olsa da, 1877–1878 Osmanl� Rus Sava�� (93 Harbi) patlak veren kadar herhangi bir

faaliyet gösterilmemi�tir. Cemiyetin faydalar� ilk defa S�rbistan 1876 tarihinde Osmanl�

Devletine sava� ilan etti�i dönemde anla��ld�. Bu sava�ta S�rp ordusu Salib-i Ahmer heyetleri

taraf�ndan sürekli yard�m al�rken Osmanl� Cenevre sözle�mesinde kurmay� taahhüt etti�i

cemiyeti kurmad��� için yard�m alamam��t�r22. 93 Harbi esnas�nda cemiyetin faaliyete geçti�i

duyurulmu� olsa da, cemiyet ve bir y�ll�k faaliyetten sonra defterlerini kapayarak yeniden

sessizli�e bürünmü�tür. Sava� sonras�nda Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nden geriye

Osmanl� Bankas�ndaki hesab�nda kalan ve sava� esnas�nda toplam�� oldu�u 70.000 lira

yard�mdan ba�ka bir �ey kalmam��t�r.

21 OHAC Salnâmesi 1340; s. 284
22 Ahmet Midhat Efendi, Hilal-i Ahmer - Cemiyeti �nsaniyenin Tarihi, K�rk Anbar Matbaas�, �stanbul, 1879,
s. 71
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24 May�s 1897 tarihinde Osmanl� Yunan sava�� esnas�nda yeniden göreve ba�layan

OHAC Osmanl� Bankas�nda büyük bir sermayesi bulunmad��� için hemen ülke genelinde

büyük bir yard�m kampanyas� ba�latm��t�r. Bu yard�m kampanyas� neticesinde toplanan

paralarla cemiyet iki hasta ve yaral� vapuru kiralam�� bunun yan� s�rada orduya ilaç ve di�er

sa�l�k gereçlerini tedarik etmi�tir. Sava� sonras�nda faaliyetlerini yeniden durduran cemiyet

bu defa Osmanl� Bankas�nda 10.000 lira kadar bir sermaye b�rakm��t�r.

II. Me�rutiyet döneminde cemiyet yeniden yap�lanma çal��malar�na giri�ti�inde

Osmanl� Bankas�nda 11,521 lira sermayesi bulunmaktayd�. Bu sermayeye Hariciye Naz�r�

R�fat Pa�an�n e�inin düzenlemi� oldu�u sergi gibi faaliyetler neticesinde 3286 lira daha

eklenmi�ti. 14,807 Osmanl� liras�n� bulan bu sermayeye eski cemiyet hesab�ndaki 1127 lirada

eklenince cemiyetin II. Me�rutiyet dönemi yeniden yap�lanmas� esnas�ndaki toplam

sermayesinin 15935 liraya ula�t���n� görmekteyiz23. 1911 y�l�nda sürdürülen çal��malarla

68,388 lira ba��� topland�. Ayn� y�l içerisinde bu paran�n 41,187 liras� sarf edildi. Sene

sonunda bankada 41,841 Osmanl� liras� kalm��t�. Genel Meclis bu paran�n 30,000 liras�n�

hastane ve ambar gibi gerekli yat�r�mlarda kullanm�� ancak ayn� y�l�n eylül ay�na gelindi�inde

Osmanl� ülkesinde seferberlik ilan�na müteakip yard�mlar neticesinde cemiyetin Osmanl�

Bankas�nda bulunan toplam sermayesi 70,000 liray� geçmi�ti24.

3.b. Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyetinin �lk Düzenli Mali Kay�tlar�

OHAC Genel Merkezi’nin 1912 y�l�n�n hesaplar�na dair 1913 y�l� OHAC Genel

Meclisine sunmu� oldu�u hesap çizelgesinde cemiyetin gelirlerinin nerelerden elde edildi�i

ile bunlar�n hangi bankalarda ne miktarda sakland��� veya ne gibi yat�r�mlar yap�ld���

hakk�nda bilgi verilmekteydi. Bu bilgiler �����nda cemiyete 1913 y�l� ba�lar�na kadar yap�lan

yard�mlar�n 43,934,383 kuru� oldu�unu görmekteyiz. Cemiyetin Osmanl� Bankas�nda

bulunun hesaplar�nda ki nakdi toplam� ise 25,246,064 kuru�tur.

23 OHAC Salnamesi 1340; s. 307
24 Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 42
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PARA KURU�

Geçen Y�ldan Devreden Sermaye 125 8,226,448

1328 Senesinde Toplanan Yard�mlar 75 35,068,701

Muhtelif Gelirler 125 10,970

Faiz 628,162

Yekûn 43,934,383

PARA KURU�

1 Mart 1329 (Miladi 14 Mart 1913)

tarihinde sand�k mevcudu

36,167

Osmanl� Bankas�nda Depo Hesab� 14,224,379

Osmanl� Bankas�nda Cari Hesap 625 11,021,685

�care Pe�inat� 54,000

Zeytinburnu’nda Arsa 25 82,529

Kad�rga Barakalar� 113,000

Hastanelere Avans 875 1,485,345

Medyunlar Hesab-� Umumisi 625 419,254

Bingazi Heyet-i S�hhiye 358,500

Trablusgarp Heyet-i S�hhiyesi 50 1,952,232

Mesarif-i �dare 50 388,637

Mesarif-i �mdadiye-i Umumiye 625 13,788,556

Yekûn 43,934,383

Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne yap�lan yard�mlar� üç ana ba�l�k alt�nda toplamak

mümkündür. Bu yard�mlar;

1) Osmanl� S�n�rlar� içerisinde toplanan yard�mlar.

2) Müslüman ülkelerden gelen yard�mlar.

3) Yabanc� ülkelerden gelen yard�mlar.
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Genel Merkez aç�klam�� oldu�u bu bilânço içerisinde 60,290 Osmanl� liras�n� bulan ve

kendisine Osmanl� ülkesinden yap�lan bu yard�mlar�n listesini de OHAC Genel Merkezine

sunmu�tur25. �çerisinde en fazla yard�m� cemiyetin merkezi olan ve ayn� zamanda devletinde

merkezi olan �stanbul’dan gelmi�tir. Cemiyete dönemin önde gelen bütün devlet adamlar�n�n

üye oldu�unu ve aktif bir biçimde görev ald�klar�n� dü�ünürsek en fazla yard�m�nda

�stanbul’dan gelmi� olmas� pek fazla �a��rt�c� olmayacakt�r. �lk düzenli muhasebe kay�tlar�n�n

olu�turuldu�u 1912 y�l�na kadar �stanbul Genel Merkezinin toplam�� oldu�u yard�m 16,023

Osmanl� Liras�d�r. Yard�m listesinde OHAC �stanbul Genel Merkezini, 6,014 Osmanl� Liras�

yard�m toplayarak �stanbul Han�mlar Merkezi takip etmi�tir. Görüldü�ü gibi �stanbul

toplamda 22,037 Osmanl� Liras� yard�mla cemiyet için faal biçimde çal���ld���n�n göstergesi

olmu�tur. �stanbul’u; 5,123 Osmanl� Liras� yard�mla Konya, 3,894 Osmanl� Liras� yard�mla

Trabzon, 3,579 Osmanl� Liras� yard�mla �zmir, 3,556 Osmanl� Liras� yard�mla Sivas, 3,310

Osmanl� Liras� yard�mla Mamuratül-Aziz takip etmektedir.

OHAC’a gelen yard�mlar�n en önemli k�sm�n� Müslüman ülkelerden gelen yard�mlar

te�kil etmektedir. 321,807 Osmanl� liras�n� bulan bu yard�mlara 28.800 liray� bulan ve �ngiliz

bankalar� arac�l���yla adres belirtilmeden gelen yard�mlarda eklendi�i zaman Müslüman

ülkelerden gelen bu yard�mlar�n toplam� 350,607 Osmanl� liras�n� bulmaktad�r. Adres

belirtilmeden gelen bu yard�mlar�n Hindistan Müslümanlar� taraf�ndan gönderildi�i

zannedilmektedir. Resmi kay�tlara göre Hindistan Müslümanlar�n�n gönderdi�i 157,044

Osmanl� Liras� yard�m Osmanl� Hilal-i Ahmer’ine yap�lan en büyük d�� yard�md�r.

Hindistanl� Müslümanlar�; 19,464 Osmanl� Liras� yard�mla Rusya Müslümanlar�, 13,804

Osmanl� Liras� yard�mla Cezayir ve 13,211 Osmanl� Liras� yard�mla Afrika Müslümanlar�

takip etmi�tir. Daha sonraki bölümlerde bahsedildi�i üzere dünyan�n dört bir yan�nda ya�ayan

Müslümanlar Osmanl�n�n girmi� oldu�u sava�lar� siyasi olu�umlu sava�lar olarak idrak

etmiyorlard�. Osmanl� hilafetin merkeziydi ve birçok Müslüman Osmanl�n�n girdi�i sava�lar�

�slamiyet ve H�ristiyanl�k aras�ndaki sava��n bir tezahürü olarak kabul ediyorlard�. Bu nedenle

Osmanl� ordusuna ve devletine yard�m için bu kadar büyük yard�m kampanyalar�

düzenleniyordu.

OHAC’a yap�lan yard�mlar�n son bölümünü yabanc� devletlerden gelen yard�mlar

olarak belirtebiliriz. 14308 Osmanl� liras�n� bulan bu yard�mlar de�erlendirilirken atlanmams�

25 EK1. Bkz. OHAC Salnamesi 1340; s. 311
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gereken bir noktada bu yard�mlar�n yap�ld��� dönemde bu ülkelerin Müslüman sömürgelere

sahip olduklar� ve bu Müslüman sömürgelerden yap�lan yard�mlar�nda o ülke ad�na hesaplara

geçmi� oldu�udur. Bu durumda yard�m�n tamam�n�n o ülkeden mi yoksa sahip oldu�u

Müslüman sömürgelerden mi oldu�u tam olarak belli de�ildir. Osmanl� Hilal-i Ahmer’ine en

fazla yard�m� 4.676 Osmanl� Liras�yla Almanya yaparken Almanya’y�; 3.866 Osmanl� Liras�

yard�mla Avusturya Macaristan, 2.038 Osmanl� Liras� yard�mla �ngiltere takip etmi�tir.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TRABLUSGARP VE BALKAN SAVA�LARINDA H�LAL-� AHMER CEM�YET�

FAAL�YETLER� VE TE�K�LATLANMASI

1. Trablusgarp sava�� ve cemiyetin faaliyetleri

1.a. Trablusgarp Sava�� Öncesi Genel Durum ve Sava��n Ba�lamas�

18. yüzy�lda Avrupa’da h�zl� bir sanayile�me ve sömürge hareketi ba�lam��t�. 19.

yüzy�la gelindi�inde ise bu sömürge yar���ndan baz� devletler kazançl� ç�km��sa da �talya ve

Almanya gibi milli birli�ini geç tamamlayan devletler için bu durum hiçte ho� say�lmazd� ve

de�i�meliydi. Bu düzeni bozma yolunda ad�mlar atmak içinde ikisinin de beklemeye niyetleri

yoktu.

Osmanl� devleti ise 19. yüzy�lda sürekli olarak biryandan iç isyanlarla biryandan da

uzun süren sürekli y�k�m ve kay�p getiren sava�larla u�ra�maktayd�. 1881 tarihinde

�ngiltere’nin M�s�r’� i�gal etmesinin ard�ndan 1882 tarihinde de Frans�zlar Cezayir ve Tunus’u

i�gal etmi� buda �talyanlar�n Osmanl�n�n Kuzey Afrika’daki uzak topraklar�na göz dikmesine

neden olmu�tu. Deniz a��r� bir imparatorluk kurmay� hayal eden bir devlet için eski Roma

imparatorlu�unu yeniden canland�rmay� hayal eden ve kendini o imparatorlu�un yegane varisi

gören bir devlet için bu politika pekte �a��lacak bir atak say�lmazd�. �talya’n�n Trablusgarp’la

ilgilenme planlar� özellikle 1890 y�l�nda Francesco Crispi’nin ba�bakanl��� döneminde

ba�lad�. Ancak Francesco Crispi ba�bakanl�k koltu�unu terk etmek zorunda kal�nca bu

politika sekteye u�rayarak 20 y�l� yak�n bir süre gecikti.

1898 y�l�nda �ngiltere ve Fransa aras�nda, Kuzey Afrika'daki sömürgelerin payla��m�

yüzünden ç�kan Fa�oda Olay�ndan iyi yararlanan �talya, �ngiltere ve Fransa nezdinde

Trablus’un kendine b�rak�lmas�n� kabul ettirdi. Ancak �talya arad��� üçüncü deste�i

Almanya’dan bulamam��t�. Yinede 27 Eylül 1911 tarihinde �talyanlar Osmanl�ya bir

ültimatom vererek Trablus’un kendilerine verilmesini istedi ve ard�ndan Almanya, �ngiltere

ve Fransa’n�n deste�i ile Osmanl�ya sava� açt�1.

1 Do�anay, Rahmi; Aç�kses, Erdal; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk �lkeleri, Elaz��, 2006, s. 49
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1.b. Trablusgarp Sava�� Ba�lad���nda Cemiyetin Genel Durumu

Yukar�da da de�indi�imiz gibi cemiyetin as�l kurulu�unu II. Me�rutiyet dönemiyle

birlikte ya�anan yeniden yap�lanma döneminde gerçekle�mi�tir. Ancak takdir edilece�i gibi

yap�lanman�n sa�lanmas� ve te�kilat�n tam olarak oturtulabilmesi öyle k�sa sürede

gerçekle�ebilecek bir olay de�ildir. Trablusgarp sava�� ba�lad��� esnada Osmanl� Devletinin

içinde bulundu�u güç durumlar hayat� her alanda etkilemekteydi. Ülke içinde ya�anan siyasi

krizler ve sürekli sava�lar ekonomiyi felç noktas�na getirmi�ti. Ekonomide ya�anan bu kötü

gidi� ister istemez Osmanl� ülkesindeki bütün kurumlar� da etkilemekteydi. OHAC’�n bu

tarihlerde Osmanl� Bankas�nda bulunan toplam sermayesi on be� bin liraya yak�nd�. Bunun

yan� s�ra cemiyetin ihtiyaçlar�n� kar��layabilmesi için gerekli araç ve malzemeleri de yok

denecek kadar azd�. Bunda cemiyetin bu güne kadar sürekli olarak çal��amay���n�n büyük

etkileri vard�. Daha önceki bölümlerde de belirtti�imiz gibi II. Me�rutiyet öncesinde cemiyete

gerekli önem verilmemi� bundan dolay� da cemiyet sadece ihtiyaç an�nda göreve ça�r�lan ve

daha sonras�nda görevi biter bitmez defterlerini kapayarak inzivaya çekilen bir görünüm arz

etmekteydi. Bu durum II. Me�rutiyetle birlikte de�i�meye ba�lad�ysa da amaçlanan temel

yap�lanma süreci henüz gerçekle�memi�ti. ��te Trablusgarp sava�� böyle bir durumda vuku

buldu.

Osmanl� devletinin bu dönemde Trablusgarp’� savunacak yeterli gücü yoktu. Bölgede

sadece 1200 dolay�nda askeri bulunan Osmanl�lar�n bölgeye yard�m gönderme imkânlar� da

bulunmuyordu. Akdeniz’de konu�lanan �talyan donanmas� ve M�s�r’� i�gal eden �ngiliz

kuvvetleri nedeniyle bölgeye karadan ve denizden ula��m mümkün görünmüyordu. Devletin

sava�la ilgili tek umudu yerel halk�n �talyanlara destek vermemesi ve bölgeye kaçak yollardan

gidecek olan subaylar�n gayretli çal��malar� olacakt�.

�talyanlar�n ilk taarruzlar� esnas�nda k�y� �eridinde yer alan bölgeler terk edilerek

içerlere do�ru bir çekilme hareketi ya�anm��t�. ��te bu çekilme OHAC için büyük bir kay�pt�.

Çünkü bu çekilme esnas�nda s�hhiye için gerekli bütün alet edevat ve sa�l�k malzemeleri

buralarda terk edilmi�. Bundan dolay� sava��n ileriki dönemlerinde büyük oranda sa�l�k

malzemesi s�k�nt�s� çekilmi�ti.

OHAC bir yandan ülke içinde yard�m ve sa�l�k heyetleri te�kil etmeye ve bunlar�

sava� bölgesine intikal ettirmeye çal���rken bir yandan da ülke içinde ve d���nda yard�m
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kampanyalar� düzenleyerek s�k�nt�lar�n� a�maya çal���yordu. Bu dönemde Hindistan, Bosna

Güney Afrika gibi Müslüman halklar�n ya�ad��� bölgelerden Osmanl� Devletine yard�mlar

akmaya ba�lam��t�.

Resim 17; Trablusgarp Sava�� esnas�nda Derne Cephesi Hilal-i Ahmer Hastanesinde tedavi gören Derne

Cephesi Kumandan� Kurmay Binba�� Mustafa Kemal (Atatürk); “Hilal-i Ahmer Hastanesinde Bir Binba��”,

Türk K�z�lay�, S. 1, Ankara, Ocak-�ubat 2006, s. 38

Cemiyet 20 Ekim 1911 (Rumi; 7 Te�rin-i Evvel 1327) tarihinde toplanan Genel

Merkez taraf�ndan bölgeye sa�l�k ekipleri gönderilmesini kararla�t�rd�. Trablusgarp Homs ve

Bingazi olmak üzere üç sa�l�k heyeti gönderilmesi kararla�t�r�ld�. Trablusgarp’a gönderilecek

ilk heyet 6 doktor ve on be� hastabak�c�dan olu�acakt�. Ayr�ca bu heyetin ihtiyaçlar�n�n

kar��lanabilmesi içinde be� bin lira tahsis edilecekti. Trablusgarp’a gönderilecek olan heyetin

ba��nda genel Merkez azalar�ndan ve ayn� zamanda T�p Fakültesi Ö�retim Üyelerinden

Doktor Kerim Sebati Bey bulunacakt�. Bu Heyetin yapaca�� çal��malar OHAC tarihi

aç�s�ndan oldukça önemlidir. Çünkü OHAC’�n tarihinde vermi� oldu�u ilk büyük s�nav

Trablusgarp sava��d�r2. Bu büyük s�nava ba�land���nda cemiyetin yeniden yap�lanmas�

tamamlanmam��t�. Bu nedenle Kerim Sebati Bey Paris’e geçerek sava� bölgesinde ihtiyaç

2 “Hilal-i Ahmer Hastanesinde Bir Binba��”, Türk K�z�lay�, S. 1, Ankara, Ocak-�ubat 2006, s. 38–39
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duyacaklar� baz� ihtiyaçlar� Avrupa’dan temin etmeye çal��t�. Burada Besim Umur Pa�a ile

bulu�arak ihtiyaçlar�n büyük k�sm�n� temin ettiler. Kerim Sebati Bey buradan da Marsilya’ya

geçti. Burada di�er heyet üyeleriyle bulu�an ba�kan 200 kolilik malzemeyle birlikte

Transatlantik vapuru ile Aziziye’ye do�ru yola ç�kt�lar.

1.c. Sava� esnas�nda cemiyetin faaliyetleri ve kar��la��lan güçlükler

Cemiyet gelen yard�mlarla sava� bölgesinde ilk etapta üç sa�l�k ekibi gönderdi. Bu

sa�l�k ekiplerinin ilki Trablusgarp’a ikincisi Homs’a üçüncüsü ise Bingazi’ye gönderildi. Bu

dönemde Osmanl� hazinesi tamamen bo�alm�� olsa gerek ki bakanlar kurulu karar� ile

cemiyete gönderilen yard�mlar�n tamam�n�n bankada bloke edilmesi ve bir miktar�n�n

cemiyete verilmesi kararla�t�r�ld�3.

Bunun yan� s�ra imzalanm�� olan Cenevre mukavelesi gere�i bütün Salib-i

Ahmer’lerin Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyetine ve Osmanl� ordusuna yard�m etmeleri

gerekmekteydi. Ancak �talya’n�n bölgeye sald�rmas�na icazet veren devletler ve onlara ba�l�

Salib-i Ahmer cemiyetleri Osmanl�ya yap�lacak yard�mlarda çok a��r davranmaktayd�.

20 Ekim 1911 tarihinde al�nan kararla sava� bölgesine gönderilmesi planlanan s�hhiye

heyetlerinden ilki yukar�da da de�indi�imiz üzere yola ç�kmadan önce Paris’e giderek burada

cemiyet için yard�m toplam��t�r. Bunu yaparken hiç �üphesiz Fransa’n�n Osmanl� Devletini

destekleyen tutumuna güveniyordu. Çünkü yukar�da da k�saca de�indi�imiz üzere devletler

siyasi tav�rlar�n� bu yard�m cemiyetlerine de yans�tmakta gecikmemi�lerdi. Beklenen olmu�

ve sava� bölgesine gidecek bu ilk heyete Osmanl� Devletinin imzalam�� oldu�u Cenevre

Sözle�mesi gere�i ve Cenevre Konferans�n�n belirlemi� oldu�u her �ekilde tarafs�zl�k ve

yard�m ilkesi gere�ince Fransa taraf�ndan bu ilk heyete yard�m yap�lm��t�r.

Bu heyetin ilk faaliyeti sekizer yatakl� 13 çad�r olu�turmas� olmu�tur4. Heyet bunun

hemen akabinde Aziziye’de 160 yatakl� ilk hastanesini açt�. Bu hastane etraf�na kurulan

çad�rlarla kapasite art�r �lmaya çal���ld�. Kerim Sebati Beyin Hilal-i Ahmer’in bölgeye

geldi�inde kar��la�t��� manzara ve yap�lan ilk icraatlara yönelik yazm�� oldu�u rapor

gerçekten içler ac�s�d�r. Kerim Sebati Beyin raporunda yazd�klar�na bak�l�rsa bölgeye i�tirak

3 Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 54
4 Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi; Amedî Matbaas�, �stanbul, 1340, s. 97
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ettiklerinde s�hhi tesisat ad�na hiçbir araç ve gereç bulunmad��� gibi çok basit müdahaleleri

yapacak tesisat bile yoktu. Kangren olmu� el ve ayaklar�n kesiminde kullan�lacak adi bir

testere dahi bulunmamaktayd�. Görülen lüzum üzerine Aziziye’de bir okul binas�n�n

hastaneye çevrilmesi sonucu faaliyete ba�layan bu ilk Hilal-i Ahmer hastanesi kurulur

kurulmaz iki günde üç yüz hastay� tedavi etmi�ti.

Resim 18; Trablusgarp Sava��’nda Aziziye Müdafaas� s�ras�nda kurulan Aziziye’deki Hilal-i Ahmer

Çad�rlar�; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi;, �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 98

Cemiyetin sava� bölgesinde kurmu� oldu�u bu ilk hastanesinde görev yapan alt�

doktor bulunmaktayd�. Daha sonra bu doktorlara Paris’ten gönüllü gelen be� doktor daha

eklendi. Hastanede; Hastane Reisi olarak Kerim Sebati Bey; doktor olarak, Dr. Lütfi, Dr.

�smail, Dr. Abdüsselam, Dr. Ziya, Dr. Ali Saib görev al�rken, eczac� olarak Subhi Bey

muhasebeci olarak Subhi Bey görev alm��t�r. bunlar�n d���nda hastanede görev alan di�er

sa�l�kç�lar ve hasta bak�c�larda mevcuttu.

Hilal-i Ahmer bunun hemen akabinde doktoru olan kaza merkezlerine gerekli sa�l�k

ekipmanlar�n� göndererek buradaki hasta ve yaral�lar�n tedavisini yerinde mümkün k�lmak

için gerekli çal��malar� yapt�. �kinci olarak ta cephede yararlanan askerlerin hastaneye

nakilleri için teskereciler ad� alt�nda sedyeci ekipleri kurdu. Cemiyet çok faydas� görülen bu

sedyeci ekiplerinde görev alanlara ayl�k on frak ve sava� günleri içinde hariçten iki frank

ödeyecekti.
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Resim 19; Trablusgarp Sava��’nda Aziziye Müdafaas�nda görev yapan ve cepheden Hilal-i Ahmer sa�l�k

çad�rlar�na hasta ve yaral� ta��yan Hilal-i Ahmer sedyecileri (teskereciler); Osmanl� Hilâl-i Ahmer

Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 99

Sava��n uzamas� ve süren kanl� çat��malar neticesinde Aziziye’ye gönderilmi� olan

heyet yetersiz kald�. Bunun üzerine Aral�k 1911 tarihinde Doktor Emin Beyin ba�kanl���nda

doktor ve hastabak�c�lardan olu�an 29 ki�ilik bir heyetin bölgeye intikal ettirilmesi

kararla�t�r�ld�. Heyet sava� bölgesine hareket etmeden önce sa�l�k ekipman� eksikliklerini

tamamlamak amac�yla bir gurubu önden Paris’e gönderdi. Daha sonra bütün ekip Marsilya’da

birle�erek 17 Ocak 1912 (4 Kanun-u Sani 1327) tarihinde Frans�z Tuva� �irketinin Manuba

vapuruyla Tunus’a hareket ettiler. Salib-i Ahmer cemiyetine bu ekip hakk�nda daha önce bilgi

verilmi� olmas�na ve cemiyet üyelerinin üzerlerinde OHAC üyesi olduklar�na dair kimlik

kartlar� bulunmas�na ra�men yinede �talyan deniz kuvvetleri taraf�ndan tutuklanarak esir

statüsünde Kagliari (���	
��) �ehrine götürüldüler5.

�talyanlar�n yapm�� olduklar� bu hareket ilk günden beri sava� alan�nda yaralanan ve

hastalanan askerlere hiçbir ayr�m gözetmeksizin yard�m eli uzatmak amac�n� güden ve bu

amaçla imzalanan Cenevre Sözle�mesine tamamen ayk�r� bir harekettir. Ancak daha öncede

vurgulad���m�z gibi bu sözle�me ve bu cemiyetler her ne kadar kurulu� amac� itibariyle

devletler üstü birer kurum olsalar da ba�l� bulunduklar� devletin siyasi duru�u bu cemiyetlerin

hareket h�z� ve kabiliyetini etkilemi� ve bu cemiyet üyelerine yap�lan muamelelerde buna göre

�ekillenmi�tir. Örne�in �talyanlar�n yapm�� oldu�u bu hareket yaln�zca OHAC üyelerine

5 OHAC Salnamesi 1340; s. 101
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kar��d�r. Ayn� güzergâhta seyahat eden di�er ülkelerin Salib-i Ahmer Cemiyetlerine ait

heyetler böyle bir muameleye maruz kalmam��lard�r. Bunun yan� s�ra bu �talyanlar taraf�ndan

yap�lan son kötü ve insanl�k d��� hareket olmam�� daha sonra yola ç�kan di�er OHAC

heyetlerinden de esir muamelesi görenler olmu�tur. �talyanlar bölgede güçlü bir Osmanl�

ordusu olmad���n� Osmanl�lar�n bu bölgeye karadan asker sevk�yat� yapamayaca��n� bildikleri

için bölgeye kaçak yollardan giden subaylar�n bu tür yollara ba�vurdu�u gerekçesiyle bu

davran��lar� sergiliyor. Esir etti�i cemiyet üyelerini de mesleki s�nava tabi tutarak onlar�n

gerçek bir sa�l�kç�m� yoksa bölgeye kaçak yollardan giden subaylar m� olduklar�n� anlamaya

çal���yordu. Nitekim Doktor Emin Bey ve heyeti de �talyan doktorlar taraf�ndan mesleki bir

s�nava tabi tutulmu� heyettekilere sorulan mesleki bilgi sorular� neticesinde OHAC heyetinde

yer alanlar�n gerçekten s�hhiyeci olduklar� anla��l�nca da �talyan deniz kuvvetleri taraf�ndan

Marsilya’ya iade olunmu�lard�r.

Resim 20; Trablusgarp’ta Garyan bölgesinde kurulan Garyan Hilal-i Ahmer Hastanesi çad�rlar�nda bir

ko�u�; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 103

�talyanlar�n yapm�� olduklar� bu hareket uluslararas� bir mesele haline gelmi� Osmanl�

devleti 1912 y�l�nda Washington’da yap�lan Uluslararas� Salib-i Ahmer Konferans�nda Besim
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Ömer Pa�a nezdinde durumu protesto ederek bunun Cenevre Sözle�mesi �artlar�na uymayan

ve tamamen siyasi bir hareket oldu�unu belirmi�tir6.

�talyanlar taraf�ndan serbest b�rak�lan OHAC heyeti Fransa’ya teslim edilmi� buradan

da Marsilya üzerinden Tunus’a hareket etmi�tir. Heyet ilk önce Tunus’a oradan da Sfaks

yoluyla Aziziye’ye geçti. Burada ki hastane ikmal edildikten sonra heyet Garyan’a geçerek

buradaki hastanenin düzenlenmesi i�ine ba�lad�. Olu�turulan bu ikinci hastanenin sa�l�k

ekibinde; Ba�hekim Doktor Emin Bey, Doktor Lütfü Bey, Doktor Aziz Bey, Doktor Sadettin

Bey, Doktor Be�ir Bey, Doktor Abdüsselam Bey, Doktor Fuat Bey, Eczac� Nazif Bey, Eczac�

Suphi Bey gibi isimler yer al�yordu. Bu ki�ilerin yan� s�ra hastanede görev alan hastabak�c� ve

hademelerde bulunmaktayd�. Garyan Hastanesi Mart 1912 tarihinde ba�lad��� görevini harbin

sonuna kadar sürdürmü� bu yedi ayl�k süre içerisinde toplam 503 yaral� ve hasta kabul etmi�,

bunlardan 474 tanesi tedavi edilerek taburcu edilirken 29 ki�i vefat etmi�tir7.

�talyan kuvvetleri, ülkelerinin uluslar aras� Cenevre Sözle�mesini imzalam�� olmas�na

ra�men yinede sava� s�ras�nda bu sözle�menin �artlar�n� ihlal etmekten çekinmiyorlard�.

Cenevre sözle�mesi gere�i Uluslararas� Salib-i Ahmer ve Hilal-i Ahmer sa�l�k ekiplerinin

dokunulmazl��� ve tarafs�zl��� mevcuttur. Bu nedenle sava� bölgesinde hiçbir sald�r�ya maruz

b�rak�lamazla ve sava� alan�ndaki yaral�lar�n tedavisiyle me�gul olurlar. Ancak �talyanlar, ilk

önce sebepsiz yere ve ellerinde hiçbir kan�tlar� yokken Hilal-i Ahmer sa�l�k heyetini

tutuklam�� ve bölgeye ula�mas�n� engellemi� daha sonrada imzalam�� olduklar� uluslararas�

Cenevre sözle�mesine ayk�r� bir harekette daha bulunarak bölgede kurulan bu Hilal-i Ahmer

Hastane ve çad�rlar�n� bombalam��lard�r. Cenevre yönetimince Osmanl � Hilal-i Ahmer

Cemiyetinin sembolünün hilal olmas� kabul edilmi� ve bütün devletlere duyurulmu� olmas�na

ra�men �talyanlar yinede OHAC hastane ve çad�rlar�n� bombalamaktan geri durmam��lard�r.

Ayn� hareketi ileriki y�llarda II. Dünya Sava��nda Almanlar ve daha sora di�er devletlerde

tekrarlayacaklard�r.

6 OHAC Salnamesi 1340; s. 102
7 OHAC Salnamesi 1340; s. 104
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Resim 21; Trablusgarp’ta Homs bölgesinde kurulan Hilal-i Ahmer Homs Seyyar Hastanesi; Osmanl�

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 106

OHAC taraf�ndan bin liraya �ngiltere’den tedarik edilen çad�r ve her türlü sa�l�k

malzemesiyle elli yatakl�k bir hastane tak�m� yine deniz yoluyla Trablusgarp’a gönderilmi�ti.

Malzemeler Trablusgarp’a ula�t�ktan sonra Homs’a sevk edildi. Böylece Homs’da da bir

Sa�l�k �ubesi tesis edilmi� oldu. Homs’da kurulan bu sa�l�k �ubesine Doktor Rasim Ferit

Beyin ba�kanl���nda bir sa�l�k heyeti gönderildi. Heyet; heyet ba�kan� Doktor Rasim Ferit

Bey, Doktor Be�ir Fuat Bey, Eczac� Yunus Efendi ve be� ki�ilik bir hastabak�c� gurubundan

olu�maktayd�. Sa�l�k heyetinin gelmesiyle birlikte çal��malar�na 25 Ocak 1912 tarihinde

ba�layan sa�l�k �ubesi, çal��malar� neticesinde sava� sonuna kadar 575 yaral� ve 212 hasta

tedavi etmi�tir. Ayr�ca faaliyet gösterdi�i dönemde yerel halktan da 1000 kadar hastay� tedavi

etmi�tir8.

8 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e.; s. 69
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Resim 22; Trablusgarp’ta Garyan bölgesinde kurulan Garyan Hilal-i Ahmer Hastanesi Sa�l�k Heyeti

Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 67

Trablusgarp’a gönderilen bir di�er sa�l�k heyeti ise Doktor Arif Beyin ba�kanl���nda

Bingazi’ye gönderilen heyettir. Genel Merkezin alm�� oldu�u karar do�rultusunda Bingazi’ye

M�s�r üzerinden geçmek için 30 Kas�m 1912 (Rumi; 17 Te�rin-i Sani 1328) tarihinde

�skenderiye’ye hareket etmi�tir. Heyet �skenderiye’de M�s�r Hilal-i Ahmer’i taraf�ndan

kar��lanarak Kahire’ye gönderildi. O tarihlerde Kahire’de bulunan OHAC Genel Merkez

azalar�ndan Esad Pa�a’n�n yard�m� vesilesiyle üç bin lira sarf olunarak heyetin ihtiyaç

duyaca�� bütün sa�l�k malzemeleri temin edildi9. 312 deve ve 4 beygirden olu�an büyük

kafile Bingazi genel komutan�n�n emriyle Defne’de on yatakl�k bir �ube kurarak Doktor �hsan

Beyin idaresine b�rak�ld�. Heyetin geri kalan� Tobruk’a geçtiler ve El-Huderede’de hastaneyi

kurdular. Bu hastane görev süresi boyunca 85 yaral�, 200 hastay� tedavi etmi� 250 çocukta

sünnet edilmi�tir.

Bu dönemde Trablusgarp’ta hizmet vermekte olan Hilal-i Ahmer hastanelerinden biri

olan Derne Hilal-i Ahmer Hastanesi ileriki y�llarda tüm dünyan�n büyük bir hayranl�kla

9 OHAC Salnamesi 1340; s. 109



64

kendisini ve yapt�klar�n� seyredece�i ve o dönemde Derne’de �ark Kolordusu Komutan� olan

bir Binba��y� misafir etmekteydi. Bu Binba�� Mustafa Kemal’di. 16 Ocak çarp��malar�

esnas�nda gözünden yaralanan Mustafa Kemal ilk etapta k�sa bir süre hastanede yatt�ktan

sonra tedavinin bitimini beklemeden görevinin ba��na dönmü� ancak gözündeki yaran�n

nüksetmesi üzerine tekrar hastaneye dönmek zorunda kalm��t�r10.

Resim 23; 1912 Y�l�nda Derne Hilal-i Ahmer Hastanesinde Derne Cephesi Kumandan� Kurmay Binba��

Mustafa Kemal (Atatürk); Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara, 2000. s. 91

OHAC Trablusgarp’ta ilk ciddi s�nav�n� vermi� ve bu s�navdan aln�n�n ak�yla

ç�km��t�r. Yeniden yap�lanma çal��malar�n�n henüz tamamlanmad��� bir dönemde ba�layan

Trablusgarp sava��na OHAC haz�rl�ks�z yakalamas�na ra�men cemiyet kendisinden

beklenmeyen bir çaba sarf ederek bütün imkâns�zl�klara ra�men sava� bölgesinde büyük

ba�ar� göstermi�tir. Bölgeye gönderilen heyetler yaln�zca yaral� ve hastalar�n tedavisiyle

ilgilenmemi� ayn� zamanda bölge halk�n�n sa�l�k aç�s�ndan bilinçlendirilmesi, çocuklar�n

sünneti ve halk�n her türlü sa�l�k problemleriyle ilgilenmesi gibi birçok göreve de imzas�n�

10 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e. , s. 90
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atm��t�r. Bölgeye gönderilen heyetler 3000 binden fazla yaral� ve hastay� tedavi etmi�tir. Bu

rakama seyyar hastanelerde tedavi edilenler ya da ayakta tedavi edilenler dâhil de�ildir.

Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti taraf�ndan bölgeye gönderilen heyetlerden; birinci

heyet 347 yaral� ve156 hasta; ikinci heyet 575 yaral� ve 212 hasta; üçüncü heyet 1718 yaral�

ve hastay� tedavi etmi�tir. Bu heyetler toplamda 3008 yaral� ve hasta askerle ilgilenmi�lerdir.

Bu rakamlara basit yaralarla yada önemsiz hastal�klarla gelenler dahil de�ildir.

Bunun yan� s�ra bu hastanelerde ya�anan ölüm oran� ise yüzde dört oran�ndad�r. Bu ise

bir sava� esnas�nda bölge hastanelerinin yapt�klar� çal��malar aç�s�ndan hat�r� say�l�r bir

ba�ar�d�r. Bu çal��malar�n ifas� esnas�nda OHAC harcamalar�n�n tutar� ise 20,000 Osmanl�

Liras� dolaylar�ndad�r11.

Trablusgarp sava�� U�i (Ouchy) Antla�mas�yla son bulmu� ancak bölgede ya�anan

s�k�nt�lar bununla son bulmam��t�. U�i Antla�mas� bölgede Osmanl� – �talyan sava��n� sona

erdirmi� ancak i� sava� devam etmi�ti. Bu iç sava�� yaral�lar�, iklim ve sava��n kötü

ko�ullar�ndan kaynaklanan salg�n hastal�klar halen devam etmekteydi. OHAC böyle bir

durumda bölge halk�n� ve Trablusgarp’tan Anadolu’ya göçen halk� kaderiyle ba� ba�a

b�rakmam�� ve onlardan yard�m elini çekmemi�ti12.

Hilal-i Ahmer Trablusgarp’ta vermi� oldu�u bu ilk s�navda kendisinden beklenenin

üzerinde bir performans göstermi� ve yaln�zca sava� yaral�lar�na yard�m etmekle kalmayarak

bölge halk�n�n da sa�l�k ihtiyaçlar�n� kar��lam��. Kurdu�u hastanelerde yerel halk�n

hastal�klar�n� tedavi etti�i gibi çocuklar için toplu sünnetler gerçekle�tirmi�tir. OHAC hizmet

verdi�i yerlerde genel sa�l�k kurulu�lar� gibi hizmet vermi� ve hizmeti yaparken dönemin

bütün imkânlar�n� kullanarak kendisiyle ayn� statüde kurulmu� olan Avrupa Salib-i

Ahmer’lerinden geri kalmam��t�r. Ancak OHAC kuruldu�u bu dönemde henüz kendi kendini

toparlamaya f�rsat bulamadan Osmanl� – �talyan sava��na kat�lm��t�. Bilindi�i üzere Osmanl�

Devleti U�i Antla�mas�n� Balkan Sava�lar�n�n ba�lamas� nedeniyle imzalamak zorunda

kalm��t�. Bu nedenle de OHAC daha bu sava��n y�k�m� ve yorgunlu�unu atlatamadan bu defa

daha büyük bir y�k�m�n yaralar�n� sarmaya ko�mu� ve imkânlar�n� sonuna kadar kullanarak bu

sava�ta da askerlerinin ve halk�n�n yan�nda olmu�tur.

11 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 92
12 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 92-93
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2) BALKAN SAVA�I ESNASINDA CEM�YET�N FAAL�YETLER�

Balkan sava�lar� Osmanl� devleti ile Osmanl� devletinden ba��ms�zl���n� kazanm��

olan dört balkan devleti; Yunanistan, Bulgaristan, S�rbistan ve Karada� devletleri aras�nda

gerçekle�mi�tir. Bu dört balkan devleti ilk etapta bat�l� devletlerden ve özellikle bölgede “Slav

Birli�i” (Panslavizm) politikas� izleyerek hâkimiyet kurmak isteyen Çarl�k Rusya’n�n verdi�i

destekle ba��ms�zl�klar�n� ilan etmi�ler daha sonrada topraklar�n� Osmanl� devleti aleyhinde

geni�letme çabas� içerisine girmi�lerdir. Ancak bu dört devlet gerek kendi aralar�nda

ya�ad�klar� siyasi ve dini anla�mazl�klar ve gerekse Osmanl� devletine kar�� tek ba�lar�na

böyle bir sava�a giri�emeyeceklerini bilmelerinden ötürü bu tür giri�imlerde

bulunam�yorlard�. Ancak dönemin Osmanl� Hükümeti bölgede asayi�in sa�lanmas� amac�yla

bölgedeki en önemli çat��ma konusu olan kilise meselesini bir çözüme kavu�turmak amac�yla

1910 y�l�nda “Kiliseler Kanunu”nu ç�karm�� ve böylece Ortodokslar �stanbul’a ve Fener Rum

Patrikhanesine ba�l� olmaktan kurtulmu�lard�13.

1905 tarihinde Japonlara yenilen Rusya’n�n D�� politika merkezini yeniden balkanlara

yöneltmesi ve bölgedeki ç�karlar� ve planlar�n� hayata geçirmek amac�yla Balkanlarda

ya�ayan Slavlar� bu yönde desteklemesi k�sa süre sonra bölgede Bulgaristan ile S�rbistan

aras�nda 13 Mart 1912’de yapt�klar� bir ittifak antla�mas�yla neticelendi. Bu iki devlet

Rusya’n�n telkinleri sonucunda Osmanl� Devleti’ne kar�� birlikte hareket etmeyi

kararla�t�rd�lar. Bu ittifak�n hemen ard�ndan 29 May�s 1912 tarihinde Bulgaristan ile

Yunanistan aras�nda bir ittifak anla�mas� gerçekle�irken bölgede ya�anan geli�melerin d���nda

kalmak istemeyen Karada� ise A�ustos l912’de Bulgaristan’la, 6 Ekim 1912’de de

S�rbistan’la birer ittifak antla�mas� imzalad�. Böylece Balkanlarda Osmanl� Devletine kar��

yeni bir ittifak olu�mu� oluyordu.

Makedonya’da özerk yönetimin kurulmas� ve Osmanl� devletinin iç i�lerine müdahale

say�labilecek isteklerinin yerine getirilmeyi�ini bahane eden bu balkan devletleri arad�klar�

f�rsat� bulmu�lard�. Osmanl�n�n Trablusgarp meselesiyle u�ra��yor olmas� da yine istedikleri

ortam�n olu�umuna zemin haz�rlam��t�. 8 Ekim’de Karada�, 17 Ekim’de Bulgaristan ve

S�rbistan, 18 Ekimde Yunanistan Osmanl� Devletine sava� ilan ettiler. Osmanl� devleti

Balkanlarda ya�anan bu s�k�nt� nedeniyle �talyanlarla olan Trablusgarp sava��n� bitirmek

13 R. Do�anay; E. Aç�kses; a.g.e.; s. 50
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zorunda kalm�� 15 Ekim tarihinde �talyanlarla bar�� yaparak bu sava��n a��r yükünü

kabullenmek zorunda kalm��t�.

2.a. I. Balkan Sava�� Ba�lad���nda Cemiyetin Genel Durumu

Yukar�daki bölümlerde de de�indi�imiz gibi cemiyet yeniden yap�lanma sürecine

girdikten sonra kendisini toparlamaya ve eksiklikleri gidermeye pek f�rsat� kalmadan Osmanl�

�talyan sava�� (Trablusgarp Sava��) patlak vermi� cemiyet elindeki imkânlar� buray�

aktarmaya ba�lam��t�. Cemiyete dünyan�n dört bir yan�ndan Müslümanlar ba�ta olmak üzere

yard�mlar gönderilmi�se de devlet hazinesinin sava��n a��r yükünü kald�ramamas� nedeniyle

devlet gönderilen yard�mlar� peyderpey cemiyete vermekteydi. Parça parça gelen bu

yard�mlarda cemiyetin sadece o an için ihtiyaç duydu�u malzemelere ve giderlerine

harcan�yordu. Bu durum Balkan Sava�lar� patlak verdi�inde cemiyetin herhangi bir

birikiminin olmad���n�n en net göstergesiydi. Sava� ba�lad���nda cemiyetin ambarlar�nda

tekbir yatak dahi bulunmuyordu. Hatta cemiyetin kendine ait bir ambar� bile yoktu14.

Cemiyetin o tarihe kadar göstermi� oldu�u en büyük ve sistemli faaliyetler balkan

sava�lar�nda görülmü�tür. Bölgede büyük bir sava��n ç�kmas�n�n art�k kaç�n�lmaz bir hale

gelmesi üzerine cemiyet ba�kan� Hüseyin Hilmi Pa�a �dare Heyetini toplayarak her gün

toplant�lara ba�lad�lar. Cemiyetin bu tarihte Osmanl� Bankas�nda ki toplam sermayesi 70.000

Osmanl� Liras�yd�15.

10 Ekim 1912 (Rumi; 27 Eylül 1328) tarihinde toplanan Genel Merkez sava� boyunca

gelecek olan yaral�lar�n tedavisi için hastaneler kurulmas� yönünde karar ald�. Ancak ortada

a��lmas� gereken büyük bir sorun vard�. Bu sorun daha k�sa süre önce kurulmu� olan ve

hemen ard�ndan Trablusgarp’a ko�an cemiyetin ihtiyaçlar�n� kar��layacak ve birikim yapacak

zaman� olmam��t�. Yukar�da da de�indi�imiz üzere cemiyetin ambarlar�nda bir yatak dahi

bulunmamaktayd�. Hatta kendisine ait bir ambar� dahi bulunmuyordu. Bu durumu çözmek

için So�ukçe�me’de hazineye ait bir bina ambar olarak cemiyete verildi.

14 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 100
15 OHAC Salnamesi 1340; s. 112
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Cemiyetin sava� esnas�nda yapmas� gereken faaliyetlerin düzenlenmesi için yap�lan

programda öncelikle hastaneler kurulmas�na karar verildi16. �lk etapta tam te�ekküllü 100

yatakl�k bir hastane kurulmas�na karar verildi. Bu hastanede çal��acak personel adedi ve

alacaklar�maa�lar belirlendi17. Bu planlama dâhilinde;

Ba�tabip 2000 Kuru�

Operatör 2000 Kuru�

Tabip Müdürü 1500 Kuru�

2 Tabip Muavini 1000’er Kuru�tan 2000 Kuru�

Eczac� 800 Kuru�

�dare Memuru 1000 Kuru�

Vekil-i Harc ve Ambarc� 600 Kuru�

Katip 400 Kuru�

2 Asistan 500’er Kuru�tan 1000 Kuru�

11 Hasta Bak�c� 200’er Kuru�tan 2200 Kuru�

��çi Yamaklar� 500 Kuru�

3 Meydanc� 200’er Kuru�tan 600 Kuru�

Çama��r Masraf �ehriyas� 1000 Kuru�

maa� alacaklard�r. Buna göre 100 yatakl�k bir hastanenin personel gideri cemiyete 15.600

kuru�a mal oluyordu.

2.b. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Taraf�ndan Olu�turulan Hastaneler

Yine haz�rlanan bu program çerçevesinde Harbiye Nezaretinin uygun görece�i

yerlerde öncelikli olarak askeri hastanelerin kurulmas�n�, yetersiz kalmas� halinde 15 yatakl�k

barakalar�n olu�turulmas�na ya da ihtiyac� kar��lamamas� halinde hasta kapasitesi daha yüksek

hastanelerin kurulmas� kararla�t�r�ld�. Hastanelerin bu ihtiyaçlar� için ödeneklerde haz�rland�.

Bu ödenekte bir hastanenin ihtiyaçlar� için tahmin edilen masraf gerekli levaz�m

gönderildikten sonra 2000 lirayd�. Bu nedenle cemiyet ba�ta �stanbul olmak üzere kuraca��

16 OHAC Salnamesi 1340; s. 113
17 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 100
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100 ya da 200 yatakl�k hastaneler için bu raporunda bir ihtiyaç çizelgesi ç�karm�� bu ihtiyaç

çizelgesinde yer almayan ihtiyaçlar içinde her hastaneye 2000 lira göndermeyi planlam��t�18.

Bu hastanelerin ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� için gerekli bu paran�n alt� ayl�k k�sm�n�n,

hastanelerin ilk kurulduklar� anda ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� için pe�in gönderilmesine ve

çe�itli mevkilerde hastaneler kurulmas� kararla�t�r�ld�.

�stanbul’da 400 yatakl�k, Lüleburgaz’da 150 yatakl�k, Edirne’de 200 yatakl�k

Selanik’te 200 yatakl�k, Üsküp’te 150 yatakl�k, ��kodra, Yanya, Manast�r ve Alasonya’da da

100 yatakl�k hastaneler kurulmas� kararla�t�r�ld�. Toplamda 1500 yatak kapasitesine sahip

olacak bu hastaneler sava��n ilerleyen dönemlerinde ihtiyaca cevap veremeyecek ve

kapasiteleri planlanan�n çok üzerinde artt�r�lmas�na ra�men yinede ihtiyaca cevap vermekte

büyük s�k�nt�lar ya�anacakt�r. Sadece �stanbul’da kurulacak olan hastanelerin net kapasiteleri

1500’ü geçerken �stanbul ve çevresinde kurulan hastanelerin hasta kapasiteleri 1300’leri

bulacakt�r. Buda Balkan Sava�lar�n�n ilk etapta Osmanl� devleti taraf�ndan bu kadar büyük

kay�plar verilece�i ve böyle bir yenilgiye u�ran�lmayaca��n�n dü�ünüldü�ünün kan�t�d�r.

Ancak sava� Osmanl� Devleti’nin hatta tüm dünyan�n umdu�undan çok farkl� geli�mi�

Osmanl� ordular� hiç beklenilmeyen bir yenilgiye u�ram��lard�r. Bunun sonucunda sadece

�stanbul’da 400 yatak kapasiteli bir hastanenin ve genel toplamda 1500 yatak kapasiteli

hastanelerin olu�turulmas�yla bu i�in alt�ndan kalk�laca�� dü�ünülürken, sadece �stanbul’da

1500 ve çevresinde 1300 yatak kapasiteli hastaneler yeterli olmam��t�r.

Bu hastanelerin bir an önce kurulmas� ve faaliyete geçmesi için gerekli malzeme, ilaç

ve para temin edildi. Edirne’de kurulmas� planlanan hastanenin say�s� ilk etapta iki yüz olarak

karara ba�lanm�� ancak sava��n geli�imi içerisinde bu hastanenin yatak say�s�n�n iki yüz elli

olmas� kararla�t�r�ld�. Yine kararla�t�r�ld��� gibi Selanik’te 200, Üsküp’te 150 yatakl�k birer

hastane kuruldu. Ancak di�er hastaneler malzemesi, ilaçlar� ve memurlar� k�smen sevk

edilmi� olmas�na ra�men yollar�n kapanmas� nedeniyle kurulamad�. Yanya, Manast�r, ��kodra

hastaneleri malzeme ve memurlar�yla birlikte Avusturya vapuruna yüklenmi� ve bölgeye sevk

edilmi�ti. Ancak gittikleri bölgede iskelelerin dü�man kuvvetleri taraf�ndan i�gal edilmesi

nedeniyle bu hastaneleri kuramad�lar.

18 EK5. Hastanelere gönderilecek olan malzeme listesi.
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Sava��n en �iddetli çarp��malar� �stanbul çevresinde gerçekle�mesi nedeniyle

�stanbul’da sadece 400 yatakl�k bir hastanenin yetersiz kalaca�� dü�ünülmü� ve bu nedenle

birkaç hastane daha kurulmas�na karar verilmi�tir. Sava� sonuna kadar �stanbul’da kurulacak

olan bu hastanelerin say�s� yediye ula�acakt�r. Bu hastanelerin yatak say�s� ise toplamda 1500

olacakt�r. �stanbul’da ilk etapta üç hastane kurulmu�tur bu hastaneler 230 yatak kapasiteli

Kad�rga Hastanesi, 200 yatak kapasiteli Darülfünun Hastanesi, 150 yatak kapasiteli Vefa

�dadisi Hastanesidir. Bu üç hastaneyle birlikte �stanbul’da ilk etapta 580 yatak kapasitenin

yetece�i dü�ünülmü�se de bu say�n�n yeterli olmayaca�� k�sa süre anla��lm�� ve bu say�lar

büyük oranda yükseltilmi�tir.

Cemiyetin bölgeye gönderdi�i sa�l�k ekipleri bununla s�n�rl� kalmad�. �ngiltere’den

her biri 1000 Osmanl� liras�na tedarik edilen 4 seyyar hastaneden biri ile OHAC ad�na

çal��mas� için iki �ngiliz operatör, bir operatör muavini ��kodra’ya sevk edildi. Bunun yan�

s�ra Bulgar i�gali alt�nda bulunan ve Bulgarlar�n Osmanl� Hilal-i Ahmer cemiyeti üyelerinin

girmesine müsaade etmedi�i yerlerdeki yaral� ve hastalar�n ihtiyaçlar�n� kar��lamas� için

OHAC bünyesinde görev alacak bir Alman Salib-i Ahmer heyeti gönderildi. Ancak bu Alman

Salib-i Ahmer heyeti Sofya’ya kadar gitti�i halde Bulgar hükümeti sa�l�k heyetinin Edirne’ye

gitmesine izin vermedi�inden orada beklemek zorunda kalm��lard�r. Edirne’ye yaln�z

mütareke esnas�nda �stanbul’dan çok az bir miktar ilaç sevk�yat� yap�labilmi�tir.

Cemiyet bu dönemde sava� bölgesinde çarp��an askerler ve ihtiyaç sahipleri, kurulan

seyyar ve yerle�ik hastanelerde tedavi olan hastalar için a� merkezleri kurmu�tur. Bu a�

merkezlerinde yaral� ve hastalara ekmek, çorba, çay, kahve, yo�urt, bisküvi verilmesi

kararla�t�r�lm�� ve bunun için her a� merkezine bir memur ve bir a�ç� tayin edilmi�tir.

Bunlar�n verecekleri hizmet esnas�nda gereksinim duyabilecekleri malzemelerin tamam�da

gönderilmi�tir. Daha sonra duyulan ihtiyaç üzerine her a�haneye bir doktor ve memur

gönderilmi�tir. Sirkeci’de yer alan a� merkezi ba�ta olmak üzere bu a�haneler her gün gelen

yüzlerce hasta ve yaral�ya hizmet verirken özellikle ya�anan kolera salg�n� esnas�nda her gün

binlerce hastaya büyük hizmetler vermi�tir. Ancak �imendifer hatt�n�n Bulgarlar taraf�ndan ele

geçirilmesiyle birlikte Sirkeci ve Lüleburgaz’da ki as merkezlerine gerekli yard�mlar

gönderilememi�tir. Bu nedenle buradaki a� merkezleri Ispartakale ve Ayestefanos’a nakil

edilmi�tir. Cenevre sözle�mesi gere�i uluslararas� üstünlü�ü bulunan bu kuruma kar�� Bulgar

kara kuvvetlerinin yapm�� oldu�u bu hareket t�pk� Trablusgarp sava��nda �talyanlar�n yapt���

gibi uluslararas� bir ihlal olmakla birlikte sözle�meyi imzalayan devletler taraf�ndan herhangi
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bir yapt�r�ma tabi tutulmam��lard�r. Hatta yukarda da bahsetti�imiz gibi Alman Salib-i Ahmer

heyeti sava� yaral�lar�na yard�m için Sofya’ya kadar geldi�i halde Bulgar kuvvetleri

taraf�ndan bölgeye sevk edilmemi�lerdir.

2.b.1. Kad�rga Hastanesi

Kad�rga hastanesi OHAC bünyesinde �stanbul’da kurulan ilk hastanedir19. Birinci

Balkan Sava��n ilan edilmesine müteakip Doktor Besim Umur Beyin ba�kanl���nda bulunan

Kad�rga Veladethanesi (Do�umhane) derhal yüz yatakl�k bir hastane haline getirildi. 23 Ekim

1912 (Rumi 10 Te�rin-i Evvel 1328) tarihinde 100 yatakl�k bir hastane olarak faaliyete

ba�layan Kad�rga hastanesinin hasta kapasitesi k�sa süre sonra 1130 lira masraf yap�larak

230’a yükseltildi. Bunun yan� s�ra hastane çevresine in�a edilen barakalarla da hasta kabul

kapasitesi artt�r�ld�20.

Resim 24; Balkan Sava�lar�nda Osmanl� Hilal-i Ahmer’i taraf�ndan kurulan ilk hastane olan Kad�rga

Hastanesi; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 122

19 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 105.
20 OHAC Salnamesi 1340; s. 122
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Hastane kurulu�unun hemen ard�ndan 663 yaral� ve hastaya bakm��t�r. Bunlardan

369’u yaral�, 294’ü hastad�r. Yaral�lardan vefat edenlerin say�s� 12. hastalardan vefat

edenlerin say�s� ise 8’dir21. Bu rakamlar sava� döneminin zor �artlar� alt�nda hizmet veren bu

kurumun ba�ar�l� bir çal��ma yapt���n�n göstergesi olarak kabul edilebilir. Kad�rga

hastanesinde; Ba�tabip Suhami Bey, Operatör (Fahri) Papa Efendi, Operatör Yahub Efendi

Doktor Kapamaciyan Efendi, Doktor (T�p Fakültesinde Asistan) Bekir Zafer Efendi, Doktor

(T�p Fakültesinde Asistan) Feyzi Ahmet Efendi, T�p Fakültesi Ö�rencilerinden Asistan Jozef

Efendi, T�p Fakültesi Ö�rencilerinden Asistan Cevdet Ahmet Bey, Eczac� As�m Hamdi

Efendi, 12 hastabak�c� ve 8 müstahdem görev yapmaktayd�. Ayr�ca Kad�rga hastanesinde

Doktor Papa Efendi, Doktor Kaliyadis Efendi, Doktor (T�p Fakültesinde Asistan) Bekir Zafer

Efendi, Doktor (T�p Fakültesinde Asistan) Zeya�tullah Efendi ve Doktor Bosnal� Hamdi

Memduh Efendide fahri olarak görev yapm��lard�r.

Resim 25; Kad�rga Hastanesi Sa�l�k Heyeti; Ortada; Reis-i Sani Doktor Besim Umur Bey, sa�dan s�ra ile

Operatör Papa Efendi, operatör muavini Kevkiyadis Efendi, Vasilya Efendi, röntgen mütehass�s�

Kaliyadis Efendi; soldan s�ra ile, operatör Yahub Efendi, Kapamaciyan Efendi, Ba�tabip Suhami Efendi,

Doktor Bekir Zafer Bey, As�m Hamdi Efendi; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340,

Amedî Matbaas�, s. 124

21 OHAC Salnamesi 1340; s. 123
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Cemiyetin �stanbul’da kurmu� oldu�u ilk hastane olmas� nedeniyle bu hastane

cemiyetin faaliyetlerinin merkezde görünen yüzünü te�kil ediyordu. Bu nedenle bir hastane

ziyaretçi defteri olu�turulmu� ve bu deftere hastaneyi ziyaret eden Osmanl� Devletine ya da

Ba�ka Ülkelere mensup ki�ilerin hastane hakk�nda yazd�klar� sat�rlar, hastanenin bu dönemde

yapt��� faaliyetlerin ve verdi�i hizmetin kalitesinin anlat�m� aç�s�ndan önem arz etmektedir.

Bu dönemde hastaneyi ziyaret eden ki�ilerin ortak dü�üncesi hastanenin o dönem �artlar�

alt�nda kurulabilecek en iyi hastane oldu�u ve burada yap�lan çal��malar�n gerçektende takdir

edilecek düzeyde kaliteli olu�udur22.

Resim 26; Hilal-i Ahmer Kad�rga Hastanesi Ameliyathanesi; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi:

�stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 125

Dr. Besim Ömer Pa�an�n hem�irelik mesle�ine ihtiyaç oldu�unu konusundaki

çal��malar� sonucunda Hilâl-i Ahmer ilk defa bu konu hakk�nda sistemli bir çal��ma

gerçekle�tirmi� ve ilk olarak Kad�rga Hastanesinde 6 ay süreli gönüllü hastabak�c�l�k kursu

için ödenek ay�rm��t�r. Besim Ömer Pa�a'n�n �ahsi gayretleri sonucunda bu mesle�e

�stanbul'un kültürlü çevrelerinden de ilgi olmu�, kad�nlar�m�z Balkan sava��nda hastanelerde

çal��maya ba�lam��lard�r. Bu sebeble, 1912 y�l�, ülkemizde hem�irelik mesle�inin ba�lang�c�

22 Kad�rga Hastanesi Ziyaretçi Defterini dolduran yerli ve yabanc� bürokratlar�n ve sa�l�k mensuplar�n�n hastane
ile ilgili görü�lerini ihtiva eden ziyaret defteri kay�rlar� için Bkz. OHAC Salnâmesi 1340; s. 126–129
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kabul edilmektedir23. Kad�rga Hastanesinde ba�lat�lan bu hastabak�c�l�k kursunu bitirenlerin

diplomalar� cemiyetin fahri ba�kan� Veliaht Yusuf �zzettin Efendi taraf�ndan verilmi�tir24.

2.b.2. Darülfünun Hastanesi

Sava��n �artlar�n�n Osmanl� devleti için giderek a��rla�mas�yla birlikte �stanbul’a

gelmeye ba�layan yaral�lar�n say�s� da artmaya ba�lam��t�. Bu nedenle �stanbul’da Darülfünun

tatil edilerek binas� hastaneye dönü�türülmek üzere Hilal-i Ahmer Cemiyetine verildi.

Cemiyet taraf�nda hastaneye dönü�üm için gerekli karyola, yatak, çama��r vb. gibi

malzemelerin tamam� tedarik edilerek ve bütün çal��anlar� tayin edilerek 31 Ekim 1912

(Rumi; 18 Te�rin-i Evvel 1328) tarihinde dört yüz yatakl�k bir hastane olarak yaral� ve hasta

kabulüne ba�lad�. Gelen yaral� say�s�n�n beklenenin üzerinde olmas� nedeniyle bu hastanenin

yatak say�s�na iki yüz yatak daha ilave edilerek hastane kapasitesi alt� yüze ç�kar�ld�. Hastane

görevini sürdürdü�ü süre zarf� içinde 2042 hasta ve yaral� tedavi etmi�tir. Bunlardan 877

tanesi hastaneye yaral� olduklar� için getirilmi�tir. Bu yaral�lar�n 501 tanesi tedavi edilip

birliklerine geri gönderilirken, 111’i maluliyetleri nedeniyle terhis edilmi�lerdir. 5’i di�er

hastanelere gönderilmi�tir. 11’i vefat etmi�, 249’unun ise tedavisine devam edilmi�tir. Bunun

yan� s�ra hastaneye 1165 ki�ide hasta olduklar� için gönderilmi�ti. Bunlardan 242’si tedavi

edilerek birliklerine geri gönderilmi�, 384’ü maluliyetleri nedeniyle terhis edilmi�, 208’i di�er

hastanelere gönderilmi�, 18’i vefat etmi�tir. Elimizdeki istatistikî bilgiler hastane henüz

faaliyetteyken ç�kar�lm�� olup bu kay�tlar�n haz�rland��� esnada hastanede halen 650 ki�inin

tedavisine devam edildi�i belirtilmektedir25.

Hastanede Ba�tabip olarak Doktor Ali Dervi� Bey, ba� operatör olarak Doktor Kerim

Pa�a, operatör olarak Doktor �brahim Yusuf Bey, Doktor Jak Barbut Bey, Doktor �brahim

Hakk� Bey, Tabip olarak Doktor Said Bey, Doktor �brahim Efendi, Tabip Muavini olarak

Doktor Necmeddin Bey, Doktor Arif Bey, Doktor Ali Bey, Doktor Nesim �avul Efendi

Masaj Mütehass�s� olarak Abdullah Yusuf Bey, Eczac� olarak Kemal Bey ve Haçik Efendi

görev yapm��lard�r.

23 KURNAZ, �efika; “Osmanl�’dan Cumhuriyet’e Kad�nlar�n E�itimi”,Milli E�itim Dergisi, S.143, Ankara,
1999, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/143/14.htm
24 KURNAZ, �efika; a.g.m., http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/143/14.htm; Tanin, 2118, 14 Te�rin-i Sâni 1914,
s.3.
25 OHAC Salnâmesi 1340; s. 133
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�smi verilmi� olan bu personelin d���nda hastanede gönüllü olarak hizmet veren

ki�ilerde vard�. Bunlar aras�nda Romanya’da ya�ayan Osmanl�lar taraf�ndan kurulmu� olan

Hilal-i Ahmer Heyetinden Doktor Kemyaker Ta�ko Efendi, �ttihat Terakki’nin kurucular�ndan

Doktor �brahim Temo, Konstantin Soflari, Yanko Mihail Efendiler, Asistan Cevdet, Hac� Ali

Efendiler bu hastanede görev alm��lard�r. Bu heyet Darülfünun hastanesinde 8 Kas�m 1912

(26 Te�rin-i Evvel 1328) tarihinden, 1 Ocak 1913 (19 Kanun-u Evvel 1328) tarihine kadar

görev alm��lard�r. Osmanl� T�p Fakültesi ö�rencilerinden Sabri, Yakup, �smail, Yusuf,

Selami, S�tk�, Ekrem, Hüsameddin, Emin H�d�r Ali Kemal ve Emin Refik Efendi bu hastanede

gönüllü olarak hizmet veren ki�iler aras�ndad�r.

Resim 27; Hilal-i Ahmer Darülfünun Hastanesinde Bir Ko�u�; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti

Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 132

Bu hastanede Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyetinin �stanbul’da cemiyetin

faaliyetlerinin görünen yüzünü te�kil etti�i için bu hastaneye dönemin önemli �ahsiyetleri

taraf�ndan s�kça ziyaretler gerçekle�tirilmi�tir. Bu ziyaretçilerin hastane hakk�ndaki yorumlar�

hastane idare hayeti taraf�ndan haz�rlanan ziyaretçi defterine kaydedilmi�tir26.

26 Darülfünun Hastanesini ziyaret eden dönemin önemli �ahsiyetleri taraf�ndan yaz�lm�� hastane hakk�ndaki
notlar için Bknz. OHAC Salnâmesi 1340; s. 133–134
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2.b.3. Vefa Hastanesi

Vefa Mekteb-i �dadisi tatil edilerek okul binas� OHAC taraf�ndan yüz elli yatakl�k bir

hastaneye dönü�türülmü�tür. Bu hastanenin her türlü ihtiyac� ve personeli yine cemiyet

taraf�ndan temin edilerek 6 Kas�m 1912 (Rumi; 24 Te�rin-i Evvel 1328) tarihinde hizmete

aç�lm��t�r. Hastane hizmet verdi�i dönemde 523 yaral� ve hasta kabul etmi�tir. Vefa

hastanesinde; Ba�tabip Re�id Bey, Operatör Nurettin Pa�a, Mehmed Emin Bey, Azat Fikri

Bey, Tabip Cevdet Bey ve Aziz Fikret Bey görev alm��lard�r.

Resim 28; 6 Kas�m 1912 tarihinde �stanbul’da hizmete aç�lan Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti Vefa

Hastanesi; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 135

2.b.4. Temirkapu Hastanesi

Balkan sava�� esnas�nda ya�anan büyük kolera salg�n� s�ras�nda Topkap� Saray�

çevresinde Temirkapu civar�ndaki barakalar�n hastaneye dönü�türülmesi sonucunda kurulan

bu hastane 110 yatakl�k kapasiteye sahipti. �lk kuruldu�u dönemde yaln�zca koleral� hastalarla

ilgilenen bu hastane kolera salg�n�n azalmas�yla birlikte yaral� ve hastalar� da kabule

ba�lam��t�r. S�hhiye nezareti kolera salg�n� için kurulan bu hastane görevini tamamlay�nca bu
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hastanenin faaliyetini durdurmaya karar vermi�, bunun üzerine Hilal-i Ahmer bu hastaneyi

kendi idaresine alarak hastaneye kendi s�hhiye heyetini göndermi�tir.

2.b.5. Muhacirin Hastanesi

Balkan sava�lar� Osmanl� devletinin en kara günlerinin ya�ad��� dönemlerden biri

olarak tarihteki yerini alm��t�r. Bu sava�ta ne Osmanl� devlet adamlar� ne ordu nede halk

böylesine bir yenilgi beklemiyordu. Sava� ko�ullar�n�n çok h�zl� bir �ekilde Osmanl�

Devletinin aleyhine dönü�mesi ve Balkan devletlerinin k�sa sürede Osmanl� devletine ait

bölgedeki topraklar� ele geçirmesi ve burada ya�ayan Müslüman halka zulmetmeye ba�lamas�

üzerine bu co�rafyada ya�ayan Müslüman halk �stanbul’a kaçmak zorunda kalm��t�. Bin bir

sefalet içinde �stanbul’a gelen bu göçmenlerin bütün s�k�nt�lar�n� gidermekte yine devlete

kal�yordu. ��te Muhacirin Hastanesi olarak bilenen bu hastane bu göçmenlerin

yerle�tirildikleri alanlarda sa�l�k ihtiyaçlar�n� kar��lamak için OHAC taraf�ndan kurulmu� bir

hastanedir. �stanbul’da Parmakkapu’da Erzurum Valisi Re�it Pa�a’n�n kona�� bu göçmenlerin

sa�l�k ihtiyac�n�n kar��lanmas� için gerekli her türlü sa�l�k malzemesi ve di�er aletleri OHAC

taraf�ndan kar��lanmak üzere kurulmu�tur. Hastane personeli de yine OHAC taraf�ndan

görevlendirilmi�tir. Hastanenin yatak kapasitesi yüzdür.

Hilal-i Ahmer Muhacirin hastanesinde; Ba�tabip Doktor �brahim Bey, Tabip Feyzi

Bey ve Cemal Bey, Eczac� Mehmet Hamdi Efendi, Katip Ali Galip Bey görev yapm��lard�r.

2.b.6. Ispartakale Hastanesi

Ispartakale hastanesi Balkan sava�� esnas�nda Osmanl� ordusunda ba� gösteren kolera

salg�n�na müteakip koleral� hastalarla ilgilenen seyyar bir kolera hastanesi olarak kurulmu�

daha sonra kolera vakalar�n�n azalmas� üzerine di�er hasta ve yaral�lar� da kabule ba�lam��t�r.

Bu seyyar hastane dönemin �artlar� alt�nda olu�turulabilecek mükemmel bir

hastanedir. Hastane toplam 27 çad�rdan olu�maktad�r. Bu çad�rlar�n dördü Almanya’dan

al�nm�� olup karyolalar�, masa tak�mlar� ile her biri 15 hasta kapasiteli iki katl�, pencereli

çad�rlard�r27. Bunlardan ba�ka bir eczane çad�r�, alt� personel çad�r�, bir erzak çad�r�, a�hane

27 OHAC Salnamesi 1340; s. 140
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çad�rlar� mevcuttur. Isparta Kale hastanesi 9 Ocak 1913 (Rumi; 27 Kanun-u Evvel 1328)

tarihinde kurulmu� olup, görev yapt��� dönemde 237 hasta ve yaral� kabul etmi�tir. Bu

hastalardan yaral�lardan bir tanesi ile hastalardan yedisi vefat etmi�tir.

Balkan sava�lar� esnas�nda sava� bölgesine Hilal-i Ahmer taraf�ndan kavu�turulan bir

di�er yard�mda a�hanelerdir. Bu a�hanelerden bir tanesi Isparta Kale hastanesine ait olup bu

a�hanede askerlere da��t�lan çay ve çorba her gün �stanbul’dan �imendifer arac�l��� ile bu

a�haneye getirilmi�tir.

Ispartakale hastanesinde; Ba�tabip olarak Operatör Aziz Bey, tabip olarak Doktor

Safvet Bey, tabip muavini olarak Doktor Mehmet Lütfü Bey ve Doktor Sar� Bey, eczac�

olarak Solon Efendi ve Abdülkerim Efendi, idare memuru olarak �smail Hakk� Efendi ve

katip olarak ta Bekir Sami Efendi görev alm��lard�r.

2.b.7. Had�mköy Hastanesi

Had�mköy hastanesi kolera salg�n� nedeniyle 18 Kas�m 1912 (Rumi; 5 Te�rin-i Sani

1328) tarihinde yüz elli yatak kapasiteli seyyar bir hastane olarak kurulmu�tur. Hastanenin

ihtiyaç duyaca�� bütün araç ve gereçler, her türlü sa�l�k malzemesi ve sa�l�k personeli OHAC

taraf�ndan gönderilmi�tir. Hastane yaln�zca koleral� hastalar� kabul ediyordu. Kurulu�unda

k�sa süre sonra barakalar tesis edilerek hastane kapasitesi iki yüz elliye ç�kart�ld�. Kolera

salg�n�n azalmas� ve �stanbul’a gelen yaral� ve hastalar�n say�s�n�n artmas� üzerine bu

hastanede di�er hastaneler gibi her türlü hastay� kabul etmeye ba�lad�. Hastane faaliyet

gösterdi�i dönemde kolera çad�rlar�nda ve yaral� çad�rlar�nda ayr� ayr� olmak üzere toplam

1669 hastay� kabul etmi�tir. Bu hasta ve yaral�lardan 94’ü vefat ederken 1607 hasta tedavi

edilerek sa�l�klar�na kavu�malar� sa�lanm��t�r. Bu hastanede de ziyaretçi defteri olu�turularak

hastaneyi ziyaret eden ki�iler görü�lerini yazmalar� sa�lanm��t�r28.

Had�mköy Hastanesinde; Ba�tabip Burhaneddin Bey, operatör Jorvet Bey, tabip

Ahmed Bey, Muayiz Efendi, eczac� Azat Nazif Efendi ve Zayi Bey, idare memuru Fuat

Semih Bey, kâtip �smail Efendi, asistan �emseddin Bey, ba� hastabak�c� Nurettin Hakk� Bey

28 Had�mköy Hastanesini ziyaret eden dönemin önemli �ahsiyetleri taraf�ndan yaz�lm�� hastane hakk�ndaki notlar
için Bkz. OHAC Salnâmesi 1340; s. 143–144
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ve bunlardan ba�ka 8 hastabak�c� ve 4 hademe sa�l�k ve genel personel olarak hastanede

görev alm��lard�r.

2.b.8. Ayastefanos Hastanesi

Ayastefanos hastanesi Balkan sava�lar� esnas�nda ya�anan büyük kolera salg�n�

nedeniyle kurulan seyyar hastanelerimizdendir. Bu seyyar hastanenin çad�rlar� �ngiltere’den

getirilmi� olup hastane 30 Ekim 1912 (Rumi; 17 Te�rin-i Sani 1328) tarihinde Ayastefanos’ta

kuruldu. Yüz yatak kapasiteli bu hastanede kolera salg�n�n�n zay�flamas�yla birlikte di�er

hasta ve yaral�lar� kabule ba�lam��t�r. Ayastefanos hastanesi çevresinde yerle�mi� olan �ngiliz

Salib-i Ahmer sa�l�k ekiplerinin terk ettikleri barakalar hastane taraf�ndan yeniden

düzenlenerek biri yüz yatakl�k di�er k�rk yatakl�k iki bölüm daha hastaneye eklenmi�tir.

Ayastefanos hastanesi görev yapt��� dönem içerisinde 343 hasta kabul etmi�tir. Tedavi etti�i

hastalardan yaln�zca be�i yaral�d�r ve hastanenin görev süresi boyunca 40 vefat ya�anm��t�r.

Ayastefanos hastanesinde; Ba�tabip olarak Mehmet Emin Bey, tabip �skender Bey

operatör muavini Emin Efendi, muavin Serkez Kalost Efendi, asistan Halil Fahreddin Efendi

idare memuru Salih Efendi hastanede görev alan sa�l�k personelidir.

Resim 29; Balkan Sava�lar�nda Osmanl� ordusunda ba� gösteren kolera salg�n� için kurulan Hilal-i

Ahmer Cemiyeti Ayastefanos Seyyar Hastanesi; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul,

1340, Amedî Matbaas�, s. 147
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2.b.9. Selanik Hastanesi

Selanik’te bir hastane kurulmas�n�n art�k kaç�n�lmaz olmas� üzerine buradaki �ttihat ve

Terakki Mektebi binas� Hilal-i Ahmer’e tahsis edilerek burada iki yüz yatakl�k bir hastane

kuruldu. Ancak Selanik k�sa süre sonra Bulgar ve Yunan kuvvetleri taraf�nda ele geçirildi.

Selanik’in Bulgar ve Yunan kuvvetleri taraf�ndan ele geçirildi�i s�rada Selanik Hilal-i Ahmer

Hastanesi tamamen hasta ve yaral�larla doluydu.

�ehri ele geçiren Bulgar ve Yunan kuvvetleri Hilal-i Ahmer’e ait olmas�na ve

tarafs�zl��� bulunmas�na ra�men yinede bu hastaneyi bo�altarak ele geçirmek için giri�imlerde

bulunmu�lard�r. Ancak müttefik kuvvetlerin yapm�� oldu�u bu uluslar aras� hukuka ayk�r�

kural tan�maz hareket hastanede görev yapan operatör Mösyö Derayfos’un ( ������ )
yabanc� uyruklu olmas� ve konsoloslar�n�n olaya hemen müdahale etmesi nedeniyle Bulgar ve

Yunan kuvvetleri hastanenin göreve devam etmesine müsaade etmi�lerdir29. Hastane bir

yandan tedavi bekleyen yaral� ve hastalarla u�ra��rken bir yandan da Yunan ve Bulgar

zulmünden kaçarak hastaneye s���nan Müslüman halkla da ilgilenmek zorunda kalm��t�r. Bu

gibi nedenlerle hastane kay�tlar� pek düzenli tutulamam�� bu nedenle de hastanenin görev

süresi boyunca kaç hastay� kabul etti�i ve bunlar hakk�ndaki istatistikî bilgiler günümüze

ula�amam��t�r.

Selanik hastanesi kadrosunda ise; Ba�tabip Doktor R�fat Efendi, müdür Doktor Nazif

Bey operatör Mösyö Derayfos, tabip olarak Doktor Ziya Sadi Efendi, Doktor Koçano Efendi

Doktor Salih Efendi ve Doktor Mustafa Efendi; katip olarak Ethem Efendi, vekilharç Mehmet

Efendi, anbar memuru Hasan Efendi ve eczac� Ethem Bey gibi isimler yer alm��lard�r. Ayr�ca

hastanede be�i kad�nlardan olu�an 12 hastabak�c� istihdam olunmu�tur. Hukuk Fakültesinden

yirmi be� ö�rencide fahri olarak bu hastanede görev yapm��lard�r.

2.b.10. Edirne Hastanesi

Sava��n ba�lamas�na müteakiben Edirne’de bir hastane kurulmas�na karar verildi.

Karar�n al�nmas�ndan k�sa süre sonra bölgeye murahhas s�fat�yla gönderilen genel merkez

üyelerinden Doktor Bahaddin Beyin te�ebbüsleri sonucunda Edirne’de �stasyon civarlar�nda

29 OHAM; S. 1, 1921, s. 22
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üç yüz yatakl�k bir hastane kurmaya elveri�li bir bina olan Zabitan Mektebi’nin Hilal-i

Ahmer’e tahsis edilmi� oldu�undan bu binada istenilen ko�ullara sahip bir hastane

kurulaca��na karar verildi. Ancak Edirne ve �stanbul aras�ndaki ba�lant�n�n kesilmesiyle

birlikte bu hastaneye gönderilecek olan malzeme ve personel yolda kalm�� ve Edirne’ye

ula�t�r�lamam��t�r. Bunun üzerine Doktor Bahaddin �akir Bey Osmanl� Bankas� poliçeleriyle

2000 Liral�k bir tahsilat yaparak hastanenin ihtiyaçlar� Edirne’den temin edilmi�, kendisine de

hastane kadrosunu orada temin etme yetkisi verilmi�tir. Bunun neticesinde Edirne hastanesi

faaliyete geçmi�tir.

Doktor Bahaddin Bey Edirne’de hastanenin aç�lmas�ndan k�sa süre sonra �stanbul’da

bulunan Genel Merkeze bir telgraf göndererek, hastanenin faaliyete geçti�ini ve yapt�klar�n�

bildirmi�tir30. Edirne’ye ula��m mümkün olmad���ndan hastane ve faaliyetleri hakk�nda fazla

bir malumat bulunmamaktad�r. Ancak Doktor Bahaddin Bey hastane için gerekli bütün

malzemeleri Osmanl� Bankas�ndan alm�� oldu�u 2000 Osmanl� Liras� kredi ve halktan

toplad��� yard�mlarla tamamlam�� ve hastaneyi faaliyete geçirmi�tir31.

Hilal-i Ahmer Edirne’ye yard�m gönderilememesi nedeniyle bölgeye bütün masraflar�

Osmanl� Hilal-i Ahmer’ine ait olmak üzere Alman Salib-i Ahmer’i arac�l��� ile yard�m

göndermeyi de denemi� ancak Alman sa�l�k heyeti Sofya’ya kadar geldi�i halde daha ileriye

geçmesi Bulgar askeri kuvvetleri taraf�ndan engellenmi�tir32. Edirne’de devam eden Bulgar

ku�atmas� s�ras�nda �ehre yard�m ula�t�r�lamam�� sadece Darülfünun Hastanesinden Dr.

Dervi� Beyin taraf�ndan cüzi miktarda sa�l�k malzemesi götürülebilmi�tir. Bunun d���nda

ku�atmadan kaçarak �stanbul’a s���nmaya çal��an muhacirler için k�s�tl� imkânlarla yard�m

istasyonlar� kurulmu�tur33.

2.b.11. Üsküp Hastanesi

Hüseyin Hilmi Pa�an�n Üsküp’te kurulacak hastane için �ehir merkezinde kendisine ait

olan binay� kar��l�ks�z olarak cemiyete ba���lam��, bunun neticesinde bina bo�alt�larak

hastane haline dönü�türülmesi için Ba�tabip Tevfik Rü�tü Bey görevlendirilmi�tir.

30 EK6. OHAC Salnamesi 1340; s. 151
31 OHAC Salnamesi 1340; s. 151;OHAM; S.1, 1921, s. 151; M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 109.
32 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 109.
33 OHAM ; S.1, 1921, s. 150-151
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Üsküp’te Mekteb-i �dadiden yataklar temin edildi. �ehrin önde gelen isimlerinden olan

Kumbarac�zade Kemal Beyin yard�mlar� neticesinde di�er ihtiyaçlar�nda temin edilmesiyle

birlikte �stanbul’dan gönderilen personelinde gelmesiyle birlikte hastane aç�ld�. Sava��n

�iddetinin artmas�yla birlikte yeterli gelmeyen hastane kapasitesi yüz elliye ç�kar�ld�. Üsküp’te

kurulan bu hastaneye halk�n vermi� oldu�u destek yaln�zca ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�yla

s�n�rl� kalmam��, yöre halk� ve ö�renciler hastanede gönüllü olarak görev alm��lard�r34.

S�rp askerleri �ehre girdi�inde her yere sald�rmaya ba�lam��lar bundan Üsküp Hilal-i

Ahmer hastanesi de etkilenmi�tir. Ancak S�rplar�n hastaneye sald�r�s� hastanede gönüllü

olarak görev yapan iki Frans�z bayan� korumak için gelen Frans�z konsolosunun müracaat�

sonucunda engellenmi�tir. S�rp hükümeti Cenevre sözle�mesi gere�i hastanenin faaliyete

devam etmesine müsaade etmek zorunda kalm�� Osmanl� askerlerinden bo�alan yataklara

kendi hastalar�n� da getirmi�lerdir. Bu hastanede ayn� zamanda S�rp askerleri taraf�ndan

evlerinden at�lan ya da herhangi bir nedenden ötürü evsiz kalan Müslüman halkada yard�m

edilmi�, tedavileri burada sa�lanarak korunmu�lard�r35. ��galden yirmi gün sonra hastanede

hiç Osmanl� askeri kalmad��� ve bütün hasta ve yaral�lar�n S�rplara ait olmas� nedeniyle

Osmanl� Hilal-i Ahmer sa�l�k ekibi Cenevre sözle�mesi gere�i hastaneyi terk etmek istedi�ini

S�rp yetkililere bildirerek hastaneyi S�rplara teslim etmi� ve bölgeden ayr�lm��t�r. Hastane tam

olarak bir ay faaliyette bulunmu� ve bu sürede 151 Osmanl� askeri ve vatanda�� kabul

edilmi�tir36.

Üsküp hastanesinde görev alan sa�l�k personeli aras�nda; Ba�tabip olarak Doktor

Tevfik Rü�tü Bey; operatör olarak �stavridis Efendi ve Karail Efendi; tabip olarak Mehmed

Bey, Kaziz Efendi ve Safvet Efendi; eczac� olarak Virli Efendi ve ba� hastabak�c� olarak daha

sonralar� Yunanl�lar taraf�ndan esir edilmi� olan Ahmet �evket Bey yer almaktad�r. Ayr�ca

Üsküp Hilal-i Ahmer hastanesinde Mekteb-i �dadi ö�rencilerinden yirmi ö�renci, iki Frans�z

ve iki Alman bayan gönüllü olarak hastabak�c�l�k yapm��lard�r.

34 OHAC Salnamesi 1340; s. 152
35 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e. , s. 129
36 OHAC Salnamesi 1340; s. 152
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2.b.12. Gelibolu Hastanesi

Balkan sava��n�n mütareke sonras� yeniden ba�lamas�n�n hemen ard�ndan Hilal-i

Ahmer yeni hastanelerin kurulmas� için hareket geçmi�tir. Bu hastanelerden biride sa�l�k

ekibi ve bütün ihtiyaçlar� 26 Aral�k 1912 (Rumi;13 Kanun-u Evvel 1328) tarihinde

�stanbul’dan sevk olunan Gelibolu hastanesidir. Hastane ilk etapta �nas (Kad�n) Mektebi

binas�nda elli yatakl�k bir hastane olarak kurulmu�tu. Hastane kar��s�ndaki bir evde de

personelin ikamet etmesi sa�lanm��t�. Hastane kapasitesi gelen yaral� say�s�n� kar��lamay�nca

Frans�z �nas Mektebi de hastaneye dâhil edilerek hastane kapasitesi yetmi� yatak artt�r�lm��t�r.

Ayn� dönemde Zükur (Erkek) Mektebi’nin de bir k�sm� bu hastaneye dahil edilmi�tir. Bu

okullarda görev yapan dört rahibe ve üç rahip bu hastanede gönüllü olarak hastabak�c�l�k

yapm��lard�r.

�ngiltere’den al�nan sa�l�k malzemeleriyle birlikte Gelibolu’da yüz yatakl� bir seyyar

hastane olu�turuldu. Osmanl� Seyrü Sefer �daresi taraf�ndan masraflar� Hilal-i Ahmer

taraf�ndan kar��lanmak üzere hasta sevk�yat�nda kullan�lmak üzere Cambridge Vapuru tahsis

edildi. Bu vapur üç yüz elli hastaya hizmet edebilecek kapasitede donat�larak kullan�ld�.

Gelibolu hastanesinde; Ba�tabip ve Operatör olarak Doktor Rasim Ferid Bey, tabip

olarak Doktor Sedat �hsan Bey; operatör muavini olarak Behçet Sebat Bey, tabip muavini

olarak �hsan Araf Bey, eczac� olarak Eflatun Efendi, idare memuru olarak Tahsin Bey, depo

memuru ve vekilharç olarak ta Hamid Efendi görev yapmaktayd�. Ayr�ca bu hastanede

bunlar�n d���nda gönüllü olarak görev yapan hastabak�c�larda bulunmaktayd�37.

37 OHAC Salnamesi 1340; s. 154
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Resim 30; Hilal-i Ahmer Gelibolu Hastanesi Önünde, Gelibolu Hastanesi Sa�l�k Heyeti; Osmanl� Hilâl-i

Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 155

2.b.13. Çanakkale Hastanesi

Bu hastanede Gelibolu m�nt�kas�nda sava��n yeniden ba�lamas� üzerine kurulmu�tur.

Hastane 21 Ocak 1913 (Rumi; 8 Kanun-u Sani 1328) tarihinde kurulmu�tur. Çanakkale �dadi

Mülkiyesi binas�n�n hastaneye dönü�türülmesi sonucunda kurulan bu hastanenin yatak

kapasitesi iki yüz otuzdur. Çanakkale hastanesi görev yapt��� süre içerisinde 521 yaral� ve

hasta tedavi etmi�tir. Toplam alt� hasta vefat ederken di�er hastalar tedavi edilerek taburcu

edilmi�lerdir.

Çanakkale hastanesinde; Ba�tabiplik görevini Tevfik Rü�tü Bey, operatörlü�ü

Adveridis Efendi, tabipli�i Yusuf Ziya Efendi ve Ahmed Efendi, idare memurlu�unu Kenan

Bey, vekilharçl��� Kadri Efendi, katiplik görevini ise Hentu Kazi Efendi üstlenmi�tir. Ayr�ca

hastanede iki asistan ve sekiz hastabak�c� ve yirmi hademe görev alm��t�r38.

38 OHAC Salnamesi 1340; s. 164
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Resim 31; Hilal-i Ahmer Çanakkale Hastanesi Sa�l�k Heyeti; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi:

�stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 164

2.b.14. Di�er Hastaneler

Balkan sava�lar� Osmanl� tarihinin en kanl� sava�lar�ndand�r. Bu sava�larda dü�man�na

hiç ummad��� biçimde yakalanan Osmanl� ordusu büyük zayiat vermi�, buna birde dü�man

askerlerinin i�gal ettikleri yerlerde yapt�klar� katliama varan sald�r�lar� da eklenince bu

sava�lar hakl� olarak Osmanl�n�n en a��r yaralar� ald��� sava�lardan biri olarak tarihe

geçmi�tir. Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti bu sava�lar esnas�nda tarihinin en büyük ve

önemli çal��malar�ndan birini yapm��t�r. Kuruldu�u günden Balkan sava�lar�na kadar olana

dönemde kurulu� a�amas�nda bulunan cemiyete ne Ruslar ve S�rplarla nede �talyanlarla

yap�lan sava�larda Balkan sava�lar�nda gösterdi�i yararl�l��� gösterememi�tir. Ancak cemiyet

Balkan sava�lar� esnas�nda kimsenin kendinden beklemedi�i kadar üstün bir gayret sarf etmi�

ve sava� bölgesinin her alan�nda Osmanl� askerlerinin ve halk�n yaralar�n� sarmaya ko�arken

bir yandan da cephe gerisinde dü�man elinden can�n� zor kurtaran ve �stanbul’a s���nan
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göçmenlere kucak açm��t�r. Onlar içinde hem kalacak yer ve ia�elerini temin etti�i gibi onlar

içinde sa�l�k kurumlar� olu�turmu�tur39.

Ancak özellikle yo�un yaral� ve hasta ak�nlar� kar��s�nda eldeki sa�l�k kurulu�lar�n�n

yetersiz kalmas�yla birlikte �stanbul’da yeni hastaneler kurulmas�na karar verildi. Bu

hastanelerde yaln�zca Osmanl� Hilal-i Ahmer’i de�il bunun yan� s�ra M�s�r, Hindistan, Hilal-i

Ahmerleri ile Romanya, �ngiltere, Almanya, Avusturya-Macaristan, Belçika, �sveç, Amerika

Hollanda, Fransa, Rusya K�z�lhaçlar�n�n gönderdi�i sa�l�k heyetleri de hizmet vermi�tir. 2

Kas�m 1912 tarihinde de her türlü masraf� Padi�ah�n kendi paras�ndan kar��lanarak faaliyete

ba�layan 100 yatakl�k özel Saray Hastanesi kuruldu40.

Ta�k��la Hastanesi ise malzeme ve personel ihtiyac�n�n Harbiye Nezareti ile Hilal-i

Ahmer aras�nda payla��ld��� 2000 yatakl� bir hastaneydi. Bu hastanede ihtiyaç duyulacak

malzemelerin bir k�sm� da yabanc� ülkelerin Salib-i Ahmerleri taraf�ndan gönderilmi�ti.

Personel Harbiye Nezareti taraf�ndan gönderilirken, yatak, çar�af, çama��r gibi ihtiyaçlarda

OHAC taraf�ndan kar��lanm��t�.

Kandilli Hastanesi, Prens Celaleddin Bey ve saray�n�n A�alar Dairesindeki baz�

yard�m severlerin katk�lar�yla kurulan 50 yatakl�k hastaneye cemiyet ilk etapta çama��r

göndererek yard�m etmi� daha sonra hastanenin bütün masraf�n� üstlenmi�tir. Bu hastanede

görev yapan çok say�da gönüllüde bulunmaktayd�.

�i�lide Süvari karakolu ve kar��s�nda R�za Bey kona�� da Doktor Klemor’un çabalar�

sonucunda hastaneye dönü�türülmü�tü. �ngiltere ve Hindistan’dan bu hastaneye yard�mlar

geldi�i gibi yine hastanenin birçok ihtiyac� Hilal-i Ahmer taraf�ndan kar��lanm��t�r.

Balkan sava�lar� uzad�kça �stanbul’a gelen yaral� ve hastalar�n say�s� da sürekli

artmaktayd�. Mevcut askeri hastanelerin ve OHAC hastanelerinin yetersiz kalmas� üzerine

S�hhiye-i Askeriyece baz� k��la ve karakollar�n hastaneye dönü�türülmesine karar verildi. Bu

surette Te�vikiye, Bebek, Kad�köy, Moda ve Erenköy’de baz� karakol ve k��lalar hastane

haline getirildi.

39 OHAC Salnamesi 1340; s. 161-165
40 OHAM ; S.1, 1921, s. 22; M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 109
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H�d�r Pa�a civar�nda �imendifer hatt� üzerinde bulunan Osmanl� �ttihad Mektepleri

binas� yüz yatakl�k bir hastane haline dönü�türülmü�tür. Bu hastanenin masraflar�n�n

tamam�na yak�n� ba���lar yoluyla toplanm��t�r41.

�ngiliz vatanda�� olan Müslümanlar ve �ngiliz sömürgesi olan bölgelerde ya�ayan

Müslümanlar taraf�ndan kurulmu� olan �ngiliz Hilal-i Ahmer’i taraf�ndan Sanayi-i Nefise

Mektebinde tesis edilmi� olan 1000, Kandilli’de aç�lan 100, Band�rma’da aç�lan 50 yatakl�k

hastanelerde kurulmu�tur.

Resim 32; 1912–1913 Y�llar� aras�nda görev yapan Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti Meclis-i Umumi

Heyeti; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 168

Hilal-i Ahmer her ne kadar sava��n s�çrad��� ya da ma�durlar�n bulundu�u her alana el

uzatmaya çal��sa da bu mümkün olmuyordu. Bu nedenle �ngilizlerden tanesi 100 liraya iki

gezici hastane al�nm��, iki �ngiliz operatör ve birde operatör muavini için anla�ma yap�lm�� ve

hepsi ��kodra’ya sevk olunmu�tu. Bunun yan� s�ra Osmanl� ordusu geri çekilirken

Arnavutluk’un Fiyeri �ehrine s���nm�� olan Müslüman halka ve Osmanl� askerlerine do�rudan

41 OHAC Salnamesi 1340; s. 172
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yard�m yap�lamad���ndan �talyan Salib-i Ahmer’ine 3000 Osmanl� alt�n� ödenerek 50 hasta ve

yaral� tedavi ettirilmi�ti42.

2.c. Balkan Sava�lar�nda Hilal-i Ahmer’e D�� Yard�mlar

Balkan sava�lar� esnas�nda OHAC sava��n a��r yükünü tek ba��na üstlenmemi�ti. Bu

sava��n ilk günlerinden sonuna kadar sürekli olarak ço�unlu�u Müslüman ülkelerden ve

�ngilizlerin sömürgesi halinde bulunana Müslüman halktan olmak üzere dünyan�n dört bir

yan�ndan yard�mlar alm��t�. Bu sava�lar dünyan�n dört bir yan�nda Osmanl� ile Balkan

devletleri aras�nda bir sava� olarak de�il Müslümanlar ile H�ristiyanlar aras�nda bir sava�

olarak görülmü� olsa gerek ki dünyan�n her yan�nda Müslümanlar Osmanl� Hilal-i Ahmer’ine

yard�m için s�raya girmi�lerdir. M�s�r, k�sa süre öncesine kadar Trablusgarp’ta �talyanlarla

sava�an Osmanl� ordusuna hiçbir yard�mda bulunmazken, Balkan sava�lar� esnas�nda

Osmanl�ya en büyük yard�m� yapan M�s�r Hilal-i Ahmer’i olmu�tur.

Bunlardan özellikle dikkati çeken ise M�s�r Hilal-i Ahmer’inin yard�mlar�d�r. M�s�r

Hilal-i Ahmer cemiyeti sava��n ilk günlerinden itibaren Osmanl� ordusuna ve Müslüman

halka büyük yard�mlarda bulunmu�tur. M�s�r Hilal-i Ahmer’i bölgeye dört sa�l�k heyeti

göndermi�, bunun yan� s�ra hastaneler kurmu�tur. Mehmet Ali Pa�a ba�kanl���ndaki M�s�r

Hilal-i Ahmer cemiyeti bölgeye önemli yard�mlarda bulunmu�tur43.

Birinci M�s�r Hilal-i Ahmer heyeti ilk olarak Sazl� Bostan’da çad�rlarla bir hastane

kurmu�tur. Daha sonra 1700 lira masrafla barakalar in�a edilmi� ve tam te�ekküllü bir hastane

haline dönü�türülmü�tür. �kinci M�s�r Hilal-i Ahmer heyeti Beylerbeyi’nde 14 ko�u�ta 200

yatakl�k bir hastane olu�turmu�tur. Bu heyet beraberinde bir ameliyat tak�m�, 2 röntgen cihaz�

ve bir bakteriyoloji laboratuar�n� da beraber getirmi�ti. Bunun yan� s�ra Prens Mehmet Ali

Pa�a 102,000 �ngiliz Alt�n� gibi yüklü bir yard�m� da bunlar�n d���nda olarak Osmanl� Hilal-i

Ahmer cemiyetine hibe etmi�tir.

M�s�r Hilal-i Ahmer’i taraf�ndan gönderilen sa�l�k heyetinde; Ba�tabip Prof. Dr. Rayn

operatör Doktor Ali �brahim Bey, operatör Doktor Selim Bey, Doktor �smail Bey, Doktor

42 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 113
43 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 114
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Hasan �brahim Bey, Doktor Esyaton, Doktor Tevfik Umur Bey, operatör Gabsler, eczac� Vili

Gali�, katip Tevfik Bey görev alm��lard�r44.

Resim 33; M�s�r Hilal-i Ahmer’i taraf�ndan Balkan Sava�lar� s�ras�nda gönderilen Birinci Sa�l�k Heyeti;

Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul, 1340, Amedî Matbaas�, s. 180

M�s�r’dan gelen üçüncü s�hhiye heyeti 13 tabip, 1 eczac�, 14 hastabak�c� ve 3

hademeden olu�maktayd�. Bu heyet Ayastefanos’ta 270 yatakl�k bir hastane kurmu�tur. Görev

süresi boyunca 380 hasta kabul etmi�tir45.

M�s�rdan gelen dördüncü heyet ise 13 tabip, 1 eczac�, 26 hastabak�c� ve hademeden

olu�maktayd�. Bu heyette Maltepe’de 360 yatakl�k bir hastane kurmu�tur. Bu hastane görev

süresi boyunca 589 hasta ve yaral� kabul etmi�tir46.

44 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 113-114
45 OHAC Salnamesi 1340; s. 178
46 OHAC Salnamesi 1340; s. 178
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Yine M�s�r Hilal-i Ahmer’i taraf�ndan Yedikale’de 52 yatakl�k bir hastane

kurulmu�tur. Bu hastanenin kurulu� amac� sava� nedeniyle göç edenlere sa�l�k hizmeti

sunmakt�r. M�s�r Hilal-i Ahmer’i taraf�ndan kurulan bu Muhacirin hastanesinde 2 tabip, 2

eczac�, 3 hastabak�c� ve 2 hademe görev alm��t�r47.

M�s�r Hilal-i Ahmer’i taraf�ndan Rumeli’de bulunana yaral� ve göçmenleri Anadolu’ya

ta��mak üzere Selanik ve �zmir aras�nda “Bahri Ahmer” isminde bir hasta nakil vapurunu

sefere ba�latm��t�r. Bahr-i Ahmer vapurunda 5 tabip, 1 eczac�, 24 hastabak�c�, 2 hademe görev

almaktayd�. Bu vapurun kapasitesi 100 yatak olarak belirlenmi�ti. Görev yapt��� süre

içerisinde 1000 kadar yaral�, 10,000 kadar göçmeni Anadolu’ya ula�t�rm��t�r.

Hindistan’dan gelen ilk kafile Londra’da örenim gören Hindistanl� ö�rencilerin bütün

masraflar� kendilerine ait olmak üzere M�s�rl� Doktor Selim Beyin beraberinde Haydarpa�a

Askeri hastanesinde görev almalar�yla gerçekle�mi�tir. Bu durum yukar�da da de�indi�imiz

üzere bu sava��n dünyan�n dört bir yan�nda Osmanl� ile Balkan devletleri aras�nda bir sava�

olarak de�il Müslümanlar ile H�ristiyanlar aras�nda bir sava� olarak görüldü�ünü kan�tlar

niteliktedir48.

Hindistan’dan gelen ikinci s�hhiye heyeti Hindistan’�n Bombay �ehrinden �slam

Gençleri Cemiyeti ve Ziya �slam Encümeni taraf�ndan toplanan yard�mlar Bombay Fakir-i

�slamiyesi Heyet-i S�hhiyesi ad�yla 17 Aral�k 1911 tarihinde göndermi�tir. Heyet tam

te�ekküllü çad�rlar�yla 23 Ocak 1912 tarihinde Çatalca civar�nda Ömerli mevkiinde 100

yatakl�k bir seyyar hastane kurmu�tur.

Hindistan’dan gelen bu sa�l�k heyetinde; Müdür Doktor Feyzi Bey, Ba�tabip Doktor

Mehmet Hüseyin Bey, tabip olarak Doktor Nemikar Bey, Doktor Mulkan Bey, Doktor Nizar

Ahmet Bey ve Doktor Selim Bey, eczac� Ru�en Bey, katip Seyid Abdülmecid Efendi, idare

memuru Siraceddin Efendi görev alm��lard�r.

Hindistan’dan gelen üçüncü heyet ilk önce Kad�rga hastanesinde görev yapt�. Sava��n

ikinci a�amas�nda ise Gelibolu’da seyyar hastaneleriyle hizmet verdiler.

47 OHAC Salnamesi 1340; s. 178
48 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e., s. 115
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Romanya’da ya�ayan Müslümanlar taraf�ndan Balkan sava�lar�n�n ba�lamas�na

müteakip olu�turduklar� sa�l�k ekibini �stanbul’a gönderdiler heyet Darülfünun hastanesinde

görevlendirildi49.

Londra’da ya�ayan Emir Ali efendinin te�vikleriyle burada ya�ayan Hindistanl�lar

taraf�ndan da bir s�hhiye heyeti gönderilmi�tir. Bu heyet ilk önce ��kodra’da hizmet vermi�

daha sonra Ayastefanos’a gönderilmi�lerdir50.

Balkan Sava�lar� uzad�kça ba�ka �slam topluluklar� da Hilal-i Ahmer cemiyeti'ne

yard�m eli uzatmaktan geri kalmam��lard�r. Hindistan'�n Bombay kentindeki yoksul Hint

Müslümanlar�, bir sa�l�k ekibi olu�turabilmesi için Cemiyet'e 80.000 ruble göndermi�ler, bunu

Emasiye'den Ziraat Bankas�na Cemiyet ad�na gönderilen 90 Osmanl� Liras� ve sava� ba����

olarak gönderilen 15.000 kuru� izlemi�ti51. Kalküta Hilal-i Ahmer Cemiyeti Veznedar� Hac�

Ahmet Abdüllatif Efendi kanal�yla gönderilen 1700 �ngiliz Liras� Harbiye Nezareti veznesine

yat�r�l�rken Lahor Kentinin Müslümanlar�, Hilal-i Ahmer Cemiyeti için Halife'ye 300 liral�k bir

çek Rangon’dan da Hilal-i Ahmer'e verilmek üzere �ngiliz Sefaretine 3500 �ngiliz Liras�

gönderilmi�ti.

Merkezi Londra olan �ttihad-� �slami Cemiyeti, sava� bölgesine gönderilmek üzere

�ngiltere Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne 2400 lira göndermi�, �ngiltere Hilal-i Ahmer Cemiyeti ise

buna iki doktor ve bir miktar harita da içeren gezici bir hastane heyeti de katarak Marsilya yoluyla

söz konusu bölgeye göndermi�ti. Öte yandan Bosna Müslümanlar� da 190.000 kron

ba���lam��lard�52.

Osmanl� Hilal-i Ahmer’ine gelen yard�mlar yaln�zca Müslümanlardan olmam��t�r.

Müdür Major Velli ve Müdire Madam Velli’nin ba�kanl���nda �ngiltere’den gelen �ngiliz

Salib-i Ahmer heyeti �stanbul’a gelirken yanlar�nda dönemin en son teknolojiye sahip sa�l�k

ekipmanlar�n� da beraberlerinde getirmi�lerdir. Heyette 12 doktor, 11 asistan, 43 hastabak�c�

bulunmaktad�r. Bu �ngiliz heyeti Çatalca ve Beykoz’da birer hastane kurdular.

49 OHAC Salnamesi 1340; s. 188
50 OHAC Salnamesi 1340; s. 188–189
51 OHAC Salnamesi 1340; s. 186
52 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e. , s. 115
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Romanya Salib-i Ahmer’i de bir seyyar hastane ile birlikte bir sa�l�k heyetini

�stanbul’a göndermi�ti53.

Alman Salib-i Ahmer’i de göndermi� oldu�u yard�m ve sa�l�k heyetiyle Gümü�suyu

hastanesinde yaral� ve hastalara yard�m etmi�lerdir54.

Avusturya Salib-i Ahmer’inin gönderdi�i iki sa�l�k heyeti hastane haline dönü�türülen

Ta�k��la hastanesine yerle�tirildiler. Sava��n sonuna kadar iki heyette burada görev

alm��lard�r55.

Balkan sava�lar� boyunca, Belçika, �sveç, Amerika, Felemenk, Fransa, Rusya Salib-i

Ahmer’leri de Osmanl� Hilal-i Ahmer cemiyetinde yard�mda bulunan ya da gönderdikleri

sa�l�k heyetleriyle hizmette bulunan di�er yard�m kurumlar�d�r56.

2.d. Osmanl� Ordusunda Görülen Kolera Salg�n� Ve Cemiyetin Faaliyetleri

Osmanl� ordusu K�rkkilise bozgunundan sonra Çatalca bölgesine çekilmek zorunda

kalm��t�. Ordunun çatalca bölgesinde bulundu�u s�rada ordu içinde kolera salg�n� vuku

bulmu�, be� alt� gün içinde koleral� askerlerin say�s�n�n bini a�mas� üzerine ordu s�hhiyesi

bunun için hemen koleral� askerleri di�er askerlerden ay�rarak birço�unu �stanbul’a sevk

etmi�tir. Ancak bu hastal�k bula��c� bir hastal�k oldu�undan yaln�zca hastay� de�il hastayla

temas halinde bulunmu� herkesi de di�er askerden ay�rmak gerekiyordu. Bu ise ba�l� ba��na

bir sorundu. Ne cemiyetin kurmu� oldu�u nede Harbiye Nezareti’nin kurmu� oldu�u

hastanelerde bu durumu kesin surette önleyecek tertibat bulunmuyordu.

Hastalanan asker ve siviller kendi gibi kolera bula�m�� di�er hastalarla birlikte büyük

camilerde karantina alt�na al�nm��t�. Burada bulunanlar�nda yemek ve her türlü ihtiyaçlar�

yine OHAC taraf�ndan kar��lanmaktayd�. Yemekler camilerin önlerine kurulan gezici

mutfaklarda Evkaf Nezaretinden getirilen kaplarla da��t�l�yordu. Halka günde ki�i ba��na bir

okka ekmek da��t�m� hesaplanm��t�. Yaln�z Ayasofya camisinde bulunan hastalara da��t�lan

53 OHAC Salnamesi 1340; s. 191
54 OHAC Salnamesi 1340; s. 192
55 OHAC Salnamesi 1340; s. 192
56 OHAC Salnamesi 1340; s. 193, 196-198, 200
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ekmek miktar� günde 3600 okkayd�57. Bunun yan� s�ra Sultan Ahmet camisinde 1200

Nuruosmaniye’de 450, Mahmut Pa�a camisinde 1250 okka ekmek da��t�lmaktayd�. Bu dört

camide da��t�lan günlük ekmek miktar� 6500 okka yani 8320 kilogramd�. Buda Hilal-i

Ahmer’in sava� zaman� ne kadar büyük bir yükün alt�na girdi�ini ve devletinin s�rt�ndan ne

kadar büyük bir sorumlulu�u alarak kendisinin yüklendi�ini göstermektedir.

Hilal-i Ahmer’in bu hastal���n yok edilmesi için yapt��� faaliyetlerden biride

Amerika’dan sat�n ald��� 30 araba ile hastalar�n di�er hastalarla temas�n� önleyerek �stanbul’a

nakillerini sa�lamak oldu.

Resim 34; Had�mköy Hastanesi Heyet-i S�hhiyesi; Osmanl� Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi: �stanbul,

1340, Amedî Matbaas�, s. 194

Had�mköy, Ayastefanos, Ispartakale hastaneleri bu salg�n nedeniyle kurulmu�

hastanelerdir. �stanbul’a sevki mümkün olamayan hastalar�n tedavisi için Çatalca çevresinde

kurulan bu hastanelerin her türlü levaz�m� ve sa�l�k personeli cemiyet taraf�ndan

57 Osmanl� döneminde kullan�lan bir a��rl�k birimi olan okka yer yer farkl�l�klar göstersede yakla��k olarak 1
okka, 1280 gram olarak kabul edilir. OHAC Salnamesi 1340; s. 201
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kar��lanm��t�r. Bu hastaneler kolera salg�n� etkisini yitirinceye kadar bu görevlerini sürdürmü�

salg�n�n azalmas�ndan sonra ise di�er hastalar� kabule ba�lam��lard�r.

2.e. Göçmenler ve Sava� Esirleri �çin Cemiyetin Faaliyetleri

K�rkkilise bozgununa müteakip ordu geri çekilmeye ba�lam��, Osmanl� ordusunun terk

etti�i yerlerde ise Bulgarlar�n büyük mezalimler yapmaya ba�lamas� üzerine Müslüman halk

yurtlar�n� terk ederek yanlar�na hiçbir ihtiyaçlar�n� almadan Osmanl� topraklar�na göç etmeye

ba�lam��lard�.

Hilal-i Ahmer hasta ve yaral�lar ba�ta olmak üzere göçmenlere uzun yollarda bak�m

için Edirne-�stanbul aras�nda Pavlu, Sofiler, Dimetoka, Çerkezköy, Lüleburgaz ve Sirkeci'de 6

istasyon haz�rlatm��t�. Bu istasyonlar�n ve personellerinin her türlü donat�m ve

gereksinmelerini Hilal-i Ahmer Cemiyeti üstlenmi�ti. Aç�lan 200.000 liral�k kredi ile her

birinde 200'er yatak, be�er doktor ve birer operatör bulunan hastaneler, gerekli ilaç, pansuman

malzemeleri ayr�ca hasta ve personel için haz�rlanm�� giysilerle de donat�lm��lard�.

Hastanelerde görevlendirilen asistanlar da alanlar�nda yeti�mi� kimselerdi. Bu kimseler ya t�p

ö�rencileri ya da mezunlar�yd�. Edirne Hastanesi en uç nokta olarak en çok say�da yaral�ya

kucak açma durumunda oldu�undan burada 28 asistan bulunduruluyordu58.

Çok k�sa süre içerisinde �stanbul ba�ta olmak üzere Çatalca �stanbul hatt�nda bulunan

Osmanl� topraklar� göçmenlerle doldu. Camiler ve mescitlerde yer bulamayan göçmenler

sokaklarda kalmaya ba�lam��t�.

OHAC böyle bir durumda bu insanlara yard�m etmeyecek de�ildi. Hemen Meclis-i

Umumi toplanarak bu durumla ilgili bir toplant� yapt�. Cemiyet sava� zamanlar�nda Osmanl�

ordusuna ve ordudaki yaral� ve hastalara yard�m için kurulmu�tu, bu nedenle tüzü�ünün

be�inci maddesi gere�i göçmenlere yard�m için bir y�ll�k gelirini a�mayacak �ekilde yard�m

edebilirdi. Bunun için göçmenlere yap�lacak yard�mlar ço�unlukla ba���lardan

kar��lanmal�yd�. OHAC bu göçmenler içinde öncellikli olarak sava�ta �ehit olan ya da halen

orada sava�maya devam edenlerin ailelerine acil olarak yard�m� yapmay� kararla�t�rd�. Genel

Merkez üyelerinden Celaleddin Muhtar Bey Haydarpa�a’da yeni in�a ettirdi�i 15

58 M. Ulu�tekin; S. Akgün; a.g.e. , s. 126



95

apartmandan olu�an yap�y� kesin bir çözüm bulunana kadar bu zabitan ailelerine tahsis etti.

Bu ailelerin buraya yerle�tirilmesi görevini de Hilal-i Ahmer Kad�nlar Kolu üstlendi. Bunlar�n

ia�elerinin kar��lanmas� için ki�i ba��na 3.5 kuru� hesapland�. Say�lar� 40 civar�nda olan bu

ailelerden bu apartmanlarda yer bulunamayanlar ise �ehremaneti59 civar�nda Haydar Pa�a

kona��na yerle�tirildi. Hatta daha sonralar� Çatalçe�me’de Ha�im Bey kona��na da bu

ailelerden yerle�tirilenler oldu.

Bulgar mezaliminden kaçan göçmenlerin say�s�n�n giderek artmas�, muhacirin

komisyonunun bu göçmelerin ihtiyaç ve yaralar�n� sarmada yetersiz kalmas� üzerine OHAC

Genel Merkezi iki defa 5.000, müteakiben 10.000 ve daha sonra kongre karar�yla 50.000

liral�k yard�mlar yapm��t�r. Yedikule barakalar�nda ikamet eden muhacirlere ihtiyaçlar�n�

kar��lamalar� için günlük 3 kuru�tan yard�m yap�lmaya ba�lanm��t�. Bu barakalarda yakla��k

olarak 4600 ki�i kalmaktayd�60. Di�er taraftan Sultan Ahmet, Davut Pa�a, Cerrah Pa�a, Murat

Pa�a camilerinde ve çevrelerinde yerle�mi� olan yakla��k 5000 ki�ilik göçmen gurubuna da

ayn� �ekilde muamele edilmi�tir. Göçmelerin say�s�n�n gün geçtikçe artmas� ve cemiyetin bu

yard�mlar� art�k düzenli hale getirmesi nedeniyle cemiyet bünyesinde Celaleddin Muhtar

Beyin ba�kanl���nda bir idare heyeti kuruldu. Bu göçmenlere temin edilen ihtiyaç maddeleri

ve paran�n çok yüklü mebla�lar tutmas� üzerine heyet bir karar alarak ki�i ba��na verdi�i

yard�m� aile yard�m� �eklinde de�i�tirdi. Bunun neticesinde; Bir ki�iye ayl�k 105 kuru� yerine

ayl�k 90 kuru�; iki ki�iden olu�an bir aileye ayl�k 210 kuru� yerine ayl�k 150 kuru�, üç ki�iden

olu�an bir aileye ayl�k 315 kuru� yerine ayl�k 190 kuru�, dört ki�iden olu�an bir aileye ayl�k

420 kuru� yerine ayl�k 220 kuru� verilmeye ba�lam��, dört ki�iden fazla ailelere de dört

ki�iden fazla her aile ferdi için ki�i ba��na 30 kuru� verilmesi �eklinde de�i�tirilmi�tir. Yap�lan

bu de�i�iklik neticesinde on be� bine yak�n göçmenin oldu�u �stanbul’da ayl�k olarak yap�lan

tasarruf 100.000 Osmanl� Liras�na varmaktayd�. �stanbul’a göç eden bu göçmenlerin say�s�

k�sa süre sonra 3709 aile toplamda 14.856 ki�iyi bulmu�tur61.

59 �ehremaneti, günümüzdeki Belediye i�lerini yürüten kurumun Osmanl� dönemindeki ismi olup 1912 – 1913
y�llar� aras�nda bu bine Kad�köy R�ht�m� civarlar�ndayd�.
60 OHAC Salnamesi 1340; s. 215
61 �stanbul’a göç eden bu ailelerin ikamet yerleri, yerle�tirilen semtler ve say�lar� hakk�nda ayr�nt�l� bilgi için bkz.
OHAC Salnamesi 1340; s. 219–225
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OHAC han�mlar kolunun yapm�� oldu�u en büyük icraat ise bu göçmenlere sa�lad���

imkânlard�r. Han�mlar kolu 10.411 muhacire h�rka, atk�, fanila, entari, iç çama��r�, çorap ve

kundura da��tarak bu büyük yükü kendi imkânlar�yla kar��lam��t�r62.

Hilal-i Ahmer te�kilat� 500 lira yard�m yaparak kurulu�unu sa�lad��� Hilal-i Ahmer

Han�mlar Darü's-s�naas� 9 A�ustos 1913 tarihinden itibaren faaliyete ba�layarak, muhacir

kad�nlar�n ihtiyaçlar�n� temin edebilecekleri paray� kazanmalar�n� sa�lam��t�r63. Bunlar�n

sat���ndan askerlerin ve yaral�lar�n ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� için çal��malarda bulunmu�

sergiler ve kermeslerle kendine bir fon olu�turmu�tur. Elde etti�i bu fonu kullanarak yin bu

göçmen bayanlar�n ihtiyaçlar�n� kar��lam��, daha büyük i�ler yaparak daha çok muhacir kad�n�

i� sahibi yapm�� dolay�s�yla da bu muhacirlere en büyük yard�m� yapm��t�r. Bu faaliyetleri

neticesinde 1914’te 75, 1915’te 117, 1916’da 125 muhacir bayana i� imkân� sa�lam��t�r64. Bu

kurum ayn� zamanda burada çal��an muhacir bayanlar için bir okul niteli�i ta��maktayd�65.

Burada çal��an bayanlar hem kendi ihtiyaçlar�n�n bir k�sm�n� giderecekleri paray� kazan�yorlar

hem de burada verilen e�itimlerden yararlan�yorlard�. Bu kurslar içinde okuma yazma kursu

ve hastabak�c�l�k kurslar� bulunuyordu. Böylece bu kad�nlar hayatlar�n� devam

ettirebilecekleri birer i� sahibi oluyorlard�.

Böylece Hilal-i Ahmer kurulu� amac�n�n d���na ç�karak devletin ve milletin bütün zor

zamanlar�nda onun yard�m�na ko�an çok yönlü bir hay�r kurumu halini al�yordu.

Yukar�da da de�indi�imiz gibi cemiyet halk aras�nda sadece sava� zamanlar�nda yaral�

ve hasta askerlere yard�m götürmeyi amaçlayan bir kurulu� olarak de�il halk�n her türlü

s�k�nt�s�na ula�an bir cemiyet haline bürünmü�tü. Bundan dolay� halk bu dönemde kendisiyle

ilgilenecek ve yaralar�n� saracak tek kurum olarak Hilal-i Ahmer’i görmekteydi.

Sava� esirlerinin aileleri haber alamad�klar� aile fertleri için ba�vurduklar� askeri

makamlardan bir cevap alamay�nca OHAC’a ba�vuruyorlard�. Bu durum neticelenmesi için

OHAC Genel Merkezi 13 Aral�k 1912 (Rumi; 30 Te�rin-i Sani 1328) tarihinde konuyla ilgili

bir komisyon kurulmas�n� kararla�t�rd�. Komisyon ihtiyaç duyulacak bütün belgeleri

62 OHAC Salnamesi 1340; s. 225
63 Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Han�mlar Merkezi Darü's-s�naas�; �stanbul, 1339(Rumi), 1923(Miladi),
Ahmed �hsan ve �ürekâs�Matbaac�l�k, M�L - ÖZEGE; 21791, s. 5
64 Çapa, Mesut; K�z�lay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti 1914–1925, Bas�lmam�� Doktora Tezi; Ankara, 1989, s. 65
65 Tepekaya, Muzaffer; Kaplan, Leyla; “Hilal-i Ahmer Han�mlar Merkezi’nin Kurulu�u ve Faaliyetleri”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, Konya, 2003, s. 176
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haz�rlayarak cemiyetin eski binas�nda 14 Aral�k 1912 (1 Kanun-i Evvel 1328) günü göreve

ba�lad�.

Komisyon çal��malar� için yabanc� ülke Salib-i Ahmerleri ve Cenevre merkeziyle

ba�lant�ya geçildi. Bulgaristan, Yunanistan, S�rbistan ve Karada�’a yaz�lar yaz�larak

ellerindeki esir say�lar� ve isim listeleri istendi. Harbiye Nezaretine müracaat edilerek

Osmanl� ordusuna esir dü�en Bulgar, Yunan, S�rp ve Karada� askerlerinin listesi talep edildi.

Müracaatlar neticesinde 4350 ki�iden haber al�namad��� belirlendi. Ancak eldeki

kay�tlar neticesinde bunlardan yaln�zca 100 ki�iye ula��labildi. Bulgaristan Salib-i Ahmer’ine

yap�lan müracaatla 300 ki�inin sorgulamas� yap�ld�. Ancak bunlardan yaln�zca 70’ine cevap

al�nabildi66. Hakk�nda cevap al�namayanlardan bir k�sm� �stanbul’a ve çevre illere göç eden

muhacirin içerisinden bulunarak ailelerine haber verildi. Hilal-i Ahmer yaln�zca bu kay�plar�

ara�t�rmakla yetinmeyerek bu devletlerin elinde esir kalan vatanda�lar�m�z�n ihtiyaçlar�n�

kar��lamak üzere çal��malarda bulunmu�tur.

Cemiyet gün geçtikçe faaliyet alanlar�n� geni�letecek ve ilk etapta sava� yaral�lar�n�

tedavi amac�yla ba�lad��� yolculu�unda faaliyet sahas�n� her geçen gün geni�letecektir.

Cumhuriyetin ilk y�llar�na gelindi�inde cemiyet bir yandan kurakl�kla mücadele edecek bir

yandan do�u illerine yard�m kampanyalar� düzenleyecektir67.

66 OHAC Salnamesi 1340; s. 233
67 1929 Senesine ait Merkezi Umumi �craat Raporu; Hilal Matbaas�, �stanbul, 1930, s. 10 -27.
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�nsanlar�n birbirleri için yard�mda bulunmalar� tarihin her an�nda kar��m�za ç�kan bir

olgudur. Ancak bunun hiçbir ayr�m gözetmeksizin uluslar aras� anlamda ve sistemli bir

biçimde ortaya ç�k��� XIX. yüzy�lda Avrupa’da �sviçreli Jean Henry Dunant taraf�ndan bar��

zamanlar�nda yeti�tirilecek ve sava� zamanlar�nda hiçbir ayr�m gözetmeksizin yaral� ve

hastalar�n tedavisiyle me�gul olacak bir uluslar aras� cemiyetin kurulmas� fikriyle ba�lam��t�r.

Bu dü�ünce yap�s�n�n olu�umunda dünya genelinde Hümanist dü�ünce yap�s�n�n devletlerin

sava� stratejileri üzerinde etkinlik kazanmaya ba�lamas� önemli bir yer tutmaktad�r. Böylece

sava� alanlar�nda tarafs�z olarak nitelendirilen ve dokunulmazl��� bulunan bir yard�mseverler

ordusunun olu�umuna zemin haz�rlanmaya ba�land�. Bu dü�ünce asl�nda XIX. Yüzy�l

Avrupa’s�n�n mahsulü de�ildir. Dünya kuruldu�undan beri insanlar birbirlerine yard�m

etmi�lerdir. Sava�t��� dü�man�na yard�m etmek fikri ise kültürel geli�im anlam�nda ilerlemi�

toplumlarda hep var olmu�tur. Ancak resmi ve kurumsal anlamda sistemle�en bu fikir 22

A�ustos 1864 tarihinde Cenevre Sözle�mesi ile hayata geçirilmi�tir. Cenevre’de, konferansa

kat�lan ülkeler taraf�ndan al�nan kararlardan üçü cemiyetin uluslar aras� tarihi aç�s�ndan

oldukça önemlidir ve bu kararlar te�kilat�n temelini olu�turur. Bu kararlar; uluslararas� yard�m

derneklerinin kurulmas� sava� alan�nda bu dernek mensuplar�na dokunulmamas� ve sava�

s�ras�nda ayr�m yapmaks�z�n yard�mda bulunulmas� ve son olarak �sviçre bayra��n�n tersi olan

beyaz zemin üzerine k�rm�z� haç�n te�kilat�n sembolü olmas� noktas�nda al�nan ortak

kararlard�r Osmanl� devleti bu sözle�meyi 5 Temmuz 1865'te imzalayan 14. devlet olmu�tur.

Ancak bu kararlardan üçüncüsü cemiyetin Osmanl� Devleti içerisinde te�kilatlanamamas�nda

büyük önem arz etmi�tir. Müslüman Osmanl� ordusu içerisinde, H�ristiyanl���n sembolü bir

haç i�areti ta��mak dü�ünülemezdi. Bu nedenle �u an kullan�lan beyaz zemin üzerine ay

sembolünün Cenevre taraf�ndan kabulüne kadar cemiyet bir türlü tam anlam�yla hizmete

ba�layamam��t�r. Cemiyetin merkezi olarak �sviçre’nin seçilmi� olmas� nas�l ki H�ristiyan

Avrupa’n�n idolü olan Roma �mparatorlu�unun bu bölgeyi ortak toplanma merkezi olarak

görüyor almas�yla ilintili ise, cemiyet sembolünün k�z�l haç olmas� da yine H�ristiyanl�k

motifleriyle ilgilidir. Bu durum y�llar boyu her ne kadar Avrupal� K�z�lhaç üyeleri taraf�ndan

kabul edilmemi� olsa da 2006 y�l� içerisinde Cenevre K�z�lhaç merkezinin yay�nlam�� oldu�u

aç�klamada cemiyetin sembolü olarak belirlenen k�z�l haç�n cemiyeti daha yolun ba��nda

parçalad���n� kabul etmi� ve 2007 y�l� itibariyle cemiyetin tarafs�z bir sembolü kullanmaya

ba�layaca��n� duyurmu�tur.
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1864 y�l�n� müteakip geli�melerin hemen akabinde biryandan cemiyetin geçici

yönetim kurulu olu�turulurken biryandan da cemiyetin tüzü�ünü haz�rlayacak bir komisyon

olu�turulma çabas� içerisine girilmi�ti. Bunun yan� s�ra Avrupa’da devlet yöneticilerinin ve

saraylar�n bu tür cemiyetlere ne kadar destek ve önem verdikleri a�ikârd�. Bundan dolay�

saray�n da deste�inin büyük oranda sa�lanmas�na önem verildi. Saraydan ba�layacak bu

yay�lma bir süre sonra Osmanl� toplumu içerisinde sosyo-kültürel bir moda haline gelecek

cemiyet o dönemin ayd�nlar�n� bünyesinde bar�nd�ran entelektüel bir kimli�e bürünecektir.

Kurumun temelleri, T�bbiye Naz�r� Marko Pa�a ba�kanl���nda “Mecruhin ve Marday�

Askeriyeye �mdat ve Muavenet Cemiyeti ile at�lm��t�r. 11 Haziran 1868 tarihinde ilk olarak

22, daha sonra 25 kurucu üye ile örgütlenen cemiyet Sultan Abdülaziz’den de destek

görmü�tür. Ancak cemiyet ülke genelinde özelliklede devlet adamlar� taraf�ndan tam olarak

anla��lamam��t�r. Cemiyet, ihtiyaç duyuldu�unda hizmete ça�r�l�yor, sava� sonunda yeniden

sessizli�e gömülüyordu. Cemiyetin sürekli ve sistemli bir biçimde faaliyete ba�lamas� ise

ancak II. Me�rutiyet dönemiyle birlikte ya�anan yeniden yap�lanma süreciyle mümkün

olmu�tur. Bu dönemde cemiyet tüzü�ü haz�rlanm��, cemiyete saray taraf�ndan, faaliyetlerini

yürütece�i bir bina verilerek burada düzenli çal��malar�n�n ba�lamas� sa�lanm��t�r.

Kurulu�undan k�sa süre sonra Osmanl� Devleti büyük sava�lara giri�mi� ve cemiyet bu

sava�larda kendisinden kimsenin beklemedi�i kadar üstün bir ba�ar� göstermi�tir. Bu yap�s�yla

cemiyet k�sa sürede halk taraf�ndan benimsenmi�tir. Halk nezdinde cemiyet k�sa süre sonra

milletinin her derdine ko�an bir kurum halini alm��t�r. Halk�n cemiyete vermi� oldu�u destek

yaln�zca dini de�erlerle aç�klanamaz. Bu yard�m�n arkas�nda yatan temel itici güçlerden biride

vatana, devlet ve millete olan borcun ödenmesi dü�üncesidir. Osmanl� devleti son

dönemlerinde girdi�i büyük sava�larda halk�na gereken ilgiyi gösterememi�, onun yerine

halk�n yaralar�n� sarmakla bizzat Hilal-i Ahmer ilgilenmi�tir. Özellikle Balkan sava�lar�nda

dü�man askerlerinin zulmünden kaçan Müslüman Osmanl� tebaas� �stanbul’a ve çevre illere

s���nm��, Hilal-i Ahmer bu muhacirlerin bütün ihtiyaçlar�n� tek ba��na kar��lam��t�r. Bütün bu

yönleriyle Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti son dönem Osmanl�s� içerisinde filiz vermi� ve

�anl� Türk tarihine yak���r bir perspektif ortaya koymu�tur.

Yap�s�, çal��malar�, performans�, disiplini ve kararl�l��� aç�s�ndan kurulu� ya da

yükseli� dönemi kurumlar�yla aras�nda pek fark bulunmayan bu kurum bu yap�s� nedeniyle
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Türkiye Cumhuriyeti taraf�ndan Osmanl� Devletinden devral�nan ve tasviye edilemeyen nadir

bir kurum olmu�tur.

Bu gibi kurumlar her ne kadar uluslar aras� platformda tarafs�z kurumlar olarak

resmiyete geçmi� olsalar da tarih bize �unu göstermi�tir ki; bu kurumlar resmiyette tarafs�z

ancak perde gerisinde ba�l� oldu�u devletin siyasi duru�una göre hareket eden kurumlar

olmu�lard�r. Buna bir örnek olarak Trablusgarp sava��nda �talya’y� destekledi�i

söylenebilecek iki devlet olarak �ngiltere ve Almanya görülebilir. Bu iki devlet her ne kadar

�talya’ya aç�k destek vermese de perde arkas�nda sava��n onay�n� vermi�lerdir. ��te bu iki

devletin tarafs�zl�k örne�i Salib-i Ahmer’leri de �talyanlara perde gerisinde destek vermi�

Cenevre sözle�mesi gere�i bölgeye yard�m göndermeleri gerekirken herhangi bir yard�m

yap�lmam��t�r. Yada bölgeye gitmekte olan Hilal-i Ahmer personeli tutuklan�rken Cenevre

hiçbir �ekilde �talya’y� protesto etmemi�tir. Konu ancak sava��n bitimine müteakip

gerçekle�en kongrelerde gündeme getirilmi�tir. Ba�ak bir örnekte ise Balkan Sava�lar�nda

birçok defalar Hilal-i Ahmer hastaneleri ve personeli Yunan, Bulgar ve S�rp sald�r�s�ndan

hastanede gönüllü olarak görev yapan yabanc�lar�n ve onlar�n haklar�n� koruyan konsoloslar�

sayesinde kurtulmu�lard�r. Bu örnekler tabiî ki ço�alt�labilir.

Ancak yinede tüm dünya için, neredeyse tamam� sava�arak geçilmi� olan yirminci

yüzy�l ba�lamadan böyle bir kurumun insanl�k tarihinde hayat bulmu� olmas� ku�kusuz ki tüm

insanl�k için büyük bir ba�ar�d�r.
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EK1

�stanbul Genel Merkezi 16023 Osmanl� Liras�

�stanbul Han�mlar Merkezi 6014 Osmanl� Liras�

Konya 5123 Osmanl� Liras�

Trabzon 3894 Osmanl� Liras�

�zmir 3579 Osmanl� Liras�

Sivas 3556 Osmanl� Liras�

Mamuratül-aziz 3310 Osmanl� Liras�

Halep 2570 Osmanl� Liras�

Musul 1949 Osmanl� Liras�

Adana 1871 Osmanl� Liras�

Kudüs 1863 Osmanl� Liras�

Beyrut 1723 Osmanl� Liras�

Hüdavendi�ar 1702 Osmanl� Liras�

Erzurum 1241 Osmanl� Liras�

Ankara 964 Osmanl� Liras�

Kastamonu 925 Osmanl� Liras�

Edirne 598 Osmanl� Liras�

Bitlis 512 Osmanl� Liras�

�zmir 511 Osmanl� Liras�

Diyarbak�r 488 Osmanl� Liras�

Basra 382 Osmanl� Liras�

Ba�dat 367 Osmanl� Liras�

Hicaz 294 Osmanl� Liras�

Biga 140 Osmanl� Liras�

Cezayir Bahri Sefid 123 Osmanl� Liras�

Van 113 Osmanl� Liras�

Manast�r 111 Osmanl� Liras�

Selanik 97 Osmanl� Liras�

Karesi 87 Osmanl� Liras�
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Yanya 68 Osmanl� Liras�

�am 50 Osmanl� Liras�

Yemen 34 Osmanl� Liras�

Çatalca 7 Osmanl� Liras�

Kosova 1 Osmanl� Liras�

1912 y�l� itibariyle Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne ba��� yapan iller ve ba���

miktarlar�n� gösteren tablo.

Hindistan Müslümanlar� 157044 Osmanl� Liras�

Rusya Müslümanlar� 19464 Osmanl� Liras�

Cezayir 13804 Osmanl� Liras�

Afrika Müslümanlar� 13211 Osmanl� Liras�

M�s�r 9857 Osmanl� Liras�

Bosna Hersek 6210 Osmanl� Liras�

Romanya Müslümanlar� 3255 Osmanl� Liras�

�ran 2597 Osmanl� Liras�

Batavya 1599 Osmanl� Liras�

Bulgaristan 986 Osmanl� Liras�

K�br�s 963 Osmanl� Liras�

Tunus 612 Osmanl� Liras�

Çin Müslümanlar� 372 Osmanl� Liras�

Garbi Avustralya 294 Osmanl� Liras�

Girit 75 Osmanl� Liras�

Bingazi 7 Osmanl� Liras�

Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyetine 1912 y�l� sonu kadar Dünyan�n çe�itli

bölgelerinde ya�ayan Müslümanlar taraf�ndan gönderilen yard�mlar ve yard�m

miktarlar�n� gösteren tablo.
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Almanya 4676 Osmanl� Liras�

Avusturya Macaristan 3866 Osmanl� Liras�

�ngiltere 2038 Osmanl� Liras�

Amerika 1813 Osmanl� Liras�

Fransa 1192 Osmanl� Liras�

Felemenk 251 Osmanl� Liras�

�spanya 184 Osmanl� Liras�

Belçika 127 Osmanl� Liras�

�sveç 48 Osmanl� Liras�

Japonya 43 Osmanl� Liras�

Danimarka 43 Osmanl� Liras�

�sviçre 23 Osmanl� Liras�

�talya 4 Osmanl� Liras�

Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyetine 1912 y�l� sonu kadarMüslüman olmayan

ülkelerden gelen yard�mlar�n listesi ve yard�m miktarlar�.
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EK2/a:

24 Te�rin-i Evvel 1328 tarihinde meclis taraf�ndan onaylanan geçici kanun ile

cemiyetin Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti hizmetlerinden ücretsiz yararlanaca��na

dair.
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EK2/b:

“Hilal-� Ahmer Cemiyeti Muhaberat ve Muraselat�n�n Posta ve Telgraf ücürat�ndan

istisnas� Hakk�nda Kanun-� Muvakkat

Madde -i Münferide : Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi ile vilayette bulunan

�ubelerinin aralar�nda cereyan edecek telgraf muhaberat� ve cemiyetçe ianeten cem olunan e�ya

ve nukut ile ianat ve sevkiyat�na müteallik gönderilecek evrak-�matbua ve muharrerat, telgraf ve

posta ücretlerinden muaft�r.

��bu madde-i muvakkata-i kanuniyenin Meclis-i Mebusan'�n kü�ad�nda kanuniyeti

teklif olunmak üzere muvakkatenmevki-i icraya vaz�n� irade ederim.

26 Zilkade Sene: 1330 ve

24 Te�rin-i Evvel Sene: 1382

Mehmet Re�at

Posta ve Telgraf ve

Maliye Naz�r� Sadrazam
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EK3

Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti Nizamnamesi

Birinci bölüm; 8 maddeden olu�makta ve cemiyetin kurulu� maksad� ve te�kilat

yap�s�ndan bahsedilmektedir.

Birinci madde; Cemiyetin padi�ah�n himayesinde olup, veliaht Yusuf �zzetin

Efendinin fahri ba�kanl���nda, Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti ad�yla merkezi �stanbul’da

olmak üzere kurulmu�tur.

�kinci madde; Cemiyet hukuki dayana��n� 22 A�ustos 1864 tarihli Cenevre Konferans�

ile 18 Te�rin-i Evvel 1907 tarihli Lahey konferans�ndan al�r.

Üçüncü madde; Cemiyetin kurulu� maksad� sava� zamanlar�nda ordulardaki hasta ve

yaral� askerlerin tedavilerini yaparak ordu s�hhiyelerine yard�mda bulunmakt�r.

Dördüncü madde; Cemiyet sava� zamanlar�nda yaral� ve hastalar�n tedavileri ve

nakilleri için seyyar hastaneler, s�hhiye trenleri ve vapurlar� tedarik edecektir.

Be�inci madde; Gerekirse cemiyet bir y�ll�k ödene�inden münasip bir k�sm�n� geri

ödenmek kayd�yla Osmanl� Devletine verebilecektir.

Alt�nc� madde; Cemiyet Cenevre ve Lahey konferanslar�n�n ilgili hükümleri

mucibince gerekti�i takdirde yabanc� ordular�n yaral� ve hastalar�na da bakmakla yükümlüdür.

Yedinci madde; Alt�nc� madde mucibince yabanc� ordular�n askerlerine yap�lacak olan

yard�m cemiyetin bir y�ll�k varidat�n� geçemez.

Sekizinci madde; Cemiyet üzerine dü�en sorumluluklar� yerine getirmesi gerekti�i

zamanlarda bu i�leri yerine getirecek bütün personelini yeti�tirmek ve haz�rda bekletmekle

yükümlüdür.
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�kinci bölüm; Cemiyet üyeleri ve idari te�kilat�n yap�s� hakk�nda bilgi verilmi�tir. Be�

bölümden olu�maktad�r.

Birinci madde; Cemiyet ba�kentte (�stanbul) bir genel merkez ile vilayetlerde

merkezlerden, sancak ve kazalarda �ubelerden müte�ekkildir.

�kinci madde; Bu maddede cemiyet üyelerinin üç s�n�ftan olu�tu�u bu s�n�flar�n

belirlenmesinde aranan temel �artlar�n cemiyete faydal�l�k oldu�undan ve her kad�n ve erkek

Osmanl�n�n bu cemiyete üye olabilece�inden bahsedilmektedir.

Üçüncü madde; Bu maddede üyelerin verecekleri aidatlar belirtilmi�tir.

Dördüncü madde; Cemiyete üye olacaklar�n cemiyetin iki önemli azas� yada idare

heyetleri taraf�ndan önerilmeleri gerekmektedir.

Be�inci madde; Cemiyetten ayr�lma istifa etmek suretiyle ya da ba�l� bulundu�u

cemiyet merkezi idari heyetinin vermi� oldu�u zeyl (ay�rma) karar�yla mümkün olur.

Üçüncü bölüm;Genel merkez hakk�nda bilgi verilmi�tir. On iki maddeden olu�ur.

Birinci madde; Cemiyet, OHAC Genel Meclisi nezaretinde Genel merkez taraf�ndan

idare edilir.

�kinci madde; Meclis ya ola�an �ekilde ya da ola�anüstü hallerde toplan�r. Ola�an

toplant�lara yönetici s�fat�ndaki üyelerle vilayet merkezlerinden gelecek iki�er murahhas ile

genel merkez üyeleri kat�l�r. Ola�anüstü bir durum olmamas� durumunda toplant� her y�l mart

ay�nda önceden genel merkez taraf�ndan belirlenen günlerde yap�l�r.

Üçünü madde; Genel merkezin bir senelik icraat raporu genel meclis taraf�ndan

de�erlendirilirken müdahale ve oy kullanma yetkisine sahip de�ildir.

Dördüncü madde; Ta�radan gelecek olan OHAC temsilcileri vilayet genel meclisi

taraf�ndan seçilir.
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Be�inci madde; Bir vilayet genel merkeze göndermek üzere bir temsilci seçemezse

Dersaadette mevcut azalardan biri temsilci olarak seçebilir.

Alt�nc� madde; Genel meclisin toplanabilmesi için yüz azan�n haz�r bulunmas� �artt�r.

E�er bu say� tamamlanmazsa on be� gün içinde genel meclis yeni bir toplant�ya davet edilir.

Bu ikici toplant�da aza say�s� ne olursa olsun meclis toplan�r. Müzakerat bir ruznamçeye zabta

geçirilir.

Yedinci madde; Genel meclis toplant�s�nda gerçekle�ebilecek olumsuzluklara kar��

aç�k oyla orada mevcut bulunan azalardan biri ba�kan seçilir.

Sekizinci madde; Genel meclis toplant�s�nda bulunabilmek için son aidat�n makbuzu

ile nüfus cüzdan� ibraz edilir.

Dokuzuncu madde; Ola�an toplant�larla ola�anüstü toplant�lar�n tarihleri bir hafta

önce gazetelerde ilan edilir.

Onuncu madde; Genel meclisin ola�anüstü bir durumda hemen toplanmas� gerekirse

Dersaadette bulunan üst düzey azalarla ve genel merkez heyetinin kat�l�m�yla toplan�r.

On birinci madde; Kararlar mevcut azan�n karar�yla verilir.

On ikici madde; Genel meclis genel merkezin raporlar�yla bilânçosunu tetkik ettikten

sonra de�i�tirilmesi gereken azalar� seçmek ve komisyonlar� olu�turmak ve ayr�lan paran�n

gereklerini tayin ve genel merkezin raporlar�nda gösterilecek lüzum üzerine nizamnamenin

yenilenmesi veya baz� maddelerinin de�i�tirilmesi velhas�l cemiyetle ilgili bütün önemli

kararlar� alma yetkisine sahiptir.

Dördüncü bölüm; dokuz maddeden olu�an bu bölüm OHAC genel merkezi ile ilgili

hükümlerin yer ald��� bölümdür.

Birinci madde; Genel merkez heyeti Dersaadette genel meclisin üst düzey azalar� aç�k

oyla seçilecek otuz azadan olu�ur.
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�kinci madde; Genel merkez heyetinden her sene be� aza kura ile ç�kar�larak yerlerine

Genel Meclis taraf�ndan Aç�k oylama ile di�er be� aza getirilir.

Üçüncü madde; Genel merkez üyelerinden birinin vefat etmesi yahut mazeretsiz

olarak üç toplant�da bulunmamas� veyahut istifa etmesi halinde yerine genel merkez

üyelerden birini seçerek bunu ilk toplant�da bildirir.

Dördüncü madde; Genel merkez heyeti her sene kendini yenilemek ve bir reis, bir reis

muavini, bir müfetti�, bir muhasebeci, bir veznedar, bir veznedar muavini, bir ba�kâtip ve

gerekti�i kadar kâtipten olu�mak üzere kendi azas� taraf�ndan seçilir.

Be�inci madde; Genel merkez heyeti tanzim edilecek talimatname ve cemiyetler

kanununa uygun olarak üyelerden aidat ve yard�m toplayaca�� gibi yard�m�n toplanmas� ve

nas�l kullan�laca��na da karar verir.

Alt�nc� madde; Genel merkez heyeti her ay�n ilk Cuma günü veya harp ve ola�anüstü

durumlarda haftada bir defa ya da gerekiyorsa her gün toplan�r.

Yedinci madde; Genel Meclis azas�n�n memuriyetleri fahridir. Yaln�z hariçten bir

kâtip istihdam edilir.

Sekizinci madde; Genel merkez sene sonunda bir senelik icraat raporunu ve

bilânçosunu Genel Meclise sunar.

Dokuzuncu madde; Genel merkez gerekli gördü�ü Osmanl� vatanda�lar� ile

yabanc�lara fahri azal�k ve fahri ba�kanl�k unvanlar�n� tevcih edebilir. �ftiharname ve diploma

verebilir.

Be�inci Bölüm; Bu bölümde vilayet genel meclisleri ile merkezleri hakk�nda

hükümler yer almaktad�r.

Birinci madde; Vilayetlerde genel meclis, mahallelerde oturan azalar ve birinci derece

azalar ile kazalardan gelecek olan birer temsilciden olu�ur. Bunlar taraf�ndan seçilecek iki aza
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taraf�ndan da bir merkez heyeti bulunur. Vilayet genel meclisi her sene vilayet merkez

heyetince tayin edilir. ��bu genel meclis merkez heyetin raporuyla hesab�n� inceleme

de�i�tirilmesi gereken azas�n� ve Dersaadette’ki genel merkeze gönderilecek temsilcileri

seçer. Vilayet merkez heyetleri dahi her y�l yenilenmek ve her y�l bir ba�kan, bir ikinci

ba�kan, bir kâtip, bir veznedar ve bir veznedar muavininden olu�mak üzere kendi azas�

içinden be� ki�iden olu�an bir idari heyet seçer. �dari heyet ba�kanlar� merkez heyetine de

ba�kanl�k eder.

�kinci madde; Vilayet merkez heyetinden her sene iki aza kurayla ç�kar�larak yerlerine

genel meclis taraf�ndan aç�k oyla iki aza seçilir.

Üçüncü madde; Vilayet merkezi azas�ndan birinin vefat� ya da mazeretsiz üç

toplant�ya kat�lmamas� veyahut istifa etmesi halinde yerine merkez heyetinin birinci derece

azas�ndan biri seçilir.

Dördüncü madde; Vilayet genel meclisleri mahalli azan�n birinci derece azalar�n�n

toplanmas�yla seçilir. Gerekli ço�unluk sa�lanamad��� takdirde meclis on gün sonra ikinci bir

toplant�ya davet edilir. Bu toplant�da aza say�s� ne olursa olsun meclis toplan�r.

Be�inci madde; Vilayetlerdeki merkez heyetlerinin görevi vilayetlerde genel merkezin

olu�umunu, sancak ve kazalarda �ubeler aç�lmas�n� ve genel merkezle sürekli olarak irtibat

halinde olup merkezden gelecek olan direktifleri yerine getirmektir.

Alt�nc� Bölüm; �ubelerle ilgili hükümlerin bulundu�u bölümdür.

Birinci madde; �ubeler liva ve kazalarda te�kil eder. �ube heyeti sekiz azadan olu�ur.

Ba�kanl�k, kâtiplik, veznedarl�k görevlerini yerine getirecek olan azalar �ubenin idare heyetini

te�kil eder. �ube heyetleri azas� her sene yenilenmek ve üst düzey azalardan olu�mak üzere

vilayet merkezleri taraf�ndan seçilir.

�kinci madde; �ubelerin vazifesi azas�n�n say�s�n� artt�rmak, toplad�klar� yard�m�

artt�rmak ve yapt�klar� harcamalar� en az seviyede tutarak bunu üç ayda bir merkeze

bildirmektir. Her �ubenin kendine ait bir mührü bulunacakt�r.
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Üçüncü madde; Yabanc� ülkelerde ikamet eden Osmanl� vatanda�lar� ya�ad�klar� yerde

�ubeler açabilirler. Bu �ubelerin ba�l� bulunduklar�merci Dersaadette’ki genel merkezdir.

Yedinci Bölüm; Han�mlarla ilgili maddenin bulundu�u bölümdür. Bu bölümün birinci

maddesi; Dersaadette, vilayet, liva ve kazalarda Osmanl� han�mlar�ndan olu�an ve �ubelerine

ba�l� olan yaln�z yard�m toplamakla mükellef olan merkezler kurulabilmesi hakk�ndad�r.

Sekizinci Bölüm; Cemiyetin mali yap�s� ile ilgili hükümlerin yer ald��� bölümdür.

Birinci madde; Cemiyetin gelirleri öncelikle azas�n�n verece�i aidat ve yard�mlard�r.

Daha sonra cemiyetin tertip edece�i sergi, müsamere, konferans ve benzeri faaliyetlerden

ibarettir.

�kinci madde; Menkul ve gayrimenkul cemiyet ad�na kay�tl� olan her �ey genel merkez

taraf�ndan tasarruf ve idare edilir.

Üçüncü madde; Cemiyetin nakdi gelirleri genel merkezce devlet taraf�ndan da uygun

görülen bankaya yat�r�l�r. Malzemeleri ambar-� mahsusa da saklan�r.

Dördüncü madde; Bir defada 20 lira ba��� yapan ki�i birinci derece aza olaak kabul

edilebilir.

Dokuzuncu Bölüm; Bu bölümde cemiyetin hükümetle olacak ili�kilerinin belirlendi�i

maddeler yer al�r.

Birinci madde; Cemiyetin hükümetle olan münasebetleri bir nizamname dahilinde

gerçekle�ir.

�kinci madde; Cemiyetin yard�m toplamas� belediyeler taraf�ndan tefti� edilmeyecek.

Hükümet taraf�ndan görevlendirilecek olan bir müfetti� taraf�ndan yap�lacakt�r.

Üçüncü madde; Harbiye ve Bahriye nezaretleri cemiyete ihtiyaç duydu�unda yard�m

edeceklerdir.
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Dördüncü madde; Cemiyet memurlar� ve s�hhiye araçlar� hakk�nda alt� ayda bir

harbiye ve bahriye nezaretlerine bir rapor takdim eder.

Be�inci madde; Cemiyet askeri heyetlerce belirlenecek olan hususlara riayet eder.

Alt�nc� madde; Cemiyetin hükümet nezdinde ve mahkemelerde ve kanunlardan

olu�acak her türlü i�te sorumlusu cemiyetin genel ba�kan�d�r.

Onuncu Bölüm; Bu bölümde cemiyetin alameti ve bununla ilgili hükümler yer al�r.

Birinci madde; Cemiyetin alameti Cenevre mukavelenamesi ile belirlenmi� olan beyaz

zemin üzerine k�rm�z� ayd�r. Bu sembol bütün devletler taraf�ndan kabul edilmi� olup Avrupa

devletlerinde ay� cemiyete mahsus k�rm�z� haç i�areti kar��l�kl� olarak tan�nm��t�r. Bu alamet

cemiyete ait depo, hastane, kafile, araba, hastane ve nakliye kamyonlar�n�n uzaktan

anla��labilmesi için beyaz zemin üzerine k�rm�z� hilal i�aretli bayrak çeker. Sava� esnas�nda

Hilal-i Ahmer’e mensup bütün memurlar sol kollar�na beyaz zemin üzerine k�rm�z� Hilal

i�aretini ta��yan bez ve banda takarlar.

�kinci madde; Bu alamet cemiyet d���nda kimse taraf�ndan kullan�lamaz.

Üçüncü madde; Bütün muharip ordular Hilal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer i�aretini

ta��yan araç, bina ve ki�ilere Cenevre mukavelenamesi, yenilenmi� kararlar� ve Lahey

konferans�n�n ilgili hükmündeki 17 Te�rin-i Evvel 1908 tarihli karar� gere�ince herhangi bir

tecavüz ve sald�r� yap�lamaz.

On Birinci Bölüm;

Birinci madde; Cemiyetin mevcudiyeti zaman ile s�n�rl� de�ildir.

�kinci madde; Cemiyet nizamnamesinin tadilat� genel merkezin karar�yla verilecek

rapor üzerine genel meclisin ekseriyetinin kabulüyle gerçekle�ir. Nizamnamenin tadilat� veya

tebdili için 100 azan�n haz�r bulunmas� �artt�r.

Üçüncü madde; Hilal-i Ahmer Cemiyeti Osmanl� devletinden yaln�zca bir tanedir.

Ayn� isim ve maksatta ba�ka bir cemiyet kuramaz.
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EK4

Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti Han�mlar Merkezi taraf�ndan bast�r�lan yard�m

kartpostallar�, Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara,

2000, s. 415
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Osmanl� Hilal-i Ahmer Cemiyeti Han�mlar Merkezi taraf�ndan bast�r�lan yard�m

kartpostallar�, Akgün, Seçil; Ulu�tekin; Murat; Hilal-i Ahmer’den K�z�lay’a; Ankara,

2000, s.416
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EK 5

Yatak Levaz�m�:

Birer karyola

�ilte

Yast�k

Yorgan

Terlik

Tükürük hokkas�

Yatak çar�af�

Yorgan çar�af�

El havlusu

Üçer yast�k yüzü

Her iki hasta için ba�ucuna bir küçük masa

45 adet muhtelif �ekillerde laz�ml�k

3 adet delik laz�ml�k sandalyesi

50 adet hastalan�n aya��n� �s�tmaya mahsus buyut.

Giyim:

Her hasta için üçer adet gömlek

Don entari

Takke

Mendil

Birer yaral� gömle�i

Hasta kaputu

�ki�er çift çorap

Fanila

12 adet doktor ve memur üniformas�

5 Adet hademe elbisesi

8 Adet doktorlar için beyaz bluz

17 Adet doktorlar için beyaz önlük

30 Adet Hilal-i Ahmer kollu�u (bazubendi)
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Sofra Levaz�m�: Her hasta için;

Bir çorba taba��

Yemek taba��

Ma�rapa

Çatal

Ka��k

Çay ka����

Üç sofra masas� ve mu�amba örtüleri

12 büyük yemek taba��

35 küçük çatal-ka��k-b�çak (memurlara)

12 çay ibri�i ve �ekerlik

34 çay fincan�

6 büyük ibrik

�ki�er le�en-ibrik ve çay semaveri

Birer adet kahve dolab�

Kahve de�irmeni

Mutfak Levaz�m�:

�ki�er adet porimos ocak lambas�

�spirto lambas�

Tuz-biber kutusu

Kürek

Bula��k f�rças�

Alt��ar adet muhtelif boyda kazan

Tencere

Sacayak

Izgara

Kepçe

Ma�a

Birer adet k�yma makinesi

Çengel
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Kemik testeresi

Ölçek tak�m�

Havan

On iki tahta ka��k

Kova

Kiler Levaz�m�:

4 içi teneke kapl� erzak sand���

1 büyük ekmek b�ça��

��ne iplik kutusu

Makas

Testere

K�skaç

Keser

Çekiç

Testere

Oyguç

Burgu

Kerpeten

Tornavida

Bel

Metre kordela

Havan

Çi�i kutusu

��ne-iplik kutusu

15 ko�a (keten bezinden)

2 balta

Tirbu�on

Esvap f�rças�

Kundura f�rças� ve boyas�

2 düzine sinek ka��d�

4 kazma kürek huni

10 torba
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6 muhtelif çama��r ipi 120 çama��r mandal�

Hamam Levaz�m�:

Üçer adet kol banyosu

Yar�m banyo

�ki�er adet büyük banyo

Semaver

Su kaynatmak için kazan

Alt��ar adet hamam silece�i

Pe�tamal

Nal�n

Mefru�at:

Bir adet ecza dolab�

Duvar saati

�ki�er adet masa

Hasta sandalyesi

Namaz seccadesi

Üçer adet çama��r dolab�

Dörder adet fara�

Be�er adet �amdan

çini soba

mangal

ma�a

kürek tak�m�

Alt��ar adet duvar termometresi

tahta kanepe

Onar adet petrol lambas�

Fener

Süpürge

On sekiz sandalye (keçeli aç�l�p kapan�r)

Yirmi be� abdest ibri�i
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Müteferrik E�ya:

1'er adet mühür �stampa kutusu, yaz� tak�m�, takrirlik ve mektupluk ka��t, zarf kutusu

2'�er adet protokol, duhul, huruç, muhasebe, eczac�, tabla defterleri 10'ar adet e�ya

nakli için sepet sand�k, küfe, asma kilit

24 adet s�rl� teneke le�en

3 teskere (sedye)

6 muhtelif beyaz bayrak

2 sar� bayrak

T�mar Levaz�m�:

25 murabba (kare) sarg�

50 vücut sarg�s�

20 T �eklinde sarg�

20 müselles (üçgen) sarg�

50 faniladan sar�lm�� sarg�3 metre tul 5 santimetre arz

50 faniladan sarg� 5 metre tul 3 santimetre arz

500 tülbent sar�lm�� sarg� 5 metre tul 3 santimetre arz

500 tülbent 5 metre tul 10 santimetre arz

500 tülbent 8 metre tul 15 santimetre arz

50 tülbent 10 metre tul 20 santimetre arz

100 koton sar�lm�� sarg� 3 metre tul 5 santimetre arz

400 koton 3 metre tul 6 santimetre arz

100 koton 4,5 metre tul 8,5 santimetre arz

100 t�mar tülbendi salüllü onarl�k paketlerden

100 adi t�mar tülbendi onarl�k

600 t�mar tülbendi

100 kilo idrofil pamuk

30 kilo vatka pamu�u

20 ameliyat çar�af�

20 ameliyat bacak örtüsü

20 boyun ask�s� müselles
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40 boyun ask�s� murabba (kare)

5000 sudinne i�nesi

300 yara dikmek için i�ne

800 derece-i hararet ka��d�

10 f�rça

1 kontgot metre ölçüsü

5 tahte'1-cild ��r�nga aleti (cilt alt�na)

80 atel

40 koltuk de�ne�i

40 sa� ve sol kol ve bacak için gut�r

20 gotiyer için muhtelif yast�k

500 metre mu�amba 1,20 arz�nda

100 metre tafta

Eczane Levaz�m�:

Muhtelif mantar, etiket, keten ve ipek iplik

40 hap kutusu

400 ilaç �i�esi

Süzgeç ka��d�

Kar��t�rmaya mahsus cam çubuk, turnusol kâ��d�, esbap borusu

500 gram fihling miyar�

400 gram esbah miyar�

1 adet mikyas küul (alkol)

5 balon, 5 santimetre mikabl�k 3 kapsül porselenden 1 ispirto lambas�

Tahta ma�a, ka�e yapmak için alet

5 cam huni

4 dereceli enbobe, porselen havan

1 pirinç havan

3 ispatul, b�çak

Mufassal defterde muayyen ilaç ve serumlar

Hilal-i Ahmer Genel Merkezi taraf�ndan Balkan Sava�lar�nda 100 yatakl�k bir

hastane için belirlenen gerekli malzeme listesi.
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EK6

Karyola, Çama��r, yatak vesaire levaz�m e�yaya art�k ihtiyac�m kalmad�. K�smen iane

(Yard�m) k�smen de i�tira (sat�n alma) suretiyle temin eyledim. Fahren ibraz-� hudumet ve

insaniyet eden alt� �uastar tedarik eyledim. Katip, a�ç�, kapuc�, her �eyi buldum. Hastanemiz

muntazaman ifa-i vazife eyliyor büyük hudumet ibraz ediyorum.

17 Te�rin-i Evvel 328 Bahaddin

Balkan Sava�lar� s�ras�nda Edirne yolunun kapanmas� üzerine bölgeye hastane

için gereken malzemelerin gönderilememesi üzerine Hilal-i Ahmer Edirne Hastanesinin

kurulmas� görevini üstlenen kurucusu Doktor Bahaddin Beyin Hilal-i Ahmer Genel

Merkezine hastanenin durumu hakk�nda gönderdi�i telgraf.


