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SUNUŞ

Savaşta yaralanan askerlere yardım amacıyla Osmanlı İmparatorluğu
döneminde kurulan Türk Kızılayı başarılarını günümüze kadar devam ettirebilen tarihin en önemli ve benzersiz bir insani yardım kuruluşudur.
Kurulduğu andan itibaren zamanla gelişen ve değişen toplum yapımıza
uyumlu olarak Türk halkının ilgi ve sevgisini kazanıp başarılarını sürekli kılmış olan Kızılay, toplumun ona tanıdığı bu ayrıcalıklı konumu hak etmek,
yüceltmek ve taşımakla yükümlüdür.
Bu amaçla; mensubu olduğu uluslararası Kızılhaç - Kızılay hareketinin
temel ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren Kızılay, dünyanın neresinde
olursa olsun hiçbir ayırım gözetmeksizin insan hayatını ve sağlığını korumaya, acısını önlemeye ve hafifletmeye gayret gösteren karşılıksız insani yardım ilkesini benimsemiş bir kurumdur.
Bu nedenle Kızılay, Büyük Önder Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda
Sulh" ilkesi doğrultusunda yapmış olduğu hizmetleri karşılığında 1995 yılında "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" ile ödüllendirilmiştir.
Değerli araştırmacılar, Prof. Dr. Seçil Karaı AKGÜN ve Murat ULUGTEKİN tarafından tarihsel akış içerisinde olmak ve tamamen belgelere dayalı kalmak üzere özverili bir çalışma sonucu hazırlanan bu önemli eserde, Kızılay'ın Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar olan gelişimi ile
Türk sosyal hayatı içerisindeki yeri belirlenmiş bulunmaktadır.
1868 yılında Osmanlı Mecruhin ve Marda'yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti) ile
başlayan hizmet yarışı fevkalade kısıtlı imkanlarla sürdürülmüş, bu günlere
ulaşma yolunda büyük bir mücadele verilmiştir. Bu nedenle 132 yıllık süreç
içinde Kızılay bayrağını şanlı şerefle taşıyan ve bu bayrak altında beyin gücü ve yüreği ile insanlığa hizmet veren tüm Kızılaycılara şükranlarımı sunuyorum.
Dr. Ertan GÖNEN
Kızılay Genel Başkanı
Xi

ÖNSÖZ

Hilal-ı Ahmer Cemiyeti, ilk Türk yardım kurumu olarak 19'uncu yüzyılın son çeyreğinde kurulmuştur. Temel ilkesi bütün insanlara yansız olarak
eğilrnek olduğundan, iç ve dış politik dalgalanmalar dışında kalmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, Osmanh Iınparatorluğu'ndan devralınan
ender kurumlardan biri olmuştur.
Türkiye Kızılay Derneği eski başkanı Sayın Kemal Demir bize Hilal-i
Ahmer Cemiyeti 'nin Türkiye Kızılay Derneği 'ne uzanan tarihi üzerine bir
çalışma yapmamızı önerdiğinde, araştırmamızın ne kadar derine gideceğini
bilemediysek de böylesi köklü bir kurumu belgelerden ve birinci el kaynaklardan inceleyebilme olanağı bizi elbette heyecanlandırdı. Temel verilerimizi kurumla ilgili bütün belgelerin korunmuş olduğunu gördüğümüz Kızılay
Arşivi'nden toplayacağımızı düşünerek çalışmaya başlayınca ilk öğrendiğimiz, Hilal-ı Ahmer'in yakın, tarihimizle
ne kadar iç içe olduğuydu. Bu çev.
rede, Cemiyet' e pek çok monografide geniş yerler verildiğini, aktüalitenin de
vazgeçilmez bir parçası olduğunu gördük Araştırmamızda ele aldığımız dönemle ilgili birçok kitabı inceledik, gazeteler ve süreli yayınları taradık. Ancak, Kızılay Arşivi'nin düzenlenmemiş, fakat çokluğu oranında heyecan verici belgeleri önde gelmek üzere ıncelediğimiz kaynaklar arasında araştırmamız uzadıkça, geçirdiğimiz sürenin birkaç mislini de geçirsek, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yardım hareketleri kadar yenileşme hareketlerine de katılan; Türkiye Cumhuriyeti kurulurken kuvayı mil1iye hareketinin
önemli bir unsuru olduğu kadar yeni Türk devletinin sosyal örgütlenmesinde
de roloynayan bu "baba" kurumun tam hakkını veremiyeceğimizi gördük.
Şöyle ki, Kızılay Arşivi'nde Cemiyet'in kuruluşundan başlay~ak; tüm yazışmalar ve belgeler incelemeye açıktı. Bunlann arasında yurt içinde yürütülen
etkinliklere ilişkin belgeler ve şubelerle yazışmalann yanısıra, yurt dışındaki
şubelerle, aynca, Mısır'dan, Hindistan'dan, Jawa'dan, Sumatra'dan, Endo-. nezya'dan, Peru'ya, Boliviya'ya, Japonya'dan, Güney Afrika'ya kadar dünyanın her köşesindeki İslam topluluklarının Cemiyet'e yardımlaFlm veya ku-

.
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rumsal bağlantılarını içeren, kardeş kuruluş Salib-i Ahmer ile iletişimIerini
de kapsayan binlerce yazışma vardı. Bunun da ötesinde, savaşlardaki usera
(esirler) raporlarına, kayıplara ve yurt dışındaki Türk öğrencilere, ahali mübadeleIerine kadar kayıtlar, raporlar ve yazışmalar da bir o kadardı. Bunların
hepsinin görülüp değerlendirilmesi ise tek kelimeyle olanaksızdı. Dolayısıyla, örnek seçmelerle bundan sonra kurum üzerine çalışmak isteyecek araştırmacılara yol gösterebilecek bir kaynak olarak tasarladığımız çalışmamızı iki
bölümden oluşturmayı uygun bulduk. Birinci bölümde Cemiyet'in kuruluşundan Kurtuluş Savaşı'nın bitimine kadarki tarihini ele alıp ikinci bölümünde de Cumhuriyet döneminin Kızılay'ını işlemeye karar verdik.
Açıklamaya çalıştığımız gibi, çalışmamızın temel kaynağı olan Kızılay
Arşivi'ndeki araştırmalarımızda karşılaştığımız çok ilginç belgelerin çokluğu, ilk büyük sorunumuzdu. İkinci güçlük, hemen hemen hepsi Osmanlı ca
olan bu belgeler içindeki yabancı isimlerdi. Doğrusunu bulamadığımız isimlere yapıtımızda belgelerde de yazıldığı gibi, ancak fonetik okunuşlarıyla yer
verebildik. Kullandığımız belgelerin orijinal metinlerini ek olarak sunarken
üçüncü güçlükle karşılaştık: Bu da Kızılay Arşivi 'ndeki yüzlerce fotograftan
oluşan fevkalade fotoğraf kolleksiyonundan, kurumun gelişmesini olduğu
kadar dönemi de aydınlatacak doğru seçimleri yapmanın zorluğuydu. Ancak,
bunların başında aylar, hatta yıllar geçirsek, mükemmel'e varamıyacağımızı
düşünerek, bir an önce okuyucuyabir kaynak yapıt ulaştırmak isteği ile bunlarda da seçmeler yaparak yapıtımızı tamamladık.
çalışmamız sırasında başta Türkiye Kızılay Derneği 'nin eski Genel Başkan Sayın Dr. Kemal Demir ve şimdiki genel Başkanı Sayın Dr. Ertan Gönen
olmak üzere, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürü Sayın Fatih Evren'den
büyük yardım gördük. Çok büyük kolaylıklarla donatıldık. Basın - Yayın ve
Halkla ilişkiler Müdürü Sayın Coşkun Çolak, aynı birimin Müdür Yardımcısı Sayın Gültekin Özdemir beyler, bize sadece destek olmakla kalmayıp, kurum hakkındaki birikimleriyle bizi sürekli aydınlatıp bilgilendirdiler. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler bürosuna her girişimizde bütün çalışanlar tarafından
güler yüzle karşılandık. SayınBahattin Haskokar, fotografların çekiminde
gösterdiği özenle yapıtımıza ayrı bir boyut kattı. Aynı şekilde Etimesgut KıXLV
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zılay Arşivi'ndeki araştırmalarımız sırasında Arşiv Müdürü ve personeli,
günlük uğraşıları arasında bizden yardımlarını hiç esirgemediler. Çalışmamızın bitiminde yetkililer, yapıtın vakit geçirmeksizin basılabilmesini destekleyip sağladılar. Kendilerine yürekten teşekkür eder, Ayrıca, elinizdeki yapıtın
ilk tasarımı için bizi Sayın Kemal Demir ile buluşturan Kızılay Merkez Yönetim Kurulu eski üyesi merhum Dr. Ekmel Onursal'ı rahmetle anar kitabımızdan zevk alarak yararlanmanızı dileriz.

Sefil Karaı Akgün - Murat Uluğtekin
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GİRİş

Doğanın insanoğluna en büyük armağanı, onu yeryüzünün bütün canlılarından farklı yapan düşünebilme yeteneğidir. İlkel insanı uygar insan haline getiren de kuşkusuz, insan düşüncesinin gelişmesidir. İnsanlıkla birlikte
insanlar arasında ilkin birbirini, sonra toplumları, daha sonra da bütün canlıları düşünmek ve yardım etmek duygusu da gelişmiştir. çağımızda bencillikten uzaklık, bireysel ve toplumsal gelişmenin hir ölçütü haline gelmiştir.
Atatürk'ün "Dünyanın falan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa olsun, bu esastan şaşmamak gerekir. İşte bu
düşünüş, ulusları bencillikten kurtarır" (*) sözleri, bu görüşün en anlamlı
yansımasıdır .
Yardımlaşma duygusu, insanı bencillikten kurtaran, onu insan yapan
özelliklerin başında gelir. İnsanların birbirine. yardım eli uzatması düşünmeye başlaması kadar eskiyse de, yardımlaşmanın kurumlaşması, ancak akıl çağını yakaladıktan sonra, xıx. yüzyıl sonuna doğru gerçekleşmiştir. Salib-i
Ahmer Cemiyeti, yani Kızılhaç, insanlar arasında din, dil, ırk farkı gözetmeksizin yardımlaşmayı hedefleyen ilk örgütlü yardım kurumudur. Bu örgütlenmenin doğu toplumlarına yansımasıysa, ondan kısa bir süre sonra kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti iledir.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Salib-i Ahmer'le sürdürdüğü karşılıklı yardımlaşma ile yurt içi ve dışı boyutlar kazanarak güçlenmiş, yönetimin hele kuruluş yıllarında İmparatorluk'ta parmakla sayılabilen eğitimli, kültürlü aydınların ve saygın bürokratların elinde olması da Cemiyet'i sadece bir yardım
kurumu olmanın ötesine taşımıştır. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, ülkenin gerek
sosyokültürel yaşamında, gerekse dış ilişkilerinde etkili ve katkılı olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yardımlaşma kuruluşunun uluslararası
bir örgütlenme olan Salib-i Ahmer çatısı altında gelişmeyip özgün bir kurum
olmasının belki de en önde gelen etkeni, "salib - hilal" çatışmasıydı. İsviçre'de alınan uluslararası kararla örgütlenen yardım kuruluşunun ambleminin
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haç işaretini içermesi, İmparatorlukta hiç mi hiç kabul görmemişti. İmparatorluğun özelikle emperyalist batı devletlerince boy hedefi yapıldığı, Hristiyan unsurlarınınsa bağımsızlık peşinde olduğu sırada toplumsal amaçla da
olsa Hristiyanlığı çağrıştıran haç işaretine halkın sıcak bakması, zaten beklenemezdi. Bu doğrultuda, Osmanlı İmparatorluğu'nun Cenevre Sözleşmesi'ni
gecikmeden imzalayan ülkeler arasında yer almasına karşın Cemiyet, hemen
kırmızı ay işaretini kullanmaya başlamıştı. Bunu uluslararası platformda
onaylatmaya çalışırken, kurumla ilgili bildiğimiz hiçbir kayıtta bulunmasa da
kurumlaşmayla ilgili ilk fotoğraflarda gözlenebildiği gibi, amblem taşımak
zorunda olan araçlarda kırmızı haç işaretinin çevresine kırmızı ay işareti koymaktan da geri kalmamıştı. Daha da ilginci, yine gözlenebildiği gibi, söz konusu fotoğraflardaki haç işareti, hatta sonradan üzerinden yıldıza çevrilerek
çizilmişti (Bk :Resim 52).
Öteyandan, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, özgün, ama evrensel ilkeleriyle, bütün dünyada hızla yayılan şubeleriyle sıkı bir iletişim sürdürdü. Yurt içinde
olduğu kadar, yurt dışında da bağışlardan el becerilerinin satışlarına, konserIere, tiyatro, sinema gösterilerine kadar (Ek: 1) etkinlikler düzenlenerek gelirleri, katkı olmak üzere Cemiyet'e gönderildi. Cemiyet yetkilileri yardımların yerini bulmasına her zaman özen gösterdi. Cemiyet'in işlevleri savaş ve
hastalık yardımlarını aşıp örneğin, tıbbi araştırmalar, ilaç-serum yapımı gibi
alanlara da uzandıkça, kurumdan beklentiler ve aynı oranda, Cemiyet'in parasal gereksinmeleri de çoğaldı. Parasal işlerde her zaman karşılaşılabilecek
yolsuzluklara, kötü niyetli girişimlere karşı ilgililerce titizlik gösterildi, kontroller (Ek: 2), denetlemeler yapıldı. Kurum, Müterake İstanbulu'nda olduğu gibi haksız eleştirilere hedef oldukça, düzenli ve özenli kayıtlarıyla bunları güvenle göğüsledi. Sadece yeniden yapılanma döneminde kalmayan gerekli atılımlarla çağın gerisine düşmemeyi başardı. Savaşılan ülkelerde bile
saygın izlenimler bıraktı, şikayetleri değerlendirildi. Hatta Kurtuluş Savaşı
başlangıcındaki İstanbul-Ankara ikilemi sırasında başvuru merciinde zorlanan bazı yabancı ülkeler, Hilal-i Ahmer kanalıyla Türkiye ile ilişkilerini düzenlediler. Cemiyet, kültürel etkinliklere örnek, batıya açılan pencere, doğuya yansıyan ışık oldu.
2

HİLAL-İ AHMER'DEN KIZILAY'A Dr. M~rko Paşa (1878), Hacı Arif
Bey (1878), Hüseyin Hilmi Paşa (1878-88), Tevfik Paşa (1888-93), Abdurrahman Şeref Bey (1893-94), Nurican Efendi (1897), Sadrazam Hakkı Paşa
(1911), Prof. Dr. Tevfik Sağlam (1923-25), Dr. Refik Saydam (1925-39),
Dr. Hüsamettin Kurla (1939-41), Ali Rana Tarhan (1941-50), Reşat Belger
(1950-53), Dr. Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu (1953-56), Şemi Ergin (1956-68,
1960), Rıza Çerçel (1958-60, 1967-69), Dr. Nusret Karasu (1960-61-64),
Ahmet Yıldız (1961), Dr. Fikret Pamir (1964-66, 1969-70), Mecdi Sayman
(1966), Mehmet Nomer (1966-67), Prof. Dr. Recai Ergüder (1970-78), Ali
Rıza Zorluoğlu (1978-79), Dr. Kemal Demir (1979-99), Prof.Dr. Yüksel
Bozer (1999), Genel Başkanlık yapmışlardır. Dr. Ertan Gönen (1999- ) halen bu görevi yürütmektedir.
Bu çerçevede, Hilal-ı Ahmer Cemiyeti, yetkilileri, çalışanları, ve insani
yardım ilkesinin bilincine varmış bireyler ve topluluklar tarafından günümüze taşındı.

(*) Karal, Enver Ziya: Atatürk'ten Düşünceler, s. 137, Ank. 1981.
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BÖLÜM i

YARDıMLAŞMANIN DÜNYADA KURUMLAŞMASı
SALİB-İ AHMER VE HİLAL-İ AHMER CEMİYETLERİ

..

Tarih sayfaları toplumların karşılaştığı önlenebilir-önlenemez türlü türlü
acılar, sıkıntılarla doludur. Doğal afetler, ekonomik krizler, siyasal bunalımlar, bunların uzantısı savaşlar, salgın hastalıklar ve bıraktıkları derin izler, bu
acılardan ilk akla gelebilenlerdir. Bunların her birinin bir toplumun bütün bireylerini direkt olarak ilgilendirdiği öne sürülemez. 'Ateş düştüğü yeri yakar'
sözü, tam anlamıyla bu yargı için söylenmiş bir sözdür. Türkiye'de de pekçok kimse yaşamları boyunca değinilen bu sıkıntılardan biri veya birkaçı ile
karşılaşmış, acısını duymuştur. Duymayan var mıdır diye soracak olursak,
bunun yanıtı ne olursa olsun, güvenle diyebiliriz ki toplumsal acıları duymamış pekçok kimse olabilirse de acılı anlarda hemen insanların yardımına koşan Kızılay'ın adını duymayan yok gibidir. "Yardım" sözünün çağrıştırdığı
Kızılay'ı hemen hemen her Türk tanır. Ama bu kurumun gelişmesini bilir
mi? Oysa Kızılay'ın tarihsel gelişmesini bilmek varlığını bilmek kadar
önemlidir. Çünkü Kızılay, uluslar, ırklar, dinler üstü bir kurum olarak yalnız
Türkler'i değil, tüm insanlığı ilgilendirmekte, geçmişini öğrenmekse, bu geniş içeriğe bakış açısından bizleri bilgilendirmektedir.
İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Osmanlı İmparatorluğu'ndan
devralınan ender kurumlardan biri olan bu köklü kurumun geçmişini yansıtabilmek için tarihin sayfalarını geçtiğimiz yüzyıla çevirmek gerekir. Dahası; Kızılay'a önderlik etmiş ve onunla aynı niteliklere sahip Kızılhaç'ın tarihine de kısaca bakmak kaçınılmaz olur.
Kızılay'ın Hilal-i Ahmer olarak anıldığı zamanlarda Salib-i Ahmer olarak tanınan Kızılhaç, Batı' da din, dil, ırk farkı gözetmeksizin insan ögesini
ön plana çıkaran Hümanizma'nın ürünüdür. İnsanın değer kazanması, yücel5

tilmesi, korunması,

acılarının dindirilmesi,

yaralarının

sarılması gereği hü-

manistler tarafından işlendikçe bu sava katılanlar, onu benimseyenler

gitgide

çoğalmıştır. Önceleri toplumlar dinleri, ırkları veya yönetimleri ile anılırken,
adları uygarlık tarihine malolan
maksızın 'insan'ın

birçok düşünür ve yazar, bu ayrılıklara bak-

önemini ve değerini yapıtlarında

vurgulamaya

öte yandan, dünyayı sarsan Amerikan ve Fransız devrimleriyle,
rı, mutluluğu üzerine bildiriler yayınlanmıştır.

Ancak,bütün

meler, siyasal ve ekonomik .çıkarların ve sürtüşmelerin

başlamış,

insan hakla-

bu olumlu geliş-

önüne geçememiş,

ulusal hırslar, tutkular ve bunların doğurduğu savaşlar, hümanist gelişmelere
ve duyulan barış özlemine karşın süregelmiştir. Yine de hümanizma, insanlığı yıpratan en eski ve en terkedilmeyen
belirmekte gecikmemiştir.

tutku olan 'savaş'ın

alanlarında da

Bu belirme, zaman içinde savaşları ortadan kaldır-

mak yönünde bir çözüm sağlaylamamışsa
la yükümlü araçlar değil de 'insan'lar

da, çarpışan askerlerin savaşmak-

oldukları gözetilerek, kökenine bakıl-

maksızın bütün yaralılara, esir düşenlere, acı çekenlere el uzatacak biçimde
örgütlenmek

şekline dönüşmüştür.

Bu örgütlenmenin

ilk izlerini XII. yüzyı-

lın başında bulmak olasıdır. 1189-92 yılları arasındaki III. Haçlı Seferinde
Salahattin Eyyubi 'nin Sen Jan Şövalyelerine,
lerinin bakımını yapmalarına
sokmasıyla bu düşüncenin
vaşlarda,

yaralıların

kılmaları

gitgide yaygınlık

yaralı Hristiyan asker ve esir-

izin vererek onları Müslüman

ilk izlerinin belirdiği

ve onlara bakanların
kazanmıştır.

öne sürülür!.

Sonraki sa-

tarafsız sayılıp saldırı dışı bıraHümanist

etkinlik kazanması, insan ögesinin önemsenmesiyle
rası hukukun ilk önderlerinden

karargahlarina

düşüncenin

savaşlarda

gündeme gelen uluslara-

Hugo Grotius da (1583-1645),

'De Jure Bel-

li et Pacis' (Harp ve Sulh Hukuku) adlı kitabında belirmiştir. Grotius, değinilen bu yapıtında, ülkeler arası silahlı çatışmalarda insanlık kurallarının gözetilmesini ele almiş2 ve bu ilkeye yönelik ilk anİaşma da 1743 yılında Fransa
ile İngiltere arasında gerçekleşmiştil.

Bu sav Jan Jacques Russeau'nun

vaşı insanlar arası değil, devletler arası bir olayolarak
askerin düşman sayılamıyacağını

sa-

niteleyen ve silahsız

vurgulayan düşüncesi ile beslenmiştir. Git-

gide daha yaygınlaşan bu düşüncenin uzantısında, Kızılhaç kurulmuştur.
Uluslararası

bir yardım kurumu düşüncesi, hümanist yazarların insanla-

rı barışa çağıran, savaş halinde de hangi ulustan, ırktan, dinden olursa olsun,
mağdurların

yaralarını hafifletmeye,

acılarını dindirmeye çağıran yazılarıyla
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oluşmuştur. Savaşlarda yaralı askerlere tarafsız ilgi sunan hastabakıcılar, aralarında Kırım Savaşı sırasında Üsküdar'da savaş yaralılarına büyük özveriyle bakan "Lambalı Kadın" (Lady With A Lamp) olarak ün yapmış Florance
Nightingale, Amerika'nın Kuzey-Güney savaşı sırasında aynı işlevi yine taraf gözetmeksizin yerine getiren Clara Barton gibi ün yapmış öncülerle geliştirilmiştir. Hangi taraftan olursa olsun, insana yardım düşüncesi, sağlık
hizmetlerini dinsel görevlerinin önünde tutan misyonerlerle de desteklenmiştir. Bununla birlikte, savaşların kaçınılmaz acısı olan yaralıların, hastaların
bakım gereksinmelerini sağlayacak uluslararası sistematik bir hareket veya
kurum, hemen gelişmemiştir.
1859 yılında Fransız ve İtalyan kuvvetlerinin Avusturya ordularına yenilgisi ile biten savaşın kanlı çarpışmalarını Solferino'da savaş alanında şahsen izleyen Jean Henry Dunant isimli bir İsviçreli'nin tanık olduğu dehşet
verici gözlemlerini 1862 yılında yayınladığı "Bir Solferino Hatırası" adlı yapıtı ile ortaya dökmesi, özlenen örgütlenmeyi sağlayan bir dönüm noktası olmuştur.
Henry Dunant, ünlü yapıtında Castiglione yakınındaki tepelerde rastlantıyla konaklamış bir turist olarak tanık olduğu 300,000 İnsanın çarpıştığı 24
Haziran Solferino çarpışmasındaki gözlemlerini anlatmaktaydı: 24 kilometrelik bir alan içinde 15 saatten fazla süren bir çarpışmada Dunant'ın gözlediği, yalnızca iki kuvvetin birbirini altetmek için sergiledikleri amansız çatışma değildi. Dunant, orada, günlerdir gıda desteği alamadan çarpışmış tarafların açlığına, susuzluğuna da tanık olmuştu. Ellerindeki silahları veya cephaneyi bir şekilde yitirmiş askerlerin, biribirlerine gözleri dönmüş bir şekilde, taşlarla, sopalarla saldırmalarını gözlemişti. Kıyasıya vurulan öldürücü
darbelerle kopup etrafa saçılan insan uzuvlarıyla karşılaşmıştı. Aslında birbirlerini hiç tanımayan, dolayısıyle, karşı tarafa herhangi bir kişisel düşmanlık beslemeleri olanaksız insanların, birkaç komut sonunda karşılıklı olarak
yedikleri darbeler altında korkunç feryatlarını duymuştu. Yaralananların çoğu zaman pek yetersiz gezici hastahane1ere sıksık da kendilerinden daha az
yaralı olanlar tarafından yerlerde sürüklenerek taşınmalarını, bir çoğununsa
vumldukları yerde acı çaresizlikle inlemelerini sürdürdüklerini görmüştü.
Gezici hastahanelerde sayıları pek az olan doktorlar, baygın düşene kadar as7

kerlerin uzuvlarını kesmekte, pansumanlar yapmakta ve çoğu kez de ayakta
kalabilmek için askerler tarafından koltuklarından desteklenerek görevlerini
sürdürmeye çalışmaktaydılar. Üstelik, kırmızı bayrak taşıdıkları için ateş
hattı dışında kalmaları gereken bu merkezlere bombalar da yağdırılmaktaydı. Dunant, ortada kalan cesetleri, kimi zaman cesetlerin arasındaki hafif kıpırdanmaları, buna karşın hepsinin saatler, günler sonra, kokular saçarak,
üzerlerinden yükselen sinek bulutları arasında insanlık onuruna hiç yakışmayan biçimde, topluca gömülüverdiklerini gördü. Kendisi gönüllü olarak ve
hiç bir ayrım yapmaksızın bu acı çeken insanlara yardıma koştu. Costiglione'li kadınları ve genç kızları da hizmete çağırdı. "Tutti fratelli" (Herkes
kardeştir) diye bağıraşarak yardıma koşuşan bu iyi niyetli kadıncıkların deneyimsiz ellerinde değerli sağlık malzemesinin ziyan olduğunu, acemice dağıtılan kısıtlı gıda maddelerinin yerlere saçıldığını, ama yine de insanların
yardım etmeye hazır olduklarını gördükçe iyi-kötü gönüllü teşkilatı kurmanın zorunlu olduğunu düşündü. Ve oturdu, birkaç gün içinde yaşadıklarını,
gördüklerini yazdı. Çok geniş yankılar uyandıran Bir Solferino Hatırası kitabının sonunda Dunant "Barış zamanından itibaren, gayesi harp zamanında
gönüllüler tarafından yaralıları tedavi ettirrnek olan cemiyetler kurmak mümkün olamaz mı? Bir kongrede bu derneklere temel olabilecek uluslararası
sözleşmelere dayanan kutsal bazı prensiplerin formu le edilmesi şayan-ı temenni değil midir?,,4 diyerek dernekleşmenin ilk önerisini yaptı.
Öneri, yaralı ve hasta askerlerin milliyet farkı gözetilmeden, yetiştiriImiş
sağlık personeli tarafından tedavisi, tedavi merkezlerinin uluslararası anlaşmalar güvencesinde saldırılardan uzak tutulması, savaşanlara insani gereksinmeler ve yardım sağlanmasını içeriyordu.
İlgiyle okunan bu kitaptaki ilkeler, Fransa İmparatoru III. Napoleon ile
Prusya Kral ve Kraliçesi başta olmak üzere pekçok Avrupalı devlet yöneticisinin de beğinisini kazandı. Aynı görüşü paylaşan Cenevre Halk İdaresi Derneği (La Societe Genevoise d'Utilite Publique) Başkanı Gustave Moynier'in
öncülüğünde İsviçre Federal Konseyi (Le Conseille Federale Suisse )nin çağırısıyla askeri yaralılara yardıin derneği kurmak amacıyla Cenevre'de oluşturulan 5 kişilik komisyonsa, Kızılhaç'ın temelini attı.
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Alınan kararla 17 Şubat 1863'ten itibaren 'Uluslararası Askeri Yaralılara Yardım Derneği' adı altında bu amacı gerçekleştirıneye yönelik toplantı5
lar düzenlenmeye başlandı .

Resim - 1 : Herny Dunant, General G.H. Dufour, Gustave Moynier,
Dr. Th. Maunoir ve Dt. Louis Appla.

Bu girişim, o yıl boyunca değişik yerlerde ulusal yardım dernekleri kurulmasına önayak oldu. 26-29 Ekim 1863 günlerinde pek çok ülkenin doktor
veya memurlardan oluşmuş gayrıresmi yetkilileri toplanarak konuyu ayrıntılı olarak görüştüler. Bu toplantıda bir yandan sorunların, ancak resmi yetkililerin katılacağı bir başka uluslararası kongrede çözümlenebileceği görüşü
benimsenirken, bir yandan da katılımcılardan Dr. ApIla'nın toplanacak konferanstahaç işaretinin amblem yapılması önerisi benimsend{
Böylece, 1863'teki adım, ulusal kızılhaç dernekleri kurulmasını ve 1864
yılı Ağustos'unda da Birinci Cenevre Konvansiyonu'nun toplanmasını sağ9

L

7

ladı

.

İsviçre'nin

yanısıra Belçika, Danimarka, Fransa, Hess, Hollanda, İtal-

ya, İspanya, Portekiz, Prusya, İsviçre, Wurtemberg,

Amerika Birleşik Dev-

letleri, İngiltere, Rusya, Saksonya ve İsveç temsilcilerinin
yetkili bir

komisyon,

oluşturduğu

tam

İsviçre Federal Hükümeti 'nin öncülüğünde

Cenev-

re'de bir araya geldi. Bu kentte yapılan toplantıda hem uluslararası

yardım

dernekleri kurulması, hem de savaş anında ulus ayrımı yapılmaksızın

yaralı-

ların toplanıp bakılmaları;
nüllü yardımcıların,

sahra hastahanelerinin,

sağlık personelinin,

gö-

yaralıların saldırınazlık çerçevesi içinde kalmaları görü-

şüldü. Bu bağlamda, korunacak eşya, insan, tesis, vs. 'ye saldırılmaması
8

görsel bir işaret belirlenmesi

gerektiği de görüşülüp kararlaştırıldı

ev sahibi ülke olan İsviçre'nin

.

için

Öncü ve

ulusal bayrağının tersi, beyaz üzerine kırmızı

haç bulunan, aslında Konvansiyon'un

da amblemi yapılmış Qlan kızıl haç

9

işareti, benimsendi

.

Bu ilkeler sıraladığımız ülkelerden ilk 12 ülke adına 22 Ağustos 1864'te
duyurulan

Cenevre Sözleşmesi

veya sözleşmeyi imzalamayan
b.ır yı i" sure tanın d ı 11 .
Cenevre Sözleşmesi'ne

ile resmileştirildi

10.

Toplantıya

katılmayan

ülkelere de bu ortak karara katılabiIrnek için

katılım büyük oldu. Hemen hemen bütün ülke-

ler birer Kızılhaç derneği oluşturdu. Üstelik bu dernekler, faaliyetlerini
nız savaş zamanına ve alanlarına yöneltmeyip
doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda

yal-

barışta da salgın hastalıklar,

insanlığa yöneltmek görevini üst-

1ı

lendiler

.

Kurumlaşma bütünüyle siyasal iddialardan uzak, insancıl boyutlar içeren
ilkeler kapsamaktaydı.

30 Mart 1865'teki Paris Kongresi'nde

laşmanın 7 nci maddesiyle örgütlenmenin
olduğunun vurgulanmasına
tılmamayı

si'ni imzalaması

üzerine

1868 yılında Vatikan'ın

koyu Katoliklerin

giderildi ve onlar da Sözleşme'yi
Sözleşmenin

din ve mezhep ayrımının üstünde

karşın, yine de kimi tutucu Avrupa ülkeleri, ka-

yeğlediler. Ancak,
13

düzenlenen an-

imzalanması

Cenevre

katılım konusundaki

imzaladılar.

şu sıralama ile gerçekıeti

Fransa 1 Eylül 1864
10

13

:

Sözleşmekaygıları

İsviçre 1 Teşrinievvel (Ekim) 1864
Belçika 14 Teşrinievvel
Felemenk 29 Teşrinisani (Kasım) 1864
İtalya 4 Kanunuevvel (Aralık) 1864
İspanya 5 Kanunuevvel 1864
İsveç - Norveç 13 Kanunuevvel1864
Danimarka 15 Kanunuevvel 1864
Bade 16 Kanunuevvel1864
Prusya 4 Kanunusani (Ocak) 1865
Yunanistan 17 Kanunusani 1865
İngiltere 17 Kanunusani 1865
Maklenburg Severin 9 Mart 1865
Osmanlı İmparatorluğu 5 Temmuz 1865
Würtenberg 2 Haziran 1866
Hess 22 Haziran 1866
Bavyera 30 Haziran 1866
Avusturya 12 Temmuz 1866
Portekiz 9 Ağustos 1866
Saksonya 25 Teşrinisani (Ekim) 1866
Rusya 22 Mayıs 1867
Papalık Makamı 9 Mayıs 1867
Romanya 3 Kanunuevvel 1874
İran 5 Kanunuevvel1874
Salvador 30 Kanunuevvel1874
Karadağ 29 Teşrinisani 1875
Sırbistan 27 Mart 1876
Bolivya 16 Teşrinievvel1879
Şili 15 Teşrinisani 1879
Arjantin 25 Kanunuevvel 1879
Peru 22 Nisan 1880
Cemahir-i Müttefika (ABD) 1 Mart 1882
Bulgaristan 1 Mart 1884
Japonya 5 Haziran 1886
Luksemburg 5 Teşrinievve11888
11

Kongo 27 Teşrinisani 1888
Venezuella 9 Temmuz 1894
Siyam 29 Haziran 1895
Afrika-ı Cenubi (Güney Afrika) 28 Eylül 1896
Oranj 28 Eylül 1897
Honduras 16 Mayıs 1898
Uruguay 30 Mayıs 1900
Kore 8 Kanunusani 1903
Guatamala 24 Mart 1903
Çin 29 Haziran 1904
Meksika 25 Nisan 1906
Brezilya 30 Nisan 1906
Kolumbiya 7 Haziran 1906
Almanya İmparatorluğu 12 Haziran 1906
Paraguay 13 Mayıs 1907
Haiti 24 Haziran 1907
Kuba 25 Haziran 1907
Dominik 25 Haziran 1907
Ekvador 3 Ağustos 1907

OSMANLı İMPARATORLUGU VE KızıLHAÇ
Osmanlı İmparatorluğu'na gelince, söz konusu dönem, ülkede yeniliklerle bunalımların yan yana ve ard arda yaşandığı yıllardı. Uzun zamandır
hızlı bir gerileme içindeki İmparatorluk'ta batı ile doğu arasındaki derin uçurum iyice kavranmış, ve yaklaşık 100 yıldır topraklarından büyük kayıplar
veren Osmanlı, bu uçurum kapanmadıkça, çöküşün durdurulamıyacağını anlamıştı. 1839'da başlayan Tanzimat döneminde, batılılaşma sistemli bir şekilde kurumlara yansır olmuştu. İlginçtir ki devletin batılılaşma ve batı ile
birlikte hareket etme istenç ve eğilimine karşın, ilk Cenevre Konvansiyonu 'na Osmanlı İmparatorluğu 'ndan delege gönderilmemişti. Yine de İmparatorluk, katılmayanlara tanınan bir yıllık süreyi kaçırmamış "bir fayda ummamakla birlikte bir mazarrat de gelmiyeceği,,14 vurgulanarak 5 Temmuz
1865'te söz1eşmeyi imzalamıştı.
12

.ı 867

yılında Paris 'te toplanan ilk uluslararası Kızılhaç kongresine Osmanlı İmparatorluğu aslen Macar olan Dr. Abdullah Bey'i göndererek katılmıştır. Dr. Abdullah Bey, toplantı sırasında Paris'te açılan Kızılhaç Sergisi'ni
l6
1S
de görebilmiş ve bu toplantıda, kuruluşun daimi üyeliğine seçilmiştir .

Resim - 2 : Dr. Abdullah Bey

Kızılhaç'tan "pek yarar ummamak" görüşü" batı'nın teknolojik, askeri,
siyasal gelişmelerini düşünsel ve tinsel gelişmelerine önde tutan devlet yetkilileri arasında süregelmiş olmalı ki Abdullah Bey'in Paris'te Osmanlı İmparatorluğu'nda Cenevre Sözleşmesi'nin uygulanmasını bizzat sağlıyacağı
sözünü vermesine karşın, ülkeyedönüşünde yetkililer, verilmiş bu söze ilgi
l7
göstermediler . Oysa Paris Kongresi'ne başkanlık eden Kont Saverya, 22
Kasım 1867 tarihinde Abdullah Bey'e oldukça önemli bir mektup gönder8
mişt/ . Paris dönüşü oldukça yüreklendirici bu mektubu aldıktan sonra Abdullah Bey, verdiği sözü gerçekleştirmeye dört elle sarılmış, ancak, baş VUf13

duğu makamlar tarafınd~n iyi karşılanmak şöyle dursun, amacını kims~ye
dinletmeyi bile başaramamıştı. Resmi makamlar bu konuyu önemsememekle kalmayıp, böyle girişimlerin Avrupa'da bile uygulanamayacağından söz
etmişlerdi 19.
Gözlenen kayıtsızlığa karşın Dr. Abdullah Bey'in ısrarlı girişimleri sonunda Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın konuya ilgisi uyandı. Sürdürülen çalışmalar ve Kınmlı Dr. Aziz Bey'in de çabalarıyla bir süre sonra Tıbbiye Nazırı Marko Paşa'nın başkanlığında "Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat
2o
ve Muavenet Cemiyeti" kuruldu ,

Resim - 3:

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa Kızılay Kurucularından

14

Resim - 4 : Hilal-i Ahmer'in ilk Müessisleri
Meclis-i Tıbbiye-i

Muallim Doktor

Mülkiye Reisi Dr.

Salih Efendi

Servieyan Efendi
Meclis-i Umur-ı Sihhiye
Reisi Dr. Arif Bey
Cemiyet Tıbbiye-i

Muallim Doktor

Şahane Azasından

Kırımil Aziz Bey

Dr. Peştemaleıyan

Paşa

1869 yılında özgün bir yapıt olarak basılmış olmasının konuya verilen
önemi anlatmakta yeterli olan "Conference International Berlin"de saptanana göre,lI Haziran 1868' de ilkin 22, daha sonra 25 kurucu üye ile örgütlenen Cemiyel!, Sultan Abdülaziz'den de destek gördü. Cemiyet'e 43'ü hekim
olan 66 kişi kurucu üye olarak kaydoldular. Bu kurucu üyelerin arasında
Ömer Rüştü Paşa, Veli Paşa, Serdar-ı Ekrem Ethem Paşa, Mekteb-i Tıbbiyei
Mülkiye-i Şahane Müdürü Kınmh Dr. Aziz Bey, Mr. Ch.Curtis, Baron Prokesehosten, Avusturya Sefiri gibi önemli kimseler bulunmaktaydı 22.
15

Cemiyetin ilk toplantısından sonra bir yandan geçici yönetim kurulu oluşurken, bir yandan da kuruma nizamname hazırlayacak bir komisyon kurul23

du

.

Öteyandan, Avrupa'da devlet başkanlarının Kızılhaç'a verdikleri önem

göz önüne alınarak, Sultan Abdülaziz'in yanısıra, annesi Pertevniyal Valide
24

Sultan'ın da bu kuruluşa desteğini sağlandı

•

Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki cemiyetten 1869 Berlin
Kongresi'nde haberdar oldu. 22 Nisan'da toplanan bu Kongreye Osmanlı
İmparatorluğu, 1 Mart'ta gönderilmiş, ancak,29 Mart'ta ele geçebilen çağrı
25

üzerine katlıdı

.

Fazla hazırlığa vakit kalmaksızın katılınan bu kongrede Os-

manlı İmparatorluğu'nu Abdullah Bey'in yanısıra Paris Büyükelçiliği'nde
Askeri Ateşe olarak görevli Binbaşı Hüsnü

Bel

6

ve Osmanlı nazırlanndan

M. Aristarchi Bey temsil ettiler.
M. Aristarchi Bey, Alman İmparatoriçesi, Başbakan Bismarck-Schonhausen, Savaş Bakanı de Roon ve İçişleri Bakanı d'Eulenbourg'un da katıldığı 27 Nisan günkü son oturumda önemli bir konuşma yaptı. Bu konuşmada yeni kurulan cemiyetten söz etti. lO'u hanım olmak üzere 50 üye ile İstanbul' da etkinliklere başlayan cemiyetin taşrada da şubeler açmakta olduğunu bildirdi. Konuşmasında Osmanlılar'ın batıdan gelen ışığa kapılarını açtığını ve Türkler'in insanlar arasında ayrım gözetmeyerek kardeşlik düşüncesini benimsediklerini anlattı. Öteyandan, Osmanlı İmparatorluğu gibi çeşitli
unsurlardan oluşmuş hetorojen bir ülkede böyle bir kurumun çarçabuk kabul
görebileceği gibi, Türk olmayan unsurlarının savaşan Türk askerlere yardımının sağlanmasının güç olabileceğine de dikkati çekti. Aristrachi Bey, Osmanlı Hükümeti 'nin yine de bu insancıl girişimi ilke olarak benimseyip des27
teklediğini sözlerine ekledi .
Konferansta Osmanlı İmparatorluğu 'nda kurulmuş olan geçici heyetin
yönetici kadrosu da açıklandı. Bu kadro şöyleydi:

16

Resim - 5:

MAKRO PAŞA

Başkan: Marea Paşa
Başkan Yardımcısı : Dr. Mongeri
Genel Sekreter: Dr. Abdullah Bey
Redaksiyon Sekreterleri :
1. Sekreter yardımcısı :
Dr. J. de Ceastro (Senior)
2. Sekreter yardımcısı :
Dr. Const. Limonides Bey
Muhasebeci: Charles G. Curtis
17

Kurumun üyelik aidatı yılda 200 piastr (kuruş) (1 piastr 22 santim), fahri üyelik aidatının ise 200 piastr olarak kararlaştırıldığı, şeref üyelerinden de
katkı olarak yılda 100 piastr civarında bir ücret beklendiği, kadınların da Cemiyet'e eşit koşullarda üye olabilecekleri ayrıca açıklandı.
Cemiyet'in bütün ayrıntılarının henüz saptanmadığını bildiren Abdullah
Bey de İstanbul'un cemiyet merkezi olmasının önerildiğini söylemişti. 10
Mayıs tarihini taşıyan bir notla da İsviçre'ye Cemiyet'le ilgili çalışmaların
tamamlandığı ve bir nizamname oluşturulduğu, Dr. Selim Bey, Dr. Mavrojens ve Dr. H. de Castro (Junior) dan oluşan bir komisyon tarafından bu nizamnamenin onaylandığı bildirilmiş ve aşağıdaki maddeler de ek olarak su28

nulmuştu .

OSMANLı İMPARATORLUGU

DENİZ-KARA ORDULARı

YARALı ASKERLERİNE YARDIM CEMİYETİ TÜZÜKLERİNİN
BAŞLıCA MADDELERİ
Madde 1: Cemiyet, elindeki tüm olanakları kullanarak savaş alanlarındaki hasta ve yaralılann acılarını dindirmeye çalışmayı hedefler.
Madde 2 : Cemiyet, yıllık ödeneği 100 kuruş olan kur •.•cu üyelerden,
yıllık ödeneği en az 200 kuruş olan asil üyele~den ve yıllık ödenek ödemeksizin 100 kuruş veya Cemiyet'e gerekli araç-gereç bağışlarında bulunan ya
da Cemiyet etkinliklerine katkıda bulunan Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş üyelerden oluşur. Cemiyet, projelerinin gerçekleşmesinde
özverili ve inançlı çalışmalarıyla değerli katkılmda bulunan kişileri, genel
kurul kararıyla onurüyesi yapabilir. Kadınlar da yukarıda belirtilen esaslari
çerçevesinde Cemiyet üyesi olabilirler.
Madde 3 : Cemiyet, 1863 Uluslararası Konferansı'nın Osmanlı Hükümeti'nin de onadığı 22 Ağustos 1864'te imzalanan Cenevre Anlaşması'nın
genel ilkelerini ve Paris Konferansı'nda yardım cemiyetlerinin askeri sağlık
hizm~tlerinin tarafsızlaştırılmasına ilişkin ek düzenlemelerini kabul eder.
Madde 4 : Cemiyet çalışmalarının yönetimi, Deniz ve Savaş bakan1an18

nın onursal başkanlığını yaptığı İstanbul'da Merkez ve Yüksek Kurulu'nca
yürütülmektedir. Merkez Kurul, asil ve kurucu üyelerden Genel Kurulca beş
yıl için seçilen 30 üyeden oluşur. Her yıl üyelerin beşte biri yenilenir. Kura
sonucu üyeliği sona eren üyeler, yeniden seçilebilir. Kurulun üye sayısı gerekirse artıralabilir.
Madde 5 : Kurul üyeleri, aralarından bir başkan, iki başkan yardımcısı,
bir genel sekreter ve bir veznedar görevlendirir. Kurul, üç yıl için, üyeleri
arasından 15 kişiden oluşan İstanbul'daki Merkez Yönetim Kurulu'nu da
atar. Kurul başkanı, iki başkan yardımcısı, genel sekreter ve veznedar Yönetim Kurulu üyeleridir. Yönetim Kurulu 5 üyeden başka 10 üye daha atar. İhtiyaç ya da savaş durumunda, Yüksek Kurul usulüne uygun biçimde Yönetim Kurulu üye sayısını arttırabilir. Yönetim Kurulu, üyeleri yeniden seçilebilir.
Madde 6: Merkez Yönetim Kurulu, araç - gereç ve personelle ilgili gerekli işleri örgütler. Merkez Yönetim Kurulu, çalışanlarının mesleki eğitimini yaptırır, yardım istenen tüm alanlarda duyulan gereksinimlerini karşılar,
yardım ve bağışlar kabul eder ve hizmetlerin gerektirdiği gibi onları kullanır. Merkez Yönetim Kurulu, etkinliklerin sağlıklı yürümesiyle ilgili alınacak önlemlerin onaylanmasını sağlamak amacıyla bakanlarla görüşür, yabancı merkez yönetim kurullarıyla ve alt birimleriyle ilişki kurulmasını sağlar.
Kurum, başkalarını savunmak için savaş alanlarında yaşamlarını tehlikeye
atan ve kanlarını dökenlerin acılarını dindirmek için, hiçbir çıkar beklemeksizin çabaladığını ve yaptığı etkinlikleri geniş halk kitlelerine anlatarak halkın yardım duygularını kamçılayıp ilgilerini kazanmaya çalışacaktır.
Madde 9 : Cemiyet'in gelişmesi ve diğer illerde halkın Cemiyete ilgi
duyması durumunda, Yüksek Kurul, Merkez Yönetim Kuruluna bağlı alt yönetim kurulları kurabilir; (İstanbul dışında) kurulacak alt yönetim kurulları
merkez yönetim kurullarına bağlı ve eşit statüde olacaklardır. Kurumun sağlıklı çalışması için kaçınılmaz olan eylem birliği, elden geldiğince güçlü bir
merkeziyetçilik gerektirir. Bu bağlamda, taşradaki yönetim kurulları, İstanbul'daki Merkez Yönetim Kurulu'na düzenli rapor göndermek ve toplanan
bağışlarla aidatları Merkez Yönetim Kurulu emrinde tutmak zorundadır.
19

İstanbul dışındaki yönetim kurulları da Merkez Yönetim Kurulu gibi
oluşacaktır. Şube üyeleri, Bölge Yönetim Kurulunu oluşturacak 30 üyeyi
seçmek için, bölge merkezlerinde toplanırlar, Seçilen üyeler de bir başkan,
iki başkan yardımcısı, bir sekreter, bir veznedar ve Bölge Yönetim Kurulunu
oluşturacak 10 üyeyi atar.
Kadınlar, bütün ülkelerdeki yardım cemiyetlerinde özellikle çaresiz ve
düşkün yaralılara uzanarak yaptıkları yardım çalışmalarındaki büyük rollerini kanıtlamış bulunmaktadırlar. O halde, gerekli koşullar sağlanabilirse, üst
tabakaya mensup bir hanımın himayesinde bir Kadınlar Yönetim Kurulu kurulabilir. Kadınlar Yönetim Kurulu, üyelerinin yardım etkinliklerine aktiv
olarak katılabilmelerini sağlıyacaktır. Kadınlar Yönetim Kurulu, Yüksek
Konsey Genel Sekreteri'nin aracılığıyla Merkez Yönetim Kurulu'yla ilişki
kuracaktır. Merkez Yönetim Kurulu da Cemiyet'le ilgili bilgileri Kadınlar
Yönetim Kurulu'na aktarmak zorundadır."
Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da Cemiyet'in dayandığı Cenevre Sözleşmesi, kölelik, uyuşturucu madde, kadın-çocuk ticareti, ırk katliamları gibi dünya ulusları arasında kanayan yaralar haline gelmiş
ve halk çıkarlarının gözetilmesi açısından giderilmesi gereken sorunları di29
rekt olarak kapsamamakla birikte, bunların çözümüne de kapı açmıştı , Osmanlı İmparatorluğu da Tanzimat devrinde insan hakları ilkelerinden esinlenen bu ilkelerde temel faktör olan insanların mutluluğu ve eşitliğine yönelik
çok yol almıştı. 1839 Tanzimat Fermanı'ndan sonra 1856 yılında duyurulan
Islahat Fermanı ile esaret kaldırılıp Osmanlı unsurlarının tümüne eşitlik sözü
yinelenirken, aynı yıl Kırım Savaşı 'nın bitiminde toplanan Paris Konferansı'na İmparatorluk, tarihinde ilk kez Avrupa devletleri ile eşit haklara sahip
3o
bir ülke olarak katılmıştı . Ülkenin batılılaşmayı kurtuluş için kaçınılmaz
görmekte olduğu o sıralarda Osmanlı İmparatorluğu'nun 1867 yılında Hollandalılar' ın önerisi ile "Kızılhaç" adını almış olan "Yaralı Askerlere Yardım
Uluslararası Komitesi"nin Paris ve Berlin kongrelerine katılması, özel önem
taşımaktaydı. Nitekim Cemiyet, ilkelerini yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de yaygın biçimde duyurabilmek ve kamu oyunun ilgisini ve desteğini kazanabilmek amacıyla "Gazette Medicale" adlı bir de gazete çıkartmayı baş31
lamıştı • Yine de kuruluşu izleyen süre içinde kurum, pek faal olamamıştı.
20

Bu, derneğin amacının yeterince anlaşılamamış olmasına bağlanabilir. Öteyandan, Osmanlı yönetiminde batılılaşma hamlelerinin tam anlamıyla sindirilememiş olması da pasifliğin bir nedeni olabilir. Nizamnamenin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, türlü unsurları eşit görmeyi bile henüz özümseyememiş imparatorluk'ta, zorunlu bir neden olmadan, sadece yardım esasına dayanan bir gerekçeyle Müslüman olmayan ülkelerle birlikte hareket etmenin devlet yöneticileri arasındaki tutucularca hoş görülmediği kuşkusuzdur. Üstelik, yine aynı nizamnamenin 2 nci maddesi, Osmanlılar'ın alışık olmadığı biçimde kadınlara da bu kuruluş içinde hem de erkekle eşit olarak rol
alma olanağını getirmekteydi. Ayrıca, amblemin haç şeklinde olması da aynı hoşnutsuzlukla karşılanmıştı. Nitekim, Kızılhaç'ın öncülerinden Gustave
Moynier, bütün bu engellere karşın yardım amacını kavramış Türkler'in bulunmasının yarattığı ilginç duruma dikkat çekmiş ve "Türkiye'nin Cenevre
Anlaşması'na iltihak etmesiyle ilk kez islam dünyasının Hristiyan dünyasın32
ca kurulmuş olan bir esere iltihak etmesi görülüyordu" yorumunu yapmıştı •
Yukardaki olasılıkları saydıktan sonra yinelernek gerekirse, kurulan yardım derneğinin amacı yeterince anlaşılmamış olmalı ki, bütünüyle insancıl
içerikli bu girişim, sivillerin askerlik alanına karışması olarak da yorumlanmış ve hükümet sunulan nizamnameyi onaylamamıştı. Nizamname resmileştirilmeyince Muvakkat Komite, 1869'da Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye Reisi Dr. Serviçen'e başvurarak kuruluşun yararlılığını özellikle vurgulayan
33
aşağıdaki kararnamenin hazırlanıp resmi makamlara iletilmesini sağladı :
"Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin dahi imza eylemiş olduğu Cenevre
Mukavelenamesi'nde nazar-ı mülahazaya şayan iki nokta vardır ki birincisi
hastagan ve mecruhin-i askeriye ile hizmet-i tedavide bulunanların ve bu hizmete taalluku olan sair zevatın hal-i harpte bitaraflık suretine ifrağı ve ikincisi mecruhin-i askeriyyeye iane için şefkat-i umumiyeye müracaat olunması suretlerinden ibarettir. Birinci suret bizim ahval-i askeriyemiz nokta-i n(l,zarından bakarak mülahaza olunduğu takdirde, denilir ki, bir salib-i ahmerden ibaret olan ve iktizasına göre bir Hilal-i Ahmer'e tahviIi dahi kolay görülen Cenevre bayrağından maada işin bu cihetinde yalnız hizmet-i tedavinin
müfredat ve tafsilatı kalır ki o dahi tamamiyle Askeri idare-i Sıhhiye'sine aid
mesele hükmündedir. ikinci surete gelince bu iş sırf şefkat-i umumiyeye ait
21

bir mesele olup idare-i Askeriye'nin

bunu teşvikten başka yapacağı bir şey

olamaz".
Bundan sonra, Padişah ve Valide Sultan'ın biri erkekler, biri de hanımlar arasında öncülük yaparak örgütlenmeyi
bağış toplanabileceği

vurgulanmıştı.

destekledikleri

Sonraki aşamanınsa,

rın askere yardım için Cenevre Sözleşmesi'ne
sağlayabilmek

takdirde pekçok
toplanan bağışla-

uygun biçimde kullanılmasını

için uzmanlardan oluşan bir komisyon kurmak olduğu, bunun

da gerek sivil, gerek askeri tıp camiasından kolaylıkla oluşturulabileceği

öne

.sürülmüştü.
Amaçlanan cemiyet için kadınların da örgütlenmesinin
rarlı olacağı üzerinde de uzun uzun durulduktan

zararlı değil, ya-

sonra, şu esaslarda birleşil-

mişti:
"Elhasıl şimdilik Dersaadet'te

mecruhin-i askeriyeye iane-i umumiye ile

muavenet için müsaade verilmek lazım olup bu cemiyet birisi kadınlara diğeri erkeklere mahsus olak üzere iki şıkka ayrılır.Efkarımıza
yet-i mezkurenin nizamatını tesise Hükümet'in

müdahalesine

yoktur. Yalnız hususat-ı atiyeyi cemiyet-i mezkureye

kalır ise cemihiç bir luzum

kabul ettirmek lazım

gelir".
"Evvela- iane hususunda kimseye icbar vaki olmayıp herkes vereceğini
ihtiyarıyla vermek"
"Saniyen- Muavenet-i müctemia yalnız mecruhin-iaskeriyeye

hasredil-

rnek"
"Salisen- işbu muaveneti ifa edecek olanlar fennen bu işe vakıf zevat tarafından intihap ve nasbedilmek"
"Rabian- Muavenet-i vakıa idare ve hareket-ı askeriyeye tabi olmak"
Kararname, yakın gelecekte hiçbir savaş olasılığı görmedikleri için girişimin anlamını kavrayamayan
kıma Abdullah Bey'in
onun ölümünden
runda kalmıştı
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yetkililer üzerinde pek etki yapmadı

kişisel gayretiyle

sonra pek ilgilenilmeyen
.
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.

Bir ba-

bu kadar da olsa yürüyebilen
Cemiyet,

ve

1874'te dağılmak zo-

HİLAL-İ AHMER KURULUYOR
Yaklaşık iki yıl sessizliğe gömülen derneğin yeniden örgütlenmesini
sağlayan gelişme, Osmanlı-Rus savaşı arefesinde Kızılhaç'ın yararlarının
kavranması oldu.
Şöyle ki, 1876'da II. Abdülhamit'in tahta geçişinden hemen sonra, Balkanlar'da yüzyılın başlangıcından beri zaten süregelen huzursuzluklar Sırbistan ve Karadağ ile çatışmaları getirdi. Bu çatışmalar sırasında cephelerde
yaralanan, bakım gereksinmesi içindeki Slav askerlerine Kızılhaç, hiçbirşey
gözetmeksizin yardım elini uzatmıştı. Osmanlı askerlerinin yalnızlık, yok36
sulluk, çaresizlik içinde kıvrandıklarıysa gözden kaçmıyordu • Bu durum,
tarafsız bir şekilde askere yardımı amaçlayan Kızılhaç yetkililerinin de dikkatini çekmiş, hatta özellikle Abdullah Bey'in ölümünden beri Cemiyet'in
suskunluğu ve Türk askerlerinin durumu kaygı ile konu edilmişti. Nitekim,
bu ara, Fransa Mecruhin-i Askeriye İanesi Merkez Komitesi İkinci Vekili
olarak Mösyö Henri Dunant, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane üyelerinden Doktor Dikran Peştemalcıyan'a bazı öneriler içeren bir mektup _yazmıştı. Bu
mektupta Osmanlı İmparatorluğu da Cenevre Sözleşmesi 'ni imzalamış bir
ülke olduğundan, cephede savaşan askererinin Sırp ve Karadağlılar.gibi ~ızılhaç 'tan yararlanabileceğini hatırlatarak bu konuda Marko Paşa ile girişim3
lerde bulunmalarını öğütlemişti ? Gustav Moynier de şahsi dostu olan Dr.
Peştemalcıyan'a 1876 Temmuz'unda benzeri bir mektup yazarak Kızılhaç
olarak bütün askerler gibi Türk askerlerinin de yardım gereksinmelerinin
kendilerini ilgilendirdiğini, dolayısıyle İstanbul'da bir cemiyet kurup Cenevre' deki Genel Merkezle bağlantı sağlayarak Avrupa' daki yardım cemiyetle38
rinden Türkler'in de yardım almalarının sağlanabileceğine dikkat çekmişti •
o. iey dıo39 :
Bu me ktup şoy
"Hıdmet-i Riyasetinde bulunmakla iftihar eylediğim komite iştigal ettiği hidmeti için Dersaadet'te bir heyet-i vekalete nailolamadığından müteessiftir. Bu hal memalik-i sairede bulunan yegane-i askeriye cemiyetlerinin
asakiri Osmaniye'ye muavenet tedarik edebilmelerine dahi mani oluyor.
Bundan mukaddem Cenevre Muahedesi ahkamına tatbiken Dersaadet'te bir
İane-i Mecruhin Komitesi teşekkül eylemiş idiyse de katib-i umumi si bulu23

nan Doktor Abdullah Bey'in vefatından beri bu komitenin ne olduğuna dair
haber alınamamıştır. Ancak itikadımıza göre ahval-ı hazıraya karşı Devlet-i
Aliyye-i Osmaniye bir muavenet-i mecruhin cemiyeti bulundurur ise kendi
mecruhin-i askeriyesi menafini yedd-i muhafazaya almak ve sair cemiyetler
tarafından ianeten arz olunacak şeylerin hüsnü suretle sarf ve istimalini temin
edebilmek misillü bir büyük mefaat görür idi. Eğer İstanbul' da böyle bir cemiyet mevcut olub biz dahi memalik-i Sirede bulunan cemiyetlere malumat
vermiş olsak, bu halin mecruhin-i Osmaniye hakkında pek büyük faidesi olacağı muhtemeldir. Sırbiya ve Karadağ'da bu misillü cemiyetler bi 't-teşekkül işe bile başlamışlardır. Bizim riayet etmekte bulunduğumuz bitaraflık
herhangi millete mensub olursa olsun muharebe felaketzedelerinin ıztırabını
göz önüne almayı icab ederek şu halde devlet-i Aliye ordularında vuku bulacak biçare-gan mecruhine yardım edememek bizim için pek fecidir. Bilirsiniz ki Bab-ı Ali Cenevre muahedenamesini imza etmiş ve şu halde düşman
tarafından kendi eline düşen mecruhini dahi bi-aynihi kendi mecruIarı gibi
tedavi ettirmek mecburiyeti altına girmiştir.
Ancak asakir-i şahanenin bu kaide-i insaniyeye riayet etmesi için Bab-ı
Ali tedabir-i lazımeye müracaat eylemiş midir. Burası meçhulümüzdür.Cenevre muahedesine iştirak eden Sırbiya ve Karadağ eğer Devlet-i Aliye tarafından dahi riayet olunur ise, bu kaide-i insaniyeye riayet eylemek karar-ı
katiyyesindedirler".
"Maruzat-ı mesrudeden dahi müsteban olmuş olacağı vechik zat-ı alilerinden iki cihetli bir hıdmet iltimas eyleriz ki şunlardır: Evvela - Gerek
Marko ,Paşa ve gerek sair icab eden zevat nezdinde tahkikat-ı 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 iş görebilmek iktidarı olduğu suretde bizimle biliştirak
hidmet etmesi için cemiyet-i mezkureyi teşvik etmek ve bilakis cemiyet-i
mezkure mevcut değil ise bu noksanı haber etmek yani öyle bir cemiyete vucud vermek için mutalaa-i aliyeleri tarafımıza bildirilmek"
"Saniyen- Asakiri şahane tarafından Cenevre Muahedesi'ne riayet için
Devlet-i Aliyye'nin ne gibi tedabire mübaşeret eylediği tahkik olunup bu
24

meselenin diplomasi nokta-i nazarınca pek büyük bir ehemmiyeti olmakla
beraber bizim o cihete müdahalemiz yok ise de Devlet-i Aliyye'nin düşmanları Osmanlı asakiri yedine düşecek mecruhlarına Osmanlı heyet-i tıbbiye ve
cerrahiyesi tarafından ne derecelere kadar riayet ve müdavat olunacağını bilmek arzusunda bulundukları ve cemiyetimizi dahi bitaraflık hasebiyle bunların mecruWarına yardım etmek mecburiyetinde olduğu cihetle işin bu ciheti
dahi tahkik ve tetkik buyurulmak"
"Cenevre mukavelesinin icra-yı faaliyeti sizin memleketinizde ne kadar
müşkü1ata duçar olacağını bilmez değilsek de bununla beraber ümid ederiz
ki müşkü1at-ı mezkureye galebe eyleyebilecektir. Vatanperverlik ve insaniyet vazifesi hemşehrilerinizi bu babda bizimle hemefkar ve hemnazar olmağa sevk edecektir itikadındayız. Ahval-ı hazıra bu işe bir ehemmiyet-i müstacele istidadı verir. Binaenaleyh bu babda bir muavenet etmek ister iseniz
onu mümkün olduğu kadar süratle bi'l-ifa her halde taraf-ı acizanerne bir cevab irsani sürati mahsusada rica ederim.
İmza: Gustave Moynier
Öteyandan, Sırbistan ile çarpışmalar süregelirken Abdullah Bey'in kişisel etkinliğini kavramış olan Cenevre Beynelmilel Komitesi, 8 Temmuz
1876'da yine Osmanlı İmparatorluğu ve Kızılhaç konusuna ağırlık vererek
40
:

33'üncü Tamim'i şöyle kaleme almıştı

"İşbu tamim ile "Mecruhine İmdat ve Muavenet Osmanlı Cemiyeti" nin
arzu ve talebini beyan etmek isterdik. Zira düşmanları kadar Türk askeri de
bizi düşündürüyor. Fakat maatteessüf bu Cemiyet'in müessisi olan Abdullah
Bey'in irtihalinden beri dağılmış olduğunu her hal ile ispat ediyor. Mevcudiyetine dair malumat vermesi hakkında mükerreren vaki olan işar ve israrımıza rağmen hayli zamandan beri sükutu bize bu kanaati tevlid ediyor. İstanbul'dan aldığımız malumat da böyle düşünmekle muhıkk olduğumuzu gösteriyor.
Katip
Adver

Reis
Gustave Moynier

Yukarıdaki mektuplar ilgiyle okundu. Bunun üzerine 12 Ağustos'ta İs25

tanbul'da konu ile ilgililer arasında Mekteb-i Tıbbiye salonlannda Marko Paşa başkanlığında Mekteb-i Tıbbiye, Tıbbiye-i Mülkiye Meclisi, İdare-i Sıhhiye-i Askeriye, Sıhhiye İdaresi, Cemiyet-i Etibba ve Bahriye Nezareti temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya katılanlar şöyleydi:
Reis : Mekteb-i Tıbbiye Nazırı Marko Paşa
Mekteb-i Tıbbiye tarafındanVekil: Dr. Serviçen Efendi ve Doktor Aziz Bey
Tıbbiye-i Mülkiye Meclisi Tarafından Vekil : Dr. Kastro ve Dr. Voçino
İdare-İ Sahhiye-i Askeriye tarafından Vekil : İstepan Paşa ve Rıfat Bey
Sıhhiye İdaresi TarafındanVekil : Dr. Bartoloti Efendi ve Şakir Bey
Cemiyet-i Etibba Tarafından Vekil : Dr. Nuriçyan, Dr. Mortman ve Dr.
Peştemalciyan ve Dr. Polyak
Bahriye Nezareti tarafından Vekil : Suğyan Bey ve Hüsnü Bey
Zabıta tarafından Vekil : Ömer Bey
Böylece, bir yardım cemiyetinin kurulması kararlaştırılırken aşağıdaki 5
4ı
madde de ilke olarak saptandı :
"Evvela, Cenevre Mukavelenamesi'nin ahkamının Devlet-i Aliyye nezdinde dahi merriy-ül icra tutulması için ne yapmak lazım gelirse katiyyen tayin eylemek,
"Saniyen, Cenevre Mukavelesi iktizasınca alamet-i farika ittihaz kılınan
Salib-i Ahmer'in asakir-i Osmaniye meyanında dahi alamet-i farika ittihazı
müşkil olduğundan, ona bedel diğer bir alamet-i farika ittihazına imkan olup
olmadığı araştırılmak,
"Salisen, bir iane cemiyetinin teşkili için lazım gelen nizamat-ı esasiyeyi kaleme alınmak,
"Rabian, bu işler görü1ünceye kadar bir taraftan dahi erbab-ı şefkat ve
mürüvetten ianeler toplamak,
"Hamisen, asıl iane cemiyetini teşkil edecek olan aza-yı muaveneyi bitteşvik bir mikdar-ı mat1uba isal eyledikten sonra onlardan dahi bir heyet intiabı ile emr-i ianeyi heyet-i mezkureye havale eylemek."
26

Kızılhaç ambleminin din ve mezhep farklılıkları üstünde olduğunun defalarca duyurulmuş olmasına karşın, yine de Hristiyanlığı çağrıştırdığından,
Müslümanlar arasında itim yapmakta olduğu belirlenmişti. Bunun üzerine
Kınmlı Aziz Bey'in bu konuda yazılarıyla giriştiği mücadele sonunda Türkler'in kızıl haç karşılığı olarak beyaz üzerine kırmızı yarım aylı bayrak kullanmaları ilke olarak benimsendi (Bk. Ek : 2). 21 Temmuz 1876 günkü toplantıda:,da yeni kurulmuş demek, Dr. Peştema1cıyan'ın önerisi üzerine, öbür
Kızılh~ç cemiyetleriyle işbirliğine başladı. Öteyandan, seçilen işaretin bütün
devletlerce tanınması için Cenevre'deki uluslararası Kızılhaç Komitesine
başvuruldu. O sıralar Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş halinde bulunduğu
Rusya başta, devletin bir çoğu Salib-i Ahmer'e uyumlu çalışmak ve davranışlar ve haklar açısından amblemIerin birbirinden ayırd edilmemeleri kay42
dıyla yeni amblemi onaylandı .
14 Nisan 1877' de Kurum, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını alarak resmen kuruldu. Aşağıdaki kişilerden de derhal bir Merkez Yönetim Ko. . o1uşturu Idu43 :
mıtesı

Resim - 6 : Dellasuda Faik Paşa
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Reis : Meclis-i Umuru Sıhhiye ikinci Reisi Hacı Arif Bey
Reis Vekili:

P.Sarell

Reis Vekili: Devlet Şurası Azasından Nuryan Efendi
Veznedar:

Osmanlı Bankası Umum Müdürü M. Foster

Umumi Katip: Hariciye Nezareti Umuru Sihhiye Md. Feridun Bey
Azalar:

M. Barrington Kennetti

Azalar: Sıhhiye Müfettişi Umuumisi Dr.-Bartoletti
Azalar:

Dellasuda Faik Paşa

Azalar: M. Von Has
Azalar:

M. Leral

Azalar: Amerikalı General Mott
Azalar:

Dr. Baran Munddy

Azalar: Mabeyn Katiplerinden Nuri Bey
Azalar:

Doktor Peştemalcı Efendi

Azalar: Ayandan Serviçen Efendi
Azalar:

Doktor Servastopoli

Cemiyetin kuruluşunu izleyen Eylül ayında komite, Seraskeri'ye'ye
44
önemli bir takrir sundu. Bu takrir özetle şöyleydi ;
"Hulasayı kelam, Hükümet-i Seniyyeden istid;ı-yı acizanemiz, berveçhi
ati iki maddeden ibaret kalıyor:
"Evvela muavenet cemiyetlerinin menafii umumiyeden add ve ol veçhile ilan eylemek,
"Saniyen Cemiyat-ı mezkurenin hizmet ve harekatını müfredat-ı umura
varıncaya kadar himaye hususunu memurin-i mülkiyye ve askeriyeye bittavsiye Cenevre Mukavelesi ahkamım h.arfbe harf mevkii icraya koymaya bunları mecbur eylemek".
28

Böylece Hilal-ı Ahmer, etkinliklerini sergilemeya hazır bir yardım kurumu olarak ortaya çıktı.
1877-78 Osmanlı Rus Savaşı 'nda Rus ordularının bir yandan Erzurum'u
ele geçirmeleri bir yandan da Başkent'i tehdid eden ilerleyişi karşısında İmparatorluk, büyük devletlerin aracılığına baş vurdu. 3 Mart 1878'de imzalanan Yeşilköy Anlaşması'yla savaş son buldu. Bu anlaşma hükümleri, 13 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında toplanan Berlin Kongresi'nde yeniden
45
düzenlendi ve kesin barış koşulları saptandı • Hilal-i Ahmer Cemiyeti ise
resmen kuruluşunu izleyen "emekleme dönemi" diyebileceğimiz sürede, en
belli başlı etkinliğini değinilen savaşta sergiledi.

Resim - 7: 1877 Senesinde Osmanlı ve ecnebilerden muhteliten teşekkül ederek
ilk Hilal-ı Ahmer MerkeZH Umumisini teşkil eden heyet.
Birinci SIra : (Soldan sağa) Nuri Bey, Dr. Bartolotti, Nuriyan Efendi, Dr. Arif Bey,
Dr. sarel, Foster, Feridun bey (en sağda)
ikinci SIra : soldan sağa) Dr. Sivastopolu, Loval, Dellasuda Faik Paşa, Eşref
Efendi, Ceneral MoN, Hass, Dr. Peştemalc/yan Paşa
Groupe representant le premier Comite Central du Croissant Rouge, fonde en
1877 (THAM 23 Kanun-I evvel 1927)

Osmanlı-Rus Savaşı 'nda Rus kuvvetlerinin ilerleyişi karşısında Osmanlı orduları büyük kayıplar verdi. Devlet, yaralı askerlere yetişmede tamamen
yetersizdi. Nitekim, bu yetersizliğin kavranması, bu konuda gelen belirttiğimiz dış uyarılarla da birleşerek Hilal-ı Ahmer Cemiyeti'nin hayata geçirilmesinde büyük etgen olmuştu. Cemiyet, özellikle Plevne'de kendini gösterdi: Bölgeye gönderilen Dr. Osman Bey ve Dr. Charles S. Ryan adlarında iki
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operatörle 50 kadar doktor, bu savunma sırasında 4000'e yakın hasta ve ya46
ralıya baktılar • Yine Hilal-ı Ahmer Cemiyeti tarafından cephe gerisinde 9
gezici hastahane, ayrıca istanbul'da da 4 ilkyardım istasyonu kuruldu ve buralarda da 25.000 yaralı ve hasta bakım gördü. Bu olanağın sağlanabilmesi,
Cemiyet'in hızla harekete geçerek Hindistan ve Afrika müslümanları başta
gelmek üzere çeşitli ülkelerin Salib-i Ahmer'lerine de baş vurarak 72.000 altın toplayabilmesiyle gerçekleşmişti. Savaş sonunda kasasında kalan 61.000
lira ise Osmanlı Bankası 'na yatırılarak 47 yeni yeni örgütlenen Cemiyet'in hazinesinin önemli bir temel taşı olmuştu.
Osmanlı-Rus Savaşı'nın bitiminde imparatorluk'ta hiçbir örgütlenmenin hoşgörüyle karşılanmadığı baskıcı bir yönetim dönemi başladı. II. Abdülhamit'in Osmanlı ordularının bu savaştaki yenilgisini bahane ederek 13 Şu=<

~t'ta Mecli~~us.aıfl.ls!P.~
~un:.ı, ~asi'yi (~nayas~) r!fa ~&dırmasıyla başlayan bu otuz yıllık Istibdat Döneminde Imparatorluk'ta siyasal ve sosyatct'kinlikler yasaklandı, bütün kurumlar kapatıldı. Hilal-i Ahmer
~emiyeti ~41'ş9.l~...
.pIDlalç_Y..~:[~lJ~Q..ş.ro~').Jlı\;.yunan
Savaşı'na kadar suskun
kaldı. Bu savaş başlayınca 19 Mayıs 1897 tarihli "Tezkire-i Samiye" (Sadrazamlık emri) ile göreve çağırılan Hilal-ı Ahmer Cemiyeti'nin ikinci Başkanı Nuriyan Efendi'nin yönetiminde bağış toplamaya girişen kurum, elindeki parasına yeni bağışları da ekledi. Toplanan bütün parasıyla da yaralı ve
hasta askerlerin istanbul' a getirilmesini sağlayacak iki hastahane vapuru kiraladı. Bunun yanısıra, orduya askerler için gerekli sağlık malzemesi ve kinin başta gelmek üzere ilaç sağlayarak devlete yardımcı oldu. Bu savaşın bitiminde de elinde Osmanlı Bankası'na yatıracağı 10.000 lirası kaldı49.
Osmanlı - Yunan savaşından sonra Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bir kez daha suskunluğa gömüldüyse de Cemiyet'le gelen düşünce, tıpkı Meşrutiyetçi
düşünce gibi, aydınlar arasında yaşamaya devam etti. Nitekim, yıllar sonra
da olsa, gerek Cemiyet'in, değinilenbaskı döneminin son bulması üzer~ne
yeniden yapılanması, gerekse ülkenin bir kez daha Meşrutiyet yönetimine
dönmesi, baskıya teslim olmayan aydınlar sayesinde gerçekleşmişti. Aydınlarsa, artık imparatorluk'ta uygulaması oldukça yol almış, hatta II. Abdülhamit döneminde bile kapatılmamış batılı eğitim kurumlarının eseri idi.
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Bilindiği gibi, Osmanlı İmparatorluğu'nda batılı anlamda okullaşma,
XVIII. yüzyılın sonundaki yenilik hareketleriyle başlamış, Tıp Okulu da yeni okullar arasında en ön sırayı almıştı. Tıp öğrenimi görenler de İmparatorluğun hemen hemen ilk ilerici aydın kesimini oluşturmuştu. Bu bağlamda,
batılı hümanist düşüncelere dayalı Hilal-i Ahmer görüşü, yeni oluşan aydın
kitle arasında destekçiler kazanmakta gecikmedi. Unutulmaması gereken bir
nokta, Hilal-i Ahmer'e bir sosyal yardımlaşma kurumu olarak bakıldığında,
taşıdığı düşüncenin Türk ulusunun geleneksel yapısında bulunduğudur. Nitekim, bir görüşe göre, Hilal-i Ahmer, Türk'ün karakterindeki yardım duygusunun batı yöntemleri ile örgütlenmesidir. Bu sava tarihsel örnekler olarak,
kişilerin üretici olabilmelerini sağlayarak yoksulluğu önleyen Ahilik kurumu
ile sağlık ve sosyal yardım kurumlannı yaşatmada roloynamış olan Vakıf.
lar gösterilmiştilo.
Hilal-i Ahmer'e savaşlarda ve felaket anlarında din-dil-ırk gözetmeyen
yardım kurumu olarak bakıldığındaysa bu tür bir girişimin düşünsel yönünün
Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan önceye bile uzandığından söz
eden kaynaklar görülür. Nitekim, başlangıçta değinilen Selahattin Eyyubi 'nin Haçlı Seferleri sırasındaki jesti, buna örnek gösterilmekte ve yaralılara bakım yapanlann yansızlığının daha o zaman düşünülmüş olduğu söylenmel.ctediıı. Dolayısıyle, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kurulmasıyla başlayan
örgütlü ve oldukça geniş kapsamlı yardımlaşma girişiminin başlangıçta büyük bir yankı uyandırmamasını veya destek görmemesini, düşünceye yabancılık veya onu benimsemernekten çok, batılılaşmayı ve batıdan gelen yenilikleri kuşku ile karşılamaya bağlamak daha uygundur. Bu çerçevede, örgütlenmenin başlangıcında Hilal-i Ahmer'e modelolan Salib-i Ahmer'in kullandığı ve Hristiyan sembolü olarak bilinen Haç sembolüne duyulan tepkiyi de
doğal karşılamak, ve Cemiyet'i kamuoyunun desteğine kavuşturmak için bu
işaretten kurtarmak gerekiyordu. Bu bağlamda 1907'de Londra'da yapılan
toplantıya Osmanlı İmparatorluğu temsilcisi olarak katılan Dr. Besim Ömer
Paşa'nın ilk kez haç yerine "ay" sembolünün kullanılmasını önermesine, üstelik öneriye olumlu yaklaşılmasına karşın, bu isteğe resmi bir yaptırım getirilmemişti. Bununla birlikte, daha 12 Ağustos (1876) İstanbul toplantısında,
Cemiyet'in kuruluş adımları atılırken simge olarak kullanılacak sembolün
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haç olmasının "Müslümanların hissiyat-ı diniye ve vicdaniyesine tecavüz"
sayılacağı öne sürülerek sembololarak Hilal kabul edilmişti. Bu gelişme,
kurumu bütün müslümanlara çekici duruma getirmekte gecikmemişti. Öteyandan, özellikle yurt içinde Hilal-ı Ahmer'e katılımın çoğaltılması için Cemiyet'e katkıda bulunanlara madalya verilmesinin de çekiciliği arttırıcı bir
nokta olabileceği de düşünülmüştü. Hatta, her adımını devletin onayı ile atmaya daha ilk anda özen göstermeye başlayan Cemiyet bu konuda devletin
görüşünü de sormuştu. Sorun, Hariciye Nezareti'ne yansıtılmış ve Nezaret'in
dış ülkelerde benzeri uygulamalar hakkındaki tutumunun incelemesinden
sonra böyle bir girişimin, nişanların ancak Padişah tarafından verilebileceği
için bürokratik açıdan, para ile nişan almanın da doğru olmıyacağı için de
etik açıdan uygun olmıyacağı kararlaştırılmıştı (Ek: 3 a, b).
Kırmızı ay sembolü ise, Dr. Besim Ömer Paşa tarafından Londra'dan
sonra La Hey Konferansı'nda da önerildikten sonra, 10 Mayıs 1912'de toplanan 9. Washington Salib-i Ahmer Konferansı'nda resmen bütün devletler
52
tarafından onaylanmıştı .
Öteyandan, değinilen ivedi çalışmaları, Hilal-ı Ahmer'in Uluslararası
Kızılhaç Cemiyeti tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmesini sağlar53
ken , kırmızı aylı sembol de, Cemiyet, İkinci Meşrutiyet döneminde yeniden yapılanırken, sembololarak kullanılmaya başlanmıştı.
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BÖLÜM II

YENİDEN YAPıLANMA
Türk ulusunun önde gelen özelliklerinden biri olan yardımlaşma kavramı çerçevesinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin büyük umut ve beklentilerle kurulduğu günler, İmparatorluğun pekçok yaşamsal değişikliğe gebe olduğu
günlerdi. 1876 yazında LL.Abdülhamit, heme kadar Meşrutiyeti duyurma sözü ile tahta geçip meclisi ve anayasayı yürürlüğe koyduysa da, bu uygulama
çok sürmedi. Padişah, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nın acı sonuçlarını
İmparatorluğa yarar sağlıyacağına hiç inanmadığı meşrutiyet yönetimine mal
ederek, 30 yıl sürecek olan baskı (istibdat) yönetimini başlatmakta ı gecikmedi. Ülkenin bir nefes de olsa tatmış olduğu parlamenter düzen terkedildi. Yeniden bireysel egemenliğe dönüldü: Yaklaşık 30 yıl, Abdülhamit tarafından.
geliştirilen "Jumal" müessesesi, bütün toplum hareketlerinin amansız takipçisi oldu. Her türlü örgütlenmeye olumsuz bakan Padişah, kurumların kapatılmasını öngördü. Anlamına ve işlevine bakılmaksızın, Hilal-i Ahmer Cemiyeti de bu olumsuz bakıştan nasibini aldı. Yardım konusunda uluslararası ortak anlayış geliştirmek amacıyla Avrupa'da sık sık toplanan konferanslara
katılamadı. Bu konuda kaydedilen gelişmelere yabancı kaldı, etkinliklerden
dışlandı, sağlanan olanaklardan yararlanamadı. Yirminci yüzyılın başında çıkan Rus-Japon Savaşı'nda Salib-i Ahmer, savaş mağdurlarına gezici hastahaneler ve tıp heyetleri gönderirken, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, kardeş
kuruluşunun bu etkinliğine de katılamadı. Hiç olmazsa 500 lira gibi sembolik bir bağışla katkılı olmak isteyen Cemiyet, bu parayı gönderebilmek için
Bab-ı Ali'nin onayına başvurdu. Hilal-i Ahmer'e ilişkin hiç bilgisi olmayan
II. Abdülhamit, Cemiyet'in varlığını bu başvuru üzerine öğrendi. Oysa kendi görüşlerine göre, (Cemiyet) sözcüğü bile tehlikeli idi. Bu noktadan hareketle etkinliklerin durdurulması girişimleri başlatıldı. Cemiyet'in bankadaki
hatırı sayılır sermayesine (bu, 10.000 lira dolaylarında bir tutardı) el konulmadıysa da, Cemiyet, hemen dağıtıldı. Dolayısıyle, İstibdat yılları boyunca
varlık gösteremiyen kurumun, 1897 Osmanlı-Yunan savaşı sırasında bağış
2
toplayarak orduya yardımcı 0lması belki de ruhuna uygun tek etkinliği ol35

du. 1907 yılında Londra' da yapılan Kızılhaç toplantısına nasılsa Osmanlı
temsilcisi olarak katılabilen Dr. Besim Ömer Bey'in İmparatorluk'ta haç
sembolünün yerine kullanılmakta olan ay sembolüne bunu henüz onaylanmamış olan batılı ülkelere bir kez daha önererek kabul edilmesi yolunda
önemli bir adım atması, bu dönemde sözünü edebileceğimiz tek uluslararası
3
başarısı oldu .
LL. Meşrutiyet'in duyurulmasından sonra kurumsal gelişmelerin yeniden
başlaması ile Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne de aynı yol açıldı. Böylece, Cemiyet'in yeniden yapılanma girişimleri başladı. 1911 yılında İstanbul'da çıkan
büyük yangında (Aksaray yangını) Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin örnek katkıları, Cemiyet'in yeniden yapılanmasında itici bir etgen oldu. Bu yangında
hemen imdat heyetleri oluşturan Cemiyet'in hastalarla ilgilenmesi ve açıkta
kalanlara günlerce yiyecek sağlanması, hatta bununla da yetinmeyip Cenevre'deki Salib-i Ahmer Hanımlar Merkezi'ne başvurarak Japonya, Amerika
Birleşik Devletleri, Fransa, Portekiz, Macaristan, Romanya, Danimarka,
Rusya ve Sırbistan Salib-ı Ahmer'lerinin para yardımını da sağlayarak 5000
lira bağış toplayıp bunu yurt içinde toplanan bağışlarla da birleştirerek yangında mağdur olmuş kimselere dağıtması, devlet yöneticileri ve halk arasın4
da da büyük beğeni yarattı .
"İhyaen Tesis" olarak anılan yeniden yapılanma döneminde Hilal-ı Ahmet Cemiyeti'nin kurulması için ilk adımlar, Prof. Dr. Weting Paşa, Eski Dışişleri Bakanı ve o zamanki Paris Elçisi Rıfat Paşa'nın eşi Madam Rıfat Paşa, Ali Galip ve Mazhar beyler gibi devletin üst kademelerindeki bürokratları tarafından atıldı.

(Resim - 8 : Hilali Ahmer Cemiyetine değerli hizmetleri dokunan:
Madam Rıfat Paşa, Rıfat Paşa
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Bu kimselerin çabalarıyla kurum oluşturulmaya çalışılırken, Madam Rıfat, yeniden örgütlenen Cemiyet için bağış toplamaya başlamış, bir yandan
da halkın Hilal-i Ahmer'i tamyabilmesi için Cemiyet'in gazetelerde propogandası yapılmıştı S. Öteyandan, kurumun yeniden örgtü1enmesi için Rıfat
Paşa'mn hükümetle bizzat teması, işe ciddi boyut kazandırdı. Sadrazamlık,
Bahriye, Harbiye, .Dahiliye, Hariciye, Maarif ve Sıhhıye nezaretlerinden
temsilcilerin oluşturacağı bir komisyonun nizamname projesi hazırlamasım
istedi. Bunun üzerine Dr. Esat Bey, Dr. Besim Ömer Paşa, Hariciye Nezareti Umur-ı Siyasiye Müdürü Salih Bey, Bahriye Tabibi Miralaylıktan emekli
Mehmet Ali Bey, Tabib-i Askeriye Müdürü Doktor Binbaşı Ali Galip Bey,
Daire-i Umur-ı Sıhhıye Müfettişi Umumisi Kasım İzzettin Bey'in oluşturduğu komisyon, Dr. Besim Ömer (Akalın)'in evinde düzenli toplanarak isteni6
len taslağı hazırladılar. Bu taslak, Devlet Şurası'mn incelemesine sunuldu .
Tasarıda Cemiyet'in geniş tabanlı ve yaygın amaçlı olması esas tutulmuştu. Bu doğrultuda Cemiyet'e ulema, bakan, mebus, doktor ve tüccarlardan 100 üye kaydedildi? Bu üyelerin arasından bir Merkez-i Umumi Heyeti
kuruldu. Bu heyetse, kendisine bir idare heyeti seçti (Bk : Ek-I).

Resim - 9 : Hilal-j Ahmer'in ihyaen Teşekkülünden
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Sonraki Merkez Heyeti

Resim - 10 : Veliaht Yusuf izzetlin Efendi'nin riyasetinde toplanan Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkezi

Hilal-i AhmerCemiyeti üyeleri, 7 Nisan 1911'de biraraya gelerek Tokatlayan Oteli'nde Sadrazam Hakkı Paşa'nın söyleviyle başlayan ilk toplantıyı yaptılar. Bu toplantıda Hakkı Paşa başkanlığa, 30 kişi de genel merkez
üyeliğine seçild{ Daha sonraki toplantıda İdare Heyeti saptanan Cemiyet,
"Padişah'ın himayesine" konuldu. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi de fahri
başkanlığı üstlendi. Cemiyet'e "İhsan ve tahsis" ettiği Tophane'deki 3 katlı
bir bina da yine Veliaht tarafından döşendi ve Cemiyet'in ilk genel merkezi
oldu. Daha sonra da Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin etkinliklerinin gitgide çoğalması üzerine Sultan Mahmut Türbesi civarında yeniden inşa olunan dört
katlı kagir bina kiralandı ve genelmerkez bu binaya taşındt
Öteyandan, Devlet Şurası tarafından onaylanan ve 1925 yılına kadar yürürlükte kalan nizamname de daha ilk toplantıda uygulanmaya başlandı ıo.
10 kısımdan oluşan Nizamname'de ilk kısım, Cemiyet'in amaçlarını belirten sekiz madde içeriyordu.
Birinci fasıl Hilal-i Ahmer'in Devlet korumasında ve güvencesinde olduğunu belirtir biçimde hazırlanmıştı: "Zat-ı Hazret-i Padişahi'nin himayei mülükaneleri ve veliahd-ı saltanat hazretlerinin riyaset-i fahriyeleri tahtın38

da olarak Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti namıyla merkez-i umumisi Dersaadet'de olmak üzere bir cemiyet teşkil edilmiştir".
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Resim - 11 : Osmanlı Hilal-j Ahmer Cemiyeti

Merkez-i Umumi Binası

İkinci Fasılda Cemiyet üyeleri ve idari teşkilat belirlenmişti. Üçüncü Fasıl, Meclis-i Umumi'yi; Dördüncü Fasıl Merkez-i Umumi'yi tanımlıyor ve
işlevlerini belirliyordu. Beşinci Fasılda Vilayet meclis-İ umumileri ve merkezleri, Altıncı Fasıl'da şubeler ele alınmıştı.
Bunlardan sonra "Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin İnas Kısmı" başlığı altında "Hanımlar Merkezi"nin oluşturulduğu ve şubelerinin açılmakta olduğu
duyurulmaktaydı.
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Yedinci Fasıl olan "Umur-ı Maliye"de Cemiyet'in mal varlığının üye aidatları ve bağışlarla gelir getirmek üzere düzenlenen müsamereler, sergiler
ve konferansıardan toplanan paralardan meydana geldiği, Sekizinci Fasıl'da
"Cemiyet'in Hükümetle Münasebeti" başlığı altında, kuruluşun Meclis-i
Umumi 'de hükümet tarafından atanmış müfettişler tarafından denetleneceği
ve her zaman hükümetin incelemesine açık olacağı belirtilmişti.
Dokuzuncu Fasıl "Alamet-i Farika" idi. Burada kırmızı renkte ay'ın kurum amblemi olarak uluslararası boyutta tanındığı, Onuncu Fasıl' da da Mevadd-ı Umumiye başlığı altında nizamnamenin hangi koşullar altında değiştirilebileceği ele alınmıştı ıı.
Aslında, özellikle İkinci Meşrutiyet'in duyurulmasından sonra, Hilal-i
Ahmer Cemiyeti kendini hatırlatabilmek ayrıca, devletçe desteklendiğini de
duyurabilmek için her olanağı değerlendirmişti. Örneğin, 1910 Nisan'ında
İstanbul'u ziyaret eden Sırbistan Kralı'nın şerefine düzenlenen geçit töreninde sol kollarında beyaz zemin üzerinde kırmızı yarım aylı bantlar taşıyan
ı2
Hilal-i Ahmer temsilcileri de yer almıştı . Yeniden kuruluşunun gerçekleştirilmesinden sonraysa artan ivmeyle Cemiyet bir yandan da mal varlığını
arttırabiIrnek amacıyla bağışlar toplamaya, her türlü halk kesimleri tarafından gelen bağış mallarını da "şefkat pazarları"nda satışa çıkarmaya başladı 13.

KADıNLARA YÖNELİK GİRİşİMLER
İkinci Meşrutiyet'le gelen çağdaşlaşma atılımlarının bir ürünü de kadın
cemiyetleri oldu. Bu yenilikçi adımdan Hilal-i Ahmer de yararlanmakta gecikmedi. Yine 1910 yılında Türk kadınını toplum içinde aktiv bir konuma getirebilmek, bir yandan da kadın-erkek bütün toplumun desteğini kazanabilmek amacıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar Merkezi kurulması girişimleri başlatıldı.
Sonraki bölümde kuruluş gelişmesi ayrıntılı olarak ele alınacak bu girişim sırasında öbür ülkelerdeki benzeri girişimler örnek alınmıştı. En üst kademelere kadar devlet yöneticileri de bu olumlu adıma destek olduklarını
gösterme yarışına girdiler. Örneğin dönemin Dış İşleri Bakanı Rıfat Paşa, ko40
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nağını ilkin Hanımlar Merkezi'ne gelir getirecek bağış satışlarında , daha
sonra da para karşılığı gezilek üzere değerli tablo kolleksiyonlarının sergilenmesine ı5 açarak bir tür öncülük yaptı. Günlük gazeteler de Hilal-i Ahmer
Cemiyeti adına açılan sergileri duyurarak ve satışa çıkarılan eşyaların listelerine geniş yerler ayırarak Cemiyet etkinliklerinin halka yansımasına yar16
dımcı oluyorlardı .

KURSLAR AÇıLıYOR

o sıralar en önde

gelen amacı hasta ve yaralılara eğilrnek olan Hilal-i
Ahmer'in tıbbi açıdan yeterli bir yardımcı kadroya sahib olabilmesi için de
doktorlar, kurslar, dersler verip sağlık hizmetlileri yetiştirilmesinde katkılı
oldular. Gönüllü ders veren doktorlar arasında Besim Ömer Paşa, Asaf Deviş
Bey gibi dönemin isim yapmış hekimleri de vardı.
Değinilen derslerden beklenen. sonucun alınabilmesi için dersliklerin
tam donanımla olmalarına özen gösteriliyordu. Nitekim, Dr. Asaf Bey'in
vermekte olduğu bir kursun ayrılan sınıftaki yer yetersizliği karşısında Etfal
Hastanesi'nden Gülhane'ye taşınıvermesi örneğinde de görüldüğü gibi, ge17
rektiğinde hemen yer değiştiriliyor , kursiyerlerin iyi yetişmelerine özen
gösteriliyordu.
İstanbul'daki yabancı diplomatlar da Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne bağışta
bulunmaktan kaçınmıyorlardı. Örneğin, daha ilk günlerde Viyana Başkonsolosu Mösyö Boran kuruma 25 lira bağışta bulunmuştuIs. Bunu Hilal-i Ahmer
Pazarları için bağışlanan türlü armağanlar izlemişti 19. Devlet de Cemiyet'i
baştan beri desteklemekle birlikte, katılımın arttığını gördükçe kendi katkılarını arttırmaya çalışmıştı. Örneğin, Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti, 24
Teşrin-i Evvel 1328'de (1912) Cemiyet'in Nezaret'in hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceğine ilişkin daha sonra Meclis tarafından onaylanmak üzere geçici bir yasa çıkarmıştı (Bk : EK-2).
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Şubeler
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, "İhyaen Tesis" olurken, sadece İstanbul'da

ör-

gütlenmekle kalmadı. 1911-12 yıllarında, illerde merkezler, kazalarda ve livalarda şubeler açtı. Bu merkez ve şubeler, bir reis, merkezlerde

ayrıca bir

reis-i sani (ikinci başkan), katip, veznedar ve üyelerden oluşmaktaydı.
2o
man içinde sayıları çoğalacak merkez ve şubelerin ilkIeri şöyleydi :
Merkezler:
Şubeler:

Za-

İzmir, Bursa, Hanya, Trabzon
Adalar, Ayastefanos-Makriköy

Kadınlar Şubesi,

Kadıköy, Erenköy, ve Göztepe, Kütahya, İznik, Bodrum, Gemlik, Maçka-Kadıköy ve Adana Kazası.

İLK SİSTEMLİ BİLANÇO
Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin gitgide çoğalan etkinlikleri oranında hesap
işlerinin de düzenle yürütülmesi

gerekmekteydi.

Kaldı ki bir yandan yurt

içinden ve yurt dışından yapılan bağışlar, bir yandan da çoğalan üyelerin aidatları, etkinliklerin

çoğalabilmesinisağlayan

çok özen gösterilmesini

gerektiriyordu.

unsur oluyorken, muhasebeye

Cemiyet'in

dan önce pek düzenli bir bütçesi görülmezken,
layarak daha ayrıntılı bilançolar düzenlendiği

yeniden yapılanmasın-

1911 ve 1912 yıllarından başgörülmektedir:

Hilal-i Ahmer Cemiyeti yeniden yapılanmak üzere 7 Nisan 1911 de toplandığında, Cemiyet'in

mal varlığı Osmanlı Bankası kasasındaki 11.521 lira-

dan oluşuyordu. Hariciye Nazırı Rıfat Paşa'nın eşinin değindiğimiz sergi v.s.
etkinlikleri, bu mikdara 3286 lira eklemişti. Ayrıca, eski hesabın nemasından
1127 lira da eklenince, kurum sermayesi toplam 15.935 Osmanlı lirasını bulmuştu2ı. 1911 yılında sürdürülen çalışmalarla Cemiyet, 68.388 Osmanlı lirası bağış topladı. Aynı yıl içinde bu paranın 41.187 lirası sarf edildi. Sene sonunda da sermayesi

olan 14.000 küsur lira ile harcanamamış

bağışlardan

bankada ve kasada toplam 41.841 Osmanlı lirası kalmıştı. 1912 yılı Meclisi Umumisi, bu paranın 30.000 lirasını ambar, hastane v.s. gibi gerekli yerle22
re harcadı. Aynı yılın Eylül ayında ise nakit parası 70.000 lirayı geçmişti .
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Resim - 12 : 1328 (1912) Senesi Darülfünun'da

inikat Eden Osmanlı

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Meclis-i Umumi Heyeti.
3

1912 yılında Hilal-i Ahmer'in ilk sistemli bilançosu şöyle idl

Kuruş
Sene-i Sabıka Sermayesi
328 (1912) Senesinde İanat
Varidat-ı Muhtelife
Faiz

43

Para

8.226.448

125

35.068.701

75

10.970

125

628.162

125

43.934.383

Toplam

:

Paranın Nereye Sarf Olduğu ve Mevcut
Kuruş.

Para

1 Mart 329 (1913) tarihinde
sandık mevcudu

36.167

Osmanlı Bankası'nda depo hesabı

14.224.379

Osmanlı Bankası'nda hesab-ı cari

11.021.685

İcare Peşinatı

54.000

Zeytinburnu'nda arsa

82.529

Kadırga barakaları

625

25

113.000

Hastahanelere avans

1.485.340

875

Medyunlar hesab-ı umumisi

419.254

625

Bingazi Heyet-ı Sıhhiyesi

358.500

Trablusgarp Heyet-ı Sıhhiyesi
Masarif-i İdare
Masarif-i İmdadiye-i Umumiye
Toplam

1.952.232

50

388.637

50

13.788.556

625

43.9430.383

Bu gelişmelerle, Cemiyet, Trablusgarp Savaşı 'nda cephede ve cephe
gerisinde oynayacağı önemli role hazırlanmış oldu.
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NOTLAR
1.

Karaı, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi Cilt VIII Ank. 1962. s. 245.

2.

Besim Ömer: Hanımefendilere Konferans s. 8.

3.

Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1940, Ank. 1950, s. 12

4.

İbid. s. 19

5.

Örneğin, Yeni İkdam, Tanin

6.

Salname (1913-15) s. 34-35.

7.

İbid s. 35.

8.

İbid.

9.

İbid s. 35-36.

10. Yeni İkdam 7.3.1910.
11. Salname
12. Yeni İkdam 6.4.1910
13. İbid 17.4.1910
14. İbid 22.4.1910
15. İbid 27.4.1910
16. İbid 3.5.1910
17. Tanin 5.3.1910
18. İbid
19. İbid 19.5.1910
20. Salname s. 270-284
21. İbid s. 306
22. İbid s. 308
23. İbid. s. 309
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BÖLÜMlII

TRABLUSGARP

SAV AŞı

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, İkinci Meşrutiyet'le birlikte yeniden canlanmaya başlayıp 1910 yılı boyunca önemli gelişmeler göstermişse de Cemiyetin
İhyaen Tesis yani yeniden yapılanması, 1911 yılında gerçekleşmiştir. Bu,
Trablusgarp Savaşı'nda Cemiyet'in ilk kez büyük görevler üst1enmesiyle
ilintilidir.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yeniden yapılanışında Meşrutiyet yönetimine dönmenin ülkeye getirdiği coşkunun izleri görülmektedir. Bu doğrultuda,
Padişah'ın ve Veliaht'ın Cemiyet'in kuruculuğunu ve fahri başkanlığını üstlenirken devlet ileri gelenlerinin de eşleriyle birlikte kurumu aktiv biçimde
desteklemeleri, ayrıca, önceki bölümde değindiğimiz Hanımlar Merkezi'nin
etkinlikleri, Hilal-i Ahmer'e hem yurt çapında güven, hem de yurt dışında
saygınlık sağladı. Devlet, bu saygınlığın kötüye kullanılmasını engelleyecek
önlemler almakta gecikmedi. Kurumun sembollerinin ticari amaçla veya çıkar sağlamak üzere başka kurumlar tarafından kullanılamamasını sağlamak
için yabancı ülkelerin de uyguladığı yasaklayıcı yasa çıkarma yöntemine baş
vurdu. Çıkarılan yasa içeriğinde savaşta hasta ve yaralılara kötü davranışların da önüne geçilmesi amacıyla bu gibi davranış sahiplerinin cezalandırılmalarını öngören hükümler de vardı ı.
Devletin koruyucu ellerini üzerinde hisseden Hilal-i Ahmer Cemiyeti,
bundan sonra dış ülkelerde, özellikle de İslam nüfusunun yoğun olduğu yerlerdetemsilcilikler açarak hızla gelişti. Bağışlar, sayıları gitgide artan üyelerden alınan aidat1ar, Hanımlar Merkezi'nin düzenlediği sergiler, el işi satışları ve benzeri girişimlerle Cemiyet, ekonomik açıdan da güçlenip işlevsel bir
kurum haline geldi. Bundan sonra devlete sunacağı hiç bir şekilde yadsınamıyacak desteklerinin ilkini İmparatorluğun 1911-12 yılları arasında girdiği
Türk-İtalyan Savaşı olarak da anılan Trablusgarp Savaşı'nda verdi.
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SAVAŞ BAŞLIYOR
Bilindiği gibi Trablusgarp Savaşı, Osmanıl İmparatorluğu 'nun en zayıf
zamanında ve büyük olanaksızlıklar içinde girdiği bir savaştı. II. Meşrtuiyetin duyurulmasından sonra İstanbul'da birbirleriyle çekişmeye başlayan siyasal partiler kurulmuş, ülke iç ve dış sorunlar ve politik çekişmelerle uğraşırken, savaş ve sıkıntılarını da göğüslemek zorunda kalmıştı. Bu sırada patlak
veren Trablusgrap Savaşı 'na

xıx. yüzyılın son çeyreğinde birliğini tamam-

layan İtalya'nın, endüstri devrimini gerçekleştirip hızla sanayileşen Avrupa
ülkelerinin başlattığı sömürgecilik yarışına katılmak isteği yol açmıştı.
İtalya, çok sayıda İtalyan'ın da yaşamakta olduğu Trablusgarp'a emperyalist amaçla birtakım ekonomik yatırımlar yapmıştı. Sömrügeleştirmek istediği Habeşistan'a saldırısı başarısızlığa uğrayınca gözlerini ekonomik yatırımları dolayısıyle kendine yakın hissettiği ve buğdayambarı olarak kullanmayı da tasarladığı bu yöreye dikti. Trablusgrap'ta yaşayan İtalyanlar'a Osmanlı Devleti'nin baskı yaptığını öne sürecek İtalyan kamuoyunu İmparatorluk aleyhine kışkırtmaya başladı. Çok geçmeden Osmanlı Hükümeti'ne bu
yörede düzenlemeler yapılmasını öngören 24 saat süreli bir nota verdi. Hükümetse, bu sıkıntılı durumunda özellikle son dönemlerde yakın dostluk kurduğu Almanya'dan destek bekledi. Oysa Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan ile üçlü bir ittifak oluşturmuştu ve bu birliğe gölge düşürmek niyetinde değildi. Artık bloklara ayrılmış Avrupa'nın öbür devletleri de türlü siyasal çalkantılar içindeydiler ve hiçbirinde Osmanlı İmparatorluğu 'na el
uzatma eğilimi yoktu. Üstelik İtalya, bir zamanlar Osmanlı toprak bütünlüğünün destekleyicisi olan İngiltere 'nin onayını bile almışt? Osmanlı İmparatorluğu'nun bu siyasal yalnızlığı, bir yandan da İttihatçı-İtilafçı çekişmeleri dolayısıyle yaşadığı yoğun iç bunalımlar, İtalya'yı daha da yüreklendirdi.
Sözü edilen düzenlemeleri bahene ederek Osmanlı İmparatorluğu 'na Trablusgarp'ı işgale karar verdiğini bildirdi. Notanın ve karşılıklı görüşmelerin
sonucunu bile beklemeksizin savaş duyurusu yaptı. İmparatorluk kendini bir
yıdan fazla sürecek ve 18 Ekim 1912' de Ouchy Anlaşması ile son bulacak
Trablusgarp Savaşı'nın içinde buldu.
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Trablusgarp Savaşı Osmanlı İmparatorluğu 'nu en zayıf zamanında büyük olanaksızlıklar ve ileride de üzerinde durulacak yalnızlıklar içinde geçirdiği, yardım alamamak bir yana, Kuzey Afrika'ya gönderdiği askerlerinin
karşısına çıkarılan geçit engellemeleriyle de uğraştığı bir savaş oldu. Savaş
başladığında Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablusgarp'ta yalnız 1200 dolayında askeri vardı. Ege'ye egemen İtalyan donanması deniz yolunu, İtalya'yı
kazanmak isteyen İngiltere de Mısır'dan kara yolunu kapattı. Tek ümidi yerli halkın tarafsızlığı ve kaçak olarak oraya geçebilen askerlerdeydi. Bu durumda yenilgi kaçınılmaz oldu. Yine de Trablusgarp'a kaçak olarak geçmeyi başarabilen Enver, Mustafa Kemal, Refet beyler gibi vatansever komutanlar, özellikle Bingazi ve Deme'de son derece özverili çalışmalarla güçlü mücadeleler sürdürdüler. Bu bölgelerde Osmanlı askerlerinin beklenenden uzun
tutunmalarını sağladılar. Öteyandan İtalya, sadece 1911 Kasım 'ında Trablusgarp'ı İtalya'ya kattığını duyurmakla kalmayıp, ertesi yıl boğazları zorlamış,
başarılı olamayınca da Oniki Ada'yı işgal etmişti. Böylece, bu savaştaki yenilgisiyle büyük darbe yiyen Osmanlı İmparatorluğu, Kuzey Afrika'daki son
toprağı Trablusgarp'ı ve geçici olarak da Oniki Ada'yı İtalya'ya bırakmak
zorunda kalmıştı.
Oysa İmparatorlukta çözülmelerin başladığı andan beri Osmanlı yöneticileri, ülkenin bütünlüğünü koruyabilme çabasındaydılar. Trablusgarp savaşından birkaç yıl önce, yönetim biçiminde değişikliğin İmparatorluğun parçalanmasını durdurabileceği inancıyla bir kez daha meşruti yönetime dönülmüştü. II. Meşrutiyetle birlikte Kırım Savaşı bitiminde (1856) toplanan Paris
Konferansı 'nda Avrupa ülkeleri arasında yer alması kabul edilen İmparatorluk'ta bu kimliğe uyum sağlamak amacıyla tasarlanan yenilik hareketleri hızlandırılmıştı. 1908'den itibaren düzenli etkinliklere başlamış HHal-i Ahmer
Cemiyeti de daha önce değindiğimiz yeniden yapılanma istenci ile hareket
kazanmıştı. Trablusgarp Savaşı kurumun bu amacına uygun ilk uygulamaları içermektedir.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin 1911 yılında yeniden yapılanması, bir bakıma, İkinci Meşrutiyetle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'na getirilmek istenen
batılılaşma ve yenileşme atılımlarıııı da yansıtmaktadır.
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Kurumun yapılanması için gerekli girişimler ilk kurumdan sağ kalanlar
ve yeni kurumla ilgilenmeye başlayanlar tarafından yürütülürken, doğal olarak kurumun maddi gereksinmeleri de ön plana çıkmıştı. Ekonomik çöküntüdeki İmparatorluk'ta Kurum'a gelir sağlamak en önde gelen zorunluluk ancak çok da büyük bir sorundu. Bu bağlamda, kuruma gelir sağlayacak türlü
olanaklar değerlendirilmeye başlandı.
Bu noktada dönemin Dışişleri Bakanı Rıfat Paşa'nın eşi tarafından bir
eşya sergisi açılarak 70.000 frank toplanmıştı. Bu kazanç, eski Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden kalmış para ile birleştirilince ortaya çıkan 400.000 Frank
3
gibi önemli bir tutar, yeni Cemiyetin sermayesini oluşturdu :'Oerhal Trablusgarp için harcamalara başlandı.
Savaş rüzgarlarının esmeye başlamasıyla yıllardır depolarda bakımsız ve
ilgisiz kalmış sağlık malzemelerinin değerlendirilmesi önem kazanmış, Harbiye Nezareti, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin bozulmakta olan malzemelerin
bakım ve onarımı gerektiğine ilişkin başvurusu üzerine bu konuya da el at4

mıştı .
Ek IIIII
Harbiye Nezareti
Tahrirat Dairesi
Tahrirat Kalemi
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyasetine
Hülasa:
Hilal-i Ahmer Cemiyeti
deposunda mevcut etüvün
muayenesi için bir makinist
gönderileceğine dair
Hal-i seferide mecruhin ve hastagan-ı askeriyyenin tedavisi maksadıyla
müteşekkil Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Tophane ittisalinde Kılınç Ali Paşa
Türbesi karşısında vaki merkez-i umumisi deposunda mevcut üç adet etüvün
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harab olmamasz için araszra muayenesine lüıum olduğu cemiyyet-i meıkure
aıasından Mir-liva Naıif Paşa tarafından ifade ve imalat-z Harbiyye Müdüriyeti' nde müstahdem makinistlerden birinin ayda bir kerre meıkur etüvlerin
muayenesi için memur edilmesi rica edilmiş ve cemiyet-i meıkure hakkznda
iıhar edilecek teshilat Ordu-yz Humayun' a aid bulunmuş olmasına mebni
müracaat-z vakzanzn tervici muvaftk-z hal ve maslahat görülmüş olduğundan
ol vechile ifa-yz icabz imalat-z Harbiyye Müdürüiyetine bildirilmiştir.
4 Muharrem 330 ve 5 Kanun-z sani 1327 (18 Ocak 1911)
Harbiye Naıırı Mahmut Şevket
Bu babda imalat-z Harbiyye müdirine arı-z malumatla hemen bir memurun gönderilmesinin taleb edilmesi hususu kitabete
8 Kanun-z sani 327 (21 Ocak 1911)
Trablusgarp savaşı başladığında devlet yönetimi, cepheye asker-cephane, araç-gereç sevki gibi savaş harcamaları yanısıra cephedeki askerlerin, ayrıca, hasta ve yaralıların her türlü bakımı gibi olağanüstü sorunları üstlenmek
zorunda kalmıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti ise henüz savaş araç-gereçlerine
katkı veya savaş mağdurlarına gerekli yardımı verebilecek duruma gelmemişti. Kasasında yeterli birikimi yoktu. Elindeki sermayesi onbeşbin liranın
s
altındaydı. Hastahanaleri daha düzenlenmemişti. Malzemesi de yoktu . Ancak, bunları kısa zamanda örgütleyecek konuma erişmişti. Durum da ivedi
hareketi gerektirmekteydi.

HİLAL-İ AHMER'E KARDEŞ KURULUŞLARIN YARDıMLARı
Bu bağlamda Cemiyet, bütün Avrupa devletlerinden olmasa da bazı ülkelerdeki Salib-i Ahmer ve Hilal-i Ahmer kuruluşlarından destek ummakta
haklıydı. Gerçekten de, çok geçmeden çeşitli yardımlar Trablusgarp'a ulaşmaya başladı. Ancak, bunların geliş duyurularında bile ülkelerin yönetimlerinin kayıtsızlıkları sezilmekteydi.
Bu kayıtsızlığa örnek olarak Alman Salib-i Ahmer C~miyeti'nin 5
Ocak'ta Berlin'den İstanbul'daki temsilcisıne duyurusunu içeren günlük ga51

zete haberini gösterebiliriz. Bu haberde Berlin'deki Osmanlı kulübünün
Trablusgarp'a gidecek heyete Berlin Sefıri Osman Nizami Paşa ve orada bulunan Bahriye eski Nazırı Mahmut Muhtar Paşa'nın da katıldığı bir ziyafet
verildiği, Osman Nuri Paşa'nınsa Almanya İmparator ve İmparatorliçesi şerefine, Salib-i Ahmer Cemiyeti Reisinin de Padişah'ın şerefine karşılıklı
"İdare-i Akdah" ettikleri yer alıyordu 6.
Öbür ülkelerin de insani değerleri öne alarak yardımda yarış ettikleri pek
öne sürülemez. Söz gelirni, İngiltere'nin Hilal-i Ahmer'e yardımı, savaşın
başlamasından aylar geçtikten sonra gerçekleşmişti. Bu yardım İngiltere Hariciye Nezareti'nin onayı ve Fransa ve İtalya hükümetlerinin de bilgilendirilmelerinden sonra gerçekleşmişti. İkişer cerrah, doktor ve eczacıyı içeren bir
İngiliz sağlık heyeti, 16 Şubat'ta 6 ay kalmak üzere Trablusgarp'a doğru yola çıkarılmıştı. Heyetin harcamalarıysa İngiliz Hükümeti'nin yanısıra İngiltere'deki Müslümanlar tarafından karşılanmaktaydı. Nitekim Hind Müslümanları'nın Londra'daki temsilcisi Emir Ali, Times Gazetesine 60 kişilik hastahane personel ve levazımat giderini kendilerinin karşJladığını bildirmişti

7

•

Bundan pek farklı olmayan bir heyeti de Alman Salib-i Ahmer'i ancak
8

10 Ocak'ta gönderebilmişti

.

Öteyandan, savaştan önce de ordunun sağlık

malzemesi gereksinmeleri için Avrupa'dan bir destek gelmemişti. Bu olumsuz başlangıca ordunun Bingazi'den Trablus içlerine hızla çekilmeleri ve bu
sıra binlerce bedevinin çekilmekte olan güçlere katılmaları da eklenince sorunlar çoğalmıştı. Üstelik, Trablusgarp'daki askeri sağlık heyeti de bütün
hastahane araç-gereçlerini ve ilaçlarını sahil kentlerinde bırakarak ordu ile
birlikte içlere çekilmişti. Bu çekilme sırasında bazı askeri doktorlar İtalyanlar tarafından tutsak alınmıştt

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bu olumsuzluklarla

karşılaşan Türk ordusunun sağlık gereksinmelerine yardıma koşmakta gecikmedi. Ekonomik yetersizliği dolayısıyle İstanbul maliyesinden borç aldı,
dünya ülkelerine de seslenerek yardım istedi. İmparaorluğun çeşitli yöreleri
başta gelmek üzere MısIT'dan Hindistan'dan Bosna'dan Güney Afrika Müslümanları'ndan Cemiyete bağışlar akmaya başladı. Kurum, onbeş gün içinde
iç ve dış desteklerle askere el uzatabilecek durum~ geldiıo.
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Savaş yaralıları ve esirlerinin düşman görülmeyerek tarafsız sayılmaları,
bu kimselere yardım ve hizmetin insanlık borcu olduğu, başlangıçta değindiğimiz Cenevre Konferansı'nda uluslararası boyutlarda kabul edilmişti. Bu
bağlamda Hilal-i Ahmer yine Cenevre'de alınan kararlar gereği, savaş zamanında bütün hastahane ve sağlık kurumunun belirtisi olan bayrağı taşıyan
herkesin ve her yerin saldırıdan uzak kalacağına ilişkin kararları da dikkate
alarak II bilfiil Trablusgarb'a yardım ve sağlık faaliyeti başlatmaya karar
verdi.
Kurum'un amacı kısa zamanda iyi anlaşılmış olmalı ki devletin ~st ~etkilileri de bağışlarının yanısıra nüfuzlarıyla da Hilal-i Ahmer'in Trablusgarb'a uzattığı yardım elini desteklemeye başladılar. Örneğin, dönemin Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa konuyla ilgilenmiş hatta Trablusgarb'e giden ilk heyetin ekonomik sıkıntılarını da dikkate almıştı. Bağışların Osmanlı Bankası aracılığıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne ulaştırılmasını sağlayıp
ı2
Kurumu da şahsen bilgilendirmişti :
Ek II/12
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
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Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaset-i Valasına
Saadetlu Efendim
Hilal-i Ahmer için toplanan ianata mahsuben bu kerre yirmi bin Osmanlı lirasının Bank-ı Osmani marifetiyle Heyet-i aliyyelerine teslimi Maliye Nezaret-i Celilesi'ne ba-tezkire işar edilmiş olmağla meblağ-ı mezkurun ahzıyla makbuzunun irsali ve bir de heyet-i aliyelerince tertib ve Trablusgarb' a
izam buyurulmuş olan birinci heyetin para hususunda bazı mertebe müzayakada bulunduğu istihbar edildiğinden bu cihetin de nazar-ı dikkate alınması
mütemennadır.
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12 Kanun-ı evvel 327 (25 Aralık 1911)
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket
Akçenin alınması ve makbuzunun verilmesi hususunun muhasebeye ve
bu babda tahrirat yazılması kitabete
14 Kanun-ı evvel 327 (27 Aralık 1911)

SORUNLAR, GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜMLER
Böylece, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, gelen yardımlarla savaş bölgesine
sağlık ekipleri gönderme olanağına da kavuşmuştu. İlki Trablusgarp, daha
sonrakiler de Homs ve Bingazi'ye olmak üzere Kuzey Afrika'ya 3 sağlık ekibi gönderildiB. Bu yararlı girişim uygulamaya konulurken, Bakanlar Kurulu
da bir yandan Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne gelen bağış ve yardımların tamamını bankada bloke edip kuruma belli mikdar verilmesini kararlaştırdı. Bu
durum 18 Aralık günü, Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanlığına Sadrazam adına Maliye Müsteşarı tarafından imzalanmış (Daire-i Sadarettin Sadrazam namına Maliye Müsteşarı) bir yazı ile bildirildi ı4:
"Hilal-i Ahmer Cemiyeti namına tesyarı ve mecruhin ve harp ianesi v.s.
namıyla verilmekte ve gönderilmekte olan ianenin doğrudan doğruya hazinei
maliye ye irsal ve tevdii ile hazine-i müşarünileyhçe bir hasab-ı mahsusa geçirilerek Osmanlı Bankasında hıfzı ve icab ettikçe luzumu kadar meblağın
Hazinece Bankadan tediye ettirilmesi hususunun usul ittihazı Meclis-i Vükelaca kararlaştırılarak ...."
Bu durum büyük bir olasılıkla tam anlamıyla bomboş olan devlet hazinesine bir destek sağlamak amacıyla gerçekleşmişti. Hilal-i Ahmet Cemiyeti'ne gelen bağışlar gitgide çoğalıyor, yapılan yardımlar Osmanlı sınırlarını
aşıyordu. Hele savaş bölgesine bağışlarda bulunmuş yerel halk ise, gelen he15 ..
yetleri büyük gösterilerle karşılamaktaydıla . Ustelik, bağış sahiplerinin bir
kısmı, yaptıklarını gayet doğal görüyor, bağışı bir din görevi kutsallığında
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yorumluyorlardı.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin

yapılan bağışlar karşılığı te-

şekkür mesajları iletmesini bile anlamsız buluyorlardı. Nitekim Trablus sınırında Sfaks keninin yerli halkının Cemiyet'e

ilkin 500 Frank, daha sonra da

6500 Frank bağışta bulunması üzerine Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin

gönderdi-

ği teşekkür mesajına gelen yanıtta "Dinen vacip bir şeyi yaptığımız zaman
yapana teşekkürolunmaz.

Nasıl ki bir insan namazını kıldığı zaman ona te-

şekkür olunur mu!" deniyor, her Müslümanın vatan uğrunda "aziz canını ve
ı6
bütün malını feda etmeye" hazır olduğu vurgulanıyordu .
Öteyandan, Hilal-i Ahmer'in
göndermekte

bağışlara

teşekkür

ve alındı makbuzları

gösterdiği. özene karşın yapılan bağışlara teşekkürü bile gerek-

siz görenler olduğu gibi, yurt içinden olsun yurt dışından olsun ısrarla makbuz isteyenler de bulunabiliyordu.
üyeliğini çok önemsemekte

Bağışta bulunan bazı kimselerse, Cemiyet

ve bunu belgelemek istemekteydiler.

re de Viyana, Hindistan ve Amerika'dan

Bu istekle-

birer örnekle yetineceğiz

17
:

Belge: 3(a)
Maliye Nezareti
Vezne-i Umumi Müdüriyeti Kalemi
944 Umumi
Hilal-i Ahmer Merkezi- Umumisi
40 husus i
Riyaset-i ulasına
Viyana' da büyük fabrikatörlerden Mösyö Vilhelm Kesbil tarafından
Trablusgarp' ta mecruh olan asakir~i Osmaniye ianesi olarak gönderilen yüz
kırk kronluk bir kıta çek mukabili.olan dörtyüz seksen altı kuruş on iki para
bi 't-tahsil emaneten irad kayd olunmuş ve meblağ-ı meikurun cemiyet-i
aliyyelerine tesviye ve itası tensib kılınmış olduğundan salijüz-zikr dört yüz
seksen altı kuruş on iki para için bir kıta makbuz ilm ü haberinin tanzim ve
isrası ricasıyla arz-ı ihtiram olunur efendim.

fi

26 cumadel-ula 330 fi 30 Nisan 328 (13 Mayıs 1912)

Maliye Nazırı Namına
Vezne-i Umumi Müdiri

(imza)
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Akçenin kabzıyla makbuzun itası veznedarlığa
fi 1Mayıs 328
33 cilt/9S Makbuz verildi: 1Mayıs 328

(imza)

Yazılacak havalename ile makbuzun irsali kıtabete 1Mayıs 328
(b)

Bab-ı Ali
Nezareti-İ Umur-ı Hariciye
Muhasebe Şubesi
Aded-i umumi : 113
Adedei hususi : 113

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Müfettiş-i Umumiliğine

Kolombo Şehbenderi'nin Hilal-i Ahmer ianesi olarak şehr-i mezkur Hilal-i Ahmer şubesi tarafından toplanılan dörtyüz altmışaltı İngiliz lirası ve
yedi şilini havi bir kıta çek ve ianeyi iştirak edenlerin esamisini müşir gazete cetveli Bombay baş şehbenderliği'nden 73/18 numrolu 1118Mayıs 912 tarihli tahriratıyla vürud eylemiş ve mezkur çek ve cetvelleffen takdim kılınmış
olmağla makbuzlarının Bombay baş şehbenderliğine irsal ve müdüriyet-i senaverice de beyan-ı malumat buyurulması ricasıyla arz-ı ihtiram olunur
efendim.

fi : 10 Mayıs 328 (23 Mayıs 1912)
Muhasebe Müdiri (imza)
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Akçenin kabzı makbuzun itası veznedarlığaji 15 Mayıs 328
Makbuzların Bombay Baş şehbenderliği' ne irsali ve yazılacak mektupta
icab eden teşekküratın ifası ricasının derci ve makbuzların sevk edildiğine
dair hariciye muhasebecisine malumat itası
Kitabete fi 22 Mayıs 328
(c)

Oda 502
140 Nasau Sokağı
New York
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Aliyyesi - İstanbul
Sayın Baylar,
1912 Yılı Şubat ayının Trablusgarp Kampanyasına bağış olarak göndermek şerefine nail olduğum 25 frankın elinize geçip geçmediğine ilişkin henüz
bir haber, mektup veya makbuz alabilmiş değilim.
Meblağın büyük bir önem ifade etmesinden ziyade makbuzunuzun henüz
taraftma erişmediğini bilmenizin doğal hakkınız olduğunu düşünerek size yazıyorum.
Buradaki Türkiye Konsolosu, bu katkım dolayısıyle Cemiyetiniz' e ömür
boyu üye olma hakkını kazandığımı söylemektedir. Bu doğru mudur? Saygılarımla
Dr. Firts v. Hollm

Savaşın yarattığı sıkıntılar, yol açtığı yoksulluklar ve yaraların bir kısmını olsun sarabilmek amacıyla insanlığın yüce duygularının konuştuğu yerlerde bile ne yazık ki kötüye kullanmalar her zaman görülmüştür. İşte bu aşamada Hilal-i Ahmer art niyetlere karşı önlem almaya çalışmıştı. Nitekim Hilal-i Ahmer Cemiyeti başkanlığı'ndan İstanbul Polis Müdürlüğü'ne bu konuda aşağıdaki duyum yapılmıştı ı8:
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Polis Müdüriyeti Umumiyesi Canib-i Behiyesine :
30 Kanun-ı Sani 1328
23 Kanun-ı Sani 328 tarihli ve 1644 No.lu Tezkereyle zeyldir :
Türkçe ve Fransızca "Mecruhin-i Osmaniye Muavenetperver Salib-i Ahmer Cemiyet-i Hayriyesi" ibaresi yazılmış birtakım kartlarda hiçbir sı/at ve
salahiyete malik olmayan eşhasın ianat dere etmekte oldukları istihbar kılınmış ve bu kartlardan bir adedi gönderilerek husus-ı mezkura nazar-ı dikkati behiyeleri celb olunmuş idi. Ahiren aynı eşhasın Fransızca E.V. Mevrokordato namına kartvizitlerle erbab-ı hamiyyete müracaata başladıkları haber
verilerek kartlardan bir nüsha da tevdi edildiğinden Hilal-i Ahmer Cemiyeti
idaesince Cemiyet-i müessislerinden ve Ayan' dan Mevrokordato Beyefendi' ye müracaat olundu. Alınan cevapta mezkur kartvizitlerin Mevrokordato
ailesi erkanından hiçbir kimseyle münasebeti bulumadığı ve.bir sahtekarlık
eseri olduğu beyanıyla mütecennileri hakkında tatbikat-ı kanuniyede bulunulması rica edilmiştir. İşbu kartlardan bir adedi merbuten işar kılınmağla
tahkikat-ı mukteziyyeye lfa ve sui istimalata meydan kalmamak üzere tedabir-i mukteziyye ittihazı hakkında bezl-i himmet buyurulması mütemennadir.
OLbapta ..."
ı9
Hatta yukarıdaki duyurunun gazatelerde yapılması da düşünü1müştü .
Aynca savaş bölgesine gönderilmek istenen sağlık ekibinin Tunus'tan
geçişi için Fransız Hükümeti 'nden izin alınmasında yine devlet roloynamış
ve durum Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanlığına Harbiye Nazırı tarafından
bildirilmişti2o•
.

Ek 111/4
Umum erkan-ı Harbiye Dairesi
fj çüncü Şubesi

Gayet Müstaceldir

465

Osmanlı Hilal-ı Ahmer Cemiyet-i Merkeziyyesi Riyaset-i Aliyyesine
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Saadetlu Efendim
Nezaret-i senaverice Trablusgarp mıntıkasına üç tabip ve mikdar-ı kafi
hastabakıcıdan mürekkep bir heyet-i sıhhiyeye izam edilmek üzere ihzaratda
bulunulmaktadır. Heyet-i mezkurenin Tunus'tan müruru için Fransa Hükümeti' nin müsaadesi istihsal edilmiştir. Heyet-i mezkurenin suret-i seyehatinde ve bu babda mukteiyyül icra bazı muameleta dair görüşülmek ve muavenet-i lazıma lfa edilmek üzere heyeti aliyyelerince münasip bir zatın şehr-i
halin on ikinci Pazartesi günü kablez-zeval saat onda Erkan-ı Harbiyye-i
Umumiyye Dairesi üçüncü Şubesi' ne izam buyurulması mütemennadır.
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket
(Tarihsiz)

SAGLIK EKİPLERİ GÖNDERİLİYOR
Hilal-i Ahmer Genel Merkezi'nin 7 Ekim 1327 (1911) toplantısında alınan karara göre 21 yaralı, hasta, asker ve halkın sağlık gereksinmelerinde yardımcı olabilmek üzere savaş bölgesine sağlık ekipleri gönderilmesi kararını
izleyen aylarda merkezleri Trablusgarp- Homs ve Bingazi de olmak üzere
savaş bölgelerine üç Hilal-i Ahmer sağlık ekibi gönderilmiştir. Trablusgarp'a gönderilen ilk sağlık ekibi, Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden, aynı
zamanda Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumi üyesi Dr. Kerim Sebati
Bey'in başkanlığında 6 doktor, bir eczacı 15 hastabakıcıyla bir de muhasebeciden oluşmuştu. Marsilya yoluyla Aziziye'ye doğru yola çıktı. Heyete 5000
22
lira tahsis edilmişti • Osmanlı İmparatorluğu, 26-29 Ekim 1863 tarihindeki
Cenevre Uluslararası Konferansına katılmış bir ülke, Osmanlı Hilal-i Ahme-.
3
ri de 22 Ağustos 1865'te Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamış bir kurumdl •
Dr. Kerim Sebati Bey, bu bağlantıya dayanarak ve kuşkusuz, Osmanlı Devleti'nin destekleyici tutumuna da güvenerek Fransız Salib-i Ahmer'inden
yardım sağlayabileceği düşüncesiyle heyetten ayrılarak Paris'e gitti. Değinilen Cenevre Konferansı kararlarının ilk maddesi: "Her memlekette bir komite bulunduracak ve bunun vazifesi, harp halinde ve ihtiyaç hasıl olursa ordu
24
sıhhi servislerine iktidarında bulunan her vasıta ile yardım" öngörmekteydi •
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Resim - 13 : Trablusgarp'ta

"Homs" Seyyar Hastahanesi

İşte bu madde gereği Dr. Kerim Sebati Bey, o tarihte Paris'te bulunan
Hilal-i Ahmer Cemiyeti İkinci Başkanı Besim Ömer Paşa ile Kazım İzzettin
ve Akil Muhtar beyler'in de yardımlarıyla Fransız Hükümeti'nden Cemiyet'in tıp aletleri, çadır, teskere (sedye) konserve gibi noksanlarını tamamladı. Yaklaşık 200 koli ile Marsilya'daki arkadaşlarına katıldıktan sonra Marsilya'dan vapurla Tunus'a geçti, Orada da başka heyet üyeleriyle buluşuldu
ve yine birlikte 2 Kasım'da Sfaks'a geçildi. Sfaks Ahali Cemiyeti'nden Ramazan ve Tevfik EI-Şerifi Beyler'le Başhempa Ali Bey ve eşinin gerek hazırlama gerek gönderme aşamasındaki yardımlarıyla sekizer yataklı 13 çadır
2s
imal edildi. Daha sonra ekip Aziziye'de buluştu •
Sağlık heyetlerinin gelişleri, İstanbul basınında da yer almıştı. Örneğin,
Tanin, 10 Şubat günü Sfaks'tan 21 kişilik bir heyetin geldiğini ve Tavinyana
Vapuru ile Elbeyban' a hareket ettiğini buradan da Trablus' a gideceğini yazmıştı.
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Öteyandan cepheye giden ve gidecek olan ekiplerin savaş kargaşası içindeki Arap topraklarında

yol alma ve nakliye sorunlarına da devlet yardımcı

olmak amacıyla el attı. Örneğin, Homs'a gidecek olan ekibin sınırı geçeceği
yer olan Sfaks'ta gerek yol göstericiler,

gerekse nakliye vasıtalarıyla

karşı26
lanmaları sağlanmış ve bu durum Hilal-i Ahmer Cemiyetine bildirilmişti :

Ek LLL/S

Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
498
Mahremdir
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umimisi Riyaset-i Aliyyesine
Saadetlü Efendim
9 Kanun-ı evvel 327 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevabıdır.
Homs için tertib edilecek Hilal-i Ahmer Heyeti'nin Marsilya Sfaks tarikiyle sevk olunması ve Sfaks'tan sonra hududu geçecekleri noktayı bit-tayin
nokta-i mezkurede kendilerine yolu gösterecek adamlarla vesait-i nakliye bulundurması için Trablusgarp Kumandanlığına Sfaks'tan telgrafla malumat
verilmesi muktezi olmağla heyet-i mezkureye o yolda talimat itası mütemennadır. OLbabda emr ü irade efendim hazretlerinindir.
3 Muharrem 330 ve 12 Kanun-ı evvel 327 (25 Aralık 1911)
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket
Heyetlerin ilk işi cepheye yakın yerlerde gezici hastahaneler ve acil yardım ekipleri kurmak oluyordu. Birinci heyet, ordu kumandanının
düğü Aziziye'de

uygun gör-

ilk Hilal-i Ahmer hastahanesini kurdu. Düzenli bir yapı olan

okul binasında kurulan 160 yataklı bu hastahane kapılarını yaralı ve hastalara
açtı. Zaten Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti heyeti geldiğinde Aziziye'deki
askeri kıta gözetiminde

altı askeri doktor, ayrıca, Paris'ten

gelmiş beş doktor daha vardı (bu doktorlardan
tifodan ölmüştü)27. Hastahanenin

gönüllü olarak

Yüzbaşı Şerif Bey 6 ay sonra

kadrosu Reis Kerim Sabati Bey, Dr. Lütfü,
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İsmail, Abdüsselam, Ziya, Ali Saib beyler; Eczacı Subhi Bey, Muhasebeci
Subhi Bey, dört hastabakıcı, ayrıca bölgeden sağlanan ek hastabakıcılar ve
hademelerden oluşmuştu. Ancak, Kerim Sebati Bey'in Trablus'daki sağlık
heyetinin durumunu anlatan raporunda da belirttiği gibi, araç-gereç bakımından yetersizlik doruktaydı : "Alet-edevat ve tedavi malzemesinin" bütünüyle tükendiğini yazan Kerim Sebati Bey, ameliyat yapacak alet de olmadığını,
hatta bazı yaralıların kangren olmuş ayaklarını kesrnek için adi bir testere bile bulamadıklarını Hilal-i Ahmer'in gelişiyle ise fevkalade bir tesis kurul28
dugunu yazmıştı .
v

Aziziye Hastahanesi'nde iki günde 300'e yakın yaralı bakıldı ve bazı
ameliyatlar yapıldı. Yaralı askerler köylere taşıtıldı. Hatta Cemiyet burada
yeni bir görev de oluşturdu. Bu, doktoru olan bazı kaza merkezlerine aletaraç-gereçler göndermek, yaralıları hastahane1ere nakletmek için Araplardan
kurulu teskered (sedyeci) adıyla anılan sağlık kollarıydı. Kendilerinden çok
yararlanılan bu hizmetlilere Hilal-i Ahmer Cemiyeti ayda 10 frank, savaş
29
günleri için de ek olarak 2 frank ücret ödeyecekti . Bu hizmetin desteklenebilmesi için yetenekli görülen kimselerden 96 er seçilerek bu kimselere ücret verilip yemek gereksinmeleri karşılandıktan sonra pratik bilgi verilmek
üzere kurslara gönderildiler. Herbiri 8 teskere (sedye) ve 32 teskereci, birer
doktor ve hastabakıcıdan oluşan 3 ayrı kol haline getiriIdilelo. Böylece savaş alanı ile bakım merkezleri arasında daha çabuk ve yeterli tedavi olanağına kavuşuldu.
Trablusgarp Savaşı İtalya'nın umduğu gibi çarçabuk sonuçlanan bir savaş olmadı. Türkler zaman zaman İtalya'nın türlü sözler vererek kandırdığı
yerli halkla da çarpışmak zorunda kaldıkları bu savaşı her türlü olanaksızlıklar ve engelemelere karşın kahramanca sürdürdüler. Ancak, bütün savaş gereksinmelerindeki yetersizlikler gibi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin de savaş
başında cepheye uzattığı yardım eli, çok geçmeden yetersiz kaldı. Özellikle
kışın gelmesiyle başlayan grip salgını ve yerel halktan çok Türkler'le yabancılar arasında yaygınlaşan tifo da başgösterince yetersizlik iyice belirginleşti. Bu aşamada iki güçlü yardım derneğinin öngördüğü insanlığa yardım ilkesi bir kez daha öne çıktı. Özellikle tifonun çok yaygın olduğu Giryan'da
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Hilal-i Ahmer in yanısıra Alman ve İngiliz Salib-i Ahmer ekipleri de büyük
özveriyle hasta ve yaralılara yardımcı olmaya çalıştılar.
Zaten Hilal-i Ahmer şubesi bulunan Müslüman bölgelerınden başlangıçtan beri sağlık heyetlerine çadırdan, gezici hastahaneye; ilaçtan sedyeye kadar uzanan yardımlar gelmekteydi. Nitekim İngiltere'deki İslam topluluklanndan ve şubelerden yine savaş başlangıcından beri de Trablusgarp'a yardım
gelmekteydi. Daha 24 Kasım 1327'de Hilal-i Ahmer Londra Şubesi, savaş
3l

bölgesine bir sağlık heyeti göndermişti

•

Londra'daki kurulu Hilal-i Ahmer şubesi eliyle İngiltere'deki İslam topluluklanndan yardım süregelirken gönderilen sağlık malzemesi ve personelinin güvenlik içinde ve İtalya'dan gelebilecek düşmanca bir saldırı ile karşılaşmadan Trablusgarp'a varabilmesi büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu yönde Londra'daki Türk Elçiliği Osmanlı Hariciye Nezareti'nden Cenevre sözleşmesini ve içeriğini hatırlatarak yol güvencesi sağlıyacak girişimlerde bulunması istenmişti. 1912 Şubat' ında gerekli girişimler yapıldıktan sonra, İn32
giltere'den yola çıkarılan yardım, savaş bölgesine ulaşabilmişti •

Ek ////6 (a)
Bab-z Ali Hariciye Nezareti
Umur-z Siyasiye Müdüriyet-i Umumisi
Devair ve Vilayet Kalemi

Hülasa : Londra' dan
Trablusgarb' a gidecek
Hilal-i Ahmer Heyet-i
Tzbbiyesi hk.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Londra' da müteşekkil şubesi tarafindan
meydan-z harbe sevkedilmek üzere tertip ve ihzar eylediği heyet-i tzbbiyenin
lfa-yz vazlfeye ikdarz için iktiza eden muamele-i tasdikiyenin sürat-i icrasz .
hakkında Londra Sefaret-i seniyyesinden varid olan telgrafnamenin suret-i
tercümesi leffen irsal olundu. Sefaret-i seniyyeye itasz icap eden cevabın tesrü zzmmında malumat-z lazzmenin acilen inbasz mütemennadzr. Emrü irade
efendim hazretlerinindir.
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17 Safer 330 vefi 24 Kanun-ı sani 327 (6 Şubat 1912)
Hariciye Nazırı Namzna
Umur-ı Siyasiye Müdür-i Umimisi
İmza: Mehmet Salih

(b)

Bab-ı Ali
Nezaret-i Umur-ı Hariciye
Umur-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Terceme Şubesi
Hariciye Nezaretine 4 Şubat 912 Tarihiyle Londra Sefaret-i Seniyesinden varid olan 108 Numrolu telgrafnamenin tercemesidir.
Cemaat-i İslamiye tarafından burada tesis olunan Hilal-i Ahmer şubesinin teşkil ettiği heyet-i tıbbiye levazımı ile beraber tamamen hazır bulunduğu ve Trablusgarp' a müteheyyi-i azimet olduğu cihetle şube-i mezkurenin
meydan-ı harbde suret-i muntazamada icra-yı faaliyet edebilmesi için Cenevre Mukavelenamesine tevfikan canib-i hükümet-i seniyyeden Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti' nin bir şubesi olmak üzere tanındığının telgrafla bendenize bildirilmesini zat-ı alı-i nezaretpenahilerinden rica ederim. Diğer bilcümle muamelat-ı müteferria buraca lfa olunmuş olduğundan heyetin hareketi için yalnız salijüzzikr muamele-i tasdikiyeye intizar olunuyor acilen cevaba muntazırım.
İmparatorluk dışından gelen ekipler, Trablusgarp'ta
mercileri'yle

Osmanlı Hilal-i Ah-

birlikte hasta ve yaralılara acil yardım ve tedavi çalışmalarını

sürdürüyorhirdı.

Bu ara hastalığa yakalanan iki Hilal-i Ahmer hastabakıcısı
33
.

ve 2 de Alman doktoru hayatlarını kaybettiler
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Böylesi durumlarda, özellik-

le hastalıklar nedeniyle personel azalıyor, yardım ve bakım gereksinmesi ise
gitgide artıyordu. Bu durumda Kerim Sebati Bey ikinci bir heyet isternek zo34

runda kaldı . Bunun üzerine Aziziye'deki sağlık heyetini güçlendirmek
amacıyla ve ayrıca destek gerektiren yerlerde birkaç şube kurmak üzere doktor ve hastabakıcılardan oluşan 29 kişilik bir heyet, 1911 Aralık ayı sonunda
Dr. Emin Bey'in başkanlığında yola çıktı.

HİLAL-İ AHMER DOKTORLARı sıNAVDA (!)
İkinci heyetin bir kısmı İstanbul'dan hareketten sonra türlü sağlık malzemesi eksikliklerini tamamlamak üzere Paris'e uğramış daha sonra da bütün heyet Marsilya'da buluşarak 4 Ocak'ta Manuba adlı Fransız gemisiyle
Tunus'a doğru yola çıkılmıştı. Operatör Dr. Rasim Ferid Bey'in de cerrah
olarak katıldığı heyetin hareketinden önce Cenevre Sözleşmesi uyarınca acil
durumda çağrılan yeni ekiplerin Trablus yoluyla güvence içinde seyahat etmeleri gerektiği hatırlatılmışsa da bu heyet daha önceki Hilal-i Ahmer heyetinin yapmış olduğu hoşgörülü yolculuğu geçiremedi. Bütün Akdeniz Salibi Ahmercileri'nin heyetteki Hilal-i Ahmer Cemiyeti üyelerinden ve görevlerinden önceden haberdar edilmiş olmalarına ve heyet üyelerinin herbirinin
Hilal-i Ahmer Cemiyeti kimliği taşımalarına karşın aralarında askeri perso- '
nel de olduğu öne sürülen heyet üyeleri, İtalyanlar tarafından bindikleri vapurla tutuklanarak Cagliari 'ye getirildiler. Bu tek olay değildi. Bir çok kez
Hilal-i Ahmer'e aİt hastabakıcıları da savaş esiri olarak tutuklamışlardı. Hilal-i Ahmer ise çaresizlik içinde Paris, Cenevre ve Bem'e protestolar yağdır35

dı .

İtalyanlar'ın bu hareketleri, hele bir Fransız vapurunu tutsak almaları,
bütün uygar devletlerin büyük tepkisine yol açtı ve gazetelerin başlıklarında
36
yer aldı • Haber aylarca etkisini sürdürerek Okyanus ötesine bile uzanmıştı.
1912 Mayısında Washington'da yapılan uluslararası Salib-İ Ahmer konferansına Osmanlı temsilcisi olarak katılan Besim Ömer Paşa, toplantı sırasında yayınladığı bir raporla olayın olumsuzluğuna dikkat çekerek bunun siya3
sal boyutta bir olayolduğunu vurgulamıştı ?
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Konferans başkanı Mösyö Edward da yaptığı konuşmada Cenevre Sözleşmesi ile Hilal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer ekiplerinin dokunulmazlıkları
konusunda Cenevre'deki konferansa katılan ülkeler arasında anlaşmaya va38
rılmış olduğunu hatırlatarak olayı protesto etmişti .
Washington'daki toplantı sonunda Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne
bir dizi öneriler sunun Besim Ömer, 16 numaralı önerisinde bu konu üzerinde durarak "Mahut Cagliari Hadise-i müessifesi üzerine Cenevre Beynelmilel Komitesi tarafından vuku bulan teklife müteferri ve metn-i raporda münderic konferans kararı Hükümet-i Seniyyece rehin kabulolmakla ona göre
hareket edilmek üzere alakadarana beyan-ı malumat edilmelidir,,39 diyerek
konunun gerektirdiği köklü çözüm için dikkati çekmişti. Sorun, Trablusgrap'ta görev yapmak isteği ile çalışan Hilal-i Ahmer'e ulusal ve uluslararası
boyutta gereken saygı ve güvenceyi sağlamaktı. Hilal-i Ahmer'in sağlık hizmetlerini sürdürebilmesi Trablusgarp'ta çarpışan yüzlerce askere ve savaştan
mağdurolanlara kendisinden beklenen yardım elini uzatabilmesi, büyük ölçüde kurumun uluslararası düzeyde tanınmasına ve sayılmasına da bağlıydı.
Dolayısıyle Hilal-i Ahmer'in işbaşında tanıtımının yapılmasını da gerekli gören Besim Ömer, bu tanıtmayı yapacak fotografların yaygın biçimde dağıtımının uygun olacağını düşünmüş, aynı yapıtta: "Trablus heyet-i sıhhiyesi tarafından görevlendirilmiş olan hidamat ve mesaimizin safahat -ı muhtelifesini gösteren fotografileri kartpostal halinde tab ettirmek ve bu kartpostalları
cemiyetin hususi bir işareti ve mühürüyle damgaladıktan sonra her tarafa
neşr ve tamim eylemek de şayan-ı tavsiyedir,,4o önerisinde bulunmuştur.
Hilal-i Ahmer heyetini tutuklamakla yetinmeyen İtalyanlar'sa Türk sağlık personelini salıvermek için tıp görevlileri olduklarını kanıtlayacak biçimde bir yeterlik sınavı öngörmüşler, heyet ancak İtalyan doktorların uygula41
dığı bir sınavdan sonra Marsilya'ya iade edilmişti . İtalyan gazeteleri ise,
böyle kıncı bir uygulamanın anlamsızlığını bir yana bırakarak sınavın parlak
42
geçtiğini haber olarak yazacak kadar duyarsızlık göstermişlerdi . İlginçtir ki
Türk yetkilileri de bu konuda yeterince duyarlı davranmamış, Türk gazeteleriyse olayı haber olarak vermekle yetinmişlerdi. Örneğin Tasvir-i Efkar haberi şöyle vermişti:
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"Paris 25- Roma'dan Mesejero Gazetesi tevfik edilen etibba-yı Osmaniye'ye icra edilen imtihanın pek parlak netayic verdiğini, içlerinden birinin
şayan-ı dikkat bir ehliyet ve vukuf ile fevkalade mühim bir ilmiye-i ceITahi~
ye icra eylediğini beyan ediyor. "Tan" gazetesinin istihbaratma nazaran mucib-i ihtilaf olan nokta Hilal-i Ahmer'e mensup bazı zabitin sıfat ve hüviyetine müteallik ve münhasır kalmış olup İtalya mumaileyhinin Fransa'ya teslimi cihetini kabul ettiği takdirde bunlar hakkmda Fransa' dan teminat taleb
edecekmiş. İtalyan matbuatının lisanı samirnanedir. "Tan" vekayi-i (salife)
den bahsettiği sırada Fransa-İtalya münasebatının sıhhat-ı sabıkasmı muhafaza etmiş olduğunu beyan ediyor."

Resim - 14 : Trablusgarp'ta

Hilal-i Ahmer Giryan Heyet-i Sıhhiyesi
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Resim - 15 : Giryan Hilal-j J.\hmer Hastahanesi

Heyet geçirdiği maceradan sonra Tunus Müslümanlar'ı tarafından çok
görkemli bir şekilde karşılanmıştı. Karşılama töreninde doktorlara altın sa43
atler, hastabakıcılara tütün tabakaları armağan edilmişti . Heyet, Sfaks yoluyla Aziziye'ye geçtikten sonra Giryan'daki hastahanenin düzenlenmesine
başlandı. Kerim Sabati Bey'in çok geçmeden İstanbul'a dönmesi üzerine
Dr. Emin Bey'in başkanlığında çalışan bu hastahane,. savaş bitimine .kadar
görev yaptı. Hastahanede doktor olarak Başhekim Dr. Emin Bey' den başka
Dr. Lütfü, Aziz, Sadettin Beşir, Fuat ve Abdüsselam Beyler bulunuyorlardı.
Nazif ve Suphi Beyler eczacı ydı. Hastalığı dolayısıyle İstanbul' a dönmek zorunda kalan Suphi Bey'in yerine bir başka Suphi Bey katıldı. Doktor ve eczacıların yanısıra gerekli sayıda hastabakıcı ve hademenin de görevaldığı bu
ekip, hastahanenin kadrosunu oluşturmaktaydı.Giryan'daki hastahane düzenledikten sonra Cemiyet'in İngiltereden 1000 liraya satın aldığı çadırlar ve
gönderilen sağlık malzemesiyle 50 yataklı hastahane takımı yeni bir merkez
68

geliştirmek üzere Dr. Ferit'in başkanlığında Homs'a gönderildi. Bu merkezde de Dr. Rasim Ferid'in başkanlığında Dr. Beşir Fuat Bey, Eczacı Yunus
Efendi ve beş hastabakıcı görevalmışlardı. Merkez, 25 Ocak 1912 tarihinde
Rüştiye mektebi binasında çalışmaya başladı. 13 Haziran 1912 günkü şiddetli çarpışma üzerine 400 yaralı birden getirilince büyük bir ev ve iki kahvehane de hastahaneye dönüştürüldü ve 23 Temmuz'da resmen açılışı yapıldı.
Burada savaş bitene kadar 575 yaralı ve 212 hasta kabul edildi. Getirilen hasta ve yaralılar arasında hayatlarını kaybedenler yüzde dört dolayındaydı. Savaş yaralılarından ayrı olarak yerel halktan da ayrıca 1000 kadar hasta bu
44
hastahanede tedavi edildi .
Bu sıralar yoğun faaliyetini sürdüren Giryan Hastanesi'ndeyse 1912
Mart-Eylül ayları arasında 400 kadar çocuk sünnet edilmiş, 503 hasta ve yaralıya bakılmıştı. Bunlardan tedavi görenlerin 474'ü iyileşirken 29 kişinin de
45
hayatını kaybettiği kaydedilmişti . Her iki hastahane de savaş sonuna kadar
asker ve yöre halkına hizmet vermeyi sürdürdüler. Öteyandan, ekip Afrikaya
geçerken İtalyanların giriştiği engelleme sürdü. Bu daha sonraki savaşlarda,
özellikle II. Dünya Savaşı'nda Almanlar'ın uluslararası Kızılhaç kararlarını
hiçe sayan, hatta Cenevre Konferansı 'nın:
"Hükümetler kurulacak olan yardım komitelerine yüksek himayelerini esirgememeli ve bunların vazifelerini başarmalarını imkan nisbetinde kolaylaştırmalıdırlar,,46
temennisine uymayarak hastahaneleri bombalamaya kadar uzanan saldırıların belki de ilkiydi.

HİLAL-İ AHMER ÇADıRLARı BOMBALANIYO~
İtalyanlar, bundan sonra saldırılarını kırmızı ay taşıyan merkezlere veya
kollarında aynı amblemi taşıyan sağlık görevlilerine yönelttiler. Oysa Hilali Ahmer'in yeniden yapılanmasının hemen öncesi, 1907 yılında Müslüman
ülke yardım kurumu olarak Hilal-i Ahmer'in ay sembolünü kullanması Cenevre'de kabul edilmişt.i. Osmanlı Hükümeti'nin donanmada da kolluklarda
ay sembolü kullanılmasının yanısıra kara ordusunda da aynı sembolün kulla69

47

nılabileceği İsviçre Hükümeti'nce onaylanmıştı • Yine de bu savaşta İtalyanlar, Cenevre sözleşmesini imzalamış olmalarına karşın, uluslararası anlaşmalara uymamış, kırmızı ay işaretleri sağlık merkezlerini ve görevlileri
korumakta yetersiz kalmıştı. Kaldı ki uçak saldırılarına hedef olmamaları
için Hilal-i Ahmer çadırlan havadan görülebilecek işaretlerle donatılmıştı.
Bunun için gerekli kararlar alınmış, Hariciye Nezareti tarafından duyurular
yapılmıştı. Ancak eldeki belgelerden de anlaşıldığına göre savaşın başında
kızıl ay işareti yine de her yerde kullanılmıyordu. Bu bağlamda Hilal-i Ahmer çadırlarının bir yanılgıya uğramadan tanınabilme1eri için Araplar'ın çadırları gibi siyah renk yerine havadan da kolay farkedilebilecek beyaz renk48
ten yapılmaları kararlaştırılmıştı :
Ek IIII7
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi 39
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine :
20 Şubat 327 tarihli tezkire-i aliyyeleri üzerine Hilal ve Salib-i Ahmer
müessesat ve mensubinin tayyarelerden görülebilecek işareti haiz olmaları
telgrafla Bingazi ve Trablusgarp kumandanlıkları' na işar ve bu babdaki tafsilat posta ile irsal kılınmıştı. Bu kerre telgrafname-i mezkure cevaben Bingazi ve havalisi kumandanlığından mevrud 29 Şubat 327 tarihli talgrafnamede asker ve mücahidinin çadırları siyah Urban çadırı olduğu ve Hilal-i Ahmer' in çadırları ise beyaz olduğu ve beyazdan başka bir alamet konması kabilolmadığı beyan edilmektedir. Trablusgrap' dan gelecekcevap da badehu
bildirilecektir. OLbapta emrü irade efendim hazretlerinindir.
27 Rebiülevvel330 ve 4 Mart 328 (17 Mart 1912)
İmza: Harbi Nazırı Mahmut Şevket
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Bu çadırlar yine de bombalı saldırılara hedef olmaktan kurtulamamışlardı. Pek çok sayıda İtalyan bombası zaman zaman hedefini bulamasa da sağ49

lık merkezlerine inmekteydi

:

Ek II//8
Umum Erkanı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi

144
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumiyesi Canib-i Aliyyesine
Saadetlü Efendim
Fi 13 Mart 328 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevabıdır. Hilal-i Ahmer çadırlarına Hilal-i Ahmer işareti vazı Enver Bey' e bu kerre de yazılmıştır. Ancak
Bingazi' de son (Koryad) müsademesinden sonra aeroplane (uçakların) Hilal-i Ahmer Çadır/arına bomba attıkları ve fakat tesirsiz kaldığı ve 6 Mart
328 de üzerinde Hilal-i Ahmer bayrağı bulunan bir hastahane çadırına da
bomba atmışlarsa da mail düştüğünden patlamadığı mir-i muma-ileyhden
mevrud fi : 9 Mart 328 tarihli telgrafnamede izbar edilmiş olmağla İtalyanlar' ın hiçbir mukavele-i beynelmilele riayet etmediklerinin ve kendilerini
mazur göstermek için türlü tezviratta bulunduklarının bununla da sabit olduğu anlaşılmağla lfa-yı icabı babında emrü irade efendim hazretlerinindir.
Fi 9 Rebiulahir 330 vefi 15 Mart 328 (28 Mart 1912)
İmza: Harbiye Nazırı Mahmut Şevket
Bombalar, Trablus bölgesi dışında Türk askerinin bakıldığı hastanelere
de düşmekteydi. Hilal-i Ahmer bayrağı çekili olduğu halde bombalanan Beyrut hastanesi de bunlardan biriydi. Bu hastanenin bombalanması Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından Avrupa Salib-i Ahmer Cemiyeti'ne duyurulmuş ve
.protesto edilmişti. 29 Şubat 1912 tarihli Tanin, bu habere yer vermiş ve şunları yazmıştı :
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"Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin heyeti idaresi, üzerinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin bayrağı çekildiği halde Beyrut Hastanesi 'nin bombardımanını
Avrupa Salib-i Ahmer Cemiyeti 'ne protesto etmiştir.
Hatta İtalyanlar besbelli uluslararası anlaşmalara saygısızlık ettikleri görünümünden kurtulabilmek için, Türk subaylarının İtalyan saldırılarından
korunabiirnek amacıyla kollarına kırmızı ay taşıyan kolluklar (pazubentler)
takarak kendilerine sağlık görevlisi görünümü verdiklerini önce sürmeye de
başlamışlardır. Oysa Trablusgarp'ta savaşan Türk askerlerinin pek çoğu bu
topraklara kaçak yollardan girerek vatanı savunan Türk askerleriydi. Üstelik
Trablusgarp Savaşı, İslam nüfusu yoğun bir yöreye Hristiyan bir devletin saldırısı olarak değerlendirildiğinden halkı ve askeri fazlasıyla kamçılamıştı.
Kaldı ki bu savaşta daha önceden de sözü edildiği gibi Avrupa ülkeleri, aralarındaki sürtüşmeleri unutarak Türkler'in yolunu kesrnek, anavatandan gelecek desteği engellemekte sanki anlaşıvermişlerdi. Bütün yalnızlığı içinde
her türlü engeli aşıp savaş alanına koşan Türk askerini dehşetle titreten İtalyan saldırıları değil, savaşın başarı elde edilerneden bitivermesi kaygısı idi.
Aşağıdaki belge, Hilal-i Ahmer'e elden geldiğince iletilmeye çalışılan katkılara bir ek, askerin savaşı sürdürme istencine de güzel bir örnek oluşturmak50
tadır :

Ek 1III9
"Huzur-ı Ali/erine
Reis Beyefendi
Hilal-i Ahmer Cemiyeti hayriyesinin teşekkülündeki maksad-ı mukaddes
cümlece malum ve musaddaktır. Cemiyet-i muhteremeye ibraz-ı muavenet
bütün insanlar ve bilhassa Osmanlılar ve ehl-i İslam içinfarzdır. Bütün mameleklerimizi feda etmek suretiyle muavenete hamiyeten, insaniyeten mecburuz. Evet daima mecburuz; çünkü milletimiz, vatanımız zengin değil, hazaini serveti henüz inkişaf edememiş. Milletimiz zengin, vatanımız maddeten zi72

servet olsa idi bit-tabii daha ziyade muavenette bulunur idik. Binaen-aleyh
iğne iplik parasından, tütün akçesinden biriktirebildiğimiz üçyüz küsür guruşun hediye olarak kabulüyle bizleri müstarak-ı memnuniyet eylemenizi rica
ederiz. Dünyanın her tarafında insanlar hemcinslerine ve alal-husus vatandaşlarına ibraz-ı muavenet edilip durulurken bizlerin seyirci ve bigane kalmamız mümkün değil. Zira işin içinde selamet-i vatan, menafi-i milliye vardır. Esasen muazzez vatanımız, muazzam milletimizin başına çevrilmekte bulunan entrikalar, mefsedet dolapları velhasıl yurdumuza dikilen ecnebi enzar-ı ihtirası malum ve muhakkakımızdır. Lakin o deniyyüt-tab, hain düşmanlarımız katiyyen bilmelidir ki Osmanlılar ve bilhassa Osmanlı ordusu
heyet-i aliyesi en küçük bir neferimizden en büyük bir kumandanımıza kadar
daima muhafaza-i.vatan ve millet uğrunda her türlüfedakarlığı ve zamanında hayat-ı giran-bahasını bile fedaya hazırdır. Senelerden beri tasavvur ve
ahiren kısmen saha-i faaliyete çıkarılan vatanımızı parçalamak, taksim-i
grama eylemek maksad-ı denaet-karisinin mukaddemat-ı adidesi mevcut ise
de biz son mukaddeme olarak vatanımız ın en cesim, milletimizin kavi bir rabıtası, hilafet-i islamiyemizin bir mesnet-i metini olan sevgili Trablusgarp vilayetini görüyoruz. Vilayet-i mezkure de kahbe makarnacıların, cebin İtalyanların irtikab ettikleri fezaih ve icra eyledikleri cinayatı ebediyyen unutumayacağız. Hüda-yı zül-celalin azametine vahdaniyet-i sübhaniyesine kasem ederiz ki mesafenin budiyeti denizin mümanatı olmasaydı mutlak be-mutlak hükümdar-ı zi-şanımızdan müsaade istihsal eder ve Trablus' a gidip dehşetli surette intikamımızı alır idik.Lakin inşallah bir gün olur ki yine iritikamımızı alırız. Garb hududumuz uzak ise şark hududumuz bize pek yakındır. Orada İtalyanlar' la veyahut İtalyanlar' ın hempalarıyla müttefiki olan şimal ayılarıyla
buluşur ve Trablus mücahidini kardeşlerimizin kanını mükemmelen alırız.
Şimdilik yalnız şunu evliya-ı umur efendimizden, kumandan-ı akdes ve
azamızın efendimizden rica ve istirham eyleriz ki sulhe takarrüb buyurmasınlar. Biz mücahidin"i ihvanımızdan eminiz. Onlar kamilen mahvolmadıkça
hak-i pak-ı vatanımızı düşmanlarına terk ile teslim etmezler. Hükümet-i merkeziyemiz sulhe yanaşır ve haşa sümme haşa ilhakı tasdik ederse kahraman
mücahitlerin cesareti kırılır; maazallah aralarına nifak bile düşer.
Varsınlar harbe devam etsinler. Biz yetim kalacak evlad ü ıyallerine, ya73

ralı düşecek kısımlarına muavenet-i kamilede bulunmağla ve hatta bütün canımızı satarak imdad eylemeye namus ve vahdaniyet-i Hüdaya ve şeref-i askeriyemize kerraren yemin ettik. Yeminimizin birinci nişanesi olan şu küçücük ianeyi gönderiyoruz daha da göndereceğiz. Maksadımız Hilal-i Ahmer' e
bir iane daha topladıktan ve tarafınıza irsal eyledikten sonra tayyare siparişatına muavenet etmek üzere birkaç yüz kuruş daha göndermektir. Bizim elimizden şimdilik bu kadar geliyor. Ma-mafih Cenab-ı Haktan dileriz ki birkaç
iane daha toplayıp göndermeden bizleri şimal ayılarını tepelemek üzere sevk
ederler. İşte o zaman bizim için büyük bir bayram olur. Ey vatandaş! Osmanlı askerinin hayatı işte budur. Baki devam-ı insaniyet ve gayretiniz mütemennadır efendim.
Alay 103 Bölük 1zabitan ve küçük zabitan ile efrad-ı şecaat ve hamiyetmendanı namına Trablusgarplı mümtaz Yüzbaşı: İmza:
Mehmet Hamdi 14 Nisan 328
Akçenin kabzı makbuzunun 103'üncü alayın birinci bölüğü zabitan ve
küçük zabitanıyla efradı namlarına yüzbaşı Mehmet Hamdi Efendi'ye itası
veznedarlığafi : 1 Mayıs 328 (14 Mayıs 1912)
Makbuz verildifi : 1 Mayıs 328 (İmza)
Yazılacak cevapnameye makbuzun leffiyle irsali kitabete
Yukanda yansıtılan duygular içinde savaşan Türk askeri için bu gülünç
iddia Osmanlı ordusu yetkililerince büyük tepki görmüş, türlü yazışmalara
yol açmşıtı. Trablusgarp kumandanı adına Binbaşı Fethi Bey derhal İstanbul'a yazarak iddiayı red etmiş, bu tür alçakça davranışlann ancak İtalyanlar
5ı
tarafından yapılabileceğini haykırmıştı :
Ek /1II1O
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
Trablusgarp Kumandanı namına Erkan-ı Harbiye Reisi Binbaşı Fethi
Beyden varid olanfi 1 Mart 328 tarihli şifreli telgrafname suretidir
Zabitanımızın Hilal-i Ahmer işareti takmağa tenezzül etmedikleri bedi74

hidir. Bu gibi hareket ve alçakça isnadat İtalyanlar' dan intizar olunabilir ve
buna mümasil tasniatın şiddetle reddedilmesi ve İtalyanların zabitan kolundaki işareti görecek kadar dışarı çıkmak merdliğinden mahrum oldukları
maruzdur.
Osmanlılar'la zaten savaş durumunda olan İtalya uluslararası kuralları
geçersiz sayıyor ancak, yardım kuruluşlarına gerekli önemi veren öbür ülkeler tarafından kendisine olumsuz bir tavır yöneltilmesi gibi bir durumla karşılaşmak da istemiyordu. Bunun üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından
Cenevre Sözleşmesi'ne tamamen uyulacağına ve Trablusgarb'a Osmanlı İmparatorluğu tarafından sevk olunacak sağlık heyetlerine dokunulmıyacağı
s2

güvencesi verildi :

EkIllIll
Bab-ı Ali Hariciye Nezareti
Umur-ı Siyasiye Md. Umumisi
Devair-i Vilayat Kalemi
12542-11
Hülasa : Hilal~i Ahmer Alametinin Masuniyeti hk. Melfuf/)l
Saadetlu Efendim Hazretleri
26 Teşrin-i evvel 327 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevabıdır.
İtalya Devleti tarafından Hilal-i Ahmer alametinin masuniyeti temin
olunmasına mukabil Devlet-i Aliyye canibinden dahi Salib-i Ahmer' in temini masuniyetine ve Trablusgarb' a sevk olunacak heyet-i seferiye-i imdadiye
hakkında Cenevre mukavelenameleri ahkamına bi-tamamına riayet şartıyla
mukavelat-ı mezkurenin Salib-i Ahmer' e bahşettiği bütün imtiyazatın İtalya
kuva-yı askeriyesince muhterem tanınacağına dair İtalya Hariciye Nazırı tarafından Almanya Devleti' nin Roma Sefareti' ne tevdi edilip Dersaadet Almanya Sefareti'nden gönderilen notanın sureti leffen irsal kılındı. Keyfiyet
Harbiye Nezaret-i celilesine de yazıldı. Emrü irade efendim hazretlerinindir.
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7 Mart 328 (20 Mart 1912)

İmza: Hariciye Nazırı Namına Müsteşar
Heyet-i İdareye / 8 Mart 328
Merkez-i Umumiye'ye malumat verilmesine ahz-ı malumat edildiğinden hifzına karar verilmiştir.

28 Mart 328
Fakat İtalyanların sağlık merkezlerine
kızılay işaretinin kötüye kullanıldıklarına
çe Türkler'den

düşmanca saldırıları ve Türkler'i
dair asılsız suçlamaları süre geldik-

gelen tepkiler de daha şiddetlenmişti.

Olay, bir sağlık kurulu-

şuna saldırı boyutlarını çok aşmış, siyasal kimliğe bürünmüştü.
da Enver Bey (Paşa) Deme ordugahından
la yansıtmıştı

53

İtalyanlar'a

Bu bağlam-

kızgınlığını şu satırlar-

:

Ek II//12
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
Deme Ordugahında Enver Bey' den mevrud fi : 6 Mart 328 tarihli şifre
hal/inin suretidir :
Zabitlerimizin kol/arına h71al-ıahmer takarak kendilerini setr edecek
kadar korkak değilerdir. Bahusus ki İtalyanlar hiçbir yerde Hilal-i Ahmer e/radına değil, sancağına bile ehemmiyet vermeyerek top atıyorlar. Binaenaleyh bu iddiaların katiyyen yalan olduğu maruzdur.
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa da Enver Bey'e aynı kızgın duyarlılıkla katılmıştı
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:
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Ek IIIIB
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumiyesine
Hulasa-i Meal :
İtalyanların Hilal-i Ahmer efradına
ehemmiyet vermediklerine dair.
Saadetlü Efendim Hazretleri
4 Mart 328 tarih ve altmışnumrolu tezkireye zeyldir.
Zabitanımızın Hilal-i Ahmer takarak kendilerini setr edecek kadar korkak olmadığına ve ba-husus İtalyanlar' ın hiçbir yerde Hilal-i Ahmer efradına değil sancağına bile ehemmiyet vermiyerek top atmakta orduk/arına dair
Bingazi ve havalisi kumandanlığından da varid olan 6 Mart 328 tarihli telgrafnamenin bir sureti leffen tesyar-ı savb-ı alı' leri kılınmağla buna ve işar-ı
sallfe nazaran lfa-yı muktezasına himmet buyurulması babında irade efendim hazretlerinindir.
Fi 6 Rebiülahir 330 vefi 12 Mart 328 (25 Mart 1912) Harbiye Nazırı
İmza: Mahmut Şevket
İtalya'nın bu alçaltıcı suçlamasının ve haksız davranışının Osmanlı Hükümeti olarak protesto edilmesi kararlaştırılınca da Harbiye Nazırı Mahmut
Şevket Paşa, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne bu konuda aşağıdaki yazıyı gönder. .55

mıştı :

Ek IIII14
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine
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Hulasa-i Meal :
Zabitanımızın Hilal-i Ahmer İşareti taktıkları hakkında Trablusgarp
Kumandanlzğından varid olan
tahrirat suretinin gönderildiğine
dair
Saadetlü Efendim Hazretleri
Zabitanımızın Hilal-i Ahmer işareti taktıklarından bahisle buna karşı ittihaz edilecek tedabirden dolayı İtalyanlarca mesuliyet kabul olunmayıcağına dair olan iddia gerçi hiç bir vechile şayan-ı itimad olmamakla beraber
keyfiyet Trablusgarp ve Bingazi ve havalisi kumandanlzklarından istlfsar
olunmuştu. Bu kerre Trablusgarp Kumandanlzğı namına Erkan-ı Harbiye riyasetinden varid olup bir sureti leffen tesyar kılınan telgrafname suret-i katıada bu iddiayı tekzib etmekte ve muhaberatın biraz bati olmasından dolayı
henüz alınamıyan ve mamafih kariben vürudu ümid edilen Bingazi cihetinin
cevabnamesinin de aynı olacağı kavviyen memul bulunmaktadır. Binaenaleyh bu iddiadan İtalyanlar' ın müessesat-ı sıhhiyeye vaki olan taaruzat ve
tecavüzatlarını muhıkk göstermek üzere tevessül etmiş oldukları tedabir-i
tezvir-karane cümlesinden olduğu anlaşılmağla ona göre lfa-yı icabına himmet buyurulması babında irade efendim hazretlerinindir.
fi 29 rebiül-evvel330 vefi 4 Mart 328 (17 Mart 1912)
Harbiye Nazırı İmza: Mahmut Şevket
Heyet-i İdareye 7 Mart 328
Harbiye Nezareti'nden alınan malumata göre Hariciye Nezareti'ne cevap yazılması ve beyne/milel Salib-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumiyesi' nden mevrud tahriratın bir suretinin leff edilmesi ve cemiyet-i müşarünileyhaya tekzip-i keyfiyetle tayyarelerin muamelat-ı gurur-şikenanesi için
protesto edilmesi hususu kitabete 20 Mart 328
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Osmanlı yöneticilerinin İtalyan suçlamalarına gösterdikleri duyarlılık
İtalyanlar arasında hiçbir etki yapmamış olmalı ki, yalnız Osmanlı tepkilerini değil, bütün uygar ülkelrein de hoşnutsuzluğunu toplayacağını bile bile
İtalyan uçakları ve balonları sağlık ve acil yardıma ayrılmış yerleri bombalamayı sürdürdüler. Osmanlı yetkilileri ise çaresizliklerinin kanıtlandığı bu sa56
vaşta ancak protesto üzerine protesto gönderebiliyorlardı .
Ek III/IS
Bab-ı Ali Hariciye Nezareti
Umur-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumisi 16603-145
Hülasa : Balonlardan
atılan bombalar hak ..
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine
Saadetlü Efendim Hazretleri
2 Mayıs 328 tarihli tezkire-i valalarma cevaptır.
İtalyanlar' m kabil-i sevk balon ve tayyarelerden Hilal-i Ahmer bayrağını hami i müessesata bomba atmaları keyfiyetinden dolayı teşebbüsat-ı siyasiye lfası hakkmda icap eden süfera-yı seniyeye mükerreren tebligat-ılazıma
lfa ve ahiren (...) edilmiş ve bu babda süfera-yı müşarün-ileyhimden cevaba
intizar edilmekte bulunmu olduğu beray-ı malumat beyan olunur emrü irade
efendimiz hazretlerinindir.
16 Mayıs 912
Hariciye Nazırı Namma Müsteşar
Heyet-i İdareye / 17 Mayıs 328 (30 Mayıs 1912)
Hı/zı /27 Haziran 327
Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya, bu savaş sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile sözde yakın dostluğuna karşın tarafsız kalmayı yeğleyen Almanya'yı
aracı kullanarak bu konuda yazışmışlar ve birçok Avrupa ülkesindeki Osmanlı büyükelçilikleri eliyle İtalyanlar'ı protesto etmişlerdi. Bu protestoları
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göz ardı eden İtalya, bu kez de Hilal-i Ahmer çadırlarında askeri malzeme
saklandığı suçlamasını ortaya atmıştı. Bu gerçek dışı suçlama da yine kırmızı ay taşıyan çadırlar çerçevesinde döndüğü için, Osmanlı Hariciye Nezareti
Hilal-i Ahmer Başkanlığı'ndan bu duruma ilişkin bir açıklama yapmasını is57
temişti. Açıklama şöyleydi :
Ek III/16
Bab-ı Ali Hariciye Nezareti 22991-3
Hülasa : İtalya tayyareleri
tarafindan Hilal-i Ahmer
hastahanelerine atılan
bombalara dair.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Celilesine
Maruz-ı Çakerleridir
30 Temmuz 328 tarihli tezkireye cevaptır. İtalya tayyarelerinden Trablusgarp ve Bingazideki Hilal-i Ahmer çadırlarına bomba atılmakta olduğundan bahisle düvel-i muazzama nezdindeki süferamız vasıtasıyla mükerreren
icra ettirilen protestolar üzerine ahiren İtalya Hariciye Nezareti'nden Almanya' nın Roma Sefareti' ne verilip bu kerre Berlin Sefaret-i Seniyesinden
ba-tahrirat gönderilen takrirde : Bingazi de bulunan mücahidin-i Osmaniyeden bir kısmı Hilal-ı Ahmer çadırlarında ikamet edip işbu çadırlara asakirimize mahsus bir çok mühimmat vaz edildiği ve binaaneleyh şikayat-ı vakıamızın, muharebatta bitaraf adolunan Hilal-i Ahmer çadırlarından mugayyir-i hukukolarak istifade etmek istediğimizden münbais idügi izbar kılınmaktadır. Mugayir-i hakikat olduğu aşikar olan işbu isnadatın müdellelen
tekzibi için lazım gelen malumatın mahallinden bilistilam neticesinin taraf-ı
aciziye inbası mütemennadır Emr üferman hazet-i menlehül-emrindir.
27 Eylül 328 (lO Ekim 1912)
Hariciye Nazırı Namina Müsteşar
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Savaşın başından beri İtalyanların sürdürdüğü bu davranışlar savaşın
yaygınlaşıp uzaması ve salgın hastalıkların bu sıcak iklimde hızla yayılması
gibi olumsuzluklarla da birleşiyor, zaman zaman yardım edeceği yerlere
ayırdığı yatırımları önceden saptamış Hilal-i Ahmeri de güç durumlara düşürüyordu. Cemiyet'in elindeki ilk verileri değerlendirerek gönderilen ekiplerin yetersiz kaldıkları anlaşılıyordu. Buna bir örnek vermek gerekirse AynZara Hastahanesi 'nin düşman tarafından bombalanıp çadırlarının yakılmasıyla yaralı sayısının kabarması üzerine, buraya ilk verilere göre gönderilmiş
hastabakıcı sayısının artırılması için Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne yaptığı baş58
vurudansöz edebiliriz .
Ek III/I 7
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
499 Müstacel Mahremdir
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine
Saadetlu Efendim
Homs cihetine üç tabib ve on hastabakıcının izam edileceğine dair olan
tezkire-i aliyelerine cevaben yazılan 12 Kanun-ı evvel 27 tarihli ve 498 numrolu tezkire-i acizime zeyldir. Ayn-Zara Hastahanesinin düşman tarafından
bombarduman ve çadırlarının ihrak edilmesinden ve evvelce de kumandanlıktan hastabakıcıya ihtiyaç gösterilmiş olmasından dolayı Hums ciheti için
tertibi vaad olunan heyetin bir miktar daha tevsii zaruri görülmektedir. İcabı halin acilen lfa buyurulması mütemennadır. OLbabda emrü irade efendim
hazretlerinindir.
3 Muharrem 330 ve 12 Kanun-ı evvel 327 (25 Aralık 1911)
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket
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İtalyanlar'ın acımasız davranışlarına karşın Hilal-i Ahmer benzeri kötü
davranışlardan kaçınıyor, bütün esir ve yaralılara insanca yaklaşıyordu. Hatta Kurum, savaşta yaşamını yitirmiş olan İtalyan askerlerinin kişisel eşyalarının ve paralarının ailelerine iletilmesinde yardımcı bile olmuştu. Uluslararası sözleşmelerin de gerektirdiği bu davranışa 24 Ocak 1912 tarihli Tanin'de
"Osmanlıların Hamiyyeti" başlığı ile aşağıdaki yazıya yerverilmişti:
"3 ve 14 Kanun-ı evvel sene 327 de vuku bulan Deme muharebelerinde
İtalyan maktullerinin evrakı meyanında zuhur eden yetmiş beş (valty) ve altı yüz on beş Franklık evrak-ı nakdiyyenin ailelerine verilmek üzere posta ile
gönderildiği Ömer Bey'den alınan telgrafnamede izbar edilmektedir. İtalyanlar'ın Hilal-i Ahmer heyetimizi tevkif ve hastegan ve mecruhine şifa yetiştirecek vesaite sarf edilmek üzere mezkur heyete aid bulunan meblağ ı müsadere ile tefahür etmelerine mukabil Bingazi' deki kuvvei müdafaanın gayet
medeniyetkarane ve insaniyetperverane hareket etmeleri pek ziyade mucib-i
sitayiş görülmüş olmakla İtalya hükümetiyle Osmanlı askerinin mukayese-i
ahlakiyesine hadim olmak üzere efkar-i umumiye-i cihane karşı keyfiyetin
ilanına lüzum görülmüştür."
İtalya'nın tutumuna bu kez de başka ülkelerden tepkiler ve protestolar
geldi. 9 Şubat 1912 Tarihli Tanin gazetesinde haber olarak yer alan Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yaklaşımı, bu protestolara bir örnek oluşturmaktadır:
"Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi Şeyh Ali Yusuf Efendi tarafından
Times Gazetesi 'ne gönderilen protestonarnede 'Trablusgarp 'tan alınan telgraflara göre İtalyanlar'ın Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne taarruz ve hatta Cemiyet'e mensup kimselerin katledildiğini öğrendik. İtalya'nın bu hareketini
protesto etmesini İngiliz kavm-i necibinden rica eyleriz' denmektedir"

DIŞ YARDIMLAR

SÜRÜYOR

Bu savaş, yeniden örgütlenmesinden sonra; Hilal-i Ahmer'e ilk kez insanlığa hizmetini ciddi bir gereksinme karşısında yansıtma olanağı da getirdiğinden, daha önce de değindiğimiz gibi, dış ülkelerden de pek çok yardım
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gelmesini sağlamıştı. Almanya, Rusya, Fransa, Bulgaristan, Cezayir gibi ülkelerin bu savaşa yalnız bir İslam davası gibi değil, bir insanlık davası olarak bakan halklarından gelen sürekli yardımları birkaç örnekle tanımlayabi•• 59
Lınz :
Ek 1ll/18 (a)
Bab-ı Ali Hariciye Nezareti

Nürnberg

Umur-ı Şehbenderi ve Ticari

Hulasa : Nürnbergte

ve Hukuk-ı Muhtelite Müdüriyet-i

cem olunan Hilal-ı

Umumisi Umur-ı Şehbenderi Şb.

Ahmer ianesi hakkında

adet 13549 -172
Dahiliye Nezareti Vekalet-i Aliyyesine
Devletlu Efendim Hazretleri
Trablusta mecruh olan mücahidin-i Osmaniyenin

emr-i tedavilerine sarf

edilmek üzere daire-i memuriyeti dahilinde cem eylediği 13.194 mark ianenin Berlin' deki Hilal-ı Aher Cemiyeti şubesine tevdi kılındığı ve bu nam ile
şimdiye

kadar Bavyera

Kraliyeti

dahilinde

derc edilen mikdar-ı

19.246 marka baliğ olduğu Nürnberg fahri şehbenderliğinden
la beray-ı malumat tebliğ-i keyfiyet olunur. Olbabda

ianenin

işar kılınmağ-

emrüferman

hazret-i

men-Iehül emrindir.
fi : 18 Rebiül-ahır

330 fi : 24 Mart 328

Hariciye Nazırı namına
Müsteşar (imza)
Bu hususa dair malumat olup olmadığı beyanı muhasebeye fi 28 Mart
328
18 (b)
Hilal-i Ahmer Cemiyeti vasıtasıyla Trablusgarp mücahidlerine
Hamiyet-mendan

kadınları tarafından toplanan iane cedvelidir.
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Kızanlık

Mühür:

Kızanlık Cemiyet-i Hayriye-iİslamiye

Merkezi Sene 1325

(3 sayfa hanım isimleri ve iane cetveli Ekler bölümündedir)
18 (c)
Consulat İmperial Ottoman

No: 22 738
(Derununda bir aded çekin bulunduğu)
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merez-i Umumisi Canib-i Alisine
Melfufen

takdim kılınan ceraidden

dahi azaların esamisi ile suret ve

maksad-ı teşekkülü müsteban olacağı vechile Trablusgarp ve Bingazide mukaddes vatanın müdafaası zımmında cihad eden muhterem vatandaşlarımızdan mecruh olanların tedavisi yolunda sarf edilmek üzere nacizane bir muavenet kabilinden taht-ı riyaset-i acizi de muteberan-ı tebadan müteşekkil bir
komisyon teşkil ve cem-i ianata ibtidar olunmuş vel-haletü hazihi toplanan
meblağa mahsuben bu defa 8817 frank mukabili bank-ı Osman i çeki merbuten tesyar kılınmıştır. İşbu ianatın az zaman zarfında oldukça mühim bir yekuna baliğ olacağı reviş-i halden dahi istidIal olunduğuna göre komisyon-ı
mezkurun suret-i teşekkülü ve iane ita eyleyenler esamisinin mümkün olduğu
takdirde Dersaadet' te münteşir Türkçe ve Fransızca ceraid ile neşri ve bu ianata mukabil irsal olunacak makbuzatın dahi Fransızca olarak tab ve imlası mucib-i muhassenat olacağı münasip gibi mütelaa kılınmış ise de her halde emr ü irade hazret-i men-Iehül-emrindir.

fi : 6 Nisan

912

OP. Paris Şehbenderi İmza: Hüseyin
İlave: Birinci iane listesinde muharrer kırmızı işaretli Mösyö Maks Hazengeld ve Mösyö Arnold tarafından ila edilen ellişer franklık
dema savb-ı alilerine gönderilmiş ve makbuzlarıda
mış olduğundan

iane mukad-

beray-ı teslim irsal kılın-

meblağ-ı mezkur bu defaki irsalat yekunundan

tenzil edil-

miştir.
Akçenin kabzı makbuzlarının

ilası veznedarlığa
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fi : 29 Mart

328

18 (d)
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyesine
Devletlü Efendim Hazretleri
Rusya' nın Kırım kazasında Güzelve kasabasında

mütemekkin

bulunan

teba-i Osmaniye tarafından Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti fahiresine

ian e

ita edelerin esamisini mübeyyin bir kıta cedvel ile aynen beşyüz ruble Zihni
Efendi' nin uhde-i himmetine tevdien irsal ve takdim kılın ış olmağla lütfen
kabul buyurulması

istirham olunur. OL babda ve her halde emrüferman

ret-i men-lehül emrindir. Fi : 12 Nisan 328 (25Nisan

haz-

1912)

Teba-i Devlet-i Aliyye' den ve Güzelve muteberanından
Mühür:

Faik

Yazılacak teşekkürname

ile makbuzların

irsali

Kitabete 17 nisan 328 yazılmıştır.
18 (e)
Sefaret-i Kübera-yı Seniye-i Osmaniye
Paris

7246
Dersaadette

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine

Saadetlu Efendim Hazretleri
Trablusgarp'taki
yir' de Kostantin
meyanında

mücahidin-i

İslamiye

menfaatine

vilayeti dahilinde kaim "Bougie"

iane olarak Ceza-

şehri ahali-i islamiyesi

cem edilip şehr-i mezkur belediye azasından Mehmet S. Hasan

tarafından nam-ı aciziye gönderilen iki bin franklık bir kıta çek Kredi Liones
Bankasınca

dört frank yirmi santim iskonto ile cemiyet-i aliyyeleri namına

diğer bir çeke tahvil ve işbu çek leffen taraf-ı alilerine takdim edilmiş olduğu gibi yine Cezayir dahilinde

"Oran-ORAN"
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şehrinden Dersaadet Hilal-i

Ahmeri namına gönderilen ikiyüz iki frank otuzbeş santimlik diğer bir çek
dahi matviyyen irsal edilmiş olmağla vusullerinin işarına ibzal-i himmet buyurulması mütemennadır. Olbdbda emr ü irade efendim hazretlerinindir.
fi : 18 Nisan 1912
Paris Sefir-i Kebiri (İmza)
Akçenin kabzıyla iki kıta makbuzunun itası veznedarlığa
6 cilt116-70 numrolu makbuzlar verildi. LO Nisan 328
Yazılacak havalenameye makbuzların leffiyle
irsali kitabete LO Nisan 328
Öteyandan, bazı Macarlar da Türk ırkına duydukları yakınlık dolayısıyle bu savaşta Türk askerlerine, yaralı ve hastalarına Cemiyet kanalıyla yardımda bulunmak istemişler ve örnekleri aşağıda görülen katkıları yapmışlar60
dır:
Ek ///119 (a)
Bükreş Sefaret-i Seniyyesi
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-ı umumisine
Melfuf 100 Ley' lik bir adet banknot
Macar gazetelerinin Bükreş muhabir-i siyasisi Mösyö Alpard Dojered' e
tevdi edilmek üzere 27 Mart 328 tarihli tahrirat-ı aliyyeleriyle gönderilen bir
kıta makbuz ilm-ü haberi mumaileyhe teslim ve cemiyet-i hayriyenin teşekküratı tebliğ edilmişti. Bu kerre Mösyö Alpard Dojored Bükreş'te mukim Maearlardan yüz ley cem ile sefaret-i seniyyeye irsal ve bu vechile tekrar Osmanlılar hakkındaki muhabbet ve hissiyat-ı samimimanesini izhar eylemiş ve
meblağ-ı mezbur leffen ve aynen takdim kılınmış olmağla vusulünün işarı
mütemannadır efendim
8 Mayıs 328
Bükreş Sefiri (İmza)
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Akçenin kabzı ile makbuzun itası veznedarlığa 33 cilt/87 numrosuyla makbuzu verildi 30 Nisan 328
Yazılacak cevapnamede tarafımdan teşekkür edilmesi leffen takdim edilecek
makbuzun itası rica olunur kitabete 30.4.328
19 (b)

Hülasa : Mösyö Alpard
Bükreş Sefaret-i Seniyyesi
Dojored' in mektubuna dair
aded 27443
melfut:
yüz kronluk bir katı Avusturya banknotu
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumiyesine
Macar gazetelerinin Bükreş muhabir-i siyasisi Mösyö Alpard Dojored
tarafından sefaret-i seniyeye gönderilen bir kıta mektupta Macarların ırk
münasebetiyle Türkler' e olan muhabbet ve samimiyetlerinden ve memleketimizin sürur ve küduruna her Macar' ın kalben müşterek olduğundan bahisle
efkar-ı umumiyeyi İtalya' dan celp maksadıyla bazı ecnebi gazeteleri tarafından vuku bulan neşriyat-ı red ve cerh için tahrir eylediği makalat burada bulunan Macarlar üzerinde hüsn-i tesir hasıl ettiği ve bunlardan bazılarının
Hilal-i Ahmer Cemiyeti' ıne ita olunmak üzere cem ve kendisine tevdi eyledikleri yüz kronu taraf-ı aciziye irsal eylediğini beyan eylemiş ve meblağ ı
mezbur leffen ve aynen takdim kılınmış olmağla vusulünün işarı mütemennadır.
Fi: 17 Nisan 912
Bükreş Sefiri (imza) Saffet
Akçenin kabzıyla makbuzunun itası veznedarlığa 27 Mart 328
23. Cilt/43 nomrolu makbuz verildi. 27 Mart 328
Yazılacak cevapnameye makbuzun leffiyle irsali
kitabete 27 mart 328
Cevap yazılmıştır. Minh 27
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SORUNLAR DA SÜRÜYOR
Öteyandan özellikle Homs'daki yetersiz sağlık koşullarının kolera salgını ile birleşmesi üzerine Trablus kumandanlığı Erkan-ı Harbiye Dairesi'ne
yazarak daha önce gönderilmiş tıbbi levazım ve sağlık personelinin yeterliliğinin bildirilmiş olmasına karşın bu olağanüstü durumda her iki gereksinme61
nin de çok arttığı gerekçesiyle destek istemişti .
Ek III/20 (a)
Umum Erkan-z Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi 507
Osmanlz Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine
Saadetlu Efendim
Trablus' ta kolera zuhur eylediğine dair kumandanlzktan mevrud telgrafname sureti leffen irsal olunmuştur. Homs cihetine göndermek üzere ikinci
bir heyet tertibiyle iştigal edilmekte olmasına ve mezkur telgrafnameye nazaran tedabir-i mukteziyenin ittihazzyla neticesinin inba buyurulmasz babında
irade efendim hazretlerinindir.
Fi : 4 Muharrem 330 ve i3 Kanun-z evvel 327 (26 Aralzk 191I)
Harbiye Nazırı namına Müsteşar (imza)
Merkez-i umumiyenin 14 Kanun-z evvel 327 celsesinde buna aid mukarrerat
ittahaz kzlınmzş olmağla hz/zz
14 Kanun-z evvel 327
İmza: Başkatip
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20 (b)

Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
Trablusgarp Kumandanlığı' ndan mevrud fi: II Kanun-ı evvel 327 (13
vürudu) tarihli şifre telgrafname suretidir.
Üç günden beri kolera zuhur etti. Zaten cüzzi olanftrkada musab ve vefiyyat ziyadedir. Buraya gönderilen Hilal-i Ahmer ettibba ve levazımatın kifayeti bildirilmiş ise de bilahare ademi kifayeti anlaşılmıştır. Cenevre Mukavelesi mucibince bu heyet/ere mümanaat olunamıyacağından Trablus tarikiyle mürurlarına ve Trablus' tan vesaiti nakliyelerinin teminine çare bulunduğu hali cihetten geçmek üzere buraya muntazam ve mükemmel bir heyetin
gönderilmesi elzem ve müsterhamdır."
Bütün bağışlar ve Hilal-i Ahmer'in olanca desteği, bu savaşın sağlık gereksinmelerini karşılamaya yine de yetmiyordu. Nitekim, bu durumda üçüncü bir ekip göndermek gereği doğdu. Zaten savaş doludizgin süregeliyor, değinildiği gibi zaman zaman yardım merkezleri de zarar görüyordu. Dolayısıyle üyelerden 62 Dr. Arif Bey Başkanlığında gönderilen üçüncü ekip 17 Kasım 1912'de Bingazi'ye gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktı. Kahire üzerinden geçecek bu heyette üç doktor, iki yardımcı doktor ve üç hastabakıcı vardı. Heyet İskenderiye'de Mısır Hilal-i Ahmeri tarafından karşılandı ve bir
süre bu kentte, daha sonra da Kahire'de konaklamak zorunda kaldı. İngiltere'nin savaşta tarafsızlığını duyurması üzerine Türk askerlerine geçit vermeyen Mısır, Hilal-ı Ahmer Cemiyeti 'ne malzeme ikmali ve geçit konusunda
63
yardımcı olarak Kurumun ruhuna uygun bir davranış sergiledi • O sıralarda
Kahire'de bulunan Hilal-i Ahmer Genel Merkezi üyelerinden Esat Paşa'nın
yardımı ve aracılığıyla 3000 lira harcanarak gerekli hastabakıcılarla bütün
malzeme, hayvanlar ve çöl ulaşımında kullanılması zorunlu develer sağlandı. 312 deve ve dört beygiri içeren büyük bir kafile yola koyuldu. Yine de heyet, savaş alanına ancak 1912 Şubat'ında varabildi.
Bingazi genel kumandanı emriyle Defne'de on yataklık bir şube kurulup
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Dr. İhsan Bey'in yönetimine bırakıldı. Geri kalanlar Tobruk'a geçtiler ve el
Huderede de hastahane kurdular. 15 Mart'a kadar savaşçılardan 85 yaralı ve
200'den fazla hasta tedavi edilen bu hastahanede "mevlid-i nebevi hürmetine" 250 de çocuk sünnet edildi. Halkın yakından gözlediği bu hizmetler Hi64
lal-i Ahmer'e bölgede büyük saygı kazandırdı .
Dr. Arif Bey'in başkanlığında Operatör Dr. Aziz Bey, Dr.İhsan, Fikret
Tahir, Nihat Sezai Beyler ve Eczacı Nesib Efendi ile on iki hastabakıcı eşliğinde çalışmaya başlayan bu heyete dört aylık görev ödeneği ayrılmıştı. Bu
heyetin hizmetinin söz konusu süre bitiminde uzatılmasına kumandanlıkça
gerek görülmedi. Bunun üzerine hastahane ve eşyası orduya devir ve teslim
65
edilip heyet geri döndü . Ancak, henüz savaşın bitmediği ve doktor gereksinmesinin de sürdüğüne işaret eden Dr. Fikret Tahir Beyoradan .ayrılmak istediğini belirtince, 6 Temmuz 1912'de Hilal-i Ahmer Bingazi temsilciğine
atandı ve Tobruk hastahanesini savaşın izleri silininceye kadar yönetti.

BİNBAŞı MUSTAFA KEMAL
HİLA~-İ AHMER HASTANESİ'NDE
Bu sıralar Deme'deki Hilal-i Ahmer hastanesi, yıllar sonra Türkler'in
kaderini değiştirecek bir hastaya baktı. Bu hasta, Ocak 1912 de Deme'de
66
Şark Kolordusu Komutanı olan Mustafa Kemal idi . 16 Ocak çarpışmasında gözünden yaralanan Mustafa Kemal, Hilal-i Ahmer hastanesinde tedavi
görürken tamamen iyileşmeyi beklemeden çıkmış, ancak, bir süre sonra gözünün yeniden rahatsızlanması üzerine 15 gün yatak istirahatı yapmak zorunda kalmıştı. Bu ara durumunu arkadaşı Kerim Bey'e (Nutuk'ta söz ettiği Abdü1kerim Paşa'ya) yazdığı 9 Mayıs 1328 (1912) tarihli mektupta aşağıdaki
satırlarla anlatmıştı :
"..... 3-4 Kanun-ı Sani baskını ile başlayan 4 Kanun-ı Sani muharebesi
gecesi ve günü zaten mustarip görünen sol gözümde kan ve ruiyetimde zulmet hasıl oldu. Istırabın derecesi ifayı vazifeye mani oldu. Hilal-i Ahmer
Hastahanesi 'ne yattım. Bir ay tedaviden sonra ruiyet tamamen iade edilmiş
olduğu halde hastahaneden çıktım,,67.
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Kolağası (Binbaşı) Mustafa Kemal, bu süre içinde de Deme kumandanı
68
olmuştu .

Resim - 16 : Mustafa Kemal Deme'de Hilal-i Ahmer (Kızılay) heyeti ile, 1912.

HİLAL-İ AHMER'İN ÇOK YÖNLÜ ETKİNLİKLERİ
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin göndermiş olduğu üç sağlık heyetinin de
Trablusgarp'taki çalışmaları, onları denetlemekle görevlendirilmiş Dr. Ab69

dullah Adnan Bey tarafından beğeniyle rapor edilmişti

•

Bu raporda da gö-

rüldüğü gibi tüm Hilal-i Ahmer faaliyetleri çok yönlüydü. Şöyle ki:
Osmanlı İmparatorluğu'nun olanaksızlıkları gözönüne alınarak Hilal-i
Ahmer etkinliklerinin Trablusgarp Savaşı boyunca yaralı ve hasta asker bakımına kısıtlı kalmayarak daha geniş boyutlara yansıması, kurum heyetlerinin genel sağlık kuralları hakkında halkı bilgilendirip yol göstermeleri de
amaçlanmıştı. Salgın hastalıkların türeyip yaygınlaşmasını engelleyebilecek
çalışmalar yapılmasını yöneticiler de istemiş, bu bağlamda çok önemli bir
sorun olan su sorununu da Hilal-i Ahmer'in ele alması düşünülmüş ve öne91

rilmişti. Bu konuda asıl adımlar ise, savaş sonrası atılmıştı. Bunu Besim
Ömer Paşa'dan şöyle öğreniyoruz:
"Hususiyle saf ve mikropsuz bir su saha-i harbin en mübrem ihtiyaçlarından bulunduğu gibi harp bazan de memalik-i harrede edilebileceğinden
hususuyla Trablusgarp'ta susuzluk ve sıcak yüzünden çekilen sıkıntılar malum bulunduğundan cemiyetçe tedariki muktezi levazım sırasında kullanışlı
süzgeçlerle buz makinalarının sipariş ve celp edilmesi derece-i vücubdadır7o•
Düşünülen yaygın hizmete karşın olanaksızlıkla nedeniyle Hilal-i Ahmer Trablusgarp'taki faaliyetlerini yaralı ve hastalara yoğunlaştırabilmiştir.
Değinilen üç heyet, Trablusgarp'taki görevleri süresinde 3000 den fazla
hasta ve yaralı tedavi etmiştir. Bu sayılar şöyle ayrılmaktadır :
i. Heyet: 347 yaralı, 156 hasta
II. Heyet: 575 yaralı, 212 hasta
III. Heyet: 1718 yaralı ve hasta.
Bu sayılar kayıtlı olanlardı. Bunun dışında seyyar hastahane ve poliklinikIerde pekçok Arap yaralı ayakta tedavi görmüştü. Yaralılar arasında ölüm
oranı yüzde dört dolaylarında saptanmıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin genel
masraflarının tutarı ise 20.000 Osmanlı lirası dolaylarındaydı 71.
Hilal-i Ahmer'in Trablusgarp savaşı'na ilişkin faaliyetlerinin burada bittiği söylenemez. Gerçek Türk-İtalyan savaşı Ekim'de imzalanan Ouchy
Andıaşması ile son bulurken Trablusgarp'ta iç savaş süregelmiş dolayısıyle
savaş yaralıları, iklim ve savaşın kötü koşullarının getirdiği salgın hastalıklar
ve mağduriyet, yoksulluk son bulmamıştı. Hilal-i Ahmer de gerek Trablusgarp'daki yerel halktan gerekse Türkiye'ye göçenlerden yardım elini çekmemişti. Zaten Hilal-i Ahmer savaş boyunca yalnız çarpışmalarda yaralananlara değil, halkın genel sağlık koşullarıyla da elverdiğince ilgilenmeye çalışmıştı. Unutmamak gerekir ki savaşın başlangıcında Hilal-i Ahmer daha
emekleme çağında idi. Ancak, Kurum her türlü destekle gitgide güçlendikçe,
halkın da beklentileri çoğalmıştır. Bu bağlamda Hilal-i Ahmer yöneticilerinin
amacı, Kurumu daha güçlendirmek olmuştu. Besim Ömer Bey'in daha önce
92

de değindiğimiz önerilerini içeren raporunda Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin faaliyetlerinin henüz yeterli olamadığına, Kurum 'un daha güçlenmesinin kendisini uluslararası düzeyde tanıtıp kabul ettirmesiyle mümkün olacağına işa.l .. 72
ret ed ımıştı :
"Hilal-i Ahmer muvaffakiyeti bir taraftan mevcudiyetini gösterecek icraat ve asara, diğer cihetten her vesilede ve her suretle ilanat ve neşriyata tabiidir ki maalesef cemiyetimiz bidayet-i tesisinden beri bu babda arzu edildiği vechile teşebbüsat-ılazıma ve kafiyede bulunmamıştır. Waşington Konferansı'nda söylediğim gibi Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti yaşına ve cüssesine göre Trablus'a heyet-ı sıhhiye sevkiyatı ile pek büyük bir hizmet etmiştir. Fakat cemiyetin bu hizmetinden memleketimizde kaç kişi habirdir? Bu
babda lazım geldiği kadar neşriyatta bulunmadığımız gibi herkesin nazar-ı
dikkatine çarpacak hiç bir eser de gösteremedik,,73.
Dr. Besim Ömer, önerileri içinde Hilal-i Ahmer'in yalnız savaş anında
yaralar saracak bir yardım eli değil, tüm sağlık hizmetlerine her zaman eğilecek, ülkeyi uygar insana yaraşır tüm sağlıklı yaşam koşullarına eriştirebilmede yardımcı bir kurum olabilmesinin özlemini yansıtmıştır. Bu amaca
ulaşmada Cemiyet'in tanıtılması çok önemli görülerek Trablusgarp Savaşı'nda etkinliklerini içeren istatistik bilgiler, fotoğraflar, resimler, hatta bir de
74
yıllık (salname) yayınlanması tasarlanmıştır . Böylece Cemiyet'in kendinden çok önce düzenli çalışmaya başlamış Salib-i Ahmer'e yetişerek insanlığa hizmet vermekte bu kurumla birlikte yürüyebileceği düşünülmüştür. Ancak, bilindiği gibi, Trablusgarp Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu için başka bir
büyük çarpışma olan Balkan Savaşı başlarken sona ermiştir. Daha doğrusu,
Trablusgarp Savaşı 'nın gerçek nedenlerinden pek farklı olmayan nedenlerle
1912 yılı Ekim' inde Osmanlı İmparatorluğu Balkan ülkelerinin saldırısına
uğramıştır. Osmanlı İmparatorluğu, iki cepheli savaştan kurtulabilmek için
İtalya'dan barış istemiştir.
Trablusgarp Savaşı, 18 Ekim 1912'de Ouchy Anlaşması ile sonuçlandı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun itildiği yeni savaş ise, güçlenmesini savaş koşulları içinde gerçekleştirmek zorunda kalan Hilal-i Ahmer'e uzanacak yeni savaş mağdurları, saracak yeni savaş yaraları getirmiştir.
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NOTLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Türkiye Kızılay Derneği'nin 73 Yıllık Hayatı s. 8
Armaoğlu, Fahir, Siyasi Tarih Ank. 1973 s. 325,26
OHACM 4 s. 17-19
Kız. Arş. KI. 2II (Belge 1)
Salname, s. 95
Tasvir-i Efkar 9.1.1912
Tanin 13.2.1912

8. Tanin 182.1912
9. .
73 Yıllık 20
10. Salname, s. 95
lL. Türkiye Kızılay derneği 73 Yılık
12. Kız Arş. KI. 211 (Belge 2)
13. Salname s. 96
14. Kız. Arş. K. 191
15. Tanin 9.2.1912
16. Kız. Arş. K 1. 191
17. İbid. KI. 166 (Belge 3 a,b,c)
18. İbid. 191
19. İbid.
20. Kız. Arş. KI. 211 (Belge 4)
21. Salname s. 95
22. İbid
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

s. 7

Hilal-i Ahmer ve Kızılayın Milletlerarası Kaynaklan, Ank. 1964 s.
İbid.
Salname s. 97
Kız. Arş. KI. 211 (Belge 5)
Salname s. 97
İbid.98
OHACM No. 1 s. 16-20
Salname s. 100
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31. Kız. Arş. KI. 07/591
32. İbid (Belge 6 a,b.)
33. Salname s. 100
34. İbid.
35. Tasvir-i Efkar 23.1.1912
36. Salname s . 102
37. Besim Ömer: iX. Washington Salib-i Ahmer Konferansında Memuriyetim
ve Hilal-i Ahmer Cemiyetine Tekliflerim, İsİ. 1382, s. 8
38. İbid.
39. İbis. s. 36
40. İbid. s. 46
41. Salname s. 102
42. Tasvir-i Efkar 27.1.1912
43. İbid s. 103
44. İbid s. 107
45. İbid s. 105
46. Hilal-i Ahmer e Kızılayın Milletleraras!.
47.

Kız. Arş. KI. 04 (ll Ekim 1323)

48. İbid. KI. 07 (Belge 7)
49. İbid (Belge 8)
50. İbid. KI. 166 (Belge 9)
51. Kız. Arş. KI. 211 (Belge 10)
52. İbid 17 e (Belge 11)
53. İbid (Belge 12)
54. İbid (Belge 13)
55. İbid (Belge 14)
56. İbid (Belge 15)
57. İbid (Belge 16)
58. Kız. Arş. KI. 211 (Belge 17)
59. Kız. Arş. KI. 166 (Belge 18a, b, c, d, e, f, g)
60. İbid (Belge 19 a, b)
61. Kız. Arş. KI. 211 No. 507 (Belge 20)
62. Salname s. 108
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s. 12

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Salname s. 110
İbid.
OHACM sayı: 1. s. 16-20
Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılabı Tarihi C. II, Kısım II s. 50
Ertuna, Hamdi, 1911-12 Osmanlı-İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal, Ank. 1985, s. 135 (ATESE ARŞİVİ)
Bayur, Yusuf Hikmet, a.g.e., s. 16-20.
Besim Ömer: A.g.e., s. 48
OHACM s.20
Besim Ömer: A.g.e., s. 44
İbid
İbid
İbid
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BÖLÜM LV

BALKAN SAVAŞLARI VE HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ
Trablusgarp Savaşı süregelirken İmparatorluğun Balkan eyaletleri de
kaynamaktaydı. Balkanlar'daki huzursuzluk yeni bir gelişme değildi. Ülkenin heterojen yapısından kaynaklanan, ancak, yüzyıllarca gizli kalmış hoşnutsuzluklar, daha III. Selim devrinde, 1804'te başlayan Sırp ayaklanmalan
ile açığa çıkmıştı. 1819'da Sırbistan muhtariyet, 1830'da da Yunanistan bağımsızlık kazanmışlardı. Öteyandan, XVIII. yüzyılda Çar Petro döneminden
beri Rusya'nın Boğazlar yoluyla Akdeniz'e açılabilmek özlemi, xıx. yüzyılın sonlarında Balkanlar'da geliştirdiği Pan Slavist politikada yansıdı:
Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan topraklarını Slav kökenli oldukları gerekçesiyle Balkanlar' daki çeşitli uluslar arasında paylaştırmak ve
sonra hem bunlara, hem de Boğazlara egemen olmak istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun gitgide zayıflayışını gözleyen Balkan ülkeleriyse, Rusya'nın kışkırtmalarından ve vaatlerinden destek alarak aralarında Osmanlı'ya karşı örgütlendiler. Zaten 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı 'ndaki Osmanlı
yenilgisi ve bunu izleyen Ayastefanos Anlaşması, daha sonra da bu anlaşma
ile Rusya'nın elde ettiği kazançların kaygısına düşen İngiltere'nin öncülüğünde yeni düzenlemeler için toplanan Berlin Kongresi, Avrupa ülkelerinin
Balkanlar'daki emellerini su yüzüne çıkartmıştl. Bulgaristan, II. Meşrutiyet'in duyurulmasından kısa bir süre sonra, 5 Ekim 1908'de bağımsızlığını
duyurmuş, "Büyük Bulgaristan" hülyasıyla gözlerini de Makedonya'ya dikmişti. Oysa aynı topraklarda hem Sırbistan'ın hem de Yunanistan'ın gözü
vardı. Yunanistan'da 1910 yılı sonunda yapılan seçimleri kazanıp Başbakanlığa getirilen Elefteros Venizelos'un "Megali İdea" rüyasının yanısıra beslediği bir başka büyük emeli de Girit Adası'nı Yunanistan'a katmaktl. Bu çıkarlar, değinilen ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu'na karşı anlaşmaya itti. Rus
Çarı 'nın da etkisiyle Bulgaristan, ilkin Sırbistan, sonra da Yunanistan ile an97

laştı. Daha soma Karadağ'a çıkarlar söz vererek onun da yandaşlığını sağladı. Böylece Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak olmak üzere iki bloka ayrılmış olan
Avrupa büyük devletleri, Balkanlar' daki gelişmeleri merakla izlerlerken,
Sırbistan ile anlaşmazlıkları olan Karadağ' ın Bulgaristan' ın kışkırtmasıyla 8
Ekim 1912'de Osmanıl İmparatorluğu'na savaş duyurusunda bulunmasıyla
Balkan savaşı patladı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablusgarp'ta İtalyanlar'la savaşmakta olmasından, üstelik II. Meşrutiyet'in çok partili siyasal yaşamının getirdiği politik gelişmeler dolayısıyle İttihatçı-İtilafçı çatışmaları ve iç bunalımlar içinde kıvranmasından yararlanan Balkan ülkeleri, Karadağ'ı Osmanlı'ya savaş
duyurusunda yalnız bırakmamışlardı. Bu ülkeler, 13 Ekim'de Osmanlı İmparatorluğu'na verdikleri bir nota ile Rumeli 'ye özerklik verilmesi ve illerin
nüfusa göre ayrımını içeren isteklerde bulundular. Makedonya'daki paylaşma girişiminin de bu isteklerle birleşmesi sonunda 17 Ekim' de Bulgaristan
ve Sırbistan, iki gün soma da Yunanistan Osmanlı İmparatorluğu'na savaş
ilan ettiler. Savaş duyuruları üzerine İmparatorluk, daha İtalyan savaşını sonuçlandıramadan kendini iki aşamada gerçekleşecek Balkan savaşları içinde
buluverdi.
Balkan savaşları başladığında Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusu Balkan ülkelerinin yaklaşık 10.000.000 kişilik nüfusuna karşı 24.000.000 dolaylarındaydı. Ancak, bu nüfus homojen değildi. Dolayısıyle, asker sayısı
510.000 Balkan askerine karşılık 450.000 idi. Öteyandan, savaş gereği, bu
güçler de Bulgaristan'a karşı doğuda ve Sırplar'a karşı batıda savşan güçler
olarak ikiye bölünmüştü.
Ordunun ulaşımdan ikmal sorununa kadar yetersizlikler içinde başlayan,
üstelik yönetimdeki kargaşa ve kopukluğun orduya yansıdığı bu savaşların
birinci aşamasında Doğu Orduları kısa zamanda bozguna uğradı. İlkin Babaeski-Lüleburgaz, daha soma da Çatalca'ya kadar Trakya toprakları elden çıktı: Bulgarlar Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu ordusunu ilkin Lüleburgaz,
. daha soma Çatalca hattına kadar geriletti. Sırplarsa, Kumanova'dan Üsküp' e
kadar ilerlediler. Bu ara Karadağ da İşkodra 'yı işgal etti.
Osmanlılar'ın bu büyük bozgunu Yunanistan'a Selanik ve Ege adalarının (Bozcaada, Samotraki, Limni ve Taşoz) yolunu açarken Sırbistan, büyük
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devletleri, özellikle de İtalya'yı ürkütecek kadar genişledi. Arnavutluk topraklarını alarak Adriyatik'de de güçlenmek peşine düştü. 28 Kasım'da ise
Arnavutluk, Sırpların durumundan kaygılanan İtalya ve Avusturya'nın yüreklendirişiyle bağımsızlığını duyurdul. Bunun üzerine baştan beri Balkanlar'da statükonun korunmasından yana olan İngiltere'nin araya girmesiyle 17
Aralık'ta Londra Konferansı gerçekleşti. Savaşan devletler arasında başgösteren anlaşmazlık görüşmelere karşın alabildiğine derinleşirken, İstanbul' da
İttihatçılar Ocak 1913'te Bab-ı Ali baskınıyla yönetime el koydular. Ancak,
hükümetin el değiştirmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan ülkeleri karşısındaki güçsüzlüğünden birşey değiştirmedi. 30 Mayıs 'ta imzalanan barışla Osmanlı Devleti'nin Ege adaları, Girit ve Arnavutluk ile ilgili hiçbir iddiası kalmamıştı. Edirne dahil, Midye-Enez batısındaki bütün toprakları da
Bulgaristan'a kalmıştı. Kavala ve Dedeağaç'ı da alan Bulgaristan ise, böyle.
2
ce Ege'ye çıkarken Osmanlı ımparatorluğu'nun tek Balkan komşusu olmuştu.
Osmanlı yenilgisinin Balkanlar'da yarattığı boşluk, özellikle Arnavutluk
ve Makedonya açısından savaşan ülkelere Osmanlı 'yı unutturdu ve birbirlerine düşürdü. Savaşın bu ikinci aşamasından yararlanan Osmanlı kuvvetleri
de 20 Temmuz'da Edirne üzerine yürüdüler. Barış isteğinin başlattığı görüşmelere kadar geçen zaman içinde yeni hükümet Edirne 'yi geri almayı başardı. Pekçok can ve prestij kaybına yol açan Balkan savaşları da 1913 Ağustos'unda Balkan ülkelerinin aralarında imzaladıkları Bükreş, 29 Eylül'de de
Osmanlı İmparatorluğu ile Bulgaristan arasındaki İstanbul Barışı ile Edirne'nin geri alınması ve Meriç Nehri'nin Türk-Bulgar sınırı olarak tanınması
3
ile son buldu .

BALKAN SA V AŞLARıNDA HİLAL-İ AHMER
Balkan savaşları sırasında yöneticiler arasında gözlenen çok geniş boyutlu siyasal anlaşmazlıklar ve çekişmeler, savaşın olağandışı bir organizasyon bozukluğu içinde sürmesine yol açmıştı. Dolayısıyle Hilal-i Ahmer Cemiyeti, savaş başlar başlamaz savaşan ve yaralanan askerler, elden çıkan yörelerden anavatana akın akın gelen göçmenler, bu keşmekeşin doğurduğu aç99

lık, yoksulluk, işsizlik, göçlerle gelen savaş dulları ve yetimleri, elverişsiz
koşullar dolayısıyla hızla yayılan bulaşıcı hastalıklar gibi devletin birdenbire yüzyüze geldiği felaket çeşitlerneleri karşısında kendine düşen görevin bilinciyle hemen harekete geçti.
Gerek savaş boyunca gerekse savaş bitiminde Hilal-i Ahmer'in işlevi
türlü boyutlar içermiştir. Savaş deyince her şeyden önce akıllara yaralı askerler ve onların bakımı geldiğinden, en önce savaş alanlarına yakın yerlerde
sağlık merkezleriyle gezici ve sabit hastaneler kurulması gereği ortaya çıkıyordu. Bu gereksinme belirdiği an, yani savaş bulutları dolaşmaya başlar
başlamaz, Cemiyet Başkanı Hüseyin Hilmi Paşa'nın çağırısı üzerine Hilal-i
Ahmer Cemiyeti Yönetim Kurulu her gün toplanmaya başladı. 27 Eylül
1912'de toplanan Genel Kurul da, Cemiyetin Osmanlı Bankası'ndaki 70.000
Osmanlı lirasını bulan parasının 30.000 lirasını derhal savaş harcamalarına
4
ayırdı.
Daha bir yıl önce yeniden yapılanmış Cemiyet'in henüz İstanbul'da bile
ne hastanesi, ne araç-gereci ne de ambarı vardı. Derhal bu boşluğu dolduracak önlemler alındı. Soğuk Çeşme'de hazine malı olan Alay Köşkü, Hilal-i
Ahmer ambarı haline dönüştürüldü ve gerekli donatırnın sağlanmasına giri5
şildi . Hemen kurulması düşünülen 100 yataklı hastaneye (ve sonrakilerin
her 100 yatağı için) atanacak personel ve gereken donatım v.s. için aşağıdaki ölçütler saptandı :
Personel:
Başhekim
Operatör
Doktor (Tabibi müdavi)
2 Asistan doktor
Eczacı
İdare memuru
Vekiliharç ve ambarcı
Katib
2 Asistan
11 Hastabakıcı

(Ücretlkuruş)
2000
2000
15001000x2

800
1000
600
400
500x2
200xlI
100

200
Havancı
500
Aşçı yamakları
200x3
3 Meydancı
1000
Çamaşır masrafı
Yatak Levazımı :
Her hastaya birer karyola, şilte, yastık, yorgan, terlik, tükürük hokkası,
yatak çarşafı, yorgan çarşafı, el havlusu, üçer yastık yüzü, her iki hasta için
başucuna bir küçük masa, 45 adet muhtelif şekillerde lazımlık, 3 adet delikli lazımlık sandalyesi 50 adet hastaların ayağını ısıtmaya mahsus buyuİ.

Giyim:
Her hasta için üçer adet gömlek, don entari, takke, mendil, birer yaralı
gömleği ve hasta kaputu ikişer çift çorap, fanila, 12 adet doktor ve memur
uniforması,
5 Adet haderne elbisesi,
8 Adet doktorlar için beyaz bluz
17 Adet doktorlar için beyaz önlük
30 Adet Hilal-i Ahmer kolluğu (bazubendi)
Sofra Levazımı :
Beher nefer için bir çorba tabağı, yemek tabağı, maşrapa, çatal, kaşık,
çay kaşığı, üç sofra masası ve muşamba örtüleri, 12 büyük yemek tabağı, 35
küçük çatal-kaşık-bıçak (memurlara), 12 çay ibriği ve şekerlik, 34 çay fincanı, 6 büyük ibrik, ikişer leğen-ibrik ve çay semaveri, birer adet kahve dolabı,
kahve değirmeni.
Mutfak Levazımı :
İkişer adet porimos ocak lambası, ispirto lambası, tuz-biber kutusu, kürek, bulaşık fırçası, altışar adet muhtelif boyda kazan, tencere; sacayak, ızgara, kepçe, maşa, birer adet kıyma makinası, çengel, kemik testeresi, ölçek takımı, havan, oniki tahta kaşık, kova.
Kiler Levazımı :
4 içi teneke kaplı erzak sandığı
1 büyük ekmek bıçağı, iğne iplik kutusu. Makas, testere, kıskaç, keser,
çekiç, destere, oyguç, burgu, kerpeten, tomavida, bel, metre kordela, havan,
çiği kutusu, iğne-iplik kutusu
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15 koğa (keten bezinden)
2 balta, tirbuşon, esvap fırçası, kundura fırçası ve boyası.
2 düzine sinek kağıdı
4 kazma, kürek, huni
10 torba
6 muhtelif çamaşır ipi
120 çamaşır mandalı
Hamam Levazımı :
Üçer adet kol banyosu, yarım banyo, ikişer adet büyük banyo, semaver,
su kaynatmak için kazan, altışar adet hamam sileceği, peştemal, nalın.
Mefruşat:
Bir adet ecza dolabı, duvar saati
İkişer adet masa, hasta sandalyesi, namaz seccadesi
Üçer adet çamaşır dolabı
Dörder adet faraş
Beşer adet şamdan, çini soba, mangal, maşa, kürek takımı
Altışar adet duvar termometresi, tahta kanepe
Onar adet petrollambası, fener, süpürge
Onsekiz sandalye (keçeli açılıp kapanır)
Yirmibeş abdest ibriği
Müteferrik Eşya:
1'er adet mühür istampa kutusu, yazı takımı, takrirlik ve mektupluk kağıt, zarf kutusu
2'şer adet protokol, duhul, humc, muhasebe, eczacı, tabla defterleri
lO'ar adet eşya nakli için sepet sandık, küfe, asma kilit
24 adet sırlı teneke leğen
3 teskere (sedye)
6 muhtelif beyaz bayrak
2 sarı bayrak
Tımar Levazımı :
25 murabba (kare) sargı
50 vücud sargısı
20 T şeklinde sargı
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20 müselles (üçgen) sargı
50 fanileden sarılmış sargı
3 metre tul 5 santimetre arz
50 fanileden sargı
5 metre tul 3 santimetre arz
500 tülbent sarılmış sargı
5 metre tul 3 santimetre arz
500 tülbent
5 metre tul lOsantimetre arz
500 tülbent
8 metre tul15 santimetre arz
50 tülbent
10 metretul 20santimetre arz
100 koton sarılmış sargı
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 tımar tülbendi salüllü onariık paketlerden
100 adi tımar tülbendi onarıık
600 tımar tülbendi
100 kilo idrofil pamuk
30 kilo vatka pamuğu
20 ameliyat çarşafı
20 ameliyat bacak örtüsü
20 boyun askısı müselles
40 boyun askısı murabba (kare)
5000 sudinne iğnesi
300 yara dikmek için iğne
800 derece-i hararet kağıdı
10 fırça
1 kontgot metre ölçüsü
5 tahte 'l-cild şırınga aleti (cilt altma)
80 atel
40 koltuk değneği
40 sağ ve sol kol ve bacak için gutır
20 gotiyer için muhtelif yastık
500 metre muşamba 1,20 arzmda
100 metre tafta
Eczane Levazımı :
Muhtelif mantar, etiket, keten ve ipek iplik
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40 hap kutusu
400 ilaç şişesi
süzgeç kağıdı
karıştırmaya mahsus cam çubuk, turnusol kağıdı, esbah borusu
500 gram fihling miyarı
400 gram esbah miyarı
1 adet mikyas küul (alkol)
5 balon, 5 santimetre mikablık 3 kapsül porselenden 1 ispirto lambası,
tahta maşa, kaşe yapmak için alet
5 cam huni
4 dereceli enbobe, porselen havan
1 pirinç havan
3 ispatul, bıçak
ve ayrıca mufassal defterde muayyen ecza-yı tıbbiye ve serumlar
Bunlardan başka her 10 yataklı hastane için, ayrıca, geri kalan personel
ve çeşitli giderler için de yine aylık 2000 TL'ye gereksinme olduğu ve her
hastanenin altı aylık masrafının sağlanmış olması gerektiği dikkate alınarak
hemen İstanbul başta gelmek üzere 100-200' er yataklı hastaneler kurulması
için karar alındı. Bunların yanısıra Üsküp ve Lülebiurgaz'da 150, İşkodra,
Yanya, Manastır, Alasonya'da 1O-200'er yataklık hastaneler kurulması için
karar alındı. Ancak, maddi koşulların yetersizliği amaçlananın gerçekleştirilebilmesini, yolların kapalı olması da gönderilen eşya ve atanan memurların
saptanan yerlere ulaşabilmesini engelledi. Kurulması düşünülen Hastanelerin hepsi kurulamadı, öngörülen donatım da sağlanamadı. Ne var ki, bilinçli
ellerin yönettiği kurum, elden geleni olsun sağlayabilmek için olağanüstü ça6
ba göstermekten geri kalmadı .

HASTANELER
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, savaş sırasında katkılarını ilkin düşünülen ölçüde gerçekleştiremediyse de uğraşılarını büyük özverilerle sürdürmekten kaçınmadı. Cemiyet Ekim ayının ilk iki haftası içinde 8 askeri Hastane kurabilmişti. Elbette bu Hastanelerin kurulmasıyle üstüne düşeni tamamlamış olmu104

yordu. Bunların işletilmesi için de binbir uğraşı gerekiyor, özellikle malzemelerin nakli büyük sorunlar oluşturuyordu. (Ek: 1)

Resim - 17 : "Kadırga Hastanesi'nde

Ameliyat Salonu"

Kurulabilen Hastanelerden ilki, 10 Ekim 1912'de İstanbul'da açılan Kadırga Hastanesi oldu. Bu Hastaneye fahri olarak hizmet eden Cemiyet üyelerinden başka iki operatör, beş doktor ve asistan bir de eczacı görevlendirilmişti. Hastanenin açılışını izleyen 4 ay içinde de burada 663 yaralı ve hastaya bakılmıştı. Hastanede ayrıca 16 da hastabakıcı vardı. Bunun yanısıra, hastalara fahri katkılarda bulunan, aralarında pekçok yabancının, hatta prenseslerin de bulunduğu gönüllü hastabakıcılar ordusu oluşturuldu. Sadrazam Kamil Paşa başta gelmek üzere birçok yüksek bürokratın hastaneyi ziyaret etmeleri ve açılan özel deftere hastaneye ilişkin izlenimlerini not etmeleri de
7
hastanedeki genel yönetim ve işlevin daha düzenli olmasını sağlamıştı .
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Resim - 18 : "Kadırga Hastanesi Heyet-i Sıhhiyesi"

Kadırga Hastanesi' nden bir hafta sonra ı8 Ekim' de açılan Darülfünun
Hastanesi de 400 yataklı idi. Açılışından Şubat'a kadar kabul edilen 2042 kişinin 1165'i hasta ve yaralı erlerd{ Kadırga Hastanesi'nde de görüldüğü gibi, Darülfünun Hastanesi 'nde de normal kadrosu dışında birçok önemli kimseler görevalarak gönüllü katkılarda bulunmuşlardı. Bunların arasında İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucularından İbrahim Temo gibi ünlü isimler,
Prenses Oblonki gibi soylu yabancılar da vardt Ayrıca, Sadrazam Kamil
Paşa başta gelmek üzere, birçok yüksek bürokrat da Hastaneyi ziyaret edip
özel defterine Hastanenin yönetimi, düzeni, çalışanların davranışlarına ilişkin övgüler yazmışlardı LO.
Bunlardan sonra 24 Ekim'de kurulan Vefa Hastanesi'nde 523, Demir
Kuyu Hastanesi 'nde 328 hastaya bakılmıştı. 26 Ocak'ta açılan Muhacirin
Hastanesi de Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin gezici doktorlarıyla yakınındaki
camiIere yerleştirilmiş yaralı ve hastalara eğilmiş, Parmak Kapı'da Erzurum
Valisi Reşat Paşa'nın Cemiyet'e ayırdığı konağında da her türlü araç-gereci
Cemiyet tarafından sağlanmak üzere kurulan Muhacirin Hastanesi, kadın ve
erkeklere ayrılmış iki ayrı kısımda 100 yatakla çalışmıştır.
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Resim - 19 : "Hilal-i Ahmer Muhacirin Hastanesi"

Burada da 258 hastaya bakılmış, ve örneğin, Pakize Hanım gibi Cemiyet
üyesi hanımlar, gönüllü hastabakıcılık

yapmışlardı ı ı.

Resim - 20 : "Hilal-i Ahmer Muhacirin Hastanesi inas Kısmı"

107

Balkan Savaşlarının ikinci aşaması başlar başlamaz, savaş alanının Çanakkale dolaylarını da kapsayabileceği belirginleşmişti. Bunun üzerine Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Gelibolu ve Çanakkale'de de Hastaneler kurmakta gecikmedi. Gelibolu'da İnas (kadın) Mektebi binasına kurulan 50 yataklı Hastanenin çok kısa zamanda yetersiz kalması üzerine Fransız İnas Mektebi ile
Zükur (erkek) Mektebi'nin bir kısmında da 70 yataklık Hastane oluşturuldu.
Bu okulların ilkinde üç, ikincisinde de dört rahibe gönüllü hastabakıcılık
ı2
yaptılar . Askeri Sağlık Merkezi'nin (Sıhhiye-i Askeriye) Ocak ayındaki kararıyla İngiltere'den alınan çadır ve türlü gereçlerle Gelibolu'da bir de 100
yataklı gezici Hastane kuruldu. Bu Hastanenin görevlileri de Hilal-i Ahmer
Cemiyeti memurlarından ve doktorlarından oluşturulmuştu. Gerekli durumlarda yaralı ve hastaların İstanbul'a götürülebilmeleri için Osmanlı Seyrüsefer İdaresi, kömür, v.s. gibi işletme gereksinmeleri Hilal-i Ahmer Cemiyeti
tarafından karşılanmak üzere Cambridge Vapuru'nu ayırdı.

Resim - 21 : "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin
"Cambridge"

mecruh ve hasta nakline mahsus

Varupu"

Bu vapur, 350 hastaya hizmet edebilecek kapasitede donatıldı ve hasta
taşımacılığında kullanıldıB. 24 saat sürekli hizmet veren bu vapura bir kez
540 kişilik yükleme yapılmış, ancak, aşırı yüklemenin hastalara yarar yerine
zarar getireceği anlaşılınca, seferlerde belli kapasitenin aşılmamasına özen
gösterilmiştir ı4.
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Yoğun hasta ve yaralı akınıarı karşısında eldeki sağlık kuruluşlarının ve
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin çabalarının yetersiz kalması üzerine İstanbul'da
hastaneler oluşturuldu. Buralarda Mısır ve Hindistan Hilal-i Ahmerleri'yle
Romanya, İngiltere, Almanya, Avusturya-Macaristan, Belçika, İsveç, Amerika, Felemenk (Hollanda), Fransa, Rusya Kızılhaç cemiyetlerinin gönderdikleri heyetlerin de katkılarıyla hizmet verildiıs. 20 Ekim 1912'de ise her
türlü giderini Saray'ın üstlendiği bir de özel Saray Hastanesi geliştiriIdi 16.
Edirne ve üsküp hastaneleri ise Trakya ve Makedonya bölgesinde hızla
artan yaralı ve hastalara hizmet vermekteydi. Edirne Hastanesi'ne Cemiyet,
kuşatma sırasında yaşanan sefalet üzerine türlü gereksinme maddeleri göndermek istemiş, ancak, Bulgaristan bunu onaylamamıştı. Bunun üzerine Cemiyet, Alman Salib-i Ahmer'ine başvurarak masrafları Hilal-i Ahmer'e ait
olmak üzere bu kente bir sağlık heyeti gönderilmesini istemişti. Gönderilen
heyet, Sofya'ya kadar gidememişse de, Bulgar hükümeti, üstelik, Alman İmparatoriçesi'nin Bulgar Salib-i Ahmer'inin başkanı Bulgar Kraliçesi'ne başvurmasına kar~ın, heyete geçit vermemişti. Siyasal gelişmelerde günümüzde
bile karşılaşılabilinen, insanlıkla bağdaşmayan bu tutum yüzünden Edirne' deki savaş mağdurlarına yardım ulaştmlamamıştı. Kuşatma süresinde
Edirne'nin alabildiği tek yardımsa, müterake koşulları gereği olduğu için
Bulgaristan'ın engelleyemediği, Darülfünun Hastanesi Başhekimi Dr. Derviş
Bey tarafından götürülen kısıtlı sağlık malzemesi olmuştur. Yollar için değinebileceğimiz tek olanak da Edirne-İstanbul arasında taşınmakta olan yaralı
ve hastalarla göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtmak üzere kurulan servis istasyon I arın dan ı°barettı.17 .
Savaş koşullarının değişip Edirne'nin Türkler tarafından geri alınmasından soma Hilal-i Ahmer'in yeniden geliştirdiği Edirne Hastanesi için Cemiyet'in Genel Merkez (Merkez-i Umumi) üyelerinden Doktor Bahaddin Şükrü Bey'in öncülüğüyle Zabit Mektebi, Cemiyet'e verilmişti. Burası için hemen İstanbul'dan yatak, çamaşır ve geri kalan malzemesiyle yeni atanan sağlık ekibi, trenle yola çıkarıldı ise de, ekip, tren yolunun arızalanması üzerine
Edirne'ye varamadı. Bunun üzerine Dr. Bahaddin Şükrü Bey'e Osmanlı
Barıkası'ndan 2000 lira gönderildi. Savaş koşulları yüzünden bir süre Edirne
ile her türlü haberleşme kesilmiş ve Hastane raporları alınamamış, Doktor
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Bahaddin Şükrü Bey de telsiz telgrafla bu para ve toplanabilen bağışlarla gerekli malzemenin Edirne'den sağlanıp Hastanede kullanılarak yararlı hizmetler verildiğini merkeze bildirmişti ı8.

Resim - 22:

"Hilal-j Ahmer Başkanı Hüseyin Hilmi Paşa"

Yine savaş bölgesi içinde olan Üsküp Hastanesi için Hilal-i Ahmer Başkanı
Hüseyin Hilmi Paşa, kentin merkezindeki konağını Cemiyet'in kullanımına
açmış, ve bina, Hastane şekline dönüştürülmüştü. İç donatımı için de Üsküp
İdadisi'nden 100'er yatak, yorgan ve karyola getirtilmişti. Okuldan 20 erkek
öğrenci, ayrıca iki Alman ve iki Fransız hanım da burada gönüllü hastabakıcılık yaptılar.
Balkan savaşları sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin tüm yükünü üstlendiği Hastanelerin yanısıra, donatım ve personel sorumluluğunu kısmen
110

yüklendiği Hastaneler de vardı. ..Örneğin, genel masrafını
Harbiye Nezare~
ti'nin üzerine aldığı 2000 yataklı Taşkışla Hastanesi bunlardan biriydi. Bu
Hastane, yabancı ülkelerin Salib-i Ahmerler'i tarafından donatılırken, Hilali Ahmer de bol miktarda çamaşır, yatak takımları, ilaç, süt, yoğurt ve zal9
man zaman da hastabakıcı göndererek katkıda bulunmuştu .
Kandilli'de Prens Celaleddin Bey'in sarayının Ağalar Dairesi'ndi birtakım yardımsever kimselerin katkılarıyla kurulan 50 yataklı hastaneye de ilkin çamaşır gönderilerek yardımda bulunan Cemiyet, daha sonra bu hastanenin bütün giderlerini üstlenmişti. Bu hastanede de Hilal-i Ahmer tarafından
görevlendirilen bakıcılardan başka bir çok kimse, gönüllü olarak hastabakıcılık veya başka hizmetler yaptılalo.
Sayılanların yanısıra, Şişli'deki Süvari Karakolhanesi ve tam karşısındaki Rıza Bey Konağı'da doktor Klemor'un çabalarıyla hastaneye dönüştürülmüş, İngiltere'den ve Hindistan'dan yapılan bağışlara ek olarak Hilal-i Ahmer de bu hastaneye eşya ve türlü gereçler vermişt?l.
Savaş uzayıp yaygınlaştıkça, gitgide çoğalan yaralı akını hrşısında sağlık kuruluşları ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin çabalarının hala yetersiz kalması üzerine İstanbul'da Teşvikiye, Bebek, Kadıköy, Moda ve Erenköy'de
22
birtakım karargahlar ve kışlalar hastane haline dönüştürülmüştü .
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin hastaneler kurarken karşılaştığı sorunların
belki de en önde geleni, yer sorunuydu. Bu sorun, genellikle Hilal-i Ahmer'in başvurusu üzerine Cemiyet yönetiminin ve halkın yaklaşımına göre
çözülüyordu. Örneğin, Selanik Hastanesi kurulurken yapılan başvuru üzerine Hilal-i Ahmer'e çok sıcak bakan İttihat ve Terakki Cemiyeti, bu kentteki
İttihat ve Terakki binasının hastaneye dönüştürülerek sağlık hizmeti vermesini sağladı. Selanik Hastanesi'nin hasta ve yaralılarla doluyken işgal edilmesi, Bulgar ve Yunanlı askerlerin de burayı Hilal-i Ahmer merkezi olduğunu dikkate almaksızın ele geçirmek istemeleri, üzücü bir noktaydı. Hastanenin işgali, ancak hastane kadrosundaki Operatör Doktor Dreyfus'ün söz ko23
nusu ülkelerin konsolosluklarına baş vurmasıyla durdurulmuştu .
Hastanelere, yaralılara ve cephelerdeki genel duruma ilişkin bilgiler,
aşağıdaki Cemiyet kayıtlarının incelenmesi ile daha da belirginleşmektedir:
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"Cephelerde

mecruh düşen mecruhin kafileleri İstanbul' a gelmeye baş-

lamış idi. Hastaneleri
edilen hastanelerde
hastanelerini

tesis etmeden kalmış olan heyetler, Payitaht'ta
icra-yı faaliyete

tesis

başladılar. Hilal-i Ahmer bir taraftan

tesis ederken, diğer taraftan şehremaneti tarafından teşkil edi-

len "Mecruhin-i

Askeriye Nakliye Komisyonu"nun

imdadına geliyordu. Ce-

miyetiıniz, bu emraz-ı sariyenin mücadelesi hususunda sarf edilmek üzere bu
komisyona 7.500 lira verdi."
"Hilal-i Ahmer'in

Balkan Harbinde Tesis Ettiği Hastanelerin

Cedveli

Ber-vech-i zirdir :
Hastanelerin

isimleri

Yatak Adedi

Nefs-i İstanbul'da
Darülfünün Hastanesi

600

Kadırga Hastanesi

220

Vefa Hastanesi

150

Demirkapu Hastanesi

130

Muhacirin Hastanesi

100

GülnihaI Sefinesi Hastanesi

300

Yekun

1.500

İstanbul Haricinde ve Vilayatta:
Ayastefanos

Hastanesi

100

Hadım Köyü Hastanesi

100

Ispartakule Hastanesi

70

Edirne Hastanesi

250

Selanik Hastanesi

200

İşkodra Hastanesi

100

Çanakkale Hastanesi

230

Gelibolu Hastanesi

120

Gelibolu Seyyar Hastanesi

50

Yekun

1.220

"Balada esamisi tadad olunan hastaneler, Hilal-i Ahmer tarafından tesis
ve idaresi ve bütün mesarifi dahi temin edilenlerdir. Bundan başka Hilal-i
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Ahmer, hükümetin hastaneleriyle müessesat-ı hayriye-i saireye ve bu meyanda muhtelif bir müessese-i hayriye tarafından Taşkışla'da tesis edilmiş olan
2.000, İngiliz Hilal-i Ahmer'i tarafından Sanayi-i Nefise Mektebinde tesis
edilmiş olan 1000, Kandilli'de açılan 100 ve Bandırma'da açılan 50 yataklık
hastanelere de vasi mikyasa muavenet etti.
"Edirne'nin tarafımızdan istirdadı üzerine Hilal-i Ahmer, vaktiyle açık
olup Edirne muhasarası esnasında faaliyetten geri kalmış olan hastanesini,
yeni esaslar üzerine tesis ve bundan sonra daha açık kaldığı beş aylık bir
müddet zarfında, 2.0000 hasta ve mecruh tedavi etti,,24.
Birçok bölgeye dağılmış olanakların yetersiz kalması üzerine İngiltere'den herbiri 100 er liraya iki gezici hastane alınmış, ayrıca, iki İngiliz operatör, bir de operatör yardımcısı için anlaşma yapılarak hepsi İşkodra'ya sevk
edilmiş, böylece hasta ve yaralı askerlerin bakımı elden geldiğince sağlanmıştı. Öteyandan, Osmanlı ordusu çekilirken, Arnavutluk'un Fiyeri şehrine
sığınan askerlere doğrudan yardım yapılamadığından, İtalyan Salib-i Ahmeri 'ne 3,000 Osmanlı altını ödenerek 50 hasta ve yaralı tedavi ettirilmişti26.

DIŞ YARDIM VE BAGIŞLAR
Hükümetin savaş duyurusunun gün meselesi olduğu sıralarda, Trablusgarp'ta seferber edilmiş ekipleri bulunan Cemiyet'in en önde gelen sorunu
yine para idi. Nitekim, Balkanlar' daki gelişmeleri kaygı ile izleyen ve Osmanlılar'a karşı girişiImiş harekata bir Müslüman-Hristiyan çatışması olarak
bakan İslam toplulukları, Hilal-i Ahmer'e bağış kampanyaları başlatmakta
gecikmemişlerdi. Daha savaş duyurusu yapılmadan Balkanlar'daki İslam nüfusun büyük tehdit altında bulunduğunu gören cemaatler örgütlenmiş, Pretorya Cemaat-i İslamiyesi hemen 550 İngiliz lirası bağışta bulunmuştu2? Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti de Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yükünü
anında kavramış ve İstanbul'a yardımcı ekipler göndermişti. 25 Ekim
1912'de ilginç bir rastlantı sonucu bir Romen vapuru ile (İmparator Teriyan)
İstanbul'a varan ilk Mısır yardım heyeti 40 kişiden oluşmuştu. 24 Ekim'de
Kahire'den Alman Deniz Kuvvetleri'nde görevli Prof. Rayn'in başkanlığın113

da yola çıkarılan ikinci ekip ise 16 doktor, 10 hastabakıcı ve 30 asistandan
oluşmaktaydı. Bu heyet 200 yatak, 2 rontgen cihazı, bir ameliyat malzemesi
28
takımı ve bir de bakteriyoloji laboratuvarı getirmekteydi .

Resim - 23 : "Bakterioloji

Laboratuvarı"

Mısır'ın Hilal'-ı Ahmer'e yardımları savaş boyunca sürmüş, örneğin,
Mısırlı Prens Mehmet Ali Paşa tarafından 102.000 İngiliz Lirası gibi yüklü
bir mikdar gönderilmişti29. Bu yardımları Ocak ayı başında 150 kilo gıda,
200 battaniye izlemiş, ve hastalar için kullanılmak üzere 100 yataklık bir has3o

tane kurulacağı sözü de verilmişti

•

Mısır'dan yapılan yardımlar özellikle ilginçti çünkü yaklaşık olarak bu
yardımların Balkan savaşlarında kullanılmak üzere iletildiği sıralarda İngiliz
egemenliğinde bulunan Mısır, Trablusgarp'a gitmek isteyen Türk askerleri114

nin topraklarından geçmelerini resmen yasaklamıştı. Bu da Türk kuvvetlerinin Trablusgarp'a ancak kaçak olarak girebilmelerine yol açmıştı. Kaçak olarak giden askerlerle örgütlü olarak gidenlerin bir olamıyacağı dikkate alınınca, Osmanlılar'ın Trablusgarp Savaşını kaybetmelerinde Mısır'ın az da olsa
rol sahibi olduğunu öne sürmek herhalde bir yanılgı olmamaktadır. Öteyandan, aynı zaman dilimi içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun bir başka yöredeki sorununa Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin gönü1üolarak yardım eli uzatması ise, bu yardım kurumunun siyaset dışı kimliğine bir kanıt oluşturmaktadır.
Balkan Savaşları uzadıkça başka İslam toplulukları da Hila!-i Ahmer
Cemiyeti'ne yardım eli uzatmaktan geri kalmamışlardır. Hindistan'ın Bombay kentindeki yoksul Hint Müslümanları, bir sağlık ekibi oluşturabilmesi
için Cemiyet'e 80.000 ruble göndermişler, bunu Emasiye'den Ziraat Bankası'na Cemiyet adına gönderilen 90 Osmanlı Lirası ve savaş bağışı olarak
3ı
gönderilen 15.000 kuruş izlemişti . Kalkuta Hilal-i Ahmer Cemiyeti Veznedarı Hacı Ahmet Abdünatif Efendi kanalıyla gönderilen 1700İngiliz Lirası
32
Harbiye Nezateti veznesine yatırılırken Lahor Kentinin Müslümanları, Hilal-i Ahmer Cemiyeti için Halife'ye 300 liralık bir çek, Rangon'dan da Hilal-i Ahmer'e verilmek üzere İngiliz Sefaretine 3500 İngiliz Lirası gönderil33
mişti .Merkezi Londra olan İttihad-ı İslami Cemiyeti, savaş bölgesine gönderilmek üzere İngiltere Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne 2400 lira göndermiş, İngiltere Hilal-i Ahmer Cemiyeti ise buna iki doktor ve bir mikdar harita da
içeren gezici bir hastane heyeti de katarak Marsilya yoluyla söz konusu böl34
geye göndermişti . Öteyandan Bosna Müslümanları da 190.000 kron bağış3S

lamışlardı .
Üstüste gönderilen bu bağışların bankalarda toplanması gereği Hilal-i
Ahmer Cemiyeti'ni kadrosunu genişletmeye yöneltmişti. Kurum, hesap işlerine bakmak üzere birkaç Fransızca ve muhasebe bilen memur almak zorun~
da kalmıştı. Günlük gazeteler, bu memurların 8'er lira aylıkla işe başladıkla- .
rını da haber yapmışlardı. Böylece Hilal-i Ahmer Cemiyeti, gitgide genişleyen yardım işlevlerinin yanısıra büro hizmetleri için memurlar alarak iş arayanlara küçük çapta da olsa bir iş alanı oluşturacağını anlatmış oluyordu.
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Bu gelişmeler sırasında kaygı ve kuşku ile beklenen bir nokta da savaş
başlayınca Kızılhaç'ın ne tür bir politika izleyeceği idi. Oysa daha savaş patlamadan 12 Ekim günü Royter Ajans'tan alınan bir haber bu kuşkuya açıklık
getirmekteydi: Salib-i Ahmer, savaş çıktığı andan itibaren taraf gözetmeksi36
zin bütün çarpışanlara yardıma seferber olacağını bildirmişti . Nitekim Osmanlı İmparatorluğu 'na Osmanlı askerlerini tedavi amacı ile gelen pekçok
yabancı içeren Salib-i Ahmer heyetleri Şehir Emaneti yani Devlet tarafından
bir şükran gösterisi olarak İstanbul 'un ünlü Tokatlayan Lokantası 'nda 120
37
kişilik bir ziyafette ağırlanmışlardı . Devlet, böylesi gösterilerle Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yanında olduğunu da kantılamış oluyor, desteğe büyük gereksinmesi olan bu kurumu yalnız bırakmıyordu. Bu işbirliğinin bir göstergesi olarak devlet büyükleri de, gelen heyetleri yalnız ağırlamakla kalmamıştı. Örneğin Dahiliye Nazırı Talat Bey, olumlu bir jest yaparak bazı heyetleri
..
.38
vapura k ad ar da geçırmıştı .
Öteyandan, biraz önce değindiğimiz eş kurumların düşmanlık tanımayan
yardım ve dayanışmasını yansıtan duyurularına karşın bazen işe siyasetin de
karışabileceği ortaya çıkıyordu. Örneğin, Salib-i Ahmer'in değindiğimiz tarafsızlık bildiren mesajını bu sava yönelik başka bir haber izliyordu. Bu haber, Rusya ile sürtüşmekten kaçınan Avusturya'nın Osmanlı Ordusu'na yardımcı olmak üzere göndermiş olduğu Salib-i Ahmer Heyetini, son anda İs39
tanbul'daki sefiri kanalıyla geri çağırmasıydı • Avrupa bloklaşmasının gerçekleşmiş olduğu o sıralarda Avusturya, siyasal çıkarlarını ön plana almayı
yeğlemişti. Dünya, ulus ve toplum çıkarlarının sürtüştüğü, çatıştığı bir dönem geçirmekteydi. Bütün ülkeler "insan" olgusunu ön plan aldıklarını kanıtlamaya çalışıyorlar, ama bir yandan da birbirlerine karşı son derece dikkatli ve kuşkulu davranmaktan geri kalmıyorlardı. Toplumların, dinlerin, ırkların, ülkelerip çatıştığı Balkan Savaşı Rumeli sınırlarını zorlarken, siyasal
kaygılara, bunun yanısıra, Hilal-i Ahmer'in de siyaset dışı konumuna bir örnek, Ermeni Katolikosluğu papazlarından Aseb Siyahyan Efendi'nin gönüllü olarak Osmanlı ordusunda hizmet etmek üzere Harbiye Nezareti'ne yaptığı başvurunun geri çevrilmesiydi : Meşrutiyet devrinin eşitlikçi politikasına
karşın, yaklaşık 30 yıl önce başlayıp alabildiğine tırmanan Türk-Ermeni çatışmaları içinde devlet, böyle bir istenci onaylamada kuşku, geri çevirmek
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konusundaysa kararsızlığa düşünce, bu kimsenin uluslararası ve tarafsız kurum olan Hilal-i Ahmer hizmetinde görevlendirilmesi daha uygun görülmüştü. Bunun üzerine, Siyahyan Efendi, Osmanlı Devleti 'ne hizmet etme başvurusunu, bu hizmeti Hilal-i Ahmer Cemiyeti çatısı altında vermeye çevirmiş.40

tı

Savaş başladıktan sonra çarpışmalar sırasında basın, cepheden haberler
yansıtırken, Hilal-i Ahmer Cemiyeti faaliyetlerine de geniş yer vererek kamuoyunun Cemiyet'i benimsemesini sağlamaya çalışıyordu. Tasvir-i Efkar
Gazetesi "Darülharp'ten Mektuplar" başlığı altında Meclis-i Ayan'da da üye
olan Hüseyin Hilmi Paşa'nın başkanlığında yürütülen Hilal-i Ahmer etkinliklerinden söz ediyor, kurumun savaş cephelerinde gerçekleştirdiklerini
"Harikulade Faaliyet" olarak halka duyuruyordu. Örneğin, Balkan savaşları
sırasındaki bağışlara sık sık sütunlarında yer veriyor, yeni örgütlenmiş olan
Hanımlar Merkezi'ne yardımları için teşekkür ediyor, ve Merkez'in katkılarını da kuruş kuruş yazıyordu. Bunun da kamu oyunu kesin olarak etkileyeceği düşünülüyordu. Aşağıda değinilen Hanımlar Merkezi 'nin çabasıyla toplanan bağışlar, bu katkıların Merkez'e destek olmak amacıyla gazetelerde
41
ayrıntılı olarak verilişine bir örnek oluşturmaktadır .
"Hilal-ı Ahmer Kadınlar Merkezi'ne Nakden İanette Bulunan Hanımlar:
815 kuruş Rıza Bey Yeğen Hazretleri tarafından kurban bedeli olarak,
Gebze kasabasına tabi Aydınlı karyesi hamiyetmendanı tarafından 853 kuruş, Kartal kazasına tabi Şıhlı karyesi hamiyetmendanı tarafından, 324 kuruş
Maliye Nezareti Celilesi Hukuk Müşaviri Tevfik Beyefendi'nin haremi Saniye Hanım tarafından, 216 kuruş merhum Miralay Ali Rıza Bey'in haremi
Emine Hanım tarafından kurban bedeli.
Samsun-Sivas hattı Heyet-i Fenniye Müdürü Cevdet Beyefendi Refikası
Hanımefendi vasıtasıyla Samsun hanımefendilerinden toplanan ianet. 648
kuruş Alizade Hamdi Bey'in haremi hanımefendi tarafından, 424 kuruş Samsun Sivas hattı Şubat-i Fenniye Reisi Mühendis Nuri Bey'in haremi hanımefendi, 304 kuruş Bekir Paşa Hazretleri 'nin haremi hanımefendi, 108 kuruş
Samsun-Sivas hattı mühendislerinden Naşit Bey'in haremi tarafından, 108
kuruş Hacı Hüseyinzade Bedreddin Bey'in haremi tarafından, 108 kuruş Re117

is Efendinin haremi hanımefendi tarafından, 54 kuruş Samsun-Sivas hattı
ressamlarından Muhiddin Bey'in haremi tarafından, 100 kuruş Galizade
Hamdi Bey'in katibi Süreyya Efendi 'yle haremi tarafından 80 kuruş Hefak
tüccarlarından Hacı efendinin haremi tarafından, 424 kuruş Samsun-Sivas
hattı Heyet-i Fenniye müdürü Cevdet Beyefendi'nin haremi hanımefendi, 20
kuruş müşarinileyhin nezdinde Hacı Hanım efendi, 40 kuruş tüccarlardan Said Efendi'nin haremi tarafından, 40 kuruş Belediye Reisi Necib Efendi'nin
haremi tarafından, 40 kuruş Belediye doktoru Kamil Bey'in haremi tarafından, 40 kuruş Şükriye Hanım tarafından, 20 kuruş mühendis Akif Bey'in validesi tarafından, 20 kuruş Papasyan Efendi'nin madaması tarafından, 20 kuruş madam Teveatlıyan tarafından, 20 kuruş ressam Erstaki Efendi'nin validesi tarafından, 20 kuruş Hamid Ağa'nın haremi tarafından, 20 kuruş Muhasebeci Tevfik Bey'in haremi tarafından 20 kuruş Nacim Efendi tarafından,
30 kuruş merhum yüzbaşı Hacı Ağa'nın haremi tarafından, 10 kuruş Başkatip Ağvebiyan Efendinin valdesi tarafından ita olunmuştur.
"Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi' ne Eşya Hediye Eden Hanımlar:
İzmit mutasarrıfı Muhiddin Paşa haremi Makbule Hanımefendi'nin vasatısıyle İzmit'te bazı hanımlar tarafından 25 parça çamaşır Hilal-i Ahmer
Kadınlar Merkezi' ne teslim olunmuştur.
Gebze kazasına tabi Aydınlı karyesi hamiyetmendanı tarafından Hilal-i
Ahmer Kadınlar Merkezine Hüsnü Efendi vasıtasıyla 167 parça çamaşır hediye olunmuştur. Kartal kazasına tabi Şıhlı karyesi hamiyetmendanı tarafından Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi'ne çamaşır ve on işlemeli mendil hediye olunmuştur.
"Kimyager Derviş Paşa'nın kerimesi hanımefendi tarafından on takunye, on sargı, on fanile on çift çorap Divanyolun' da merhum Girit' li Refet
Efendi' nin kerimesi Afet hanım tarafından dört çift çorap, dört gömlek, dört
adet don, Haznedar Çiftliği sahibi Süleyman Bey tarafından 54 arşın pazen,
basma, Rehber Tahsil Mektebi inas kısmı muallimi Feride Hanım tarafından
sekiz çift çorap, muallim Ayşe, Cazibe, Bedriye, Makbule hanımlar tarafından 113 çift çorap ita olunmuştur.
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"Nakden İanatta Bulunan Zevat-ı Kiram Merkez-i Umumiyeden :
İanat-ı Mecidiye 20 kuruş hesabıyla, 216 kuruş Temyiz Mahkemesi Azasından Nafiz Bey' den, 216 kuruş Temyiz Mahkemesi Azasından Şevki
Bey' den, 108 kuruş İstinaf Mahkemesi Azasından Vasif Bey' den, 108 kuruş
Bidayet Mahkemesi Azasından Raşit Bey' den 108 kuruş Bidayet Mahkemesi azasından Hacı Arif Bey' den, 50 kuruş, Bidayet Mahkemesi aza mulazımı
Mustafa Sadık Bey' den, 20 kuruş Tanzimat Dairesi İkinci Sınıf Muavinlerinden Ziya Bey' den, 54 kuruş Mülkiye Dairesi Birinci Sınif Mülazımlarından
Nuri Bey' den, 108 kuruş Mazbata Kalemi Mümeyyizi Bertu Bey' den, 5 kuruş
Mazbata Kalemi hulefasından Agah Bey' den, LOkuruş Mazbata Kalemi hulefasından İzzet Bey' den ..."
Basının sık sık duyurduğu başka bir önemli sorun da hastanelerde bakım
ve genel hizmetler için gereken malzemenin sağlanmasıydı. Bu da çoğu kez
bağışlara, para ve malzeme olarak halkın yaptığı ve yapacağı yardımlara bağlıydı. Yine destek amacıyla günlük gazeteler, hastalara ve cephedeki askerlere verilmek üzere yatak yorgandan et kavurması gibi dayanıklı gıda maddelerine kadar her türlü bağış yapan kimseleri duyurmaktan geri kalmıyordu.
Uzun listelerle bu kimselerin adları ve yaptıkları bağışlar, yukarıda ömeklendiği gibi, yayınlanıyordu 42.
Gönüllü (fahri) hastabakıcılık alanında özendirici olabilmek için Yanya
Hastanesi'nin Başhekimi Ali Derviş Bey'in eşi Madam Antoinette'in gönül43
•

lü hastabakıcılık üstlendiği de gazetelerde iri puntolarla yer almıştı

Devletin içinde bulunduğu darboğaz ve türlü olanaksızlıklar anımsanınca küçümsenemiyecek bu katkılar, savaş mağduru halka ve özellikle kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan göçmenlere olanaklar sağlamak üzere kullanılıyor, onları bir parçacık da olsa rahatlatacak önlemler bu bağışlar
sayesinde alınıyordu.

BALKAN GÖÇMENLERİNE YARDIM
Cemiyet, cepheden hastanelere yaralıların naklinde de yol ~oyunca taşı119

nanların gerek gıda gerek sağlık gereksinmelerini karşılamak üzere önlemler
almıştı. Kurum, sağlık heyetleriyle görüşmelerden sonra Çerkezköy'de, Çorlu'da, Lüleburgaz'da, Kuleli'de, Burgaz'da ve Pavlu'da gıda dağıtım istasyonları açtı. Buralardan geçen yaralılara ekmek, çorba, çay, kahve, yoğurt,
bisküvi dağıtılıyordu. İstasyonlardan çoğu, Merkez'i çalışmaları hakkında
bilgilendiriyorlardı. Bunlara bir örnek, Çerkezköy Hilal-i Ahmer'inden çekilen aşağıdaki telgraftır :
Ek-3
İstanbul Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumiyesi
Menıil Heyet-ı Sıhhiyesinden Abdülkadir Bey' le görüştük. Ahval ile mütenasip surette ve muntazam bir program dahilinde lfa-yı vazlfeye mübaşeret
olunduğu maruzdur efendim.
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Ayastefanos' ta

ç erkezköy

Hilal-i Ahmer Mutfak Memuru
Namzna Yusuf

Yardım İstasyonlarının bulundukları yerdeki çalışmalarında kendilerinden beklenen hizmetleri görebilmeleri doğalolarak personel ve araç-gereç
gibi alt yapı gerektirdiğinden, alet-edevattan görevli memurlara kadar bu tür
gereksinmeleri sağlamayı Cemiyet üstlendi. Özellikle Sirkeci'deki aş ünitesinde binlerce kişiye gıda maddeleri dağıtıldı. Güç ve zorlayıcı yolculukların
getirdiği sağlık sorunları, özellikle de bu ara baş gösteren kolera salgını üzerine her aş ünitesine birer de doktor atadı.

HİLAL-İ AHMER KOLERA İLE SAVAŞıYOR
Hastanelerde hastaların bakımı ve tedavileri yapılırken hızla yayılmaya
başlayan kolera gerçekten de başlıbaşına bir sorun oluşturmuştu. Salgının
büyük tehlike yaratması üzerine, Hilal-i Ahmer Merkezi'ne yerel yetkililerden çaresizliklerini anlatan ve yardım isteyen mesajlar gelmeye başladı. Örneğin, Ayastafanos Hilal-i Ahmer'i 'nden telgrafla şu istek yapılmıştı :
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Ek - 4
TELGRAFNAME
Der-aliyye Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisine
Kolera burada bütün manasıyla icra-yı hükmediyor. Vesait-i sıhhiyeden
mahrumuz. Bir dezenfekte makinemizi bile hala alamadık. Eli kolu bağlı oturulmakta. Mevkiimiz gayet vahim ve müşküldür.Vazife tebeddül etti. Her halde ecza-yı sıhhiye intizarındayız, zira bizim de hayatımız tehlike tahtıdadır.
Ferman.
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Ayastafanos Hilal-i Ahmer
İdare Memuru Nizamettin
Koleranın bulaşıcı olması nedeniyle hastalar kadar hastalarla temas etmiş olan askerlerin mikrop taşımaları ve yaymaları olasılığı üzerine hastalar
gibi onların da ayrı kesimlerde barındırılmaları büyük zorlamalara yol açmıştı. Koleraya yakalananlara da yine Sirkeci ünitesinde sürekli bakım yapıldı
(44). Hastalığın yayılmasını önlemek için sürdürülen mücadeleye karşın kolera, çok kısa zamanda yayılıyordu. Örneğin, Kırkkilise'de koleraya yakalanan askerlerin sayısı beş altı gün içinde bini aşmış, bunun üzerine Ordu Sıhhiye Dairesi hastalık şüphesi olan askerleri toptan İstanbul'a göndermişti.
Ancak, bu askerlerin halka ve öbür askerlere hastalık bulaştırma olasılığı
üzerine hastalıklı askerlerin hepsi büyük camiIerde yine aynı hastalığa tutulmuş sivillerle birlikte karantinaya alınmıştı. Ayasofya Camii'ndeki 3600,
Sultan Ahmet Cami'indeki 1200, Nuruosmaniye'deki 450 ve Mahmut Paşa
Cami'indeki 1250 askere tecrid süresi sona erene kadar her gün savaş koşullarında bulunması çok zor gıda maddeleri, örneğin, ekmek, etli patates, veya
45
pilav dağıtılmıştı .
Yemekler, camiIerin önünde kurulan gezici mutfaklarda Evkaf Nezareti'nden getirtilen kap-kacakla pişirilip dağıtılıyordu. Halka günde kişi başına
bir okka ekmek verilmesi hesap edilmişti. Yalnız Ayasofya Camii 'ndekilere
dağıtılan ekmek günde 3600 okka tutuyordu. Halk arasında kolera belirtisi
gösterenlerse derhal bu hastalık için ayrılmış hastanelere taşınıyor, buralarda
121

da hastalann bakım ve doktor gereksinmeleri yine Hilal-i Ahmer tarafından
46
karşılanıyordu .

Resim: 24

Hilal-i Ahmer, Çatalca cephesinde de kolera ile mücadele etmek üzere
250 şer yataklık birkaç baraka hastanesi kurmuştu. Görülen gereksinme üzerine Hadımköy, Ayastefanos ve Ispartakule'de de 75'şer yataklık çadır hastaneleri kurulmuştu 47. Almanya ve İngiltere'den getirtilmiş bu tek veya iki
katlı çadırlarda en gelişmiş teknoloji ürünü gereçlerle çok düzenli hizmet verilmiş, Hilal-i Ahmer bu hastanelerde çalıştırdığı personeli gezici hekim ve
hizmetli kadrolarından sağlamıştı. Kolera salgını boyunca öncelikle bu hastalığın bakımına eğilen hastaneler, kolera tehlikesi giderildikten sonra normal hastane hizmeti vermişlerdir 48.
Askeri Sıhhiye Dairesi ile Hilal-i Ahmer'in ortak ve yoğun çalışmaları
sonucu, kolera salgınının büyük ölçüde önü alınmıştı. Hilal-i Ahmer, bu daireye de çamaşır ve ilaç gibi gereksinmeler sağlayıp daha ileri katkılarda bu122

lunabiIrnek için Amerika'dan nakliyesini sağladığı 30 araba sipariş ederek
bunları Askeri Sıhhiye Dairesi'ne bağışladı. Balkanlar'dan gelen göçmenler
arasında da koleranın yayılması, ayrıca, göç yolu boyunca taşınması, daha
başka önlemler alınmasını gerektirdi. Sirkeci'ye gelen hasta göçmenleri İstanbul 'un çeşitli hastanelerine ulaştırmak içinse Cemiyet, sadece taşıma be49
deli karşılığı olarak dörtbin altın lirayı aşan harcama yapmıştı •

SAGLIK HEYETLERİ
Savaşın doğurduğu drama bir noktadan sonra kayıtsız kalamayan Osmanlı İmparatorluğu dışında kurulmuş Hilal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer kurumları da değinilen merkezler dahil birçok yerde hizmet verdiler. Bu heyetler Hi~al-iAhmer tarafından gerekli yerlere yerleştirildiler. Mısır, Hindistan,
Romanya, Almanya, Avusturya Macaristan, Amerika, Belçika, Fransa ve
Rusya'dan gelen Hilal-i Ahmer heyetleri aşağıda belirtilen yerlerde çalıştılar:
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Resim - 25 : "Hilal-j Ahmer Hadımköy Hastanesi Heyet-i Sıhiyesi
(Ortada Ser-Tabib Doktor Burhanettin Bey)"
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Mısır Hilal-i Ahmer heyetleri;Hadımköy Hastanesi, Beylerbeyi Hastanesi Ayastefanos Hastanesi, Maltepe Hastanesi, Yedikule Hastanesi, ayrıca,
Selanik-İzmir arasında binlerce göçmen taşımış olan Bahri Ahmer vapurunso
da, ayrıca da cephede gezici hastaneler kurarak hizmet vermişti:

Resim - 26 : "Hilal-j Ahmer Hadımköy Hastanesi'nde

Mecruh Nakliyatı"

Yardıma koşan Hindistan Heyeti, cephelerde kurduğu gezici hastanelerin
yanısırası Haydar Paşa Hastanesi, Darülfünun Hastanesi, Kadırga Hastanesi;
Romanya Heyeti Darülfünun ve Darüşşafaka Hastanelerinde, İngiliz Heyeti
hastane haline dönüştürülen Sanayi-i Nefise binasında, ayrıca Beykoz ve
Alibey Çiftliği şubelerinde, Ayastefenos 'ta oluşturulan kolera hastanesinde
hizmet etmişlerdi (Ek: 5).
Romanya Salib-i Ahmer Heyeti bir Avusturya vapuru ile Dedeağaç'a
gönderilmiş se de, oraya varıldığı gün Bulgar çetelerinin katliama başlamaları üzerine Trieste'ye geçmek zorunda kalmıştı. Vapur ve içindeki sağlık heyeti herhangi bir adım atamadan silah bırakışma imzalanınca da heyet Romanya'ya dönmüştü.
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Alman Salib-i Ahmer Heyeti ise Gümüşsuyu Hastanesi'nde,
Macaristan, Amerika ve Belçika heyetleri Taşkışla'da;
tan Büyükelçisi'nin

Taşkışla Hastanesi'nde

nımların hizmet vereceklerine

Avusturya-

(Avusturya-Macaris-

Avusturya heyeti ve gönüllü ha-

ilişkin Besim Ömer Paşa'ya mektubu Ek - 6

olarak verilmiştir). İsveç ve Felemenk heyetleri Mekteb-i Harbiye Hastanesi 'nde, Fransız Heyeti Eşref Paşa ve Etfal hastanelerinde;

Rusya Heyeti ise

Sen Nikola Hastanesi'nde
s2
mış.ier d.ı .

kadar hizmet et-

ve genellikle silah bırakışmaya

Salib-i Ahmer ve Hilal-i Ahmer cemiyetleri tarafından gönderilen heyetlere sayılan ülkelerde yaşayan Osmanlılar'la

bu ülkelerde öğrenim görmekte
s3

olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti üyesi gençler de katılıyorlardı

.

Bütün bu has-

tanelerde Türk ve yabancı hanımlar da gönüllü hastabakıcılık"yapmaktaydıS4

Iar .

GÖÇLER

ve

Balkanlar'dan
dönüşmüş,

GÖÇMENLER
savaşla başlayan göçlerse kısa zamanda kitle göçlerine

düşmanlar

tarafından

toprakları

işgal edilen Türkler, canlarını

zorla kurtarıp Trakya başta gelmek üzere İmparatorluğun
sığınmaya

başlamışlardı.

çeşitli kesimlerine

Aralık ayı başında silahbırakışmanın

imzalanma-

sıyla göç hareketi daha da hızlanmış, göçmenler, Edirne ile İstanbul arasında binlerle yığılmışlardı.

Başkentin

sokakları ise beraberlerinde

mallarını ve hayvanlarını

getirmiş göçmenlerle

taşınabilir

dolmuştu. Gelenlerin çoklu-

ğu üzerine Hilal-i Ahmer Genel Merkezi derhal gelen göçmenlere yardım kararı aldı. Cemiyet, Nizamnamesi

gereği bir yıllık gelirini aşmamak kaydıyle

kasadan göçmenlere yardım için uygun bir mikdar ayırdıSS. Ancak, bu mikdar 3-4 bin liradan fazla olamıyacağından,

bağışlara ağırlık verilmesi karar-

laştırıldı. İlk önlem olarak da Darülfünun tatil edilerek binaları gelenlere sağlık hizmeti vermek üzere Hilal-i Ahmer tarafından yönetilen hastanelere dönüştürüldü.
Binlerce insanın günlerce kilometrelerce

yollarda yürüyerek yol almala-

rı, bu kimseleri her bakımdan mağdur ediyordu. Özellikle sağlığı iyi olma125

yanlar perişan duruma düşüyorlardı. Hilal-i Ahmer hasta ve yaralılar başta
gelmek üzere göçmenlere uzun yollarda bakım için Edirne-İstanbul arasında
Pavlu, Sofiler, Dimetoka, Çerkezköy, Lüleburgaz ve Sirkeci'de de 6 istasyon
hazırlatmıştı. Bu istasyonların ve personellerinin her türlü donatım ve gereksinmelerini Hilal-i Ahmer Cemiyeti üstlenmişti. Açılan 200.000 liralık kredi
ile herbirinde 200'er yatak, beşer doktor ve birer operatör bulunan hastaneler, gerekli ilaç, pansuman malzemeleri ayrıca hasta ve personel için hazırlanmış giysilerle de donatılmışlardı. Hastanelerde görevlendirilen asistanlar
da alanlarında yetişmiş kimselerdi. Bu kimseler ya tıp öğrencileri ya da mezunlarıydı. Edirne Hastanesi en uç nokta olarak en çok sayıda yaralıya kucak
56
açma durumunda olduğundan burada 28 asistan bulunduruluyordu •

Resim - 27 : "Hilal-j Ahmer Ayastefanos

Seyyar Hastanesi"

Göçmenler geldikçe Hilal-i Ahmer'e daha önceleri de yardımcı olan Mısır Hilal-i Ahmer'i gibi kuruluşlar da el uzatmakta gecikmediler. Örneğin, 20
günlük sürekli bir kaçıştan sonra "Kabe-i Sultaniye" olarak anılan İstanbul'a
sığınmış göçmenlerden 1347'si Pake Vapuru ile İstanbul'a geldiklerinde
Malta Kışlası'na yerleştirilmiş, burada kendilerine Mısır Hilal-i Ahmer Ce126

miyeti tarafından battaniyeler dağıtılmış, koleralı1ar başta gelmek üzere, hastalar bakıma alınmışlardıS? Koleraya karşı mücadele için önceden de belirtildiği gibi ilkin Çatalca cephesinde 2S0'şer yataklı baraka hastaneleri kurulmuştu. Göçmenlerin gelmesiyle kolera vakalarının çoğalması üzerine de
Ayastafenos ve İspartakule'deki çadır hastanelerinden yolculuk yapabilecek
durumdaki hastaların elverdiğince daha iyibakım görebilmeleri için İstanS8
bul' a taşınmalarına çalışılmıştı .

Resim - 28 : Hilal-j Ahmer Çayhaneleri

Hastalığın yayılmaması için alınan önlemler özellikle Edirne'de iyi sonuç vermişse de nakil için gösterilen büyük özene karşın, bütün hastalar İstanbul'a taşınamamıştı. Çatalca hattı boyunca özellikle Hadımköy'de yoğun
kolera vakaları görülmesi üzerine Hilal-i Ahmer Cemiyeti, gereken yerlere
hastane çadırları, personel ve araç-gereç sevk etti. Kolera salgının önü alınıns9
ca bu ara hastaneler işlevlerine normal hastaneler olarak devam ettiler • Bu
önlemler ve girişimlerin yanı sıra, kolera salgını sırasında Belediye, halkın
mikrop taşıyan sulardan içerek hastalığın daha da yaygınlaşmasına yol açmasını önleyebilmek için kaynatılmış su dağıtarak halkın bu suları içmesini
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yaygm olarak duyurdu. Hilal-i Ahmer Cemiyeti de Şehir Emaneti'nin bilgisi
ile bütün belediye merkezlerinde ve Evkaf-ı Humayun'da, Ayasofya'da,
Eyüp Sultan'da ve sürekli olarak adları duyurulan başka yerlerde çayhaneler
kurarak her sabah ve akşam halka koleraya karşı su yerine içimi önerildiğin6o
den, çay dağıtmayı üstlenmişti •
Hilal-i Ahmer, o sıralar kurulmuş olan Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi
ve onunla çalışan Sanat Evi ile birlikte sayıları gitgide çoğalan İstanbul' daki
göçmenlere yardım seferberliğini sürdürürken göç edilen yerlerden de sürekli olarak bağışlarla desteklenmekteydi. Hanımlar Merkezi'yse verdiği gönüllü hastabakıcılık hizmetinin yanı sıra özellikle İstanbul' a gelen göçmenlere
ve bunların yanı sıra, Tıp Fakültesi, Beyoğlu Belediye Hastanesi, Taş Kışla,
Kandilli, Üsküdar, Ayastafanos ve Doktor Freye Hastanesi gibi hastanelere
yaralılara verilmek üzere gömlek, çamaşır, terlik gibi gereksinmelerle ecza
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malzemeleri, yüzlerce kinin, vazelin, pamuk, sargıbezi de sağlamıştı • Öteyandan, yüzyıllardır kendilerine yurt edindikleri yerlerden kitlelerin kopmasına karşın buralardan ayrılmayıp kalanlar da olmuştu. Gerek bu kimseler,
gerekse savaşa karşın, zulme uğrayanlara yardım duygusunu yitirmemiş
olanlar bu savaş mağdurlarına yardım amacıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne
ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışmışlardır. Örneğin, Selanik yerlilerinden ve yabancılardan bir grup, buradan göçenlere ilk aşamada 1000 lira
göndermiş, bu para Hilal-i Ahmer'in o anda göçmenlere ayırabildiği 5000 liraya ek destek olmuştu. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Heyeti idare üyeleri de göçmenlere bizzat eşya 62 çamaşır ve para yardımında bulunmuşlardı (Ek: 7 a-b).
Balkan savaşlarında gelen göçmenlere ev, iş, bakım, yiyecek, giyecek
ulaştırabilmek savaşta çok hırpalanmış devletin tek başına üstesinden gelebileceği bir iş değildi. Bu bağlamda, göçmenlerin nakilleri ve gereksinmelerinin karşılanması için Kurum'a yapılan her türlü yardım, iyi bir koordinasyonla kullanıldığından devlete büyük destek olmaktaydı. Cemiyet'in Hanımlar Merkezi'nin göçmenlerin kendilerine yeterli hale gelebilmelerini sağlayabilmek açısından onları Sanat Evi 'nde üretgen duruma getirmesi (Bk : Hanımlar Merkezi bahsi) gerçekten yadsınamıyacak bir yararlılıktı. Yaşanılan
kötü günlerde Hilal-i Ahmer önemini bütün ülkeye birkez daha anlattı. Örne128

ğin, Haziran ayında Rumeli'den İzmir'e, Manisa'ya, Denizli, Salihli ve Alaşehir'e gönderilen 450 kadar göçmeni kardeş kuruluş Mısır Hilal-i Ahmer
63
Cemiyeti'nin varupunun taşıması bu destekler arasındaydı •

HİLAL.İ AHMER DOKTORLARı TUTUKLANıYOR
Birçok ülkeden gelen Salib-i Ahmer dayanışmasına karşın batı ülkelerinin hepsinin bu yansızlığı sergilemediklerine değinmiştik. Balkan savaşları
sırasında Osmanlı İmparatorluğu 'nun yitirdiği önemli bir yöre de Makedonya idi. Selanik, Yunanlılar'a teslim edilirken, buradaki Hilal-i Ahmer Hastanesi Müdürü Dr. Nazım Bey'i tutuklatmak için, Yunan askerleri, uluslararası değerleri hiç sayarak hastaneyi işgal etmeye kalkışmışlardı. Bu girişim
üzerine Hilal-i Ahmer ile çalışan Selanik Belediye Hastanesi Başcerrahı
Fransız Doktor Dreyfus 'un, tarafsızlığı uluslararası kurallarla saptanmış hastanenin işgalini önlemek için kesin tavır alarak İngiliz ve Fransız konsolosluklarının bu haksız adıma dikkatini çektiğine değinmiştik. İlginçtir ki Doktor'un Yunanlılar'a karşı bu hareketi, onlar gibi Osmanlı'lara karşı savaşmakta olan Bulgar subaylarının beğenisini kazamış ve hastane, Bulgar askerlerinin güvencesine alınırken Dr. Dreyfus'de davranışından dolayı Bulgarlar
.
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tarafından kutlanmıştı . Oteyandan hastanenin işgalden kurtulmuş olmasına
karşın Hilal-i Ahmer doktoru Dr. Nazım Bey, Hilal-i Ahmer Teşkilat Başkanı, ayrıca Belediye Hastanesi Müdürü Yunanlılar tarafından tutuklanmış,
hatta uzun bir süre kendilerinden hiçbir haber alınamamıştı. Ancak uzun
araştırmalar sonunda aranılan doktorların Yunanlılar tarafından götürüldükleri Eğriboz Adası'nın "Kalkis" kasabası hastanesinde oldukları anlaşılmıştı.
Selanik Hastanesi 'nde Hilal-i Ahmere ait birçok araç ve gerece el konmasıysa Fransız Konsolosu'nun bizzat oraya gelmesi ile durdurulmuştu. Diplomatik
görevlilerin işe karışması ile önü alınan değindiğimiz işgal girişiminde, ayrıca, Doktor'un tutsak alınıp Selanik'den götürülmesinde Selanik Salib-i Ahmer
Cemiyeti'nin kayıtsızlığı özellikle dikkat çekicidir.Bu kayıtsızlık o zaman ya65
bancı gazetelerin bile eleştirilerine hedef olmuştu . Bu gibi olaylara bir başka
örnek de savaş başladığında Pire'de (Yunanistan) bulunan Hilal-i Ahmer
Cemiyeti üyelerinden Doktor Hasan Fehmi, Abdullah Cevdet, Operatör
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Emin Bey ve beraberlerindeki Cemiyet görevlisi Cemalettin Efendi'nin Yunanlılar tarafından tutuklamasıydı. Bu durumun derhal düzeltilmesi için istekler yapılmış, olay Viyana'daki Osmanlı Büyükelçisi Hüseyin Hilmi Paşa'ya kadar uzanmış, ve serbest bırakılan doktorlar, limandaki Dacia adlı Ro66
men gemisine bindirilerek İstanbul'a gönderilmişlerdi . Öteyandan, işgale
uğrayan Selanik ve dolaylarında Müslümanara uygulanan zulüm, Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti adına bir protesto ile İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey'e iletiImiş, bunun üzerine yetimlerle savaş yaralılarını ateş hattından İstanbul'a getirmek üzere bir İngiliz vapurunun görevlendirdiği Mısır
67
Hilal-ı Ahmer Cemiyeti'ne bildirilmişti •
Bu gelişmeler bir yandan uluslararası anlaşmalara karşın Trablusgarp örneğinde de görüldüğü gibi Balkan savaşlarında da yardım kurumlarının bütünüyle tarafsız ve politika üstü tutulmadığının göstergeleri oluyordu. Bir
başka bakış açısıyla da Balkan savaşlarının yalnız Osmanlılar'la Balkan ülkelerinin karşılıklı savaşı olmayıp Osmanlı karşıtlarının kendi aralarındaki
anlaşmazlığı sonuçlandırmaya ve çözmeye çalıştıkları bir savaş olduğuydu.
İşte bu özellik, söz konusu savaşların gereksiz uzamasının çok boyutlu nedenlerini açıklamaya yetmektedir. Nitekim savaşlar uzadıkça daha da artan
yaralılara eğilebilmek için Hilal-i Ahmer de sürekli çabalarını arttırmak zorunda kaldı. Cepheden gelen yaralıları karşılayabilmek için Emirli yöresinde
de bir hastane kurdu ve Gelibolu yöresine de türlü türlü yardım malzemeleri
.. der d.ı68 .
gon

KAYIPLAR VE ESİRLER
Öteyandan, Hilal-i Ahmer'in savaş sırasında beki de olup bitti ile ilgilenrnek durumunda kaldığı bir husus, kayıplarla kendilerinden haber alınamamış askerlerin durumları idi. Aileler, haber alamadıklan yakınlarını askeri
makamlardan sorup aydınlanamayınca, bütün beklentilerini Hilal-i Ahmer'e
çevirmişlerdi. Yakınları hakkında bilgiyi ancak ve ancak İnsanların yaralarını sarmak üzere geliştirilmiş bu kurumdan alabileceklerini düşünmekteydiJer. Bir başka deyimle, sorunların Hihıl-i Ahmer'e yöneItilmesi, Cemiyet'in
en güvenilir yardım noktası, en çaresiz anlarda baş vuracak yer olarak tanın130

ması sonuncuydu. Hilal-i Ahmer bu temasları kurmuş, aranan kişilerin durumlarını öğrenip ailelerine iletmeye çalışmıştır. Aşağıda, Hilal-i Ahmer'in
her harpte olduğu gibi Balkan savaşında da verdiği bu hizmete iki örnek sunuyoruz. Bunlardan ilki kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybetmiş, ikincisi
69
de esir düşmüş iki askere ilişkin bilgilerdir ,7o :
Ek 9 (a)

"Dersaadette: Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisinde Üseraya Muavenet Komisyonu Riyaset-i Aliyyesine:
20 Mart 329 (1913)
Maruz-ı Acizanemdir
Edirne Cisr-i Mustafa Paşa Kasabası ahalisinden iken iki sene mukaddem
Yalova kazası tapu kitabeti refikliğine tayin olunan merbut pusulada künyesi muharrer Rahmi, ihtiyat efradından bulunması hasebiyle seferber emrinin
sudurunu müteakip. hemen Edirne' ye giderek vazlfe-i askeriyesini deruhte
eylediğini ve evvelce hizmet-i muvazzafasını lfa eylediği Piyade Onikinci
Alay' a dahilolduğunu buradaki valdesine mektupla bildirmiş ise de bu kere
Edirne' nin sukutu neticesi merkum Rahmi' nin taht-ı esarete düşmüş veyahut
mertebe-i şehadete ihraz eylemiş olmasından Cemiyet-i muhteremeleri vasıtasıyla Bulgaristan' da üsera meyanında taharri ve hayatından malumat itası ihtiyar valdesinin vaki olan rica ve istirhamı üzerine arz ve beyan-ı keyfiyete ibtidar kılındı efendim.
19 Mart 329
464
Yalova Kazası NüfuZ Katibi
cevap yazıldı
Mühür: Süleyman bin İsmail Hakkı
24 Mart 329
Ek 9 (b)

Harbiye nezareti
. Sıhhiyye Dairesi
Şube

726
3922 evrak ın

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Riyasetine
Hülasa : İhtiyat zabitlerinden İsmail
Efendi' nin Maltepe Hastanesi' nde
vefat ettiğine dair
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Saadetlü Efendim Hazretleri
4 Haziran tarih ve 329 95 numaralı tezkire-i saadetleri cevabıdır. Ankara Redif Taburu Dördüncü Bölük ihtiyat Zabitlerinden ismail Efendi ibn-i
Satılmış 8 Teşrin-i sani 328 tarihinde Maltepe Hastanesi' nde vefat ettiği ve
mütevaffa-yı mumaileyhin keyfiyet-i irtihali hakkında Sıhhiyye istihbarat
Kalemi'nin 67 numrolu ve 26 Mart 329 Tarihli muhtırasıyla Piyade Dairesi' ne malumat verildiği kayden anlaşılmış olmağla keyfiyetin ailesine tebliği
ricasıyla teyid-i ihtiram olunur. OLbabda irade efendim hazretlerinindir.
9 Haziran 330

524

Sıhhiye Reisi Muallim
namına
imza

Savaş sırasında Salib-i Ahmer ve Hilal-i Ahmer hedeflerine ulaşmaya
çabalar ve birlikte çalışma istençlerini gözler önüne sererken ilginç rastlantılarla da karşılaşılıyordu. Örneğin, İstanbul' da düzenli olarak yapılan Cuma
Selamlığındaki resmi törende İstanbul'daki Romanya Salib-i Ahmer Cemiyeti üyeleri, Hind ve Mısır Hilal-i Ahmerleri üyelerinin yanında yer almışlardı?ı. Bu hareket, kuşkusuz Salib-i Ahmer adına bir iyiniyet gösterisiydi. Birliktelik istencine daha önemli bir gösterge, savaş esirlerinin bulunması girişimidir. Bu konuda ilk karar 1912 yılında Washington'da Hilal-i Ahmer Cemiyeti adına Dr. Besim Ömer'in de katıldığı uluslararası konferansta ele
alınmış, savaş esirlerinin aileleri ile irtibatlarının sağlanması, esirlere gidecek
eşya, bağış ve armağanların sahiplerine ulaştırılması için bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştı. Balkan Savaşları çıkınca da Belgrad' da Cenevre
Konsolosluğu 'nun "Salib-i Ahmer Merkezi Umumisi 'nin gözetimi altında"
bir acenta kuruldu. Belgrad'daki Hilal-i Ahmer Cemiyeti de bunu 16 Kasım
1912 tarihli yazı ile dikkate aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nda da uygulanacak
bu işlev için 30 Kasım'da İstanbul'da bir 'Usera Komisyonu' kuruldu. Komisyon, 1 Aralık'ta çalışmalarına başladı.
Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ'da esir düşmüş Osmanlılar için Bulgar yönetimindeki uluslararası komisyon eliyle esir defterleri istendi. Harbiye Nazırı eliyle de Osmanlı ordusundaki düşman esirlerinin defterleri, Bulgaristan'a gönderildi. Gazetelerde duyurular yapıldı ve Komis132

yon, 12 Şubat'ta halkın başvurularına açıldı. Haftanın belli günlerinde kabul
edilen başvurular hemen 4350'ye ulaşıverdi ve birçok ailelerin ve esir düşmüş kimselerin Merkezle bağlantıları sağlandın.
Esirlere ilişkin bütün iyiniyetli girişimlere karşın, savaşan bütün taraflardan yüzlerce savaş esirinin her türlü yoksulluk ve sıkıntı içinde kalması, savaşın tahrib ediciliğini ve savaşlarda insanlık kurallarının hiçe sayıldığını
birkez daha gözler önüne sermiştir.
Hilal-i Ahmer'in Balkan savaşlarında devlete yardımı çarpışmalarla son
bulmadı. İlkin Bulgaristan (29 Eylül 1913'te İstanbul Anlaşması) sonra Yunanistan (14 Kasım 1914'te Atina Anlaşması) daha sonra da Sırbistan (13
Mart 1914) ile barış anlaşmaları imzalanmasına karşın bu ülkelerdeki esirlerin yurda dönmeleri, çok büyük sorunlar yaratmıştı. Binlerce Türk esirinin
hem esir oldukları ülklerde karşılaştıkları sağlık sorunları, hem de dönüşleri
ve yolculuk sırasında ortaya çıkan sağlık sorunları ile Hilal-i Ahmer büyük
ölçüde ilgilenmek zorunda kalmıştı. Örneğin, barışın imzalanmasından sonra olanaksızlık1ar dolayısıyle geri dönemiyen Bulgaristan'da özellikle Rusçuk' daki binlerce Türk esiri arasında yayılıveren lekeli humma hastalığının
haberi alınınca, dört ünlü doktor ve yaklaşık kırk hastabakıcıdan oluşan bir
heyet Hilal-i Ahmer tarafından Bulgaristan'a gönderilmiş, giden kimselerin
özverili çabaları sayesinde, hastalığa yakalananların büyük bir kısmı, bakılıp
73
.

iyileştirildikten sonra geri getirtilmiştir

DOGAL AFETLERDE HİLAL-İ AHMER
Balkan savaşları sırasında Hilal-İ Ahmer'in tüm etkinlikleri sadece asker
veya sivil yaralılarla hastalara bakmak ve göçmenlerle ilgilenmekle sınırlı
kalmadı. çarpışmalar sürerken, Edirne'de 1912 yılı Temmuz ayında meydana gelen deprem, sonra da Burdur ve Isparta depremleri ve bunu izleyen kolera salgınında da yardıma Hilal-i Ahmer Cemiyeti koştu. Özellikle savaş
bölgesi olması nedeniyle sağlık personelinin savaş yaralılarıyla meşgul olduğu sıradaki Edirne depremi üzerine Hilal-i Ahmer yönetim kurulu, ivedi kararlar almak zorunda kaldı. Bu kararlar çerçevesinde, deprem bölgesindeki
133

yaralılara bakmak üzere günde iki lira ücretle bir doktor müdür, bir buçuk lira ücretle bir operatör, ikişer mecidiye günlük ücretle üç stajyer, bir eczacı,
bir katip, birer buçuk mecidiye ücretle iki hastabakıcı, iki ahçı ve birer mecidiye ücrete iki haderne alınması kararlaştmldı öte yandan, kullanılacak bütün araç, gereç ve sağlık malzemesiyle bunların Mürefte 'ye daha sonra vapurla Şarköy'e taşınmasını da Hilal-i Ahmer aynı karar çerçevesinde üstlenmişti. Felakete uğrayanların barınabilmeleri için barakaların yapılması zaman alacağından, evleri yıkılmış halkın sokaklarda perişan olmalarının önlenmesi için İstanbul'dan Dahiliye Nezareti'nden bizzat Edirne Valisi, seferberlikteki askerlerden alınamıyacağını belirterek yeterli miktdarda çadır gön74
derilmesi için ricada bulunmuştu • Dahiliye Nezareti, Vali'nin yazısının bir
kopyesini "Gayet Müsteceldir" (ivedidir) sözünü ekleyerek, Hilal-i Ahmer
Merkezi'ne göndermiş ve Merkez'de 29 Temmuz (1328) günü yapılan yöne75
tim kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştı :
"29 Temmuz 328 Tarihli Heyet-i İdare içtimaında ittihaz edilen Mukarrerat.'
1. Edirne Vilayeti dahilinde vukua gelen şiddetli ze/zeleden en ziyade
musab olan mahallerdeki mecruhin ve hastaganın müdetavat-ı acilesine memur bir tabip müdir, bir operatör, üç stajiyer, bir eczacı, iki hastabakıcı ve
bir aşçı olmak üzere iki hademe ve bir katipten ibaret bir heyet-i sıhhiye-i
seyyare izamı ve müdire yevmiye iki, operatöre bir buçuk lira, katip, eczacı
ve istajiyerlere ikişer hastabakıcılara birer buçuk aşçı ve hademeye birer
mecidiye ücret itası.
2. Bu heyet için levazım olarak .'(çok çeşitli tıbbi malzeme ve kullanım
eşyası; çadır, çatal, kaşık, v.s.)
3. Bu heyet evvela Mürefte'ye, badehu görülecek luzum üzerine Şarköy
mevkilerine vapur ile sevk edilecektir.
4. Bu heyetin hüsn-i tehiye ve sevki için heyet-i idarenin mesuliyeti altında beş yüz lira kadar bir para sarf edilmesi ve hesabat ve tehiyatın Müfettişi Umumi Mehmet Ali Bey tarafindan hazırlatılması.
5. Daire-i Merkeziye kapıcısı olmak üzere şehri iki lira maaşla Tevfik
134

Ağa tayin edilerek maaşın 26 Temmuz 328 tarihinden itibaren yürütülmesi,
6. Katip ve mütercim-i sabık Efendi' nin muamelat-ı cariyeyi Katip Kazım Efendi devir ve teslim ve usul-i mahsusasının tarifinde muavenet eylemesini temin zımmında ay nihayetine kadar devamına lüzum görüldüğünden
maaşının tam aylık olarak tediyesi.
29 Temuz 328
(İdare Heyeti Azalarının 7' sinin imzaları)
Burdur ve Isparta yöresi için de yine Hilal-i Ahmer koşmuş, uluslararası bağlantılarıyla Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa, Avusturya- Macaristan, Belçika, Hollanda, İsveç, Mısır, Hindistan, Romanya, Rusya Salib ve
Hilal-i Ahmer cemiyetlerinden de yardım sağlamıştı. Bu yardımları kendi
olanaklarıyla birleştirerek depremzedelere gerekli gezici hastaneleri, barın,.
6
ma çadırlarını, ilaç ve gıda malzemelerinin ulaşmasında büyük rol oynad/ •

Resim - 29 : "Mısır Hilali Ahmeri tarafından yaralı ve hasta askerlere ve
islam muhacirlerine

tahsis kılının Hilal-j Ahmer'in (Bahrı Ahmer)

vapuru iskenderiye

limanında"

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı başkentini tehdid edecek hızla ilerleyen büyük savaş felaketi yanısıra, yukarıda örneklenen doğal afetlerle de sarsılan devletin içine düştüğü çaresizliği görerek, kendisinden beklenen yar135

dımları gerçekleştirebilmek için kendi yapısını güçlü tutmaya gayret etmekteydi. Gerçi Balkan savaşından önce başlamış olan Trablusgrap Savaşı'nın
Uşi Anlaşması ile 1912 yılı Ekim'inde sona ermesi, devleti iki cepheli savaştan kurtarmıştı. Ama Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bir yandan Trablusgarp Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken, öte yandan da Balkan cephesinde güçlü
bir yardım eli bulundurabilmek için üyelerinin desteğine bel bağlamıştı. Bu
amaçla 16 Kasım (1912) İstanbul toplantısını daha 27 Ekim'de gazetelerde
77
duyurarak bütün çalışanlarını bu olağanüstü kongreye çağırmıştı. Kongrede de vurgulandığı gibi, yardımların düzenli şekilde cepheye uzanması için
bütün üyelerin uyum içinde olmalarına da ayrıca özen gösterilmişti. Bununla birlikte, savaşın olumsuz gelişmeleri, askerlerin daha önce Türkler'in olan
pekçok bölgeden çekilmesine yol açtıkça, kayıplar, devlete olduğu gibi Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne de yeni sorunlar ve yükler getirmişti. Yine de Cemiyet, henüz emekleme çağında olmasına karşın, Trablusgarp Savaşı'ndan
olduğu gibi Balkan savaşlarından da başarıyla çıkmış, gerek örgütlenmesi
gerekse yardımlar bakımından yurt içinde ve dışında haklı bir ün edinmişti.
Balkan savaşlarının sona ermesinden çok kısa bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun da çarpışacağı Birinci Dünya Savaşı'nda Hilal-i Ahmer Cemiyeti, daha etkin olacak, daha büyük katkılar sağlıyacaktı.
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lL. Salname, s. 138
12. İbid. 156
13. İbid, s. 161
14. İbid.
15. İbid, s. 168
16. OHAM Sayı 1, s. 22, 15. IX. 1921
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23. OHAM Sayı 1, s. 22, 15. IX.I921
24. İbid Sayfa 21 15 Eylül 1921
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137

33. İbid.20.1.1912
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BÖLÜM V

HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ HANıMLAR MERKEZİ
Yeniden yapılanma döneminde Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin en dikkate
değer etkinliklerinden biri, "Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi" nin kurulması oldu. Hilal-i Ahmer'in ilk adımlarının atıldığı sıralarda hazırlanan kuruluş
nizamnemesinde, kadınların da bu yardım cemiyetine üye olabileceklerine
yer verilmiş ve şöyle denmişti:
"İşbu cemiyet, birisi erkeklere, ve diğeri kadınlara mahsus olarak iki kısıma ayrılıp bunların ikisi de bir maksad-ı müşterek üzerine hizmet edeceklerdir (Madde 6)"
"Madde-i Hususiye" başlığı altında verilen 17. Madde' de ise:
"Kadınlar Kısmı'nın kendilerine mahsus kalemi olacak. Hazinedar, Kadınlar Kısmı ile Muavenet Cemiyeti arasında vasıta olup kadınların cem eyledikleri iane ve hedaya hazinedar vasıtasıyla komiteye teslim olunacaktır" .
(Ek: 1).

Nizamname ile kadınlara yardım kurulu içinde yer verilse de, üyeliğin
Cemiyet adına kadınların etkinliğine dönüşmesi, yeniden yapılanma döneminde gerçekleşmiştir. Bu, kuşkusuz II. Meşrutiyet döneminin siyasal ve
sosyal gelişmeleriyle yakından ilgilidir:
İKİNCİ MEŞRUTİYET ÖNCESİ TÜRK KADıNı
Halk arasında "Hürriyet ilanı" olarak anılan ve ülkeye hareketlilikle birlikte yepyeni düzenlemeler getiren II. Meşrutiyet'in duyurulması, ilkinden
çok daha bilinçli bir ortamda gerçekleşti. Nedeniyse, Kanun-ı Esasi'nin hazırlığı sırasında olduğu kadar yürürlükten kaldırıldığı yıllar boyunca da Osmanlı imparatorluğu'nda önceden pek görülmeyen nitelik ve nicelikte aydınların yetişmiş olmasıydı. Bu dönemin aydınları, imparatorluğun çöküşünün
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ancak batılılaşma ile önlenebileceğini görmekle birlikte, toplumda da köklü
değişimlerin gerektiğini kavramışlardı. Bu değişimde çok önemli bir adım,
bütün uygar ülkelerde olduğu gibi kadını ile erkeği ile bütüncül bir toplum
oluşturabilme girişimleriydi. Toplumsal gelişmeyi sağlayabilmek, gelecek
kuşaklan daha bilinçli yetiştirebilmek için, Türk kadınının yüzyıllardır itildiği tutsaklıktan çıkarılıp gerçek benliğine kavuşturulması gereği, daha Birinci Meşrutiyet döneminden önce duyulmuştu. Kadının eğitilip bilinçlenmesinin, hatta meslek sahibi olup üretgen duruma gelmesinin bunun doğal koşulu olduğunu bazı aydınlar kavramıştı. Bu yönde Tanzimat döneminde de
adımlar atılmıştı. Nitekim Abdülmecİt döneminde bu amaçla ilk kız rüştiyesi açılmıştı ı. Çok geçmeden, batı ülkelerin de kadın haklarının gelişmesinde
gözlenebildiği gibi, Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilkin kadının toplum içindeki yeri tartışılmaya başlanmıştı. Kadının sosyal yaşamının yükseltilmesi
gerektiği, yine Tanzimat dönemide gelişmeye başlayan basında da ele alınmıştı. 1867 yılında yayınlanan "Tertibiye-i Nisvan Hakkında Bir Layiha" adlı yazısıyla kadın dışlandıkça imparatorluğun nüfusunun ancak yarısının üretici olabileceğini vurgulayan Namık Kemal başta gelmek üzere, Ahmet Midhat, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem ve bunlar gibi bir çok Türk
aydını, kadının tutsak ve tüketici durumunda yakınmışlardı. Devrin bir çok
ilerici kalemi, kadınların eğitilerek toplumsal yaşamda rol almalarını öneren
makaleler yazmış, bazı gazeteler kadın sayfaları yayınlamışlardı. "Terakki"
gazetesinin "Muhadderat İçin Gazetedir" adlı haftalık kadın ekini, 1875'te
2
Vakit Gazetesi'nin kadın eki izlemişti • Kanun-ı Esasi'nin cinsler arasında
eşitliğe yönelik herhangi bir nokta içermemesine karşın, kadın konusunda
başlayan olumlu gelişmeler, Birinci Meşrutiyet döneminde ve hatta sonra da
süregeldi. Ancak, kadının eğitilmesine ve yavaş yavaş toplumsal yaşamın bir
parçası olarak görülmesine, özellikle kendilerini toplumun tek sahibi sayan
erkeklerin alışması, uzun çabalar gerektirdi. Ülkenin kurtuluşunun cahilliğin
giderilmesiyle gerçekleşebileceğini kavrayan eğitimli, kültürlü erkekler kadının cahil bırakılmasının getireceği sakıncaların bilincine vardıkça, gelişmeler yavaş da olsa sürdü. Hatta bu konu, Mebuslar Meclisi kürsüsünden bile yansıtıldı. Örneğin, Birinci Meclis-i Mebusan'ın daha ilk toplantılarından
birinde, Yanya Mebusu Abdül.Bey, Osmanlı toplumundaki cahilliği eleştiren
bir konuşmasında kadın eğitimine de parmak basarak şöyle konuşmuştu3:
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"Bu cehaletle biz nasıl medeni olabiliriz? Nasıl terakki edebiliriz? Bu
gaflet uykusundan nasıl uyanabiliriz? Bir kere istanbul' da yeni açılan bir iki
mektepten başka taşrada hiçbir kız mektebi yoktur. Şu kadın taifesini insan
sırasına koyduğumuz yok ki terbiyelerine dahi çalışmış bulunalım! Bilmiyoruz ki erkek terbiyesi, kadın terbiyesine bağlıdır! Ana cahilolursa çocuk ne
derecede terbiyesiz ve ahlakları ne derecede bozuk olacağı tefekkür buyurulsun!"
Nitekim, bu dönemin düşünürlerinden ve şairlerinden Tevfik Fikret'in
"Hemşirem için" şiirinden ünlü
"Elbette değil nasibi mezellet kadınlığın"
"Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer!"
dizeleri, defalaraca tekrarlanıp pek çok Türk aydınına parola oldu. Kadına ilkin eğitim vermek, sonra toplumsal yaşamda söz sahibi yapmak yönünde
güçlü adımlar, II. Abdülhamit'in baskıcı yönetimi sırasında bile sürdürüldü.
Yepyeni bir yüzyıla girerken imparatorluk'ta Batıcılık, İslamcılık, Tükçülük gibi çelişik düşünsel akımlar ,yaşanmasına karşın, bu değişik görüşlerin temsilcileri, boyutları farklı da olsa, kadının tutsaklıktan kurtulması konusunda birleşmekteydiler. Celal Nuri (İleri) gibi ilerici aydınlar, kadın statüsüne ilişkin gelişmeleri Osmanlı imparatorluğu için gerekli bütün reformlardan önde görüp Türkler'in ancak ve ancak bu şekilde ilerleyebileceğini
öne sürüyorlardı. Abdülhak Hamit, Selahattin Asım, Abdullah Cevdet ve bu
sıralamaya katılabilecek pekçok kalem sahibi, kadın konusu üzerinde duyarlılıkla durmaktaydılar. Yine bu sıralar "insaniyet", "inci", "Hanımlara Mahsus Malumat" gibi kadın dergileri yayınlandı. Aydınlanma yolu yavaş yavaş
da olsa kızlara açıldığından, bu dergilerde ya aileler tarafından özel eğitilen,
ya kızlara açılan okullarda veya yabancı kolejlerde eğitilerek yetişmeye başlayan kültürlü kadınlar, yazılar yayınladılar. Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye, ismet, Nigar, Fahrünisa, Keçecizade ikbal hanımlar, bu kalem sahibi kadınlardan birkaçıdır

4
•

. Kadının salt tüketici durumdan çıkarılıp üretici duruma gelebilmesi,
ekonomik özgürlüğüne sahip olabilmesi, özenle üzerinde durulan noktalardı.
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İşaret etmeden geçilemiyecek ilginç bir nokta bu konuda o dönemin aydın
sayılan kadınları arasında çelişik görüşler bulunmasıydı. Bu çelişkilere örnek
olarak İkinci Meşrutiyet döneminin iki kadın yazarının farklı görüşlerine değinebiliriz:
1908 yılı Ağustos ayında İkdam Gazetesi 'nde İsmet Hanım "Ya Biz Ne
Olacağız" başlıgı altında, toplumun çoğunda gözlenen antifeministliğe değinerek kadınlara güzel sanatlardan başka mesleklerin kapalı olduğunu, oysa ki
evlenemeyen kadınlarla dulların yaşamlarını kazanmaları için meslek sahibi
olmaları gerektiğini savunmaktadır. Öteyandan aynı gazetenin 1 Eylül 1908
sayısında Keçecizede İkbal Hanım "Cevabım" başlıklı yazısında şöyle demektedir:
"İslam ahlakı antifeminist usulünü kabul eder ve erkekler de bu kaideyi
korumakla mükelleftir. Erkek kadına üstün olmalıdır. çünkü erkekler, doğuş
itibarıyla bu üstünlüğe sahiptir. Biz kadınlar ne onlar kadar kuvvetli bir vücuda malikiz, ne de aklımız onlar derecesindedir. Aile hayatında erkekle kadın eşit olursa geçim - düzen ne olacak? Aile gaile olacaktır. Bir aile, küçük
ölçüde hükümet demektir. Bir hükümetin iki hükümdarı olamaz. Hemşiremiz
(İsmet Hanım) henüz siyasal haklarda eşitlik istemiyor, öğrenim ve terakki
yoluyla eşitlik istiyor. Bu istek beyhudedir. Bir şeyi öğrenmekten maksat,
onu gereğinde kullanmaktır. Yüksek tahsil görmeğe ve o tahsilden faydalanmaya kadın olarak yaratılmış olmamız manidir. Erkeğin siyasal haklarına katılmamıza ise tabiat kanunu engeldir. çünkü siyasal haklarda eşitlik, vazifede eşitliği gerektirir. Mesela, kadınlar asker olamaz ve farzı muhal kadın orduları kurulsa bile bir faydası olamaz. Kadınların memur olmak, mühendis
olmak, amele olmak, posta müvezii olmak gibi mesleklerle geçimlerini sağlamaktansa aç kalmaları daha iyidir"s.
Görüldüğü gibi kadının meslek sahibi olması, sosyal yaşamda yer alması istencinin ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Midhat Paşa Rusçuk'ta daha
1865 yılında kızlar için biçki - dikiş öğretimi üzerine gelişen ilk meslek oku1unuaçmıştı. Ekonomik koşulları elverişsiz olan yetim kız çocuklar için açılmış bu okulda büyük seferlerde ordu için çamaşır ve giysi hazırlanırdı6•
7
1869'da İstanbul'da açılan Kız Sanayi Mektebi de bu okulun uzantısıydı.
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8

1976 yılında İstanbul'da kız öğrenciler için açılan Darülmuallimat ise öğretmen yetiştirmeye başlamıştı. Yine de Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların
ilk mesleği, onların Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ndeki büyük işlevlerine temel
oluşturacak hastabakıcılık ve ebelik olmuştur.
Türk kadınını sağlık hizmetleri ile ilgilenmeye yönlendirmede Amerikalı misyonerlerin rolü olduğu yadsınamıyacak bir gerçektir. Osmanlı İmparatorluğu'na 1820 yılında gelmeye başlayan Amerikalı misyonerler bir yandan
özellikle Anadolu'ya hızlı bir okullaşma götürürken bir yandan da devletin
halka sunamadığı çok büyük bir eksikliği gidermeye yönelmiş, sağlık sorununu ele almışlardı. 1830 yılından başlayarak da yine aynı misyonerlik özü
çevresinde gelen tıp misyonerleri (Medical missionaries) Türkiye'nin çeşitli
yerlerinde poliklinikler, sağlık merkezleri açarak dinsel ayrım yapmadan halka hastane ve poliklinik hizmetleri sunmaya başlamışlardı. Sağlık konusunda duyulan büyük gereksinme karşısında gelen misyonerler sayıca yetersiz
kalınca yerel halk arasından genç kızlar ve kadınlara kısa bir eğitim verildikten sonra bu merkezlerde çalıştırılmışlardt

Aynı etkiyle olsa gerek, Müslü-

man kız çocukların ebelik yapabilmeleri için tıp okulunda ders izlemeleri
onaylanmış ve 1842' de bu okullara yönelmiş on Müslüman kız öğrenci,
ıo
1845 yılında diplom~larını almışlardı . Bunlara karşın, yeniden yapılanma
dönemine gelene kadar Hilal-i Ahmer'de örgütlü bir kadın desteği görülmektedir.

İKİNCİ MEŞRVTİYETLE

GELEN VYANI Ş

II. Abdülhamit'in baskı döneminde Hilal-i Ahmer'in de bütün kurumlar
gibi bastırıldığından ve II. Meşrutiyet'e kadar sessiz kaldığından söz etmiştik. Nitekim, birçok kurum gibi bu kurum da 1908' de Meşrutiyetle gelen özgürlük havasını koklayarak uyandı. II. Meşrutiyet'in duyurulmasını izleyen
yıllarda imparatorluk hızla çöküşe doğru yol alırken, bu hava, ülkeye tartışılamıyacak gelişmeler de getirdi. Cemiyetin, özellikle kadının toplumsal konumunu da içeren bu gelişmelere vereceği destekse, bu dönemle kavuştuğu
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yeniden yapılanmasının ürünü olacaktır. Devlet de, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin gitgide büyüyen katkılarını gördükçe, Cemiyet'e daha öncesi ile boy
ölçüşemiyecek derecede önem vermiştir. Sultan Reşat'ın kurumun koruyucu
başkanlığını, Veliaht Yusuf İzzettin Efendi' ninse fahri başkanlığını üstlenmesi de, bu önernin kanıtı olmuşturll. Nitekim Cemiyet de ülkeye bu önem
oranında yararlı olmuş, yalnız bir yardım kurumu işlevi sürdürmeyip toplumsal yaşamın çağdaşlaşmasında aktiv bir roloynamıştır. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bu dönemde toplumsal yaşamın ön koşulu olan kadın - erkek birlikteliğini sağlamaya yönelerek kurumun kadınlar kolunu oluşturmuştur. Böylece
ülkenin kurtulması ve ilerlemesinin toplum içinde kadına da yer verilerek
sağlanabileceğini göstermede öncülük etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun
üst üste göğüslediği Trablusgarp ve Balkan savaşlarıyla Birinci Dünya Savaşı da bu konuda önemli etkenler olmuştur. Şöyle ki, uzun ve kanlı savaş yıllarında askere alınan erkeklerden boşalan görevlerin bir kısmının kadınlar tarafından doldurulması kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştu. Ayrıca, cephedeki
yaralı askerlere sunulacak sağlık hizmetlerinde de kadına büyük gereksinme
doğmuştu. Bu olağan dışı koşullar, İkinci Meşrutiyet'in çağdaşlaşma havasıyla da birleşince, İstanbul birçok kadın derneklerinin kurulmasına sahne olmuştu. Bu dernekler, özellikle cephelerdeki askerlere ve ailelerine eğilen hayır dernekleriydi. Aslında bunlar, İmparatorluk'ta kadınların yardım kuruluşlarıyla ilgili ilk adımları değildi. Daha önce, 1895 yılında da kadınlar arasında bağış (iane) toplamak üzere bir Muvakkat Komite (geçici komite) oluştu.

i

rulmuştu. Hatta, bu komitenin başkanlığını da Saray'dan Başkadınefendi üstlenmiştiı2. Ancak, değinilen nedenlerle bu etkinlikler de sürdürülememiş,
daha sonra, 1908 yılında, sınır boylarındaki askerlere giysi yardımı yapmak
amacıyla, Fatma Aliye Hanım'ın başkanlığında Cemiyet-i İmdadiye, ilk ör13

gütlü kadın derneği olarak kurulmuştu

.

Bu çerçevede, peşpeşe kurulan ka-

dın derneklerinin kuşkusuz en önemlilerinden biri, taşıdığı insancıl amaç dolayısıyle her çevrede ilgi gören ve hoşgörüyle karşılanan Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi idi.
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HİLAL-İ AHMER HANıMLAR MERKEZİ KURULUYOR
Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi'nin kurulmasına yönelik sistematik çalışmalar 1910 yılında başlamış ve geçirilen evreler dolayısıyle bu girişim,
toplumsal destekle karşılanmıştı. Hatta, dönemin Dışişleri Bakanı Rıfat Paşa'nın eşi, ilkin Hilal-i Ahmer Kadınlar Heyeti adını alan bu merkezin kurulmasına öncülük etmişti.
Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi'nin kurulması yönünde atılan önemli
adımlara örnek olarak bu konuda basının desteğinden, ve 15 Mart 1910 tarihli Yeni İkdam Gazetesi'nde yayınlanan "Hilal-i Ahmer Encümen-i Nisvanı" (Hilal-i Ahmer Kadınlar Heyeti) başlıklı bir makaleden de söz edebiliriz.
Bu makalede ülkenin gelişmesinin kadınların gelişmesine bağlı oludğu vurgulanıyor, bir ülkenin geleceği demek olan çocukların, ilk eğitimlerini anne
kucağında aldıkları, ancak bu ilk eğitimin kendisi eğitilmiş, kültür düzeyi
yüksek annelerce verildiğinde, çocukların daha okula gitmeden sağlam kişilik geliştirebildikleri yazıyordu. "Vatanın yükselmesine hizmet edecek sağlam ahlak, çocuğa kadın tarafından aktarılır ve öğretilir. Bu ahlakı annesinden almayanlar belki zekaları sayesinde birçok bilgilere sahip olurlar fakat
hiçbir zaman insanlığın mutlulğunu sağlayacak erdemleri kazanamazlar"ı4
deniyordu. Yazıda döneme göre oldukça ilerici bir yaklaşımla kadının doğuştan gelen özelliklerinden söz ediliyor, seçkin bir kadınlığın toplumsal gelişimi hızlandırmasında gösterdiği doğuştan gelen özelliklerle "o hassas vücutlara bağışladığı kudret bir doğa üstünlüğü gösterir" denerek, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ndeki kadın örgütlenmesi; hem Osmanlı kadının duraganlığıyla çelişen, hem de Türk kadının gerçekte sahip olduğu özelliklere döndüren
bir hareketin başlangıcı sayılıyordu. Kadınların aile dışında da ülke için yapacağı bir takım büyük hizmetler olduğunu ayrıca vurgulayan makale, Hilali Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi girişiminden henüz haberi olmamış kadınlara yapılan bir katılım çağırısı ile son buluyorduıs.
Adını gitgide daha çok duyuran bu kuruluşun bir süre sonra Hilal-i Ahmer Osmanlı Kadınları olarak isim değiştirdiği ve Nisan ayında başkanlık
Rıfat Paşa'nın eşinde kalmak üzere, Midhat Paşa'nın eşi Fahriye Hanım'ın
fahri başanlığı ve İsmail Hakkı Paşa'nın eşinin de fahri başkan vekilliğinde
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örgütlendiği görülmektedir. Yenilenen kurumun aktiv başkan vekili Ziraat ve
Orman Nazırı'nın Veznedarı, Jossef Azaryan Efendi'nin; Türkçe yazmanı
Reji Komiseri İsmail Cenani Bey'in eşleri, Fransızca yazmanı da Madam Hanri idi. Kurucu üyeler de yüksek bürokrat ailelerdendi. Bunlar, Sadrazarnın kızı olan Binbaşı Cemil Bey'in hanımı başta gelmek üzere, Hariciye Müsteşarı' nın, Ayan' dan Naradonkyan ve Azaryan efendilerin, Yeğen Hüsnü Bey' in,
Sait Bey'in eşleri, ayrıca, eski sadrazamlardan Ferid Paşa'nın kızı olan Mahmut Bey'in eşi ile Müze Müdürü merhum Hamdi Bey'in kızı olan Vahit
l6
Bey'in eşi idi .
Cemiyet kurulur kurulmaz üyeler amaçlarnan etkinlikler için gereken
para sorununu görüştüler. Hayır kurumlarının kendi fonlarını oluşturmaları
doğal bir zorunluluk olduğundan, hemen kuruma gelir getirecek adımlar atılmaya başlandı. Örneğin, Rıfat Paşa'nın kurumun kuruluşunda da öncülük
yapmış eşi, Ayazpaşa'daki konaklarında 24 Nisan'da bir sergi açılmasına
I7
önayak oldu . Dört gün süren sergide hem imparatorluğun, hem de Avrupa'nın çeşitli yerlerinden kuruma bağış olarak gönderilen hediyelik eşyalar
satıldı. İlk gününden sonra erkeklere de açılan sergide Türk hanımların yanısıra eşleri İstanbul'da görevli yabancı hanımlar da satıcılk yaptılar. Hatta,
Sadrazam ve sefırler, bazı ayan üyeleri, mebuslar ve kalburüstü birçok kim8
se sergiyi ziyaret ederek pekçok hediyelik eşya almışlard/ • Basın, serginin
l9
duyurulmasında da yardımcı olmuştu . Günlük gatezeler tanıtıcı haberler
yayınlamakta adeta yarışmış, Tanin "Hiçbir şey satın alınmasa da 5 kuruş duhuliye vererek bu hayırlı işe katılmak hanımlarımız için pek tatlı bir vazife-i
cemiyet olacaktır" diyerek adeta bütün İstanbul hanımlarını katkıya çağır20
mıştı . Mısır Hidivi'nin annesi tarafından da 100 İngiliz Lirası bağışlan22
mış21,serginin toplam geliri 2509 lira 19 kuruşu bulmuştu .
Ancak, hanımların etkinlikleri güncel haberler. arasında beğeni ile yer
alırken, bunların sadece İstanbuI'u içeren dar çevrede kalması eleştirilmişti.
Örneğin, Selanik Hastanesi hekimlerind~n İbrahim Bey'in Tanin'de yayınlanan bir makalesinde yurt dışındaki güçlü Salib-i Ahmer ve örgütlenmesinden
söz edilerek Avrupa Amerika, Almanya'da bu kuruluşun başkanlığının kral
ve kraliçeler tarafından üstlenilecek kadar önemsendiği hatırlatılıp, felaket
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anlarında ilgili ülkelere ve insanlığa yaptığı yararlıklara işaret ediliyordu.
Osmanlı İmparatorluğu'nda o zamana kadar benzeri bir kurum olmaması ülkenin geri kalmışlığına bağlanıyor ve "ordumuzun donanmamızın tekrnilinin
kudret ve şevket-i milliyemizle alakası ne denli ise, bir Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti suret-i muntazama-yı mevcudiyeti de seviye-i medeniyetimizce aynı derecede alakadar bulunuyor. Hilal-i Ahmer her halde bizim miyar-ı
23
medeniyetimiz (uygarlık ölçümüz) olacaktır" denerek çağdaşlaşma yolunda kuruma olan beklentilerdile getiriliyordu.

Resim - 30 : Hilali Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Ummisi içtimaı

Sesini Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin yeniden yapılanmasından önce duyurmaya başlayan, hatta ilk adımları Kuruluş bölümünde de söz edildiği gibi, ilk Hilal-i Ahmer nizamnamesinde temeli atılmış sayılabilecek Hanımlar
Merkezi, adım adım güçlendi. Tam anlamıyla örgütlenmesi ise 1912 yılını
buldu.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin 21 Nisan 1991'de Tokatlayan Oteli'nde yapılan Birinci Genel Kurul toplantısından sonra 24. Dr. Besim Ömer'in öncülüğünde Hanımlar Merkezi 'nin kurulması girişimleri başladı. Yaklaşık bir
yıllık hazırlık devresinden sonra, 20 Mart 1912'de, hanımlar kolu, Osmanlı
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyeti Merkeziyesi adı ile kuruldu. Kuru149

luşundan üç gün sonra, Başkadın Efendi, bu Merkezin de fahri başkanlığını
üstlendi.

Resim - 31 : Sesim Ömer Paşa'nın Kadırga Hastanesi'nde

Hanımlara Hastabakıcılık

Dersi

HANıMLAR MERKEZİNİN GÖREVLERİ
Hanımlar Merkezi 'nin sadece sıradan bir hayır kurumunun kadınlar kolu olarak bakmak doğru değildir. Hilal-i Ahmer'in kuruluşundan sonra Osmanlı İmparatorluğu üst üste büyük savaşlara sürüklenmişti. Dolayısıyla, Hilal-i Ahmer Cemiyeti gibi Merkez'in de görevi çok boyutlu olmuştur. Cephede askere bakınış, yiyeceğinden, giyeceğinden sağlığına kadar askere sağlanan donatımları katkıda bulunmuştur. Cephe gerisinde sivile eğilmiş, ayrıca,
savaşlarda işgal edilmiş topraklarından kaçarak Osmanlı topraklarına sığınan
binlerce göçmen le gelen sorunlara bu merkez de yardımcı olmuştur. Bunun
yanısıra, birçok kez değinildiği gibi Merkez bir kadın kuruluşu olduğundan,
Osmanlı İmparatorluğu 'nda II. Meşrutiyet'le amaçlanan çağdaşlaş~a ruhu150

nu yansıtmakla da yükümlü olmuştu. Bu göreviyle, kadının toplum içinde
yer sahibi olmasına öncülük eden Merkez, ,etkinlikleri çerçevsenide ülkede
kadın - erkek birlikteliğine kapı aralamak gibi toplumsal bir rol de üstlenmiştir. Hilal-i Ahmer Başkan Vekili Dr. Besim Ömer Bey hanımlara konferanslar vermiş, Gülhane Hastanesi doktorlarından Asaf Derviş Bey de hanımların isteği üzerine daha 1910 yılı Mart'ında hastabakıcılık derslerivermeye
başlamıştı/s. Bu kurslar, ilgi gösterilince çoğalmış, bitimlerindeki diploma
törenlerinde hanımlar konuşmacı olarak dinlenmeye alıştıkları erkeklerin ellerinden diplomalarını alır olmuşlardı. Hatta hastabakıcılık öğrenimi gören
ilk Müslüman kızların diplomlarını 13 Temmuz 1914'te Cemiyet'in onursal
başkanı olan başkadın efendi vermiş, bu öğrenciler diploma töreninden bir ay
sa
sonra Padişah tarafından Sanayi Madalyası'yla ödüllendirilmişlerdi/ . Veliahd Yusufİzzettin Efendi de hem zaman zaman Hanımlar Merkezi'nin toplantılarına katılmış, hem de aynı yılın Kasım ayında Kadırga Hastanesi'nde
hastabakıcılıkkursunu tamamlıyan öğrencilere Hilal-i Ahmer Daire-i Merke26
ziyesi'nde diplomalarını vermişti • Hanımlarla karşılıklı konuşmalar yapıldığı tören sırasında Veliaht, Merkez' in açtığı özel deftere şunları yazmıştı 27:
"Şefkat ve insaniyet üzerine müesses (kurulmuş bulunan) bu Cemiyet'e
riyaset ve hanımlarımızın mesai-i insaniyet-karanesini (hayır hizmetlerini)
müşahade etmek benim için fevkalede bais-i sürur ve ibtihac (mutluluk ve
sevinç) bir keyfiyettir. Bundan dolayı hanımlarımıza teşekkürat-ı faikarnı
takdim eder ve mesai-i masruflannın (harcadığı emeklerin) muntic-i muvaffakiyet olmasını (başarıyla sonuçlanmasın) temenni eylerim".
Hanımlar Merkezi'nin öncülüğü de birçok yöndendi. Anımsanacağı gibi, ülkede hanımların düzenleyerek sundukları yardım amaçlı etkinliklerine
ilk kez Merkez'le tanık olunmuş, en üst devlet yetkilileri bunlara katılmış,
güçlenmesi için eşleri ile birlikte destek vermişlerdir. Merkez'in fahri başkanlığını bir süre Sultan Reşat'ın başkadınefendisinin, eylemsel başkanlığını
da Mahmut Muhtar Paşa'nın eşi Nimet Hanım'ın yürütmeleri halka güven
vermiş, başka hanımların da Hilal-i Ahmer çalışmalarına katılmalarına önayak olmuştur. Birçok devlet yetkilisinin eşleri de vakit geçirmeden bu mer8

keze üye 01muşlardı/

.
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Hanımlar Merkezi'nin kazandığı saygınlık İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin siyasal yaşama egemen olduğu dönemde de değişmemiş, bu kez de İttihat ve Terakki'nin en önde gelen ismi olan Enver Paşa'nın gerek annesi, gerekse eşi Naciye Sultan, merkezin etkinliklerini desteklemiş, kızlar için açılan hastabakcılık ve hemşirelik kurslarının diploma törenlerine katılmışlardır. Öte yandan, İttihat ve Terakki'deki yeri Enver Paşa kadar önemli olan
29
Talat Paşa'nın eşi de merkezden aynı ilgiyi esirgememiştir .

MERKEZ GÜÇLENİYOR
Merkezin kendisinden bekleneni verebilmesi parasal destek gerektirmekteydi. Ancak, her bakımdan çöküş halinde olan devletten böyle bir destek umamayacağı da kesindi. Kısacası, Merkez, parasal gereksinmesini kendi kendine sağlamak zorundaydı. Bu durumda, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden
farklı olmayarak, üyelik aidatlarının ve adına yapılan bağışların gereken desteğin temelini oluşturadığı görüşüyle, ilk aşamada, üye sayısını arttırmayı ve
bu ara halktan da küçük, ama bir araya getirilince yekun tutacak katkılar toplamayı hedefledi. Öteyandan, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne öncülük etmiş olan
Salib-i Ahmer Cemiyeti'nin kadın kolları, Avrupa'da yıllar önce örgütlenmişlerdir. İstanbul'da görevli yabancı diplomatların eşleri, bu uygulama çer. çevesinde Avrupa ülkelerinde yapılan etkinlikleri Osmanlı Imparatorluğu'na
taşıyarak Merkez'e yardımcı olmakta gecikmediler. İlk etkinlikler, diplomat
eşlerinin sağladıkları hediyelik eşyaların açılan pazarlarda satılarak gelir sağlanmasında yoğunlaşmıştı. Bu girişime bir örnek olarak İzmir'deki Alman
Konsoloshanesi'nde Konsolos'un eşi tarafından önce Hilal-i Ahmer yararına
satış yapmak üzere açılan, daha sonra da gelirinin Hanımlar Merkezi 'ne verildiği "İnsaniyetperver Pazar" adlı sürekli sergiden söz edebilirila. Böylesi
girişimler1e Merkez üyesi kadınlar, sosyal etkinliklere alışkın yabancı kadınlarla el ele vererek türlü etkinliklere yöneldiler. Hatta çok geçmeden Hilal-i
Ahmer Cemiyeti Kadınlar Merkezi, İstanbul dışında da şubeler açmaya başladı. Yurt içinde Trabzon, Eskişehir, Aydın, Halep'te, yurt dışında da Viyana ve Paris 'te ilk şubeler açıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ankara, Kas152
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tamonu, Kayseri, Zonguldak başta gelmek üzere yeni şubeler geliştiriidi.
Türk kadını yabancı olmadığına değindiğimiz sağlık ve hastane hizmetlerine
Türkiye'de görevli yabancıların eşleri ile birlikte, Merkez adına gönüllü hizmetlerini sundular. Nitekim savaş başladığında Hilal-i Ahmer adının gazetelerde "Hilal-i Ahmer'in Hanımlarımıza Müracaatı" başlıklı duyurular yayınlanarak Osmanlı hanımları yaralı askerlere ve hastalara çamaşır dikerek yardıma çağırıldılal ı.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi'nin kurulduğu dönem, yurt
içindeki siyasal değişim ve dalgalanmaların dış politikada karşılaşılan tehlikelerle daha da büyüdüğü, Osmanlı topraklarına dikilen emperyalist gözlerin
de çoğaldığı dönemdi. Merkezin kuruluşundan hemen sonra başlayan Trablusgarp Savaşı, yöneticilere, halka, düşmanla çarpışan askerlere çok büyük
sıkıntılar yaşatıyordu. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Kolu, yurt savunmasında kadınların da kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını
kanıtlarcasına tam bu sıralar örgütlenip etkinliklerine başlamıştı. Türk kadınları Merkez aracılığıyla bir yandan hastanelerde olağanüstü boyutlara varmış
personel boşluğunu doldurabiIrnek, bir yandan da ordunun türlü gereksinmelerini karşılayabilmek için kolları sıvadılar. Savaşın başlangıcında Cemiyete
yapılan bağışlar da çoğalmıştı. Sait Halim Paşa'nın eşi Prenses Emine Ha32
nım'ın Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi'ne yaptığı 1000 liralık bağışının
yanısıra, taşradaki eşraf ve bürokrat eşleri ve aileleri ellerinden geldiğince
katkıda bulunmakta nerdeyse yarıştılar. Bağışlar nakit para veyahut da çorap,
çamaşır, hırka gibi cephedeki askerlere gereken çeşitli giysileri içeriyordu.

HAST ANE ETKİNLİKLERİ
Hanımlar Merkezi hastanelerde de hemen örgütlendi. Merkezin kurulmasından hemen sonra yaralı askerlere ayrılan Saray-ı Humayun Hastanesi'nde hepsi de üst düzeydeki devlet görevlilerinin eşlerinden oluşan bir grup
hanım, aynı yerde Kızılhaç adına çalışan ve Fransız Elçisi'nin önerisi ile kendilerine katılan Fransız hanımlarla birlikte buradaki yaralı askerlerin bakımını gönüllü olarak üstlendiler. (Bu hanımların adları için bk : Ek : 3)
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Savaş ilerledikçe, hele göçmenler de gelmeye başladıkça yükü gitgide
artan Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden beklentiler de çoğalmıştı. Aslında, o ara
Rıfat Paşa'nın eşinin açtığı bir başka eşya sergisinden 80.000 frank gibi
önemli bir para toplanmış, eski Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden kalan para ile
de birleştirilmiş ve Cemiyet'in sermayesi 400.000 franka ulaşmıştı. Ama harcanmaya başlandığında bu para eriyiverecekti. Hemen ek gelir sağlama yo33
luna gidildi. Dr. Besim Ömer'in önerisi üzerine Trablusgarp Heyet-ı Sıhhiyesi'nden bütün yurtta satılmak üzere çeşitli asker kartpostallan istenmişti.
Bu kartpostallar Hilal-i Ahmer amblemi ve mühürüyle damgalandıktan sonra çoğaltılıyor ve yaygın biçimde satışa sunuluyordu. Elde edilen gelirse, Hilal-i Ahmer'e kalıyordu (Ek: 4).
Hanımlar Merkezi de Cemiyet gelir sağlama girişimlerine başlayınca,
çeşitli yerlerdeki Hanımlar Merkezlerinde bağışlar gelmeye başladı. Örneğin; Filibe Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi, 1193 Frank 47 santimlik bir bağış gönderdi (Ek: 5). Hanımlar Merkezi, hiç vakit geçirmeden Cemiyet'e gelir sağlayacak etkinlikler hazırladı. Piyango biletleri ve önemsiz bedeller karşılığında rozetler ve çiçekler sattı, sergiler ve müsamereler düzenledi. Hanımların bu bir araya getirildiğinde sevindirici miktarlara varan satışları, büyük ilgi ile karşılandı. Bunun üzerine Cemiyet, 1913 yılında Ramazan Bay34
ramının ilk günü, Hilal-i Ahmer adına halka çiçek satma kararı aldı • Kararın alınmasını izleyen yıl, Genel Merkez'in hanımlardan yardım istemesi
üzerine çiçek satışı, üye hanımlar tarafından yürütüldü. Çiçek satımına yabancı misyonda görevli kimselerin eşleri öncülük ettiyse de, 1913 Temmuz'undan başlayarak pekçok Türk kadını, ellerinde taşıdıkları kırmızı ay
işaretli sepetlerden halka çiçekler sattılar. Bu satışlardan elde edilecek gelirin, hasta ve yaralılara yardım için kullanılacağı, yaygın biçimde duyurulmuştu.
35

1915 yılında yayınlanan ilk Hanımlar Takvimi'nde Hilal-i Ahmer Çiçek Gününün çok olumlu bir girişim olduğu vurgulanmış ve Mehmet Sadık
imzalı yazıdaki şu satırlarla amaç açıklanmıştı :
"1329 senesinde Hilal-i' Ahmer Cemiyeti ıyd-ı fıtrın birinci gününü "Hilal-i Ahmer Çiçek Günü" add ile halkımızı vazaif-i insaniyelerine az çok mu154

avenete davet ve Hilal-i Ahmer menfaati için fütüvvet ve semahatlerine müracaat eyledi. Hilal-i Ahmer bayram gününü intihap ve bir "Çiçek günü" addetmekte pek isabet eyledi. Bayram tesid edilirken, kalpler inşirah içinde bulunken bu "kızıl ay" lı çiçekler ebna-yı cinsin mecruh ve hastalarını, rahm ve
şefkate arz-ı iftikar edenleri ihtar ve bu suretle fezail-i insaniye ve hasail-i ulviyeyi ikaz eyliyor, an-ı mesudun sürurunu faziletlerle tenzih ve ila ediyoL
Bir çiçek mukabilinde candan kopup verilecek para ile yalnız bir hiss-i insaniyet tatmin edilmiş, mukaddes bir vazife ifa olunmuş, bir borç, bir insaniyet
borcu eda kılınmış demek değildiL .. Heder olabilecek bir hayatı kurtarmak
için atılmaktIL .. İmza: Mahmut Sadık,,36.

Resim - 32 : Çiçek Satışı
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Değinilen çiçek satışları, ülkenin toplumsal gelişmesi açısından pek de
yabana atılacak bir olay değildir. Takvimdeki açıklama ile birlikte değerlendirildiğinde, haremin karanlıklarnda sıkışıp kalmış Türk kadınının, alışılmışın dışında, sokaklarda dolaşmasının olumsuz bir tepki getirmediği görülmektedir. Bu da Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin halka dört elle sarılan bir hayır
kurumu olduğunun bilincine varılması kadar, toplumsal gelişmelerin de bir
göstergesi sayılabilir. Gerçekten de, çoğu İstanbul'a kısıtlı kalsa da, o döneme kadar rastlanmamış akçeli etkinlikler, parasal boyutunun halka dönük olduğu kanıtlandıkça gitgide daha çok kabul görmekteydi. Bunlara bir başka
örnek de Fransa Büyükelçisi Mösyö Bomprad'ın eşinin, Balkan svaşları sı37
rasında yaralılara yardım sağlamak amacıyla verdiği balo idi

Resim - 33 : Çiçek Satışı
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Balonun o tarihte İstanbul'da bile alışılmamış bir eğlence olmasına karşın birçok devlet adamı, bu vesile ile toplanacak paranın savaş giderlerine
harcanacağını düşünerek bu baloya katılmışlardır. Nitekim, daha Trablusgarp savaşı sona ermeden başlayan Balkan savaşları da aynı, hatta birikimler
kullanıldığından, daha büyük sorunlar getirmişti. Elden çıkan Balkanlar'dan
göç edenlerle birlikte gelen ve yayılan hastalıklar savaşta yaralananlara eklenince, hastabakıcılara gereksinme birkaç katına çıkmış, bir yandan hastabakıcı kursları düzenlenirken bir yandan da herşeylerini arkada bırakıp gelmiş
göçmenlere hanımların evlerinde çamaşır, eldiven, atkı gibi giysiler hazırlamaları için Merkez adeta seferberlik başlatmıştı.

SANAT Evİ KURULUYOR
Balkan savaşlarının yol açtığı çoğu kadın ve çocuktan oluşan göçmenler
sorununa köklü çözüm getirecek bir girişim, Darus-sınaa, yani Sanat Evi kurulmasıydı. Balkan Savaşı başlar başlamaz, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, cephede ve cephe gerisinde kendine düşen yardım görevini derhal yerine getirmeye başlamıştı. Balkanlar' daki çarpışmalar uzayıp elden çıkan topraklardan
gelen göçmenlerin sayısı arttıkça, Cemiyet'in zaten kısıtlı bütçesi de zorlanmaya başlamıştı. Bu durumda, kurulacak sanat evinde göçmenlerin el sanatlarıyla üretmeye yüreklendirilmeleri, bu el emeklerinin satışlarından sağlanacak gelirle de kendilerinin konut ve zorunlu harcamalarının karşılanabileceği düşünüldü. Hanımlar Merkezi 'nin sorumluluğunu üstlendiği Sanat Evi kurulması tasarısı, 20 Haziran ı913 'teki Hilal-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkez
Toplantısında kabul edildi. Daru's-sınaa'nın kuruluşu için gerekli fon ayrıldı. Yönetimi, Hanımlar Merkezi üyelerinden Sadiye Haluk, Leyla Vahit, Nezihe Veli ve Macide Besim hanımların sorumluluğuna bırakıldı. Aynı içerikte, Sanat Evi'nin hesaplarının ayda bir kez, hanımlar Merkezi'nin görevlendirileceği dört üye tarafından denetleneceği, onun dışında, bağımsız işliyeceği kabul edildi. Burada göçmenlerin öncelikle en yetenekli ve en yardıma muhtaç olanların Merkez tarafından kiralanacak yerlerde kalarak sanat
evinde çalıştırılmaları, böylece, hem konut, hem de iş sorunlarının çözüm38
lenmesi benimsendi . Böylece, başta kimsesiz kalmış kadınlar ve çocuklar
olmak üzere Türkiye'ye gelen göçmenlerden hiç olmazsa bir kısmına hem bu
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kururnda görev verilerek, hem de el becerilerini geliştirecek kısa süreli ve
pratik kurslardan sonra çeşitli iş olanakları sağlanarak savaşın darbesini yemiş bu kimseleri üretici durumuna getirebilmek üzere tasarlanan bu kuruluş,
39
yıllarca Hanımlar Merkezi yönetiminde çalıştı • (Ek - 6)

Resim: 34

Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin bir defaya mahsus yaptığı 500 liralık katkıyla 7 Ağustos 1913'te çalışmaya başlayan Sanat Evi'(*) nin açılışında 13 işçisi vardı.Açılıştan hemen sonra burada yetiştirilmek üzere işe alınan 300 kadar göçmene ve yaralanarak veya terhis olarak cepheden dönen askerlere örgücülük öğretiIdi. Böylece, hiç değilse üretici yapılarak kendi yaşamlarını
4o
kazanacak duruma gelmeleri sağlandı • Zaman içinde sayıları çoğalan sanat
evlerinde genç kızlara el işleri ve nakış öğretilmesine de büyük önem verildi. El işi Türk motiflerinin sonulduğu sergilere satışlara başlandı. Böylece
Hilal-i Ahmer'e gelir sağlanırken bir yandan da Türk motiflerinin yaşatılma*

1924 yılına kadar süren Sanat Evi'nin açılış tarihi için bu kuruluş tarihini aldığımız Hanımlar Takvimi lI'nın 104. sayfasında 11 Ağustos 1913 denmektedir.

158

.1

sı ve yabancılara tanıtılması amaçlanmıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin fahri
başkanı Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin 4ı açılışından kısa bir süre sonra
42
Sanat Evi'nin ziyaret edip alışveriş yapması . Hanımlar Merkezi ve bu bağlı kuruluşunun önemini arttırmıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ve Hanımlar
Merkezi'nin bütün etkinlerine destek veren basın da Sanat Evi'ne yer verip
sergilerin duyurusunu yaparak ilgi ve kalıtımı arttırmak konusunda yardımcı
43

oldu.
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Resim - 35

Sanat Evi'nin orduya özellikle kışlık giyim hazırlanmasında da katkısı
büyük oldu. Bu başarılı deneyimle Birinci Dünya Savaşı başlangıcında Milli Müdafaa Cemiyeti'nin Hilal-i Ahmer'e başvurusu üzerine yine Sanat Evi
devreye sokuldu. Burada askerlere 24,529 hırka, 1700 pamuklu hırka pekçok
da çamaşır dikildi. Yine askerin kullanımı için yüklü sayılarda eldiven ve ço44
rap ördürüldü .
Hızla gelişen Sanat Evi, bazı İstanbul gazeteleri tarafınd~n övgü ile anıldı. Bir yandan işçi sayısı, bir yandan da buraya yetiştirilmek üzere alınanlar
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hızla çoğaldı. Kısa bir süre sonra Sanat Evi 123 kişiyi hem eğiten, hem öğ45
reten hem de besleyen önemli bir kuruluş haline geldi . Sanat Evi'nde üretilenler de orada çalışanların sayısına paralel bir artış gösterdi. Üretilen el işlerini Hanımlar Merkezi'nin açtığı sergilerde kazancından Cemiyeti de yararlandırmak üzere satmak, olağan bir gelir sağlama yöntemi haline geldi.

Resim - 36

ULUSLARARASISERGİ
Hanımlar Merkezi'nin sergi etkinlikleri arasında 21 Ocak 19l7'de İstanbul'da açılan ve Alman, Avusturya, Macar ve Bulgar Salib-i Ahmer pavyonları bulunan uluslararası sergiye katılışı önemli yer tutar. Bu sergide Hilal-i
Ahmer Cemiyeti,. ağırlıklı olarak Sanat Evi'nde üretilen el işlerini sundu 46.
Serginin açılışının Cemiyet'in onursal başkanı olduğu önceden de belirtilmiş
olan Sultan Reşat tarafından yapılacağı ve Galatasaray Lisesi'nin tüm salon160

larını ayırdığı sergi süresince, konferans salonunda da Hilal-i Ahmer'in hizmetlerini deniz yoluyla hasta taşımacılığına kadar tüm ayrıntılarıyla anlatan
filimler gösterileceği gazetelerde duyurulduğundan, sergi, büyük bir ilgi odagı oId u47 .
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Resim - 37 : Galatasaray

---,

Lisesi'nde Hilal-j Ahmer Sergisi

"Diyaroma" ile sunulan Kafkas ve Çanakkale cephelerinden 6 afiş ve açılıştan birkaç günsonra AyastefanosHilal-i Ahmer Hanımlar Şubesi'nin
düzenlediği gündüz hanımlar, akşam da beyler tarafından izlenen müsamere
48
de çok beğenildi . İlk gün, çoğu yabancı temsilciliklerden olmak üzere 350
erkek ve 150 hanım sergiyi gezdiler. Avusturya Harbiye Nezareti delegesi,
sonra Arşidük Maximillian'in 49 sergiyi gezmeleri, ayrıca, o sualar İstanbul'a
161

50
resmi bir gezi yapan Alman imparatoru tarafından ziyaret edilmesi devlet
ileri gelenlerinin Hilal-i Ahmer gibi Hanımlar Merkezi'ne ve etkinliklerine
de önem verdiklerini göstermektedir. Bu yakın ilgi, kuşkusuz, Cemiyet'in
devletin karşılayamadığı birçok gereksinmeyi kendi yarattığı kaynaklarla
karşılayabilmesinin ve uluslararası ün yapmış bir kurum olarak dış ilişkilerde olumlu gelişmeler kaydetmiş olmasının büyük rolü vardı. Değindiğimiz
yıllarda kurulan başka kadın kuruluşları gibi, Hanımlar Merkezi de o dönemde pek özenilen batılılaşmanın kıvanç duyulan bir simgesi olarak görülüyordu. Nitekim, 1917 yılında istanbul'u ziyaret ettiğine değindiğimiz Alman
imparatoru II. Wilhelm'e hazırlanan kenti tanıtma programında Hanımlar
5ı
Merkezi 'ni ziyaretin de yer alması bu kıvancı göstergesiydi .

Resim - 38 : 1917 Sergisi'nden
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Görüntüler

Resim - 39 : Sergideki Avusturya

Kızılhaç Pavyonu

HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ HANıMLAR

TAKVİMİ

Merkezin dört elle sarıldığı toplumsal hizmetler, Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi'nin sosyal yönün daha iyi anlaşılmasına ön ayak olmuştu. Merkezin başlangıçtan beri Türk kadınının sosyal gelişmesini sağlamaktaki rolüne önceden de işaret edilmişti. Dünya Savaşı sırasında Hanımlar
Merkezi'nin yayınladığı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Takvimi adlı küçük, fakat ilginç yayının incelenmesinden, Merkez'in savaş boyunca sürdürdüğü etkinlikler izlenebilmektedir. Bu yayın, Türk kadınlarının kendilerini
geliştirmelerine, ufuklarını açmalarına da yardımcı olmuştur. Birkaç yıl üstünse ve düzenli olarak basılan bu işlevsel yayınla kadınların mutfaktan sanata, felsefeden eğitime kadar çeşitli konularda genelolarak bilinçlendirilmesi, her eve gerekecek kadar sağlık ve ilk yardım bilgisi ile donatılması
amaçlanmıştır. Bu kitapçıklarda kadının toplum içinde saygın bir konuma
163

erişebilmesi

için onaözgüven

sağlayacak sözcüklere sık sık yer verilmiştir.

Bunlardan birkaçına örnek oluşturmak üzere aşağıda Takvim' den alınmış ba.. 1e 1er sıra 1anmıştır 52 :
zı cum

- Kadın isterse yapar isterse yıkar (s. 32).
- Kadınların mevkii yükseldikçe memleket de yükselir (s. 3).
- İki kuvvetli ayak ile ilerleyenlere tek ayak ile yetişilmez (s. 3).
- Bir milletin nisvanı derece-i terakkiyatının mizanıdır (s. 4).
- Kadın çok çalışmalı, çok öğrenmeli, çok bilmelidir (s. 5).
- Terakki ve tekamül kadınsız olamaz (s. LL).
- Kadınların tealisi evlad ve ah/adın ve hatta insanın tealisidir (s. 12).
- Kadın measi-i maddiye ve fikriyesiyle cidal-i hayata karışmalıdır
(s.13).

- Kadın yurdun sağlık bekçisidir (s. 13).
- Bir memleketi izmihlalden kurtarmak için en evvel kızlara ehemmiyet
verilmelidir (s. 19).
- Bir kadın hastabakıcı yirmi erkek hastabakıcıya muadildir (s. 24).
- Kadın vazijesini bilmeli ve hukiıkunu tanımaya çalışmalıdır (s. 24).
- Kadın en ziyade sözü dinlenen bir Hilal-i Ahmer dilencisidir (s. 25).
- En büyük milli kuvvet genç kızlardır (s. 26).
- Kadınlar beşeriyetin en büyük mürebbileridir (s. 35).
- Hanım kızların terbiye-i hazırası evvelki gibi olamaz, çünkü terbiye de
zamana tabidir (s. 36).
- Medeniyetin bir hatvesi kadın, bir hatvesi erkektir. Terakki kadınsız yürüyemez (s. 52).
- Kadınlar maarijetsiz kaldıkça bir millet yarım adama şebihtir (s. 53).
Aynı takvimde, kadınları hayır işlerinde etkin roloynamaya

yönlendirs3
mek amacıyla yer almış cümlelere de aşağıda birkaç örnek verilmiştir :
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- Hilal-i Ahmer fikri ve eseri kadınlarındır. Bu gibi cemiyet-ı hayriyenin
ilk mümessilleri kadınlar olmasa bile ilk fedakar hadimleri onlardır (s. 3).
- Cemiyeti değiştirmek ve tazelmek için analığı sevmek, onun haklarını
arttırmak, ona, oğluna daha iyi çalışabilmek kabiliyetini vermek lazımdır
(s.5).

- Kadın kalbinin erkekten ziyade şefkat ve merhamet hissi ile çarptığı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kadın azası adediyle sabittir. Umur-ı hayriyede
hal-ı lakaydiyi giderecek, kapalı kimselerin ağızlarını çözdürecek, muhkem
kasaları açtıracak kadınlardır. Valdelerl Hemşirelerı Emin olunuz ki Hilali Ahmer' e edeceğiniz her muavenet, mahalline masruf olur (s. 25).

Resim - 40 : "Çanakkale

Muharebesi'nde

boğucu gazlara burunluk ve ağızlığın

Hilal-j Ahmer Cemiyeti Merkezi'nde

imali"

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞı'NDA HANıMLAR MERKEZİ
Birinci Dünya Savaşı yıllan, Hanımlar Merkezi 'nin Sanat Evinin işlev165

lerinin yanısıra başka etkinliklerin~ de (örneğin, 31 Ocak 1914 günü ilki sahnelenen Hilal-i Ahmer yararına müsamereler gibi sanatsal, veya cephede
54
düşmanın zehirli gaz kullanma olasılığına karşı ağızlık ve burunluk yapmak gibi imalata yönelik) geliştirdiği bir dönem oldu. Bu değişik tür etkin.,
likleri çoğaltıp yaygınlaştırabilmek için de Hilal-i Ahmer, şubelerine yazılar
55
göndererek her birinin hanımlar şubelerini açmalarını istedi .
Büyük savaş dolayısıyle her türlü gereksinmeler de her zamandan daha
çoktu. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin isteğiyle Hanımlar Merkezi, Osmanlı hanımlarının hepsinin dikiş dikmelerini öngörerek onları orduya yardımcı olmaya çağırdı. Hatta ilk çağrıyı savaş bulutlarının Osmanlı İmparatorluğu
üzerinde dolaşmaya başladığı sıralar, 27 Eylü11914'te yaparak hanımlardan
askerlere "hediye-i şitaiyye" yani, kış hediyesi olmak üzere kışlık giysiler
hazırlamaları için yaptı. Aralık ayı başında ise bu kez de üyelerini yine as56
kerler için yün eldiven örmeğe çağırdı . Merkez Osmanlı hanımlarına askerlere yardım için yaptığı çağrılarını günlük gazeteler de sütunlarında yayınlayarak daha yaygın duyulmasını sağlıyorlardı. Örneğin, İkdam, savaşın ilk aylarında hanımlara bir çağın niteliği taşıyan makalesinde "Hilal-i Ahmer Hanımlar merkezi bütün Osmanlı Hanımlarını sevgili askerlerimize çamaşır
dikmeye davet ediyor ve bütün erbab-ı hayr ve hamiyetden muavenet taleb
ediyor (bütün yarıseverlerden yardım istiyor):
"Dikilen çamaşırları görmek ve kumaştan arzu ettikleri kadar olarak bu
numuneye göre hanelerinde biçip dikmek ve diktirrnek vazife-i vataniyesinde bulunacak hanım efendilerin Cuma'dan maa'da her gün zevali saat ondan
öğleye ve ba'dezzuhur birden beşe kadar Hilal-i Ahmer Hanımlar Merke57
zi'ne müracaat etmeleri rica olunur" diyordu •
Bu çağından da anlaşılacağı gibi, böyle işlerde, örneğin, kumaşlar Hilali Ahmer tarafından verildiğinden, yapılacak yardımın parasal boyutu olmuyor, hanımlardan sadece "el emeği göz num" ile kalıtım bekleniyordu.
Benzeri çağrılar hastabakıcılık için de yapılıyor, özellikle hastabakıcılık
eğitimi görmüş olan hanımlardan beklentilerin büyük olduğu, bu kimselerin
58
derhal Hilal-i Ahmer Genel Merkezi'ne başvurmaları isteniyordu . Hanımların bu çağrılara canla başla yanıt vermeleri, bize hem Türk kadınlarının
166

toplum içinde yer almaya başlamak, hem de üretgen duruma gelmekten duydukları mutluluğu anlatmaktadır. çoğu kez cephede yurt savunması için çarpışan askerlerle evlerini barklarını bırakarak göç etmek zorunda kalan savaşlarda mağdur olmuş Türkler'e yardım edilmesi çağrılarına ciddi katılımlar,
kadınıyla erkeğiyle bütün toplumda gitgide ulusal bilinç oluşmaya başladığını da anlatmaktadır. Bu bilinç doğrultusunda Türk kadınları Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'nin çağrılarını yalnız yurt içinde değil, yurt dışında da yanıtlamaya
girişti. Örneğin, nazırlığından sonra Fransa'ya Büyükelçi olarak gönderilen
Rıfat Paşa'nın daha önce de katkılarından söz ettiğimiz eşinin başkanlığında
Paris'te geliştirilen Hanımlar Merkezi Şubesi, Paris'in büyük ticarethanelerinden bağışlar toplanmasına aracı oldu. Bu şube, ilk önemli katkıyı Sanat
Evi'nin kuruluşundan hemen sonra Hanımlar Merkezi eliyle İstanbul'a
59
15.000 parçadan fazla çamaşır göndererek yaptı •
Halk, Merkezde uğraşan hanımların özverilerine kayıtsız olmadığını zaman zaman gazetelere kutlama mesajları göndererek anlatıyordu 60. Hilal-i
Ahmer Cemiyeti ise bütün etkinliklere katılarak hanımlar arasındaki çekingenliğin yenilenmesine önayak olan, onları yüreklendiren "hanım kadın saraylı hanımlara" teşekkürlerini onlara sunduğu madalyalarla dile getirmişti.
Bizzat Padişah da özendirici olarak etkinliklere katılımı arttırmak amacı ile
madalyalar vermişti. Ağa Hamamı Mecruhin Hastanesi'nde Müdire ve hastabakıcı Rabia Hanım ve kızı Bezm-i Hür Hanım, Altunizade Necip Bey'in
kızı Nedime Hanım, Sofya'daki İtfaiye Kaşlası Hastanesi'nin gönüllü hemşireleri6ı, Haydarpaşa Hastanesi Başhemşiresi Hatice Çeker Hanım'da tunç
madalyalarla ödüllendirilenlerden birkaçıydı (Ek - 7 madalya fermanı).
Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok cephede savaştığı Birinci Dünya Savaşı'nda açılan her cephede Hilal-i Ahmer'in el uzattığı sorunlar, birbirinin
aynı oluyordu : Cephedeki askerin sağlık sorunları, yaralıların bakımı, beslenme ve giyim gereksinmeleri birbirini izliyordu. Hanımlar Merkezi, bu konuların her birinde etkinlik göstererek devlete yardımcı oldu. Asker için giysilerin, çamaşırların, yatak - yorganların dikilmesine, eldivenIerin, kaşkolların örülmesinde yüzlerce hanım hiçbir karşılık beklemeksizin geceli gündüzlü çalışırken Sanat Evi 'nde de ek gelir olarak satışa sunulacak nakışlar işlen167

Resim - 41 Hastanelere

Çamışır imali

62
mekteydi .

Günlük gazetelerse sürekli olarak yurt çapmda sürdürülen bu
gayretleri duyurarak halkı benzeri uygulamalara yönlendiriyorlardı. Bu itim,
kuşkusuz yanıtsız kalmıyor, destekler duyuldukça çoğalıyordu. Örneğin, İsparta'da hanımların bağış olarak topladıkları 100 lira ve ördükleri 2500 çift
çorap 63, veya merkezde toplanan 3000 eldivenle 400 çift çorabm cepheye
gönderilmek üzere Harbiye Nezareti'ne ulaştırılması gibi haberlere sıksık
64
rastlanıyordu .

HAST ABAKıCı VE HEMŞİRELER
Bu nesnel katkıların yanısıra, birçok hanım, gerektiğinde savaş meydanlarına da giderek orada yaralı askerlere bakıyorlardı. Bu önemli hizmeti kusursuz yerine getirebilmek için zaman zaman açılan kurslara devam ederek
sağlık hizmetlerinde yeterli olacak duruma 65 geldiklerinden önceden de söz
etmiştik. Kurslara devam ederek hastabakıcı olanlara Cemiyet, "hüvviyet
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cüzdanı" veriyordu. Bu cüzdanların içinde "Hastabakıcılık" başlığı ile "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar Merkez-i Umumisi" imzasıyla bir
yazı eklenmişti. Söz konusu yazı, hastabakıcı ve hemşire1ere ilişkin genel
bilgi verdikten sonra şu duyarlı satırlarla son buluyordu:

,

~_
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1ıanı.mlar1.
Resim - 42

"Memleketimizde kadın ve erkeğin ayrı yaşamaya alışmış, bir birinin
ahvalinden daima bi-haber kalmış, yekdiğerine karşı bir emniyet-i mütekabile (karşılıklı güven) beslemek lüzumunu henüz hissetmemiştir. Sizin fedakarane hidematınızda bile belki adab-ı ahlakiyeye mugayyir (ahlaka aykırı) bir
fikr-i hafi mestur (gizli düşünce saklı olduğuna) itikat edenler bulunur. Bu
sakim zanları çürütmek ve Osmanlı kadınlığını layık olduğu mevkii muallaya isal etmek (yüksek duruma getirmek) için fenni olan vezaifinizi kemali ihtimam ile ifa esnasında manevi ve ahlaki olan umur-ı mevkulenizi (güvenle
verilen işleri) asla ihmal etmiyeceğiniz zannı kavisindeyiz,,66
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Birinci Dünya Savaşı başladığı sıralarda, hastabakıcılık için kurslarda da
olsa temel eğitim alarak bu uğraşıyı meslek edinmiş hanımlardan Merkez-i
Umumi'ye başvuranların sayısı 353 idi. Hilal-i Ahmer'e kayıtlı bulunan ve
Hilal-i Ahmer'in askeri ve mülki hastanelerinde hastabakıcılık yapanlar 284,
Hilal-i Ahmer'den diploma almış hastabakıcı hanımlar 20, Darülfünun'da
verilen teorik derslere devam edenler 36, Kadırga Mektebi 'ne devam edenler 37, Balkan savaşlarında hastanelerde bulunduklarına ilişkin belgeleri
67
olanlar 35, diploma ve belgesi olmayanlar 156 hanım idi • Son grup, genellikle gönüllü olarak hastabakıcılık hizmeti verenlerdi.

Resim - 43 : Hastabakıcı

Hanımlar ve Dr. Sesim Ömer

Sağlık hizmetleri çoğu kez gönüllü, yani hiçbir karşılık beklenmeksizin
verildiğinden, cepheye koşan hanımların büyük bir çoğunluğu köklü aile1erden gelme kültürlü, bilinçli, hatta kimileri, öğrenim görmüş hanımlardandi.
Örneğin, Van Valisi Tahsin (Uzel) Bey'in eşi Mediha Hanım, Doğu Cephesi'ndeki çarpışmalarda yaralanarak kente getirilen askerlerin acıklı durumlarını görerek bu kentte bir Hilal-i Ahmer hastanesi kurulmasına öncülük etmişti. Mediha Hanım'ın katkıları yalnız hastane kurdurmakla bitmemiş, o sıkıntılı günlerde kendisi de dizlerine kadar uzanan çizmeler giyerek Dr. Asaf
Derviş Paşa'nın denetimindeki hastaneye bir hemşire gibi giderek yaralıların
68
bakımına sürekli yardımcı olmuştu •
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Yurdun çeşitli yerlerindeki çeşitli hastanelere gönderilen hastabakıcıla69
:

rın sayıları ise şöyleydi

Hilal-i Ahmer Beyoğlu

69

Hilal-i Ahmer Taksim

25

Hilal-i Ahmer Darüşşafaka

22

Hilal-i Ahmer Galata

23

Hilal-i Ahmer Cağaloğlu

27

Hilal-i Ahmer Kadırga

22

Hilal-i Ahmer Tıp Fakültesi

22

Hilal-i Ahmer Tekirdağ

6

Bahriye Merkez

13

Pangaltı Menzil

7

Mülkiye Baytar Mektebi

2

Şişli Etfal

6

Harbiye Mektebi

6

İstihlak-ı Milli Hanımlar Cemiyeti

16

Musevi Hastanesi

3

Topçu Mektebi

2

Şehremaneti (Çapa)

5

Ağa Camii Mecruhin

18

Maçka

3

İtalyan Eytamhanesi

2

Taşkışla

3

Gümüşsuyu

2

HASTABAKICILARA şiiRLER
Hasta ve yaralı askerlerin kendilerine yardım elini uzatan, onlara bakan,
şefkat gösteren hastabakıcılara duydukları minnet duyguları zaman zaman
gerek bu askerler, gerekse onların ağızından kalem sahipleri tarafından dile
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getiriliyordu. Abdülhak Hamit (Tarhan) da yaralı bir asker seslenişini aşağı7o
daki dizelere dökmüştü :

"BİR MECRUH LİsANINDAN KADıN HASTABAKICISINA"
"Sen ahret kardeşim oldun bugün
Kurtardığın hayatı ben etsemfeda yine,
Ruhum gelip onun düşer elbet payine!
Dünya ve ahrette hi/alinle sen öğün."
Mehmet Emin (Yurdakul) de aynı duyarlılıkla bu konuya 1917 yılında
"Hastabakıcı Hanımlar" adlı 16 sayfalık bir küçük kitapçık yayınlayarak
eğilmiş, üstelik kitabın satışının gelirini de Hilal-i Ahmer sergisine bağışlamıştı. Bu kitapçıktan bazı dizeler şöyleydi.
"Ey Tanrı' nın aşkından yaratılmış nur çehreler,
İyiliğe ömrünü vakf eyeleyen hemşire/er,
Fazi/etin öz kızları!
Sizin asil alnınız şarkın altın bir seheri;
Gözleriniz Filistin çöllerinin yıldızları;
Okşayıcı nevhanız o peygamber çiçekleri
•••

Bu çatı: Merhametin ocağıdır;
insanlığın düşkününe bir açılmış kucağıdır.
Şefkatindir temelleri
Bu göklere yalvarır gibi bakan aziz yerin
Bu çeşmeden akıtmış muhabbetin pak elleri
Ab-ı hayat içiren balıarını kevserin
•••
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Namusluluğun bir timsali
Sırtınızın o zambak rengindeki bez gömleği
Kolunuzun bir lale gibi açan al hi/ali
Haklar için dökülen temiz kanın yakut rengi
Bu, mukaddes kızların, kadınların örtüsüdür,
Azizlerin haleler gibi nurdan bir süsüdür .
•••

Size selam size hürmet ey hilalin kadınları
Size selam size hürmet ey yurdun pak alınları!
Bırakmasın Allahımız
Çatıları merhametsiz,
Vatanıarı kahramansız
Bizi sizsiz ve şefkatsiz! ..."
Gönüllü ordusunda el sanatları ile askere yardımcı olan hanımlar için bir
sesleniş ise Sadık Vicdani'den

geliyordu:

"Boş durmayalım haydi kızdım!
İş başna koş
Gazi/ere mintan dikelim
Durmayalım boş ...
•••

Asker ... Yağış altında yine nöbeti bekler
Şiddetli ayazlarda donar ... Elleri titrer
Yavrum !O mukaddes ele yün eldiven ister
Yün eldiven ister ... O senin öptüğün eller .
•••
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Aylak kalamaz doğrusu vicdanlı hanımlar
Atıl duramaz hanede Osmanlı hanımlar
Arslan gibi evlat doğuran canlı hanımlar
Askerler için hep çalışır şan lı hanımlar" .
Bu dizeler, Hilal-i Ahmer ve yardımları için duyguları yansıttığı kadar,
hanımları gönüllü hizmetler görmeye yüreklendirmek içindi.

YURT DIŞINDAKİ ÖGRENCİLER
Hanımlar Merkezi 'nin el attığı bir başka sorun da, savaştan önce öğrenim görmek üzere Avrupa'ya gönderilmiş öğrencilerin durumuydu. Savaş
dolayısıyle bu öğrencilerle bağlantılar kesilmiş, onlara ulaşmıyan yüzlerce
öğrenci velisi çocukların durumunu öğrenebilmek kaygısına düşmüşlerdi.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve Hanımlar Merkezi, bütün olanaklarıyla bu konuda da yardımcı olmaya çalıştılar. Öğrencilerle bağlantı kurmak ve onlara gereken her türlü ilgi ve bakımı göstermek üzere Avrupa'ya hastabakıCllar gönderildi. Bu hizmetin gerektirdiği harcamaların karşılanabilmesi için gazeteı
lerde bağış isteyen duyumlar yapıld/ .
Öğrenciler sorununa Merkezin ilgisi, Birinci Dünya Savaşını izleyen
Kurtuluş Savaşı yıllarında da sürdü. Bu konuda Salib-i Ahmer'in de özellikle yurt dışındaki öğrencilerin sayIarının saptanarak bu öğrencilerle ilgilenrnek üzere görevlendirilen Hilal-i Ahmer temsilcilerini bu konuda bilgilendirmekte yardımları oldu. İsviçre'deki Hilal-i Ahmer Merkezi'nden de AImanya'daki Osmanlı uyrukluların yerlerinin saptanarak bildirilmesi istendin. Her iki taraf da bu konuyu yakından izledi. Nitekim, örneğin, 1 Mart
1919 tarihli Tasvir-i Efkar, Bremen'deki öğrencilerin hepsinin durumlarının
iyi olduğunun Hilal-i Ahmer tarafından saptandığını duyurmaktaydı. Bunun
da ötesinde, Hilal-i Ahmer, öğrenci ailelerinin çocukları ile bağlantılarını kurabilmek için aracı görevini ve onlara ailelerinden para ve mektup götürmeyi de üstlendi. 24 Şubat günü İstanbul Darülfünunu'nun konferans salonunda toplantıya çağınlan öğrenci velileri,
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Resim - 44 : "Beynelmilel

Salib-i Ahmer tarafından kendisine Florans Naytingel madalyası verilen
Türk Başhemşiresi

Safiye Hüseyin Hanım"

Dr. Besim Ömer tarafından Hilal-i Ahmer'in bu konuda almakta olduğu önlemler hakkında aydınlatıldılar. Öğrencilere ulaşmak üzere bir süre önce
"Sulh" Vapum ile yola çıkan Hanımlar Merkezi'nin gönüllü hastabakıcılarının, gönderilen mektupları ve paraları yerlerine ulaştırdıklarını da ailelere
bildiren Dr. Besim Ömer, yurt dışındaki öğrencilerin manevi babası yapı173
dı . Bu çerçevede, Avusturya, Almanya, ve Macaristan'a gönderilen Münire İsmail ve Safiye hanımlar aylarca yalnız öğrencilerin bulunduğu yerleri
dolaşıp bir çoğunun geri getirilmesine önayak olmakla kalmayıp, uluslarara175

sı Salib-i Ahmer Komitesi vasıtasıyla Cemiyet'e 50.000 İsviçre Frankı bağış
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da sağladılar . Her yerde saglın hastalıkların kol gezdiğinin duyurulmasına
karşın, yılmadan yol programlarını ve gittikleri yerlerdeki çalışmalarını büyük özveri ile sürdüren Merkez üyesi bu hanımlardan Safiye Hüseyin Hanım, 17 Kasım 1921 tarihinde toplanan Hilal-i Ahmer Merkezi Umumi oturumunda yapılan törenle hizmetleri için Cahit Bey'in göğsüne taktığı madalya ile ödüllendirilmiştir. 21 Kasım günü aynı tören Hilal-i Ahmer Hanımlar
Merkezi'nde tekrarlanmış Safiye Hanım, İstanbul'daki Fransız Salib-i Ahmer Başkanı Mösyö de Clousie tarafından da Florance Nightingale madalyası ile ayrıca ödüllendirilmiş 75 böylece, bu madalyayı alan ilk Türk kadını olmuştur.

KURTULUŞ SAVAŞl'NDA HANıMLAR MERKEZİ
Kurtluş Savaşı sırasında İstanbul'un işgaliyle derinleşen Ankara - İstanbul ikilemi, İstanbul Hükümeti'nin düşmanla işbirlikçi tutum ayrıca, düşman
işgali altındaki kentte çalışabilme zorlukları Hilal-ı Amer ve Hanımlar Merkezi 'nin işlevlerini de etkilemişti. Bütün bu olumsuz koşullar Hanımlar Merkezi 'ni görevlerini yerine getirmekten alıkoymamış, hatta üye sayısında artış
bile olmuştu. Katkılı etkinliklerinden dolayı Merkez yetkililerine göçmenlerle ilgili mercilerden teşekkür belgeleri bile gelmişti. Bununla birlikte, Cemiyet, bağımsızlık savaşına yönelttiği etkinliklerini gitgide artan düşman engellemesi ile karşılaşmadan sürdürebilmek için merkezini büyük ölçüde Anadolu'ya nakletti. Bu gelişme, Hilal-i Ahmer Ceniiyeti Hanımlar Merkezi'nin
Anadolu illerinde hanımların gönüllü hastabakıcılık çalışmaları, bağış toplamalar, ek gelir sağlayabilmek için müsamere, konser, sergi, piyangolar düzenlemek gibi etkinlikleri de süregeldi. Hanımlar Merkezi 'nin şefkatli elleri,
bu kez de Yunan saldırılarına uğramış kadın ve çocukların yaralarını sarmak
için uzanmaya başladı. Anadolu'daki bu örgütlenmelere Merkez, İstanbuldan
destek vererek sıcak ilişkileri sürdürdü. Örneğin, Batı Anadolu'da Birinci
İnönü çarpışmalarını izleyen günlerde İstanbullu hanımlar, Berlin eski sefiri
Mahmut Muhtar Paşa'nın eşi Nimet Hanım'ın önderliğinde Sanat Evi'nde
çalışan yoksul kadınlar ve yetim çocuklar için bağış olarak 500 lira topladı176
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lar • İzmir'de Yunan zulmü ile karşılaşanlara yardım için d~ Merkez üyesi
6 hanımın önderliğinde İstanbul'da İzmir Mazlumin-i Eytam ve Evamiline
Muavenet Heyeti adlı bir komite kuruldu. Bu komite, düzenlediği konser, piyongo gibi etkinliklerle İzmir felaketzedelerine yardım olmak üzere 10.000
77
liraya yakın para topladı .

Resim - 45 : Gönüllü Hastabakıcı

Hanımlar

Kurtuluş Savaşı boyunca harabeye dönmüş yurt topraklarında savaş yaralarının sarılması için de gereken katkıların sağlanabilmesi için Hanımlar
Merkezi, aşağıdaki çağrı türündeki bildiriyi yayınlayıp tüm yurda dağıtmıştl
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"Türk ve Müslüman Validelerimize ve Hemşirelerimize :
Sakarya' dan Gediz' e kadar her yer, güzel Aydın, şen Hüdavendigar,
Mesut Karasi, hep ölüm ve ateş merdanesinin altında ezi/miştir. Murat Dağlarında, İzmir yollarında, aç, çıplak, hasta ve boynu bükük insan sürüleri dolaşıyor. Kara ve korkunç kışlar bunları tehdid ediyor, ölüm arkalarından koşuyor.
"Bugün hudutsuz harabeler arasında sefil ve sergerdan dolaşan yetimler, bize dinimiz ve vatanımız için kurban olanların, istiklalimiz için şehit dü177

şenlerin bir vediasıdır. Taş kovuklarında açtığın, soğuğun ve ölümün tehdid
ettiği valideler, Anadolu yaylalarındaki hunin musaraalar için jersahlarca,
günlerce ve aylarca uzak yollardan gece gündüz arkalarındacephane taşıyan Türk kadın hemşireleridir ve bizim de hemşirelerimizdirler. Viraneler
ortasında ağlayan ak sakallı ihtiyarlar milletimiz için, milletimizin istiklali
ve bizim için ve bizim hayatımız için sevinerek can veren şeci askerlerin babalarıdır ve bizim de babalarımızdır.
Ey evlatlarına karşı en aziz şefkat hisleriyle çarpan valide ve hemşire
kalpleri! Duyunuz ki: Analarından babalarından ebediyyetin ayırdığı yetimler ve bedbahtlar, yavrularını kaybeden biçare valideler, sizden gelecek yardımları bekliyorlar.
Allah ve layemut-ıjazilet, bize herkesden ve herşeyden daha yakın ve daha aziz olan bu kardeşlerimize karşı yapacağımız muavenetlere ve yardımlara ezeli ve ebedi bir şahit olacakır. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar merkezi, size bu en mukaddes vazifenizi hatırlatıyor, ve muavenetlerinizin delaletini ifaya şitab ediyor.
Eşyadan her ne getirirseniz, ne verirseniz, muhtacinin,jukaranın,jecaizedelerin işlerine yarıyacaktır" .
Öteyandan, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya gelişiyle bu kent, ilkin milli mücadele, bir süre sonra da
Hilal-i Ahmer Merkezi haline gelmişti. Bundan sonra Ankara'da da hızla örgütlenen Hanımlar Merkezi türlü etkinlikler düzenlemiş, Sanat Evi için de
para toplamaya başlamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından
sonra Ankara'nın daha da önem kazanması üzerine, Hanımlar Merkezi üyeleri gerek düzenli bağışlar gerekse ek gelir oluşturabilmek amacıyla Sanat
Evi'nde hazırlanmış el işlerini Ankara'da sergileyip pazarlamak için İstanbul
temsilcileri ile sıkı bağlantı halinde olmuştur. Bu etkinliklere örnek olarak İstanbul Hanımlar Merkezi öğretmenlerinden Ulviye Hanım'ın Sanat Evi'nde
yapılan el işlerinden bir kısmını şahsen Ankara'ya satışa sunulmak üzere ge79
tirrnesinden söz edebiliriz • Ankara'daki Kız Öğretmen Okulu da benzeri
çalışmalardan uzak kalmadı. Buradaki Merkez 'in başkanlığını üstlenen Halide Edip Hanım ve Belediye Reisi'nin eşi Başkan Vekili Zehra Hanım, An178

kara'daki etkinliklerin yürütülmesinde büyük gayret gösterdiler. Cemiyet'e
Mısır'lı İffet Hanım'ın büyük bağışı, Ankara'lı hanımların aralarında topla8o
yabildikleri 1000 lira gibi kazançlar sağladılar .
Benzeri etkinlikler tü~ Anadolu' da gitgide yaygınlaştı. Genellikle illerde valilerin eşlerinin öncülük ettikleri girişimler, devlet yetkililerince de beğeni ile karşılanmaktayıd. Hatta, M. Kemal Paşa, Rus Elçisi Aralof ve Azarbeycan Elçisi İbrahim Abilofla birlikte Kastamonu'daki Merkezi ziyaret etmişti. Daha sonra, Mudanya Silahbırakışması gereği Trakya'yı teslim almak
üzere 16 Ekim 1922' de İstanbul' a gelen Refet Paşa' da 30 Ekim günü Dr. Besim Ömer ve Fahreddin beylerle birlikte İstanbul'daki Hanımlar Merkezi'nin
8ı
yıllardır pek çok yararı görülmüş Darüssınaasını ziyaret etmişti .
Değindiğimiz büyük savaşlar boyunca ülkeye büyük yardımlarda bulunan Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne barış sağlandıktan ve Cumhuriyet kurulduktan sonra gereksinme, daha da çoğaldı. Bu kez Cemiyet, toplumsal kalkınma
sağlarken savaş yaralarını da sarmakta büyük roloynadı. Kurtuluş Savaşı sona erince Hanımlar Merkezi savaş yıllarının çok hırpaladığı çocuklara ayrı
bir özenle eğildi. 1 Ağustos 1923 tarihinde Merkez, çocuklara bakıp yardım
etmek üzere ayrı bir ünite oluşturdu. Bu ünite, anneleri tarafından getirilen 1
yaş civarında 36.500 çocuğun beslenmesini sağladı. 391 hastalıklı çocuğa
ilaçlar vererek onları iyileştirdi. 105 çocuğa evlerine hemşireler göndererek
baktırıp 960 çocuğun da sağlık durumların yakın gözleme aldı. Ayrıca bay82
ram dolayısıyle 150 çocuğa da giysi, çamaşır, kundak sağladı .

HANıMLAR MERKEZİ'NİN HİLAL.İ AHMER CEMİYETİ
İçİNDE ERİTİLMESİ
Hanımlar Merkezi 'nin yardım etkinlikleri kadar önem taşıyan bir nokta,
daha Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheye giden erkeklerden boşalan kamu hizmetlerindeki pekçok görevin kadınlara kalması üzerine 1917 yılında
83
geçerlik kazanan Hukuk ve Aile Kararnamesi ile kadın lehine yapılan değişikliklerde, Hanımlar Merkezinin de payı olduğudur. Türk kadını, birbirini
izleyen savaşların erkek nüfusa indirmiş olduğu darbe üzerine Kurtuluş Sa179

vaşı sırasında yurt savunmasında da rol alırken yaygın örgütlenmesi ile Hanımlar Merkezi, kadının kendi toplumsal konumunu kavramasında, eğitim ve
kültür sahibi olmasında katkılı olmuştur. Merkezin bu işlevinin bilinciyle
Atatürk, 1923'de Konya'dayken 23 Mart günü eşi Latife Hanım ile Hanımlar Merkezi'nin kendilerine verdiği çayda oradaki hanımların etkinliklerini
dinledikten sonra çok önemli bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında Türk
kadınlarının kurtuluş savaşındaki özverilerini ve savaşın zaferle son bulmasındaki katkılarını hatırlattıktan sonra ".. erkeklerimizin teşkil ettiği ordunun
menbalarını kadınlarımız işlemiştir" demiş, Türk sosyal yaşamında ilk düzeltilecek noktanın .kadının toplum içindeki yerine ilişkin kanılar olduğuna dikkat çekmiştir: "Düşmanlarımız ... kadınlardan aldıkları intibaat ile acı hükümler veriyor ve diyorlar ki: Türkiye mütemeddin (uygar) bir millet olamaz, çünkü Türkiye halkı iki parçadan mürekkeptir. Kadın ve erkek diye iki
kısma ayrılmıştır, halbuki bir heyeti içtimaiye (toplum) aynı gayeye bütün
kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse terakki ve temeddün etmesine
(ilerleyip gelişmesine) imkanı fenni ihtimali ilmi yoktur". "Bir İngiliz muhabiri" - diyorki; "Mustafa Kemal Paşa ve rüfekası memlekette teceddüdatta
(yeniliklerde) bulunabilirler, birçok yenilikler yapabilirler, pek çok şeyleri
değiştirebilirler, lakin yalnız bir şey yapamazlar, o da kadınların tarz-ı telebbüsünü değiştirmektir. ,,84.
Mustafa Kemal Paşa, aynı konuşmasında dünyada bilimin büyük bir hızla ilerlediğine ve bu hıza ayak uyduracak kuşaklar yetiştirebilmek için annelerin erkeklerden daha bilgili ve aydın olmak zorunda olduklarına, bunun
için de eğitim ve öğretirnde öncelikle onların yararlanması gerektiğine de
dikkat çekmişti. Değinilen konuşma, aynı zamanda, kadın haklarına, kadın erkek eşitliğine yönelik pekçok yeniliğin kapıda beklemekte olduğuna da bir
işaretti. Atatürk'ün kadın - erkek eşitliğinin hedeflendiğini anlatan söylevini
Hanımlar Merkezi 'ni ziyaret ederken söylemesi, bu yolda hem Merkezin o
tarihe kadar örnek olacak etkinlikleri, hem de sonrası için Merkez'den beklentileri açısından önemlidir. Nitekim, çok geçmeden Merkez'in Hilal-i Ahmer'in bağlı kuruluşu da olsa, erkeklerden ayrı bir yapı oluşturmasına son
verilmiştir.
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Bilindiği gibi Kurtuluş Savaşını izleyen devrimlerin özü Türkiye'yi

ka-

dın - erkeğin eşit olduğu çağdaş bir toplum düzeyine ulaştırmaktı. Dolayısıyle, Cumhuriyetin

duyurulmasından

sal bütünlüğü sağlayabilmek
gerçekleşti.

hemen sonra gelcek kuşaklarda toplum-

için en önemli adım, eğitimin birleştirilmesi

ile

3 Mart 1924 tarihli Öğrenim Birliği Yasası ile hem eğitim ku-

rumlan ulusal eğitimde toplandı, hem de kız - erkek bütün yetişenlere eğitim
eşitliği getirildi. Bunu Medeni Kanunla kadın - erkeğin eşit konuma getirilmesi izledi. Çağdaş uygulamaları

gerçekleştirebilmek

için teokratik İmpara-

torluğa ait bütün Osmanlı kurumları tarihe karıştı. Devlet ve topluma seslenen bütün kurumlar laik Cumhuriyet esaslarına göre kuruldu. Bu önemli aşamalarda Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'ndan

devraldığı iki yardım kurum-

undan biri olan (öbürü Çocuk Esirgeme Kurumudur) Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin amacı aynı da olsa ayrı bir görünüm sergileyen Hanımlar Merkezi'nin
Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile birleştirilmesini

önerdi. Bunun üzerine "Hanım-

lar ve erkekler teşkilatının tevhidi yine esas Nizamname
ğu cihetle, hanımlar teşkilatının

icabından bulundu-

ilgası, nakit, mal ve hesaplarının

merkez ve şubelerine devri ve bu sene için Nizamname

mucibince

erkekler
12'den

15' e iblağ edilen vilayet merkez heyetlerine ve beşten sekize çıkarılan Kaza
merkez heyetlerine üçer hanımın aza seçilmesi Merkez ve şubelere tamim ve
t ebl ıg ed'ld.,,85
ı ı .
'v

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin

1925 yılı Temmuz ayında toplanan genel

kongresinde kurum 'un fahri başkanlığının
fa Kemal Paşa'ya

artık Cumhurbaşkanı

olan Musta-

verilmesi öneriIdi. Mutsafa Kemal Paşa'nın

24 Temmuz

tarihli aşağıda sunulan onayı ile de bu öneri uygulamaya konuldu:

İstanbul' da Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyet
Meclis-i Umumi Riyaset-i Aliyesine
(24. VII. 1925)
Meclis-i Umuminin ilk içtimasında hakkımda izhar buyurulan hissiyat-ı
samimilerinden

dolayı heyet-i muhteremeye

leri ihakkındaki temenniyatımın

teşekkür eyler ve muvaffakıyet-

tebliğ buyurulmasınl

rica ederim efendim.

Gazi Mustafa Kemal (Vesika
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6

: 25.7.1925 n.3/

•

Yine aynı toplantıda kabul edilen yeni nizamname de bu yerdan Cemi8
yet'in merkezinin Ankara ? Uzun tartışmalar sonunda da adının Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti olduğu saptanırken, her Türk'ün bu derneğe üye olabilceği belirtildi ve kadın - erkek ikilemi sona erdi.
Bundan sonra yardımsever Türk kadınları, kendilerine duyulan toplumsal gereksinmenin bilinciyle, felaket anında ve gerektiği her yerde toplumdan
hiçbir zaman esirgemedikleri yardım ve katkılarını daha sonra Kızılayadını
alacak Hilal-i Ahmer Cemiyeti çatısı altında yurdun dört bucağına sunmaya
başladılar.
Bugün aynı bilinçle, Kızılay üyesi olsun veya olmasın bütün Türk kadınları kendilerine düşen bu kutsal hizmeti başarıyla sürdürmekte, bu önemli
kurumu yurtta ve dünyada işlevsel kılmada büyük roloynamaktadırlar.
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BÖLÜM VI

BİRİNCİ nÜNY A SA VAŞı
Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu 'nun son savaşı oldu. Amerikan ve Fransız ihtilalleri ve getirdikleri ilkeler, dünya ülkelerinin değer yargılarında büyük değişikliklere yol açmıştı. XX. Yüzyıl başında Avrupa ülkeleri yeni değerler çevresinde blokara ayrılmışlardı. İngiltere, Fransa ve Rusya Üçlü İtilaf, Avusturya-Macaristan, Almanya ve İtalya da Üçlü İttifak
Devletleri olarak anılacak blokları oluşturmuşlardı. İki blokun beklentileri ve
çıkar alanları üzerine doğan sürtüşmeler, onları çok geçmeden sıcak savaş
eşiğine getirdi ve 1914 yılının Ağustos ayında savaş patlak verdi. Osmanlı
İmparatorluğu'nun ise gerek bu bloklaşmanın, gerekse savaşın dışında kalması olanaksızdı. İkiyüz yıldan fazla sürekli toprak kaybetmiş se de hala üç
kıtada yaygın toprakları vardı. Savaş başladıktan kısa bir süre sonra, dünyada yüz yılı aşkın bir zamandır doludizgin gelişen ulusçuluk akımına karşın
sürdürdüğü çok uluslu yapısı ile, bağlaşığı Alman blokunun yanında bu savaşa sürüklendi.
Daha önce de değindiğimiz Trablusgarp ve Balkan savaşlarının Osmanlı İmparatorluğu 'nda yarattığı nesnel ve tinsel çöküntü giderilerneden başlayan bu büyük savaşta devletin yetersiz duruma, konu ile ilgili bütün yapıtlarda işaret edilmektedir. İki büyük yenilgiden sonra İmparatorluk, bir yandan ordu ve donanmasını her iki bloktan da aldığı yardımlar çerçevesinde düzenlemeye girişti. Balkan savaşları sırasında yönetimin iç çekişmeler içinde
yüzdüğü, siyasal gruplaşmaların savaş alanlarına, ast-üst ilişkilerine, emirkumanda zincirine yansıdığı bir gerçekti.Aslında ülkede çok sesli politik yaşam yeni başlamıştı. Dolayısıyle siyasal dalgalanmalar da çok doğaldı. Bir
an önce düzenin sağlanmasıysa zorunluydu. Ancak, bu gerçeklerin yanısıra,
üst üste yenilgiler, devlette askeri yetersizliğin de göstergesi olmuştu. Bu kanadın bütünüyle ele alınıp düzenlenmesi gereği kesindi ve bu gereksinme ile
hızlı bir düzenlemeye gidilmişti. Bir yandan da dünya savaşının kaçınılmaz
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yaklaşışını gözleyen yöneticiler, Osmanlı İmparatorluğu'nun iki blokun sömürgeciliklerini geliştirmek için giriştikleri rekabette hedef olacağını görmekteydiler.Dost arayışı içinde ayrı ayrı İtilaf ve İttifak Devletleriyle yakınlaşmaya çalıştılar. Oysa her iki kanat da Osmanı'nın zayıflığının ve onu yandaş almanın savaş boyunca bu ülkeyi desteklerneyi gerektireceğinin bilinciyle bu dostluk arayışına ilkin kayıtsız kaldılar. Osmanlı İmparatorluğu'ysa daha da büyük bir yalnızlığa itildi. Ancak Almanya,hızlı çıkar hesapları yaparak, çökmekte olan bu devletin yaygın topraklarından Avrupa'da kendi üzerine binecek baskıyı azaltmak yönünde yararlanabileceği kanısına vardı.
Kayser II. Wilhelm'in düşüncesine göre, Osmanlıyı yanlarına alınca, İtilaf
Blokuna İmparatorluğa sınırı olan kesimlerde birçok cephe açıhibilecek, ve
düşmanın savaş gücü de cephelerin çokluğu oranında dağılacaktı. Üstelik
Kayzer, Osmanlı Padişahının İslam Halifesi olarak din adına Cihat çağrısında bulunabileceğini, böylece, İtilaf Blokunun sömürgelerindeki milyonlarca
Müslümanı kendi gücü altına toplayabileceğini, hiç değilse İttifak Bloku 'na
silah çekmelerinin önlenebileceğini düşündü. Oysa bu varsayımını yaparken,
Arap unsurların kendi ulusal bütünleşmelerinin peşine düşeceklerini gözardı
etmişti. Kayzer'in bu varsayımı gerçekleşememişse de,Osmanlıyla birleşrnek, Alman blokunun pekçok beklentisini gerçekleştirdi. Nitekim, bu yetersizlik çerçevesinde ülke savaşa bütünüyle Almanya'ya bağımlı olarak girdi.
Öncekilere göre çok daha geniş kapsamlı ve yaygın boyutlarda süren bu savaş boyunca Osmanlı orduları İttifak (uzlaşma) Bloku planlarına göre savaşmak zorunda bırakıldı. Devletin karşı karşıya kaldığı yoksul ve çaresiz durumunda en büyük desteklerinden biriyse yine Hilal-i Ahmer oldu. Gerçekten
de birbirini izleyen çarpışmaların ve savaş koşullarının doğurduğu çok büyük gereksinmeler, Hilal-i Ahmer'in yapısını da çok sarsmıştı. Cemiyet bir
yandan kendisini içten güçlendirmeye, bir yandan da türlü yörelerde örgütlenmeye çalışırken, Birinci Dünya Savaşı başladı ve İmparatorluk, hazırlıklarının yetersiz olmasına karşın, Ekim ayı sonunda kendisini savaşın içinde
buluverdi.
Cemiyet kendisine düşen görevlere koşarken, yönetim kurulu da çalışma
düzenini savaş koşullarına göre ayarladı. Savaş yılları boyunca haftada bir
kez toplanarak etkinliklerini sürdürdü. Bu sıralar Birinci Reis makamındaki
Hüseyin Hilmi Paşa, Viyana Sefiri olarak yurt dışında bulunduğundan, kuru188

mun dış ilişkilerini sürdürdü. İkinci Reis Besim Ömer Paşa da bir yandan Salib-i Ahmer'le olan ilişkilere, bir yandan da Hanımlar Merkezi'nin örgütlenmesi ve etkinliklerinin yürütülmesine eğildi. Yine İkinci Reis Prof. Dr. Akil
Muhtar Bey, Cemiyet'in hükümetle ilişkilerini, Katib-i Umumi (Genel Yazman) Dr. Adnan (Adıvar) Bey de, aynı zamanda Binbaşı rütbesiyle Sahra
Sıhhiye Müfettiş-i Umumi Muavini de olarak, Askeri Sıhhiye ve Cemiyet
arasındaki işbirliğinin kurulup sürdürülmesini üstlendiler.Yine İdare Heyeti 'nde Umumi Müfettiş olarak görev yapan Dr. Celal Muhtar Bey de öbür arkadaşları gibi çok özverili bir çalışmayla Cemiyet'e gerek kendi kullanımı
için, gerekse yardım olarak dağıtılacak eşya ve malzemenin sağlanması ve
bunların yerlerinde kullanımı ile sorumlu ve etkili oldu. İlk yıl Cemiyet'in
fahri muhasebecisi olan
Hamit Bey, Besim Ömer Paşa'nın Merkez-i Umumi
~.
Fahri Reisliği'ne getirilmesi üzerine, İkinci Reisliğe seçildi ve Mütareke döneminin sonuna kadar bütün gücünü Cemiyet'in işlerine verdi. İdare Heyeti'nin fahri veznedarı olan Osmanlı Bankası Müdürü Berç Keresteciyan
(Türker) Bey de Hamit Bey'in İkinci Reisliğe geçmesinden sonra kurumun
fahri muhasebecisi seçildi. Cemiyetin'in bütün parasal işlerin düzenlenmesinde büyük katkıları oldu(*).
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MURAHHASLIKLAR

(TEMSİLCİLİKLER)

Birinci Dünya Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti, sırasıyla Avusturya-Almanya, Darülharp ve Eskişehir olmak üzere üç temel murahhaslık
kurdu. Bu 'nmrahhaslıklann en belli başlı görevleri, Cemiyet'e bağış toplamak, asker ve sivil halka yardım etmek, yurt dışında da Türk öğrencilere yardımcı olmaktı. Bu çerçevede cemiyet, savaş boyunca yurt içinde de ayrıca
örgütlendi. Bilindiği gibi Hilal-i Ahmer'in kuruluş nizamnamesi gereği genel merkezi İstanbul'du. Bunun dışındaki illerde merkezler, sancak ve kazalarda da şubeler kurulması kararlaştırılmıştı. Birinci Dünya Savaşı başladığında Hilal-i Ahmer, yeniden yapılanması çerçevesinde, merkez ve şubeleri
henüz kurulmamış veya faaliyete başlamamış olan valiliklere ve mutasarrıflıklara ulaşarak biran önce faaliyete geçmelerini istemişti. Saray, Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'ne gerekli önemi göstererek bu dar boğazda yardımcı olmuş,
Merkez-i Umumi İkinci Başkanı Dr. Ahmet Muhtar Bey ve Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Teşvik Komisyonu üyesi Hasan Tahsin Bey gibi, kurumun aslarından birçoğu, Padişah tarafından kabul edilmişlerdi ı. Osmanıl dostluğundan
beklentileri olan ittifak Devletleri de Hilal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer kanallarıyla ilişkileri yoğunlaştırmaya çalışmışlardı. Örneğin, Alman Salib-i Ahmer Cemiyeti Reisi Prens Evleyn ve üye Dr. Markin gibi kimseler İstanbul'a
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni ziyarete gelmiş, ve Padişah tarafından kabul edil3
mişlerdt Hatta Prens'e Birinci Rütbeden Osmanlı nişanı verilmişti .
Öteyandan, Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) de Cemiyet' den ayrı
bir duyuru ile bütün illerdeki merkezlerle sancak ve kazalardaki şubeleri iş4
birliğine çağırdı • Cemiyete kuruluşundan beri destek vermiş ve kurumun
yurt çapında gereğini ve önemini kavramış, uluslararası ilişkilerde de sağladığı ve sağlayacağı yararı da görmüş olan aydınlar da büyük bir destek halkası oluşturdular. Daha önce de değinildiği gibi batı düşüncesinin Türk sosyal yaşamına yansıtılmaya çalışıldığı bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda pek çok dernek kurulmuştu. Bu derneklerin yapılarına çoğu kez dönemin siyasal düşüncesi de yansımış, Balkan savaşlarının bitimi ile Birinci
Dünya Savaşı arasında oluşan politik gruplaşmalarla sert zigzaglar çizen siyasal değişimlerden bu yeni kurulan derneklerden çoğu nasiblerini almışlar190

dı. Bir başka deyimle, siyasal platformda egemen parti tarafından desteklenmiş veya kaldırılmışlardı. Kendisini genellikle politika dışına tutabilmiş Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bu dalgalanmalardan korunmuştu. Dolayısıyle, gerekliliğini daha önceden kanıtlamış Cemiyet, savaş patlak verince devlet yöneticileri tarafından vazgeçilmez görülmüş, o da deneyimlerin verdiği yatkınlıkla ve iktidardan gördüğü destekle kendine düşen görevlere dört elle sarılmıştı. Bu ara tanıtıcı girişimler gerektiği de unutulmamış, Anadolu'ya halkı
Hilal-i Ahmer konusunda aydınlatacak heyetler gönderilmişti. Bu heyetler
kısa zamanda hem Hilal-i Ahmer adını duyurmuş, hem de yeni üyeler kaydedip bağışlar toplayabilmişlerdi. Bu girişimlere örnek olarak Konya'da ve
Ereğli'de Dr. Fazıl Berki Bey ve Ağazade Osman Nuri Efendi'nin başkanlık5
larında yürütülen örgütlenme çalışmalardan söz edebiliriz .
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 12 Ağustos'ta, yani Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmeden "beynelmilel şefkat ailesine ait olduğu"nu vurgulayarak, savaşanhıra yardım elini uzatacağını bildirmişti. Seferberlik duyurulunca da
derhal Harbiye Nezareti'ne kendisine düşen görevi sormuş, hazır olduğunu
duyurmuştu 6. Bunun üzerine Ordu Sıhhiye Teşkilatı ve bu kurumun önemli
uzantısı olan Sahra Sıhhiye Umum Müfettişliği ile Hilal-i Ahmer Cemiyeti
arasında hemen sıkı bir işbirliği kuruldu? Bu işbirliği çerçevesinde geri kalan devlet kuruluşları da Hilal-İ Ahmer'e gerekli kolaylığı göstereceklerini
ilk baştan belli ettiler. Örneğin, P.T.T. Nezareti, telefon, telgraf hat bağlama
8
v.s. gibi hizmetlerde kuruma % 50 indirim uygulama kararı aldı . Cemiyet' se
hemen İstanbul'da personelini atadığı hastaneler, başlangıaçta iki aylık olarak duyurulan, ancak, bundan çok daha uzun süren seferberlik boyunca da
cephelere yakın şubelerde çayhaneler, aşevleri, misafirhaneler kurdu. Bunları savaş boyunca çalıştırdı.

SAVAŞTA HİLAL-İ AHMER'İN KADROSU
Savaşın yine açlık, yoksulluk, hastalık, yaralılar, göçmenler, yetimler
getireceği kuşkusuzdu. Bu bağlamda, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, örgütlenmesini
bu koşullar da yararlı olabilecek bir şekilde geliştirmek zorundaydı. Eldeki
nakit paranın en uygun biçimde kullanılması, hazinesine girecek paranın art191

tınlması, yurt içinden ve yurt dışından gelecek bağışların teşvik edilmesi,
ambarların gıda ve sağlık malzemeleriyle doldurulması gerekmekteydi. Bütün gereksinmeleri dikkate alıp planlı bir çalışma başlatan Hilal-i Ahmer, Birinci Dünya Savaşı boyunca disiplinli çalışma yöntemi ile örnek bir dayanışma ve işbirliği sergileyerek bu güç işlevin başarıyla üstesinden geldi9. Bu başarıda kurumu siyasete alet etmemekte kararlı, kişisel sürtüşme ve çekişmelere uzak, işbilir ve idealist yöneticilerinin yadsınamıyacak rolü oldu. Dr. Besim Ömer, Dr. Adnan, Dr. Celal Muhtar beyler gibi tıp kökenli kimselerin
yanısıra ekonomist Hamid Bey, Osmanlı Bankası'ndan Cevat Bey, Matbuat
Umum Müdürü Fazıl Necip Bey, Profesör Macit Bey, Kazım Şinasi, Saffet,
Ali Muzaffer, İzzet, Enis Tahsin beyler gibi devletin üst görevlerinde bulunan veya bulunmuş bilinçli bir kadro elinde Hilal-i Ahmer gerçekten uzak
görüşlü adımlar atarak savaşta devlete büyük ölçüde destek oldu.

umnm! Müfettiş Dr.Celal
Resim - 47
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Dört elle göreve sarılan kurum, kazandığı deneyimleri de değerlendirerek alt yapı denince akla gelebilecek her şeye eğilmekten kaçınmadı. İmalatına başlanan gereçler arasında hastabakıcı giysilerinden bulaşıcı hastalara
bakanların gyiecekleri özel gömleklere kadar bütün günlük gereksinmeler
düşünülmüştü. Askerlerin kullanımına sunulmak üzere de günde on çift kundura yapılıyordu. Piyasada satılık battaniye bulunamadığından yün yapağından yorganlar yapılıyordu. Karyolalar için gerekli demir de en ekonomik şekilde ambarlarda imal ediliyordu. Bu arada ambarların kontrolü için bir geıo
nel müfettişlik kurulması da unutulmadı . Hilal-i Ahmer Meclisi Umumisi
çok sayıda şubenin katılımıyla üretimi başlatma kararı almak üzere 24 Temmuz'da olağanüstü bir toplantı yapıp yine değinilen özverili ve uzak görüşlü
kadronun önerilerini dikkate alarak, olası savaşın gerekli malzemelerinin yapımı için 40.000 lira ödenek ayrılmasını kararlaştırmıştı ıı.
Hilal-i Ahmer kadrosunun olumlu işlevlerinden söz ederken değinmek
gereken bir başka husus da İstanbul'daki Hilal-i Ahmer ambarının savaş yılları boyunca ülkenin duyarlı ve düşünen kimselerine bir toplantı yeri haline
getirilmesidir. Aydınların uğrak yeri haline gelen depoda haftada bir kaç kez
bir araya gelen yurtseverler konuşmaları ve tartışmalarını basın yoluyla kitlelere ulaştırabiliyor, moralleri ayakta tutmaya çalışıyorlardı ı2.
Hilal-i Ahmer'in değindiğimiz özverili kadrosu içinde varlıklı bir kimse
olan, ancak, kişisel servetini arttırmaktansa maddi gücünü Cemiyet'i desteklemeye yöneIten Dr. Cemal Muhtar Bey'den özellikle söz etmenin yerinde
olacağı kanısındayız. Bu dönemde Dr. Celal Muhtar Bey, devletten yetki
alarak Hilal-i Ahmer'in bütün olanaklarıyla tahıl üretiminin örgütlenmesini,
ambarlara tüketim mallarının stoklanmasını, örneğin, taşıt şebekesi kurup işletilmesi veya balıkçılığın geliştirilmesi gibi gelir getirici etkinliklere de eğil13
mesini sağlayarak Cemiyet'in ufkunu genişletmiştir . Savaş gereksinmeleri
açısından onun önerileri göz önünde tutularak derhal yaralı ve hasta bakımı
için altyapı oluşturulmuş ve ambarlara 200 yataklı hastaneye 6 ay yetecek
donatım yerleştirilmiştir. Bir yandan sedye imalatına başlanırken bir yandan
da taşınır karyolalar, elbise, kaput, çamaşır imal edecek ustalar toplanmış,
ı4
hafif ve taşınabilir 2000 sedye imal edilmiştir . Bu donatım maddeleri ve
yönlendirici katkılarıyla Dr. Cemal Muhtar Bey, Hilal-i Ahmer'e büyük bir
ivme kazandırmıştır.
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MALİ KOŞULLAR
Savaş koşullarının ülkedeki her kesimi ekonomik açıdan da zorlayacağı
kesindi. Hilal-i Ahmer'e gelince, kuruluşundan beri birbirini izleyen savaşlar dolayısıyle sürekli savaş ekonomisi içinde gelişmeye çalışmak, Hilal-i
Ahmer'in ekonomik güçlenmesini büyük ölçüde aksatmaktaydı. Kuruma
ödenen üyelik aidatları ve yapılan bağışların önceden belirlenebilmesi olanaksız olmasına karşın yıllık bütçe geliştirilmesine ve genel kurullarda bütçe
ile ilgili hususların görüşülmesine yine de çok önem verilmişti.
Savaş yılları boyunca (1914-1917 yılları arasında) Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin gelir ve giderleri, "alelade" ve "fevkalade" bütçeler olarak saptanmıştı. Bunlar, çok özenle hazırlanmış cetvellerde dikkatle işlenmişti. Nitekim, bu yıllara ilişkin hesaplar, 1923 yılında (26 Temmuz) kontrol edildiğinde, ilgili mülkiye müfettişi, Cemiyet'in bilançolarını kusursuz bularak benzeri kurumlara örnek göstermiştir. Müfettiş, bu bilançolardan resmi raporunda Cemiyet'e övgü de sayılabilen şu satırlarla söz etmişti: "Heyte-i umumiyesi itibarıyla müessese muamelatı vucuhla takdir ve itimada şayan ve usuli muhasebe ve muamelesi diğer cemiyet ve müesseselerce nümune ittihazına
cesban (layık) bir derece-i mükemmeliyette bulunup bu babdaki 33 kıta vesaik ve merbutat dahi leffen huzur-ı sami-i vekaletpenahileri kılınmıştır. ol
babta". Değinilen bilançolar aşağıda sunulmaktadır ıs:

YIL 1914 (1330-Alelade varidat)
Faiz: 7210, 76 Aidat: 1155, 15 Müsamere Hasılatı: 1884,99
Çiçek günü hasılatı: 15515, 70 Teşvikat Varidatı : 7, 52
TOPLAM: 11842, 12

YIL 1914 (Fevkalade bütçe varidatı)
İanat: 76 839, 74 Ambar Fazlasından Satış Hasılatı: 243, 20
Varidat-ı Muhtelifei Saire: 3428,95
TOPLAM: 80511,79
İCMAL (Genel Toplam) 92 354, 01)
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YIL 1914 (Alelade Bütçe Sarfiyatı)
Mesarif-i idare: 2840, 33 Hastabakıcılık Tedrisatı: 794, 62
Müddet-i Mütemmime Masrafı: 167, 17 Teşvikat Masrafı: 233,27
Afat Masrafa : 817, 49 Eşyanın İslah ve Tamiri Masrafı : 347, 04 200
Yataklı Hastane Levazımı: 2000
TOPLAM: 7199, 93
YIL 1914 (Fevkalade Bütçe Sarfiyatı)
İmdat ve Muavenet: 58 954, 82 Madalya İmaliyesi: 754, 39
Akça Farkı: 732, 59 Balkan Harbi Hastaneleri ve İtalya
Salib-i Ahmerine: 1114,81
TOPLAM: 61 556,61 İCMAL (Genel Toplam: 68 756,54)
YIL 1915 (Alelade Bütçe Varidatı)
Faiz: 5472, 39 Aidat : 1201,47 Çiçek Günü Hasılatı: 2321,63
Varidat-ı Muhtelife-i Saire: 1684,23
TOPLAM: 10679,72
YIL 1915 (Fevkalade Bütçe Varidatı)
İanat: 149 698, 72 Ambar Fazlasından Satış Hasılatı: 6336, 35
Varidat-ı Muhtelife-i Saire: 1711,30
TOPLAM: 157 746,37
İCMAL (Genel Toplam) 168 426,09
YIL 1915 (Alelade Bütçe Sarfiyatı)
İanat: 149 698, 72 Ambar Fazlasından Satış Hasılatı: 6336, 35
Varidat-ı Muhtelife-i Saire: 1711,30
TOPLAM: 157 746,37 İCMAL (Genel Toplam) 168 426,09
YIL 1915 (Alelade Bütçe Sarfiyatı)
Masarif-i İdare: 3090, 73 hastabakıcılık Masrafı: 260
Müddet-i Mütememime masarifi: 0,28 Teşvikat Masrafı: 728,25
Afat Masarif-i İmdadiyesi : 100, 60
TOPHLAM: 4179, 86
YIL 1915 (Fevkalade Bütçe Sarfiyatı)
İmdat ve Muavenet: 201,247,95 Madalya İmaliyesi: 697, 65
Akça Farkı: 1707,81
TOPLAM: 203, 653, 41 İCMAL (Genel Toplam) 207 833,27
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YIL 1916 (Alelade Bütçe Varidatı)
Faiz: 3739 Aidat : 754,85 Müsamere Hasılatı: 3961, 11
Çiçek Günü Hasılatı: 1528,02 Teşvikat varidatı : 1533,94
Varidat-ı Muhtelife-i Saire: 898,28
TOPLAM: 12416,14
YIL 1916 (Fevkalade Bütçe Varidatı)
İanaı.: 156 932,53 Ambar Fazlasından Satış Hasılatı: 55 967, 98
Varidat-ı Muhtelife-i Saire: 2078,92
TOPLAM: 214 979, 43 İCMAL (Genel Toplam) : 227 395,57
YIL 1916 (Alelade Bütçe Sarfiyatı)
Masarif-i İdare: 3496,96 Hastabakıcılık Mesarifi : 258,21 Afat : 53,30
TOPLAM: 3808, 47
YIL 1916 (Fevkalade Bütçe Sarfiyatı)
İmdat ve Muavenet : 147 192,25 Madalya İmaliyesi: 312,66
TOPLAM: 147504,91 İCMAL (Genel Toplam) : 151 313,38
YIL 1917 (Alelade Bütçe Varidatı)
Faiz: 7335,88 Aidat: 910,40 Müsamere Hasılatı: 5732,60
Çiçek Günü Hasılatı: 3293,63 Teşvikat Varidatı : 42~3, 17
Varidat-ı Muhtelife-i Saire: 4034, 33
TOPLAM: 25 529,79
YIL 1917 (Fevkalade Bütçe Varidatı)
İanat: 146,890,03 Satış Hasılatı: 85640,12 Varidat-ı Muhtelife-i
Saire: 5725,77
TOPLAM: 238 255,92
İCMAL (Genel Toplam) 263785,71
YIL ı917 (Alelade Bütçe Sarfiyatı)
Masarif-i Fevkalade : 3045,12 Hastabakıcılık Mesarifi : 94,97
Müddet-i Mütememime Mesarifi : 60 Teşvikat Mesarifi: 201,75
TOPLAM 3401, 84
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YIL 1917 (Fevkalade Bütçe Sarfiyatı)
İmdat ve Muavenet : 165735,04 Madalya İmaliyesi: 1247, 19
TOPLAM: 166982,23 İCMAL (Genel Toplam) 170384,07
YIL 1918 (Alelade Bütçe Varidatı)
Faiz: 11 088,96 Aidat: 699 070 Müsamere Hasılatı: 3052,55
Çiçek Günü Hasılatı: 2190,04 Teşvikat Varidatı : 9854,71
Varidat-ı Muhtelife-i Saire: 25 067,96
TOPLAM: 51 953,93
YIL 1918 (Fevkalade Bütçe Varidatı)
İanat: 134506,34 Satış Hasılatı: 371,313,60
TOPLAM: 505 891,94
İCMAL (Genel Toplam) 557 773,86
YIL 1918 (Alelade Bütçe Sarfiyatı)
Masarif-i İdare:4465,65 Müddet-i Mütememmime Masarifi: 7,70
TOPLAM: 4473,35
YIL 1918 (Fevkalade Bütçe Sarfiyatı)
İmdat ve Muavenet : 231 389,39 Madalya İmaliyesi: 38,41
Mektep ve Hastane İnşaatı : 5250
TOPLAM: 236667,80
İCMAL (Genel Toplam) 241 151,15
1914-18 Genel Gelir Toplamı: 1.309735,25
1914-18 Genel Gider Toplamı: 839 438,41
Verilen rakamların incelenmesinden savaş yılları boyunca Hilal-i Ahmeı
Cemiyeti 'nin bütçesinin karşı karşıya kaldığı zorluklar anlaşılabilmektedir.
Bu sayılarda savaş ekonomisinin dalgalanmaları açık bir şekilde gözler önüne serilmektedir.

197

SALGıN HASTALIKLAR
Her zaman olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı'nda da ordu ile Hilal-i Ahmer Cemiyeti arasında sıkı bir dayanışma ve işbirliği sürdürüldü. Bu bağlamda,Cemiyet, yaralı ve hastalarla ilgilenmenin dışında da gerek sivil halkın
gerekse askerlerin sağlığa yönelik gereksinmelerine ciddiyetle eğildi. Çeşitli
bölgelere gönderilen Hilal-i Ahmer heyetleri, Sivas'ta Kudüs'te, Şam'da gerek orduya gerek halka hizmet sunmak üzere Çiçek Aşısı Darülistihzarlan
kurdu. Aşıların saklanılması için cam tüplerin bulunması çok zor olduğundan, aşı maddesi toz haline getirilerek bozulması önleniyordu.
Savaş sırasında daha da yaygınlaşan kuduz vakalarının saptanıp bakımının sağlanması için İstanbul'a kadar uzun ve masraflı seyahatleri önleyebilrnek amacıyla Sivas 'ta 20 kişilik bir kuduz merkezi kuruldu.
Kolera da halk sağlığını tehdid eden bir hastalık olarak sık sık salgınlar
halinde yayılıyordu. Cemiyet, Süveyş'te kolera salgını çıktığı zaman salgının
yayılmasını önlemek ve hastalara bakım sağlamak için ciddi önlemler aldı.
Getirttiği doktorların aşı geliştirmek çabalarına da yardımcı oldu. Koleraya
yakalananların bakımı için Kudüs 'te ayrı bir hastane kurdu. Orduda yayılmasını önlemrnek için de ayrı barakalar inşa edildi. Kolera bölgelerinden gelen
hasta askerler aşılanarak bu barakalarda iyileşene kadar göz altında tutuluyorlardı. Böylece hastalığın cephedeki askerlere bulaşması önleniyordu.
Hilal-i Ahmer heyetleri, savaş koşullarında çarçabuk yayılan amipli veya basiHi dizanteriyle de mücadele ettiler.
Frengi de Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin iyileştirmek için olduğu kadar önlemek için de çok ciddi bir savaş verdiği bir hastalıktı. Bu hastalık İstanbul'da çoğaldıkça, Tıp Fakültesi Polikliniği'nde Hilal-i Ahmer adıyla bir vakıf dispanseri açıldı. Pahalı bir ilaç olan ancak, hastalığın tedavisi için gerekli Neo Salversan'ı da Cemiyet sağlayarak merkezlerde tedavi için kullanılmak üzere uzman doktorlara dağıttı. Cemiyet'in tedaviye başlamasını izleyen
20 ay içinde Hilal-i Ahmer merkezlerinde frengi tedavisi görenlerin sayısı
1357'yi buldu.
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Askerler ve siviller arasında oldukça yaygın olan verem hastalığı ile savaşsa, Osmanlı Verem Mücadelesi Cemiyeti tarafından yürütüldüğünden,
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bu hastalığın bakımı için önde gelen bir rol oynamadı. Ancak, değinilen Cemiyet'e hastalık için kullanılmak üzere maddi yardımda bulundu. Kendi kasasının oldukça zorlandığı savaş döneminde, 3000
Osmanlı lirası bağış yaptı. Osmanlı Verem Mücadelesi Cemiyeti, o zaman
için çok önemli bir katkı olan bu para ile ileri derece veremlilerin tedavisi
için Tıp Fakültesi içinde barakalar kurdu. Hilal-i Ahmer'in büyük katkısının
ifadesi olarak da amblemini çift kırmızı ay olarak saptadıısa.

YARDIM İSTASYONLARı (ÇAYHANELER, AŞEVLERİ,
MİsAFİRHANELER)
Hilal-i Ahmer Cemiyeti cephede ve cephe gerisinde hasta, yaralı, veya
yayılan salgın hastalıklar gibi türlü sağlık sorununa yardımcı olmaya çalışırken bir yandan da cepheden sevk edilen askere veya cephe gerisine çekilen
sivil halka çekilme yolu boyunca gıda ve çay dağıttı. Bu dağıtım için çayhaneler, aşhaneler açtı. Bazı yerlerde de kitlelerin konaklayabilmesi için misafirhaneler kurdu.
Çayhaneler ilki Kırıkkilise, Çerkezköy, Kalebliburgaz ve Edirne'de kuruldu. Daha sonra bunlara Haydarpaşa'daki eklendi. Buralarda gelip geçen
6
39.000 askere çay dağıtıldı ı .
Çayhane, aşhane veya misafirhanelerin kurulup çalıştırılmasının doğal
olarak parasal boyutu da vardı. Hilal-i Ahmer, daha önceki savaşlardan deneyim sahibi olmuş bir yardım kurumu olarak devletle yaptığı işbirliğinin kesinlikle parasal yönü olamıyacağını bilerek yine kendi maddi olanaklarını yaratmak zorundaydı. Nitekim, savaş aşlar başlamaz kurumun devletten isteklerin, nezaretlerinse mali olanaksızlıklarını yarışırcasına yansıtmaları birbirini izledi. Örneğin, daha 15 Kasımında (1914) Müdafaa-ı Milliye Cemiyeti
Genel Merkezi, Dahiliye Nezareti 'ne Selanik Hilal-i Ahmer Hastanesi için
l7
istenen 200 liranın gönderilmesinin olanaksız olduğunu bildirmişti . Savaş
ekonomisi, Kurumun en önemli gelir kaynağı olan üye aidatlarını da aksat199

mıştı. Toplanabilen mikdar az da olsa, bunların yardım şeklinde cepheye aktarımı ise bambaşka bir sorundu. Günlük gazeteler de kuruma bağışları bir
vatandaşlık görevine dönüştürerek Hilal-i Ahmer'in ayakta kalmasını sağlayabilmek için çağrılar yapmaktaydı. Örneklemek gerekirse, "En Büyük Vazifelerimizden Biri Eytam ve Eramil-i şuhedaya Muavenet" gibi çarpıcı başı8
lıklarla sorunun askere yardımdan da geniş boyutlar içerdiğini, şehit ailelerinin de kuruma yapılan bağışlardan yardım göreceği halka hatırlatılıyordu.
İşte bu ortamda cephelerden geriye çekilen bakıma muhtaç ve zayıf askerlere yardım için oluşturulan misafirhaneler de Hilal-i Ahmer'in savaşanlara bir
başka katkısıydı. Bu misafirhaneler, savaş koşullarında mağdur yüzlerce askerin bir yerden bir yere naklinde doğan barınak gereksinmesini yanıtlamak
yönünden çok iyi düşünülmüş yararlı istasyonlardı. Eskişehir, Ankara, Konya, Ulukışla, Haydarpaşa misafirhaneleri, bunlardan birkaçıydı. Misafirhaneler ve çayhaneler bakım, gıda ve ilgiye muhtaç askerleri kim zaman günlerce konuk edebilen, gelip geçene çay, ekmek, süt, ayran, yoğurt, sigara gibi
maddeler dağıtmanın yanısıra, Sirkeci Çayhanesi örneğindeki gibi, hastaların
hastanelere taşınmaları için araba da sağlanan merkezler olmuşlardı.

Resim - 48 : "Sirkeci Misafirhanesinde
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Ekmek Tevzii"

Hatta Çanakkale'de Anburnu ve Anafarta'da kurulanlar, Türklere esir
düşen düşman askerlerine bile eğilip savaş esirleri İstanbul'a sevk edilene
kadar kendi çadırlarında barındırmıştı. Soğanlıdere, Arıburunu, Anafarta'da
da sağlık istasyonları oluşturan Hilal-i Ahmer, taşınan yaralılara hastanelere
yatırılana kadar çay ve gıda dağıtıyordu. Bu dağıtımlar hiç de küçümsenmiyecek sayılardaydı. Örneklemek gerekirse, Akbaş'daki Sahra Hastanesi'ne
1.059.146 hasta gelmiş, bu hastalar 1 384 950 fincan çay dağıtılmıştı ı9.
Aşhanelerse, sa'vaşın güçlükleri ve başgösteren kıtlık yüzünden gıda gereksinmesini sağlayamayan halka yiyecek dağıtan istasyonlardı. Savaş boyunca çalışan bu istasyonlarda Hilal-i Ahmer genellikle ücretsiz, bazan de
çok düşük ücret karşılığı fakir halka gıda maddeleri dağıttı. Birinci Dünya
Savaşı sırasında Anadolu'da çok yoğun etkinlikleri olan İzmir Hilal-i Ahmer
Merkezi, yalnız 1916 yılında Müdafaa-i Milliye Merkezi ile birleşerek İzmir'de açtığı aşhanede çok düşük bir ücret karşılığı 20-25 000 kişiye yiyecek
2o
dağıttı • Sivas'ta 19l8'de açılan aşhane de 3 ay boyunca günde 3000 kişiye
21
erza k dagıttı.
v

İstanbul'a gelince, bu kentte "Harb-ı Umumi" aşhaneleri ilkin üsküdar
ve Eyüp'te başlatıldı. 19l8'de de Fatih'teki eklendi. Balkan savaşlarında tahıl üretilen pek çok yörenin elden çıkması, veya savaş ve seferberlikler yüzünden üretimin büyük ölçüde aksaması, özellikle göçmenleri de içeren tüketicilerinse çoğalmasıyla ülkede gıda yetersizliği beklenmeyen boyutlara
varmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda başgösteren kıtlık da eklenince, halk bir
lokma yiyeceğe bile muhtaç hale gelmişti. Bu koşullar piyasadaki gıda maddelerinin de hızla tükenmesine yol açınca, Hilal-i Ahmer, Anadolu'da çitflikler kiralıyarak bizzat üreticiliğe başladı. Yetiştirilen buğday, mısır, bakla, fasulye, nohut, mercümek, yaş sebze, hatta yine bu çiftliklerde yetiştirilen koyunlar, aşhanelerde pişirilip halka dağıtılıyordu. Hükümetse, kendi payanı
düşen görevi, Hilal-i Ahmer'e ocaklarda yakılacak odunlar için ağaçlarını
kesebilecekleri ormanlar tahsis ederek yerine getirdi. Nakliye giderlerini de
devletin üstlenmesi gıda dağıtımının maliyetini düşürünce kurum, çok geç~
meden günde 30.000 kişiye yiyecek yardımı yapabilecek duruma geldi. 1918
22
yılı Aralık ayının sonuna kadarsa 19.144.000 kap yemek dağıtılmıştı •
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HASTANELER

(DİSPANSERLER, NEKAHATHANELER,
HALK SAGLIGI)

Devletle işbirliği kurulur kurulmaz Cemiyet, halkın sağlığının savaş ortamında bile göz ardı edilemiyeceği noktasından hareket ederek derhal İstanbul'da 1400 yataklı 6 hastane ile cepheden yaralı asker taşımak üzere 500 yataklı iki hastane gemisi sağladı. Bunların hepsine gerekli personeli atadı. Ayrıca Üsküdar ve Fatih'te de yine doktor ve personelini kendi sağladığı iki de
dispanser açtı. Bu dispanserlerde halk, doktorlara muayene olabiliyor, onların yazdıkları reçetelerdeki ilaçları da eczanelerden Hilal-i Ahmer hesabına
23
ücretsiz olarak sağlayabiliyordu .

Resim - 49 : "Hariçten Müracaat Edenlerin Muayene ve Tedavisi"

İstanbul'a sürekli olarak gelen yaralı kafileleri için Ordu Sıhhiye Dairesi belli durak noktaları saptamıştı. Savaş uzadıkça halkın direnci düşüyor,
öteyandan, gelen yardımlar da çoğalıyordu. Bu durum, hastanelerin de çoğalmasına yol açtı. Hilal-i Ahmer, olanak oldukça, açılan hastanelerin ücretsiz
muayene şubelerini de açtı. Fatih ve Üsküdar'da Cumartesi, Pazartesi, Salı
ve Çarşamba günleri belli saatlerde adları belirtilmiş görevli doktorlar, has24
taları muayeneye başladı • Evden çıkamıyacak durumdaki hastalara ise dok202

tor göndermeyi

üstlendi. İlaçlarsa Aksaray ve Fatih'te adları duyurulan iki

eczaneden bedel ödemeksizin

25

sağlanabilecekti

Cemiyetin bu ücretsiz ser-

.

visi, halktan büyük rağbet gördü ve Kurtuluş Savaşı 'nda da olanak oranında
sürdürüldü.
İstanbul'da

ilk açılanlardan sonra, 1915 Mart'ında başlayarak savaş bo-

yunca toplam 19445 yaralının tedavi edildiği aşağıdaki hastaneler açılmış26

tı :
1700 yataklı Darülfünun Hastanesi
1500 yataklı Galatasaray Sultanisi Hastanesi
500 yataklı Gureba Hastanesi
500 yataklı Taksim Hastanesi
500 yataklı Çağlayan Hastanesi
250 yataklı Kadırga Hastanesi
500 yataklı Darüşşifa Hastanesi
Hilal-i Ahmer'den

İstanbul'daki

hastaneler başta olmak üzere pek çok

sağlık kuruluşu ilaç, serum, v.s. isteklerinde bulunuyor, Cemiyet de istenilen
mikdar1arı veremese de mutlaka bir katkıda bulunuyordu

(Ek: 2 a, b, c)

Cemiyet, bütün cephelerde kurmaya çalıştığı hastanelerin
panseder

ve nekahathaneler

de kurup işletmekteydi.

man zaman ateş hattında kalıveriyordu.
kurulmaya

çalışılırken,

lar. Kanlı çatışmalarda
gerekince

Cemiyet,

müttefikler,

Bunların bir çoğu za-

Örneğin Adapazarı'ndaki

Çanakkale'ye
İstanbul

Hastane

asker çıkarmaya başladı-

yaralanan binlerce askerin İstanbul'a

derhal Galatasaray,

yanısıra dis-

gönderilmesi

ve Darüşşafaka

liselerini

Hastane olarak donattl. Bunlar da yetersiz kalınca, 5500 yataklı 7 hastane daha açtı

27

.

Öteyandan,

Çanakkale'de

bul'a nakledilecek

gerek cephede tedavi edilecek gerek İstan-

hastalar için Gelibolu'da

Hastanesi kurulmuştu.

200 yataklı Çanakkale

18 Mart deniz hareketinden

Sahra

önce Hilal-i Ahmer Genel

Sekreteri Dr. Adnan (Adıvar) Bey'in görmek üzere geldiği bu cephe hasta203

nesi, uçak tehditleri altında ve ateş hattı içinde iki ay çalıştı. Bir süre sonra
300 yataklık kapasiteye çıkarıldıysa da bu bölgede çalışması iyice zorlaştı.
İlkin bir ay çalıştığı Şarköy'e oradan da sekiz ay kalabildiği Tekirdağ'a geti28
rildi bu süre içinde Hastane 1000'i aşkın hastayı tedavi etti .
Hilal-i Ahmer, hastanelerin yanısıra açmak zorunda kaldığı birçok dispanser veya nekahathane gibi yardım köprülerinin ilki, Ordu Sıhhiye Müfettişliği'nin gerek göstermesi üzerine Erzurum'da Ilıca mevkiinde kurulan 500
yataklı nekahathaneydi. Önce Dr. İsmail Hakkı Bey'in, daha sonra da Op.
Dr. Mehmet Emin Bey'in başhekimlik yaptığı bu nekahathane, savaş koşulları dolayısıyle ilkin Erzincan'a, daha sonra Kemah'a, ardından da özellikle
bölgeye yerleştirilen göçmenlerin iaşesini de üstlendiği Kayseri'ye nakledil.29
dı .

İmdat heyetlerinden söz ederken de değinileceği gibi, Cemiyet, Erzurum' da da 1000 yataklı bir nekahathane, kentin civarında 5 gezici hastane, bu
bölgeden çekilmeden sonra da Sivas'ta bir hastane kurmuştu.
Hilal-i Ahmer, personeli Ordu Sıhhiyesi tarafından atanan Bursa nekahathanesinin de bütün harcamalarını karşıladı. Zaten Hilal-i Ahmer adını taşıyanlar başta gelmek üzere kurum, sağlık kuruluşlarının hepsinin gerekli
malzemelerinden personeline, bunların gereken yerlere ulaştırılmalarına kadar tüm giderlerini karşılamaya da çalışıyordu. Hatta Dr. Besim Ömer, koşulları zorlamak bahasına da olsa yeni açılacak polikliniklere kesin olarak
yardımdan kaçınılmaması için duyurular yapmıştı (Ek: 3).
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
1314/170

İstanbul, 1Teşrin-i Sani 1331
Telefon numarası: İstanbul 1783

Hilal-i Ahmer Ambarı Sermemur Efendi :
Merkez-i Umumi kararına ittibaen küşad edilecek polikliniklere itası
icab eden eczay-ı tıbbiyenin müfredatını mübeyyin muhasebece tanzim kılınan müzekkereye cevaben varid olan teskerenin cevabıdır:
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Mezkur listede münderic eczadan bir çoğunun mevcut olmadığı ve olanların da ancak kendi hastanelerimiz ihtiyacına bile kafi derecede bulunmadığı bildiriliyor ise de Avrupa'ya sipariş edilen eczanın vuruduna intizaren
itasının tehiri katiyyen tecviz edilemiyeceği cihetle eczayı mezkurenin vürudunda noksanları ikmal edilmek üzere mevcud-ı hazırdan verilmesi kabil
alanlarının hemen lazım gelen yerlere irsali ve hastanelerimiz ihtiyacatının
temin edilemiyeceği hakkındaki endişenin dahi ilalesi tavsiye olunur efendim.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi Sanisi
Dr. Besim Ömer
Kız. Arş. KI. 129
Kurum, yeniden örgütlenmeye

başladığından

larında çalışmak zorunda kaldığından,
hastanelerin ve sağlık merkezlerinin
cilerin ve doktorların
3o
gösterdi .

özen

beri özellikle savaş koşul-

gerek İstanbul, gerek taşradaki bütün

başhekimler başta gelmek üzere yöneti-

arasında uyum ve koordinasyon

Bu özellik 1915 Salnamesinde

olmasına da ayrıca

yayınlanan Nizamname'de

şöyle belirmişti :
"Hilal-i Ahmer hastanelerinin

vazifeten ve fennen hüsnü cerayanı ancak

cemiyetin murahhası yahud memurin-i sıhhıye-i askeriyye yahud fırka sertabibleri arasında fikren ittifak ve ittihad vücuduna vebeste olduğundan, bu hususa riayet ile hastanelerimiz

sertabibleri vazife cihetiyle fırka sertabibleriy-

le müzakerede bulunmağa ve onların reylerinden istifade etmeye mecburdurIar

,,3ı

.

HİLAL-I AHMER'İN BAŞLıCA GELİR KAYNAKLARI
Beklenenden

uzun süren Birinci Dünya Savaşı yılları boyunca Hilal-i

Ahmer Cemiyeti'nin

kesintisiz olarak halka ulaştırdığı yardım ve hizmetleri-

ne daha ayrıntılı bir bakış, gerek savaşın doğurduğu sorunları, gerekse bunların toplumda yarattığı fırtınaları daha iyi değerlendirebilmek
rindeolacaktır:
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açısından ye-

Resim - 50 : "Almanya'dan

Hilal-i Ahmer Cemiyeti ambarına gelen eşyalar"

Savaş boyunca Cemiyet'in mali durumu yukarıda sunulmuştu. Kasasına
giren toplam meblağın 236.790 TL'sının Almanya'dan, 157,500'ü Avusturya Macaristan'dan, 48,559 TL'sının da başka yabancı ülkelerden geldiğini32
görmekteyiz. Bağışların 1915 yılında önemli bir artış göstermesi, İstanbul'u
tehdid eden Çanakkale muharebelerinin başkent için ciddi bir tehdit oluşturmasına dolayısıyle, geniş kitleleri ilgilendirmesine bağlanabilir. Bununla birlikte, özellikle yurt dışından gelen bağışları kişisel etkinliklerde kullanılmak
istendiğine de rastlanıyordu. Hilal-i Ahmer adına Almanya'da toplanan eşya
ve parayı içeren yüklü bir bağışın İstanbul'daki Alman Sefıresi eliyle kullanılması için Liman von Sanders tarafından yapılan girişim, benzeri durumlara bir örnektir (Ek-4).
Savaş başladığında Hilal-i Ahmer, kendisini bekleyen büyük görevin gerektirdiği harcamalar için aidat ve bağıştan başka kaynaklar aramaya koyudu. Yeni kurulmuş Hanımlar Merkezi, geliştirdiği türlü organizasyonlarla
kuruma ek gelir sağlamada çok başarılı oldu (Bk : Hanımlar Merkezi Kısmı).
Müslüman hanımların da sokaklarda satış yaptığı çiçek güneri İstanbul 'un
206

yanısıra İzmir, Bursa, Edirne, Şam, Beyrut, Halep'te de yapılmış ve 1914 yı33
lında 540, 1915'te 1417 liralık gelir sağlamıştı .Hediyelik ziynet eşyası satışları da ilgiyle izlenmiş, büyük katılım getirmişti. Ayrıca, 1915 yılında, kli34
şeleri özenle hazırlanmış bir de yıllık takvim basılmıştı . Renkli olarak basılan kartpostalların satışları da kuruma hatırı sayılır bir gelir sağlıyordu. Gazeteler de bu katkıları çoğaltabilmek amacıyla etkinlikleri duyuran haberler
yayınlıyorlardı. Bu haberlere bir örnek Tasvir-i Efkar'ın 7 Mayıs 1917 günkü baskısındaydı : "Hilal-i Ahmer kartpostalları Alınız-Dört güzel levha teşkil eyleyen dört nevi Hilal-i Ahmer Kartpostallarını her kitapçı ve kağıtçıda
arayınız. Suret-i nefisede Münih'te tab ettirilmiş olan bu kartların iştirasıyla
zevk-i bedianızı isbat eylemiş, hem de vatana muhabbet, hasta ve mecruh askere muavenet etmiş olursunuz. Beheri yirmi parayadır".
Katkıları arttırabilir düşüncesiyle yurt içi ve yurt dışı bağışların da en küçüğüne bile yer vermek, gazetelerin bir başka desteğiydi. Bunlardan bazıları, Kıbrıslı Hamidiye Camii imamı öncülüğünde 2720 frank toplandığı (28
Şubat), Antalya'da sahnelenen Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi konulu
oyundan (1 Mart günü) 300 lira elde edildiği; Barbaros Zırhlısı'nın katkıda
bulunmak isteyen subay ve personelinden 820,5 kuruş (7 Mart) ; Kırıkkilise'deki LV. Bölük subaylarından 1301 kuruş, şehit ailelerine yardım olmak
üzere ayrıca 515 kuruş, çorlu ı. amele takımından 200 kuruş (27 Mart) Vardova'da Vagon Fabrikası Müdürü Kemalettin Bey vasıtmityle Ilgın halkından 25 bin lira, İsak Kasapoğlu tarafından 1 lira (1 Mart) bağışlandığı yolun35

. daydı .
Savaş yoksulluğunun yurt içindeki bağıŞları yavaşlatması üzerine yetkililer, yurt dışından gelecek katkıları çoğaltabilmek için Hilal-i Ahmer'i yurt
dışında tanıtmaya giriştiler. Bunu sağlayabilmek için Umumi Merkez üyelerinden Dr. Hikmet (Gezer) Bey, Almanya-Avusturya ve Macaristan Hilal-i
36
Ahmer Temsilcisi olarak Viyana'da görevlendirildi . Dr. Hikmet'in başkanlığındaki heyet 26 Kasım'da Viyana'ya gider gitmez oradaki Osmanlı Sefiri
Hüseyin Hilmi Paşa tarafından kabul edilmişti. Büyükelçi 'nin zaferin Osmanlı İmparatorluğu ile bağlaşıklarının olacağını vurgulaması, hepsinin mo3

rallerini yükseltmişti

?
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Hilal-i Ahmer Heyeti'nin Viyana'ya gidişi Almanya ve Avuturya-Macaristan ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde de
etkili olmuştu. Bu olayla Osmanlı devleti belki de ilk kez resmi heyetler dışında bir sosyal katılıma ortak olmuştu. Nitekim, görüşmeler, ittifak yöneticileri tarafından ilişikilerin sıkılaştırılması açısından iyi değerlendirilmişti :
Avusturya Arşidükü Salvator, Avusturya Hilal-i Ahmer'inin, (8 Şubat), Arşdüşes Mary Valery de Avusturya Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi 'nin fahri başkanlıklarını üstlenmek gibi, oradaki dostluğu pekiştirecek
jestler yapmışlardı (14 Şubat). Bu gelişmelere Viyana gazeteleri Hilal-i Ahmere övgülerle yer vererek Avusturya kamu oyunun dikkatini de çekmişti
(17 Şubat). Macaristan'ın birçok kent ve kasabalarında da Hilal-i Ahmer yararına konserler verilmiş, toplanan bağışların çeyrek milyona ulaştığı bildirilmiş38, Macaristan'dan toplanan toplam bağış, kısa bir sürede 313 000
Kr on ' a varmıştı 39 .
Bu çerçevede örgütlenmelerle ve türlü yöntemlerle gelir sağlamak, işlevin bilincine varan her kesimin işbirliği ile sürdürüldü. Örneğin, Karlsbat'da
Hilal-i Ahmer yararına bir müsamere düzenlendi. 9 Ağustos 1915 tarihli Tanin, bu girişimi şöyle duyurdu: "Dün Karlsbat Tiyatrosu'nda Hilal-i Ahmer
menfaatine bir müsamere verilmiştir. Hulya-ı Raks namındaki operet oynanmıştır. Operet bestekarı bizzat orkestrayı idare etmiştir. Hazıran Düvel-i
Merkeziye'nin sadık müttefiki Türkiye lehinde hararetli nümayişlerde bulunmuşlardır" .
Burada not etmek gerekir ki günlük gazetelerin bu bağışlara düzenli yer
vermesi, böylece bağlaşıklarının desteğini hisseden halkın moralini yükseltmekle kalmayıp yurt içinde de teşvik edici olmuştu. Örneğin hemen aynı
günlerde Erenköy'deki Osmaniye Sineması'ndaki gösteri için 9 Ağustos
1915 tarihli Tasvir-i Efkar şunları yazmaktaydı: "Bu akşam Mel'un fak, En
Kuvvetlisi; Nam-ı Müthiş ve Meraki Adamlar vesaire. Hasılatı kısmen asker
ailelerine yardımcı hanımlar heyetine aittir. Bayramın birinci günü akşamı
hasılat-ı safiyesi tamamen Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne tahsis edilmiştir". Beyolu sinemaları da belli günlerde gelirlerini Hilal-i Ahmer'e bağışladıklarını
4o
duyurmuşlardı • Çok geçmeden bu yardım zincirine İstanbul'daki İttifak
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temsilcileri de katıldılar. Örneğin, Avusturya-Macaristan Sefiri kendi himayesinde, geliri Hilal-i Ahmer'e kalmak üzere bir müsamere ve film gösterisi
4ı
düzenledi . Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti İkinci
Başkanı Dr. Besim Ömer Bey, Almanya Heyet-i Sıhhiye-i Mezkure Müfetişi ve Macar Salib-i Ahmer Reisi arasında sıcak teşekkür telgrafları gidip gel. .42
mıştı .
Viyana Merkezine dönersek, bu merkez kanalıyla Viyana, Berlin ve Budapeşte' den toplanan bağışlarla, özellikle sağlık malzemesi, ilaç gibi tüketimi çok bol maddeler, fabrika fiyatından çok ucuza alınıp İstanbul'a gönderiliyordu. Bunlar, Avusturya Salib-İ Ahmer Cemiyeti'nin Kadın Hastabakıcıları Nazırı ve Himmet Bey tarafından, kendilerinin gözetiminde getirilmekteydiler 43 Şeker gibi kıtlığı çekilen gıda maddeleri de aynı yöntemle daha
ucuza alınıyor, bunlara Kızılay'a ait olduklarından, hiç kimse el koyamıyordu. Cemiyet bu maddelerin yurt içinde satışlardan kar elde ederken halka da
yokluğu duyulan gereksinmeleri sağlamış oluyordu44.
Viyana Merkezi de bütün Hilal-i Ahmer merkezleri ve temsilcilikleri gibi, yalnız bağış toplamakla kalmamış, gelir arttırıcı başka girişimlerde de
bulunmuştu. Bu girişimlere örnek olarak, Peşte'de açılan sergiden söz edebiliriz. Hilal-i Ahmer Cemiyet i Kadınlar Merkezi, bu kentte açtığı "Şark Mesnuatı Sergisi"ne Hilal-i Ahmer Darüsınaası'nda üretilmiş bin parçadan fazla
eşya göndermişti. (Nitekim bu eşyalar mütareke imzalandıktan sonra İstanbul'a gönderilmek üzere yola çıkarılmış, ancak, bu eşyaları taşıyan sandıklar
ilkin yolda kaybolmuş, sonra Hilal-i Ahmer tarafından buldurulup İstanbul'a 45getirtilmişti).
Viyana temsilciliği, Ordu Sıhhiyesi'nin de birçok siparişini aldı. Ayrıca,
gerek tedavi için bağlaşık ülkelere gönderilen asker ve subaylara, gerekse
Galiçya Cephesi 'nde çarpışan askerlere sağlık hizmetlerinden haberleşmeye
46
kadar türlü hizmetler verdi .
Viyana Merkezi Hilal-i Ahmer için bağış toplarken, Viyana gazeteleri de
bağışları çoğaltabiIrnek amacıyla idarehanelerinde toplamakta oldukları bağışlara sütünlarında yer verdiler. 17 Kasım tarihli Tasvir-i Efkar, bu haberi
duyurmuş, 21 Kasım'da da yine bir Viyana Bankası'nın Hilal-i Ahmer'e
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10.000 Kronluk bağışına, 26 Kasım'da da Avusturyalı bir Baronun 5000
Kronluk bağışına yer vermişti.
Zaman zaman aksine davranışlar görülse de genelde Hilal-i Ahmer ve
Salib-i Ahmer kurumları, özüne uygun olarak karşılıklı yardımlaşmakta ve
birbirlerinin eksikliklerini tamamlamaya çalışmaktaydılar. Örneğin, Avusturya Salib-iAhmeri kumaş, ayakkabı eksikliği olup olmadığını soruyor, karşılığında da kendi gereksinmelerini bildireceğini söylüyordu 47. Macaristan'dan, Bosna Hersek'den, Pazarcık'tan da Müslüman halkların aralarında
topladıkları paralar, Hilal-i Ahmer'e gönderiliyordu 48.

İSTANBUL'DA GELİR ARTTıRıCı BAZI ETKİNLİKLER
Öteyandan, savaşa karşın Avrupa'da görülen sergiler, konferansıar, tiyatro ve müsamereler gibi gelir sağlayıc~ etkinlikler, top-tüfek seslerinden
uzak olan İstanbul'da da sürdürülmekteydi. 'Ama kimi etkinlikler düzenlenme zorlukları nedeniyle uygulanamıyordu. Hilal-i Ahmer de tanıtımına yönelik olarak Gülhane Parkı 'nda Hastane çadırında halka ücretsiz açılması düşünülen çiçek günü sergisi gibi değişik etkinliklere ortam sağlamaya çalaşıyordu (Ek 5). Bu çerçevede, Macaristan'daki yaralı askerlerin el becerilerini
yansıtan ürünler getirtilerek İstanbul'da Hilal-i Ahmer sergisinde satışa sunulduğu 31 Kanun-ı Evvel 1916 günü Tasvir-i Efkar'da yer almıştı. Avusturya'lı Kont Conrad'ın Beyoğlu İnci Sineması'nda verdiği konserden 6224 kuruş gelir sağlanmış (lOcak), Macarlar'ın sunduğu bale gösterisi (2 Şubat) ve
Budapeşte Musiki Akedemisi keman hocası Mösyö Hobay'ın konseri de
günlerce duyurulmuştu 49. Profesor Müller'ın Türkiye-Avusturya münasebetleri üzerine konferansı (1 Mart, 1916), Tepebaşı Kışlık Tiyatrosu'nda sahneye koyulan "Raks", Macar Milli Operası müzisyenlerinden Madam Annamede ve Macar Milli Musiki Akademisi Profesörü Mosyö İlkus Huberg'in katılımıyla verilen konser (l9 Mart) de sanatkarların Hilal-i Ahmer'e katkılarıydı50• İstanbul'da sürdürülen değindiğimiz ve benzeri girişimlerin savaşmakta olan askerlere yardım sağlamanın yanısıra, bir kentle kısıtlı da olsa Osmanlı kültür yaşamına yeni bir boyut getirdiğine de parmak basmak gerekir.
Bir başka nokta da bu etkinliklerin Hilal-i Ahmer'in apolitik kimliğini pekiş210

tirmesidir. Söz edildiği gibi benzeri etkinlikler, savaş boyunca türlü Avrupa
kentlerinde de kurum adına sürdürülmüş, bir yandan Hilal-i Ahmer'in tanıtılması, biryandan da gelirin arttırılmasına katkılı olmuşlardır. Kurumu tanıtma çabalarından olmak üzere Saksonya Kralı'na Padişah'ın imtiyaz madal"'"
yası ile Hilal-i Ahmer'in Harp Madalyasını sunmak üzere Saksonya'ya giden
heyet ve bu heyetin Kral tarafından kabulü de özellikle iç basında geniş yanso
kılar uyandırmıştı .

Resim - 51 : "Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin

Hasta nakline mahsus olmak üzere

Askeri Sıhhiye'ye verdiği arabalar Umumi Merkez Önünde"

Savaş ortamına karşın yürütülen bütün bu gelişmelerin yanısıra değinmek gereken bir başka adım, Macar Salib-i Ahmeri'nin İstanbul'da bir hastane kurmasıdırsı. Bu hastane savaş boyunca İstanbul'da hizmet verirken bir
yandan da katkılarının duyurulmasıyla yurt dışı girişimcileri de yürüklendirmiştir. Bu önemli adımdan sonra Londra'da Osmanlı Büyükelçisi Tevfik Paşa gözetiminde; Habeşistan'da da Başşehbender Mazhar Bey'in çabaları ile
birer Hilal-i Ahmer Cemiyeti şubesi kuruldu. 8 Şubat 1918'de faaliyete ge211

çen Sofya Temsilciliği de bağışlar, sinema ve konserlerle gelirini arttırıp
Galiçya'da savaşanlara çay; fakir, hasta, yaralı Türk erlere çamaşır-çorap
dağıtmış, faaliyetini Birinci Dünya Savaşı 'nın bitimine kadar sürdürmüştür.
Yurt dışında açılmış pekçok şubenin bir kısmıysa savaş dolayısıyle kapan52
mıştır .
Bu yardımlaşma zinciri içinde Hilal-i Ahmer de Ordu Sıhhiye Dairesi'ne
tutarı 55.000 Osmanlı lirasını bulan 200 koli eşya armağan etti. Askerler için
kullanılabilecek erzak, yatak takımları, laboratuvar malzemeleri, cerrahi aletler, serum, aşı, pansuman gibi hastane levazımatı, hastanelerde kullanılmak
üzere sofra-mutfak takımları, cephe için etüv, çadır, seyyar hastane arabaları, nakliye arabası, sedyeler, çamaşır makinası gibi şeyler de içeren bu gerekli eşyaları ordu piyasadan almaya kalksaydı kuşkusuz çok yüksek bir bedel
ödemesi gerekecekti.

Resim - 52 : Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin
hasta nakline mahsus arabalardan

Sıhiyye-i Askeriyeye ihda eylediği

biri Harbiye Nezareti Meydanı'nda
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Ancak, Cemiyet, bunları kendine bağışlananlar arasından ayırınıştı. Yine bu bağışlar arasında çok önemli olan çamaşır gereksinmesini karşılamak
üzere kullanılacak pamuklu kumaş da vardı ki Hilal-i Ahmer bunu, Avusturya ve Almanya'nın Adana'dan aldığı pamuğun ihraç onayını devletten almak
suretiyle karşılamıştı.
Balkan savaşlarında İstanbul'a getirtilmiş iki seyyar hastaneile Cağaloğlu 'ndaki 500 yataklı hastane de Cemiyet tarafından Ordu Sıhhiye Dairesi 'nin
hizmetine ayrılmıştı. Bu daire, Cemiyet'in Viyana'dan mekanoterapi aleti
getirtmesi üzerine, Yıldız'da yaralıların rehabilitasyonu için, bu aletin de
53
.

kullanıldığı bir enstitüsü açabilmişti

Resim - 53 : "Hilal-i Ahmer Merkezi binası önünde Hizmete gitmek üzere olan heyetin teşii
(Kapıda duran Hamit Bey)"
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----------------------------,

CEPHELERDE HİLAL-İ AHMER
BİRİNCİ HEYET
Hilal-i Ahmer, yurt dışında güçlenmeye çalışırken yurt içindeki merkez
ve temsilciliklerde olduğu kadar savaş cephelerinde de iş başındaydı. Savaşın başlangıcındaki ilk işlevlerinden biri, mevcut veya yeni açılan merkezlerde cephelerdeki gereksinmelere yönelik ivedi önlemler almak oldu.
Osmanlı İmparatorluğu savaşa girer girmez Doğu Anadolu ve Kafkasya
üzerinden Rusya'ya bir darbe vurmayı amaçlayanAlman planı gereği Doğu
Anadolu'da bir savaş cephesi oluşmuştu. çarpışmalar boyunca savaşın yanısıra soğuk, açlık ve tifüsün büyük can kaybına yol açtığı bu cephe açılır açılmaz, Doğu'ya Hilal-i Ahmer tarafından bir sağlık heyeti gönderildi. Erzurum' da görevlendirilen doktorların gazetelerde ilanlarla ismen çağrıldıkarı
örneğin, 6 Kasım 1914 tarihli Tasvir-i Efkar'da "Top Fakültesi öğrencilerinden 788 Osman Hamdi, 748 Hasan Selahattin, Tıp Fakültesi Stajyerlerinden
Nuri Osman, Hilal-i Ahmer Hastabakıcılık Mektebi mezunlarından Cevdet
İbrahim efendilerin Cuma günü alafranga saat sabah lO'da Hilal-i Ahmer
Daire-i Merkezine behemehal müracaatları" duyurusu gibi duyurulara sık sık
rastlanmaktaydı. Bu heyet oluşurken, Erzurum'a gitmek üzere bu görevle ilgilenenlerin derhal birer vesikalık fotoğrafla Genel Merkez'e başvurmaları
54
için gazetelerde çağrı yayınlandı . Heyet Erzurum'a geldiğinde yer bulmakta güçlük çektiyse de aranan yer bulununca, Trablus Sağlık Heyeti Başkanlığında bulunmuş Dr. Emin Bey'in başkanlığında hizmet vermek üzere 500
yataklı bir hastane Erzurum' a gönderildi. Giden heyet, orada kullanılacak
tüm araç-gereçten başka askerler için 5000 battaniye götürmüştü. Eşyalar
çok güç koşullarda nakledilebilmişti. Rusya, nakliyeyi yapan "Gülnihal"
hastane gemisinin dokunulmazlığını tanımayınca uluslararası anlaşmalara
aykırı bu tutumu nedeniyle Uluslararası Salib-i Ahmer Merkezi'ne şikayet
edilmiş, alınan yanıtta Hilal-i Ahmer'in haklılığı ve gerekli muamelenin yapılmakta olduğu bildirilmişse de uzayan muameleler dolayısıyle Erzurum'a
eşya sevki Trabzon Limanı 'ndan ve bir hayli gecikmeli olarak yapılabilmiş55
ti . Bu sıkıcı işlemler sonunda heyet çalışmalarına başlar başlamaz da bulaşıcı hastalıklarla karşılaştı. Heyetten Dr. Mustafa Şakir ve Mehmet Emin
214

beyler, Asistan Doktor Tacettin ve Hasan Selahattin beylerle Başhastabakıcı
Fehim ve Cevdet efendiler, Sıhhiye Neferi Mustafa bin Mehmet ve Tahir bin
56
.

Halil hastalıktan öldüler

Erzurum'daki örgütlenmeden sonra Van'da Keşap ve Erciş'de 40'ar yataklı iki hastane için 200 lira, Van'daki öbür hastaneler içinde tıbbi araç-gereç getirtildi. Öteyandan, Kafkas Cephesi 'nde çarpışan askerlerin kullanacağı malzeme için ilkin bir depo kuruldu. Ancak, İstanbul'u Kafkaslar'a bağlayan tek hat, sürekli asker sevkiyatıyla meşgulolduğundan sağlık malzemesinin İstanbul'dan deniz yoluyla nakledilmesi kararlaştırıldı. Karadeniz yolu
kullanılacağından Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin uluslararası Salib-i Ahmer
Cemiyeti eliyle Rusya'dan onayalması yolu seçildi. Bu kez onayın hemen
alınması üzerine Dr. Emin Bey'in başkanlığında GülnihaI Vapuru ile 30 kişilik bir ekip ve malzeme Trabzon' a sonradan Erzurum' a geçti ve derhal işlevine başladı 57.
İstanbul ile Doğu Cephesi arasında malzeme sevkinde değinilen zorlukları dikkatle gözleyen Hilal-i Ahmer, arada menzil noktaları oluşturmaya karar verdi. Doktor Asaf Derviş Paşa'nın başkanlığında bir heyeti gözlemlerde bulunmakla görevlendiren Genel Merkez, menziller de dahilolmak üzere,
saptanan gereksinme maddelerini süratle kararlaştırılmış bölgelere ulaştırarak daha iyi hizmet verebilmeye çalıştı.
Doğuda Hilal-i Ahmerin sorunu sadece yaralı askerler olmadı. O sıralar
çok yaygın olan lekeli humma hastalığı ile de mücadele edip hastanelerde
yüzlerce vaka ile uğraşmak zorunda kaldı. Bu hastalık, yurt çapında çok yayılmış ve ciddi bir tehlike haline gelmişti. Bu bağlamda Dahiliye Nezareti
Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi Emraz-ı Sariye (Salgın Hastalıklar) Şubesi,
Hilal-i Ahmer'e bir yazı göndererek Irak'dan kuzeye tüm yurda lekeli humma yayıldığını bildirmişti. Bakanlığa bağlı doktorların çoğunun askeriye emrinde olmasından dolayı önünün alınamadığını da belirterek Hilal-i Ahmer'den yardım istemişti (Ek: 6).
Doğu Anadolu'daki heyet 1915 sonuna kadar orada görev yaptı. Yıl sonunda geride çok sayıda araç-gereç ve malzeme bırakarak Erzincan'a çekildi. Merkez ise her iki tarafı da takviye etti. Erzurum'a 1000 yataklı bir neka215

hathane yapıldı. 1916 yılı sonuna doğru ordu bulunduğu yerden çekilince heyet, Sivas'a geçerek orada bir hastane kurdu. Bu kentte Sıhhiye Umum Müdürlüğü'nün görevlendirdiği doktorlarla birlikte 3 ay çalıştı. Bu süre içinde
hastaneye 1016 başvuru olmuş, bunların 920'si iyileştirilip kıtaya gönderilmiştir. Bu merkez, Eskişehir ve İstanbul'dan sevk olunan eşya ve malzemenin Kafkas Cephesi'ndeki Hilal-i Ahmer heyetlerine ulaştırılmasını da sağla8
mıştıl . Bölgede Giresun ve Sinop'ta da Hilal-i Ahmer Cemiyeti şubelerince "ihtiyat" hastaneleri kurulmuş ve bu hastanelerin bütün donatımını Cemi59

yet yapmıştı . Sinop'taki 400 yataklı hastanenin iç donatımının pek çoğu da
Sinop Şubesi başında bulunan Mutasarrıf Kemal Bey'in özverili faaliyetleri
6o
ve halktan gelen katkılarla sağlanmıştı •
Heyete gelince, o da askere yardımın yanısıra genel sağlık işlerinde, hasta bakımı ve naklinde de yardımcı oldu. Rus işgalinden kaçan göçmenlerin
gıda gereksinmelerini karşılamak için aşhaneler açtı. Samsun-Trabzon bölgesinde sıtma mücadelesi yaptı. Bu yardımlar sayesinde, Savas'ta bütün
masrafını Hilal-i Ahmer'in karşıladığı Pastör Enstitüsü kuruldu. Ayrıca kuduz aşısı da üretildi ve serum ve aşılar üretmek üzere bir de laboratuvar geliştirildi.

Resim - 54 Laboratuvar
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Bölgede sık sık rastlanan kuduz köpek tarafından ısırılma olaylarında,
açılan 20 kadar revirle yerinde müdahale sağlanınca, tedavi için İstanbul'a
gitmek zorunluğu kalktı. Bu heyet savaş dolayısıyle sokaklarda başıboş kalmış yetim çocukları da toplayarak 500 çocuk barındıracak bir yetimhane kurup bunlara yatacak yer ve yiyecek sağladı. Hilal-i Ahmer heyeti 1914-18
6ı
arası Kafkas Cephesi'nde 8988 hasta ve yaralı tedavi etti . Heyetin ordu
sevkiyat yolu üzerindeki Sivas'ta olması da kentin önemini arttırdı. Bu
önemli merkezde açılan değindiğimiz laboratuvar, halkın gereksinimi olan
serum ve aşıları imal ederken yüzbinlerce madde üzerinde inceleme-araştırma da yapıldı. Bütün Kafkas Cephesi'nin çiçek-kolera, lekeli humma aşıları
buradan gönderildi. Laboratuvar ve Enstitü yardımıyla heyet, hayvanlarda
ruam mücadelesinde katkılı oldu.
1917 yılında Rus İhtilali ve onu izleyen Brest Litovsk Anlaşması'yla
Rusya savaştan çekildi. Doğu cephesinin bu gelişme üzerine tasfiye edilmesi, Sivas'ın önemini-kaybetmesine neden oldu. Bundan sonra heyet, özellikle Karadeniz'den hasta nakline yardımcı olmak amacıyla Samsun'a geldi. Bu
kentte bir laboratuvar açarak 3 ay boyunca çalıştı. Heyetle birlikte Ordu ve
Sıhhiye Umum Müdürlüğü'nün gönderdiği doktorlar da çalışarak yoğun sıtma mücadalesi yaptılar. Aşhane açarak yol üzerinden eksilmeyen göçmenlere yiyecek dağıttılar.
İKİNCİ HEYET
İkinci heyetse Kayseri civarında Zencidere bölgesinde kuruldu. Bu nokta İstanbul ile doğu cephesi arasında çok önemli bir bağlantı noktası olduğundan, burada daha sonra yatak sayısı 2000'e çıkan 1000 yataklı bir nekahathane açıldı. Heyet sık sık yer değiştirdiğinden İstanbul ve Ekskişehir ambarlarından malzeme takviyesi gördü. Bu merkez de 500 kadar yetim çocuk
toplayıp barındırdı. Bu çocukları zaman içinde üretken kılacak sanat eğitimi
vermeyi bile üstlendi. Bu çocuklar daha sonra ordu emriyle Talas nekahathanesine yerleştirildiler 62.
Aynı heyet hastabakıcı kolları vücuda getirmiş, hastanede hizmetli olarak bulunan 40 kadar Ermeni kadına da hastabakıcılık dersi vererek bu kimseleri türlü Hilal-i Ahmer hastanelerinde hastabakıcılIk servislerinde kullan63
mıştır .
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GÜNEY CEPHESİ
Filistin Cephesi: İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek ve
Mısır'ı yeniden ele geçirmek amacıyla Filistin (Kanal) cephesi açılmıştı. Savaşan iki blok için de büyük önem taşıyan bu cepheden Osmanı İmparatorluğu'nun ve İttifak grubunun büyük beklentileri vardı. Öncelikle, yörenin İslam halkının Halife saflarında çarpışacakları kanısı egemendi. Bu nedenle
cepheye Suriye'deki Dördüncü Ordu'nun komutanlığına getirilmiş olan Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın komuta etmesi kararlaştırılmıştı. Oysa İngiltere,
milliyetçilik akımının dünyayı çığ gibi kaplayan etkisinden yararlanıp Araplar'ın bağımsızlık duygularını kamçılamıştı. Onları Osmanh yönetimine karşı kışkırtıp Mekke Şerifi Hüseyin'e uniter bir Arap devleti kurdurma sözüyle yaklaşmıştı. Bu durumda Osmanlılar'ın Araplar'dan bekledikleri destek
gelmeyince, Cemal Paşa'nın 1915 yılı başındaki Kanal harekatları ulaşım ve
ikmal yetersizlikleriyle de törpülenmiş ve İmparatorluk için sonuç, başarısız
olmuştu. Ertesiyıl Enver Paşa'nın da baskısıyla Nisan ve Ağustos aylarında
çöl koşulları için gerekli önlemler alınmadan yapılan harekatlar da farklı sonuç getirmedi. Üstelik İngiliz kuvvetleri, 1916 yılı sonunda Sina Yarımada64
sı'nı ele geçirip Suriye'ye dayandılar • 1917 yılındaysa Gazze şeridinde
Mart ve Nisan deneyimlerinden sonya Kasım ayında Türkleri yaklaşık 3 misli askerle zorlayarak Kudüs'ü ele geçirdiler. Savaş bitiminde ise Türk orduları, Suriye'nin kuzeyine kadar çekilmişlerdi. Kısacası, Kanal Cephesi Osmanı İmparatorluğu için başarısızlıkla sonuçlandı.
Osmanı kuvvetlerinin bu cephedeki direnişleri boyunca Hilal-i Ahmer,
bütün olanaklarıyla devlete yardımcı olmaya çalıştı. İklim koşullarına ve çölde çarpışmanın zorluklarına karşın burada heyetler ve gezici hastanelerle
cephe ve cephe gerisi desteğini çarpışmaların sonuna kadar sürdürdü. Süveyş
Kanalı'nda çarpışan güçlere yardımcı olmak üzere 1914 Aralık ayındayeni
bir heyet ve gezici hastane kuruldu. Dr. Neşet Ömer başkanlığındaki bu heyet, 10 Şubat 1915'te Kudüs'e ulaştı. Orada Ordu-yı Humayun'a katılarak
derhal yaralıları tedavi etmeye başladı. Ordu sıhhiyesi aracılığı ile röntgen
cihazı ve bakteriyo10ji alet ve techizatı ile donatılmış olarak buradaki Fransız ve Rus hastanelerine yerleşti. Bu heyet de Kuduz aşısı ve serum sağlaya218

cak laboratuvarlar açtı. Bu kentteki İngiliz hastanesi tamamiyle bulaşıcı hastalıklara ayrıldı. Hilal-i Ahmer, o bölgede sıksık görülen sarıgöz, trahom ve
lekeli humma hastalıklarının bakımını üstlendi. Kudüs civarına bile ilaç gönderdi. Sahra harekatı başladığında da Heyet'ten bir ekip orduyla birlikte çöllere yöneldi. Bu ekip de amileyathane odalarından rontgen araçlarına kadar
donatımlıydı. Bu cephelerde heyet faaliyetleri ordunun harekatına paralel
gitti. Altı ay sonra ordunun çekilme durumuna göre çölde sadece 25 yataklık
bir gezici hastane son ana kadar faaliyet göstermek üzere bırakıldı.

Resim - 55 : Çölde Hilal-j Ahmer Hastanesi

Bu bölgenin ateş hattında olmasına karşın Hilal-i Ahmer, sadece sağlık
hizmeti vermekle kalmadı. .. Zaman zaman hem gelir getirecek, hem de as65
kerlerin moralini yükseltecek küçük eğlentiler düzenledi • Bu küçük ünite66
ye zamanı gelince yaralıları taşımak üzere bir de hecin kolu bırakılmıştı •
Bırakılan develer, yaralı ve malzeme naklinde sıksık kullanıldılar.
Ordu Komutanlığı'nın gösterdiği lüzum üzerine heyetin büyük bir kısmı
ise Filistin'den Vadiyi Sarar'a geldi ve derhal yaralıları tedavi edecek ortamı
oluşturdu. Burada ilk tedavileri yapılan pekçok yaralı, gıda bakımından desteklenip cephe gerisindeki hastanelere gönderiliyorlardı. Bu kadro burada 7
219

ay kaldı. 1917 Kasımında ordu buradan çekilirken bombalar altında dahi çalışmalarını sürdürdü. Sonunda düşman eline esir düşmernek için kuzeye doğ67

ru uzaklaşmak zorunda kaldı

•

Zaten elde de çok az savaş malzemesi kal-

mıştı. Heyet ne hasta ve yaralıları ne de malzemeyi beraberinde götürebiIdi.
Şam'a geçildiğinde bu kentin İngiliz işgaline girmiş olmasına karşın Hilal-i
Ahmer hastanesinin çalışmaları engellenmedi. Geride bırakılan az sayıda
personel, bütün güçlüklere karşın yaralılara ilk yardım yapmayı sürdürdüler.
Tedavi edilen yaralı askerlerse daha sonra savaş esiri olarak İngiliz gamizonuna devredili yordu 68. Üstelik İngilizler, Gazze yenilgisinden sonra ve nakil
sırasında hastaneyi sürekli bombalamaktaydılar. Hatta son saldırılardan birinde hastanelerde 4 ölü 20 yaralı kaydedilmiş, Sarar Nokta Menzil Sevkiyatından yardım için gönderilenlerden 2 er ölmüş, 2 hastabakıcı da yaralanmıştl. Zaten Menzil Müfettişliği nakli pek uygun görmemişti. Yola çıkarılan eşyanın bir kısmı İngiliz hücumuyla yanmıştı.

Resim - 56 : Teskereeiler
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Bu heyet kurduğu Kudüs Hastanesi'nde 1549, Hafir Çöı Hastanesi'nde
2520, Kudüs Mecruhin Hastanesi'nde 702, Vadii Sarar Mecruhin Hastanesi'nde 3342 ve Şam Mecruhin Hastanesi'nde 296, Umman Hastanesi'nde
128, ve Şam Usera Zabitan Hastanesi'nde 110 hasta ve yaralı tedavi ettikten
başka Kudüs 'te giderleri askeri dairelerden sağlanan İkinci Menzil Hastanesi'nde 6699 hasta ve yaralıya bakmış ve ayrıca, Vadii Sarar'da harbin ilk hatlarından gelen 30.029 yaralının tedavisi ve iaşesi sağlanmış, bu yaralılar Kudüs, Nasıra ve Şam'a gönderilmiş, buradan ilk çekilme anında bile cepheden
69

gelen 300'ü aşkın yaralının ilk tedavileri yapılmıştı

.

Irak : İngiltere, İran petrolleri (Abadan) ve en önemli sömürgesi olan
Hindistan yolunun güvenliğini sağlayabilmek için bu yörede tutunabilmeye
büyük önem vermişti. Uzun zamandan beri savaş stratejisinin ekseni bu yolu korumak olmuştu. Dolayısıyle, kuzeyde Ruslarla birleşerek Osmanlı ordularının İran'a girmesini, ayrıca, sömürgelerine giden yol üzerinde bir engel
oluşturmasını önlemek için 1914 Kasımında bu cepheyi açtı. Osmanlı İmparatorluğu, bu cephede de çok yoğun Müslüman kesimden yok yere yarar ummuştu. İngiltere'nin Hindistan'dan getirdiği kuvvetlerle güçlenerek sürdürdüğü hareket, Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine gelişti. 1914 sonunda
Basra'ya çıkan İtilaf kuvvetleri 1915 Eylül'ünde Kut'ul Amara'ya girdiler.
Yine de Türk kuvvetleri buradaki İngiliz kuvvetlerini sarmayı başardılar.
Cephenin İtilaf Komutanı İngiliz Generali Townshend ise 18000 kişilik kuvvetiyle 1916 Nisanında teslim oldu. Ancak, Osmanlı ordusunun Alman savaş
planlarına göre savaşması, Türk kuvvetlerini başarılı oldukları bu cephedeki
muharebeleri kazanmalarını engelledi: Enver Paşa, Alman istenci doğrultusunda İran'ı Rus kuvvetlerinden temizleme harekatına girişti. Bu boşluktan
yararlanan İngilizler, Irak'da yeni bir saldırı için yeterli hazırlık yaptıktan
sonra, 1916 Aralığında yeniden Türkler üzerine saldırdılar. 1917 Martında
Bağdat'a gridiler.
Savaş yılları boyunca Müslüman Arapları bağımsızlık fikriyle kışkırtan
İngiltere, aynı sıralarda müttefikleriyle Osmanlı topraklarını, İstanbul, Boğazlar ve Orta Doğu 'yu kağıt üzerinde gizlice bölüşmüştü. 1915-17 yılları
arasında İngiltere, Fransa; Rusya, daha sonra da Osmanlı topraklarından pay
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verme sözü karşılığında yanlarına aldıkları İtalya, aralarında imzaladıkları
gizli anlaşmalarla sözü edilen bölgeyi karış karış paylaşmışlardı. İstanbul,
Londra, Sykes-Picot anlaşmalarından sonra dördüncü ve son gizli anlaşma
olan Saint Jean du Maurienne'in hazırlandığı 1917 yılı ise hiç beklenmeyen
bir gelişme getirdi. Bu, Rus İhtilaliydi. Çarlık rejiminin devrilmesini Bolşevik yönetimin Brest Litovsk anlaşmasını imzalayarak 1917 Aralık ayında savaştan çekilmesi izledi. Bolşevikler, ihtilalci yeni yönetimin emperyalist Rus
Çarlığı'nın bir devamı olmadığını göstermek için reddettiği gizli anlaşmaları açıklayıverdiler. İşte İngilizler'in Bağdat'ı almalarından bir gün sonraki bu
gelişme, savaşın sonunun pek uzak olmadığını gösterirken, bu cephede de
özverili ve yoğun çabalar gösteren Hilal-i Ahmer ve Irak cephesinden de çekilmek zorunda kalmıştı.
Bağdat: lrak'da savaş başlayınca Dr. Sami Bey'in başkanlığındaki Bağdat hastanesi bir yandan iane toplarken bir yandan da sağlık teşkilatı kurarak
7o
işe başladı • Hilal-i Ahmer, sivil Bağdat hastanesinin bütün masraflarını üstlendi. Ayrıca, biri subaylara özgü 3000 yataklı 6 hastane kurdu. Bu hastane71
lerin donatılmasında Kerkük halkının büyük katkıları oldu . Dicle Nehirinde Cemiyet'in kurduğu iki gezici hastane, ayrıca Bağdat'ta 150 yataklık bir
hastane, ve bir eczane ile kentin İngiltere tarafından işgal edilmesine kadar
görev yaptı. Ücretsiz ilaç dağıttı. Burada serbest doktor ve eczacı olmadığından, hastanenin gerektirdiği meslek elemanları ordu sıhhiye teşkilatı tarafından karşılandi. Kurum, yardımlarını savaş cephesindeki subaylara ve çarpışmalarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine günde 3 kuruş vererek sürdürdü.
İşgaller sırasındaysa heyetin büyük bir kısmı şehirde kaldın.
Bu ara Yemen'de de bir Hilal-i Ahmer merkezi oluşturulduğu öğrenilmişti. Ancak, savaş koşulları bu merkezle herhangi bir bağlantı kurulmasına
olanak vermedi. Cebel-i Lübnan Merkezi ise Kurum 'un etkinliklerine önemli bir katkıda bulunamadıysa da, bölgedeki Hilal-i Ahmer merkezi aracılığıyla bu bölgeye harcanmak üzere az da olsa para sağladı ve yaygın olan sıtma
hastalığı için çok gerekli kinin başta gelmek üzere ilaç yardımı yaptı.
Savaşın ikinci yılında Cemal Paşa'nın Hicaz harekatı için Mekke ve Medine arasında bir revir açtığını bildirmesi, Medine Hastanesi'nin kurulması222

nı gündeme getirdi. Dr. Ata Galip Bey'in başkanlığındaki Hilal-i Ahmer heyetinin kurduğu bu hastane 1916 da 400 yataklı bir hastane olarak faaliyete
.73
geçtı .

Resim - 57 : Hilal-i Ahmer malzemeleri taşıyan eşek kervanı

İstanbul'da ise hastalara levazım götürecek bir sağlık heyeti oluşturuldu.
Bu hastanenin açılması, İstanbul' dan malzemenin çıkışından anacak iki ay
sonra olabildi. Heyetin Torosları aşması ve 3000 kilometreyi doğanın zorluk1arıyla boğuşarak geçmesini gerektirmişti. Dolayısıyle, beklenen malzeme açılıştan sonra hastaneye ulaştı. Öteyandan, Darüssınaa binasında 400
hastaya bakmak üzere başlatılan bu Hastane, sıcak iklime alışkın olmayan
askerler sık sık hasta olduklarından açılış gününde bile kapasitesinin çok üstünde olan 500 hastayı kabul etmek zorunda kaldı. Geç de olsa bölgeye ulaşan Hilal-i Ahmer Heyeti ise, Medine civarındaki ordunun bütün sağlık gereksinmelerini karşıladı ve uzun müddet o yörede kaldı. İskorpit ve ağır ishal vakalarıyla savaştı. Tıp dünyasında bu hastalıklarla ilgili pek araştırma
yapılmamışken, heyetin doktorları burada araştırma olanaği. da buldular.
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Hizmet süresi içinde hastane 5578 yaralı ve hasta tedavi etti. Malzemesi azalınca buraya yatak ve başka malzemeler gönderildiyse de Şam-Medine
hattının asiler eline düşmesiyle bu malzeme Dera tren istasyonunda kaldı üstelik heyetle de bağlantı kesildi. Şeria muharebeleri sırasında Medine Heyeti'nin Süveyş 'tekiyle birleştirilmesi düşünülmüştü ama yol bağlantısı olmaması buna olanak vermedi. Heyetin elinde kalan malzeme ile faaliyetini sürdürdüğü, ancak Mondros Bırakışması'nın imzalanmasından sonra öğrenilebilindi. Heyetse Medine şehri teslim olduktan sonra bırakışma hükümleri ge74
reği ve uluslararası Salib-i Ahmer aracılığıyla İstanbul'a dönebildi .
Aynı süre içinde ayrı yerde kurulan Musul şubesi de kendi gereksinmelerini karşılayabilmek için İstanbul'dan getirilen ek malzeme ile 500 yataklık bir hastane kurdu. Bağdat'ın işgalinden sonra orada ellerindeki ve yeni
gelen malzemeler birleştirilerek şube güçlendirildi. Bölgedeki asker ve sivillerin bu güçlenmeye büyük katkıları oldu. Musul'un İngilizler'in eline geçmesi üzerine pek çok hastaya hizmet veren bu hastane ve heyetle haberleşmesi kesildi.
ÇANAKKALE CEPHESİ
Gerek Birinci Dünya Savaşı tarihinde gerekse Türk tarihinde olağanüstü
bir anlam taşıyan Çanakkale cephesi, dört kıtayı ve türlü ırkıarı bir araya getirmiş ve savaşın kaderini değiştirmiş bir cepheydi. Bu cephe de İngiltere tarafından, Kanal Cephesi 'nde yoğunlaşmış Türk kuvvetlerini dağıtmak için
açılmıştı. İngiltere Savaş Bakanı Churchill'e göre İngiliz donanması Boğazlar ve İstanbul'u zorlayınca Türkler barışa razı olacak, böylece burada çarpışmak için İngiliz sömürgelerinin yolunu tehdit eden yörelerden, Mısır ve
Süveyş Kanalı'ndaki askerlerinin bir kısmını olsun geri çekip buraya yollayacaklar ve İngiltere, kendisi için yaşamsal önemi olan güney cephesinde rahatlıyacaktı. Bu varsayım üzerine Çanakkale'de başlatılan harekatla gelişen
çok şiddetli kara ve deniz muharebeleri doğalolarak ölü ve yaralı sayılarını
da kabartmıştı. Hilal-i Ahmer'se, buradaki çalışmalarını daha ünlü 18 Mart
Deniz Harekatı'ndan önce başlatmıştı. Hatta daha Çanakkale'nin ilk zorlanmalarında, Ordu Komutanı Mareşal Liman von Sanders, henüz cephede durumu bütünüyle ele almadan, maddi yardım için Hilal-i Ahmer'e şahsen aşağıdaki mektubu yazarak baş vurmuştu :
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(Ek - 7)
Osmanlı Orduy-ı Humayunu-Baş Kumandanlığı VakeletiŞube Müdüriyeti 2.4- Numro : 1261
Der Saadet 7.10.330
Büyük Karargah-ı Umumi üçüncü Orduy-ı Humayun hastagan ve mecruhinini nakletmek üzere birçok hasta arabalarına arz-ı ihtiyaç etmektedir.
Derhal ihzarı iktiza eden arabalar için 1600 lira mikdarında bir meblağ noksandır. Hilal-i Ahmer ve Müdafaa-i Milliye Cemiyet-i Muhteremeleri bu hususta itilaf ve ittihad edüp de işbu ihtiyacat-ı sıhhiye ve hayriyeyi bertaraf etmek üzere meblağ-ı mezburu büyük karargah-ı umuminin emrine tevdii ede.bildiği halde müstelzim-i minnet ve şükran-ı azim olacağı maruzdur.
İmza: Liman von Sanders
Not: Müdafaa-i Milliye Cemiyet-i Muhteremesine bir nüshası gönderilmiştir.
Cevap yazıldı: fi 8 minh,
Dosya: Kız. Arş. No. 129
Çanakkale kara harekatından önce ve harekat sırasında askerlerin ve sivil halkın gereksinmelerini karşılamak üzere türlü önlemler alınmıştı. Cephedeki yaralı ve hastalara gereken operatör ve doktorları sağlayabilmek içinse gazetelerde sürekli duyurular yapılmıştı. Böylesi ciddi işlerin karşılıksız
sürdürülemiyeceği bilinciyle Cemiyet, isteklileri koşulları öğrenmek ve başvurularını yapmak üzere Sultan Ahmet Türbesi'ndeki Hilal-i Ahmer Genel
75
Merkezi'ne başvurmaya çağırmıştı . 16 Mart'ta da muharebe sahasındaki
76
ordu hastanelerine bir mikdar ilaç ve tıbbi araç-gereç dağıtmıştı .
Çanakkale yöresinde çarpışmaların cephesi çok dar olduğundan, Hilal-i
Ahmer bu cephede örgütlenmesini yalnız bir sahra hastanesi ve yaralıların taşınabilmesi sırasında gerekecek birkaç menzil çayhanesinden oluşturmuştu.
Bundan başka, yaralıların bir çoğunun savaş alanlarından İstanbul'a gönderildiği gözlendiğinden, gelen yaralılara yardım istasyonlarını İstanbul'da
kurmuştu. Bu hiç de kolayolmamıştı, çünkü daha Çanakkale muharebelerinden önce Sahra Sıhhiye Müfettişliği savaşta tahrib edilebileceği kaygısıy225

la, Hilal-i Ahmer'den bütün sağlık araç ve gereçlerini Anadolu'ya nakletmesini, ve Adapazarı dolaylarında da 2000 yataklı bir hastane açmasını istemişti. Bunun üzerine Hilal-i Ahmer, istanbul'daki ambarda bulunan bütün eşyasını hızla Eskişehir'de kurduğu merkeze taşırken, müttefikler de Çanakkale'yi işgal planlarını uygulamaya koydular.
Çanakkale muharebelerindeki Türk başarısı, Boğazlar yoluyla başkentin
tehdidini önlemişti. Aslında batılıların, deyim yerindeyse, "çantada keklik"
gördükleri İtilaf zaferi ve deniz harekatı öncesi, İtilaf donanmasının İstanbul'a girişinin izlenebilmesi için Boğaza bakan evlerin balkonlarının kiralanmasına kadar ayrıntıları düşünerek bekledikleri 77 başarı, gerçekleşememişti.
Düşmanın bu yenilgisini, İngiliz komutanı General Harrington'un "en büyük
talihsizlik" olarak söz ettiği Mustafa Kemal 'in uzak görüşü kumandalarıyla
halk ve askerin özverileri sağlamıştı.
İttifak Cephesi'nde Türkler'e duyulan saygınlık Gelibolu çarpışmalarındaki başarılarla artarken Hilal-i Ahmer'in Viyana'daki şubesinin başkanlığını üstlenmiş olan Avusturya Prensi, Dr. Besim Ömer'e kutlama mesajı gön.
78
dermeyı unutmamıştı .
Bu çarpışmalarda halkın her türlü yardımın önemi konusunda eriştiği bilinç, Hilal-i Ahmer'e yapılan bağışlara da yansımıştı. Örneğin, Akhisar halkı derhal örgütlenerek Hilal-i Ahmer Çanakale Şubesi için o dönemde önem79
li bir tutar olan 18.000 lira toplayıp göndermişti •.
Büyük Savaş boyunca anavatanın koruyuculuğunu yapan Trakya sınırında da yoğun örgütlenmelere gidildi. Savaş sınırı olması dolayısıyle Edirne
Merkezi, İmparatorluğun savaşa girmesinden hemen sonra ele alınanlardan
biriydi. Bu yöre, zaten Balkan savaşlarında harab olmuştu. 1914 yılında Valiliğin sağlık işlerine harcamalarıysa 5000 lirayı aşıyordu 80. Hastane ve ameliyathane onarımı da bu harcamalar içindeydi. Hilal-i Ahmer binası da ona81
rıldıktan sonra genç kızlara ve dul kadınlara barınak yapıldı • Hilal-i Ahmer
Cemiyeti, Edirne Merkezi'nde bir yetimhane ve bir de Darüssına açtı. Burada Çanakkale mağdurlarının da zorunlu gereksinmelerine katkıda bulunuldu.
Tekirdağ hastanesinde çalıştırılmak üzere yetiştiriImiş yedi erkek hastabakı82
cı da 300 kuruş maaşla çalışmak üzere buraya gönderildi . Bu iki girişimde
226

de yine daha önceki deneyimlerden esinleniImiş, bir yandan yetim çocukara
barınak sağlanırken bir yandan da onların biran önce üretken hale getirilme83
si hedeflenmişti. Bu ara şehit çocuklarına da 1000 lira dağıtılmıştı . Bütün
cephelerde kurulmuş Hilal-i Ahmer üniteleri, hastanelere olan çok büyük gereksinmenin bilinciyle örgütlenmekteydiler. Kumandanıarsa gereksinme
anında hemen Hilal-i Ahmer'e başvurmaktaydılar. Örneğin, ordunun hasta
nakil araçları için ivedilikle 1600 lira gerektiğinde zorunlu olan bu tutar için
5. Ordu-yı Humayun Komutanı Liman von Sanders, yukarıdaki mektupta da
görüldüğü gibi, güvenle Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanlığına baş84

vurmuştu .

KUMANDANLAR
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne acil durumlarda başvurabilecekleri bir makam olarak bakan kumandanlar karşılıklı dayanışmaya önem veriyorlardı.
Hilal-i Ahmer merkezlerine ziyaretler yaparak hem hastaların hem de doktorların morallerini yüksletmeye özen gösteriyorlardı. Örneğin, ünlü bir kumandan olarak Gelibolu Hilal-i Ahmer Hastanesi'ni ziyaret eden Liman von
Sanders, buradaki yetkili Dr. Talha Yusuf Bey'e Hastanede gözlediği düzen
ve nezaket için de ayrıca teşekkür mesajı iletmiş ve "Hastanenizde gördüğüm
intizam ve nezaketten mütevellid samimi hissiyat-ı amikarnı takdim eder ve
pekçok teşekkür ederim,,85demişti. Başkumandan Vekili Enver Paşa da Cağaloğlu Hilal-i Ahmer Hastanesi 'ne benzeri bir ziyaret yapmıştı. Özellikle
hanım hastabakıcıların katılımını ve gayretlerini beğeni ile karşıladığını hastane yetkililerine bildirdikten sonra da hastanenin özel defterine şu sözlere
yazmıştı: "Bu harpde Osmanlı Hilal-i Ahmer'inin orduya yardımı cidden
mücib-i şükrandır,,86.

SAVAŞTA GEMİYLE YARALı TAŞıNMASı
Savaşta yaralıların nakli için deniz taşımacılığının ve gemilerin önemi
daha başlangıçta kavranmıştı. Bu konuya zaten Nizamnamede de el atılmış
ve bu tür taşımacılığın önem ve gereksinmeleri şöyle belirtilmişti:
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Resim - 58 : Hilal-j Ahmer Vapuru Reşit Paşa

"Cemyietin maksadı, bilcümle vasaiti ile vakt-i harbde ordulardaki hasta ve yaralıların tahfif-i izdıraplarına ve tedavilerine muavenet etmekten ibaret bulunmasına nazaran Cemiyte, asker-i berriye ve bahriyye heyet-i sıhhiyesinin yardımcısı demek olur" ..."Cemiyet mecruhini nakil ve tedavi etmek
için sa'y dairesinde mevaki-i harbiyyede berren seyyar hastaneler ile sefer
hastaneleri ve hey'at-ı muaveneler ve sıhhiyye trenleri ve bahren dahi nakliye ve hastane gemileri ihzar ve tedarik eder".
Hilal-i Ahmer, genel seferberlik duyurulduğunda Karadeniz'den Marmara'ya yaralı taşınması için Edremit ve GülnihaI vapurlarını kiralayıp uluslararası renklere boyayarak hastane. gemileri haline getirmişti. Bu gemilerle
24 Temmuz 1915'de 10.000 savaş malzemesi paketi, daha sonra 15.000 pansuman paketi aynı yoldan getirilmişti. Ordunun 250 sedyesi ve ambardaki
malları iki İngiliz gezici hastanesi tarafından taşınmış, Fransız gezici hastanesi de aynı şekilde Osmanlı Donanma Heyet-i Sıhhiyesi'ne yardımcı olmuş228

tu8? Bu, ender de olsa rastlanan ve Salib-i Ahmer'in gerçek anlamına uygun
tarafsız bir davranıştı. Zaman içinde sözü edilen varuplar Hilal-i Ahmer sancağı çekerek sadece yaralı taşınmasında kullanıldılar. Taşınacak yaralı sayı88
sı çoğalınca Şirket-i Hayriye'nin 63 numaralı vapuruyla Akdeniz varupu da
aynı amaçla kullanılmıştı.
Bir süre yaralı taşımasına hizmet veren Edremit Vapuru, aşırı yıpranma
nedeniyle Bahriye Nezareti Umur-ı Sıhhiye İdaresi'nin emriyle seferdışı
edilmiştir. GülnihaI Vapuru ise genellikle Trabzon'a gidecek özel heyetleri
götürmüştür. Bunların dışında Alman Salib-i Ahmeri tarafından kullanılan
Reşit Paşa vapuru da sürekli olarak İstanbul'a yaralı getirmekteydi. Bu yaralılar genellikle Sirkeci'de vapurlardan indiriliyor, Hilal-i Ahmer tarafından
kendilerine çay ve ekmek verildikten sonra askeri hastanelere sevk ediliyordu. Yolculuk sırasında gıda maddeleri, battaniye gibi türlü gereksinme mad89
deleri de Hilal-i Ahmer tarafından sağlanıyordu .

KAYıP ARAMA, HASTA NAKLİ VE
İSTEKLERİN YANITLANMASINDA HİLAL-İ AHMER

Doğu cephesinde olduğu gibi bütün cephelerdeki ekipler göreve başladıkça bu cephelere ve yaralıların bakılabilecekleri merkezlere taşınmaları, bu
ara türlü isteklerinin karşılanması büyük sorunlar yaratmaktaydı. Bu işlevlerin yanısıra kayıpların aranmasını üstlenme siyle Üsera Komisyonu başta gelmek üzere Hilal-i Ahmer, yakınlarından haber alamayan çaresizlerin de bir
başvuru noktası haline gelmişti. Kafkas Cephesi'nden Irak'a, Suriye'ye kadar yaşamlarından kuşku duyulan her türlü kademede yakınları olan Hilal-i
Ahmer'e başvurmaktaydı. Kururnsa bu başvurulara sürekli yanıt sağlamaya
çalışıyordu. Aramaları tek tek sürdüren Hilal-i Ahmer'in bu görevi çok güçtü. Ailelere bir haber iletebilmek için her iki blokla da temas kurması gerekmekteydi. Örneğin, Filistin Cephesi'nde İngilizler'e esir düştükten sonra haber alınamayan Kafkas Nizamiye Süvari 9. Alayı 3. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Mehmet Efendi ve 1L.FırkadanMehmet Salih için Üsera Komisyonu
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Londra ile temasa geçmişti • Irak Cephesi 'nden Baytar Mülazım-ı Evvel
Fahrettin Bey'in akıbeti Hilal-i Ahmer Merkezine kardeşi tarafından sorulmuştu; Sina Cephesi'nden Ahmet Faik Efendi, 4. Ordu-yı Humayun Merkezi'nden Şemsettin Bey de Hilal-i Ahmer tarafından kayıplar arasında araştıı
rılmışlardan sadece birkaçıydılaı .
Böylesi önemli görevlerin ötesinde, örneğin, Hilal-i Ahmer'e verilen taşımacılık görevi doğrultusunda Cemiyet, bu amaçla kullanılacak araçların
sürücülerini de sağlamak zorunda kaldı. İstanbul' dan 22 yeni hasta taşıma
aracı satın alıp dağıtım için Ankara'ya gönderen Genel Merkez, bu araçların
yedek parçalarının ve sürücülerinin de ücretlerini ödedi. Savaş bitiminde ordu sıhhiyesine bırakılan bu araçlar, çarpışmaların en sıkışık anlarında yaralı
92
taşımacılığında büyük yarar sağladılar • Ordu-yı Humayun'un isteği üzerine, "Bursa Arabası" adı verilen hasta nakil araçlarından 1000 lira harcayarak
60 tane imal edildi. Bunların üzerinde "Hilal-i Ahmer Hediyesi" yazmaktay93

dı .

Hilal-i Ahmer'in yardımları ve hasta nakillerine dört elle sarılması gözlendikçe halkın, hatta yurt dışındakilerin de yardım için olağanüstü çabaları
birbirini izledi. Öteyandan İngiliz subayları da Times gazetesi eliyle esir düşen veya aciz durumdakilere yapılan yardımdan kendilerine de bir pay düşmesini istemişlerdi. Ancak Kurum, 8 Ocak 1919'da bu hizmetini Müdafaa-i
94
Mülkiye Cemiyeti'ne devretti • Ancak, hastanelerle ön planda ilgisi süregeldi. Bu ara İstanbul Ermeni Patrikliği 'ne bağlı bir heyet tarafından yeni açılmış 150 kişilik yetimhanenin yatak takımları, gıda, içecek, ilaç, v.s. yardımı
için Hilal-i Ahmer'e başvurulmuştu. Kurum, bu isteği olumlu yanıtlayıp el95
verdiğince yardım malzemesi iletmekten geri kalmadı . Öteyandan, savaş
sırasında yerlerinden uzağa nakledilen Ermeniler'in eski yerlerine rahatça
dönmelerini sağlamak amacıyla İstanbul'da "Ermeni Muhacirlerine Yardım
Merkezi" kurulmuştu. Bu programla İstanbul'a gelen Ermeni göçmenlerden
hasta olanların bakımı, öbürlerinin ilaç, yiyecek, giyecek, temizlik malzemeleri gibi gereksinmelerin sağlanmasında da Hilal-i Ahmer'in hatırı sayılır
96
katkıları oldu . Bu yardım üzerine, Ermeni göçmen komisyonu adına, Cemiyet'e aşağıdaki teşekkür mektubu gönderilmişti.
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(Ek - 8)

Ermeni Mileti Patrikliği
Dersaadet
Tahrirat Kalemi
Aded: 509
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyaset-i Aliyyesine
Devletlu Efendim Hazretleri
Taşralardan gelmiş ve elyevm muhtelif mahallerde iskan ve iaşe edilmekte bulunmuş olan Ermeni muhacirleri ihtiyacatı için melfufen arz ve takdim kılınan cetvelde cins ve mikdarları muharrer ecza-yı tıbbiye ile erzak ve
melbusat vesairenin itası hususuna müsaade-yi aliyye-i risaletpenahilerinin
lütfen şayan buyurulması istirham ve bilvesile takdim-i ihtiramat olunur. OL
babta emr-ü ferman hazret-i menlehlül emrindir
Fi 3 Kanun-ı Evvel 334 Mühür: Ermeni Muhacirin Komisyonu
Namına
Arakil Çakır Bey
(Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin notu) Mikdar-ı münasip itası kararlaştırılarak Müfettiş Adnan Bey Efendi'ye tevdii karargir oldu.
3 Kanun-ı Evvel 334
İmzalar: Dr. Adnan, Saffet, Celalettin, Keresteciyan
Birinci Dünya Savaşı 'nda devletin düştüğü acıklı durumu halkın kavramış olması, alışılagelmiş "devlet baba" nın dışında yardım arama gereğini
yaratmış ve Hilal-i Ahmer belki de tek başvuru mercii olarak belirivermişti.
Dolayısıyle, Cemiyet'in gündeminden bireysel veya grup başvurIarı düşmüyordu. Nitekim, Darü1fünun'da Tıp, Ecza ve Dişçilik öğrencileri de savaş koşulları dolayısıyle zorda kalınca yiyecek yardımı alabilmek için Hilal-i Ahmer'e başvuruyoriardı. Hastanelerin harcamalarını karşılayamayan başhekimierin de uzandıkları yer Hilal-i Ahmer oluyordu. Böylesi çeşitli sorunlar
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için tek umut kaynağı olarak görülen Hilal-i Ahmer'e yapılan başvurulara ilginç bir örnek Silivri'de

oturan Sıdıka Hanım adlı bir kadınınkiydi

Hanım, Haydarpaşa Hastanesi'nde

: Sıdıka

tedavi gören oğlunu ziyaret için gittiğin-

de evine dönüş parası olmadığını söyleyerek Hilal-i Ahmer'den

dönüş para-

97
istemişti •

sı sağlanarak kendisine yardım edilmesini

HİLAL-İ AHMER'İN YURTDıŞıNA YARDIMI
Birinci Dünya Savaşı başlangıcında

seferberlik duyurulduğunda,

Ahmer Cemiyeti, Balkan savaşlarında Osmanlılar'a

Hilal-i

yardım eli uzatan Avru-

pa ülkelerine karşılık vermek istedi. Yurt dışındaki değişik şubeleri aracılığıyla çeşitli yardımlarda
tandaşlarından

bulundu. Örneğin, İngiltere'de

Londra'da

oturan Osmanlı va-

Büyükelçi Tevfik Paşa başkanlığında

yeni kurul-

muş Hilal-i Ahmer şubesi tarafından bağış toplanarak İngiltere Salib-i Ah98

mer'ine verilmiştir

Madam Rıfat Paşa'nın girişimiyle de Osmanlılar sava-

.

şa girdikten sonra Paris'te ve Bordo'da Fransız Salib-i Ahmer'ine
yardım yapılmıştır
Bosna-Hersek
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bir mikdar

.

Osmanlı Şehbenderhanesi'nde

Hilal-i Ahmer Hastanesi'ndeki
A vusturya- Macaristan

Müslüman

10 Eylül 1915'te kurulan

askerler 600 Kron bağışlayarak

ordularında hizmet veren müslüman askerlerin teda-

vilerine az da olsa bir katkıda bulunmuşlardı.
Bunlardan başka, savaşan ülkelerin Salib-i Ahmer'lerine
re uluslararası Salib-i Ahmer Komitesi'ne

dağıtılmak üze-

10.000 Franklık bir bağışta bulu-

nulmuştu. Esirlerin ailelerine yardım ve esirlere gelen mektup ve armağanların dağıtımı için Cenevre'de

kurulan "Usera acentası"na iki kez herbiri üçer

yüz frank olmak üzere 600 frank ve bir kez de 470 mark katkıda bulunulmuştu.
Savaşta Alman ve Avusturya-Macaristan

Salib-i Ahmerler'inden

birçok

kez yardım gelmiş, bu kurumların verdiği eşya ve malzemeyi almak için Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi Hikmet Bey, Budapeşte, Viyana ve Berlin'e gönderilmiştir. Viyana'daki

Osmanlı Büyükelçisi

Mahmut Muhtar Paşa'ya Buda-

peşte'den Kont Hardarvari, Viyanadan Prens Lichtensteyn,
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Berlin'den

Prens

Hatchlivdec'in 1 milyon kronu bulan bağışları teslim edilmişti. Alman ve
Avusturya-Macaristan imparatorları da yaralıların bakımı için bizzat parasal
bıtkılarda bulunmuşlardır. Bunun üzerine Hilal-i Ahmer, bu iki imparatorla
Cemiyet'e 80.000 mark bağışlayan Mösyö Krup'a altın madalyalar armağan
..

etmıştır
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TAHLİSİYE (KURTARMA) SÜTUNLARı
Kurum, yurtiçinde ve yurtdışında adını duyurup saygınlığını pekiştirmek
çabasını sürdürürken batı standartlarını da tutturmaya büyük özen göstererek
değindiğimiz yardım atılımlarını yapmıştı. Bu atılımlar sırasında Salib-i Ahmer ~emiyeti'nin denizlerde kurtarma işlerinde de aktiv roloynadığını dikkate alarak üç tarafı denizle çevrili imparatorlukta kurtarma faaliyetlerini de
geliştirmeyi planladı. Sarayburnu'nda Gülhane Parkı'nda deniz kenarındaki
kurtarma sütununu inşa ettirdi ve gezinti yeri olan bu yörede olası kazalara
karşı yardım edebilme olanağı sağladı 101. Böylece batılı yardım kurumlarından geri kalmamaya çabalarken imparatorluk'ta devlet tarafından gerçekleştirilememiş önemli bir hususa daha öncülük etmiş oldu.

AFETLER
Hilal-i Ahmer'in bütün hizmetleri büyük organizasyonlar gerektirmiştir.
Yapılanlar her zaman ülke çapına yayılamayıp istenilen boyutlara varamamışsa da her zaman sevindirici boyutlara ulaşmıştı. Hilal-i Ahmer'in yardım
etkinlikleri kuşkusuz sadece savaşların yaralı ve hastalarına özgü kalmamıştı. Doğal afetler ve her türlü felaket anında Kurum yine halkın yanında idi.
Örneğin, 1914 yılının Eylül ayında, Isparta-Burdur civarındaki depremde
depremzedelere Hilal-i Ahmer el uzatmış, gerekli yardımı yapmak üzere iki
doktor, yeterli hastabakıcıdan oluşan bir heyet, gerekli eşyalarla birlikte bu
l','

alana gönderilmişti. Açıkta kalanları çadırlara yerleştirmiş, hastaları tedavi
. etmiş, fakirlerin gıda-giysi gereksinmelerini sağladıktan sonra geri dönmüşOO

tU

102

.
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İstanbul' da sıksık çıkan yangınlarda da evsiz barksız eşyasız kalan binlerce yurttaşa el uzatmış, hamam, tekke, cami ve medrese gibi kamuya açık
yerlere yerleştirdiği kimselere bürokratik işlem dahi uygulamaksızın elindeki ev eşyalarını, yatak takımlarını ve her türlü giysiyi dağıtmıştı 103.
Savaş ilerledikçe devletin olanaksızlıkları da çok üst boyutlara ulaşmaktaydı. 1916 yılında Ankara'da çıkan büyük yangına Hilal-i Ahmer'in yardımları, dönemin İçişleri Bakanı Talat Paşa'nın aşağıda devletin de bu desteğe duyduğu teşekkürü yansıtan mektubunda değerlendirilmiştir: (Ek: 9).
"Bab-ı Ali
dahiliye Nezareti
İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti
Umumi: 7969 Hususi: 19
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Saniyesine
Sadetlu Efendim Hazretleri
3 ve 6 Eylül 332 tarihli ve 339 ve 344 Numrolu tezakir-i aliyyeleri cevabıdır:
Ankara harik-i hailinden musab olanlara icra-yı muavenet edilmek üzere Eskişehir' den malzeme-i muhtelife irsali suretiyle Cemiyet-i Aliyyelerince
ibraz olunan muavenet ve himem-i mahsuse-i insaniyetkaraneye Nezaret namına beyan-ı teşekkürat olunur. OLbabda irade Efendim Hazretlerinindir.
Fi 3 Zilhice 334
ve 17 Eylül 332
Dahiliye Nazırı İmza: Talat
(Heyet-i İdareye ve Merkez-i Umumiye)
Kız. Arş. KI. 124/4

Başlangıçta gerçekleştirilmiş güçlü organizasyon sayesinde Hilal-i Ahmer'in bu güzel atılımları savaşla birlikte sona ermedi. Daha sonraları da, örneğin, savaştan sonra çıkan Fatih 'teki büyük İstanbul yangınında görüldüğü
gibi, her felakette Hilal-i Ahmer, halkın yanında oldu.
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HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ KENDİNİ TANITıYOR
'Bir kez daha vurgulamak gereken bir nokta, Hilal-i Ahmer'in Birinci
Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği işlevlerinin hiçbirini güçlü bir kurum
olarak yapmadığıdır. Daha önce de değinildiği gibi, savaş başladığında aktiv
geçmişi henüz çok yeni olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Anadolu'da pek tanınmıyordu. Bu nedenle Cemiyet, adını ve işlevlerini her olanakta duyurmaya
karar verdi. Okul çocukları için düzenlenen kitapları, defterleri Hilal-i Ahmer'e ilişkin resimler, fotoğraflarla süsleyerek genç beyinlere yaralı ve hasta askerlere yardım fikrinin işlenmesi öncelikle düşünülmüştü. Her yıl Doktor Besim Ömer Bey tarafından Darülfünun Konferans Salonu'nda hanımlara verilen konferanslar çok önemli bir sosyalolay sayılmaktaydı. Hilal-i Ahmer'in başarılarını duyuran üyelerin adlarını içeren broşürler yayınlanıyordu.
Özellikle yayınlar, kurumun adının duyurulmasının en önemli yöntemlerinden biriydi. Padişah ile Alman ve Avusturya İmparatorlarının reisIeri bulunan levhalar, Hilal-i Ahmer'in hizmetlerini yansıtan kart postallar, kırmızı ay
işaretli kurşun kalemler, ikonalar, sigara tabakaları, cüzdanlar yapılıyor, ve
gelirleri kuruma kalan bu ufak-tefek hediyelik eşyalar için sürekli siparişler
geliyordu. Yine savaş sırasında propoganda için bastırılan Hilal-i Ahmer mühürlü "Sevgili Vatana hizmet" "Mecruh ve Hasta Askerlere Muavenet" sözcüklerini içeren, alt satırlarında sahibinin adını yazması için yer bırakılmış
defter kapları örnekleri, Trablusgarp ve Balkan savaşlarında kurumun yararlarını görüntüleyen fotoğraflar içeren yazı ve resimlerle bezeniyor ve çok sayıda satılıyordu (Ek: 10). Böylece savaş yıllarında kurum yurt içinde ve dışında daha iyi tanınmaya çalışırken bir yandan da bu bölüm içinde de değindiğimiz gibi, Salib-i Ahmer'e katkılarda bulunmak gibi jestler yaparak saygınlığını arttırmaya çalışıyordu.

HİLAL-İ AHMER'İN ESİRLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI
Her savaşta olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı bitiminde de her iki tarafın esirleri, ayrıca, kayıpları, sonucu yıllarca uzayan büyük bir sorun oluşturmuştu. Bu konuda Hilal-i Ahmer'in saymakla bitmeyecek etkinlikleri ayrı
bir çaıişma konusudur. Ancak, bu çalışma içinde bazı seçme belgelere değinmek istiyoruz:
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Savaşlar, yalnız askerleri değil, yakınlarını da derinden etkiler. Oğlunun,
kardeşinin, eşinin sağ olup olmadığını; esir düşüp düşmediğini; esİrse nerede tutulduğunu ve sağlığını merak eden bu asker yakınlarının içinde bulundukları çaresizliği, yazdıkları dilekçelerde görek mümkündür (Ek: II a,b,a).
(a) " Dersaadette
Osmanlı Hilalı Ahmer Cemiyeti
Üsera Komisyonuna:
Maruz-ı Acizanemdir
Hüdavendigar Vilayetine tabi Karacabey Kasabası'nın Tavşanlı Mahallesi'nde 313 tevellütlü oğlum Cevat bin Hüseyin, Filistin Cephesi'nde kaim
Umman Kasabası' nda telsiz telgrafta müstahdem idi. Son Filistin muharebesinden beri kendisinden haber alamadığımızdan usera hayatında ise lütfen
taraf-ı acizime malumat ita buyurulmasını ulüvv-i himmetlerinden istirham
ile arz-ı ihtiram eylerim efendim.
15 Kanun-ı Evvel 334
Hüdavendigar vilayetine tabi Karacabey Kasabası'nın Tavşanlı Mahallesi' nden Nizamzade Hüseyin Hüsnü
(21085 Numroda mukayyettir 22-XLL-34 Londra' dan sual olundu)

(b) "Huzur-ı Kerimanelerine
Muhterem Efendim,
Dört buçuk seneden beri Galiçya dahil olduğu halde bütün cephe-yi
harplerimizde ispat-ı vücut ile bilfiil muharebata iştirak etmiş ve ahiren Filistin Cephesi' nde bulunmuş olan [8' inci Ordu 22'nci Kolordu 20' nci Fırka
Erkan-ı Harbiyesine mülhak Mülazım Nadir} Efendi' den hayat ve mematına
veya İngiliz ordusu tarafindan esir edilip edilmediğine dair haberini alamıyoruz. Lütfen taharri ettirilerek istihsal edilecek malumat pek elim bir endişe-i intizar içinde mustarip felaketzede ferd-i ailesinin haberdar buyurularak
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enin-i yesinin sada-yı şükrana kalbi hususunda müsellem-i enam olan merhamet ve muavenet-i insaniyetkarelerini istirhamla takdim-i ihtiramat ederim efendim.
20 Teşrinisani 1334

İzmir' in Tire Kazası Ceza Reisi
mumaileyhin biraderi Sakıp
(Malumat iktibas edilmiştir. 21062 numroda mukayyettir.

21-XIL-34
Londra' dan sual olundu. 5 Kanun-ı San i 1335)"

(c) "Huzur-ı Ali/erine
Hicaz kuvve-yi seferiyesine mensup
55'inci alay Birinci Tabur Dördüncü
Bölük Kıdemli Yüzbaşı Kastamonu' lu
Ahmet Efendi
Kıt' a ve ismini balada arz ettiğim zevcim Ahmet Efendi' nin bir seneye
karib sıhhatinden malumat alamadığım cihetle merak ve endişede kaldım.
Lütfen mumaileyhin esarette olup olmadığının ve kıt' asının nerelerde bulunduğunun iş' arına irade-i merhamet-perverilerini niyaz eylerim efendim hazret/eri.
12 Kanun-ı Evvel 334
Adres: Mumaileyh Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Efendi Zevcesi
Kastamonu' da Topçuoğlu Mahallesi'nde: Çukurhancı Mehmet Efendi
vasıtasıyla Vahide Hanım.
(Mulamat iktibas edilmiştir. 21394 mukayyettir.
Londra' dan sual olundu. 5 Şubat 1335)
Merkez-i Umumi üyelerinden Dr. Mehmet Ali ve Haydar Beyler'in gözetiminde bir de üsera komisyonu kurulmuş ve bu komisyon derhal esirler
ı04
hakkında bilgi toplamaya koyulmuştu . Hatta kayıpların bulunması için de
yardımıistenen bu komisyona devletin resmi kuruluşları bile başvurmuştur.
Aşağıdaki belgelerden anlaşılacağı gibi, aynı konuda Harbiye Nezareti
Üsera şubesi de Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden yardım istiyordu (Ek-12 a,b,c)
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(a)

"Harbiye Nezareti Usera Muamelat Şubesi
Adet: 15182
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Komisyonu'na
Filistin Cephesi'nde İkinci Sahra Topçu Alay İkinci Tabur HafifCephane Kolu'nda müstahdem ihtiyat zabit vekili İşkodra' h Mahmut oğlu Murat
Efendi' nin muharebat-ı ahireden beri hayat mematından haber alamayan ailesi tarafindan malumat talep edilmektedir. Mumaileyhin üsera meyanında
olup olmadığına dair tahkikat icrasıyla neticesinin inbası ricasıyla teyid-i ihtiram olunur efendim,
26 Kanun-ı Evvel
Mühür
İmza
(Mulamat iktibas edilmiştir. İmza: 28-XII-34
Londra' dan sual olundu. 12 Kanun-ı Sani 1335)"
(b)

"Harbiye Nezareti Usera Muamelat Şubesi
Aded: 15 183, Çağaloğlu
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Komisyonu'na
Filistin Cephesi' nde Filistin Menzil Müfettişliği Karargah Süvari Takımı Kumandanhğı' nda müstahdem iken İngilizler tarafindan Kahire' de esir
edildiği istihbar edilen zabit vekili Dağıstan' h Süleyman oğlu Mehmet Efendi' nin esareten bulunduğu mahal ile tarih-i esaretinin bittahkik inbası ricasıyla teyid-i ihtiram olunur efendim.
26 Kanun-ı Evvel 34
Mühür
İmza
(Mulamat İktibat edilmiştir. İmza. 21 414
Londra' dan sual olundu 5 Şubat 1335)"
(c)

"Harbiye Nezareti Üsera Komisyonuna
Aded: 15.197
Çağaloğlu 23-XII-34
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Usera Komisyonuna
Filistin Cephesi'nde Sekizinci Ordu 19'ncu Alayın Birinci Taburunun
İkinci Bölüğünde zabit vekili Taşköprü' lü Raşit oğlu İhsan Efendi'nin muharebaı-ı ahireden beri hayat ve mematından haber alamayan ailesi tarafindan
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hakkında malumat talep edilmektedir. Mumaileyh hakkında telgarfla tahkikat icrasıyla neticesinin inbası ricasıyla teyid-i ihtiram olunur efendim.
Üsera Muamelat Şubesi Müdür N. (imza)
(21392'de
Malumat iktibas edilmiştir. Londra' da sual olundu
11 Şubat 1335"
Böyle önemli bir konuda pek çok başvuru sahibi ümitle verilecek yanıtları beklerken Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin de üstlendiği bu duyarlı göreve
gereken ciddiyeti gösterdiği, hem işlemi çabuklaştırmak, hem de araştırma
yapabilmek için gerekli bilgiye eksiksiz sahip olmak için matbu formlar hazırlamış olmasından anlaşılmaktadır. Bu formlara ve doldurulmuş biçimlerine örnekler, aşağıda sunulmaktadır (Ek - 13) :
"Osmaniz Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Komisyonu
İstanbul
Lütfen bu numarayı cevabınızda ihtar ediniz .
............. Tarihli muharreratınızı aldık. Komisyonumuza muntazaman
vürud eyleyen üsera-yı harbiye cetvellerine nazaran
Efendi
..................... hali sıhhattedir. Mamafih daha kaı'i bir havadis almak üzere
Salib-i Ahmer vasıtasıyla tahkikata başladık. Elde edeceğimiz neticeden sizi
derhal haberdar edeceğiz. Bilvesile takdim-i selam olunur efendim."
Yüzbaşı Abidin Efendi'yi arayan Namiye Hanım'a ve Binbaşı Nazım
Bey'i soran Yüzbaşı Nüzhet Bey'e formdaki "hal-i sıhhattedir" ibaresi silinerek, noktalı yerlere "ismi henüz mukayyet bulunmamaktadır" yazılarak
yanıt verilmiştir. (Ek - 14)
Üzerine aldığı bütün işleri yanlışsız yerine getirmeye özen gösteren Hilal-i Ahmer Cemiyeti aranan ve sorulan kimseler hakkında doğru bilgi iletebilmek için Üsera-yı Harbiye Cetvelleri ile yetinmeyip doğrudan Londra'daki Prisoners ofWar Information Bureau (Savaş Esirleri Danışma Bürosu) ile
yazıştığı (Ek - 14), hatta, bunun da ötesinde, aranan esirle ilgili kampa veya
karargaha da aradığı kimseyi sormak için yazdığı (Ek - 15) belgelerden anlaşılmaktadır .
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yurt dışından akibeti sorulan yabancılar için de
aynı özen ve ciddiyeti gösteriyordu. Örneğin, yakınları tarafınaiın aranılan
iki kadının İstanbul Polis Müdürlüğü eliyle bulunmasını sağla~ak için uğraşmış ve aşağıdaki yazışmayı yapmıştı (Ek - 16).
"İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi
Tahrirat Kalemi
Adet: Umumi 7943
Hususi : 1539
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Valasma
11 Teşrin-i Evvel 331 tarihli ve 2262/479 numroht tezkere-i valaları cevabıdır.
Madamlosefin Sotyanov ile Madam İrem Siny elyevm Galata' da Yemişçiler Caddesi' nde 72 numrolu hanede ikamet etmekte olup her ikisinin de
hal-i sıhhatte bulundukları anlaşılmıştır efendim.
22 Teşrin-ievvel 331 Polis Müdür-i umumisi İmza
(Üsera Komisyonu
Madamlosefin Sotyanov Hilal-i Ahmer' e müracaat etmiş ve bundan bahisle beynelmi/ele tahrirat yazılmış olmağla hifzı İmza)"
Hilal-i Ahmer'in yönettiği Üsera Komisyonu'nun savaş sonunda başlayıp bunu izleyen yıllara da uzanan ciddi uğraşısı, Cemiyet'in çok yönlü hizmetlerinin bir başka göstergesidir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Birinci Dünya
Savaşı yıllarının bütün yokluk ve zorluklarına karşın kendisinden beklenen
hizmeti özen ve ciddiyetle verirken, barış sağlandıktan sonra da aynı duyarlılıkla çalışabilmek için bütün merkez ve şubelerini önerilerle; bağışları ve
üyelikleri arttırabilmek amacıyla katkılar karşılığında vereceğini bildirdiği
ünvanıarı içeren bildirilerle (Ek: 17) aynı ü1küde toplamaya çalışmıştır. Ancak, Türk ulusunun savaş yazgısı sona ermemiş, ve tam silahlar sursarken bu
kez de kurtuluş ve bağımsızlık için yeni çarpışmalar başlamış, Hilal-i Ahmer
de kendisini bekleyen yeni ve daha önemli görevlere koşmuştur.
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BÖLÜMVII

MONDROS'TAN

CUMHURİYET' E

HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ
MONDROS SİLAHBIRAKIŞMASI
İtilaf cephesinde Rus İhtilali 'nden sonra kurulan Bolşevik Hükümetin
savaştan çekilişinin doğurduğu boşluk, 1914 yılından beri savaş dışı kalmayı başarmış Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından zaten doldurulmşutu. Amerika'nın Monroe Doktrini'nin 'Amerika AmerikalılarındırAvrupa Avrupalıların' ilkesine sığınarak dışında kaldığı savaşa 1917 yılının
Nisan ayında İtilaf Devletleri'nin yanında katılması, savaş sonucunu yüzde
yüz etkiledi. Şöyle ki, Okyanus ötesindeki bu büyük güç, savaş yılları boyunca iki bloku da beslemiş, Avrupa'nın üretemediği tüketim mallarını üreterek endüstrisini geliştirmiş, ekonomisini alabildiğine güçlendirmişti. Savaşın beklenenden daha uzun sürmesi, her iki blokun da alış gücünü tüketince, Amerika, çarklarını aynı hızla döndürebilmek, hatta Avrupa'nın savaş yaralarını sararak daha da güçlenebilmek için çareyi savaşa katılmakta buldu.
ABD'nin gelişmiş teknoloji, güçlü bir moral ve bir milyon askerle müttefiklerin yanında yer alıvermesi, İtilaf Blokuna zafer ışığını yaktı. Çok geçmeden İttifak Bloku, silahbırakışmalarla savaştan çekilmeye itildi. Ancak, Bolşevikler'in Çarlık Rusyası'nın İtilaf Devletleri ile savaş yıllarında Osmanlı
topraklarını ve Orta Doğu'yu aralarında paylaşmak üzere yaptıkları gizli anlaşmaları açıklamaları, ülkesini beklenmedik bir anda savaşa sokan ABD
Başkanı Wilson'a büyük darbe olmuştu. Dünya ve Amerika kamuoyu, Amerika'nın yardımıyla zafere erişen İtilaf Devletlerinin petrol zengini Orta Doğu topraklarını kağıt üzerinde karış karış, ama Amerika'yı dışlayarak paylaştıklarını bu açıklamayla öğremişti. Wilson ise, ülkesinde vatandaşlarının hoşnutsuzluğuna yol açan bu durumu unutturabilmek amacıyla savaşan ülkeleri
Wilson Prensipleri olarak anılacak 14 maddelik bir barış programı çerçeve245

sinde uzlaşmaya çağırdı. Toprak kazançsız barış ve uluslara üzerinde yaşadıkları topraklarda egemenlik hakkı tanınmasını da öngören bu ilkeler savaşın sonunu getirdi: Almanya'dan sonra Bulgaristan'ın da savaştan çekilerek
İstanbul yolunu itilaf kuvvetlerine açık bırakması, Osmanlı İmparatorluğu 'nu da ateşkes istemeye zorladı ı.
30 Ekim 19l8'de Osmanlı ve İtilafDevletleri temsilcileri arasında imzalanan Mondros Silahbırakışması, Osmanlı İmparatorluğu için Birinci Dünya
Savaşı'nın sonunu getirdiyse de bu ne Türk ulusunun mücadelesinin, ne de
Hilal-i Ahmer'in görevlerinin sonu idi. Savaş sonunda cephede ve cephe gerisinde aktiv roloynamak, Hilal-i Ahmer'in görevlerinin yalnızca bir kısmıydı. Üst üste savaşlar, Cemiyet'in askerler, yaralılar ve ordu ile ilişkilerini yoğunlaştırdığından, Nizamname'de de belirtildiği gibi, savaşlarda ordunun yanında yer almak, Hilal-i Ahmer'in en önde gelen işlevi olmuştu. Bundan sonra Cemiyet, ilkin savaş yaralarını sarmak, bir süre sonra da Türk ulusunun
varlığı için çarpışarak bir dört yıl daha sürdüreceği amansız mücadelede kendine düşen görevi yapmak üzere daha güçlü bir örgütlenmeye, daha özverili
bir göreve başladı.
Unutmamak gerekir ki Birinci Dünya Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer asker veya sivillere, yaralı ve muhtaçlara savaşla daha da güçsüzleşmiş Osmanlı Devleti'nin eğilemediği kadar eğilmişti. Tüm merkezleri ve şubeleri elele vererek halkın ve savaş göçmenlerinin hastalarının bakımından, her türlü
sağlık hizmetlerine koşmuş, yiyecek, konut ve yakacaklarının karşılanmasına kadar katkılarda bulunmuştu. Çarpışmalar durunca da Türk ve yabancı
esirlerin aileleri ile bağlantılarını sağlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştan yenik çıkmasına karşın savaş bitiminde Hilal-i Ahmer Cemiyeti, savaş başındaki örgütlenmesini tamamlamaya çalışan kurumdan çok farklıydı.
Değindiğimiz göz ardı edilerniyecek katkılarıyla halk arasında hem tanınmış,
hem de bir güven unsuru olarak benimsenmişti. Kurtuluş Savaşı başlarken
artık genel merkezi İstanbulolmak üzere bir çok yan şubesi olan, yabancı ü1kelerve Kızılhaç tarafından da aynı ölçüde tanınmış, saygın bir kurumdu.
Kurtuluş Savaşı boyunca Hilal-i Ahmer'in işlevlerine gelince, bunlara
"Cemiyet'in kendisinden beklenen görevlerin de çok üstünde olmuştur" şeklinde genel bir tanımlama yapmak, hiç de yanlış olmaz. Nedeniyse, konu incelendikçe görüleceği gibi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Türk ulusu için bu
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yaşamsal savaşta, o zamana kadarki kısa yaşamında sunduğu bütün güçlü
yardım işlerinin çok ötesinde görevlerle yükümlü oluvermesidir. Özellikle
Cemiyet yetkililerinin ülkenin en aydın kimselerinden oluşması, savaş boyunca Hilal-i Ahmer merkezini ülke çıkarlarının görüşüldüğü bir merkez haline getirmiştir. Bunun da ötesinde, kurmuş olduğu olumlu dış ilişkiler dolayısıyle, özellikle Ankara - İstanbul ikileminin oluşmasından sonra, kimi zaman yabancı ülkelerin siyasal ilişkileri için de bir başvuru merkezi olmuş,
veya yetkili siyasal kadro ile bağlantı kurmalarında aracı göreviyle karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışmada, Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin bu önemli işlevlerini ana hatları ile ele almakla yetinip bir yardım kurumu olarak gerçekle ştirdiklerini yansıtacağız. Daha geniş boyutlarla, Kurtuluş Savaşı'nda Hilal-i
Ahmer Cemiyeti, kurumun Cumhuriyet dönemi etkinliklerini ele alan daha
sonraki çalışmada konu edilecektir.
Öteyandan, Wilson ilkelerini esas alan Mondoros Silahbırakışması ile
savaş durumu sona ermiş olmasına karşın, İtilaf Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı 'nda gizli anlaşmalarla kendi paylarına ayırdıkları topraklardan ve
çıkar alanlarından vazgeçmeye niyetleri yoktu. Bu doğrultudan hareketle,
Mondoros Silahbırakışması'na kendilerine istedikleri bölgeleri işgal hakkını
tanıyabilecek ünlü 7'nci maddeyi, ayrıca Wilson'u da hoşnut etmek için Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulmasına olanak tanıyan 24. maddeyi koydurmuşlardı (Ek : 1).
Daha Mondoros 'un mürekkebi kurumadan 7'nci maddeye dayanarak
Fransızlar İskenderun'a, bırakışmadan bir hafta sonra da İngilizler Musul'a
girdiler.
Yine Mondros gereği Türk birliklerinin silah ve cephanelerinin en yakın müttefik kumandanlığına teslim etmeleri öngörülmüştü. Oysa işgallerle
birlikte küçük çapta ve yöresel de olsa, işgalcilere karşı koymalar başlamıştı. Bilindiği gibi, bu karşıkoymalar, çok geçmeden Mustafa Kemal Paşa tarafından örgütlendi ve eylem, kurtuluş savaşına dönüştü. Ancak, işin bu şekle
dönüşmesi için, işgallerin genişlemesi, kendi emperyalist çıkarlarını en önde
görenİngiltere'nin sömürgelerine giden yolların bekçiliğini yapmak üzere
Yunanistan'ın İzmir'e çıkmasını sağlaması gerekmişti. İngiliz, Fransız ve
İtalyan işgallerine Batı Anadolu'daki Yunan işgali de eklenince, Türkler'in
yöresel direnişleri örgütlü bir karşıkoyma oldu.
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İstanbul, Mondros Bırakışması'ndan sonra resmen değilse bile eylemsel
olarak düşman işgaline uğramıştı. Padişah Vahdettin ve artık Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın oluşturduğu İstanbul Hükümeti, ne bahasına olursa olsun Osmanlı SaHanatı'nın devamını sağlayabilmekten başka bir şey düşünememekteydiler. Bunun yolunu İtilaf Devletleri ile elverdiğince anlaşmakta görüyor,
onlara yaranabilmek için İttihatçı avı sürdürüyorlardı. Bir başka deyimle,
devletin resmi politikası, işgallere direnmekten uzaktı. Nitekim, 14 Mayıs
1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi bile İstanbul Hükümeti'nin duyarsızlığını bozmadı. İstanbul'da Türk ulusunun bağımsızlığını sağlamaya yönelik bir girişim yapılamıyacağı gitgide kesinlik kazanmıştı. Bu
nedenle, kurtuluş için örgütlenme Anadolu'da gerçekleşti. Bu tarihsel misyonu üstlenmek üzere kendisine Hükümet tarafından bir görevlendirme sağlayarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geçen Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde hazırlanan Amasya Genelgesi ile ulus, bağımsızlığını sağlamak için direnişe çağırlıdı. Temmuz ve Eylül aylarında toplanan Erzurum ve Sivas
kongrelerinde güçlerin birleştirilip Misak-ı Milli 'nin oluşturulmasıyla Türk
ulusunun bağımsızlık savaşının alt yapısı tamamlandı. Bundan sonra bütün
yurtta yaşamsal bir savaş başladı. İstanbul Hükümeti 'nin 10 Ağustos 'ta imzaladığı Sevr Anlaşmasını yok bilen ulusal güçler İngiliz, Fransız, İtalyan ve
Yunan işgallerine karşı savaştılar. İlkin Kuva-yı Milliye'nin yürüttüğü çarpışmaları, 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Büyük Millet Meclisi'nin
oluşturduğu düzenli ordu sürdürdü. Ulusal güçler ilk zaferi Doğu Anadolu'da
Ermeniler'e karşı kazandılar. 3 Aralıkl920'de Gümrü Anlaşması ile Doğu
Cephesi kapanırken 1921 yılı başındaki Birinci İnönü Muharebesi, düzenli
orduya ilk başarısını kazandırdı. Yunan ilerleyişi 1 Nisan'da yine İnönü mevkiinde engellenirken Maraş, Antep, Urfa, Adana başta gelmek üzere Fransız
işgal bölgesinde kanlı çarpışmalar süregeldi. Ancak, Atatürk'ün Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'yı "siz orada milletin makus talihini yendiniz"
sözleriyle kutladığı II. İnönü'den sonra Yunanlılar yine saldırılara hazırlanırken İtalyanlar ve Fransızlar işgallerini sona erdirecek girişimlere başladılar.
Eskişehir'e kadar çekilen Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki zaferi, Haziran ayında sona eren İtalyan işgalinden sonra Fransız248

lar'ın da 1921 Ekim'inde Türk topraklarını terk etmelerini sağladı. Sakarya'da Başkumandanlığı üstlenmiş olan Mustafa Kemal Paşa'nın yaklaşık bir
yıllık hazırlıktan sonra yönettiği Büyük Taarruz 9 Eylül 1922'de İzmir'de
son buldu. İtilaf Devletleri ile Mudanya'da 1922 Ekim'inde imzalanan silahbırakışma ile de kararlaştırıldığı üzere Lozan' da toplanan Barış Konferansı
24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanması ile sona ererken, dünya ülkeleri Türk bağımsızlığını tanıdılar.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, durak noktalarını belirttiğimiz bu uzun ve kanlı mücadelenin her adımında vardı. Türk ulusunun tarihinde parlayan sayfalar oluşturan Kurtuluş Savaşı yılları, Hilal-i Ahmer tarihinde de aynı parlaklıkla yansımaktadır. Bu nedenle Cemiyet'i hakkıyla tanıyabilmek için bu kısa, fakat çok önemli döneme daha yakından bakmanın yerinde olacağı düşüncesiyle okuyucu yu bir kez daha Kurtuluş Savaşı başına götürmek istiyoruz:
Mondros silahbırakışması koşulları saptanırken, sömürgeci İngiltere 'nin
en önde gelen düşüncesi, gözbebeği Hindistan ve buraya giden yolun güvenliği idi. Savaşın sona ermesiyle oluşan yeni durumda da bu ülke, söz konusu
önemli yolunun bekçiliğini Ege Denizi'nden Yunanlılar'a yaptırmayı planlıyordu. Önemli olan, bu savını 1919 yılı başında toplanmış Paris Barış Konferansı'nda söz sahibi İtilaf Devletlerine onaylatmaktı. Bu doğrultudan hareketle, İngiltere, isteğini onaylamıyan İtalya'nın Konferans'tan geçici ayrılışını değerlendirerek öbür ülkelerden beklediği "olur"u alınca, vakit geçirmeden Yunanlılar'ın İzmir'e çıkmalarını sağladı.

KURTULUŞSAVAŞlBAŞLIYOR
Yunanlılar'ın 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkarmaları sırasında çok
Türk kanı döküldü. İzmir'deki Türk katliamı, Mondros'u izleyen düşman işgallerine karşı sergilenen yöresel direnişlerin örgütlü bir kurtuluş savaşına
dönüşmesine önayak oldu. 1840 yılında bağımsızlık kazandıklarından beri
Batı Anadolu'da ve İstanbul'da gözü olan Yunanlılar'sa, 15 Mayıs'ta İzmir'in işgali ile buralara yerleşmenin ilk adımını attıklarını düşünüyorlardı.
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Bu düşünce doğrultusunda çıkartma öncesi geliştirmiş oldukları planlar, askeri ve stratejik boyutları çok aşmaktaydı. Tasarladıkları,Türk topraklarında
yaşayan Rum halkın desteğini alacaklarından, bu topraklara zahmetsizce
yerleşmekti. Gerçekten, işgal sırasında hazır bir topluluk buldular: Osmanlı
vatandaşı olduklarını unutmuş olan Rumlar tarafından coşku ile karşılandılar. Kaldı ki ilk yılından sonra, adeta bir Türk-Yunan savaşına dönüşen Kurtuluş Savaşı başlangıcında, Yunan Salib-i Ahmeri de yansızlığını yitirmişti.
Tarafsız sayıımıyacak örgütlenmeleri gazetelere yansımıştı. Anadolu'nun
önemli şehir ve kasabalarında şube ve hastaneler açmak üzere heyetler gönderdiği, Yunan gazetelerinde yer almıştt Anadolu'daki Rum taburlarına
3
önemli katkılarda bulunduğu da öğrenilmişti . Hatta Yunan Salib-i Ahmer
Reisi'nin Karadeniz'de, büyük bir olasılıkla, kurulması gündemde olan
Rum-Pontus devleti konusunda incelemelerde bulunduğu da bir başka haberd{ Mondros 'tan hemen sonra işgal devletlerinin söz sahibi olduğu İstanbul'da Tepebaşı Sineması'nda Yunan Salib-i Ahmeri yararına gösteri düzenlenmesi ve Darıca'da bir hastane kurulması tasarısı da bu yanlı tutumun birer parçasıydt Böylece Yunan Salib-i Ahmer'inin girişimlerinin sadece
sağlık hizmetleri vermeye yönelik kalmıyacağı kuşkuları da doğrulanıyordu.
Bu kurumun kanadı altında ülkeye gizlice silah bile sokuluyor, gitgide Hükümet'ten bir beklentisi olmayıcağı kesinleşen halka zulum yapılıyordu. Nitekim 28 Şubat tarihli Tasvir-i Efkar'da Salib-i Ahmer maskesi altında gelen
bir torpitodari Ayvalık'a çıkan, kırmızı haçlı kolluklar taşıyan 5-10 Yunan askerinin, orada bulunan Rumlarla birleşerek Müslümanlar'ın evlerini yağmaladıkları, yaşlı kadınlara tecavüz ettikleri, hükümetinsuskunluğu ve acizliği
de vurgulanarak yazılmıştı. Bu gibi haberler kulaktan kulağa yayıldıkça, Hilal-i Ahmer'in de yurt savunmasına yönelik sorumluluk duygusu arttı. Her
nekadar Erzurum ve Sivas Kongreleri 'nde alınan kararlarla İstanbul ve Anadolu arasında haberleşmenin kesilmesi Anadolu'daki Hilal-i Ahmer temsilcilikleriyle Merkezin arasına bir kopukluk getirdiyse de, Cemiyet, bu durumun
yarattığı güçlüklere karşın etkinliklerini sürdürdü. Dünya Savaşı'nın yol açtığı sefalet ve acıları dindirmeye çalışırken elden çıkan veya işgale uğramış
yörelerden kaçarak Anadolu'ya sığınan on binlerce göçmenin sorunlarıyla da
uğraşmayı görev bildi. Birinci Dünya savaşı şehitlerinin ailelerinden -göç250

menlerine kadar bütün mağdur ve yoksullar, her türlü yardıma muhtaçtılar.
Ne var ki, gerek devlet, gerekse çeşitli yetkili kurumlar, Kurtuluş Savaşı başlarken karşılaşılan pek çok sorun altında boğulmuş ve çaresizdiler. çoğu kez
de özellikle gereksinme maddelerine ilişkin sorunlar, çözüm bulacağına güvenilen Hilal-i Ahmer CeIİıiyeti'ne yansıtı1ıyordu. Aşağıda verilen örnek,
hem bir şehit eşinin çamaşıra bile ihtiyaç duyacak kadar, üstelik, bunun için
devlet kapısını çalabilecek kadar yoksul durumda kalabildiğini, hem de böyle bir istek iletildiğinde hem devletin hem de ilgili olabilecek kurumun bulamadıkları çözümü Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden beklediklerini göstermesi
bakımından ilginçtir :
(Ek - 2)
Harbiye Nezareti Levazımat-ı
Umumiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
Numro Umumi 1751
Numro Hususi 332
Hulasa : Ankaralı Saide Hanım' a muavenet edilmesine dair Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine
Dört sene mukaddem Mekke-i Mükerreme' de İngilizler tarafından esir
edilerek bu kerre sivil üsera ile Mısır' dan Dersaadet' e gelen Ankaralı Saide
Hanım kendisine bilabedel çamaşır verilmesini istida ve istirham eylemiştir.
Mumaileyhanın isafı istirhamı nizamen mütemenni ve müteazzır ve kendisi
bir şehit zevcesi olmak itibarıyle şayan-ı himayet ve binaenaleyh cemiyet-i
aliyyelerinin lutf-ı teavvününe sezavar ve müftekır bulunmuş olduğundan
mumaileyhanın isaf-ı mesulu mütemennadır efendim.
4 Mart 335
Levazımat-ı Umumiye Reisi (imza)
(İsteği karşılayamayan Kadınları Çalıştırma Cemiyeti' nin notu)
Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Huzur-ı Aliyyesine :
Merkumenin hali şayan-ı terahhum görülmüş ise de matteessüf cemiyetimizde bu gibi eşya mevcut olmadığından isaf ettirilmesi ricasıyla takdim kılındı.
4 Mart 335

Müdir-i Umumi Muavini (imza)

(Hilal-i Ahmer'in notları :)
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Müfettiş-i Umumi Beyefendi'ye takdim kılındı
(Müfettiş'in yanıtı: ) İki kerimesi ile kendisine ikişer kat don ve gömlek
itası
6 Mart 919 Celalettin (Kız. Arş. KI. 119)
Her türlü soruna eğilmeye hazır olan Cemiyet, türlü yörelere halkı bekleyen sağlık sorunları başta gelmek üzere yardımlarda bulunacak imdat heyetleri gönderdi. Bu heyetlerin en önemlileri Doğu Anadolu'da
Erzurum-Trabzon-Doğu

görev yapan

Mamuretül Aziz Heyetiyle Batı Anadolu'da

Akhi-

sar, Nazilli, İzmir ve Alaşehir bölgesinde çalışan imdat heyetleridil

MÜTAREKE DÖNEMİNDEKİ İMDAT HEYETLERİ
İmdat heyetleri, Hilal-i Ahmer tarafından atanmış birer yöneticiye bağlı
olarak çalışan doktor, hastabakıcı

ve geri kalan görevlilerden

Heyetlerin her biri, öncelikle görev bölgelerindeki
mından sorumluydular.
mesi, yiyecek-içecek

Düşmandan

oluşuyordu.

yaralı ve hastaların bakı-

zulüm görmüş halka ilaç, sağlık malze-

ve türlü tüketim malzemeleri

dağıtmak

gerektiğinde

hasta ve yaralıları kara ve deniz yoluyla nakletmenin yanısıra moral kaynağı
da olmaktaydılar.

Resim - 59 : Hasta ve mecruh nakline mahsus Hilal-i Ahmer Vapuru
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DOGU ANADOLU'DAKİ

İMDAT HEYETLERİ

Doğu Anadolu bölgesi, Kurtuluş Savaşına Birinci Dünya Savaşı 'nın derin izlerini taşıyarak girdi. Bu bölgedeki Türk direnişi, Erzurum ve yöresinde batı ülkelerinin de desteklediği Ermeni Devleti kurulması düşüncesine
karşı koymayla başlamıştı. Ancak, bu örgütlenmeden önce de bölgede türlü
sıkıntılar yaşanmıştı. İtilaf devletlerinin kurulmasını tasarladıkları Ermeni
devleti içinde düşündükleri Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Mamuret-ül Aziz
(Elazığ) Bitlis ve Van illerinde kurtuluş savaşı başlangıcında çok yoğun çarpışmalar yaşandı. Sivas Kongresi ile müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesinden önce başlamış bu çarpışmaların daha ilk günlerinde bölge halkı büyük yokluk ve sıkıntılarla karşılaşmıştı. Doğu Anadolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti de Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden bir imdat heyeti gönderilmesini istemişti. Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin kendi mühürünü taşıyan kağıda
yazılmış ve ilginç bir rastlantı olarak 19 Mayıs 1919 tarihini taşıyan mektubu şöyleydi:

(Ek - 3)

Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyaset-i Aliyyesine
Efendim Hazretleri
Harbin en ziyade tahribatına saha olan mevaki eyalat-ı şarkiye namı verilen Sivas, Erzurum, Diyarbekir, Mamuret-ül Aziz, Bitlis, Van vilayetleri olduğu heyet-i muhteremelerinizce malum bulunduğu için bu tahribatın vüsat
ve ehemmiyeti hakkında izahata girişmeyi zait add ve bu altı vilayetteki ihtiyacatı kısmen nazar-ı refet ve dikkat-i aliyelerine vaz ederiz. Şöyle ki, bu altı vilayet hastaları bu gün acil müdavata üryanları çamaşıra bir lokma ekmek için feryat ve figanla vakit geçiren açları erzaka şiddetle muhtaçtırlar.
Tarih-i teşekkülünden beri muhterem Hilal-i Ahmer Cemiyeti' nin her halü
müzayikada dıriğ buyurmadığı nazar-ı şükranla görülen asar-ı şefkat ve muavenetten bu bedbaht vilayetler ahalisinin mahrum edilmiyecekleri kanaatinde bulunan ve sefaletin derecesine bihakkın vakıf olan cemiyetimiz, ahali-i
mezkurenin ahval-ı sıhhiyelerini yakından tetkik ve acil tedavi-i ibtidaiyele253

rini temin eylemek ve en muhtac olanlara hemen çamaşır ve ecza-yı tıbbiye
ve erzak tevzi eylemek üzereoralara cemiyet-i muhteremeleri tarafından kariben bir heyet-i imdadiyenin izamını istirham ve bu vesile ile de cemiyet namına ihtiramata-ı mahsusayı takdime ibtidar ederim efendim hazretleri.
19 Mayıs 335
Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı
Mil/iye Cemiyeti Reisi Esbak Hicaz Valisi
İmza: Ahmet Nedim
Bu babdaki fen komisyonu evrakı ile beraber
Merkez-i Umumiye arz ve takdim.
(Kız. Arş. KI. 119)
Bu çağrıdan sonra Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Erzurum-Trabzon, Doğu
Mamurat-ül Aziz- Erzincan bölgesine gönderdiği üç sağlık heyeti de başarılı oldular. Cemiyet, bu bölgede yerel halka yaptığı yardımların yanısıra, Rusya'dan kaçan göçmenlere de el uzattı. İlk imdat heyetinin yardımın yapıldığı çevre kadar devlet katında da yarattığı memnuniyet, Dahiliye Nezareti 'nin
Cemiyet'e gönderddiği aşağıdaki mektubunda yansımaktadır:
(Ek - 4)

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Saniye-i Aliyyesine
Atufetlu Efendim Hazretleri
Erzurum' da bulunan Hilal-i Ahmer İmdad-ı Sıhhi heyeti tarafından aceze ve eytam ve muhtacin-i mahalliyeden mühim bir kısmının iaşeve ilbasından başka heyet-i mezkure mensubininden Dr. Şekip Bey vasıtasıyla Tercan
kazası dahilinde 2000' i mütecaviz erbab-ı ihtiyaca çamaşırıık bez tevzii ve
bir çok hastalara müdavat-ı muktaziye icra edildiği Erzurum vilayetinden
işar kılınmış olmağla muhtacin-i mezkure hakkında bezl ve isar edilegelmekte olan işbu muavenet-i himayetkeraneden dolayı beyan-ı teşekküre müsaberet kılındı. OLbabda emir hazret-i menleyhilemrindir.
fi 2 Rebiülevvel 338 13 Kanun-ı Evvel 335
Dahiliye nazırı Namına Müsteşar Keşfi
Heyet-i İdareye - Merkez -i Umimiye 556
(Kız. Arş. KI. 119)
254

1919'da Haziran-Temmuz ve sonraki aylarda Doğu Anadolu'da görev
yapan heyetler, bu bölgede özellikle Amerikan mandası olasılığı üzerine değerlendirmeler yapmak için gönderilmiş Amerikan heyeti ile karşılaştılar.
7
General Harbord Heyeti adıyla anılan bu heyet üyelerinin de gözlediği gibi
bu yöreye 1820 yılından beri gelmekte olan Amerikalı misyonerler, Hristiyan Ermeni halka kucak açmış, yoksulların her türlü gereksinmelerini karşılamış, başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara pek çok olanak sağlamışlardı. Bu durumda Hilal-i Ahmer, Türk halka uzanan tek el, belki de tek umut
kaynağı olmuştu. Bu bilinçle, Hilal-i Ahmer heyetleri olağanüstü gayret göstererek çalışıyor, polikliniklerinde günde ortalama 100 hasta tedavi ediyor,
erzak ve eşya dağıtıyordu. Ayrıca muhtaç halkı üretgen ve kendine yeterli
duruma getirebilmek amacıyla gündelik vererek işe koşuyordu. Örneğin,
Kelkit ve Şiran 'dan Trabzon ve yöresine göçen fakir halktan 100 kişisini sokaktan polis yardımıyla toplattırmış ve gündelik ödenerek fındık toplama gibi çeşitli hizmetlerde kullanarak yoksulluktan kurtarmıştıl
Doğu Anadolu heyetlerinden Trabzon' a gönderileni, planlanandan daha
uzun süre görev yaptı. Gümüşhane yöresindeki 30.000 kadar göçmene ve sokaktan toplanan çocuklara da yardım eli uzattı. İnebolu ve Samsun yöresine
oranla fakirlik ve yoksulluğun çok büyük boyutlara ulaştığı Giresun yöresinde, heyet, incelemeleri sırasında sokaklardaki insanların açlıktan adeta iskelet görünümünde olduklarını, aç ve sefil sokaklarda yatıp kalktıklarını gözlemişti. Halkın gıdalarını gümrükten nakledilen hububatın yerlere düşen tanelerinden ve gübrelerin içinde!! ayırdıkları arpalardan, "domuz lahnesi" dedikleri bir tür bitkiden sağladığına tanık olmuştu. Bunun üzerine derhal halka sıcak gıda sağlayacak 500 kişilik bir aşhane, hastalara bakacak bir muayenehane ve bu muayenehaneye ek 25 yataklı bir hastane getirerek eklemiştt
Heyet, ayrıca Amerikalı misyonerlerin Rum ve Ermeni yetimhanelerine sağladığı olanakların hiç birine sahip olamayan Türk yetimhanelerine de eğildi.
Giresun yetimhanesinin bir aylık gıda gereksinmesini bir defada karşılamakla kalmadı, yetimhanede kullanılmak üzere yüklü bir mikdar tıbbi malzeme
ve ilaç yardımında da bulundu. Heyet, Yunan Salib-i Ahmeri'nin Trabzon'da
açtığı hastanenin de Amerikan yardımı ile beslendiğini görmüştü. Üstelik burada sadece Hristiyanlar'a hizmet veriliyordu. Amerikan Yardım Komisyo255

nu'nun Giresun'daki Rum ve Ermeni yetimhanelerine 20.000'er liralık yardım yaptıkları halde Müslüman yetimhanesini ziyaret bile etmedikleri heyete halk tarafından söylenmişti. Böylece, bu bölgede de yabancı yardım heyetlerinin kuruluşun özüne aykırı davrandıkları gözlenmişti LO. Bunun üzerine
Hilal-i Ahmer heyeti hasta bakımı ve sıtma, frengi, bel soğukluğu, uyuz gibi
yaygın hastalıkları ayakta ve yatarak tedavi edebilmek ve gıdayla erzak dağıtımı yapabilmek amacıyla Ordu-Tirebolu-Samsun (Canik) ve Perşembe'ye
kadar yaygın biralanda etkinliklerini sürdürdüll.
Dünya Savaşı'nın çok derin izler bıraktığı Erzincan yöresinde Hilal-i
Ahmer Heyeti ise özverili çalışmalarla ilkin nakliye sorununu çözerek elindeki gıda malzemesini Erzincan'a ulaştırdı. Ayrıca, burada bir dispanser açtıktan sonra, sıtma, uyuz, lekeli humma, frengi gibi hastalıklara ilaç sağladı.
Açılan dispanserde 3 ay içinde 2162 hastaya ücretsiz olarak baktı. Köylerdeki halka çamaşır, gıda, ilaç, sabun gibi gereksinmeler dağıttı. Yetimhane binasını onararak 1500 kişilik olmak üzere yeniden yapılandırırken burada kalan çocuklara 90 ton zahire ve 1500 kilo kavurmayı da içeren gıda yardımı
yaptı. Gaz, odun, giysi de olmak üzere, 1500 çocuğun bir yıllık her türlü gereksinmelerini karşıladı ı2. Heyetin Erzincan'a varışı hasat zamanına rastladığından, ilkin gıdaya yönelik bir sorun görlümemişti. Ama Heyet, kış bastırınca bölgede açlık tehlikesi olabileceğini düşünerek eldeki malzemenin dağıtımında çok dikkatli davrandı 13.
Haziran ayında İstanbul'dan yola çıkarak Doğu Anadolu'ya gelen Dr.
Lütfü Kırdar başkanlığındaki Erzurum Heyeti, Trabzon'dan Bayburt'a nakledilen malzeme ile Erzurum ve kazalarında eczane ve dispanserler açtı. Buralarda hastalara baktı, halkın türlü gereksinmelerini karşılamaya çalıştı.
Bayburt'un bir köyünde tanık oldukları, yöre halkının güvensiz ve acıklı durumunu anlatmaya yetmekteydi. Heyetin aynen not ettiği bir olaya göre, fakir halkı saptamaya çalışan heyete rastladıkları bir iki ihtiyar, köyün tamamen terk edilmiş olduğunu söylemesi üzerine heyete yol gösteren jandarma,
daha tecrübeli olduğundan, para için değil, muavenet (yardım) maksadıyla
heyetin orada olduğunu açıklayıp, heyet üyeleri tarafından da bu gerçek doğrulanınca, saklanan köylüler derhalortaya çıkmışlardı. Yardımlarını ancak
bundan sonra yapabilen heyet, Erzurum'a dönmüştüı4.
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Resim - 60 : Girit - Hanya imdad-ı Sıhhi Heyetimiz marifetiyle yemek
tevziatı (Kazan la çocukların arasındaki kalpaklı zat
Murahhas Muavinimiz Cevdet Bey'dir)"

Erzurum il sınırları içinde yerel halkın yanısıra Kafkaslar' dan gelmiş
göçmenler de vardı. Heyet, bu göçmenlerin de yetimlerine baktı, sağlık ve gıda sorunlarına eğildi. Gereken ilk yardımları da yaptıktan sonra onların üret/ ken olabilecekleri yerlere nakillerini sağladııs.
BATI ANADOLU'DAKİ İMDAT HEYETLERİ
Doğu Anadolu'dakiler kadar Batı Anadolu'daki imdat heyetlerinin de
güç görevi ve yadsınamıyacak yararları olmuştur. Mondoros'tan sonra
Ege' de hemen savaş hali oluşmamasına karşın, bu yöredeki Rumlar arasında
İtilaf Devletleri 'nin de desteklediği bir örgütlenme olduğu sanılmaktaydı.
Yunan işgali başlayınca bu kaygı doğrulandı.
Yunan işgalinden önce Hilal-i Ahmer Batı Anadolu'da programlı bir etkinlik gösterememişti. Ancak, Yunan Salib-i Ahmer'inin çok iyi örgütlenmiş
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olduğu, hatta Rumlar'a silah bile sağladığı kulaktan kulağa yayıldığında Dr.
Adnan Bey, Batı Anadolu'ya bir Hilal-i Ahmer heyeti gönderilmesini önermişti. Bunun üzerine Kurum, 1 Mayıs'ta bu konuyu görüşmeye başladıysa
da Ege bölgesine heyet, Yunan işgalinden sonra, zulümler başlayınca gönderildi. Şöyle ki, Mondoros Silahbırakışması'na göre Ege Bölgesi, Osmanlı sınırları içinde kaldığından, Nizamname gereği burada tek örgütlenmeyi Hilali Ahmer Cemiyeti yapabilecek ancak, Salib-i Ahmer, "İnsani hizmet" amacıyla resmi onayalmak suretiyle şube açabilecekti. Oysa siyasal gelişmeler,
Mondros'u işlerine geldiği gibi yorumlayan İtilaf Devletleri 'nin planları doğrultusunda oldu. Ege Bölgesi'nde Osmanlı egemenliği tehlikeye girdi. Yunanlılar'ın İzmir'e çıkarma yapacağı söylentileri yayıldı. Gerçekten de 14
Mayıs 1919'da İzmir işgal edildi. Yunan askerleri hastane veya Hilal-i Ahmer istasyonu gözetmeksizin önelerine geleni yakıp yıkarak, kadın, yaşlı, çocuk ayırmaksızın öldürerek Aydın-Nazilli'ye kadar ilerlediler. Bu insanlık
dışı davranışlara Osmanlı Hükümeti oldukça suskun kalırken, onbinlerce kişi de çareyi İtalyan işgal bölgelerine sığınmakta buldular. Aydın'dan Çine ilI6
çesine göçenlerin sayısının 25.000'e ulaşması üzerine bu kimseler adına
Çine Belediyesi'nden onaylı bir dilekçe ile Aydın Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Başkanı Gümülcineli Hoca Esat (İleri)'nin, Aydın Belediye Başkanı Reşat
Bey ve çevirmenlikyapacak Şemsettin Bey ile birlikte İstanbul'a gönderiIrneleri kararlaştırıldı. İstanbul'da kendilerine hiç 'hüsn-i kabul' göstermeyen
devlet yetkilileri ve İtilaf Devletlerinin elçileri ile görüşen heyet, özellikle
Yunan zulümlerinden kaçanların sığındığı Çine yöresine bir inceleme heyeti
gönderileceği ve Hilal-i Ahmer'e de yardım edileceği sözünü alarak geri
d"ond"l
u er 17 .
Batı Anadolu'daki en belli başlı imdat heyeti, Akhisar'daki idi. Bu heyet, burada bir dispanser ve bir de hastane kurdu. Dispansere günde 60-100
kişi başvururken her ikisinin de olanaklarından ilk olarak bu bölgede oluşan
Kuva-yı Milliye pekçok yararlandı. Bu merkezlerde yaralı ve hasta bakımı
yanısıra en çok sıtma ve frengi tedavisi yapan heyet, Yunan işgali Kırkağaç
ve Balıkesir dolaylarına doğru yayıldıkça bu yayılma oranında yerlerini terk
ederek kaçan çaresiz halka el uzattı. Günde genellikle 20.000 kişiye sıcak yemek dağıtan bir de aşhane kuruldu. Halkın değinilen acıklı durumuna bir de
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tifüs salgını eklenince, heyet, bu hastalığın yayılmasını önleyebilmek için özverili bir uğraşı sürdürdü. Belediye Hastanesinin yatak sayısını arttırdı. Yunan işgalinin 23 Haziran'da doğuya doğru ilerlemeye başlaması üzerine,
yaklaşık bir yıl boyunca sürdüdüğü çalışmaları noktalayarak Bursa yolu ile
Eskişehir'e nakletti ı8.
Mehmet Lütfü Bey Başkanlığında kurulan Nazilli Heyeti de Ege Bölgesi'nde Yunan ilerleyişini saptamak üzere bu yöreye gönderilen İngiliz Heyeı9
ti'nin Dalama köyüne geldiği sıralar bu bölgede hizmet vermeye başlamıştı. Bu heyet de yerel veya sığınmacı halkın sağlık sorunlarına eğildi, gıda ve
giyecek gereksinmelerini karşılamaya yardımcı oldu. Çaresizliği yakından
gözledi. Dinar'da hastane ve dispanser, Denizli'de ikinci dispanser açtı. Yunanlılar'ın davranışlarının aksine, mağdur olan RumIara da el uzattı. Bunu
görmezlikten gelemiyen Rum eczacı ve doktorları heyet başkanına bir teşekkür yazısı gönderdiler. Bu heyetin de yükü savaş ve cephe genişledikçe arttı. Burdur ve Antalya'da da hastane ve dispanserler açtı. Ancak, Ege'de sa2o
vaşın yoğunlaşması üzerine heyet, görevine son vermek zorunda kaldı •
İzmir'in işgalinden sonra 3 doktor, bir stajyer ve birkaç da hastabakıcı
ile göreve başlayan Beşinci İmdat Heyeti de Yunan zulmünden kaçan göçmenlerinsağlık sorunlarına eğilecek dispanserler kurdu. Etkinliklerine İzmir'in işgalinden hemen sonra başlayan bu heyet, kısa zamanda pekçok soruna eğilmişti. Nazilli Belediyesi Reisi heyetin yararlılıklarına kayıtsız kalmıyarak kan ve barut kokan o günlerde bile aşağıdaki teşekkür mesajını göndermişti (Ek - 5).
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine
Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesinin lütfen izam buyurduğu beşinci
İmdad-ı Sıhhi Heyeti iki ayı mütecaviz birmüddetten beri masai-ifevkaladesi ve mebzulensarfve tevzi ettiği edviye ve mualecatıyla ahval-ı umumiye-i
sıhhiye üzerinde pek bariz ve meşkur bir tesir icra etmiş ve umumun azim
minnet ve şükranını celp eylemiştir. Bu şefkatli ve alicenap müessese, bikes
ve bivaye binlerce muhacirin ve hastagana iade-i sıhatle onlarz memleket ve
millete nafi birer uzuv haline getirmiştir. Bilumum muhacirin ve ahali bu
müessese-i insaniyeyi himaye-i tacdaranesi ile payedar-ı gark-ı şeref kılan zat259

ı akdes-i mulukanenin devam-ı ömr ü afiyet-i hilafetpenahileri dua-yı vacibü' l-edesanı lfa ve müessisin ve hadimin-i muhteremesine azim minnet ve
şükranlarını iblağ ederler. Onların bu hissiyat-ı ubudiyet ve şükranını arz ve
beyanına vasıta olmağla kesb-i fahr eylerim efendim.
27 Teşrin-i sani 335 Nazilli Belediye Reisi (mühür) (imza)
(Kız. Arş. KI. 129)
İlk ve ivedi yardım katkılarından sonra Beşinci İmdat Heyeti yoğun çalıştığı Nazilli'de hariciye ve iç hastalıkları bölümleri olan dispanser kuruldu.
Daha sonra, Çine, Yenipazar ve Koçarlı' da kurulan her biri 250' şer yataklı
dispanser, Koçarlı'da da 10 yataklı revir kuruldu. Ancak, 23 Nisan 1920'deki Yunan ilerleyişi, batıdaki cephenin Denizli'ye alınmasına yol açmıştı. Bu
durumda, geliştirilmiş üniteler geride bırakıldı. Nazilli'de kurulmuş olan
hastane de Dinar'a nakletti. Temuz ayı sonunda 24 saat içinde 50 yataklı bir
hastaneve yüzlerce mülteci için bir de dispanser açıldı. Buna ikinci bir 50
yataklı hastane daha eklendi ve her ikisi de 1921 ortasına kadar çalışan bu
hastanelerde 3000'e yakın hasta ve yaralıya bakılmış, dispanserlerde de 90
233 göçmen muayene edilmiş, gerekene de ilaç verilmiştiıı.
Dinar, ateş hattından yeterince uzak olmakla birlikte tam cephe bölgesiydi. Bu da yoğun çarpışmaların sayılarını çoğalttığı savaş mağdurlarını her
şeyden yoksun bırakıyordu. Yüzlerce yaralıyı iyileştirmek için sürdürülen
geceli gündüzlü çalışmalar büyük özveri gerektiriyordu. Hatta Sıhhiye ve
Muavenet-i İçtimaiye Nezareti bu yoğun çalışmalara kayıtsız kalamayıp Di22
nar Hastanesine aşağıdaki anlamlı teşekkür yazısını gönderilmişti .
"Hilal-i Ahmer Beşinci İmdad-ı Sıhhi Heyeti Riyasetine
İlim ve fennin fezai-i müşfikanesini Nazili ve civarındaki muhacirine en
maddi şekillerde ve en insaniyetkarane bir mebzuliyet ve ulviyetle takdime
muvaffak olarak oralardaki binlerce muhtac-ımuavenet vatandaşlarımızın
müsade-i imkan dahilinde elemlerini tahfif kudretini gösteren Hilal-i Ahmer
Heyeti'ni terkib eden zat-ı valalarıyla rüfeka-i mesailerine kalbi ve samimi
teşekkürlerimi takdimetmekte pek derin bir hazz-ı ruhi duymaktayım. Hürmet ve takdirlerimin bütün arkadaşlarıma tebliğine delalet edilmesini bilhassa rica ederim efendim.
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili"
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Resim - 61 : "izmir 1 numrolu Hilal-i Ahmer Dispanseri'nin
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manzara-i hariciyesi"

Resim - 62 : "izmir 1 numrolu Hilal-j Ahmer Dispanseri'nin

Eczahanesi"

Merkez tarafından 20 Mart 1920'de bu cephede görevlendirilen Ahmet
Şerif Bey, yine bu cephede İzmir ve Alaşehir-Salihli heyetini faaliyete geçirdi. İzmir'deki perişanlığı gözleyen heyet, halka öncelikle ilaç ve sağlık malzemesi dağıttı. Muayenehane açtı ve türlü yardımlarda bulundu. Alaşehir'de
23
de benzeri faaliyetler sürdürüldü . Hilal-i Ahmer heyetleri uluslararası anlaşmalara güvenerek bulundukları bölgelerde ayrılmadılar. Ancak, çoğu tut262

sak alınıp mallarına el koyuldu. Örneğin, 1921 Mayıs'ında Yunanlılar tarafından tutsak alınan doktor, hastabakıcı ve eczacılardan oluşan 73 kişi ve el
konulan malzemenin serbest bırakılması istendiyse de bu isteğe ilkin uyulmadı. Tutuklular, ancak bu haksız eylemin Lahey Konferansı kararlarının
çiğnenmesi demek olduğu anımsatılan uzun görüşmeler sonunda serbest bı24
rakıldı . Görüşmeler sırasında sadece uluslararası kararlara dikkat çekmek
yetmemişti. Hatta, örgütlenmesini yeni tamamlamış Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin Sağlık Bakanı Dr. Adnan Bey, Trabzon'daki Salib-i Ahmer He2s
yetine karşılık olarak aynı davranılacağı duyurmak zorunda kalmıştı •
Batı Anadolu'daki imdat heyeti, kurtuluş savaşının sonuna kadar yoğun
çarpışmaların sürdüğü bölgede, çalışmalarını düşman süngülerinin altında
sürdürmüştü. Savaşın bitiminden sonra ülkenin belki de en çok tahrib edilmiş yöresi olan bu bölgede heyetin etkinliklerini sürdürmesi, bu kez de savaş
yaralarının sarılması için halka yardım eli uzatması özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından istenmişti (Ek - 6).
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Umur-ı Dahiliye Vekaleti
Ankara Hilal-i Ahmer Murahaslığı Canib-i Aliyyesine
(Hulasa) Saruhan muhtacinine Hilal-i Ahmer' ce vuku bulan muavenetin
339 senesi nihayetine kadar devam edilmesi hakkında.
Saruhan livası dahilinde düşman tarafından tahrib ve ihrak edilmiş olan
şehir ve karyelerin harikzede ahalisi baraka ve levazım-ı gıdaiye ve iksaiye
itibarıyle daha bir çok müddet Hilal-i Ahmer' in muavenet-i şefkatkarisine
muhtaç olduklarından bu müzaheret ve muavenetin hiç olmazsa 339 senesi
nihayetine kadar idamesi ve merkez livadaki Gureba flastanesi için lfa edilecek muavenetin dahi bu müdde,te kadar temin-i esbab-ı devamı mutasarriflıktan iş' ar edilmiştir. Hilal-i Ahmer'infelaketzede ahalinin temin-i ihtiyacatl için devam ve tevali eden muavenat-ı meşkuresinin bir müddet daha idamesini bilhassa rica ederim efendim.
10 Mayıs 1339 Dahiliye Vekili Namına Müsteşar (İmza)
Kız.Arş. KI. 129
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ANADOLU'NUN ÖBÜR KESİMLERİNDEKİ İMDAT HEYETLERİ
İşgaller sırasında Hilal-i Ahmer Anadolu'da başka yardım heyetleri de
geliştirdi. Antep, Adana, Konya, İzmit, Kararnürsel, Bilecik, Gördes, Sivrihisar, Haymana, Mihalıçcık ve Polatlı yardım heyetleri ile Anadolu'dan Eskişehir'e ve çevre köylere uzandı. Bu bölgelerde de yoksulluğun ölçüsü yoktu. Devletse bütün vatandaşlarına ulaşabilmekten uzaktı. Aşağıdaki mektup,
Mihallıcık'daki içleracısı durum karşısında devlet yetkililerinin Hilal-i Ahmer heyetlerinden beklentilerinin bir göstergesidir:
(Ek - 7)

Büyük Millet Meclisi
Sıhhiyye ve Muavenet-i İctimaiye Vekaleti
Muhacirin Şubesi
Aded : 12296/790
Hilal-i Ahmer Murahhaslığı Canib-i Aliyyesine
Mihalçcık'ta Yunanlılar tarafından tahrib edilen kura ahalisinden pek
fakir ve cidden muhtaç ve acınacak bir halde olan bazılarının elyevm ot yiyerek idame-i hayata muvaffak olabildikleri ve sefalet ve perişanlık içerisinde yuvarlanarak ölümle pençeleşmekte oldukları Mihalıçcık'ta Eskişehir
mutasarrıjlığından varid olan 21. XI. 37 tarihli telgrafnamede bildirilmektedir. Düşman zulüm ve itisafına uğrayan bu gibijukara-yı ahalinin hal-i sefalette kalmaları muvafık olamıyacağından cemiyet-i muhteremenizce lfa edilegelmekte olan muavenetin bu biçarelere de tevsien icrası ve neticenin inbası rica olunur efendim.
28 Teşrin-i sani 337

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
Dr. Refik (Saydam)

(Hilal-i Ahmer'in yanıtı)
Heyet-i Murahhasaya 30.xI.37
Muhasebeye 15.00000 kilo buğday itası tekarrur etmiştir.
4.xı (XII). 37

(Kız. Arş. Kl. 124)
Heyetlerin görevleri, çalışma koşulları, ve karşılaştıkları güçlükler hemen hemen aynıydı. Her birinde düşman işgaline uğramış, yıkılmış-yıkılmı~
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yerlerde yaşamını sürdürmeye çalışan yerel halk ve işgalden kaçarak o yöreye sığınmış, uzanacak yardım elini bekleyen kimseler vardı. Buralarda dispanserler, eczaneler açmak, hastanelerdeki yatak sayısını çoğaltmak, savaş
koşullarıyla daha da yaygınlaşmış bulaşıcı hastalıklarla uğraşmak, halka çamaşır, giysi, gıda, ilaç dağıtmak, heyetlerin başlıca uğraşısıydı.
Üçüncü kez işgale uğrayan Gördes'in durumu özellikle içler acısıydı.
Düşman, hayvanlara varana kadar götürmüştü. Buraya hemen Yakup Kadri
(Karaosmanoğlu) Bey'in de içinde bulunduğu mebuslardan oluşan bir imdat
heyeti gönderildi. Reşa ve Ömer Lütfi Beyler de bu heyete katıldılar. Burada
yanmamış bir tek ev bile kalmadığı, açlıktan baygın durumdaki halkın da
ağaçlardan çadır haline getirdikleri barınaklarda yaşadıkları gözlenmişti.
Düşman çeşmeleri yıkmış, su yollarını bozmuş, genç kızlar kaçırılmıştı. Heyet buraya 10.000 lira, 1 vagon tuz, 6000 parça çamaşır ve gezici eczane getirmişti. Eşyalar dağıtılırken buradaki doktorlar da gerekli tıbbi tedavileri
yaptılar.
Değinilen işlevler, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kuruluşundan beri karşılaştığı her savaşta üstlendiği görevlerden faklı görünüyordu. Ama bu kez görev, bir varlık savaşına girmiş ulusa bu gerçeği anlatmayı, maddi desteğin yanısıra moral gücü vermeyi de içeriyordu. Kaldı ki, Cemiyet Merkezi, bu güçlü mücadelenin beyin takımı sayılabileceklere karagah olmaktaydı. Heyetlerin her biri bu yönde bilinçli doktorlar, ülkenin karşı karşıya kaldığı tehlikenin ciddiliğini kavramış yardımcılar içermekteydi. Türkiye Büyük Millet
Meclisi 'nin kuruluşundan sorıra da, tüm etkinliklerin Ankara Hükümeti ile
elele yürütülmesi esas alınmış, bunu sağlayacak özen de gösterilmişti. Meclis de Hilal-i Ahmer heyetlerine tam destek vermiş, Kuvayı Milliye'ye heyetlerden yardım esirgenmemesi duyurulmuştu. Bu birliktelik sürdürülmüş, İstanbul Hükümeti 'nin apayrı bir tutum sergilediği ve herkesin birbirinden
kuşkulu olduğu kritik günlerde, İsmet Paşa da Garp Cephesi Komutanı olarak Hilal-i Ahmer'in etkinliklerine destek vermekten geri kalmamıştı. Kurumun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahiliye Nezareti'nin onayı ile çalıştığını, amacının da Yunan zulmüne uğrayan halka yardım etmek olduğunu il26
•

gili komutanlıklara bildirmişti
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Anadolu'da Eskişehir - Bozöyük dolaylarında özellikle Birinci ve İkinci
İnönü muharebelerinin doğurduğu yoksulluk ve acılara da heyet, yardımlarını uzatarak çare bulmaya çalışmıştı. Bu yörede yakılıp yıkılan yerlerin halkına pekçok gıda maddesi, giyecek ve her türlü gereksinimi sağlamıştı. Nitekim, imdat heyeti üyesi de olan Ertuğrul Mebusu Ahmet Hamdi (Aksoy)
Bey'in hem Cemiyet yetkilisi, hem de Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanı
olan Dr. Adnan Bey'e Cemiyet'in yardımlarının Ankara'da yaygın organlarında duyurulması nı isteyen telgrafı, kuşkusuz her yerde aynı acıklı duruma
düşen halka ergeç yardım alacağına güvenerek moralini yükseltmek gibi bir
amaç taşıyor olmalıydı:

(Ek - 8)
Müstaceldir
Ankara' da büyük Millet Meclisi Reis-i Sanisi ve Hilal-i Ahmer Katib-i
Umumisi Dr. Adnan Beyefendi'ye
Dünden beri Bozöyük merkeziyle Alibeydüzü Karabayır Akça Pınar, Saraycık kariyeleri muhtacin ve harikzedeganına 2856,5 lira ve 15.200 kilo un
ve 10 teneke petrol tevzi edilmiştir. Şimdi Bilecik' e hareket ediyoruz. Hilal-i
Ahmer' in işbu muavenetinin Ankara' da münteşir ceraidle neşrini rica ediyoruz.
6 Mayıs 37

Ertuğrul Mebusu Ahmet Hamdi (Aksoy)

(Kız. Arş. KI. 124-4)
Yunanlılar'ın halka türlü türlü zulümleri arasında onları yer değiştirmeye zorlamak da vardı. Nitekim bu zorunlu göç, İnönü muharebelerinden sonra bile, büyük bir olasılıkla da yenilginin verdiği kinle gerçekleştirilmişti.
Bütün gücünü savaşa yöneItmeye çalışan BüyÜk Millet Meclisi bu gibi olaylarda çözüm için Cemiyet'den yardım bekliyordu. Orhangazi yöresinde bu
davranışla karşılaşmış halka yardım edilmesi için Belediye Reisi'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı başvuru da Meclis tarafından Cemiyet'e
gönderilmişti.
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(Ek - 9)
1 Mayıs 337
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumisi
İstihbarat Şubesi 385
Hilal-i Ahmer Şubesi Riyaset-i Aliyyesine
İnebolu muhabirimiz 24.4.37 tarihli telgrafnamesi suretidir:
Osmanlı Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine
16 Nisan 337:
Cumartesi günü Orhangazi Kasabası ahalisinin kaffesi erkan-ı hükümeti ile beraber Yunanlılar tarafından Gemlik' e teheir edilmişlerdir. Hin-i teheirde ve esna-yı rahta türlü mezalim icrasıyla imha ve hiçbir eşya beraberlerinde götürmeye müsaade edilmediği bilcümle emval ve eşyayı gasp etmişlerdir. Hal-i hazırda Orhangazi Kasabası' ndaki İslamlar Cumartesi gününden beri Gemlik' te aç ve bi-ilaç sefil bir halde olup Dersaadete gelmeye de
katiyyen müsaade etmiyorlar. Açlığa ve ölüme mahkumdurlar. Yunanlılar' ın
şimdiye kadar yaptıkları harekat-ı na-layikaya inzimamen bu defaki teheirde
sırf imha politikasından ibaret olan zulum ve hukuk-ı düvel ve ne de hiç bir
hükümet-i medeniyece tervic olunur harekattan olmadığından elyevm Gemlik' te sefil bulunan kasaba ahali-i islamiyesinin tahlisine şitab etmenizi
alem-i islamiyet namına rica ve istirham eyleriz. Ve mümkün olursa Dersaadet muhaeirin müdüriyet-i umumiyesine nakli hususu hakkında tedabir-i
acile ittihazım cemiyet-i aliyyenizden taleb eyleriz efendim.
Orhangazi Belediye Reisi ve 15 imza
Beray-ı mulamat arz olunur efendim.
Müdir-i Umumi (İmza)
Telgrafla aynen Merkez-i Umumi'ye yazıldı 1Mayıs 337
(Kız. Arş. KI. 121)
Hilal-i Ahmer'in yardımlarıysa, bu kez de sadece halka sağlık hizmeleri
vermek ve çeşitli tüketim gereçleri dağıtmakla sınırlı kalmadı. Anadolu' da
her türlü hizmetin aksadığı, organizasyon ve düzenin yok olduğu günlerde,
başıbozukluk yüzünden keyfi olarak yükseltilen fiyatları indirebilmek için de
uğraştı. Örneğin, halkın en büyük gereksinmesi olan ekmeğin fiyatlarının
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olağanüstü yükselmesi üzerine bir yandan tohumluk buğday getirerek üretİci duruma gelebilmesi için halka dağıtırken bir yandan da Dahiliye Vakaleti'nin onayını alarak Anakar'da bir değirmen bir de fırın açtı. Böylece, ekmek fiyatlarının düşmesini, halkın ekmeği daha ucuza alabilmesini sağladı27•
Öteyandan, Kurtuluş Savaşı ilerlerken, 1920 yılı başında Doğu Anadolu'daki heyetlerden İkinci Erzurum ve Üçüncü Mamuretü1aziz (Elazığ) heyetleri daha İstanbul işgal edilmeden görevlerini yerine getirmiş olarak Merkez'e dönmüşlerdi. Başkent ise, daha öbür heyetler ilgili hastane ve dispanserlerde görevlerini sürdürürken, 16 Mart'ta işgal edilmişti. Heyetler, İstanbul 'un işgali üzerine İstanbul ile Anadolu arasında her türlü resmi ilişki kesilince, Merkezle bağlantısız kalmışlardı. Bu sırada Eskişehir'de Birinci
Dünya Savaşı sırasında kurulmuş depo ve satın alma merkezini içeren temsikilikten yararlanılmıştı. Aslında, Dünya Savaşı bitiminde bu ünite kapatılmamış, Hilal-ı AHmer Meclis'i Umumi'si tarafından tarım ve ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Dr. İsmail Besim Paşa'nın yönetiminde Muh~
lis Bey'in de görevlisi olduğu bir irtibat bürosu şeklinde bırakılmıştı28• Kurtuluş Savaşıyla gelen cephe ve cephe gerisi sounlara Hilal-i Ahmer'in ciddi
biçimde eğilebilmesinde bu ünitenin yadsınamıyacak rolü olmuştur.

HİLAL-İ AHMER'İN İMDAT HEYETLERİ
DIŞINDAKİ İŞLEVLERİ
Mondros'u izleyen işgallerle 29, özellikle işgale uğrayan bölgelerdeki
Hilal-i Ahmer merkez ve şubeleri kendi varlıklarını koruyamadılar. Ayrıca,
elden çıkan topraklardaki merkez ve şubelerin de varlıklarından artık söz edilemez oldu. Öteyandan, Anadolu'da kıyasıya bir savaş ve varlık mücadelesi
süregelirken, halkın bu durum dolayısıyle karşı karşıya kaldığı yoksulluk,I.
Dünya Savaşındakinden farksızdı. Bu durum, düzenli olarak ödenmesi gereken aidatıarı ve kurumu ayakta tutan bağışları aksattı. 1919 ve 1920 yılları,
Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'nin maddi olanaklarının en sınırlı dönemi oldu.
Meclisin ve düzenli ordunun kurulup halktaki güven duygusunun kötümserliğe galip gelmeye başlamasıyla, değindiğimiz inişin grafiği tersine dönmeye başladı. Cemiyet'in şubeleri de tekrar hareket kazandı. 1921 yılında Ana268

3o

dolu'da 30 merkez ve 60 şube etkinlik göstermekteydi

•

Bu merkez ve şu-

beler, öncelikle, işgale uğrayan yörelerden göçen kitlellere el uzattılar. Örneğin, Trakya'daki

işgaller üzerine Genel Merkez, Çanakkale'ye

gelen göç-

menlere verilmek üzere hemen 700 Osmanlı lirası gönderdi. Merkez'den

göç

edenlere gönderilen nakit para, kısa zamanda 80.000 Osmanlı lirasına ulaştı

31

Savaşın her türlü sosyal kısıtlamalarına
1919-1922 döneminde

Cemiyet'in

ve ekonomik darlıklarına karşın,

mal varlığı artış kaydetti.

1919 yılında

1.383.000 lira toplu parası olan Hilal-i Ahmer, bu süre içinde 1.403.533 lira32

sı yurt dışından olmak üzere 1.750.333 lira toplamıştı
dar Cemiyet'in

•

1923 yılı başına ka-

durumu daha da düzeldi. İlkin 138'e çıkan şube sayısı bu yıl

içinde 297'ye ulaştı. Cumhuriyet'in

duyurulmasından

sonra da Anadolu'da

yeni merkezler ve şubeler açılmaya başlandı.

İSTANBUL'UN

İŞGALİ VE HİLAL-İ AHMER

Daha önce de değinildiği gibi, Anadolu ile İstanbul arasında haberleşmeler, Sivas Kongresi'nde

alınan bir kararla

kesilmişti. Ancak, gerçek kopuk-

luk, İstanbul 'un 16 Mart 1920' de İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinden sonra oldu:
1920 yılı Ocak ayında İstanbul'da

toplanan son Osmanıl Mebuslar Mec-

lisi'nin Misak-ı Milli'yi duyurması, aynı sıralar, Maraş'tan Fransızlar'ın
kürtülmesi

üzerine, İtilaf Devletleri,

sürdüreceklerini

anlamışlardı.

dükleri işgali resmileştirerek

kendilerine

karşıkoymayı

Bu gelişmelere tepkilerini İstanbul' da sürdürgösterdiler. Hükümet binalarına girerek bayrak-

larını çektiler, Mebuslar Meclisi'nin
sürdüler. Yakalanmaktan

Türkler'in

püs-

kurtulabilen

bir çok üyesini tutuklayarak

bazı mebuslarla birlikte birçok vatan-

sever, Kurtuluş Savaşına katılmak üzere Anadolu'ya
İstanbul halkı işgale katlanmaya

Malta'ya

geçmeye başladı.

çalıştığı sıralar, Hilal-i Ahmer Cemi-

yet'nin önde gelenleri de bu olaydan nasibini alan Kurum 'un, işgal karşısındaki durumuyla uğraşıyorlardı.
ratorluk'ta

Şöyle ki, Mondros'u

izleyen günlerde, İmpa-

İttihat ve Terakki yönetimi sona ermiş, Hürriyet ve İtilaf Partisi,

ülke siyasetinde

söz sahibi olmuştu. Yeni Osmanlı Hükümeti 'nin bundan
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sonra, Kurtuluş Savaşı boyunca işbirliği halinde olacağı İtilaf Devletleri'ne
verdiği en büyük ödünlerden biri de, Dünya Savaşı sorumlusu görülen İttihatçıları savaş suçlusu ilan etmek olmuştu. Bu bağlamda hükümet, İttihatçı
patronajındaki tüm kurumlara olduğu gibi, 1911' de yeniden yapılanmasından itibaren İttihatçı gözetiminde gelişmiş Hilal-i Ahmer'e karşı da tavır almıştı. Sultan Vahdettin'in bu kurumun onursal başkanı olması bile durumu
pek etkilememiş, hatta hükümet, Cemiyetin kapatılması için uğramıştı. Dahası, bu emelini gerçekleştirebilmek için denetimler yapıp yolsuzluklar bulmaya bile çalışmıştı. Ticaret ve Ziraat Nazırı Cemal Bey'in başkanlığında,
bu nezaretin Hukuk Müşaviri Muavini, Sıhhiye Müdür-i Umumisi (Genel
Müdürü) ve Maliye ve Mülkiye müfettişIerinden bir teftiş komisyonu oluşturulmuş, bu komisyon, Cemiyet'in bütün evrak ve raporlarını uzun uzun incelemişti. Denetleme sırasında Cemiyet'in raporlarını gerektiği gibi ve düzenli olarak Dahiliye Nezareti'ne (İçişleri Bakanlığı) gönderdiği görülmüştü. Israrla Cemiyet'i etkisiz bırakabilecek bir bulgu arayışını sürdüren hükümet,
bundan sonra üç teftiş heyeti daha göndermiş, bu teftişler sırasında sadece
Eskişehir'e nakledilen malzemenin çokluğu dikkat çekmişti. Ancak, incelemelerin hiç birinde herhangi bir yolsuzluk saptanamayınca33 Cemiyet, hükümetin isteksizliğine karşın eskisi gibi bütün işlevlerini sürdürmüş, bir yandan
da kurtuluş savaşında üzerine düşen tarihsel görevi yerine getirek üzere örgütlenmeye başlamıştı. Öteyandan, hükümetle araya giren gerginlik, savaş
dışı ohnası gereken bu uluslararası kurumun İstanbul merkez binasının, şehirin işgali sırasında baskına uğraması için yeşil ışık olmuştu: İşgali haber alan
Hilal-i Ahmer Katibi Umumisi (Genel Yazmanı) Dr. Adnan (Adıvar) Bey'in
eşi ile Anadolu'ya geçtiğini öğrenen İtilaf birlikleri, bu olayı kuruma saldırma bahanesi olarak kullandılar. İşgal gecesi 30 kişilik bir grup Merkezi ba34
sıp telefon hatlarını kesti, birçok evrak da yok edildi • Sürekli işgal güçlerine yaranmak peşinde olan hükümet ise, baskından sonra Hilal-i Ahmer'e karşıt tutumunu daha da katılaştırdı. 11 Nisan'da Şeyhülislam Dümzade Esseyit
Abdullah'ın Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere bütün milli mücadelecileri "asi" niteleyerek idama mahkum eden fetvasında Anadolu'daki ulusal
savaşı destekleyen Hilal-i Ahmerciler de hedef alınmış oluyorlard?5. Hükümet
bildirisi ve padişah'ın Hatt-ı Humayunu ile de desteklenen bu adımdan (Ek:
10) sonra Cemiyet de hükümetin tavır aldığı bu kadroyla işbirliği yapmak ve
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36

onlara para yardımında bulunmakla suçlandı . Bundan sonra, özellikle milli mücadeleye karşı olanlar, yalnız insancıl amaç taşıyan Hilal-i Ahmer'in etkinliklerine pek sıcak bakmamaya başladılar. Hatta Cemiyet, için "asilerle
3
teşrik-i mesai etmek ve onlara para ile" yardımcı olmak sözleri kullanıldı ?
Cemiyetse, Dr. Adnan Bey'in Dr. Basri Bey ile birlikte hareket ederek Eskişehir deposunu ulusal güçlere yardım ünitesi haline getirmeleriyle Anadolu'da daha güçlenmeye baladı.
Osmanlı İmparatorluğu 'ndaki bütün bu gelişmeleiri yabancı devletler
kadar uluslararası kuruluşlar da ilgi ile izlemekteydi. çoğu kez de Hilal-i Ahmer Cemiyetini haberleşme konusunda güvenilir yer olarak düşünerek başvurularını Cemiyet Başkanlığına yapmaktaydılar. Bunlar arasında Türkiye
ile ilgisine önceden değinilen Amerika birleşik Devletleri'nin Kızılhaç'ı
(Amerikan Red Cross) Washington'daki Genel Merkezinden daha İstanbul'un işgalinden önce 3 Şubat 1919'da Hilal-i Ahmer Başkanlığı'na yaza38
rak gelişmeler hıkkında bilgi istemişti • Kurtuluş savaşı sırasında 19 Temmuz 1921'de Commitee Intemationale de La Croix Rouge (Uluslararası Kızılhaç Komitesi) adına Cenevre'den bütün savaşan ülkelere yapılan barış
çağrısı Hilal-i Ahmer Merkezi'ne gönderilmiş 39, ateş hattında olan Filis4o

tin'deki Musevilere yardım için yine Hilal-i Ahmer'e çağrı yapılmıştı

•

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİsİ VE HİLAL-İ AHMER
23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve hükümetin kurulmasıyla gerçek Ankara-İstanbul ikilemi başladı. Meclis, Anadolu'daki bütün kuruluşların İstanbul ile ilişkilerinin kesilmesini öngörmüştü. Bu, doğalolarak Hilal-i Ahmer heyetleri için de geçerliydi. Dr.
Adnan Bey de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Bakanı olunca, Hilal-i Ahmer heyetleri ve etkinlikleri Ankara'dan yönlendirilmeye başlandı.
Kuruma uluslararası anlaşmalarla sağlanan ayrıcalıklardan, dış ülkelerden
gelen yardımlar ve bunların dağıtığından da artık Ankara'daki Hilal-i Aher
sorumlu olacaktı. Bu yeni uygulama içinde Birinci'si Trakya'da, Dördüncü'sü Akhisar'da, Beşinci'si Nazilli'de, Altıncı'sı Alaşehir'de bulunan dört
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Anadolu imdat ve yardım heyeti de Ankara ile temasa geçtiler. Bu heyetlerin
aylık giderleri ayda 12.000 lirayı bulmaktaydı.

İstanbul'dan

bir maddi bek-

lenti söz konusu olamayınca, hepsinin giderlerinin Eskişehir temsilciliğinden
karşılanması gerekmişti.

Resim - 63 : "istanbul muhtacini ile muhacirin için tesis olunan aşhanelerden

Bunun üzerine İstanbul'daki

biri"

aşhanelerin erzak almaları için ayrılan fon-

dan, ayrıca, Çanakkale çarpışmaları sırasında Eskişehir'de depolanmış mal4ı
zeme ve eşyadan yararlanıldı . Bir yandan da yeni kurulan şubelerde bağış
toplandı. Özellikle Kastamonu

şubeleri çok büyük katkılarda bulundular. Bağışların tutarı kısa zamanda 128.000 lirayı aştı42. Sözü
geçen iki ilin katkılarında

ve Mamuretülaziz

Kastamonu

Ahmer üyesi olan Muhiddin

ve civar{ kumandanlarından

Paşa ve Mamuretülaziz

Hilal-ı

İstinkak Mahkemesi

Başkanı Ata Bey'in özel gayretleri de olmuştu 43.Ankara'da Meclisin açılmasından sonra İstanbul'dan
liklerin Ankara'dan

gelen direktifterin dikkate alınmayarak tüm etkin-

yönlendirilmeye

başlanması

üzerine Eskişehir

kentin Yunan kuvvetleri tarafından işgaline kadar Anadolu'ya
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ünitesi,

yardımın ile-

tilmesinde Ankara'ya köprü görevi gördü. Sonra da Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vake1eti'nin (Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı) çağrısı üzerine Ankara'ya nakledildiM.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti çoğu doktor olan yöneticilerinin eğitim görmüş
aydın kimseler olması, Cemiyet'le Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında sıkı işbirliği kurulmasını, Cemiyet'in ilişkide olduğu yaygın kitleler arasında
Kurtuluş. Savaşının amacının daha iyi kavranmasını, etkinliklerinin de ulusal
çıkarlar açısından iyi değerlendirilmesini sağlamıştır. Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Bakanı olan Dr. Adnan Adıvar gibi hem siyasal platformda,
hem de Cemiyet'te aktiv görevi olan kimselerin bulunması, Ankara'daki
merkezi de İstanbul'da olduğu gibi, aydınların uğrak yeri yapmıştır. (Aydınların Hilal-i Ahmer'in bu işlevini yansıtan duygularını Falih Rıfkı Atay, Çankaya [İst, 1969] adlı kitabında ".. Hilal-i Ahmer'e koşuyorduk. Başlangıçtan
beri burasıvatansever ocağı idi. Gizli Anadolu haberlerini hep oradakilerden
alırdık" [s.29l] sözleriyle anlatmıştır) Kurtuluş Savaşı'nın aydın kadrosu pek
çok canalıcı konuyu o çatı altında-tartışıp pekçok yurt sorununun çözümüne
yönelik çalışmalar yapmışlardır. Büyük Millet Meclisi, bağımsızlık ilkesini
yabancıların biran önce kavrayabilmesi ve barışın sağlanabilmesi açısından
da Hilal-i Ahmer'in dış ülkelerle iletişimIerinden yararlanmıştır. Türkiye
Büyük Millet Meclisi 'nin sesinin uluslararası boyutta ilk kez duyulduğu II.
Londra Konferansı'dan sonra yabancı ülkelerle ilişkiler daha da önem kazanınca, Ankara'nın isteği üzerine Cemiyet, Dünya Savaşı sırasında gönüllü
muhasebeci si olan Hamit Bey'i, İstanbul temsilcisi yapmıştı. Hamit Bey'in
bu görevde Ankara Hükümeti adına yabancılarla bağlantıları daha kolay sağlayabileceği düşünülmüş, nitekim, o da yabancılara Ankara'nın amacının an45

latılmasında yardımcı olmuştu .
T.B.M.M. 'nin kuruluşunu izleyen bu dönemde hem İstanbul-Anadolu
ayrılığı, hem de Anadolu'nun birçok yöresinin işgal altında olması nedeniyle Hilal-i Ahmer, görevini yerine getirmede önceki yıllara göre çok daha büyük güçlükler göğüslemek zorunda kalmıştı. Sayıları çoğaltılan heyetler tahribatın en çok olduğu Batı Anadolu başta gelmek üzere halkın gereksinmelerine eğilmekte sanki birbirleriyle yarıştılar.Ooktorlar, memur ve görevlilerle
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hastabakıcılardan oluşan heyetler, aşhaneler, dispanserler açtılar. Hastanelere destek oldular. Biran önce üretime dönebilmesi için halka pulluk, karasa46
ban, kazma, kürek, tohumluk buğdayla mısır ve ayrıca, çadır dağıttılar .
Öteyandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kararlı ve istikrarlı tutumu, Sevr'e tepkisi ve doğu zaferi, düzenli ordunun kurulması, işgalici ülkelerin Türkler'in bağımsızlık için direnişlerini gitgide daha ciddiye almalarını sağladı. Bu bağlamda, 1921 yılı başında Fransa, Kilikya bölgesinde
sürdürdüğü işgale son vermeyi düşünmeye başladığında, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükümeti ile barış koşullarını görüşmek için ilk başvurusunu
Hilal-i Ahmer'in aracılığı ile yapması 47, Mütareke yıllarının kargaşası içinde bile kurumun güvenilirliğini koruduğunun çarpıcı bir göstergesidir. Bu ilginin Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin başarıları oranında çoğaldığı gözlenmektedir. 1921 yılı sonbaharında ise Cemiyet'i daha
iyi tanıyabilmek hatta ondan yararlanabilmek için yayınlarına istekler gelmekteydi. Örneğin, 7 Ekim'de Cemiyet Merkezi'ne başvuran Çekoslovakya,
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yayınlamaya başladığı bülteninin ve salgın hastalıklarla ilgili yayınlarının düzenli olarak gönderilmesi için istek yaparken 8
Aralık'ta da Japon Kızılhaç'ı Merkez'e başvurarak yayın istemiş ve işbirliği
önermiştir. Karşılık olarak kendi yayınlarını yollayacaklarını bildiren Brezilya, Polonya, ve Avustralya Kızılhaçlarının Hilal-i Ahmer dergisinin gönderilmesi isteklerini Cenevre'den Kızılhaç Genel Merkezi'nin 12 Kasım
48
1921'de Hanımlar Takvimi'nin gönderilmesi için yazısı izlemişti .

HİLAL-İ AHMER'E BAGIŞLAR
Hilal-i Ahmer'in kendinden beklenen yardımı sunabilmesi i,çinpara, her
zaman en önde gelen koşuldu. Bu çerçevede, İmparatorluğun Birinci Dünya
Savaşı'ndan yenik çıkacağı kesinleşince, kurum yöneticileri Hilal-i Ahmer'e
ait paranın hiç olmazsa bir kısmının Anadolu'ya aktarılmasını kararlaştırmışlardı. Milli Mücadelenin ilk günlerinde İstanbul'daki Genel Merkezi'in kasasında bulunan 200.000 altın, buradaki memurlardan Tahsin Bey tarafından
49
Ankara'ya kaçırılmıştı Bu para Anadolu'daki etkinlikler için bir güvence
olmakla birlikte Hilal-i Ahmer'in mal varlığını arttırması zorunluydu. Kaldı
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ki Dünya Savaşı'nın ekonomik çöküntüsü tüm savaşan ülkelere de yansımış,
dış ülkelerden gelen bağışlar, neredeyse durmuş, dış temsilcilikler kapatılmıştı. Ancak, yine de yurt dışından yapılan bireysel bağışlar, bütünüyle kesilmemişti. Bu gerekli anda çeşiti Hilal-i Ahmer ünitelerine hiç de küçümsenemiyecek katkılar geldi. Ülkenin içinde bulunduğu sefalet ve çöküntü dikkate alınarak, gelen bağışların bütün yurda dağıtılmasına çalışıldı. Viyana'da
Celal Muhtar Bey, Avrupa ülkelerinden yapılan bağışları toplamaya çalıştı.
Burada memlekette bulunmayan ilaç ve sağlık malzemeleri ile çok kıt ve
pahalı olan şeker gibi maddeleri dışarıdaki toptan fiyatlarından sağlayıp Kı5o
zılay adına halka dağıtılmak üzere Türkiye'ye getirilmesine önayak oldu •
Öteyandan, Amerika Birleşik Devletleri de Hilal-i Ahrner'e yardımcı
olabilmek için öncelikle İstanbul'daki Yüksek Komiseri Amiral Bristol'un
eşi Madam Bristol kanalıyla, Türk yetimleri hakkında geniş bilgi istedi. Bundan sonra, C.ı Webb, Cemiyet'e 13 Ağustos 1920 tarihli yazısıyla çokdüşük fiyata çeşitli cinslerde pamuk satmayı önerirken 9 Aralık'ta Amerikan
Yardım Teşkilatı (Near East Relief), Amerikan Elçiliği ve hem devletin hem
de Amerikan Kızılhaç'ının İstanbul'daki Temsilcisi Amiral Bristol kanalıyla
tıbbi malzeme gönderdi. Madam Bristol'un önerisiyle kullanılmağa başlanan
çorba mutfaklarına da yenilerini ekledi. Ayrıca, yine Madam Bristol'un armağanı olan 25 kasa yardım malzemesi dağıtım için Hilal-i Ahmer'e iletiIdi.
Bursa ve İzmir'in geri alınışlarından sonra da bu kentlerin yakılıp yıkılmış
kesimlerinde kullanılmak üzere American Red Cross'un ilkin Rus göçmenler
için kullanıp onların yerleştirilmesinden sonra geri topladığı çok sayıda çadır
v

5ı

-

dagıttı .

Birkaç kez Salib-i Ahmer'lerin her zaman yardımcı olmadıklarına değinmemize karşın, İsveç Salib-i Ahmer'i, kurtuluş savaşında mağdur olan Türk
halkı için topladığı bağışlan Cemiyet kanalıyla iletmişti:
(Ek -11)
Taht-ı Himaye-i Hazret-i Şahanede
Malulin-i Askeriyeye Muavenet
Heyeti Merkezi
Aded: 20
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31 Kanun-ı Sani 1338

Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Sanisine
Saadetlu Efendim Hazretleri
4 Kanun-ı sani 38 tarih ve 6/6 numrolu tezkire-i aliyyeleri cevabıdır.
Harp üserasından malulolanların temin-i maişetleri için en müsmir ve
müfit bir şekilde sarf edilmek üzere Cemiyet-i Muhteremeleri delaletiyle İsveç Salib-i Ahmer Cemiyeti tarafından irsal olunup muhasebemize teslim
edilen [1688 lira 87 kuruş] müteberri cemiyet-i mezkurenin arzu ve talebi
vechile sarf edilmek üzere muhasebemize irad kaydedilmiş ve bu husustan
dolayı cemiyet-i muhteremelerine arz-ı teşekkür edilmesi heyetçe takarrür etmiş olmakla heyet namına teşekkürat-ı mahsusemin kabul buyurulması ve bu
gibi hususatta her bar cemiyetimizin tahattur buyurulmasınl ve melfuf tahriratın lütfen mahalline irsaline delalet buyurulması temennisiyle takdim-i ihtiramat eylerim. OLbabta emr ü irade efendim hazretlerinindir.
Malulin-i Askeriyeye Muavenet Heyeti Reisi
Birinci Ferik (imza)
Melfuf İsveç Sefaretine mektubun bir tezkere ile irsali
ricasıyla Tahrirat Kalemine tevdi kılındı. 5 minh
Gönderilmiştir 15 minh
Kayıt 52-4 Şubat 38
(Kız. Arş. KI. 161)
Ankara'daki Afgan Sefıri Ahmet Han'ın hatın sayılır bağışının yanısıra,
yabancı ülkelerden gelen bağışlar arasında Fransa eski Dışişleri Bakanı
Franklin Bouillion'dan, Paris'ten Prenses Afet Hanım'dan, Amerika Birleşik
Devletleri'nden Ohio eyaletinden Cleveland'dan gelenlerden; 1921 yılı Nisan ayında Hindistan'dan Emir Ali adına gönderilen 1000, Haydarabad Nizamı adına gönderilen 7000 İngiliz lirası, 7 Ekim 1922 'de Romanya'nın başkenti Bükreş'ten gönderilen 1.500.000 ley'den, Portekiz'den üzerinde kırmızı ay işareti olan Orion gemisiyle gönderilen bedeli 5000 frank tutan 300 kilo kakao(*), 575 kilo kahveden, Arjantin ve İspanya'daki İslam toplulukla52
nndan gelen bağışlardan da söz edebiliriz. . Türkiye Büyük Millet Meclisi
(*)

Hilal-i AHmer Cemeyeti, Kızılay Bülteni'nde yardımda bulunanlara 1921 yılında aşağıdaki tarihleri içeren teşekkür mesajları gönderdiğini yazmıştır:
.Avusturya; 30 Eylül, Polonya: 10 Ekim, Arjantin (Buenos Aires) : 28 Ekim, Cuba Cumhuriyeti (Havana) 28 Kasım: Fransa: 1 Ekim, ingiltere Kızılhaç Cemiyeti 4 Ekim, Amerika Kızılhaç Kurumu: 12 Ekim, Amerika Birleşik Devletleri: 15 Ekim, italya, 5 Ekim, Macaristan (Budapeşte) : 7 Ekim, Stutgard : 4 Ekim, ispanya (Madrid)
8 Ekim, Norveç Kızılhaçı: 7 Ekim, Hollanda: 13 Mayıs.
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ile savaş halindeki ülkelerin sömürgelerindeki İslam topluluklarından gelen
bağışlarm büyük bir olasılıkla gizli toplandığı, üstelik bu bağışlardan haberdar olan, hatta, ilkeleri gereği, bunların Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne ulaştırılmasmda yardımcı olması gereken Salib-i Ahmer'in de her zaman tarafsızlıklarını korumadıkıarı düşünülünce, bu bağışların özgür bir ortamda kolaylıkla birkaç misline katlayabileceği akla gelmektedir. Nitekim, aşağıdaki belge
büyük devletlerin Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne İslam topluluklarından yapılan
bağışları zaman zaman da olsa, engellemeye çalıştıklarmı gözler önüne sermektedir:
(Ek -12)
Büyük Millet Meclisi
Umur-ı Hariciye Vekaleti

533/3917
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Ankara Murahhaslığı

Canib-i Aliyyesi-

ne:
Yunan mezalim, fecai ve tahribatına maruz Anadolu biçareganına tevzi
edilmek üzere İslam memalikinde derc olunan ianatın Anadolu'ya sevkini
düvel-i muazzamanın mennetmesi hesabiyle vekalet-i acizice Cenevre Salibi Ahmer Cemiyet-i Riyaseti' ne keşide olunan telgrafname ile alınan cevabın
birer suretleri bu babdaki mütalaa-i aliyyelerinin iş' arı ricasıyla leffen takdim kılındı efendim.
fi 1 Kanun-ı evvel 37
Hariciye Vekili namına
Umur-ı Siyasiye Müdir-i Umumisi
İmza: Hilmi
Cevap Verildi. Hıjzı 8.12.37
(Kız. Arş. Ki. 159)

Bu yaklaşımla, o zamanlar sömürge olan İslam halklarının, Türk Kurtuluş Savaşı'na bütün ezilen uluslaranı emperyalizme karşı koyuşu olarak bakıp her birinin Türk zaferinden kendilerine de bir umut ışığı beklemekte oldukları bir kez daha doğrulamaktaır. Bağışlarm genellikle Hilal-i Ahmer CelIliyeti Genel Merkezi'nin bulunduğu İstanbul yerine Ankara'ya, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne,53 hatta Mustafa Kemal Paşa'nın adma gönderilme'ii de bu görüşü desteklemektedir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi de, aracılığıyla Hilal-i Ahmer'e gelen bütün bağışlara ilgisini belirtiyor, hepsinin yerini bulmasına özen gösteriyordu.
Örneğin, Sovyetler, kendilerinin de düşmanı olan emperyalist devletlere ve
Yunanistan'a karşı sürdürülen Kurtuluş Savaşı'nı desteklemek için yaptıkla54
n yardımlar arasında İkinci İnönü muharebelerinin kazanılmasıyla Yunan
katliamından kurtulabilenler için gönderilen hatırı sayılır bağış üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi olarak Mustafa Kemal Paşa, Ankara'daki
Sovyet temsilcisine 12 Nisan'da (1921) aşağıdaki telgrafı çekmişti 55:
"Mümessil Efendi,
Zaferimizin istihlas ettiği aksam-ı vatanda Yunan katliamlarında kurtulabilenlere verilmek üzere Hilal-i Ahmer' e teberru edilen 30 bin altın Ruble' den dolayı teşekküratı mahsusamı takdim ederim.
Haris emperyalistlerle Rum vahşetinin en müthiş felakete sevk ettiği bu
bedbahtlığa karşı Sovyet Rusya' nın bu hareketi alicenabane ve insaniyetkaranesi bütün milletimiz tarafından tamamen takdir edilecektir. Ana toprağını müdafaa eden milletimizin idare ettiği bu harbe gösterdiğiniz alakadan
dolayı bilhassa pek bahtiyarım. Yunanlıların ricatları esnasında ika ettikleri
hasarat vefecayi vicdanı beşeriyyeti isyan ettirecek bir mahiyettedir. Yunanlıların son taarruzları esnasında ve nihayetinde irtikab ettikleri cinayetın
hükmeti metbuanıza tebliği ve en vasi mikyasta neşrini temin ederseniz minnettarınız olurum.
Ordumuzun bütündüşmanlara çalacağı muzafferiyeti karibe ve tammemiz için temmeniyatınlzı fali hayr ad ile ihtiramatı faikamın kabulünü rica
ederim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
İmza: Mustafa Kemal"
Mustafa Kemal Paşa, bu yardımın 3000 altın Ruble gibi hiç de küçümsenemiyecek bir kısmını yoksulluktan kıvranan halk için kullanılmak üzere
Hilal-i Ahmer'e vermişti. Ordunun pek çok gereksinmesini karşılayabilecek
bu paranın, aşağıdaki mektupla Cemiyet'e devredilmesi,56 Hilal-i Ahmer'e
duyulan güvenin de çok belirgin bir kanıtıdır5?
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(Ek -13)

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Ankara
11.4.1337

aded

-6464
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Murahhaslığına :
Bu defa Yunanlılar tarafından istila ve İkinci İnönü Muharebesi neticesinde terke mecbur edilmiş arazi dahilinde felaketzede ahalimizin muhtac-ı
muavenet olanlarına tevzi edilmek üzere Rusya Federatif Şuralar Cumhuriyeti Ankara Selahiyetdar Mümessilliği tarafından üç bin altın Ruble iane verilmiştir. Meblağ-ı mezburun makbuz mukabilinde ahzıyla olvechile mahalline hüsn-i sarfıyla Riyasete malumat itasını rica ederim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
İmza: Mustafa Kemal
Hzftı"
(Kız. Arş. KI. 161)
Hem Meclis Başkanı hem de Başkumandan olarak Hilal-i Ahmer'e yapılan bağışlarla şahsen ilgilenen Mustafa Kemal Paşa, 1922'de Beyrut'dan
gelen 3000 lira (Ek - 14) ile Mısır'ın (Ek-15, a,b) yüklü katkısına değinerek
ömekliyebileceğimiz gibi, yardımların yerine ulaştırılmasını da izlemekteydi. Bunun için aşağıdaki mektubu yazmıştı:
(Ek -14)

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasesi
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Ankara
7.VI.338

aded 6/300
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Ankara Murahhaslığına :
Beyrut Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi ve EI-İkbal Gazetesi sahibi es-Seyyid Abdül-yassad el-Ünsi ve cemiyet-i mezkurenin Reis-i Sanisi ve Cemiyeti İslamiye Reisi es-Seyyid Ahmet Muhtar imzalarzyla Beyrut' dan mevrud
11.v.38 tarihli tahriratta cem ve derc olunan ianattan 3000 liranın
1O.v.38' de Mersin Mutasarrzflığı vasıtasıyla Ankara' da Hilal-i Ahmer Cemi279

yeti' ne iral kılındığı bildirilmiştir. Vasıl olup olmadığının kendilerine cevap
verilmek üzere işarını rica ederim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan
İmza: Mustafa Kemal
Vüsul10-6-38
(Kız. Arş. KI. 162)

(Ek -15 a)

Taht-ı Himaye-i Hazret-i Mülukanede
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Anadolu Heyet-i Murahhası
Adet: 1844/210

21 Kanun-i sani 338

İstanbul' da : Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaseti Canib-i Aliyesine
Efendim Hazretleri,
II Kanun-ı evvel 37 tarih ve 149/882 numrolu tezkire-i aliyeleri cevabıdır, Mısır Hilal-ı Ahmer Cemiyet-i Muhteremesinden Anadolu' da istiklal-ı
vatan uğrunda mecruh düşen guzat-ı islamiyenin tehvin-i alamına sarf edilmek üzere mürsel 5000 İngiliz lirası taraf-ı alilerinden Osmanlı evrak-ı nakdiyesine tahvil ettirilerek tahassul eden ve namımıza tediyesi muhavvil "37
600" yalnız otuzyedi bin altı yüz lira-yı Osmani' nin havaleleri Ankara Bankı Osmani şubesine vürud ve taraf-ı acizanemizden ahz olundu.
İşar-ı vakıanıza ve Mısır Hilal-ı Ahmer Cemiyet-i Aliyesinin talebine binaen makbuz makamına kaim olmak üzere bu paranın suret-i ahzını ve teşekkürü mutazammın Türkiye Büük MilletMeclisi Reisi başkumandan Gazi
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri' nden müessese-i müşarunileyhaya hitaben
alınan bir kıta mektup melfufen takdim-i huzur-ı alileri kılınmıştır. Bilvesile
tazimat-ı fevkalademizi arz ederiz efendim hazretleri.
Hilal-i Ahmer murahhası (imza)
Mektup Mısır Hilal-i Ahmerine gönderildi.
5 Şubat 1338
52/94
(Kız. Arş. KI. 16242/94)
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(Ek -15 b)
Taht-ı Himaye-i Hazret-i Mülukanede
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Anadolu Heyet-i Murahasası
7 Mart 338

Aded : 2876/334

Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaset-i Celilesine:
Arz-ı acizenerndir,
11 Şubat 338 tarih ve 97 numrolu tahrirat-ı devletleri cevabıdır.
Anadolu harbi müsaibzedeganı

ihtiyacatına sarf edilmek üzere Mısır Hi-

lal-i Ahmer Cemiyet-i muhteremesince
rak vürud eden ve emanethanemize

cem olunan ianattan üçüncü defa ola-

kayd olunan 5140 İngiliz lirası onbeş şi-

lin ve 2 pens muadili 32 592 lira 40 Kuruşun hey' eti acizenemizce kabz olunduğu ve teşekkürü mutazammın

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başku-

mandan Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nden
kıta tezkere Cemiyet-i müşarünileyhaya

istihsalolunan

bir

beray-ı irsal melfufen takdim-i huzur-

ı devletleri kılınmıştır. OL babda emr üferman hazret-i velüyyül emrindir.
Hilal-i Ahmer Murahhası (imza)
Mektup Mısır Hilal-i Ahmerine gönderildi. 19 Mart 38 721169
(Kız. Arş. KI. 162)

Yardım gönderen ülkelere de Hilal-i Ahmer yetkilileri kanalıyla bizzat
58
teşekkür mesajları göndermekteydi . Bu teşekkür mektuplarına bir örnek,
aşağıda sunulmaktadır:
(Ek -16)
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
Ankara

Ankara Heyet-i Murahhassası

30.X1I.1338

Aded : 6814/495
Merkez-i Umumi Riyaset-i Celilesine
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170 ve 123 numro, 24 Teşrin-i evvel ve 12 Teşrin-i sani 38 tarihli tahrirat-ı aliyyeleriyle Mısır Hilal-i Ahmer'inden mürsel iki defa 5000' er liraya
ait Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri' nden istihsal kılıan
bir kıta teşekkür mektubu melfufen tesyar kılınmıştır efendim.
Hilal-i Ahmer Murahhası
imza
Mısır Hilal-i Ahmer' ine tebliğ edilmek üzere kaleme 3.1.39
mkelfuf mektup gönderilmiştir
Hıjzı
(Kız. Arş. KI. 162)
Daha önce de olduğu gibi üye aidatları, sergiler, müsamereler, konferanslar gibi sosyal etkinliklerin gelirlerinin yanısıra çarpışmalara karşın yurdun her köşesinden gelen bağışlar, Kurtuluş Savaşı boyunca da Cemiyet'in
iç kaynaklarını oluşturdu. Özellikle Hilal-i Ahmer'in Hanımlar Merkezi ile
ilgili bölümde de değindiğimiz katkılar, büyük meblağları içermese de büyük
özveriyi ve yardım için uğraşının yaygınlığını yansıtmaktadır.

Resim - 64: Şarköy Hilal-j Ahmer Heyet-i idaresi; "Hilal-i Ahmer müsameresi,
Günü Akşamı Erkeklere Ferdası Günü Hanımlara" pankartının
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16 Şubat Perşembe
altında

Bunlara birkaç örnek olarak Bolu Hilal-i Ahmer Hanımlar Şubesi'nden
gelen 200 lira, Göynük'ten gelen 52 lira, Köyceğiz'den gelen 2 lira 4 kuruş,
daha sonra buna eklenen 500 lira 10 kuruş, Muş 'tan gelen 56 lira 72 kuruş'tan söz edebiliril9• Görüldüğü gibi, bu yardımlar toplanırken ve Merkeze iletilirken, her kuruşun işe yarıyacağı bir an bile gözardı edilmemişti.
Anadolu' daki halkın birçok kez sözü edilen düşkün durumunda bağış
yapabilmesi, elbette kolayolmamıştı. çoğu kez eski sandıklar deşilmiş, ailelerden kalan son bir iki kalıntı Hilal-i Ahmer'e bağışlanmış, veya bunların
gösterime sunularak satılması için sergiler düzenlenmişti. Halkın herşeye gereksinmesi olduğu bir gerçekti. 1921-22 yıllarında İstanbul'dan Ankara'ya
Hilal-i Ahmer adına gönderilen 40.000 parça ise her türlü gereksinme maddelerini içeriyordu6o• İstanbul-İnebolu hattı ile Anadolu'ya geçirilen malzemeler ve paralar, Mersin, Niğde, Kırşehir, Kastamonu-Samsun hatlarından
dağıtılıyordu. Hilal-i Ahmer ise gelen paraların bir kısmını da Anadolu'da
hastane, dispanser, çayhane, aşhane ve yardım istasyonları kurmak için kullanıyordu. Genellikle hastanelerde cepheden gelen yaralılara bakılıyor, ayrıca, belli günlerde de göçmenlerle fakirlere sağlık hizmeti veriliyordu.
Bu ara İngiliz Müslüman Hilal-i Ahmer Cemiyeti adına İstanbul'da bulunan bir İngiliz tarafından Türkiye'ye gelmiş göçmenlere sunduğu ilgi çekici ve düşündürücü bir yardım etkinliğini göz ardı edememekteyiz. "İstanbul'daki İngiliz ricalinden" şeklinde söz edilen bu kimse, İngiltere'deki cemiyeti temsilen Beyazıt'daki göçmen konuk evini ziyaret etmiş, buradakilere onar lira dağıtmış, daha sonra Gülhane civarındaki barakalara geçerek oradaki ailelere çocuklara süt parası olmak üzere 5 er lira vermişti. Burada bazıları Türkçe bile konuşamayan göçmenlerle yakından ilgilenmiş, nerelerden
ve niçin geldiklerini sormuştu.Bu ziyaretin ertesi günü (lO Ağustos 1920) ziyaretini tekrarlayarak oradaki yetkililere her gün 5000 göçmene bağış yapacağını, bir gün öneki 100 liraya ek olarak 1000 lira daha vereceğini bildirmişti. İki gün içnide de Muhacirin Müdüriyeti'ne 10 çuval pirinç 1'nci kalite Amerikan unu, 3 teneke yağ vermişti. Bunları 250 battaniye, 40 kat çocuk
ve 20 kat yetişkin giysisi, 200 çift İngiliz ayakkabısı, 200 kat çamaşır, 200
yatak-yorgan, 6 teneke yağ, 1900 kilo mısır unu, 50 kilo fasulye, 70 kutu süt
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gibi hiç de küçümsenmiyecek yardımlar iletmişti. 300 civar köye dağıtılan
ekmeğin de yanısıra bu malzemelerin dağıtımlarıyla görevlendirilen memurlardan ciddi dağıtım kayıtları da isteyen 61 bu kimsenin kimliği, olayı yukarıda da sözlediğimiz gibi ilginç ve düşündürücü yapmıştır. Bu kimse, İstanbul
Hükümeti'nin iş birliği yaptığı bilinen, Atatürk'ün de Nutuk'ta ulusal savaşımı kırıcı İngiliz Muhipler Cemiyeti 'nin üyesi olarak söz ettiği İngiliz ajanı
Rahip Frew' dan başkası değildi.
İstanbul Hükümeti 'nin İngiliz desteği ile ulusal güçlerle savaşmak üzere
Hilafet ordusu kurduğu, Ankara'da çalışmalarına başlamış Büyük Millet
Meclisi'ni çökertmek için yine İngiliz yardımı ile iç ayaklanmaların çıkartıldığı, hatta Sevr'in imzalandığı günlerde hem de Rahip Frew tarafından böyle yoğun bir yardım kampanyasının sadece yardım amacını içermeyip İstanbul Hükümeti ve İngiltere'ye sempati toplamaya indeksli olduğunu düşünmek her halde yanılgı değildir.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Büyük Taarruz'dan sonra ülkenin yeniden düzenlenmesine yardımcı olmayı amaçlayarak boşalmış kasasına halka dönük
olarak kullanabileceğei 5-10 kuruş atabilmek umuduyla aşağıdaki bildiriyi
62
yayınlamıştı .

BEYANNAME
"Yaralz kahraman gazilerimizin, meskenleri yakılan, yıkılan binlerce vatandaşımızın ihtiyacatını temin, ıstırabatını tehvin eden Hilal-i Ahmer, bugün her zamandan ziyade ianeye muhtaçtır.
İnönü muzafferiyeti azimesi esnasında şayanı tebeil asarı hamiyyet göstermiş olan ahaliyi muhteremeyi bu muazzam kurtuluş harbinin kahramanlarına da minnet ve şükranborçlarını edaya davet eder! Cağaloğlu'ndaki
umumi veznesi, müteberrine her an açıktır".
Toplanan bağışların dağıtımının sorumluluğunu artık Milli Mücadelinin
merkezi olan Ankara'da üstlenmek, Hilal-i Ahmer'e yeni boyut kazandırdı.
Eline geçen bağışlarla Anadolu'da gücünü arttırmaya çalışırken bir yandan
da her damlası özveri dolu bu katkıların en uygun yerlerde kullanılmasını
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sağlamak, Hilal-i Ahmer'in Türk halkına borcu olmuştu. Büyük Millet Meclisi de Cemiyet'e her bakımdan destek olmaktaydı. Bağışları hemen değerlendirebilmek için heyet-i Vekile Reisi Rauf Bey de Ankara'dan Hilal-i Ah63
mer Merkez-i Umumisine aşağıdaki telgrafı çekmişti .
"Düşmanın terk ve tahliye ettiği kasaba ve köylerde ika ettiği fecai dolayısıyle büyük sefalet ve zaruret içinde kalan ahaliye halkımız tarafından
gerek nakden gerek aynen yapılacak teberruat için her tarafta teşkilatı mevcut Hilal-i Ahmer' in tavassutu ve derc edilecek nukut ve eşyanın doğruca
Ankara' da Hilal-i Ahmer merkezine gönderilmesi Heyet-i Vekile'nin 6 Eylül
Sene 338 tarihli içtimaında tensib edilmiş olmağla İstanbul halkının da bu
emri hayıra ve muavenete iştirakı esbabının temini rica edilmektedir.Halkımızın vatan ihtiyacını bizden daha iyi takdir edeceği tabiidir. Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Merkezi Umumisi bu cihete mahsus olarak verilecek ianatı kabule
amade olup İstanbul ahalisinin bu iyiliğe kemali tahallukla iştirak etmesine
muntazır bulunmaktadır".
Büyük Millet Meclisi ile Hilal-i Ahmer'in uyum ve dayanışmasını da
yansıtan örneklediğimiz ve benzeri çağrıların, halkın zorlukları göğüsleyerek
kıt kanaat yapabildiği desteği arttırdığını ve her kesim halk arasında savaş
yaralarını sarılmaya yardımcı olmak isteyenleri çoğalttığını öne sürebiliriz.
Yukarıdaki bildirinin yayınlandığı sıralar asılan bir katilin infaz öncesi isteği olarak evini ve tüm mal varlığını "Gazi Mustafa Kemal'in şerefine Hilali Ahmer'e" bağışlaması, bu sava ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Aynı ilginçlikteki bir başka olay da Adana civarında geçmişti: Operatör Doktor Kemal Bey'in anlatımıyla, Adana'dan uzak bir kasabaya sevk edilen ve sırtında
Hilal-i Ahmer malzemesi taşıyan dört devenin bir eşkiya çetesi ~arafından soyulmak üzere durdurulmuştu. Devednin taşıdığı eşyanın Hilal-i Ahmer malı
olduğunu söykmesi üzerine eşkiya çetesi reisi, "Vah! Vah! Bu eşya Hilal-i
Ahmer'in malı mıdır?" diyerek develeri yükleri ile birlikte salıvermiş, hatta
yolda başka bir saldırıya uğramaması için de devecinin yanına bir adam katmıştı. Ancak, bu Hilal-i Ahmer kafilesinden önce ve sonra o yöreden geçen
64
iki kafilenin de soyulduğunu Doktor, sözlerine eklemişti • Öteyandan, Samsun'da yayınlanan "Ahali Gazetesi" 15 Kasım 1922 sayısında geliri Cemi65
yet'e kalmak üzere bir Hilal-i Ahmer Sineması açıldığını yazmıştı •
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Resim - 65 : Hilal-i Ahmer'in çöl nakil aracı : Deve

Aynı amaca yönelik olarak Hilal-i Ahmer, 1922 yılında yabancı ülkelerin Salib-i Ahmer kurumlarının uygulamasından esinlenerek gelir getirci yeni bir etkinlik başlattı. Bu, onların yardım toplamak üzre yerleştirdikleri "Kilise Günü" yerine "Cami Günü" bağışlarıydı. Şeker ve Kurban bayramlannın
ilk günleri gelenekselolarak verilen fitre1er de Hilal-i Ahmer adına toplan66
.

maya başlandı

İlk yıl bu uygulamalar, her iki bayram namazıarından son-

ra duyuruldu. Ertesi yıl da gazetelerde yayınlanarak halka anımsatıldı ve Cemiyet'e büyük destek olan fitre bağışları yaygınlaştırıldı67.
İlişkilerin kesilmiş olmasına karşın İstanbul halkı da Anadolu'daki duyarlılık ve özveriye uzak kalamamıştı. Birinci İnönü Muharebesi 'nden sonra
İstanbul Merkezi'nin çağrısı üzerine halktan bağış olarak toplanan 250.000
liralık eşya gerekli yerlere dağıtılmak üzere hemen Ankara'ya iletiimiş, Anadolu'daki deponun savaş dolayısıpyle erimeye başladığı anda gelen bu des68

tek, Hilal-i Ahmer'e moral güç vermişti

•

Kurtuluş Savaşı boyunca bu şe-

kilde birkaç kez destek veren İstanbul Hilal-i Ahmeri, İstanul Hükümeti 'nden ayrı politika izlemekte olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.
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HİLAL-İ AHMER HASTANELERİ
Değinilen tarihte İstanbul'da Hilal-i Ahmer Cemiyet'ne bağlı sağlık kurulmları, 1915 yılının Mart ayından sonra açılmış aşağıdaki merkezlerden
69

oluşmaktaydı :
Sorumlu kimse
Tıp Fakültesi Reisi
Merkezi Umumi Azası

Merkezin Adı

Suresi

1700 Yataklı Darülfünün Hastanesi

17 Ay

(Tıp Fakültesi - Beyoğlu)

Dr. Ziya Nuri Paşa
Dr. Nafiz Bey

1500 Yataklı Galatasaray Sultanisi

16 Ay

Hastanesi (Galata)
Merkezi Umumi Azası
Dr. Mehmet Ali Bey

500 Yataklı Gureba Hastanesi

7 Ay

Dr. Suhami Bey

500 Yataklı Taksim Hastanesi

12 Ay

(Cağaloğlu)
Dr. Ali Derviş bey

500 Yatıklı Çağlayan Hastanesi

6Ay

Dr. ismail Derviş Bey

250 Yataklı Kadırga Hastanesi

10 Ay

Dr. Rıza Servet Bey

500 Yataklı Darüşşifa Hastanesi

10 AY

Bu hastanelerde yaklaşık 19443 yaralı tedavi edilmişti.
Kurtuluş Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer'e bağlı hastaneler askeri harekata göre yer değişimi ve türlü dalgalanmalar geçirdi.
Eskişehir yöresi, Kurtuluş Savaşı 'nın en yoğun olraak sürdüğü yörelerden biriydi. Birinci ve İkinci İnönü muharebeleri ve Sakarya Muharebesi,
1921 yılında, bu yörede gerçekleşmiş çarpışmalardı. İkinci İnönü muharebesi sırasında Bilecik, Bozöyük ve İnönü köyleri sürekli Yunanlılar tarafından
yakılmışlardı. Bu yörelerin çaresiz halkına da bir heyet gönderen Hilal-i
Ahmer, bu heyetle 10.000 lira, 56.500 kilo un, 20 teneke petrol, 200 kat çamaşır gönderirken bölgede 1921 yılı Mayıs ayı başında dikkatli bir de inceleme yaptırmıştı. Bilecik, bir yangın yeri idi. Kent tamamen yanmıştı. Gözlenen durum çok acıklıdı. Yunanlılar'ın çekilirken yaktıkları yerlere göz yaş287

ları arasında girmeye başlayan halk, evlerinin yerinde küllerle karşılaşıyorlardı. Hilal-i Ahmer heyeti hemen hükümetle ilişki kurarak yardım yöntemi7o
ni saptamış, bütün köyleri dolaşarak yardım malzemesi dağıtmıştı • Yardım
alabilen köyler, bu muhtaç durumlarında bile öbür köylere ulaşabilmesi için
Hilal-i Ahmer'e ellerinden gelen hizmeti sundular.
Hastaneler her türlü malzemeye büyük gereksinme duymaktaydılar. Ancak, Hilal-i Ahmer hastaneleri veya Cemiyet'in kendisi, her türlü araç ve gereci karşılayabilmek açısından en çok güvenilen merci idi. İlginçtir ki Müdafaa-i Milliye Vekaleti 1922 bütçesini yapabilmek için öncelikle Hilal-i Ahmer'e aşağıdaki yazısı ile baş vurmuş, kısa zamanda da beklediği yanıtı almıştı:
(Ek -17)

Müdafaa-i Mil/iye Vekaleti
Sıhhiye Dairesi
Şube: 2
10644
Ankara, 11.1X.337
Ankara Hilal-i Ahmer Murahhaslığı Canib-i Alisine
1-Hastanelerin kış ihtiyacatının tedariki için teşebbüsat-ı lazımada bulunmak için evvel emirde Hilal-i Ahmer tarafından nerede nelerin verileceğinin bilinmesine lüzum vardır.
2 - 338 senesi bütçesinde ecza ve malzeme-i tıbbiye için talep olunacak
tahsisatın takdir ve tesbiti için Hilal-i Ahmer Cemiyeti' nin yapacağı azami
muavenetin tesbiti iktiza eder.
Birinci madde için vakit dar ve kış gelmek üzere olduğundan Hilal-i Ahmer' in depoları bulunan mahaller nereler ise memurlarımız gönderilmek ve
hemen teslim ve tesellüm muamelesine ibtidar etmek üzere işar buyurulması.
İkinci maddf!deki ecza-yı tıbbiye ve malzeme-i sıhhiyenin buralarda bulunanların derhal teslimi, celp edileceklerin ise Mart' a kadar arkası alınmak
üzere cinsi ve mikdarının işarını arz ve rica ederim.
Müdafaa-i Mil/iye Sıhhiye Dairei Reisi
Miralay (İmza)
Listesi tevdi edilmiştir. 23 Eylül 337
(Kız. Arş. KI. 129)
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Vekalet, savaş gitgide yoğunlaştıkça cephelerde büyük gereksinme duyulan sedyelerin yetersizliği karşıında yine Hilal-i Ahmer'e baş vurmuştu :
(Ek -18)
Hilal-i Ahmer Murahhaslığı

Canib-i Alisine

Elde hasta teskeresi kalmamıştır. Bu günlerde cepheden fazla mikdarda
talep olunmaktadır. Ankara' da imal edilenler mukavemet etmediğinden çabuk kırılıyor. Her ne kadar şimdilik bunlarla idare edilecekse de ati için hasta teskeresine ihtiyaç olduğundan Dersaadet' ten 1000 adet sahra sedyesinin
celbine tavassut-ı devletlerini rica ederim efendim.
Sıhhiye Dairesi Reisi
Mirliva (imza)
Hilal-i Ahmer Riyasetine yazıldı
Kız. Arş. KI. 129

Aynı sıralar Akhisar'daki hastane de Eskişehir'e taşınarak 15 Tem71
muz' dan sonra, bu kentte hizmet vermeye baş1adı • Eskişehir' de ayrıca bir
de 1920 Temuz ayı ortalarında açılmış olan 200 yataklı Hilal-i Ahmer
hastanesi de vardı ki bu da yalnız değinilen önemli çarpışmaların yaralılarına eğilmekle kalmamış, göz.:boğaz-kulak kliniği de geliştirerek öbür
hastanelerin yükünü pay1aşmıştı. Bir nümune hastanesi olarak 19 Temmuz
1921, yani Sakarya muharebesine kadar görev yapan bu hastanede görevsü72
resi içinde 1140 yaralı askere bakıldı • Bu hastanede bir çok Türk kadını
hastabakıcılIk yaptı. Bu gönüllü hastabakıcılar arasında Birinci İnönü savaşı
düzenli ordunun ilk başarısıyla sonuçlanınca Ankara'daki Hilal-i Ahmer'in
askere gönderdiği armağanları getiren Halide Edip (Adıvar) Hanım da var73
dı • Ankara'daki Hilal-i Ahmer ~erkezi'nde özellikle hanımlar arasında
yönlendirici olmuş Halide Edip Hanım, Sakarya Meydan Muharebesi'nde
74
cepheye gidene kadar bu hast,~medekalmıştı . Sakarya öncesi Eskişehir boşaltılırken, bu hastane daha önce çeşitli hastanelerde bakılıp taburcu edildikten sonra daha da ileri bakım görmeleri gereken subaylar için 200 yataklı bir
nekahathaneye dönüştürülerek Kırşehir'e, nakledildi. Bir süredir bu ilin lise
binasında bulunan nekahathane ile birleştirildi. Düzenlemenin tamamlandığı
16 Ağustos'tan başlayarak ilkin erlere, sonra çeşitli cephelerden getirilen subaylara hizmet verdi. Burada tedavi görmesi gereken subayların bulundukla289
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rı yerden Kırşehir'e taşınma bedellerini de Hilal-i Ahmer karşılamaktayd/ .
Daha önceden hastanesi olmayan Kırşehir'de halka haftada 3 gün poliklinik
hizmeti de veren hastane, 500 hastaya bakmış, öteyandan, polikliniğe de 3,5
76
ay boyunca günde yaklaşık 80 hasta başvurmuştu . 1921 yılı başında Mihalıçcık, Sivrihisar ve civarında da benzeri felaket tabloları çizilmekteydi. Buralara gönderilen heyetler de aynı sıkıntılar ve yokluklar içinde çalışıyorlardı.
Eskişehir ve Sakarya çarpışmalarında kesintisiz hizmet veren hastane
heyetlerinin cephe gerisindeki hastanelerin önemini belirtmeleri üzerine cephe kumandanlıklarının uygun gördüğü yerlerde yeni hastaneler kurulmasına
karar verildi. Bu çerçevede kurulan hastanelerin öncülüğünü İsparta'da cephe gerisinde kurulan hastaneler yaptı 77.
İkinci İnönü muharebesi bitince, Müdafaa-i Milliye Vekaleti Sıhhiye
Dairesi'nin önerisi üzerine Ankara'da Ravza-i Terakki Mektebi'nde 100 yataklı bir hastane açılmıştı. Hastane ve okulun bir arada bulunmasının doğurduğu elverişsizlikler, bu hastanenin Mayıs ayı sonunda İstasyon civarına taşınmasına yol açtı. Burada biri subayların biri de erlerin olmak üzere iki binaya yerleşen hastane çok iyi donatılmıştı. Görev süresinde burada 840 hasta kabul edildi. Eskişehir ve Sakarya çarpışmalarından sonra da cephe gerisinde daha yararlı olabileceği düşünülerek Isparta'ya nakledildi. Orada 4 ay
çalıştıktan sonra 1922 yılı Haziran ayında tüm araç ve gereçleriyle birlikte
78
Askeri Sıhhiye'ye bırakıldı •
Güney Anadolu'ya gelince, İstanbul'daki Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Adana'daki göçmenlere ve muhtaçlara yardım ulaştırabilmeyi amaçlayarak 1920
yılının Eylül ayında Fransız'lardan izin almış ve Mersin yoluyla buraya 8
doktor, 12 memur ve hastabakıcıdan oluşmuş tam donatımlı bir heyet göndermişti. Mersin'de bulunduğu kısa sürede bu kentte bir nekahathane açan
heyet, Damat Ferit Kabinesi'nin düşmesi üzerine Türkiye Büyük Millet
Meclisi yönetiminin egemen olduğu yerlere göçüp yerleşenlere yardımcı olabilmek üzere Antalya'ya gitti. İstanbul'un işgalinden sonra Anadolu'ya giden
ilk heyet buydu. Heyet, Anadolu yollarını katettiği 18 gün boyunca geçtiği
yerlerde çamaşır ve erzak dağıttı, gezici dispanserler açtı, hastalara baktı ve
Aralık ayında Konya'ya ulaştı. Güney cephesindeki çarpışmalardan dolayı
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ordu sıhhiyesine o noktada yardım etmeyi uygun görerek yirmibeşi subaylara ayrılmış 100 yataklı bir yaralı hastanesi açtı. Altı ay sonra yatak sayısını
200'e çıkardı. Bu hastanede bir yıl içinde 214 ameliyat yapılmış ve çok ağır
vakalar tedavi edilmişti.

Resim - 66 : "Konya Hilal-i Ahmer Merkezi tarafından mübayaa olunan
istanbul Caddesi'ndeki

binanın diğer cephesinden

görünüşü'

Hilal-i Ahmer'in Adana Heyeti de 1920 yılı sonunda Konya'da 100 yataklı ağır yaralı hastanesi açtı. İki yıl içinde 2246 ağır yaralının bakıldığı bu
hastanede 1829 da ameliyat yapıldı.Bu hastane İzmir'in kurtuluşundan sonra Balıkesir'de yeniden kuruldu. 4 aylık etkinlikten sonra bu hastane de bü79
tün malvarlığını Askeri Sıhhiye'ye bıraktı . Bunlara ek olarak, Konya'da bir
dispanser ve bakteriyoloji laboratuvarı da açılması, bölgede bu tür bir tesise
olan gereksinmenin göstergesidir 80.Dispanser açıldıktan sonra kapatılan Bor
dispanserinin hastalarını Konya dispanseri kabul etmişti. Öteyandan, heyet,
beraberinde getirdiği 50.000 çiçek aşısını laboratuvarda yaphılan kolera ve
tifo aşılarıyla birlikte hem halka, hem askerlere kullanmış, yine askeriyeye
8ı
kilolarca pamuk ve alkol yardımı da yapmıştır .
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Cemiyet'in sağladığı olanaklarla Hilal-i Ahmer hastaneleri genellikle
daha bakımlı ve donatımlı olmaktaydı. İstiklal Mahkemeleri kurulup çeşitli
yerlerde görev yapmaya başladıktan sonra bu olanaksızlıklar, mahkemelerin
kurulduğu yörelerde dolaşan mahkeme heyetlerinin gözlemleri olarak Meclis'e de yansımaya başladı. Bunların düzeltilmesi için beklentiler de Hilal-i
Ahmer'dendi. Cemiyet'in en üst yetkililerinden birinin Meclis içinde olmasının da işlevlere kolaylık sağlıyacağı her halde akla geliyor olmalıydı. Bu
çerçevede, Niğde'deki askeri hastanenin içler acısı durumunun tüzeltilmesi
için de İstiklal Mahkemesi Heyeti adına Konya Mebusu Refik Bey, Meclis'in İkinci Başkanı da olan Dr. Adnan Bey'e hitapla aşağıdaki mektubu
yazmıştı:
(Ek -19)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(1) Nolu Ankara İstiklal Mahkemesi
Niğde 523/1728
Ankara' da Büyük Millet Meclisi Reis-i Sanisi Adnan Beyefendi'ye
Niğde askeri hastanelerini gezdik. 500 mevcutlu hastanede ber-vech-i
ati arz edilecek nevakısı teessürle gördük. Senelerden beri müşfik ruhunuzla
yaşattığınız Hilal-i Ahmer' in dest-i şefkat ve inayetini bir hastane namına biz
de duymak istedik. Hastanenin yanı başında mahal-i muhtelifeden nakl edilip yüzlerce mevcutlu hastane ihtiyacına kafi vesait-i muhtelife mevcut iken
bu yurtların haıasını temin için kendilerini ölüm meydanına sevk ettiğimiz
kahraman askerlerimizin muhtac-ı tedayi ve şefkat olduğu bir zamanda tabir afbuyurulsun, ot tıkar gibi iki ve üçünü bir yatağa yatırmağa ne şefik kalbiniz ve ne de heyet-i muhteremeniz razı olur. Hastanenin mehmaemken ihtiyacını temin edecek 150 yatak, 250 yorgan, 200 çarşafve 100 yastık kılıfının bura deposundan itası için evamir-i müessire ve inayet-i şefkatkarilerine
müracaat ediyoruz.
9 Şubat 338

Niğde İstiklal Mahkemesi Heyeti Namına
Konya Mebusu Refik

Tarafımdan açılmıştır
İmza: Celalettin
Hıjzı - Cevap yazılmıştır.
(Kız. Arş. KI. 129)
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Konya'da açılan çayhanede günde yüzlerce bardak çay dağıtılırken açılan aşhanede kışın en soğuk günlerinde günde 400 kişiye yemek dağıtılmış,
ayrıca Pozantı-Kalecik yönünden göçenlere onbin kilo un dağıtılmıştır. Gördes-Kütahya felaketzedelerine de onbin kilo tuz verilmiş Ulukışla ve Karaman' da çamaşır dağıtılmıştır.
Konya nekahathanesi uzun süre askerlere yararlı olmuştur. İkinci İnönü
muharebesinden sonra hastalanarak nekahat dönemini Hilal-i Ahmer'in bu
nekahathanesinde geçiren Fırka Kumandam Nazım Bey, kıt'aya dönerek Eylül ayında şehit düşmezden önce buradaki am defterine duygu dolu şu satır82
ları yazmıştır :
"Memleketin en hayırlı ve ulvi müesseseni kemali tebcil ile selamlamak
fırsatını bana ihzar eden tesadüfün ne kadar nimetli bir tesadüf olduğunu
tezkar ediyorum. Şimdi içinde yaşadığım bu şefkatli aguşu ben ne kadar takdis ediyorum. Harici ve dahili düşmanlar milletimi boğmak, memleketimi
yıkmak için zehirli ellerini çılgın ve cahil bir hisle kudurmuşcasına uzattıkları ve İstanbul' un şaşkın ve mütereddit muhiti siyaset ve hıyanet dalgaları
arasında yuvarlandığı zaman Anadolu'ya uzanan milli ve şefkatkar el,
Hilal-i Ahmer' in yeddi muavenet ve vefası olmuştur. Kara ve karışık bulutlar içinden fe lah ve samimiyet yıldızı gibi Hilal-i Ahmer parlayıp çıkmıştır.
"Hilal-i Ahmer' in hayırkar, vefakar ve fedakar ruh ve dehası önünde
eğilir ve bütün varlığımla pek şamil hidamatından dolayı milletin bir evladı
sıfatiyla şükranlarımı heyet-i muhteremesine takdim eylerim.
"Hilal-i Ahmer' in muhterem 7 nci Adana Heyeti bana öyle bir şefkat ve
samimiyet ile baktılar ki tabii olduğu kadar yüksek olan bu işin ben şahsen
takdim-i şükranına borçluyum. Memleketin yegane müstesna müfid ve muhterem teşkilatına hiç yardım edemediğimden müteessirim. Ancak, ölürsem
yegane varım olan eşya-yı askeriyemin parasını Hilal-i Ahmer' e takdim etsinler derim.
Fırka Kumandanı Nazım"

3 Temmuz 337

Bu mesaj, Hilal-i Ahmer'e minnet duyarak seslenen pekçok örnekten biri olarak sunulmuştur. Burada ilginç ve hatta dokunaklı olan, bu kimsenin
yoklukları içinde bile Kurum' a bir bağış yapma istenç ve çabasıdır ki bu da
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pekçok örnekten sadece biridir. Mektup, bir bakıma Hilal-i Ahmer'in elinde
görülen olanakların da açıklamasıdır. Şöyle ki, Hilal-i Ahmer'e bağış olarak
yalnız para gelmemekteydi. Nazım Bey gibilerinin bağışlarıyla Hilal-i Ah83
.

mer depolarına yine ülke için kullanılan pekçok yardım girmişti

Görüldüğü gibi, Hilal-i Ahmer'in ulusal güçlerin Askeri Sıhhiye Teşkilatı'na, özellikle İstanbul ile Anadolu'nun ilişkisinin kesilmesinden sonra büyük yardımları olmuştu. Cemiyet, İstanbul'dan ücretini vererek pekçok doktor ve sağlık görevlisini Anadolu'ya geçirip Ankara temsilciliği kanalıyla gerekli yerlere göndermişti. Öteyandan, gerek hastaneleri devrederken bırakılan, gerekse kullanılmak üzere sağlanan sağlık malzemeleri, hastane eşyaları, ilaç, ameliyat-pansuman-tedavi araç gereçleri, giyecek-yiyecek içeren
yardımlarla, yaralı ve hasta askerlerden başka, savaşın yoksul ve mağdur duruma getirdiği yüzlerce kimseye katkısı olmmuştu 84. Bu katkılar, yeri geldikçe sözünü ettiğimiz bağışlarla Hilal-i Ahmer'e mal edilmiş malzemelerle yapılmıştı. Üstelik bu değerli katkıların pek çoğu düşmanla işbirlikçi bir duruma gelmiş İstanbul Hükümeti'nin ulusal güçlerle birlikte Hilal-i Anmer'e de
yönelttiği olumsuz tutumu ve Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra şubelere
uygulanan engellemelere karşın yapılabilmişti. Birçok kez vurgulandığı gibi,
Cemiyet'in ulusal güçlerle dayanışması da kuruma yaygın iş halk kesimleri
ve aydınların beslediği olumlu bakış açılarını genişletmişti.
Anımsanacağı gibi, Meclis'in açılışını düzenli orduya geçiş izlemiş ve
Hilal-i Ahmer de Ordu Sıhhiye-i Askeriyesi ile uyum içinde çalışmaya özen
göstermişti. Anadolu'da sağlanması güç olan eşyaları Ankara, Kastamonu ve
Kırşehir'deki depolardan ordu için seferber etmişti. Eskişehir ve Sakarya
çarpışmalarının hemen hemen bütün sağlık gereçlerini Hilal-i Ahmer karşılamıştı. Buna askere dağıtılan sigara, tütün, meyve gibi, moral yükseltecek
maddeler de eklenmişti. 1921 kışı başlayınca, 15.000 metre pamuklu kumaş,
23.000 avcı yeleği, 15.000 adet fanila, 7300 koyun derisi, 8000 çift çorap
8s
1600 çift eldiven 12.000 metre Amerikan bezi, depolardan halka dağıtıldı .
Kurum, Anadolu'ya 16'sını Askeri Sıhiye emrine verdiği 22 de ot omobil getirtti. O dönemde olağanüstü sayılan bu yardımlar üzerine Müdafaa-i Milliye
8s
Vekili Refet Paşa, Hilal-i Ahmer'e aşağıdaki mesajı gönderdi •
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"Ankara, 15-9-1337 (1921)
"Muhterem Efendim,
"Hasta ve Mecruhlarımız için sevgili Hilal-i Ahmer'in bu defaki hediyelerini bildiren mektubunuzu ne kadar derin bir meserret ile okudum. Masumları öldürenlerin, mabedleri yakanların zulümkar ilerlemelerine Sakarya
boylarında vücutlarıyla siper yapan mecruh gazilerimiz bu aziz yardımın
şükran hatıralarını evlatlarına naledeceklerdir. Her hasta ve mecruh yatağının hediyelerinizle yeniden döşendiğini bir defa daha memnuniyetle gördüm.
Anadolu' nun her tarafında müstevlilerin zulum ve gadrine katı ve ihrakına
maruz kalan kadınların ve çocukların, yetimlerin, düşkünlerin yardımına koşarken, gazi mecruhlarınız için de açtığınız büyük hastanelerdeki mübeccel
yardımlarınızdan başka bu hediyeleri tevali ettirmek imkanını bulmanızı takdirler ve şükranlarla yad ediyorum. Bu defaki müşfik hediyeleriniz de bundan evvelkiler kadar çok. Askerlik hayatımın ister sevinçli ister kederli günlerinde Hilal-i Ahmer'in şefkatli elini daima elem çekenlere yardım eder, göz
yaşlarını siler gördüm. Bu uzun hayatın gizli şükranını izharve edaya vesile
olduğu için son hediyelerin bence ebedi bir kıymeti var. Bir ferdi olduğum
ordunun, milletin ve insanlığın derin şükranlarını işte bu vesile ile Hilal-i
Ahmer' e arz ediyorum.
Müdafaa-i Mil/iye Vekili: Rafet"
SA V AŞ UZADIKÇA SORUNLAR ÇOGALIYOR
Kurtuluş Savaşı sırasıda Hilal-i Ahmer'in Ordu Sıhhiye Teşkilatı'na yardımlarının yanısıra, Birinci Dünya Savaşı sırasında kurduğu İmdat Heyetleri
eliyle kendi etkinliklerini de sürdürdüğünden daha önce de ayrıntılı biçimde
söz etmiştik. Burada üstüne basmak gereken bir nokta, birçok kez işaret edildiği gibi, ateş hattına çok yakın veya tam içinde kurulan bu sağlık kuruluşlarının Batı Anadolu'da kurulanlarının savaş hattında çok daha uzun kaldığıdır. Büyük Savaş sonunda öbür cephelerdeki çarpışmalar, yapılan anlaşmalarla son bulmuştu. Oysa Mondros'u izleyen Kurtuluş Savaşı çarpışmalarının
Doğu ve Güney Anadolu'da sona ermesine karşın 1922 yılının Eylül ayına
kadar Batı cephesindeki çarpışmalar Türk-Yunan savaşı olarak sürmüştü. Yunan kuvvetlerinin bu bölgedeki ilerleyişikarşısındaki ani çekilmelerde, ordu
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gibi, bu bölgedeki hastaneler de çoğu kez ellerindeki bütün araç-gereçleri geride bırakarak yer değiştirmek zorunda kalmışlardı. Savaş koşullarında zaten
binbir güçlükle sağlanmış bu önemli gereçlerin düşmana bırakılması, taşınılan yerlerde ise en baştan başlanması, Kurum'a büyük sorunlar getiriyordu.
Birçok kez tekrarlanan yeni örgütlenmeler, gerek Kurtuluş Savaşının savaş
gücünün, gerekse Hilal-i Ahmer'in ulusa hizmet aşkının yadsınamıyacak
göstergeleri olmuştur. Savaşın her cephede süregeldiği 1920 yılı sonlarında
Hilal-i Ahmer'in Batı Cephesi'nde geliştirdiği üniteler şöyle bir tablo çiziyoru
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Antalya
Burdur
Çine
Söke
Bağ Arası
Koçarlı
Bozdağ
Yenipazar

1 laboratuvar
1 dispanser
: 50 yataklık hastane
1 dispanser
1 dispanser
1 dispanser
1 dispanser
: 10 yataklık revir
1 dispanser
1 dispanser
: 10 yataklık revi
1 dispanser

Her yerde olduğu gibi bu bölgede de laboratuvarlar, salgın hastalıkların
yayılmasını önlemede çok başarılı olmuşlardı. Halk tahlil sonuçlarını oldukça çabuk alabiliyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'ye gelmiş
olan göçmenlerin süregelen sorunları da Cemiyet'in sorumlulukları arasında
süregeliyordu. Doğu Anadolu'dan İstanbul'a kaçıp gelenlerle 45.50.000 gibi
hiç de küçümsenemiyecek bir sayıyı bulmuş göçmenlerin yerleştirildikleri
misafirhanelerde gıda sorununun karşılanması için Dahiliye Nezareti Hilal-i
Ahmer Cemiyeti'ne baş vurmak zorunda kalmış "Muhacirin misafirhanelerinden hiç olmazsa Eyüp Sultan ve Gülhane Fırını gibi iki mıntıkada topluca
ikamet etmekte olup derece-i ihtiyaçları hakkında İstanbul Muhacirin Müdüriyeti'nden yedIerine vesaiki mahsusa verilecek 1500 nüfusa yevmiye yarım296

şar kilodan 750 kilo ekmeğin tahsisi ve itası" (Ek-20) isternek zorunda kalmıştı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti de bu isteği karşılamıştı.
Yukarıda belirtilenlerin dışında, yurt çapında dağılmış ve sayıları yüzbinleri bulan göçmenler, Hilal-i Ahmer'in çeşitli yerlerde açtığı aşhanelerde
besleniyorlar, dispanserlerde tedavi görüyorlardı. Bu bağlamda, hükümet
yetkilileri de göçmen sayısı ile ilgili bilgi toplamak gerektiğinde, vereceği
bilginin en doğru verileri içereceğini bildiği Hilal~i Ahmer'e baş vuruyordu.
Nitekim, dönemin Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur da her halde devletin istatistiklerinde kullanılmak üzere göçmen sayısı, ayrıca, göçmenlere dağıtılan yardım malzemesini öğrenmek için Cemiyet'e aşağıdaki yazıyı yollamıştı :
(Ek - 21)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Umur-ı Sıhhiyye ve
Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti
Muhacirin Şubesi
Aded: 16247/392
Ankara Hilal-i Ahmer Murahhaslığı Canib-i Alisine
Gerek doğrudan doğruya cemiyet-i muhteremeleri veznesinden ve gerek
cemiyet-i muhteremelerini tavsit etmek suretiyle bazı ashab-ı hayr ve hamiyyet taraflarından mahal-i muhtelifedeki mülteci ve muhacirlere nakden veya
aynen vuku bulan tevziatın icrası esnasında o muhit sıhhiye müdür veya hükümet tabibine de malumat itası mülteci mikdarının tesbiti ve muavenet görenlerin mikdarının ve mikdar-ı muavenetin vekaletçe bilinmesi mühim olması noktalarından muvaffik olacağı cihetle lazım gelenlere tebligatta bulunulmasını rica eylerim efendim.
8 Mart 338
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
İmza: Dr. Rıza Nur
K-l172 11 Mart 1338
Hzjzı 14. III. 38
(Kız. Arş. KI. 121)
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, özellikle gıda malzemeleri dağıtımında savaş
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koşullarıyla gelen yoksulluğun yol açabileceği olası suistimalleri önlemek
amacıyla bir de Dispanserler ve Aşhaneler Müfettişliği kurmuştu. Kimi zaman doktorlara verilen denetleme görevi içinde Cemiyet yetkilileri halka ve
göçmenlere yapılan yardımları yerinde saptayıp Merkez'e gönderiyorlardı.
Böylece yapılan yardımların yerini bulmasında bir kontrol mekanizması
oluşturulmuştu. Aşağıda bir örneğini verdiğimiz tablo, Davutpaşa Kışlası'nda değindiğimiz göçmen yardımı denetlemesini göstermektedir (Ek-22) :

Davutpaşa Kışlası'nda İskan Edilen Muhacirine İta Edilen
Ekmek ve Yemek

20 Mayıs-25 Mayıs

Ekmek Sarfiyatı.

Yemek-Kepçe

Sarfiyatı

3.551okka

Aşhane 25 Mayıs'ta
küşad edilmiştir.

337 tarihine kadar
25 Mayıs-31 Mayıs 337

7.806

15.600

Haziran 337

45.349,5

75.500

Temmuz 337

51.678,5

76.650

Ağustos 337

54.626

83.730

Eylül 337

49.044,5

65.000

Teşrin-i Ewel

11.135

Aşhane

kapanmış yalnız

dullara ekmek verilmiştir
Yekun

316.480

223.190

.Ekmek ita edilen nüfus işbu adedin iki mislidir.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Dispanserleri ve Aşhaneler Müfetttişi Dr.
(imza)
(Kız. Arş. KI. 121)
Gezici hekimlerse merkez ünitelerin çevresindeki kentlere, kasabalara,
hatta köylere giderek özellikle sıtma tedavisinde büyük rol oynuyorlardı. Yunanlıların işgal ettikleri yerlerdeki tahribat sonunda insanların sığınabilecek298

leri konutu bile kalmadığından, sağlıklı yaşam koşulları hiç söz konusu değildi. Hastalıkların yayılması bunun doğal bir uzantısı olduğundan, bu gezici hekimlere her zamankinden çok gereksinme vardı.

Resim - 67 : "Yunan itisafatından

Hilal-j Ahmer marifetiyle kurtarılıp Yalova'dan

istanbul'a nakledilen muhacir kafilelerinin "Gül Nihai" vapuruna irkab ameliyesi"

Anadolu'daki Yunan işgalinin boyutları, Türk halka yapılan zulümler,
bunlar karşısında halkın çaresizliği, Kurtuluş Savaşını anlatan pekçok yapıtta yer almaktadır. İtilaf Devletleri'nin desteğini arkalarında hisseden Yunanlılar'ın, Anadolu'da halka yaptıkları kötülükleri çok ileri götürmeleri karşısında zaman zaman duruma çözüm arayan yerel yetkililer, Hilal-i Ahmer'i
bu duruma büyük devletlere yansıtabilecek umut kaynağı olarak görmüşlerdir. Örneğin, Aydın Belediye Başkanı, buradaki Hilal-i Ahmer ünitesinin
başkanı Esat Hoca'yı yanına alarak İstanbul'a gitmiş, İtilaf Devletleri temsilciliğine baş vurarak durumu değerlerı.dirmek üzere bir inceleme heyeti istemişti. Böyle durumlarda uluslaraarası bir kurum olarak kabul edilen Hilal-i
Ahmer'in başvurusunu dikkate almazlık edemiyen büyük devletler, ister istemez bölgeye Uluslararası Salib-i Ahmer Komitesi temsilcisini, ayrıca da İn299

giliz, Fransız ve İtalyan delegelerini de içeren bir heyet göndermek zorunda
kalmıştı. Bu heyet, daha Aydın'a varmadan Kumla-Gemlik çevresindeki
gözlemleriyle yetinmiş, kanısının buradaki Yunan harekatının Müslüman88
lar'ın tümünü yok etmek olduğunu duyurmuştu .

Resim - 68 : "Firar eden Yunanlılar tarafından

medeniyet (!I) aşısıyla aşılanan yani

ihrak ve tahrib edilen güzel, mamur ve bahtiyar "UŞAK" şehri alevler içinde iken."

Yunanlılar'ın yenildikten sonra çekilirken çıkardıkları yangınlarsa, her
bölgede halkın perişanlığını daha da arttırmıştı. Batı Anadolu'da İşgal boyunca Yunanlılar'ın elinde kalıp da yakılıp yıkılan kasabaların sayısı bini aşmıştı. Bunlar, bir zamanların güzel, sevimli, verimli yerleşim merkezleriydi.
90.000 nüfüslu Manisa 40.000 nüfuslu Kasaba (Turgutlu), 31112 nüfuslu Salihli, 38000 nüfuslu Alaşehir, uluslararası Salib-i Ahmer ve Himaye-i Etfal
Cemiyetleri adına o yörede ayrıntılı inceleme yapan Mösyö Henry tarafından
fotoğraf1anmıştı. Yapılan gözlemler üzerine yazılan raporlarda da buralarda
89
bir kaç evin dışında her yerin harab olduğu anlatılmaktaydı . Bu gözlemler
üzerine Türkler'in Yunanlılar'dan geri aldıkları Kocaeli-Sarnanlıdağ Yarıma300

dası civarına Mehmet Emin Bey başkanlığında bir Hilal-i Ahmer heyeti gönderilmiş, Yunanlılar'ın yakıp yıktığı İzmit ve çevresindeki halkın da yine Cemiyetin tahsis ettiği vapurlarla tahliyesine çalışılırken, bu kötü durumda İs9o
tanbul'daki İngilizerin bile yadım elini uzattıkları gözlenmişti • Dahiliye
Nezareti de düşmandan kurtarılan bölgelerin onarımı için Hilal-i Ahmer'e
büyük görev düştüğünü bilmekteydi. Bu çerçevede, zarar ziyanın çok olduğu Mihalıççık bölgesinde ormandan ağaç keserek kış gelmeden köyleri yeniden yapmayla görevlendirdiği amele kıtaatını Hilal-i Ahmer'in gözetimine
91

koymuştu .
Çanakkale civarında Yunanlıların yakıp yıktığı yerlerin onarımı için de
her türlü malzeme gerekliydi. Bu malzemenin bir kısmı için aşağıdaki mektupla Hilal-i Ahmer'e başvurulmuştu :
(Ek - 23)

Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyaseti Aliyyesine
İngilizler' den mubaya edilen oluklu çinko levhalardan mikdar-ı münasibinin haneleri Yunanlılar tarafından ihrak olunan ve meydanda kalan Biga
Kazası' nın Pazar, Çavuş, Tepe-i Kebir, Hamiteli kariyeleri fukar-yı ahalisine itası esbabının istikmali Biga Kaymakamlığı'ndan işar edilmekle icra-yı
icabına müsaade buyurulması müsterhamdır efendim. Tahriratın 21 Teşrini evvel 39 tarih ve 615 numrosuyladır. Takdim
Çanakkale Valisi (imza)
Evrakça kayd edilmiştir.
Tarih: 27 Teşrin-i evvel 1339
Numrosu 914
Cevap tarihi 27 Teşrin-i evvel 1339 tarihli ve 340/365 numrolu tahrirat
ile cevap yazılmış olmağla hıjzı
(Kız. Arş. KI. 129)
Öteyandan, işgalden nasibini alan Sakarya yöresi, Türkiye'nin en verimli kesimlerinden biriydi. Yunanlılar'ın yakıp yıtığı, son damlasına kadar tahrib ettiği topraklar, Türkiye'yi besleyen topraklardı ve bunların harab olması, halkı yüzde yüz açlığa mahkum etmişti. Bu sıralar büyük bir olasılıkla Salib-i Ahmer adına yapılabilecek yardımı saptamak için Anadolu'da dolaşan
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Amerikan Yakındoğu Yardım Heyeti 'nden Amerikalı iki hanım (Miss Alen
ve Miss Billings), bu yörede dolaştıkları sıradaki gözlemlerine dayanarak
92
Şark-ı Karib Komtesi'ne aşağıdaki raporu yazmışlardı :
"İki Amerikalı Hanımın Müşterek Rapor Tercüme Sureti
"İkimiz de Anadolu'da Muavenet Cemiyetinde çalışıyorduk. Haziran'da
Ankara'ya geldik ve işimize sektesiz devam ettki. Temuz ve Ağustos aylarında Büyük Taarruz'dan sonra buradan binlerce muhacir geçti. Biz de Hilali Ahmer ile teşrik-i mesai ederek bir çoklarına paramız yettiği kadar muavenette bulunduk. Yunanlılar'ın Sakarya'dan Eylül'deki ricatından sonra hükümet, bitarafların tahrib edilen araziyi gidip görmelerini istedi; ve en yakında
olduğumuz için de bizi davet etti. Bizim de Darüleytam için Sivrihisar'da bazı kimselerle görüşmeye şiddetle ihtiyacımız vardı. Onun için bu davete icabet etmekle vazifemizi ihmal etmiş olmayıcağımızı hissettik.
"Her köyde istediğimizi görmekte ve istediğimizle görüşmekte tamamen
serbest bırakıldık. İçimizden biri Trakya'da doğmuş olduğu için lisanı iyi biliyordu. O doğrudan doğruya eşhas ile temas etti. Sokaktan rastgele birini intihab ederek görüşüyor, diğer biriyle evine gidiyor, ve köyü terk etmeden
evvel ya muhtarıyla, yahut da mekteb hocasıyla görüşmeye gayret ediyorduk. Pek çok kimse Türk köylüsünün namuskarlığını ve sadıklığını ikrar eder, bizim de nazarı dikkatimizi bu şiddetle celb eder oldu. Hikayelerini mübalağsızca, sade bir suretde anlattılar. Mesela: Oğlakçı köyünde bahs ettikleri "Avrupa ismindeki bir adam" ve bir başka ihtiyar kadının da eşyalarından bahs ederken gördüğümüz sade dilliğini hatırlıyoruz: "Bir çokları bizim
dilimizi konuşuyorlardı. Birincisine: Oğlum! Oğlum! Bunu bana ne için yapıyorsun. dedim, o da birşey yapmadan çekildi. Fakat başkaları geldi ve her
şeyi aldılar" dedi. "Demek ki bazıları merhametli idi" dedik, "Evet, ne yalan
söyliyeyim, bazıları merhametliydi" cevabını verdi.
"Birimiz köylülerle konuşurken ötekiler harabelerin içinde istedikleri gibi dolaşıyor ve fotoğraflar alıyorlardı. Göze gözüken şeylerin tercümana ihtiyacı yoktu. Hele o gözler, Fransa'nın harabeye çevrilmiş vilayetlerine alışık olursa! Evlerin damları ve dahili tamamen yakılmış, taş duvarları kısmen
veya tamamen yıkılmıştı. Tarlalarda uzun siyah hatlı yanan buğdayların yer302

lerini gösteriyorlardı. Yamrı yumru olmuş ve yanmış bakır kaplarda hem
ateş, hem süngü nişaneleri görülüyordu. Köylüler kurtarabildikleri birkaç
avuç yarı yanmış buğday tanelerini gösterdiler. Bunları suda ıslatarak yiyorlardı, Çünkü bütün değirmenler muntazaman ihrak edilmişti. Alelumum bütün köyü o günden 3 hafta kadar idare edebilecek birşey kurtarabilmişlerdi.
Bundan sonra yiyeceklen yoktu".
Yine aynı iki hanım, dolaştıkları yerlerde halktan bazı kimslerele konuşmuş, ve bu kimselerin anlattıkları acıklı öyküleri aynen not ederek bir ibret
dersi olmak üzere Komiteye göndermişlerdi. Okuyucuya oradaki feci tablo
ve Hilal-i Ahmer'in üstlendiği sorumluluğun büyüklüğü hakkında fıkir vermesi için birbirinden pek farklı olmayan bu öykülerden birkaçını örnek veriyoruz:

KÖYLÜLERİN HİKAYELERİ
Melik: İlkiiyaret-ettiğimzi köy 100 hane, 95'i yakılmış. Köyün muhtarı; "bu bir intizam dahilinde yapılmış hareketti" dedi. "Çünkü evlerimizi yakmamalarını askerden rica ettiğimiz vakit "Bize emir böyle!" cevabını verdiler. Kadınlarla görüştüğümmüz vakit "İhtiyarlarımıza dokunulmadı. Fakat
genç kadınlarımız yakalandı ve bazılarının namusuna tecavüz edildi" dediler.
Bir ihtiyar erkek, "Kardeşimden para istediler, olmadığı için veremedi. Öldürdüler" dedi. Melik'ten birkaç koyun, öküz, inek götürülmüş ve köylülere
hiçbirşey bırakılmamıştır. Şimdi gıdaları yanmış buğdaydan ibarettir. Bu
köyde cami bomba ile tamamen tahrib edilmiştir. Yangın "su gibi birşey" ile
ika edilmiş imiş.
Oğlakçı: 50 hane, 4 hane yanmamış. Oğlakçı Melik karşısında küçük bir
vadinin ortasındadır. Duvarları kafi derecede haraptır. Fakat çamurdan, taştan, tuğladan oldukları için tamamiyle yanmamışlardır. Haşimoğlu Mehmet
köy yandığı sırada evini kurtarmak için uğraşırken ateşe atıldığını, fakat kaçarak kurtulduğunu anlattı. "İstidalarla köyün biraz aşağısında bulunan kumandanIarına gittik, fakat askerler onları yırttılar, göstermediler" dedi. Kadınlarla görüşüldüğü vakit hepsi münferiden veya müctemien gelen askerle303

rin para istediklerini, arzu ettikleri kadar bulamayınca dövdüklerini, hatta
başlarındaki ziynet altınlarını bile aldıklarını hikaye ettiler. (Bilhassa genç
kadınlar başlarına altınlarla müzeyyen bir tarz örtü bağlarlar).
Bir genç kadın dedi ki: "Kaçarken başımdaki 25 liralık altını kopararak
evin bir tarafına attım. Geri geldiğimiz zaman altınlarım ve her şeyim gitmişti. Kocamı da rehber olarak almışlardı. Hala ne geldi ne de bir haber alabildik. Benim namusuma tecavüz etmediler fakat arkadaşlarımın bazılarına taarruz ettiler, kaçan erkekleri götürdüler".
Mehmet'in hikayesi: Şafak zamanı birçok askerler gelmişler, evlere girmeye ve eşyaları otomobillere doldurmaya başlamışlar. Atları bayıra çekmişler, davarları toplamaya, kaçan kadınları yakalamaya başlamışlar, yanlarında
zabit yokmuş. Köylüleri de kumandanla görüşmekten menetmişler, sekiz erkek iki gece hapsedildikten sonra içlerinden üçü rehber olarak intihab edilmiş, Mehmet bunlardan biriymiş. Bütün seyyahatleri esnasında taht-ı muhafazada kalmışlar. 16 saat sonra Mehmet kaçmaya muvaffak olmuş ve geri
gelmiş. Fakat ötekilerden hiçbir haber gelmemiş.
Bir kadın anlattı: Askere gitmeyip geri kalan erkeklerin hepsi (erkeklerin çoğu askere gitmişlerdi) toplandıktan sonra kadılar ayrılarak namuslarına
tecavüz edilmiş.
Köyden ayrılacağımız vakit bir köylü Ankara'ya gitmemiş olduklarını
çünkü İstanbul'un böyle istediğini söyledi ve ilave etti: Avrupa'da bir yer,
yahut bir adam var değil mi? çünkü Yunan askerleri bize Avrupa her yeri yakın da Türk ordusuna birşey kalmasın diye emretti" dedi. Avrupa isminde bir
yer yahut bir adam!
"Bu köyleri ziyaretimizden beri Türk memurlarının bu köyler hakkındaki bazı resmi raporlarını okuduk. Bu raporlarda mündemiç vekayi bizimkilere mutabıktır. Şimdiye kadar 130 köyün: bu suretle tahrib edilmiş olduğunu
bildiriyorlar. Gördüğümüz 122 köyün halkı bizzat ziyaret ettiğimiz sekiz köyün aynıdır. Birçoğu yakılmış. PflTaveremeyen kadın yaralanmış ve öldürülmüştür. Kadınların namuslanna tecavüz edilmiş. Hem evlerde hem harmanlarda buğdaylar bililtizam yakılmış. Koyun davar götürülmüş ve öldürülmüştür.
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Hülasa : Köylerin tekmil ve sait-i taayyüşü tahrib edilmiştir. Kış geliyor.
Evvela ordunun kendisi iaşe edilmelidir. O zaten kendi yiyeceğinden

köyle-

re pek çok verdi. Eğer büyük bir gayretle teşebbüs edilmezse bu adamlar bu
kışı geçirmeye muvaffakolsalar
tur.

bile gelecek sene için hiç hasat ümitleri yok-

Bilmiyoruz, dünya harb-ı umuminin başında Avrupa' da yapıldığı gibi bu
tarz harbi meşru addediyor mu? Her ne olursa olsun,' ıstırab çeken kadın ve
çocuklara karşı merhamet hissedecek

alem-i İslama "Biz Türk olduğumuz

için bize yardım etmiyorlar" dedirtecek bir suretde harb edilecek mi?,,93.
Yabancı gözlemcilerin
na, Türk olmayanların

raporu Türk halkının s.efaletini dünya kamuoyu-

ağızından duyurmak açısından kayda değer bir be1-

geydi. Ayrıca, bu rapor, hiçbir ayrım yapmaksızın

tüm insanlığa

yardım

amacıyla kurulmuş, hatta Hilal-i Ahmer'in de esin kaynağı olmuş Salib-i Ahmer kurumuna da bir uyarı niteliğindeydi.
ce etkileyiciydi.

Köylülerin hikayeleri de son dere-

Savaşın her bölgesinde olduğu gibi, söz konusu yöreye de Hilal-i Ahmer
derhal bir heyet gönderdi. Köyleri tek tek dolaşan bu heyet, 43 köye çamaşır
1670 fanila, 450 çorap, 1000 metrepazen,

1000 Amerikan bezi, 440 adet

Amerikan don, 30.000 kilo buğday ile 5000 kilo tuz dağıttr.

BARIŞA DOGRU
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Kurtuluş Savaşı boyunca bütün merkez ve şubeleriyle halka her türlü yardımı sağlamakta seferber olmuştu. Bu mücadelenin Türk-Yunan
Yunanlılar'ın
ve kentlerinde

savaşı olarak sürdürülen

son aşamasındaysa,

yakıp yıkarak ayrıldıkları Batı Anadolu'nun
Cemiyet'e

daha güç görevler yüklenmiş,

geri çekilen

harap olmuş köy
örneğin, Yunanis-

tan' dan Türk esirlerinin gemilerle naklini sağlamak gibi güç işleri de üstlenmiş, ancak, zaferle gelen yüksek moralle kurum savaş yaralarının on arı lmasına dört elle sarılmıştı. Türk ordularınİn kesin bfere
1922' de Mudanya' da başlayan silahbırakışma
rakışma . 13 Ekim'de

imzalanırken

3 Ekim

görüşmeleri izlemişti. Silahbı-

barış koşullarının
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ulaşmalarını
Lozan'da

toplanacak

konferansta görüşüleceği, Trakya'nın da ulusal hükümete teslim edileceği
kararlaştırılmıştı.

Resim - 69 : "Yunanistan'da

bulunan türk esirlerinin bir kısmını memleketlerine

nakleden vapur"

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Trakya'yı işgal kuvvetlerinden
teslim almakla görevlendirilen Refet Paşa 19 Ekim'de İstanbul'a geldiğinde
Hilal-ı Ahmer Genel Merkezi'ni de ziyaret etti. Refet Paşa'nın kurtuluş savaşındaki katkılarından dolayı Hilal-i Aher Cemiyeti'ne övgülerle dolu te95
şekkür mesajı ilettiği bu ziyaret, Paşa'nın kente gelişinden sadece bir saat
sonra gerçekleşmişti.

İstanbul'da coşku ile karşılanan Refet Paşa, Cemiyet Merkezi'ne doğru
yol alırken Beyoğlu Caddesi'ndeki ünlü muhaHebici Tahir Usta tarafından
durdurulmuş ve bayraklarla süslenmiş dükkanına davet edilmişti. Kendisine
muhaHebi ikram eden Tahir Usta'nın o günkü kazancını Hilal-i Ahmer'e bağışladığını söylemesi üzerine, benzeri davranışlar için esnafı yüreklendirece96
ğini de düşünerek şu mesajı okumuştu :
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"Hilal-i Ahmer'e muavenet maksadıyla tertib edilen bu mükemmel müsamerede bulunmak şerefiyle mesudum. O Hilal-i Ahmer ki nerede yangın,
kıtal, harb ve felaket olmuşsa daima oralara koşmuş, fedakar gazilerimizin
yaralarını sarmış ve ihtiyaçlarına şitab etmiş müstesna ve insaniyetperver bir
müessesedir. Bizler bu sevgili bayrak altındabir tek kalbiz ve hepimizin kalpleri daima aynı suretde çarpar. Hazıruna ve bilhassa müessesenin sahibi hamiyetli muhallebici Tahir Usta'ya bipayan teşekkür ederim .."
Ankara Hükümeti, Hilal-i Ahmer Cemiyeti 'ni tam olarak benimsediğini
yurt çapında kanıtlamak istercesine, zaten her önemli adımında kuruma yer
vermişti. 1922 yılı Mart'ında barış ortamı aranırken barış görüşmeleri yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından Londra ve Paris'e gönderilen Dış İşleri Bakanı Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) de Avrupa'ya gitmeden önce İstanbul'da Hilal-i Ahmer Merkezi'ne özel bir ziyaret
yapmış, hatta kurumun 22 Şubat toplantısına da katılmış ve Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurtuluş savaşı boyunca gösterdiği yararlılıklar için teşekkürünü iletmişti. Bu kez de Refet Paşa'nın Kemal Paşa'nın Türk zaferini izleyen ilk Meclis söylevinde Cemiyet'ten övgü
97
ile söz etmesi hem Cemiyet'e verilen önernin altını çizmiş, hem de kurumun yeni Türkiye'de ulaştığı saygınlığın bir göstergesi olmuştur.
Öteyandan, Lozan'da toplanacak barış görüşmelerine kurtuluş savaşı
boyunca ulusal güçlerin bağımsızlık mücadelesini engellemeye çalışan İstanbul Hükümeti 'nin de katılma isteği, Osmanlı Saltanatının kaldırılışını zamanladı. 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile halifelik
ve saltanat birbirinden ayrıldı ve Osmanlı saltanatı sona erdi. Son Osmanlı
Padişahı Vahdettin, artık sadece Halife idi. Ne var ki, bu görevini güven içinde sürdüremiyeceği kuşkuları ile dolu ancak iki hafta geçirebiIdi. Kendisi
hakkında hiçbir yasal işlem başlatılmamış olmasına karşın, 17 Kasım günü
Dolmabahçe Sarayı'ndan kaçarak hala İstanbul'da demirli duran İngiliz gemisi Malaya'ya sığındi. İstanbul'daki İşgal Kuvvetleri Komutanı General
Harrington'a verdiği İngiliz Hükümeti'ne sığınma mektubunu "Halife-yi
Müslimin" olarak imzalamış olması (EK - 24), kendisinin artık Osmanlı Saltanatı'na yönelik bir iddiası kalmadığının göstergesiydi. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti hemen Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi)
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Bey'den Vahdettin'in halifeliği için bir hal fetvası alarak bu makama Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesi Abdülmecİt Efendi'yi atadı. Saltanatın kalJiırılmasıyla iki yıldır süregelen Ankara - İstanbul ikilemi, İstanbul yönetiminin tarihekarışmasıyla son bulmuş, ulusal egemenliğin yansıdı ğı Türkiye
Büyük Millet Meclisi 'nin ülkenin tek egemen gücü olduğuna ilişkin hiç bir
tartışma kalmamıştı.

TÜRKİYE HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ
Saltanat'ın kaldırılmasından iki gün sonra, kuruluşundan beri Osmanlı
Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak anılan kurum, aşağıdaki bildiriyi yayınlayarak adının "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti" olarak değiştirildiğini duyur98

dU :

"Merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla
Osmanlı Devleti 'ne nihayet verilmesi ve saltanat-ı milliyenin teessüs etmesi
üzerine 2 Teşri-i sani 1338 tarihine müsadifPerşembe gününden itibaren Cemiyetimiz, Türkiye Devleti ünvanına izafeten "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti" ve mecmuamızın da "Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası" adı resmiyet
kesb etmiştir".
Türk ulusunun kurtuluşu ve bağımsızlığı için verilen yaşam savaşının ilk
anından beri ulusal güçlerin yanında olan ve Türk ordusuna destek verip
Türk ulusuna yardım eli uzatan Hilal~i Ahmer Cemiyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin kararlarına en içten destekle katılacağını kanıtlamakta da hiç
vakit kaybetmedi. Yapılan isim değişikliğinin yansıtılabileceği yazışma kağıtlarını bile beklemeksizin, eski kağıtlarındaki başlıklardan "Tah!-ı Himayei Mülukanede" ve "Osmanlı" sözlerini kalemle karalayarak yazışmalarını
sürdürdü (Ek - 25).
Bu ivedi davranış, değindiğimiz tarihe kadar artık dış ülkelerde de apolitik ve uluslararası saygın bir kurum olarak tanınmış Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne politik destek vereceğinin de bir yansıması sayılabilir. Nitekim, Meclis 'in de değinilen niteliklerinden dolayı Cemiyet'ten beklentileri vardı. Bu beklenti Meclisle Cemiyet arasında savaş sı308

rasında süregelen birlikteliğin savaş sonrası daha da güçlenmesi çerçevesinde gerçekleşti. Mustafa Kemal Paşa, Meclis Başkanı olarak yaptığı birçok
yurt gezisinde Hilal-i Ahmer Cemiyetine ve onun kurtuluş savaşı sırasındaki katkılanna yer verdi. çoğu kez gezilerinde Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezlerini ziyaret edip konuşmalar yaparak cemiyetin ve Türk kadınının savaştaki yararlılIklanndan birlikte söz etti. 1923'te eşi Latife Hanım ile Konya'yı ziyareti sırasında, 23 Mart günü Hilal-i Ahmer Kadınlar Şubesi'nde verilen çay ziyafetinde hanımlara seslenirken;
"... Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin, ve bilhassa bu ulvi cemiyette pek büyük bir faaliyet ve dirayetle ibraz-ı fedakari eyleyen muhterem hanımlanmızın harekat-ı askeriyede, Milli Mücadelenin muvaffakiyete isalinde gösterdikleri himmet ve muavenet, orduya yapılan hizmetlerin kıymetlilerinden birini teşkil etmektedir. Ordunun Başkumandanı sıfatıyla heyet-i aliyyelerine
takdim-i teşekkürat eylerim. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da
azimkarane çalışarak memleketimize daha çok hizmetler ifa edeceğinize
eminim ... Bu meyanda en ziyade tebcil ile yad ve daima şükran ile tekrar yad
edilmek lazım gelen bir himmet vardır ki, o da.... Anadolu köylü kadının fevkinde kadın mesaisi zikretmek imkanı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını "Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi halasa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar himmet gösterdim diyemez"
sözleriyle,99 Kurtuluş Savaşından sonra Türk kadının hak ettiği yeri alması
için gerçekleştirilecek eşitlik adımına doğru yol alırken, Hilal-i Ahmer çalışmaları ile paralellik kurmuştur.
Cumhuriyet Türkiyesi'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı ender kurumlardan biri olan Hilal-i Ahmer, yeni Türkiye'ye gereken her türlü
yardımı sergilemekten kaçınmamıştır.
Savaş boyunca üstlendiği güncel yaşamla ilgili, doğal afetlere ve sağlığa
yönelik bütün güç görevlerini savaştan sonra da sürdürmüştür. Halkın yeniden ve süratle normal yaşama dönmesi için köylerin inşasından biran önce
onu sürekli yardıma bağımlı. olmaktan kurtaracak tarımsal girişimlere kadar
uzanan çeşitli etkinlikler başlatmıştır. Lozan'da kararlaştırılan Türk-Rum
halklarının değişiminde (Ahali Mübadelesi) ağır yükler üstlenmiştir.
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Resim - 70 : "Hasankale

Kasabası'nda

Gazi Paşa Hazretleri'nin

hareket-i arzdan sakatlanan ebniyeler önünde
felaketzedegan

halkla hasbıhali."

Bir kez daha vurgulamak gereken nokta şudur ki Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1911' de yeniden yapılanmasında hazırlanan nizamnamesi bile değiştirilmeden Genel Merkez'in Ankara'ya taşındığı 1925 yılına kadar aynılığını korumuştur. Türk dilinin sadeleştirilmesi için yoğun çalışmaların sürdürüldüğü
1935 yılında da Atatürk'ün önerisi üzerine Kızılayadını almıştır. Bu özel durumun nedeni düşünülünce şunu anımsarız: Atatürk, Türk devrimi ile Türk
ulusunu herhangi bir ulusun kültürel emperyalizminden kurtarıp evrensel değerlere ulaştırmak istemiştir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti de kuruluşundan beri
evrensel bir kurumdu. Kardeş kuruluş Kızılhaç ile temasları ve uluslararası
ilişkileri Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni beşeri, kültürel ve teknolojik gelişmelere açık, her birinden uluslararası boyutlarda yararlanır duruma getirmiştir.
Özündeki hümanist, evrensel değerler dolayısıyle Hilal-i Ahmer Cemiyeti,
bir bakıma batı yeniliklerinin doğuya tanıtıcısı bile olmuştur. Bu bağlamda,
Cumhuriyet'e geçiş aşamasında Osmanlı Kurumlarının tasfiyesinde Hilal-i
Ahmer, geçmişe bir köprü değil, geleceğe uzanan bir umtu, bir yardım eli
olarak bırakılmıştır.
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Giriş Ek - 2b
Lüccetül Ulema, Muradabad (Hindistan)

25.7.1914

No. 896

Muhasebeden sual
Muhasece görülmüştür
Delhi Nasyonal Bank Marifetiyle Sorulan
(200) lira Haziran 1328'den sene nihayetine
kadar vürud etmediği kayden sabit olmağla
maruzdur.
fi 1 Eylül 28
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Ek. 1/1

DR. ABDULLAH BEY l'ARAf'lN[)AN
CENEVRE'DE IMZALANAN
KlZILAY'IN KURULuŞ l'AAHHC,TNAMESI

Dr. Abdullah Bey tarafından Cenevre'de

imzalanan Kızılay'ın Kuruluş taahhütnamesi
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Ek - 1/2
Cenevre Sözleşmesi'nden:
"Yedinci Madde: Müteharrik ve sabit hastahaneler ile bir
de sevk-i mecrühin ameliyatı için alemet-i farika olmak üzere
şekl-i vahidde bir bayrak kabulolunacaktır

ve bu bayrak da-

ima devlet sancağı ile beraber çekilecektir. Bitaraf halde bulunacak zevatın kollarına ta'lik olunmak için dahi bir alamet-i farika kabulolunacak

ki anın i'ta ve tevzii idare-j askeriyeye mu-

havve i olacaktır. Bayrak ve kolluk beyaz zemin üzerine mevzu kırmızı çalipadan ibarettir."
Kızılay ve Kızıl Haç'ın Milletlerarası Kaynakları, Sözleşmeler, Tüzükler, Kararlar, TOK, Ankara, 1964, s. 15.
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Ek -I/2a

"Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kendi tarafından bir bedel mukabilinde verilmek üzere bir nevi nişan ihdas etmek tasawurundadır. Bu tasawur

başlıca iki itirazı mucib oluyor, Ewela

nişan vesair bir alamet-i fahire itası hukuk-ı mukaddese-j padişahiden olduğundan, hiçbir kimse ve hata devletin bir dairei resmiyyesi bile bu selahiyyeti haiz olamaz. Saniyen, liyakat
ve istihkak değil, fakat para mukabilinde verilen bir nişanın ne
itibarı, ve ne de kiymet-i maneviyyesi kalamıyacağından

ih-

das ve tesisi devletçe münasib olamıyacağı gibi; kadr-ü haysiyetini tanır hiçbir adam dahi bu misillu bir alamet-i fahire talebinde bulunamaz".
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Ek - 2b

Hilal-ı Ahmer Cemiyeti'ninbir

alamet-i fahire tertib ve imal

ettirmek tasavvurunda bulunduğuna dair kararnamesi ile alamet-i mezkurenin resimleri üzerine esas madde karin-i tasvibi ali olmadığı ve bu bab-da mütalaa-j mahsusa-j acizanemin
iş'arı emr u ferman buyurulduğu iş'arı atufilerinden müsteban
olmuş ve kararname ile resimler dahi mütalaa ve muayene
olunmuştur. Bu madde hakkında Avrupa'ca cari olan muamelata göre bu bab'da olan mulahazaları Hariciye Dairesi'nde istihdam olunan

müşavirlerden

istifsar olunması üzerine ol

bab'da olan mütalaalarını mübeyyin verdikleri varaka manzuru dekayık mevfur-u hazret-i şehinşahi buyurulmak üzere leffen arz ve takdim kılındı. Mütalaasından
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müstefad olacağı

Ek - 2b
üzere nişan, vesair bir alamet-i fahire ita'sı münhasıran hukuk-ı mukaddese-j hazret-i padişahiden olduğundan ve hiçbir
kimsenin ve hatta devair-i resmiye-i devletten bile birisinin bu
selahiyeti haiz olmıyacağı ve bir de böyle mikdarı muayyen
akçe mukabilinde verilen bir nişanın haysiyet-i zatiyye olsun
olmasın akçesini veren almağa muktedir olacağı cihetle bittabi itibar ve kıymet-i maneviyyesi kalamıyacağı, derkar idüğünden bunun ihdas ve tesisi devletçe münasib olmayacağı, bildirilmiş ve binaberin bu maddenin nezd-i hakayık-i vefd-j hazret-i veliyülnimette tasvib ve tervic buyurulmaması mahz-ı isabet bulunmuş olmasıyla mezkur kararname ve resimlerin iadesine iptidar kılındı efendim.
Saffet fi 9 Nisan sene (12) 95 (1879)
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Hilal-i Ahmer Cemyeti'nin 327 Senesi'nde Teşekkül Eden
Merkez-i Umumi Hey'eti
Asaduryan Efendi

Nafıa Turuk ve Neabir Müdir-i Umumisi

Avram Naum Efendi

Dava Vekili

Ethem Pertev Bey

Eczacı

Esat Bey

Tıp Fakültesi Serriyat-ı Ayniye Muallimi

Besim Ömer Bey

Meclis-i

Umur-ı

Tibbiye-i

Mülkiye

ve

Sıhhiye-ı Umumiye Reisi
Besalya Efendi

Ayandan

Bahattin Şair Bey

Tıp Fakültesi Tıbb-ı Kanuni Muallami

Haydar Bey

Daire-i

Umur-ı

Sıhhiyye

Tahrirat Kalemi

Müdürü
Diran Kelekyan Efendi

Sabah Gazetesi Sermuharriri

Rasim Paşa

Mekteb-i Tıbbiye Nazır-ı Sabıkı

Rıfat Bey

Meclis-i Umur-ı Sıhhiyye Azasından

Ruhi el Halidi Bey

Kudüs Mebus-ı Sabıkı

Salih Bey

Hariciye Umur-ı Siyasiye Müdürü

Saffeti Ziya Bey

Muharrir

Talat Bey

Dahiliye Nazır-ı Sabıkı

Abidin Bey

Sıhhiyye-i Askeriye ikinci Şube Müdürü

Akil Muhtar Bey

Meclis-i Umur-ı Sıhhiye Azasından

Ali Galip Bey

Mekteb-i Tıbbiyye-i Askeriye Müdür

Faik Dellasuda Paşa

Reis-i San i-i Fahri

Fuat Bey

Meclis-i Umur-ı Sıhhiye Azası

Kasım izzettin Bey

Daire-i Umur-ı Sıhhiye Müfettiş-i Umumisi

Kamhi Efendi

Muteberan-ı Tüccardan

Keresteciyan Efendi

Osmanlı Bankası Müdiranından

Kerim Sebati Bey

Doktor
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Kemal Ömer Bey

Muteberan-ı Tüccardan

Lambiki Paşa

Sıhhiye-i Askeriye Müfettişi

Mehmet Ali Bey

Bahriye Tabip Miralaylığından

Muhiddin Bey

Miralay

Nafiz Paşa

Mirliva

Ek. II/tb
327 Senesinde Teşekkül Eden Birinci Heyet-i idare
Reis :

Rıfat Paşa

Reis-i Sani :

Prens Abbas Paşa

Reis-i Sani :

Talat Bey

Müfettiş-i Umumi:

Mehmet Ali Bey

Başkatip:

Rıfat Bey

Muhasebeci:

Kemal Ömer Bey

Veznedar:

Fuat Bey

Veznedar Muavini:

Ethem Pertev Bey

Katip Muavini :

Haydar Bey

Katip Muavini:

Metır Nigar Bey

Salname, s. 50-51
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Ek.II/2
"Hilal-J Ahmer Cemiyeti Muhaberat ve Muraselatının Posta ve Telgraf ücüratından istisnası Hakkında Kanun-J Muvakkat*
Madde -i Münferide

: Hilal-i Ahmer Cemiyeti

Merkez-i

Umumisi ile vilayatta bulunan şubelerinin aralarında cereyan
edecek telgraf muhaberatı ve cemiyetçe ianeten cem olunan
eşya ve nukut ile ianat ve sevkiyatına müteallik gönderilecek
evrak-ı matbua ve muharrerat, telgraf ve posta ücretlerinden
muaftır.
işbu madde-i

muvakkata-i

kanuniyenin Meclis-i Mebu-

san'ın küşadında kanuniyeti teklif olunmak üzere muvakkaten
mevki-i icraya vaz'ını irade ederim.
26 Zilkade Sene : 1330 ve
24 Teşrin-i Evvel Sene: 1382
Mehmet Reşat
Posta ve Telgraf ve

Maliye Nazırı Sadrazam

Telefon Nazırı

Abdurrahman Kamil

Mosuros

* Takvim- Vekai'nin 1 Zilhice 1330 ve 29 Teşrin-i Evvel
1328 tarihli nüshasıyla neşrulunmuştur.
Salname : s. 77
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THE' RED CRESCENT SOCIETi KARACH! BRANCli
MIR AYUBKHAN Bar.aı ••aw•
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The Manager pmenis Iıis
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TELGRAFNAME
Dersaadet Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumiyesine
Harbiye Nezareti'yle Sıhhiye Müfettişliği'nin gösterdiği lüzuma binaen beş günden beri idare-i acizide bulunan sabıkan Çerkezköyü ve Ayastafanos Hilal-i Ahmer Heyeti elyevm ispartakule'de

ifa-yı vazife ediyor.

Her türlü levazımattan mahrum olan Ispartakule istasyonu'nda barınmak için herhalde Merkez-i Umumi'nin
teshilat göstermesi elzemdir. Kömür ve erzakın mümkün mertebe süratle irsali labüd bulunduğundan erzakın memur-ı mahsusuyla kömürün de bura istasyonundan alınmak Qzere Şimendifer Kumpanyası Direktörlüğü delaletiyle taht-ı temine alınması vücub-ı ehemmiyetle maruzdur / 16 Teşrinisani 1328
Ispartakule Hilal-j Ahmer idare Memuru Nizamettin
Müsaraaten ve acilen Müfettiş-i Umumi Mehmet Ali
Beyefendi'ye
16 Minh
icabı ifa edilmiştir
Hıfzı
Kız. Arş. Klas. 129
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Ek IV/2
Hastahane'yi ziyaret edenler tarafından defter-i mahsusuna
kaydolunan mutalaattan bazıları :
"Dar-üI Fünun Hastahanesi'ndeki

mecruhini ziyaretimde cüm-

lesini rahat bir halde bulduğuma ve mecruhin-in gerek iaşe ve gerek tedavileri hususuna memurin ve etıbba taraflarından itina olunduğuna memnun oldum.
31 Teşrin-i Evvel Sene 1328 Sadrazam Kamil"
"Hilal-ı Ahmer Dar-üI Fünun Hastahanesi'nde

gördüğüm inti-

zamdan ve mecruhine karşı gösterilen hüsn-i muamele ve tedaviden dolayı hastahane

heyet-i tıbbiye ve idaresine alenen arz-ı

şükran etmeyi bir vecibe-i zimmet biliriz. Cenab-ı hak say-ı vakiyi
meşgur etsin.
Dar-üI Funun Müdür-ü Umumisi Sami"
Kadırga Hastahanesi Özel Defterinden seçmeler:
"intizam

ve idareye

kaabiliyetimiz

olmadığını

düşünerek

mey'us olurken Kadırga Hastahanesi'ni ziyaretim azim ve himmet
ile bizde de pek büyük şeyler yapılabileceğini
oldum.
25 Teşrin-i Evvel 1328

ispat etti. Müteselli

Hüseyin Cahit (Yalçın"

Kadırga Hastahanesi:
"Hilal-i Ahmer'in Kadırga Hastahanesi'nde Anadolu kardeşlerimize bir yurt, yaralarını saran ve aynı zamada onlara şefkat ve
hayat veren bir yurt buldum. Memleket
mecruh oldukları zaman bu kadar
malarına

pek memnun

çocuklarının

hasta ve

samimi ve sıcak bir yer bul-

oldum. Hilal-i Ahmer'in

muvaffakiyetini

teşkil eden bu hastahanenin emsalini çoğaimış görmek isterdim.
2 Kanun-ı Evvel 328

Halide Edip (Adıvar)"

376

Ek LV/2 Devam
"Osmanlı

ve Hint Hilal-i

Ahmerlerinin

müşterek

sayının

hasılasını Kadırga Hastahanesi'nde görmekle fevkalhaat memnun
oldum. Bu kalbi ve ciddi say'ın istikbalde de maddi ve manevi
yaralarımızı sür'atle tedvi edeceği ne ümitvarım. Cenab-ı hak her
vakit, her hususta böyle fedakarane

çalışıldığını

görmekle hep-

imizi sevindirsin.
3 Kanun-ı San i 328

Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Enver"

"Hastahane'de

olduğumuz

görmüş

intizam-ı

dolayı bütün heyet-i kirama teşekküratımızı
müesseselerin

vatanımızda

çoğalmasını

fevkaladeden

arz eder ve bu gibi

ezcan-ı dilden temenni

eylerim.
Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi Veznedar ve
Katibersi Nezihe"
"Kadırga Hastahenesi'ni ziyaretimizde müşahade eylediğimiz
esar-ı tekemmül ve hastalara ibzal edilen ihtimam ve muavenet-i
şifasazi bilhassa nazar-ı dikkatimizi celb eylediğinden hastahane
heyet-i sıhiyesine

karşı duyduğumuz

hissiyat-ı şükranı buraya

kayd etmekle müftehir oluyoruz.
Sahra Sıhhiye Müfettiş-i

Müşaviri Tabip

Maiyetine Memur

Umumisi Ferik

Mirliva

Tabip Yüzbaşı

Emin

Witting

Şükrü Asım

Salname s. 126-133

377

Ek IV/3

~~

... ~-_._--_._.-._-~-, •.. .._,

_.~..-

_-.-._ ..

_--_ -_ ..-

__ .. ,.-_._- ..__ ..__ ._ .•.. _ ..-..•-----_._--

.Y'; .....•
"

/'

IL.

,I

1:/

o '
i

378

/

Ek IV/3
istanbul Hilal-iAhmer Merkez-i Umumiyesine
Menzil Heyet-i sıhhiyesinden Abdülkadir Bey'le görüştük. Ahval ile mütenasip surette ve muntazam bir program dahilinde ifa-yı
vazifeye mübaşeret olunduğu maruzdur efendim.
9 Teşrin-i Sani 328
Ayastefanos'ta

Çerkezköy

Hilal-i Ahmer Mutfak Memuru Namına
Yusuf
Kız. Arş. KI. 129
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Ek IV/4
TELGRAFNAME
Der-Aliyye Hilal-j Ahmer Merkez-i Umumisine
Kolera burada bütün manasıyla icra-yı hükm ediyor. Vesait-i
sıhhiyeden
madık.

mahrumuz bir dezenfekte

Eli kolu bağlı oturmakta

müşküldür.

Vazife

tebeddül

eti.

makinemizi bile hala ala-

: Mevkiimiz
Herhalde

gayet vahim
icraat-ı

ve

sıhhiye

intizarındayız. Zira bizim de hayatımız tehlike tahtındadır Ferman.
1 Teşrin-i San i 328
Ayastefanos Hilal-i Ahmer
idare Memuru Nizametlin

Kız. Arş. KI. 129
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Ek lV/S
Bab-ı Ali
Hariciye Nezareti
Umur-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumisi

Hülasa:
ingiliz Salib-i Ahmer

Aded

Heyeti Hakında

378-2408
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine
Saadetlü Efendim Hazretleri :
Mesajery Maritime Kumpanyası'na

mensup Nijer Vapuru'yla

Marsilya'dan

hareket etmiş ve şehr-i hal-i Efrencinin yirmisinde

Der-saadet'e

muvassalatı mukarrer bulunmuş olan ingiliz Salib-i

Ahmer Cemiyeti için hıfzussıhhaya muvafık bir mahallin sür'at-i tedariki ve gelir gelmez ifa"yı vazifeye mübaşeret edebilmeleri

için

icab eden tedabire şimdiden tevessül olunması lüzumu ve hey'et-

i mezkurenin gerek mecruhin ve gerek muhtacin için icab eden
malzemeyi beraberlerinde getirdikleri Londra Sefaret-i saniyyesinden varid olan telgrafnamede

iş'ar kılınmış olmağla icra-yı icabına

himmet olunması mütemennadır.
Iilesi'yle Şehr-emanet

Keyfiyet Harbiyye Nezaret-i Ce-

(belediye)-i

Aliyyesi'ne

bildirilmişti.

Emrü-

irad9 efendim hazretlerinindir.
Hariciye Nazırı Namına

3 Teşrin-i sani 328

Müsteşar
Fen encümenine/3 Teşrin-i Sani 328

imza

ingiliz Salib-i Ahmer Heyeti (için) şimdiden ittihaz olunacak tedabir ve mevadd :
1. Hey'et alafranga ayın yirmi ikisinde istanbul'a mevasalat
edeceğinden istikballeri ve ikameleri için Haydar Beyfendi'ye malumat verilmesi

383

Ek IV/5 Devam
2. ingiliz Salib-i Ahmer Hey'eti yalnız mecruhin-i tedavi edecekleri cihetle bu bab da bir mahal ta'yini için Harbiye Nezareti ve
bil-hassa Sıhhiye-i Askeriye ile müzakere eylemek üzere Hilal-i
Ahmer Murahhası Akil Muhtar Bey'in memur edilmesi
3. Çadırları, ambulansları

olup olmadığı bilinmediğinden

mahallin şimdiden tedariki ve tayini
de bir yer tasarlanması

bir

müşkül ise de her iki süretle

161
Malumat itası Kazım Bey'e
Haydar Bey'e tezkire yazıldılS Teşrin-i Sani 328
Akil Muhtar Beyefendi'ye tezkire yazıldı)?
Kız. Arş. KI. 161
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EklV17a
Şehremaneti
Beyazid idaresi Müdüriyeti
Heyet-i Tahrir Kalemi
Umumi:
Hususi : 41
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyesine
Üsküb Muhacirin idaresi baş katibiiken

Dersaadet'e

hicret

eden Remzi Efendi düçar olduğu zaruret-i fevkaladen bahisle tehvin-i (kolaylaştırma) maişetini medar olmak üzere Hilal-i Ahmer
Cemiyeti muhteremesi namına vuku bulan çamaşır siparişlerinden
kendisine dahi itası iltiması için dairenin vesatatına müracaat etmiş ve mümaileyh şayan-ı himaye ve merhamet bir derecede fakru haliyle beraber hüsn-ü hulk ve siret-i ashabından olduğu bittahkik anlaşılmış olduğundan isaf-ı (birinin taleb ve ricasını kabul ile
istediğini icra etme) müstedasına şayane-i müsaade-i aliyye-i kerimaneleri ricasıyla te'yid-i ihtiram olunur efendim.
12 Nisan 330
Beyazid Dairesi Müdürü
imza
Kız. Arş. KI. 117
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Ek IV17b
işbu tarihten on beş gün mukaddem Edirne'den hicret ederek
karyemizde sakin bulunan dilsiz ve sağır Abdulah nam şahsın hiçbir taraftan medar-ı ma'şiyeti ve bakacak kimsesi olmadığından
sefil-i sergerdan ve muhtac-ı muavenet bulunduğunu mubeyyin işbu ilmuhaber makam-ı 'aidine takdim olunmak üzere merkuma ita
kılındı.
31 Temmuz 329
Muhtar-ı San

Muhtar-ı evvel
Muhacirin Komisyonu'na

12 Ağustos

Merkez-i Umumi'nin emri üzerine
doğrudan doğruya muhasebeden
yüz elli kuruş verilmiştir
12 Ağustos 329
Kız. Arş. KI. 117
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Constantinople, Il1".()ctobre/ı
'Novambra;
1912~
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Ek IV/Sb
Bab-ı Ali Hariciye Nezareti
Umur-ı Siyasiye Müdüriyet-i
Umumisi
Adet: 24154-347
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Celilesine
Hülasa : Pire'de tevkif olunan etıbba hakkında
Maruz-u çakerleridir
10 Teşrin-i ewel327

tarih ve 347 numrolu tezkire-i asafhane-

leri cevabıdır:
Romanya varupurunun

Pire'de bulunduğu sırada tevkif olu-

nan doktor Hasan Fehmi ve Abdullah Cevdet ve Operatör Mehmet Emin Beylerle memur Cemalettin Efendi'nin derhal salıverildiklerini Hükümet-i Yunaniye tarafından beyan edilmiş olduğu ol
babtaki teşebbüsata
sefaretlerinden

cevaben der saadet Almanya ve Romanya

bildirilmiştir.

OLbabta emrü ferman hazret-i men lehl-ül emrindir
Fi. 24 zılkade 330 ve 1i 21 Teşrin-i ewel 328
Hariciye Nazırı Namına
Müsteşar
imza
Kız.Arş. KI. 07
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Ek IV/IOa
8ab-1 Ali
dahiliye Nezareti
SURET
Gayret Müsaceldir

Dahiliye Nezaretine

Mürefte ve Şarköy kazalarıyla bu livaya merbut kurada hareket-i arz ile onun tevlid ettiği hariklerden musab olan ahalinin kesretine mebni iskanlarına kifayet edecek derecede çadır tedarikinde müşkülata tesadüf edilmekte ve barakalar inşası ise biraz vakte muhtaç bulunmakta olduğundan ve ikinci ordu kıtaat-ı askeriyesinin hal-i seferberide bulunmalarına mebni mezkur ordudan çadır
ahzı da bizzarure mümkün olamıyacağından,

musabinin sefaletIe-

ri imtidad etmemek üzere Dersaadet'ten mikdar-ı kafi çadırların tedarik ve Mürette ve Şarköy'üne

acilen sevk ettirilmesi ve taraf-ı

acizime de malumat ita buyurulması maruzdur.
27 Temmuz 328 (1912)

Edirne Valisi: Halil

Kız. Arş. KI. 335/1
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Ek

v/ı
OSMANlı

HiLAL-i AHMER CEMiYETi HANıMLAR
MERKEZi ÜYELERi

Prens Abbas Paşa Refikası
Hariciye Nazırı Prens sait Halim Paşa Refikası
Merhum Hidiv ismail Paşa Kerimesi
Mahmut Muhtar Paşa Refikası
Nusret Beyin Refikası
Merhum Prens Osman Fazıl Paşa Kerimesi
Teşrifat-ı Umumiye Müdürü is mail Cenani Bey Refikası
Ayandan Ahmet Rıza Bey Hemşiresi
Hariciye Kalemi Mahsus Müdürü Ethem Bey Refikası
Mühendis Asadoryan Efnedinin Refikası
Ethem Bey Refikası
Vaşington Sefareti ikinci Katip ibrahim Bey Refikası
Rüsumat Tahrirat Müdürü Ragıp Bey Refikası
Dokor ilyas Paşa Refikası
Sadri Esbak Sait Paşa Kerimesi ve Nuri Bey Refikası
Ali Nizami Paşa Kerimesi ve ismail Paşa Refikası
Merhum Gazi Ethem Paşa Refikası
Teşrifat Nazırı Merhum ibrahim Paşa Refikası
Cebeli Lübnan Mutasarrıfı Kuyumciyan Paşanın Refikası
Ayandan Bohor Efendinin Refikası
Panceri Beyin Refikası
Şurayı Devlet Mülkiye Dairesi Reisi Tevfik Bey Refikası
Tevfik Daniş Bey Refikası
Nafıa Müsteşarı Sabıkı Cemal Bey Refikası
Merhum Cevdet Paşa Kerimesi
Hüseyin Hilmi Paşa Refikası
Merhum Hamdi Bey Refikası
Sadri Esbak Hakkı Paşa Refikası
Halit Ziya Bey Refikası
Hariciye Mümeyyizlerinden Basri Bey Refikası
Mısırlı Hüsnü Bey Refikası
Müze Müdürü Halil Bey Refikası

406

Ek

v/ı Devam
Halil Hurşit Bey Refikası
Merhum ibrahim Paşa Kerimesi ve Vasfi Bey Refikası
Hariciye Evrak Müdürü Umumisi Hayretlin bey Refikası
Hahambaşı Efendinin Refikası
Sabık Bursa Valisi Daniş Bey Refikası
Dellasuda Faik Paşa Refikası
Diran Gümüşgerdan Efendinin Refikası
Diran Kelekyan Efendinin Refikası
Ayandan merhum Rifat Paşa Kerimesi
Doktor Kilisli Rıfat Bey Refikası
Rasih Bey Refikası
Manyaszade merhum Refik Beyin Kain validesi
Doktor Zoiros Paşanın Refikası
Merhum Sırrı Paşa Refikası
Merhum Sami Paşa Kerimesi
Sait Bey Refikası
Yağcı Şefik bey Refikası
Milli Banka Şube Müdür Suphi Bey Refikası
Vaşington Sefiri Ziya Paşa Refikası
Talat Bey Refikası
Hariciye Nazırı Sabıkı Asim Bey Refikası
Bursa Valisi esabakı Azmi Bey Refikası
Merhum Osman Paşa Kerimesi
Doktor Akil Muhtar Beyin Refikası
Sadaret Müsteşarı Adil Bey Refikası
Dahiliye Nazırı Sabıkı Reşit Bey Refikası
Düyun-u Umumiye Müdürü Ömer Besim Bey Refikası
Mektebi Tıbbiye Müdürü Ali Galib Bey Refikası
Hariciye Nazırı sabıkı Nuradonkyan Efendinin Refikası
Erkanı Harbiye Müdürü Halil Bey Refikası
Harbiye Müsteşarı Fuat Paşa Refikası
Ayan Reisi Ferit Paşa Kerimesi
Faik Paşa Refikası
Dokor Kasım izzetlin Bey Refikası
Yenişehirli Kevkeb Bey Refikası

407

Ek LV/2 Devam
Bank-ı Osman i Muamelatı Cariye Müdürü Keresteciyan
Efendi Refikası
Doktor Kenan Bey Refikası
Sabık Selanik valisi Kazım Bey Refikası
Merhum Ziya Bey Refikası
Manok Azaryan Efendinin Refikası
Ayandan Mavrokordato Efendinin Refikası
Mahmut Agah Bey Refikası
Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey Refikası
Hilalıahmer Müfettişi Umumisi Mehmet Ali Beyin Refikası
Bahriye Nazırı Mahmut Paşa Refikası
Şehremaneti Meclis Reisi sabıkı Mahmut Paşa Refikası
Nesim Mazliyah Efendinin Refikası
Merhum Ziya Bey'in Kerimesi, Veli Bey Refikası
Paris Sefiri Rifat Paşa Refikası
Düyunu Umumiye Mektupçusu Vahit Bey Refikası
Şurayı Devlet Azasından Yusuf Razi Beyin Refikası
Ayandan Zare Dilber Efendinin Refikası
Gabriyel Servihan Efendinin Refikası
Erkanı Harbiye Kaymakamlarından Abdürrauf Bey Refikası
Leyli Darülmuallimat Müdiresi
Tevfik Fikret Beyin Refikası
Viyana Sefiri esbakı Mahmut Nedim Paşa Refikası
Teşrifat Müdürü Memduh Bey Refikası
Ferik Mütekait Osman Ferid Paşa Refikası
Cemil Bey Refikası
Hulusi Bey Refikası
Sertabib Doktor Hayri Bey Refikası
Göz Tabibi Doktor Acemyan Efendinin Refikası
ikdam Gazetesi sahibi imtiyazı Cevdet bey Refikası (1)
(1) Türkiye
1950. s. 17-19.

Kızılay Derneği

408

73 Yıllık Hayatı

(1877-1949)
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Ek V/3a
Harbiye Nezareti

13 Kanun-ı ewel 338

Sıhhiyye Dairesi

15 Kanun-ı ewel

4280

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaseti Vekaletine
Saadetlü Efendim
Üskadar
ingiliz Hilal-i
Ahmer Hastahanesi'yle
Harem-i Humayun Hastahanesi'nde istihdam edilmekte bulunan hey'eti sıhhiyyenin de esamisini mübeyyin
ihrac olunan iki kıt'a liste letten savb-ı valalarına irsal
kılınmış olmağla ol babda irade efendimizindir.
Sıhhiyye Dairesi Reis Vekili
Tabib Mirliva
imza

211
13 Aralık 1912

Kız. Arş. Klas 211

412

Ek 5/3b
Ek 3(b)
Harbiye Nezareti
Sıhhiyye Dairesi
Şube 2
Üsküdar'da ingiliz Hilal-ı Ahmer Heyet-i Sıhhiyyesi
Colonel Surtus
Miralay Sorty : Müdür
Dr. Calthrop
Ser Operatör : Doktor Kaltrob
Dr. Bayıin
Operatör: Doktor Beyli
Mr. Wight
Stajyer : Miser Vayt
Mr. Stavala
Stajyer : Miser istavala
Hastabakıcı ve Eczacı : Napton Knapkord
Stennas
Hastabakıcı : istenas
Barton
Hastabakıcı: Barton
William
Hastabakıcı : Vilyam
Sisters
Kadın Hastabakıcılar
Sister Veytli
Sisters Wheatly
Sister Mekenzi
Sisters Mekenzi
Sisters Drayherst
SistersDryhearst
Sisters Bakli
Sisters Buckley
Sisters Daklesi
Sisters Douglas
Sisters ambelog
Sisters Campbellogg
Tıp Fakültesi'nden Ahmet Remzi Efendi
(sağdaki kısım latin harfleriyle)
Kız. Arş. Klas 211

413

Ek V/3c
Ek 3(c)
Harbiye Nezareti
Sıhhiyye Dairesi
Şube 2
Mecruhin-i guzata mahsus Saray-ı Humayun Hastahanesi'nin küşadından beri hüsn-i hizmet etmekte
olan hanım ve madamların listesidir.
Hilal-i Ahmer Kadınlar Şubesi aza-yı müessisinden
ser-tabib-i hazret-i şehriyari Hayri Bey'in haremi hanım.
Hilal-i Ahmer Kadınlar Şubesi aza-yı müessisinden
Yusuf Razi Beyefendi'nin haremi hanım.
Mabeyn-j Humayun-ı cenab-ı mülükane ettibasından Olabyos Efendi'nin haremi hanım
Geceli gündüzlü gerek tımar ve gerekse hususat-ı
saire-i sıhhiyyede bulunanlar:
Madmazel Brendizi

Devlet-i Aliyye Tabassından

Madam - Galye
Madmoizel - Azemar

Fransız Salib-i Ahmeri ittihad-ı

Madmoizef - Poeş

inas Cemiyetinden Franız Sefiresi

Madam - Efune

Madam Bombar cenaplan

Madmoizel Leman

tarafından tavsiye olunmuştur.

Gündüzleri Hizmet etmekte olanlar:
Madmoizel -

Devlet-i Aliyye teb'asından

Madmoizel -

Avusturya tab'asından (1328)

Madmoizel - Margrit Rozantal
Kız. Arş. KI. 211
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Ek V/4-Kartpostallar
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Ek V/4-Kartpostallar
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Ek V/5
Ek: 5
Balkan Gazetesi Müdüriyeti
Siyasi, içtimai, Milli islam
Gazetesi, Filibe
Der-saadet'te Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkeziyesi Riyasetine
Muhterem Efendim
Filibe Hilal":i Ahmer Hanımlar Komsyonu'nun Musaıla,
Tepe, Gül Mahalle, Hacı Hasan Bey Mescid ve Kibritçi mahallerinden derc eylediği ve müfredatı Balkan Gazetesi ile
neşredilmekte bulunan iane yekunu bin yüz doksan üç frank
kırk santime baliğ olup Komisyon sandık emini merhum Hacı Hasan Efendi Zevcesi Libas Hanım tarafından iderehanemize teslim edilmekle bedel-i mezkur mukabili olan elli iki
Osmanlı lirası leffen ailelerine tediye edilmek üzere
2566/79701 numrolu bir kıta çek taktim kılındı. ilmühaberinin Balkan Gazetesi idaresi vasıtasıyla Libas Hanım namına imla buyurulması mecrudur efendim.
7 Nisan 912

Balkan Heyet-i idaresi
imza: Ahmet Faik

Akçenin kabzıyla makbuzunuzun
namına imla buyurulması veznedarlığa

Libas Hanımefendi
16 Nisan 328

29 ciltl66 numrolu makbuz verildi, 16 nisan 328
imza: Hüseyin
Yazılacak cevapnameye makbuzun leftiyle irsali ve Libas Hanımefendi'ye dahi ayrıca teşekkürname yazılması kitabete, 19 Nisan 328 yazılmıştır 17 minh (imza)
Kız. Arş. KI. 1712
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Ek V/6
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Hanımlar Merkez-i Umumisi Aded 1
4 Temmuz 1924
Hilal-j Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumi Riyaset-i
Aliyyesine
Efendim Hazretleri
Darüs-Sınaamızda

çalışan eytamın iaşesi için be-

her çocuğa yevmiye onbeş guruş bedel itası hakkında
Heyet-i idareleri tarafından verilen kararı müşir tahriratı kemal-i minnet ve şükranla ahz eyledik.
Gerek heyetimiz ve gerek mezkur eytam namına
arz-ı teşekküratı vecibeden addeder ve her gün etfalin
esamisini mübeyyin listeyi muhasebeye irsal eyliyeceğimiz ilave ile ihtiramat-ı fevkalademizin
yaz eyleriz efendim.
Heyet-i idare Namına
Katibe-i Umumi ( imza) Nezihe
Hıfzı evraka
Kız. Arş. Dosya 129
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kabulünü ni-

Ek V17

422

Ek V17
Tuğra
Mehmed Vahideddin
Nişan-ı

Şerif-i alişan-ı

sam-mekan-ı

Sultani ve

tuğra-i garra-i cihan-sitan-ı hakan-i hükmü oldu ki...
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin
diye ve maneviyesini
derecat-ı

muhtelifede

müstelzim

menafii mad-

hidemat-ı takdiren

bir madalya ihdas edilmiş ve

Haydarpaşa Hastahanesinde müstahdem Başhemşire
Hatice Çaker Hanım mecruhin-i asakir-i sahanemin tedavisi emrinde hizmeti sebbe etmek suretiyle ibrası
meser-i hamiyyet ederek nizamname-i mahsusu mucibince Hilal-j Ahmer Cemiyeti Merkezi Umumiyesince
verilen karara tevfikan mezkur madalyanın

alamet-i

mahsusalı

eylemiş

tunç

nevi'ne

kesb-i

istihkak

olduğuna binaen bil-istizan şeref sudur eden irade-i
seniyye-i şehriyaranem mantuk-ı münif-i vechile kendisine zikr olunan madalyanın alamet-i mahsusalı tunç
nevinden bir kıt'ası ita kılınmış olduğunu mutazammın
işbu berat-ı alişanım isdar olundu. Hurure
Fil yevmi el Sadis aşer min şehr-i receb-ülfert
Senet-i seb ve selasin ve selasemie ve elf.
(16 Receb 1337) (1918)
Kız. Arş.

423

Ek V/S

"Mehmet Emin (Yurdakul), Hastabakıcı Hanımlar,
Matbaa-i Ahmet ihsan ve Şürekası, 1333/)Hasllatl
Hilal-i Ahmer Sergisi'ne aittir / Fiyatı yüz paradır"
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Ek V/9
Babıali

(Merkez-i Umuminin 31.

Dahiliye Nezareti

Sayfasında Mukayyettir)

Aşair ve Muhacirin
Müdüriyyet-i Umumiyesi
dersaadet Şubesi

43434
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine
Atufetlü Efendim Hazretleri
ilcaat-ı harbiye dolayısıyle terk-i mevaya muztarr
kalarak sefil ve perişan bir halde istanbul'a gelmiş olan
muhacir ve mültecilere bu kere de levazım-ı aksaiye tedarik ve tevzii suretiyle bu biçare vatandaşların izale-i
ihtiyaç ve zaruretlerine şitab eden ve memleketin bütün
muhtacin ve felaketzedeganına ifa eylediği kıymetli
muavenetlerle herkesin hiss-i minnetdarisini isticlaba
muvaffak olan muhterem Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne ve
bilhassa bu hususta itimaat-ı şefkatkarileri meşhud
olan Heyet-i idare azasından Refika ve Nezihe Hanımefendiler'e arz-ı şükrana müsaraat eyler ve temadi-i
lutf-ı vatanperverilerini rica ederim. OLbabda emr ü irade hazret-i men-Iehül-emrindir.
5 Kanunsani 336

Müdür-i Umumi: imza

Hanımlar Merkezi'ne tezkere ve Merkez-j Umumiye
Kız. Arş. Klas. 129
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Ek VII2a
ŞEHREMANETi
Şişli Etfal Hastahanesi
Ser-Tababeti
Muhterem Beyim
Dün akşam vaat buyrulan bir kutu plasterin ham il-i
tezkere-i acizı Salih Efendi'ye teslimen irsalini rica ile
teşekkürat ve ihtiramatımı takdim ederim efendim.
19 Mayıs 331

Ser-tabib Şevket Hulusi

Müfettiş-i Umumi Beyefendi'ye sabahleyin rica ettiğim gibi itasını tekrar rica ederim. Adnan
Bir kutu plasterin ihracı lazım gelir. Bu kağıda imza
ettiriniz. 20 Mayıs 331 imza.
Bir kutu plasteri ahz eyledim. Hasta(hane-i) mezkare hademelerinden, Mühür: Süleyman
Kız. Arş. Klas. 124
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Ek VI/2b
ŞEHREMANETi
Şişli Etfal Hastahanesi
Ser- Tababeti
Adet:25
Osmanlı HA Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine
Hastanemizde taht-ı t edavide bulünan mecruhin-j guzat-ı Osmaniye için lüzum görülüp tedariki mümkün
olamayan tetanos serumundan elli adedinin hastanemize itası hususunu istirham ve takdim-i ihtiram eylerim fendim.
25 Mayıs 331

Ser-tabib : Mahmut Celal

On adet serum verilmesi:
ihracı 25 Mayıs 331

Doktor Sesim Ömer

imza: Celalettin

1368 Fi. 26 minh verildi.
Kız. Arş. Klas. 124
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Ek VI/2b

(

)
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Ek VI/2c
(HA) GAZiLER HASTANESi
Makriköy
Adet:8
.Dersaadet Riyaseti Canib-i Aliyesine Lüzumu taktirinde kullanılmak üzere yüz şişe muzadd-ı tetanos serumun sürat-i irsaline inayet buyurulması maruzdur.
16 Ağustos 331 Gazi/er H. Sertabibi Ali
işbu makbuzu Ağustos'un yirmibeşinci günü ambara getirdim. Mihran
Yirmi şişe müzadd-ı tetanos serum itası
Yalnız yirmişişe serum antitetanos bordroya imza
alı narak itası. 25 Ağustos 33/) 1) imza
Verilmiştir.
Kız. Arş. Klas. 124
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Ek VI/4
Tercümesi:

Gelibolu Beşinci Ordu
Kumandanlığı

HA Merkez-i Umumisine
Çanakkale muharebatında mecruh olan askerlerin
tedavisi için küşad olunacak hastaneler ve bu asakirin
ailelerine

muavenet

etmek üzere Almanya

sefirinin

zevcelerinin taht-ı riyasetinde bir komite teşekkül etmiş
ve masarifi kısmen Almanya'dan temin edilmiştir.
Berlin'deki

HA komitesi bu komitenin masarifine

medar olmak üzere üç yüz bin mark itasına hazır ise de
bu babda Merkez-i Umumi'nin müsaadesine intizar etmektedir. Binaenaleyh işbu meblağın Merkez-i Umumi'nin, Madam Wangenheim

emrine tediye edilmek

üzere Berlin komitesine mezuniyet vermesini rica ederim.
imza: Limon Von Sanders (4.3.1331)
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Ek VI/S
Heyet-i idareye
HA Çiçek Günü olan id-i Saidin ilk günü Gülhane
Parkı'nda rekz olunacak büyük bir hastane çadırında
ve teferruatında bir HA sergisi teşkili ile vezaif ve hidamet-ı sıhhiyye'nin ahaliye fahri olarak iraesi ve bu suretle HAC hakkında enzar-ı umumiyenin celbi hususu
teklif-i acizanem üzerine Heyet-i idare'ce düşünülmüş
ise de o sıralarda meşagil-i kesire ve müstacelemiz ve
aynı zamanda tertibat ve teşkilattaki müşkülat arzumuzun icrasına mani olmuş idi.
Bilahare Almanya'da bu yolda bir sergi tertibi Heyet-i idare'yi düşündürmüş idi. Bugün Yusuf Razi Beyefendi'nin teklifleri esas itibariyle Heyet-i idare'nin nazar-ı dikkatini caliptir.
28 Şubat 331

Doktor Besim Ömer
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OSMANlı HilAı-i AHMER CEMiVETi
BEVANNAME
Memurin-i

Kiram, Muhterem Ahali, Ali Cenap Os-

manlılar,
Mübarek vatanımızı

düşman şer ve istilasından

kurtarmak çin hudutlarda çarpışan kahraman askerlerimizden yaralananlarla hasta olanlara bakmak ve bu fedakar vatandaşlarımızı

açacağı

hastahanelerde

iyi

ederek yeniden döğüş meydanına yetiştirmek hususlarında asker hekimlerine yardımcı olmak üzere, bütün.
medeni memleket/erde

olduğu gibi, bizde de cidden

mühim bir cemiyet ihyaen teşkil edildi. Her türlü umumi
felaketlerde binbir vazife-j insaniye ifasına cansiperane
çalışacak olan bu cemiyetin adı :
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'dir.
Osmanlı Hilal-j Ahmer Cemiyeti henüz beş seneden beridir ki muntazaman iş görüyor. Geçen Balkan
felaketinde

istanbul sokaklarını dolduran mecruh ve

muhacirlere bakan ve müdafaa-i milliye ve vatan uğrunda yaralı düşmüş vatandaşlarımıza sine-i şefkat ve
tedavisini açan ve bunlardan başka yangın ve zelzele
ve seyiab (su baskını) gibi umumi felaketlerde halkın
imdad ve muavenetine

yetişen, zavallı muhacirlerin
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kendilerine ve sefil kalmış çocluk çocuklarına yatacak
yer, yiyecek ve giyecek veren, salgın hastalıklara tutulmuş vatandaşlarımızı

hüsn-i tedavi etmekle hastalığın

önünü almağa çalışan hep bu uğurlu cemiyet idi. Hilal-

i Ahmer'in geceli gündüzlü uğruşan iş adamları bu
uğurda en azından dört-beşyüzbin altın kadar bir para
sarf ederek hastalara ve yaralılara baktılar, açları doyurdular, felaketzedeleri

kurtardılar ve nerede sefalet

ve ihtiyac görülürse oralara yetiştiler ....
Hala bu günkü cenkde de Hilal-j Ahmer adamları
ellerinden geldiği kadar çalışıyorlar, her tarafa yetişmek
istiyorlar. Kafkasya

ve Mısır hudutlarında, Çanakka-

le'de, istanbul'un muhtelif yerlerinde, Anadolu içlerinde
bir çok hastahaneler

açılmış: Askerimizden

yaralı ve

hasta olanlara ana baba gibi bakıyorlar ve yaralanmış
kahramanlarımızdan

bir çokları bu hastahanelerde iyi-

leşir iyileşmez yine düşman ve ateş karşısına koşuyorlar ... Hilal-j Ahmer gerek bu hastahaneleri idare etmek
ve gerek diğer asker hastahanelerine ilaç, alet, ve levazım yetiştirmek gibi hususlar için epeyice bir zamandan
beri gün başına bin altına yakın bir para sarf ediyor.
Harp günden güne ilerliyor; Hilal-i Ahmer parasının
arkası gelmez, millet her tarafdan Hilal-i Ahmer'e im-
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dad ederek iane ve para yetiştirmez ise bir gün elde
olan tükenir ve ondan sonraki cenklerde
yavrularımız

kahraman

bu pek güzel ve faydalı hizmetlerden

mahrum kalabilirler!
işte, sevgili vatandaşlarımız,
rimiz, Osmanlılar'ın

merhametli kardeşle-

büyük bir "merhamet ve şefkat

ocağı" olan Hilal-j Ahmer için herkes gönlünden kopanı
bir an ewel verir ve vatanımızın her köşesinde Hilal-i
Ahmer düşüncesi fikirleri de yer ederse bu mübarek ve
"büyük tekke" birdüziye işler, hiç ir mecruhumuzun yarası sargısız, hiç bir hasta asrerimizin dudakları ilaçsız
kalmamış ve vakit ve zamanında yoluyla yetiştirilen imdad ve muavenet sayesinde bir çok yiğit ve fedakar askerlerimizin pek kıymetli olan hayatları kurtarılmış olur.
Pek muhterem hemşehrilerimiz!

Hilal-i Ahmer se-

nin, onun, bunun değil, bütün milletin ve yalnız onun
malıdır. Daima akan o hayrat çemşesinin mübarek suyu merhametli milletin kesesinden ve

hayır sahibi Os-

manlılar'ın verdikleri beş on paradan gelir; bu merhamet ve insaniyet tekkesini ebediyyen yaşatacak kırmızı şefkat hilalini musab olabileceğimiz bütün afet ve zararkaranlıkların üzerinde okşayıcı ve kurtarıcı bir ferişte kanadı gibi parlayacak, zaman-ı sulhda verilecek ve
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biiriktirilecek paralar Hilal-j Ahmere her türlü hastahane
levazımını ve binlerce yatakları, bir çok ilaç ve yiyecekleri tedarik ettirecek, harpte de, sulhta da beşeri milletin kapıları muhtac olanlara açık "kuwetli ve özlü bir
yardım evi" demek olan Hilal-i Ahmer'i her vakit cömert
ve müşfik bulunduracak yine sizin yardım ve paralarınızdır ...
Bu büyük cemiyet-i hayriyeyi idare edenler, onu
besleyenler arasıdan seçilir; Hilal-i Ahmer'i bugün biz
idare ediyor isek yarın siz idare edeceksiniz, öbür gün
de bu işin başına başkaları geçecektir. Siz, biz, hepimiz kaniyiz! Fakat bu cemiyet-i mahsusa her zaman
için lazım ve daimidir ve inşallah milletin samahati ve
inayeti sayesinde Osmanlı milleti ile beraber daima ve
cavidani bir hayat-ı hizmete nailolacaktır.
Hilal-i Ahmer gaye-i mevcudiyeti ve sermayesi hayır ve hasenat sahiplerinin verdikleri iane paralarının ve
cemiyet azasından yılda bir kere alınan aidat akçesinin
birikmesinden hasıl olur: Bu aidat ve varidat ne kadar
çok gelir ve hayır sahiplerinin yardımı ne kadar artarsa,
Hilal-j Ahmer de yapacağı iyilik ve yararlıkıarı o kadar
büyük bir cömertlikle ve o kadar çok yapar. Vakıa bugün mu harebe zamanındayız, Hilal-i Ahmer'in yararlılı-
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ğı herkesin gözü önünde olduğu için zarf zarf ianeler
gelir, fakat bir kere sulh zamanı gelince Hilal-j Ahmer
işleri olup bitmiş zannedilerek yardımların arkası kesilivermesi pek muhtemeldir ... Halbuki böyle bir cemiyet
en büyük hazırlıklarını sulh zamanında tedarik ederek
ambarları na koyar; hasta bakıcılarını sulh zamanında
açacağı mekteplerde senelerce okutarak, sanat öğreterek yetiştirir, muhtelif mahallerdeki mütenewi

imdad

mevkileri ile salgın hastalıkların indifaına mahsus vesait ve levazımı hazırladığı gibi hududlara yakın yerlerde
dahi ayrıca ambarlar yaptırarak her şeyini y~rlj yerinde
müretteb bulundurur. .. O kadar ki bir kere harp açılıp
da askerlerimiz hududa koşar koşmaz, o da hemen
hastahanelerini açarak meydanı harbden gelecek hastalarla yaralıların hüsn-i tedavisini temin eyler.
Fakat Hilal-j Ahmer yalnız harp zamanındaki hizmetıeriyle de iktifa edemez: Sulh zamanında görülebilecek yangım, zelzele, su basması ve salgın hastalık
gibi afet ve felaketlerde dahi halkın imdadına yetişmek
için lazım gelen şeyleri hazır bulundurur.
Hasılı, akıllı bir mjlletin ordusu muharebe için nasıl
sulh zamanında geceli gündüzlü çalaşırak her ihtimale
karşı hazır ve müheyya ise, Hilal-i Ahmer Cemiyeti de
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sulh devrinde fırsatı ganimet bilerek yararlılığın her türlü esbab ve levazımını hazır bulundurmaya mecburdur.
O halde, muhterem Osmanlılar, Hilal-i Ahmer'e yalnız harb ve musubet zamanında değil, sulh hengamında da her vakit ve her ay yardım ediniz hi bütün eşya
ve levazım vakit ve zamanında alınsın ve Hilal-i Ahmer'in her şeyi ve her işi zamanı sulhun sukunet ve
asudeğişi içinde iyi düşünülüp taşınılarak hazırlanmış
ve görülmüş olsun.
Hilal-i Ahmer'i yaşatacak milletin her rikkatli yardımıdır, bir defaya mahsus olmak üzere verilen ianeler
şayanı takdir olmakla beraber muvakkat bir şeydir, gelir geçer ... Hilal-j Ahmer'in görebileceği en esaslı sermaye maktu ve daimi yardımların

hasılatıdır. .. Hilal-i

Ahmer Cemiyeti'nin en hakiki velinimetleri:

Az da olsa

yılda bir kere iane vermeği vicdana karşı taahhüd etmek şartıyla cemiyete daimi aza yazılacak olanlardır ....
Hilal-i Ahmer nizamname-i esasisinde dahi muharrer
olduğu veçhile:
1. Yılda bir Osmanlı altını vermek taahhüdüyle HilaH Ahmer Cemiyeti'ni ilk tesis eden yüz zata "Azayı
Müessis" ünvanı verilmiştir. Yine bu taahhüd-i senevi
dairesinde

vilayat ve mülhakatındaki
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merkez ve şubelerine iane veren zevat dahi oraların Hjlal-i Ahmer "Azayi Müessis"j addedilecektir.
2. Yılda bir Osmanlı altını veya bir defada yirmi Osmanlı altını vermeyi tahhüd edenlere "Azayı Amile" ünvanı verilir. Azayı Amilenin adedi mahdud değildir. Taahüdüne sadık kalacak olan azayı muhteremei amilenin adedi ne kadar çoğalırsa cemiyetin sermayesi, namı, hizmeti de o kadar büyür ve bekaperver olur.
3. Yılda bir mecidiye veya iki çeyrek mecidiye vermek taahhüdünde

bulunan zevata "Azayı Muavene"

ünvanı verilmektedir. Bu kadar az bir mikdar para verenlere dahi aza ünvanının verilmesindeki maksad Hilal-i Ahmer fikri ve teşkilatını köylere ve en ucra yerlere bile teşmil etmek ve emri hayırla alakadar olanların
adedini artırmaktır.
Aza yazılmayıp da yeniden ve bir defaya mahsus
olarak iane vereceklerden ise en az bir mikdar bile olsa maaşükran kabulolunur.
Umuru cemiyet idare eyleyecekler azayı müessis
ve am ile meyanından ve bu azanın ekseriyet-i arasıyle
seçilmektedir.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin
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mümessilleri Salib-i AHmer Cemiyetleri'dir;

Bu cemi-

yetıerin azim mikdar sermayeleri, bitmek tükenmek bilmez levazım ve vesaiti, yüzbinlerce azası vardır. işte
biz de gayur ve hamiyetkar vatandaşlarımızdan

vata-

nın ve insaniyetin menfaatı esasiye ve hayatiyesi namına istirham ediyoruz: Güzel ve sevgili memleketimizin
her tarafında, her cihetinde, her kasaba ve nahiyesinde Hilal-i Ahmer merkez ve şubeleri teşkile çalışsınlar,
Vatanını seven ve tahhüdünü ifa eden müslüman Osmanlılar da Hilal-i Ahmer'e olabildiği kadar çok aza
kayıt etsinler, her taraftan büyükbir şevk ve gayret ve
en hakiki bir fedakarlık ile çalışarak el birliğiyle ve gönül hoşluğuyla Osmanlı Hilal-i Ahmer'inde memaliki sairedeki mümessilleri derecesinde zengin, tedarikli, her
şeyini hazır, en güç, en büyük vazifeleri bile ifaya kadir
ve müheyya bir hale getirsinier. ..
Bu millet-i masuma ve necibenin eski ve yeni gösterdiği büyük fedakarlıklar, hayrat ve hasenat uğrunda
sarf edegeldiği milyonlar göz önüne getirildiğinde, Macaristan'dan Hindistan'a kadar imtidad eyleyen arazi ve
memaliki vasiyede her adım başında asar-ı münderise
ve bakiyesi bile hayret ve takdir ile görülen binlerce
muzzam mesacid, medaris ve hayrathaneler inşa ve
idamesine saik olan hissiyat-ı ulviye-yi vesilenin vic-
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dan-ı millette elan dahi berkarar ve payidar olduğu düşünülür ise Osmanlı Hilal-j Ahmer'inin dahi sayip hesenatvayi milletde ebediyyen temin-i mevki ve hizmet eyleyeceğinden, memur ve ahali, kadın ve erkek bütün
şefkatli ve hamiyetli Osmanlılar'ın

bu büyük cemiyeti

daimi bir suretde beslemek ve yaşatmak ve vesaitini tedarik ve temine müsaraat eyleceğinden kaviyyen ümidvar olmak lazım gelir.
Yaşasın sevgili milletimizin hayır ve şefkati sonsuz
mahzun ve civanmerd efradı!
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Ek-1
Mondoros

Silahbırakışması4nın

7'nci ve 24'ncü

maddeleri şöyleydi :
Madde 7 : Müttefikler emniyetierini tehdid edecek
vaziyet zuhurunda herhangi sevkülceyiş noktasını işgal
hakkını haiz olacaklardır.
Madde 24 : Vilayat-ı sittede* iğtişaş zuhurunda
mezkur vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını
itilaf devletleri muhafaza ederler.
(Türkgeldi, Ali, Moudros ve Mudanya Müterakeleri
Tarihi, Ank. 1948, s. 70, 73)

* Vilayat-ı Sitte, itilaf devletleri ve Amerika tarafından Doğu Anadolu'da Ermeniler'in çoğunlukta olduğu
öne sürülen Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ,
Sivas illeri için kullanılmış bir deyimdir.
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T(j::~His.~,~llency ,. GeneralRarington,
... C.;.in.:.q.ofth~ Foreesof Occupalion,
.
in.Cot1Starıtinople.
Sir,

.
Consideringmy life in danger in Comtantinople, i lake
~e}ffget?ith the Ikitish Govemment, and request my transfer as
sooiı. dJ poss;blejrom. Comtantinople tO anotherplac~. November
ı6th,I9ZZ•

Mehmed Vehideddin,
Caliph of the Mussulmans.
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Mabeyn-i Humayun-ı Mulukane
Ser Kurenalık Dairesi

Dersaadet işgalOrduları

Başkumandanı

Ceneral

Harrington Cenapıarına
istanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden ingiltere Devlet-i Fehimesine

iltica ve biran ewel

istan-

bul'dan mahall-i ahere naklimi talep ederim efendim.
Halife-i Müslimin
Mehmet Vahdettin
(imza)

(General Sir Charles Harrington : Tim Harrington
Looks Back, London 1940, s. 125)
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Kızılay Etimesgut Arşivi
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi
Hakimiyet-i Milliye
İkdam
Peyam-ı Sabah
Sabah
Takvim-i Vekayi
Tasvir-i Efkar
Tanin
Tercüman-ı Hakikat
Vakit
Yeni İkdam
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