DOKTOR BESİM ÖMER
VE
DOKUZUNCU
WASHINGTON
KONFERANSI
Yayına Hazırlayanlar
Levent DÜZCÜ- Cemal SEZER

Eserin yayın hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

DOKTOR BESİM ÖMER
VE DOKUZUNCU WASHINGTON
KONFERANSI

Yayına Hazırlayanlar
Levent DÜZCÜ-Cemal SEZER
ISBN
978-605-5599-18-8

Dizgi-Tasarım-Baskı
ÜÇ S Ltd. Şti.
0 312 395 94 45

Ankara 2016

İÇİNDEKİLER

Önsöz.............................................................................................. 5
Sunuş.............................................................................................. 7
Sadeleştirilmiş Metin..................................................................... 21
Transkript Metin........................................................................... 79
Dizin........................................................................................... 129
Orijinal Metin............................................................................. 133

ÖNSÖZ
Saygıdeğer Kızılay Dostları,
Hilâl-i Ahmere (Kızılay) bir sosyal yardımlaşma kurumu olarak bakıldığında, taşıdığı düşüncenin Anadolu topraklarında yaşayan toplumun geleneksel
yapısında bulunduğu hemen anlaşılır. Çünkü bu topraklarda yaşayan toplum
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diyerek elindekini sonuna kadar verecek bir yardımlaşma duygusuna sahiptir. Bugün de Kızılaycılar olarak
insan acısını dindirmenin, ihtiyaç sahibinin onurunu korumanın, dünyanın
neresinde bir mazlum varsa yarasını sarmanın, gözyaşını silmenin mücadelesini veriyoruz.
Anadolu’da yaşayan bu toplumun önde gelen özelliklerinden biri olan
yardımlaşma kavramı çerçevesinde Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin büyük
umut ve beklentilerle kurulduğu günler, imparatorluğun pek çok yaşamsal
değişikliğe gebe olduğu günlerdi. II. Meşrutiyet’in duyurulmasından sonra
kurumsal gelişmelerin yeniden başlaması ile Hilâl-i Ahmer Cemiyetine de
aynı yol açıldı. Böylece cemiyetin yeniden yapılanma girişimleri başladı. 1911
yılında İstanbul’da çıkan büyük yangında Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin örnek
katkıları, cemiyetin yardım alanları konusunda yeniden yapılanma sürecine
destek oldu.
Hilâl-i Ahmer Cemiyetini Kırmızı ay sembolüne kavuşturan Dr. Besim
Ömer Paşa’nın, Washington Salib-i Ahmer Konferansı’nda ortaya koyduğu
başarılarını anlattığı bu kitapta, Kızılay’ın yeniden oluşuşum sürecinde yaşadığı
deneyimlerine rastlayacaksınız. Onun Hilâl-i Ahmer Cemiyetini dünyaya kabul ettirme çabalarının yanında bizim de aynı düşüncelerle Kızılayımızı her
zaman zirvede tutacağımızın sözünü vermemiz çok olmasa gerek. Geçmişimizi, geleceğimize yön vermek için ve şu anda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizde itici güç olarak her zaman hafızamızda tutuyoruz.
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İlgi ve keyifle okuyacağınıza inandığım, tarihe ışık tutan bu önemli eserin
hazırlanmasına katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarım.
En derin saygı ve sevgilerimle.
Dr. Kerem Kınık
Türk Kızılayı Genel Başkanı
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SUNUŞ
XIX. yüzyılın ortalarına kadar yaralı ve hasta askerlerin tedavi edilmeleri
için modern işlevde herhangi bir kurum bulunmuyordu. Yalnız 1189-1192
yılları arasında gerçekleşen III. Haçlı Seferi sırasında Selahaddin Eyyubi, yaralı
ve esir Saint Jean şövalyelerinin Müslüman karargâhlarında tedavi edilmelerini sağlamıştır. Bu durum Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı’nın kabul etmiş
olduğu “harp yaralıları ve onlara bakanların bî-taraflılığı” şeklinde yer alan
22 Ağustos 1864 tarihli Cenevre Anlaşması’nın hükümlerinin Müslümanlar
tarafından yüzyıllar öncesinden uygulandığının güzel bir örneğidir1. Yabancılar içerisinde ise Bayan Florence Nightingale, 1853-1856 yılları arasında
Osmanlı, İngiltere ve Fransa’nın müttefik olduğu ve Rusya’ya karşı gerçekleştirdiği Kırım Harbi esnasında yaralı ve hasta askerleri tedavi etmeye çalışmış,
Clara Barton da, Amerika’daki Kuzey-Güney savaşı sırasında Nightingale gibi
önemli hizmetlerde bulunmuştur2.
Savaş yerlerinde hasta ve yaralı askerlerin bakılması için milletlerarası düzeyde bir teşkilatın kurulmasını sağlayacak olan gelişme 24 Haziran 1859 tarihinde Fransa ve Piyomente kuvvetleri arasında meydana gelen savaş sırasında,
askerlerin yaşadıklarını bizzat yerinde gören İsviçreli Jean Henry Dunant’ın
1862’de yayınladığı “Bir Solferino Hatırası3” adlı eserinde, gördüğü korkunç
manzarayı anlatması ile olmuştur4. Avrupa’da oldukça büyük bir iz bırakan
eser, savaşlarda yaralı ve hasta askerlerin acılarını hafifletmenin insanlık adına
gerekli olduğu izlenimini vermiştir5.
1

Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, Ankara 1950, s. 5; Seçil Karal Akgün-Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt: I, Beyda Basımevi, Ankara 2000,
s. 6, 10.

2

Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, s. 6.

3

Bu eserin Türkçe çevirisi için bkz., J. Henry Dunant, Solferino Hatırası, Çev. Nermin
Arpacıoğlu, Türkiye Kızılay Derneği, Ankara 1964.

4

Akgün-Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt: I, s. 7; Zuhal Özaydın, “Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Çalışmaları, Türkler, Cilt: 13, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 687.

5

Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, s. 6.
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Resim 1: Henry Dunat (Kızılay Arşivi)
Cenevre’de bulunan “Menfaat-ı Umumiye Cemiyeti” Başkanı Gustave
Moynier, cemiyetin 9 Şubat 1863 tarihinde düzenlediği toplantısında, Dunant’a, savaş sırasında askerlere gönüllü bir hasta bakıcı heyetinin katılmasını içeren bir teklif sunmuştur. Bunun yanında İsviçre Genelkurmay Başkanı,
Moynier, Dunant ve iki doktorun katıldığı “Beşler Komitesi” Ekim 1863 tarihinde Cenevre’de bir toplantı gerçekleştirmiştir. Cenevre’de bu toplantı devam
ettiği sırada Avrupa’dan bazı devletler toplantıya kayıtsız kalmamış, 16 devlet
36 temsilci göndermiştir. Burada alınan kararlar yine aynı devletlerin katılımıyla Cenevre’de 22 Ağustos 1864 tarihinde imzalanan Cenevre Sözleşmesi’yle resmi bir hale gelmiştir. Kongreye katılamayan, dolayısıyla sözleşmeye imza
atamayan devletlere bir yıl süre tanınmıştır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti
de 5 Temmuz 1865 tarihinde sözleşmeyi imzalamıştır6. Cenevre Sözleşmesi
6

Mesut Çapa, Kızılay [Hilâl-i Ahmer] Cemiyeti (1914-1925), Türkiye Kızılay Derneği
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özet olarak şu hususları içermektedir7:
“ Sözleşme hükümlerine göre savaş meydanlarında hasta ve yaralı düşecek
askerler ve diğer şahısları ele geçirecek olan taraf, milliyet ayırımı yapmaksızın
onlara ilişmeyecek ve kendilerini tedavi ettirecektir. Hastalarını ve yaralılarını
düşmanına terk etmeye mecbur kalacak taraf bu hasta ve yaralıların tedavileri
için memurlar ve sağlık ihtiyaçlarının bir kısmını onlarla beraber bırakacaktır.
Düşman eline düşen bu gibi yaralılar ve hasta askerler tedavi edilmek şartıyla
savaş esirlerinden sayılırlar.
Savaş meydanını işgal eden taraf, savaştan sonra gerek yaralıları ve gerek
ölüleri araştırarak onları yağma ve kötü muameleden muhafaza etmek için gerekli önlemleri alacak ve defin işinin, cesetler tam bir dikkatle muayene edildikten
sonra yapılmasına özen gösterecektir. Savaşan taraflardan her biri vefat edenlerin
üzerlerindeki vesikalarla hüviyetleri anlaşılanların, hasta ve yaralıların isimlerinin yazılı olduğu defteri imkânlar elverişli olur olmaz, bunların mensup oldukları ülkelere yahut ordularına gönderecektir.
Savaşanlar, birbirlerine mensup ne kadar yaralı ve hasta nakledildiğinden ve
bunlar arasında ne kadar vefat meydana geldiğinden birbirlerini karşılıklı olarak
haberdar edeceklerdir. Savaş meydanında bulunmuş veyahut hastanelerde vefat
eden yaralı ve hastalar tarafından terk edilmiş tahvil, mektup, vb. şahsi eşyayı
ülke görevlileri vasıtasıyla sahiplerine ve varislerine gönderilmek üzere saklayacaklardır.”
Milli düzeyde Kızılhaç Teşkilatı’nı kuran ülkeler arasında, Cenevre’deki
Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı ile ilişkilerini geliştirmek ve Cenevre Sözleşmesi’nin kararlarını gözden geçirmek amacıyla konferanslar düzenlenmiştir.
Bu doğrultuda birincisi Paris’te 1867’de, ikincisi Berlin’de 1869’da, üçüncüYayınları, 2. Baskı Ankara 2010, s. 10; Padişah’ın Himayesinde Osmanlı Kızılay Cemiyeti
1911-1913 Yıllığı, Haz. Ahmet Zeki İzgöer-Ramazan Tuğ, Türk Kızılayı Yayınları, Ankara 2013, s. 13-14; Özaydın, “Osmanlı Hilâl-i Ahmer…”, s. 687-688. İsviçre’de kongrenin yapılması nedeniyle İsviçre’ye bir saygının göstergesi olarak Milletlerarası Kızılhaç
Teşkilatı bayrağı olarak İsviçre bayrağının renklerinin ters çevrilmiş hâli kabul edilmiştir.
Bkz., Padişah’ın Himayesinde Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, s. 17.
7

Padişah’ın Himayesinde Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, s. 16.
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sü Cenevre’de 1884’te, dördüncüsü Karlsruhe’de 1887’de, beşincisi Roma’da
1892’de, altıncısı Viyana’da 1897’de, yedincisi Petersburg’da 1902’de, sekizincisi Londra’da 1907’de, dokuzuncusu Washington’da 1912’de, on, on bir ve
on ikincisi Cenevre’de 1921, 1923 ve 1925 yıllarında, on üçüncüsü Lahey’de
1928’de, on dördüncüsü Brüksel’de 1930’da, on beşincisi Tokyo’da 1934’de,
on altıncısı Londra’da 1938’de ve on yedincisi Stockholm’de 1948’de gerçekleşmiştir8.
Cenevre Sözleşmesi sadece kara savaşlarını içeren hükümler taşıyordu.
1899 yılında Lahey’de yapılan konferansta bu durum ele alınarak, sözleşmenin deniz savaşlarını da kapsaması gerektiği ifade edilmiş ve 29 Temmuz 1899
tarihinde bir sözleşme hazırlanmıştır. Sözleşme üzerinde müzakereler uzun
yıllar devam etmiş ve sonuçta 18 Ekim 19079 tarihinde sözleşmeye son hali
verilerek, içerisinde Osmanlı Devleti’nin de olduğu birçok devlet sözleşmeyi
imzalamıştır10. Böylece Hilâl-i Ahmer ve Kızılhaç’ın faaliyet alanları kara ve
deniz savaşlarını kapsamıştır.
1865 yılında Cenevre Sözleşmesi’ne imza atan Osmanlı Devleti, 1867’de
Paris’te ilki yapılan Milletlerarası Kızılhaç Konferansı’na temsilci olarak Mekteb-i Tıbbiye’de hoca olan Dr. Abdullah Bey’i göndermiştir. Dr. Abdullah
Bey, dönüşünde bir cemiyet kurma çalışmalarına başlamış fakat gereken ilgiyi görememiştir. Yalnız Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın yardımları, Mekteb-i
Tıbbiye Nâzırı Marko Paşa ve Kırımlı Dr. Aziz Bey’in girişimleriyle 1868 yılında “Mecrûhîn ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muâvenet Cemiyeti” Marko Paşa’nın başkanlığında kurulmuştur11. Cemiyeti destekleyenler içerisinde
8

Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, s. 9.

9

1907 Lahey Sözleşmesi’nin içeriği hakkında bkz., Ahmet Tetik-Mehmet Şükrü Güzel, Kızılay ve Kızılhaç Belgeleriyle Osmanlılara Karşı İşlenen Savaş Suçları (1911-1921), Türkiye
İş Bankası Yayınları, İstanbul 2013, s. 35-38.

10

Padişah’ın Himayesinde Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, s. 20; Türkiye Kızılay
Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, s. 9; Özaydın, “Osmanlı Hilâl-i Ahmer…”, s. 688.

11

Akgün-Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt: I, s. 13-15; Padişah’ın Himayesinde
Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, s. 25-26.
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Sultan Abdülaziz ve annesi Pertevniyal Valide Sultan da bulunuyordu12. Cemiyet kurulmuş olsa da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar etkin bir
şekilde faaliyet yürüttüğü söylenemez. Fakat bu savaş sırasında Kızılhaç teşkilatlarının Rus, Sırp ve Romen askerlerine gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri Osmanlı yetkililerince görülmüş ve bu gibi teşkilatların ne kadar faydalı
olduğu anlaşılmıştı. Savaş sırasında Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı Başkanı
Gustave Moynier’in Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne üyelerinden Dr. Peştemalciyan Efendi’ye hasta ve yaralı Türk askerlerine yardımda bulunabilecekleri şeklinde mektup göndermesi ve Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı’nın bu yönde bir
genelge yayınlaması, cemiyetin yeniden yapılanmasına olanak sağlamıştır. II.
Abdülhamid’in himayesinde ilk toplantısını Beşiktaş Sarayı’nda Paşa Dairesi’nde gerçekleştiren Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 14 Nisan 1877 tarihinde kurulmuştur13. Fakat cemiyet 1897 yılındaki Osmanlı-Yunan Savaşı’na kadar yine
pek bir faaliyette bulunmamıştır. Belirtilen savaşta ise kiralanan iki hastane
vapuru ile hasta ve yaralı askerler İstanbul’a taşınmıştır14. II. Meşrutiyet ilan
edilene kadar tekrar pasif olarak faaliyetlerini yürüten cemiyet, Meşrutiyet’in
ilanından sonra yeniden teşkilatlanmıştır. 20 Nisan 1911 tarihinde Tokatlıyan
Oteli’nde Sadrazam Hakkı Paşa’nın başkanlığında 30 kişilik Merkezi Umumi Heyet üyeleri seçilmiştir. Yine Padişahın himayesinde faaliyet yürütecek
olan Cemiyetin fahri başkanlığını Veliaht Yusuf İzzetin Efendi üzerine almıştır. Tophane’deki üç katlı bir bina Hilâl-i Ahmerin ilk idare merkezi olarak
cemiyete tahsis edilmiştir15. Cemiyet, Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913), I. Dünya Savaşı (1914-1918) ve Milli Mücadele
(1919-1922) sırasında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle dikkat çekmiştir.
Yalnız bu zamanlarda sivillere yaptığı önemli yardımları da göz ardı etmemek
gerekir. Cemiyet günümüz de (Kızılay) dâhil olmak üzere gerek ülke içerisinde
12

Akgün-Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt: I, s. 16.

13

Çapa, Kızılay [Hilâl-i Ahmer] Cemiyeti (1914-1925), s. 12 ve dipnot 17; Akgün- Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt: I, s. 23-27, 29-30; Özaydın, “Osmanlı Hilâl-i
Ahmer…”, s. 690.

14

Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, s. 13.

15

Çapa, Kızılay [Hilâl-i Ahmer] Cemiyeti (1914-1925), s. 13-14.
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gerekse ülke dışında dünyanın en ücra yerlerine kadar gerçekleştirdiği yardım
faaliyetleriyle hem Türk milletinin hem de dünyanın takdirini kazanan önemli bir kurum olarak işlevini sürdürmektedir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin 26 Kasım 1912 tarihinde gerçekleştirdiği
üçüncü olağanüstü kongresinde başkanvekili olarak atanan Dr. Besim Ömer
(Akalın)16, cemiyet adına önemli faaliyetlerde bulunduğu gibi hem Osmanlı
son döneminin, hem de Cumhuriyet’in önemli aydın şahsiyetlerinden biri
olarak ispatı vücut etmiştir. 1861’de İstanbul’da doğan Besim Ömer, Ömer
Şevki Paşa’nın17 oğludur. 1885 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’yi yüzbaşı
rütbesiyle bitiren Besim Ömer, “fenn-i kıbâle” yani “doğurtma bilgisi” üzerine
doçentlik sınavını kazandı. Ardından 1887-1891 yılları arasında Paris’te uzmanlık eğitimini tamamladı. Paris dönüşünde “fenn-i vilâde” (Obstetrik-Doğum Bilgisi) alanında profesör oldu. 1892’de ilk doğum kliniğini İstanbul’da
açtı. 1895’te Ebe Mektebi müdürlüğüne atandı. 1896’da seririyat-ı viladiye
(doğum kliniği) hocası oldu. Ayrıca bu sıralarda paşalığa yükseldi. 1909 yılında Kadırga’da ikinci doğum kliniğini faaliyete geçirdi. 1914’te Tıp Fakültesi Dekanlığı, 1919-1923 yılları arasında Darülfünun’da rektörlük görevinde
bulundu ve bu sıralarda işgal güçlerinin üniversiteye girmesine izin vermedi.
1933 yılında emekli olan Dr. Besim Ömer, 1935 ve 1939 yıllarında milletvekilliği yaptı. 19 Mart 1940 tarihinde Ankara’da vefat eden Besim Ömer’in
kabristanı İstanbul Merkezefendi Mezarlığı’nda bulunmaktadır. Sadece tıp
alanında elliden fazla kitap yazan Dr. Besim Ömer’in çok sayıda makalesi
bulunmaktadır18. Dr. Besim Ömer’e ait olup, Hilâl-i Ahmer ile ilgili ya da
cemiyetin basımını yaptığı eserler şunlardır19:
16

Çapa, Kızılay [Hilâl-i Ahmer] Cemiyeti (1914-1925), s. 14.

17

1876 yılında ilan edilen Meşrutiyet ile milletvekili seçilmiş, daha sonra bir jurnal
neticesinde Sinop’a mutasarrıf olarak sürgün edilmiş ve burada vefat etmiştir. Bkz., Yeşim Işıl Ülman, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde Bir Aydının Portresi Dr.
Besim Ömer Akalın (1861-1940)”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 10-11, Ed. Nil Sarı,
İstanbul 2004-2005, s. 436.

18

Nuran Yıldırım, “Akalın, Besim Ömer”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 1,
İstanbul 1993, s. 147.

19

Ülman, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş…”, s. 460.
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-Dokuzuncu Washington Salib-i Ahmer Konferansına Memuriyetim ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyetine Tekliflerim Hakkında, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık-ı Osmanlı Şirketi, İstanbul 1328.
-Hanımefendilere Hilâl-i Ahmere Dair Konferans, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık-ı Osmanlı Şirketi, İstanbul 1330.
-Hasta Bakıcılık Dersleri, Osmanlı Hilâl Ahmer Cemiyeti tarafından tab
edilmiştir, Hilâl Matbaası, Dersaadet 1331.
-Ahlaki Vezaif ve Harb Zamanında Hasta Bakıcının Bir Günlük Vazifesi,
Hilâl Matbaası, İstanbul 1331.
-Hasta Bakıcılığa Dair, Validemin Ruhuna İthaf, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Hanımlar Merkezi Azalığına ve Hasta Bakıcı, Hemşire ve Talebelerime Hidmeten, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul 1337.
-1921 Senesinde Cenevre’de İn’ikâd Eden Beynelmilel Salib-i Ahmer Kongresine Dair Rapor, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık-ı Osmanlı Şirketi,
İstanbul 1337.
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Dr. Besim Ömer, dünyada ses getiren
ve etkisi hâlâ devam eden Titanik faciasından, gemiyi kaçırdığı için kurtulmuştur20.
Dr. Besim Ömer 1912 yılında cemiyetin ikinci başkanı yani başkan yardımcısı olmadan önce Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adına görev yapmıştır. Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti, 12 Ağustos 1876 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Müslüman bir ülkede “haç” işaretinin bayrak simgesi olarak kullanılmasının hoş
karşılanmayacağı ifade edilerek, haç yerine “hilâl”in benimsenmesi kararı
alınmıştır. Fakat bu, Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı tarafından resmi olarak
kabul edilmemiştir. 1907 yılında Londra’da yapılan Milletlerarası Kızılhaç
Konferansı’na cemiyetin delegesi olarak ancak son gün katılabilen Dr. Besim
Ömer “hilâl” işaretinin tanınması için girişimlerde bulunmuş ise de bir başarı
sağlayamamış, ancak 1912’de Washington’da dokuzuncusu düzenlenen Milletlerarası Kızılhaç Konferansı’nda tanınmasını sağlamıştır21.
20

Ülman, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş…”, s. 452.

21

Akgün-Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt: I, s. 31-32; Padişah’ın Himayesinde
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Dr. Besim Ömer 1912 yılında Almanya ve Avusturya-Macaristan’a giderek, sağlık alanında incelemelerde bulunmuştur. 1917 yılında yani I. Dünya
Savaşı sırasında Dr. Besim Ömer’in de bulunduğu on dokuz Hilâl-i Ahmer
yetkilisi gerçekleştirdiği başarılı faaliyetlerden dolayı Almanya ve Avusturya
tarafından madalya ile ödüllendirilmiştir. Bu on dokuz kişi içerisinde yer alan
Dr. Besim Ömer’e Almanya ikinci ve üçüncü, Avusturya tarafından birinci
dereceden Kızılhaç nişanı verilmiştir. Dr. Besim Ömer, 1923 yılında gerçekleştirilen Milletlerarası Kızılhaç Konferansı’na Dr. Akil Muhtar ile katılarak,
birlikte Türkiye’yi temsil etmiştir22. Ayrıca Dr. Besim Ömer, Hilâl-i Ahmer
Cemiyetinin Kadınlar Merkezinin açılmasını sağlamış, hanımlara eğitici mahiyette konferanslar23 vermiş, hemşirelik ve hasta bakıcılığın bir meslek olarak kurumsallaşmasında önemli katkıları olmuştur24. 1917 yılında Himaye-i
Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) Dr. Besim Ömer’in girişimleriyle
kurulmuştur25.
Dr. Besim Ömer’in, Hilâl-i Ahmerin temsilcisi olarak katıldığı26 IX. Milletlerarası Kızılhaç Konferansı 7-17 Mayıs 1912 tarihleri arasında on gün boyunca sürmüş27, Amerikan Başkanı, seçim çalışmaları nedeniyle konferansa
katılamamış, yerine Senatör Elihu Root konferansın açılışını gerçekleştirmiştir28. Konferansta dikkati çeken hususlardan birisi Japon İmparatoriçesi’nin
Kızılhaç Teşkilatı’na 100.000 yen, yani 50.000 Amerikan doları gibi yüksek
Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, s. 25-26.
22

Ülman, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş…”, s. 448.

23

Bununla ilgili bkz., Besim Ömer, Hanımefendilere Hilâl-i Ahmer’e Dair Konferans, Haz.
İsmail Hacıfettahoğlu, Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2009.

24

Ülman, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş…”, s. 448-449.

25

Ülman, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş…”, s. 450; Yıldırım, “Akalın,…”, s. 147.

26

Merhamet Güneşi Kızılay le Soleil de la Compassion “Hilâl-i Ahmer 1912-1920”…, Haz.
Ahmet Tetik-Ertan Karapirinler, Ed. Aydın Özgören, Türk Kızılayı Yayınları, Ankara
2015, s. 12.

27

Baron S. A. Korff, “ The Ninth International Red Cross Conference”, The American Journal of International Law, Vol. 6, No. 4, October 1912, s. 858.

28

A. Korff, “ The Ninth International Red Cross…”, s. 858.
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bir meblağ bağışlamış olmasıdır. Teşkilat, İmparatoriçe’nin bu davranışını
karşılıksız bırakmamış ve onun adına bir vakıf kurulması kararını almıştır.
Konferansta Kızılhaç Teşkilatı’nın dünya genelinde yaptığı yardım faaliyetleri ayrıca belirtilmiştir. Buna Fransa’daki sel felaketi sırasında gerçekleştirilen
yardımlar, tüberküloz gibi hastalıklara karşı yürütülen mücadele örnek olarak
verilmiştir. Konferansta alınan kararlardan birisi de hasta ve yaralı askerlerin
tedavi edilmesinde iyi hizmet gösteren ya da en iyi şekilde sağlık yardımlarının
nasıl verilebileceği yönünde fikirler ortaya koyan kişilerin nakdî olarak ödüllendirilmesiydi. Ödülü kazananları belirleyecek olan komisyon sekiz kişiden
oluşacaktı. Bunların ikisi daimi, altısı ise farklı ülkelerden seçilecekti. Öneriyi
Rus delegasyonu ortaya attığı ve ödül miktarını Ruslar vereceği için daimi
üyelerden ilki Rus temsilci, diğeri Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı’ndan biri
olacaktı. Ödülü kazananlar beş yılda bir toplanacak olan Milletlerarası Kızılhaç Konferansı’nda açıklanacaktı. Konferansta alınan kararların içerisinde
yine ödüllendirme yer almaktadır. Kırım Savaşı sırasında yaptığı yardımlar ile
dikkat çeken Bayan Florence Nightingale’in anısına özel bir madalya ve sertifika düzenlenerek, bu madalya ve sertifika barış ya da savaş zamanlarında yaralı ve hastaların tedavi edilmesinde en iyi çalışan altı hemşireye verilecekti. Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı bünyesinde kurulacak olan bir komisyon, ödülü
kazanmayı hak edenleri açıklayacak ve her ülke bir hemşireyi aday gösterme
hakkına sahip olacaktı29. Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı bünyesinde bulunan
Kızılhaç teşkilatlarının faaliyetlerinde verimliliği arttırmak ve personellerinden en iyi şekilde faydalanmak ve onları motive etmek için ödüllendirmelere
önem vermiştir.
Sonuç olarak, konferansta dört esas üzerinde durulmuştur. Bunlardan
birincisi; Kızılhaç tarafından yardım faaliyetleri sırasında kullanılabilecek
araç-gereçler, ikincisi; savaş esirlerine yapılacak yardımlar, üçüncüsü; Kızılhaçın korunmasına dair ve dördüncüsü ise; Kızılhaçın yardım fonlarıyla ilgilidir.
Ayrıca X. Milletlerarası Kızılhaç Konferansı’nın nerede yapılacağı hususunda
Portekiz, Brezilya ve Japonya Kızılhaçı ev sahibi olmak için istekte bulunmuş,
29

A. Korff, “ The Ninth International Red Cross…”, s. 858-862.
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Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı ise 1914 yılı içerisinde sonucu açıklayacağını
belirtmiştir30. 1917 yılında yapılması düşünülen konferans, I. Dünya Savaşı
nedeniyle gerçekleşememiş, ancak 1921 yılında Cenevre’de düzenlenmiştir.
Besim Ömer, bu çalışmada transkripsiyonu ve sadeleştirilmesi yapılan IX.
Washington Milletlerarası Kızılhaç Konferansıyla ilgili raporunu hazırlamıştır. Raporla ilgili Hilâl-i Ahmer Salnamesi’nde şu ifadeler geçmektedir31:
“… raporda yer alan maddelerin cemiyetçe özel bir şekilde göz önünde bulundurulmasına ve raporun bir kopyasının ilişiğiyle hükümet tarafından kabul
ve tasdike uygun olan maddelerin Harbiye ve Bahriye Nezaretlerinin dikkatlerine
arz edilmesine karar verildi.
Besim Ömer Beyefendi’nin incelemelerindeki ciddiyet, isabet ve yayınlanan
ayrıntılı raporunun mükemmelliğinden dolayı kendilerine şifahen teşekkür ve
takdir beyan edildiği gibi bu istifâdeli raporun ihtiva ettiği bilgece düşünce ve yol
göstermelerinden dolayı şifahen beyan edilen takdir ve teşekkürlerin yazılı olarak
da bir takdirname ile sunulması kararlaştırıldı.”
Washington’daki konferans sırasında Hilâl-i Ahmere faydalı olacak eşyalardan alması için Dr. Besim Ömer’e 500 lira tahsisat verilmiştir. Bu amaçla
kendisi eczane, mutfak ve sofra takımları, tekerlekli sedye, su tahlil aletleri gibi
eşyalar satın almıştır. Ayrıca Eylül 1913 tarihinde cemiyetin merkezi umumi
toplantısında Dr. Besim Ömer Bey’in hazırlamış olduğu rapor okunmuş ve bu
rapor, alınan kararlarda belirleyici olmuştur32. Hatta bu raporun 1913 yılında
kabul edilen Hilâl-i Ahmer Nizamnamesinin esasını teşkil ettiğini söyleyebiliriz33.
Biraz da eserin içeriğinden söz edebiliriz. Dr. Besim Ömer, katılmış
olduğu bu IX. Washington Kızılhaç (Salib-i Ahmer) Konferansı hakkında
edindiği izlenimlerini altmış iki sayfalık bu rapora kaydetmiştir. İşte elinizdeki
30

A. Korff, “ The Ninth International Red Cross…”, s. 862, 864.

31

Padişah’ın Himayesinde Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, s. 43.

32

Padişah’ın Himayesinde Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, s. 43.

33

Ülman, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş…”, s. 448.
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sadeleştirme ve transkript metin, bu
Osmanlıca rapordan türetilmiştir.
Burada dikkat çekeceğimiz en başta
gelen husus Besim Ömer Bey’in iyi
bir gözlemci olduğudur. Muhtemelen
konferans sırasında notlar almış ve
daha sonra bunları düzenli bir esere
dönüştürmüştür.
Eserin öne çıkan temasını tek
bir kelime ile özetleyecek olursak
buna “yardımlaşma” terimini kullanmak herhalde yanlış olmaz. Besim Ömer, konferansa katılan çeşitli
ülke delegelerinin hemen hepsinin
barışta ve savaşta insan sağlığına olan Resim 2: Florence Nightingale (Kızıvurgusunu güçlü bir şekilde ifade et- lay Arşivi)
mektedir. Daha eserin ilk cümlesinde
“fıtraten yekdiğerine muavenete meyyâl ve cemiyetsiz yaşaması muhâl olan beşer” ifadesi ile insanoğlunun yapı
gereği yardımlaşmaya olan ihtiyacı üzerinden Besim Ömer, konferans ile ilgili
gözlemlerini kurgulamaktadır. Yazarın bu noktadan hareketle konferans hakkındaki gözlemleri kesinlikle olumludur.
Konferansta Hilâl-i Ahmeri (Kızılay) temsil eden Dr. Besim Ömer, eserinde öncelikle Kızılhaçların dünyada insan sağlığı açısından savaşta ve barışta
oynadığı rol üzerinde duruyor. Ardından Hilâl-i Ahmerin kuruluş aşamalarından söz edip, gelecekte yapacağı çalışmalar hakkında fikir yürütüyor.
Konferansa katılan ülkelerden ABD, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Brezilya, Sırbistan, Japonya, Siyam, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerin delegelerinin kendi Kızılhaçlarının yaptığı faaliyetlere yer veren eserde, delegeler
uzun uzadıya önerilerini anlatmaktadır. Bu tavsiyeler konferansa yön vermiştir. Eserden anlaşıldığına göre farklı ülke delegelerinin yaptığı öneriler diğer
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ülke delegeleri tarafından da örnek alınmış gibi görünmektedir. Bu da konferansın başarısına bir örnek olarak gösterilebilir.
Konferans, Besim Ömer ve tüm delegeler için oldukça faydalı olmuştur.
Çünkü her delege birbirlerinin tecrübesinden istifade etmişler, kazandıkları
bu tecrübeyi, öğrendikleri yeni bilgi ve yaklaşımları ülkelerine gittiklerinde
kendi Kızılhaçlarında uygulama imkânı bulmuş olmalıdırlar. Besim Ömer de
hiç şüphesiz konferanstaki ortamdan edindiği kazanımları çok yakın zamanda
ortaya çıkacak olan Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nda tecrübe etme
fırsatı bulacaktır. Bu yönüyle konferanstaki teorik bilgilerin Besim Ömer ve
Hilâl-i Ahmer açısından oldukça faydalı olduğunu söylemek gerekir. Henüz
yeni teşkilatını tamamlamış olan Hilâl-i Ahmer, bu konferanstaki yeni bilgi ve tecrübeler ışığında yine Besim Ömer’in rehberliğinde ilk ciddi sınavını
Balkan, ikincisini ise Birinci Dünya Savaşı’nda verecektir. Bu yönüyle eserin
önemi kendiliğinden ön plana çıkmaktadır.
Eserin hazırlanması ile ilgili birkaç teknik bilgi vererek okuyucuyu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle şunu hemen başta belirtmekte yarar vardır.
Besim Ömer, güçlü bir gözlemci olması yanında kalemi de kuvvetli bir yazardır. Bundan ötürü de eserinde tasvirlere sıklıkla yer vermiştir. Yazarın bir
başka yönü uzun cümleler kurmasıdır. Bu durum bizi özellikle orijinal metni
sadeleştirirken epey zorlamıştır. Eser 1912 yılının kendi dönemine göre bir
dil anlayışı ile yazılmış olduğundan ve bazen de matbaa hatası ile olacak, yer
yer fazladan virgül kullanılmıştır. Biz eserin transkriptindeki bu fazla virgülleri kaldırdık. Çünkü eserin tıpkıbasımındaki akıcılığı bozmaktaydı. Ayrıca
fazladan kullanılan bazı kelimeler için [ ], ilave edilmesi gereken heceler için
( ) işareti seçilmiştir. Bu kelimeler sadeleştirmede dışarda tutulmuştur. Ayrıca
sadeleştirmede bazı kelime ve cümleler için açıklama gereği duyulmuştur.
Eserde açıklayıcı mahiyette bir giriş yaptıktan sonra metnin sadeleştirilmesini, ardından transkriptini, sonrada orijinal metnini verdik. Bu yöntemin
eserin anlaşılırlığı açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz.
Eserin çeviri ve sadeleştirilmesinde Milli Kütüphane’de bulunan EHT
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1960 A 103 nolu nüshasını kullandık. Bu eserin bir başka nüshası da Atatürk
Kitaplığı’nda yer almaktadır.
Kitabın basımında Kızılay Arşivi’nin çok değerli katkılarını ifade etmeden geçemeyiz. Başta Kızılay Genel Başkanı Sayın Dr. Kerem KINIK’a, yönetim kurulunun değerli üyelerine, Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet
GÜLLÜOĞLU ve Basın Müşaviri Selahattin BOSTAN’a, Birim Yöneticisi
Hande Uzun KÜLCÜ’ye, yetkili Ülkü DOĞAN ve Recep CAN ile Kızılay
arşiv çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Son olarak eserin vücut bulmasında emeği geçen Prof.Dr. Ahmet Ocak’a müteşekkiriz.
Levent Düzcü-Cemal Sezer
Bolu-2016

SADELEŞTİRİLMİŞ METİN

DOKUZUNCU WASHINGTON KIZILHAÇ
(SALİB-İ AHMER) KONFERANSI’NA
MEMURİYETİM VE OSMANLI HİLÂL-İ AHMER
(KIZILAY) CEMİYETİNE TEKLİFLERİM HAKKINDA

Doktor Besim Ömer

İstanbul
Ahmed İhsân ve Şürekâsı Osmanlı Matbaacılık Şirketi
1328
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(3) Osmanlı delegesi sıfatıyla hazır bulunduğum Amerika’da Washington’da 10 Mayıs 1912 tarihinde imzalanmış olan Milletlerarası Kızılhaç Konferansı’nda cidden dikkate değer ve istifadeli birçok gelişme ve çalışmalara
beğeniyle şahit oldum.
Amerika ve Avrupa’daki Kızılhaçların teşkilât ve gelişmeleri hakkında yerine getirdiğim araştırmalar sonucu ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin
yeni ve eski dünyadaki kardeşleri derecesinde ilerlemesi için kabul edilmesini
çok lüzumlu gördüğüm tedbirin ayrıntılarını, şu sayfalarda, ilgilenenlerin dikkatli bakışlarına sunuyorum.
Raporun şimdiye kadar tamamlanıp takdim edilememesi, kaza sebebiyle yatakta bulunduğumdan ileri geldiğinden, bu hususta ayrıca özür dilerim.
Gerek önceden Londra’da taraflarca akdedilmiş sekizinci, gerekse bu sefer
Washington’daki dokuzuncu konferansa delege olarak seçilmem ve gönderilmemden dolayı Osmanlı Hükümeti ile Hilâl-i Ahmer Cemiyetimize teşekkür
ederim.
23 Eylül 1912
Doktor Besim Ömer
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(4) Yaratılış olarak birbirine yardıma meyilli ve topluluk olmadan yaşaması imkânsız olan insanoğlu, çağımızın olağanüstü keşif ve ilmi ilerlemesi,
bulunması şart olan medeni olgunlaşması sayesinde yardımlaşma oldukça ileri
bir seviyeye götürülmüş ve tabiatın nasipsizlerine bir ümit ışığı ve mutluluk
ulaştıracak binlerce kurumlar meydana getirmiştir.
Devamlı bir düşünce hareketi ile daha iyi bir vicdan olgunluğuna ve ahlaka doğru yürüyen yetişkin ve kültürlü insanlık, yalnız cemiyetin bahtsız mirasçılarına, illet ve hastalık kurbanlarına yardımcı olmakla görevini tamamlamış sayılamamaktadır. Her taraftan yükselen barış seslerine rağmen milletlerin
hayatında hâlâ büyük bir etkiye sahip olan ve hatta bazen bir milletin hayat ve
ölümüne karar veren savaş, medeni milletler arasında yardımlaşma umudunu
en yüksek sınırına ulaştırmıştır. Askeri silahlandırma, genel bir barış için en
büyük tehlike olması yanında, aynı zamanda amaca ulaştıran en kesin bir araç
olarak görülen savaş, bir taraftan milletleri birbirleriyle boğazlaştırırken diğer
taraftan merhamet, şefkat ve insaniyet gibi en seçkin, en yüce hislere güçlü bir
“dayanışma kaynağı” etkisi yapmaktadır.
Her millet hakkı veya haksızlığı savunmak için savaş meydanlarında düşen evladını, genellikle kişisel en büyük menfaatini ve her şeyden aziz bildiği
canını göze alan ve çok kez feda eden kardeşlerini düşünüp onlara hizmet ve
yardımda acele ediyor. Bu yüzden adeta bir milletlerarası yarış ortaya çıkıyor;
bu en soylu, en ince hisler milliyet ve sınır tanımak istemiyor. İnsanlık o kadar
büyüyor ki biraz önce kendisine kurşun atanlara kurşunla karşılık vermiyor;
(5) hayatın yok edilmesi düşüncesi, hayatı yaşatma düşüncesiyle yer değiştiriyor. Kendisini korumaktan aciz bir zavallı yaralının acısını yatıştırma, ölüme
yakın olanın hayatını kurtarabilmenin verdiği vicdan hazzı, hayat neşesi, çalışma sebebi ve gayreti o kadar büyük, o kadar tesirli bir hal alıyor ki insanlığın
acı çekmesi karşısında merhametle titreyen vicdanlar, insanlara yapılacak yardımın medeniyet kanunlarını mahkûm etmek istediği asileri, ihtilâlcileri bile
kapsamasını önermekten geri durmuyor.
Bu duygu ve düşünce yüceliği, medeni yücelik ile doğru orantılı olduğundan, gelişme ve medeniyet yolunda henüz ilerleme göstermeyen milletler
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arasında sözünü ettiğimiz özellikler elbette gizli bir hal olarak kalmış ve henüz
medeni milletlerdeki gösterişiyle belirmemiştir. Gerçekten Amerika, Fransa
ve Almanya gibi medeniyet önderi olan memleketlerde, savaş meydanlarında
yaralananlara, deprem, yangın, bulaşıcı hastalıklar ve dünya afetlerine maruz
kalan musibetzedelere hayırlı bir yardım amacıyla kurulan ve “Kızılhaç” genel
unvanıyla bilinen bu cemiyetler, çağımızın medeniyetine hakkıyla şeref veren
diğer hayır kurumlarının karşı konulamaz kulesinden birini ve belki birincisini işgal etmektedir. Buna karşılık İran, Çin, Siyam34 gibi ilerleme yolunda
henüz büyük bir mesafe alamayan milletlerde bu cemiyetlerin ancak bir taslağına rastlanıyor; bazen o taslaktan bile bir eser yok. Şahit olunan bir olayda
pek basit bir düşünce ile karıştırıp ve takviye edildiği zaman, bu cemiyeti bir
milletin medeni seviyesini gösteren en titiz bir ölçü olarak kabul etmek akıl ve
mantığa oldukça uygundur.
Medeni şehirlerde de başlangıçta, şahsi teşebbüs sayesinde var olan bu
cemiyetler, kuruluş tarihlerinden az bir süre sonra mensup oldukları hükümetlerin dikkatini çekerek adeta yarı resmi bir hale gelmiş ve bugün idari ve
iktisadi bağımsızlıklarını (6) korumak şartıyla tâbi oldukları hükümetleriyle
işbirliği yapan milli ve büyük bir şekil almışlardır. Batıda bugünkü zihniyet,
o derece geniş ve mükemmellik kazanmıştır ki, milli kamuoyunun ilgilendiği herhangi bir konuda mutlaka hükümet de fayda sağlıyor ve her iki taraf
birbirinin çalışmasını destekleme ve artırmaya hizmetçi birer gelişme sebebi
olarak görüyor. Bilhassa milli kamuoyunu meşgul eden mesele, sınırları aşıp
da medeni kamuoyunda yüceltilmiş bir mevki aldığında -ki bugün Kızılhaçlar
bu mertebeyi kazanmışlardır- hükümetin ilgisi, tasavvur ve takdirde kalmayıp
pratik ve etkileyici bir şekle dönüşüyor. Milletle hükümetin niyet ve gayretindeki bu fikir ahengi, her zorluğa, her engele göğüs geriyor, her defasında
başarılı oluyor; Kızılhaç cemiyetleri bağlı oldukları ülkenin her bölgesini balık
ağı gibi bir muhafaza şebekesi ve şefkatle kuşatıyor. Sınırlarda başlayan ilk
tüfek sesinde, genel ve özel hayatı felce uğratan sıkıntıları, sözün kısası her
vesileyle ve her türlü olağanüstü facia durumunda da endişesizlik fikrinden
34

Günümüzde Tayland olarak bilinen ülke.

28

LEVENT DÜZCÜ-CEMAL SEZER

doğan bu cemiyetlerin gösterdikleri cesaret ve fedakârlıkları yerine getirdikleri
hizmetleri güzel bir ifade ile hatırlamamak mümkün değildir. Bundan dolayı
değil midir ki her memleketin hükümdar hanedanlarına varıncaya kadar en
büyük mahfilleri, en medeni fertleri, bu kurumun muhafazasını kendisi için
en büyük şeref kabul etmektedir. Yine, haklarındaki hürmet ve saygı, adeta
özel bir vecibe derecesini bulan kadınların büyüklerinin birçoğu hayatlarını
çok faydalı bir şekilde bu amaca tahsis etmektedir.
Çevrelerinin en seçkin ve en yüksek elemanları tarafından gerçekten
tutulan ve yaşatılan bir eser ister istemez, cemiyetin en aşağı katmanına, halka
kadar herkesin kabul ve teveccühüne nail olur. Bu şekilde birkaç büyük kalbin
teşebbüs ve teklifi, medeni ve toplumsal görevini hakkıyla idrak eden bir hükümetin müsaadesi ve yardımı (7) ile başlayan hayırlı bir işe eriştiği genişleme
derecesi sayesinde halkın toplumsal ve ahlaki terbiyesi üzerine de derin bir
şekilde tesir eder. Medeni terbiye için en feyizli uygulama yeri olan bu tarz
teşebbüsler aynı zamanda halk hakkında da güçlü bir örnek ve kıymetli bir
rehber vazifesini görür.
Maksadı açıklamak ve bilgi vermek için tayin ettiğimiz sınıra uygun olarak sadedi daha fazla uzatmamak üzere Kızılhaç Konferansı’nda müzakere seviyesine getirilen konulardan en önemlilerini özetleme ile yürürlükte bulunan
kararları uygun bir şekilde hükümetimizce ve Hilâl-i Ahmerce gereken icraatı,
bu konudaki düşünceleri arz ve beyan ederim:
Mayıs’ın yedisinden on yedisine kadar on gün toplanan konferans resmi bir mahiyetten uzak olmakla birlikte yine de büyük bir önem taşımaktaydı. Konferansta bütün Kızılhaç cemiyetlerini ilgilendiren birçok konuya
ait benzer ve zıt fikirler, karşılıklı alışveriş yapılırken her memleketin vekil
ve delegeleri medeni gelişmelerinin ve Kızılhaçların faaliyetlerini en cazip
bir şekilde ilan için fırsat bulmaya çalışıyorlardı. Kızılhaç cemiyetleri askeri
sıhhiye teşkilatı ile ilgili, ona bir yardımcı ve kıymetli bir hizmet ifa etmiştir.
Milletlerarası konferanslarda, sağlık ve siyasi konularda müzakere yapılırken,
bu önemli noktaları dikkate alan her ülke Kızılhaçlarına bağlı çok sayıda delegelerden başka hükümet adına ve Harbiye, Bahriye ve Hariciye Nezaretleri
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hesabına hariciye memurları ve askeri-bahriye doktorlardan ayrı ayrı vekiller
atanmıştı. Bilhassa Fransa, Japonya, Rusya ve İtalya adına resmi ve gayr-i resmi
kişiler, altışar delege bir yer işgal ediyordu. Konferans, mayısın yedinci günü
Washington’da gayet gösterişli (8) bir büyük bina içinde çok güzel bir tören ve
reisicumhur tarafından söylenegelen hoş bir söz ile açıldı. Fahri başkan, icracı
başkan ve komisyon üyeleri seçildikten sonra müzakerelere başlanıldı. Yaralı
askerler ile müsibetzedelere yapılacak yardımın en iyi şartlar içinde verilmesi, yerine getirilmesi ve Kızılhaç cemiyetlerinin savaş dışındaki faaliyetleriyle
bundan ortaya çıkan sayısız faydalarının takdiri hakkında süren münazara ve
müzakereler uzun uzadıya görüşülen önemli konular ile kabul edilen kararları
ve Hilâl-i Ahmer adına tarafımdan yapılan ifadeleri aşağıda arz ediyorum:
1-Cemiyetimiz tarafından Doktor Emin Bey’in başkanlığında Hums’a35
gönderilen heyet, bilinen durumlar dâhilinde devletlerarası antlaşmalar ve
medeni kanunlara aykırı bir şekilde tutuklanarak Cagliari’de bir iki gün alıkonulmuştur. Üzüntülü bu siyasi olay ile ilgili olduğu anlaşılan aşağıdaki teklif,
Cenevre Milletlerarası Komitesi adına sözü edilen komite delegesi ve konferans başkanı Mösyö Ador tarafından yapılmıştır.
“Savaş meydanına gerek resmi sağlık heyeti, gerekse Kızılhaç gönüllü heyetlerinin gönderilmesi arzu edildiği takdirde, düşmanların birbirini ne şekil35

1911 yılında Trablusgarp (Libya) Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, bölgeye üç sıhhiye ekibi göndermiştir. Bunlardan ilki Trablusgarp, ikincisi Hums ve
üçüncüsünün Bingazi’de hizmet vermesi planlanmıştı. İkinci heyettekilerin bir kısmı Paris’e gelmiş, burada sağlık malzemelerini aldıktan sonra Marsilya Limanı’ndan bir Fransız
gemisiyle Tunus’a buradan da Trablusgab’a geçmeyi düşünmüşlerdi. Fakat Hilâl-i Ahmer
çalışanları Milletlerarası Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olmasına rağmen Cagliari’de İtalyanlar tarafından esir edildiler. Hatta cemiyetin sağlık çalışanları İtalyanlar tarafından
mesleki olarak kendilerini kanıtlamaları için sınava tabi tutuldular. Sonuçta bir Fransız
gemisinin alıkonulmasının ne gibi sonuçlar doğuracağının İtalyan basınında işlenmesi,
açıkça Cenevre Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin, Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı’nın merkez ve şubelerine protestolar göndermesi ve milletlerarası teşkilatın müdahil olması gibi etkenler, İtalyanların, cemiyetin sağlık personellerini
serbest bırakmasına neden olmuştur. Tunus’tan Trablusgarb’a geçen sağlık ekibi hemen
yardım faaliyetlerine başlamıştır. Doktor Emin Bey, Gıryan’da açılan hastanenin başhekimi olarak görev yapmıştır. Bkz., Akgün-Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt: I, s.
59, 65-69; Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, s. 20-21.
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de haberdar etmeleri gerektiğini sağlam bir kurala bağlamak üzere Cenevre
Sözleşmesi’ne imza koyan hükümetlerin anlaşmaları temenniye layıktır.”
Bu teklif layık olduğu bir önemle takdir edildi. Gerek İtalyanlar gerekse
tarafımızdan bilinen hadiseye hiçbir imada bulunmaksızın:
“Düşmanların birbirini dost bir hükümet, şayet bu mümkün değilse
üçüncü bir hükümet vasıtasıyla haberdar etmeleri kararlaştırıldı.
(9) 2-Kızılhaç vasfının suistimalini önlemek için çeşitli hükümetler tarafından kabul edilen tedbirler hakkında birçok rapor okundu. Bu raporların
içeriğinden birçok hükümetin Kızılhaç simgesinin, sanayi ve ticaret dünyasında reklam türünden olarak suistimalinin engellenmesi ve yalnız Kızılhaç
cemiyetleriyle askeri sıhhi teşkilatına ait eşya ve kurumlarda kullanımı üzerinde durulmaktaydı. Yine bu rapora göre hükümetlerin, hükümleri yürürlükte
olmak üzere kanunlar ve nizamlar koymak istedikleri, diğer bazı hükümetlerin
de aynı nizamları onaylamak için parlamentolarına teklif ettikleri anlaşılmış
oldu. Bunun üzerine Kızılhaç Cemiyetini bu şekilde korumuş olan hükümetlere teşekkür edilmesi kararlaştırıldı.
3-Yunanistan delegesi, Yunan Kızılhaçının:
Hummâ-yı mütekattıanın36 önünü almak üzere halka ucuz kinin37 verdiğini,
Vereme karşı İttihâd-ı Yunani Cemiyetine yardımda bulunarak bir “dispanser” meydana getirdiğini,
Fas’da Fransızlara, deprem sırasında İtalyanlara yardımda bulunduğunu,
Bir hasta bakıcı mektebi kurduğunu,
Mevcut gelişmeye uygun olarak cerrahi klinik meydana getirdiğini, kızılhaç işaretinin korunması için bir kanun tasarısı projesi yaptığını belirtmiştir.
36

Hummâ-yı mütekattı’a: Aralıklı ateş. Bkz., Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü, Haz:Ekrem
Kadri Unat- Ekmeleddin İhsanoğlu,-Suat Vural, TTK, Ankara 2004, s. 258.

37

Kinin: Kınakına ağacından elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkoloit.
Bkz., Ali Püsküllüoğlu, Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü, Arkadaş Yayınları, Ankara
1997, s. 205.
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4-Sırbistan delegesi:
1-Memleketindeki Kızılhaçın uzun uzadıya tarihinden ve geçirdiği muharebelerdeki hizmetinden ve diğer milletlerdeki felaketlere karşı yardımından
söz ettikten sonra 1906 senesinde Paris’de Palas Vandum’da Gobe Ticarethanesi aracılığıyla Ticaret Nezareti’nin kontrolü altında düzenlenen piyangonun, cemiyete (10) iki milyon frank kazandırdığını belirtmiştir. Delege, bu
zamandan itibaren muharebe için bütün ihtiyaçlarını tedarik ve biri merkezde
Belgrat’ta, diğeri şube olmak üzere Niş’te mevcut iki binadan başka 1911’de
Belgrat’ta Sava Nehri kaynağında Kraliçe Natali’nin emlakının 786.170 Franga satın alındığını belirtmiştir. Ayrıca delege, cemiyetin en mühim deposu Belgrat’ta olup daha az mühim sayılan Niş’teki depoda üç sağlık takımı
ve her takımda yaralılar için on beş araba, bir furgon38 ve eşya nakli için iki
araba, kısacası 90.000 Frank değerinde elli dört araba ve sıhhi trenlerde kullanılacak asılı aletler ile bir hayli teskere bulunduğunu söylemiştir. Palanka
maden suyunun Kızılhaç adına işletilmesi sayesinde yaralıların tedavisi için
oldukça gelir temin edildiğini ve ortaya çıkan sermayenin sağlama alınması
ve devamlı bir şekilde korunması için piyango düzenlenmesi ile elde edilen
borçlanmadan önce, yani 1897 senesinde toplanan genel merkez “devamlı üye
ve müessese tarafından ödenen yıllık ücretler ile bazı insancıl ve değerli kimseler tarafından verilen veya vasiyetle bırakılan paralarla meydana gelen sermayenin ancak faizinin harcanabileceği” ve ardından, “cemiyet piyangosuyla
sağlanan ve tamamı iki milyon franka varan sermayeye dokunulmayacağı ve
önceden 1897 senesinde genel meclis müzakerelerine uygun bir şekilde dokunulmayan sermayeye ekleneceği, ancak bütün sermayenin eksiksiz faizinin savaş sırasında, üç çeyreğinin barış vaktinde ve bir çeyreğinin dokunulmayacak
olan sermayeye ilave edileceği” kararının verildiğini aktarmıştır. Sahip olduğu
hukuk ve imtiyazlarıyla Bulgar, Japon ve Rus Kızılhaçlarından sonra Sırbistan
Kızılhaçının dördüncü sırayı işgal ettiğini ve 1896 senesinde neşredilen kanun
sayesinde kızılhaç işaretinin korunduğunu ifade etmiştir.
(11) B- Ayrıca Sırbistan delegesi:
38

Furgon: Yolcu trenlerindeki eşya vagonu.
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“Cenevre Sözleşmesi’ne imza koyan hükümetlerin, himaye altındaki Kızılhaç cemiyetlerine resmi ve yasal yollarla posta, telgraf ve gümrük ücreti
gibi her türlü vergi ve kuraldan muafiyet türünden en büyük “imtiyazlar ve
hukuk” ricasını, heyetin bakışlarının önüne serdi. Sırbistan delegesinin teklifi
konferansça kabul edildi ve farklı hükümetler nazarında gerekli teşebbüslerde
bulunmaya karar verildi.
5- Fransa Kızılhaç Cemiyet Merkezi tarafından savaş esirlerine yardım
konusunda Kızılhaç cemiyetlerinin görevine dair ayrıntılı bir rapor okundu.
Yaralı askerlere yardım yapıldığı gibi, ellerinden silahları alınıp esir ve bu sebeple tutuklanan askerlerin rahat ettirilmesi durumu da Kızılhaçların görevleri arasındadır. Zaten Kırım Muharebesi’nde gerek Fransız ve İngiliz, gerekse
Rus savaş esirlerinin rahatına çalışıldığı gibi Fransa ve Almanya muharebesinde İsviçre’de Bal39 şehrindeki Cenevre Kızılhaç memuru 300.000 Fransız
savaş esirlerine akraba ve yakınları tarafından verilen ve Fransa Kızılhaçı aracılığıyla gönderilen yardım, Alman Kızılhaçı vasıtasıyla dağıtılmış ve ardından
bu yardım meselesi özel bir ehemmiyet alarak Bal’da milletlerarası bir komite
oluşmuştu. Bununla beraber eldeki Cenevre Antlaşması gibi milletlerarası
temel bir sözleşme bulunmadığından bu konudaki yardım da düzensiz bir
şekilde devam etmiştir.
Cenevre Milletlerarası Komitesi’nin arabuluculuğundan istifade ile Kızılhaç cemiyetleri, savaş esirlerine yardım için üyelerinden bir komisyon oluşturacak ve merkezde tertip edilmiş olan bu komisyon savaş sırasında memurları
vasıtasıyla (12) her taraftan alacakları yardımı toplama ve milletlerarası komitenin gayretiyle düşman ülkesine gönderecektir. Milletlerarası Komite, delegeler aracılığıyla bu yardımı hatta eşyayı yerine ulaştıracaksa da hiçbir biçimde
askeri tarafı şüphe ve tereddüde düşürmeyecektir. Bu delegeler (Lahey) Konferansı kararlarından istifadeyle bir kere düşmanların nazarında şeref kazanıldıktan ve itibar edildikten sonra: “askeri gereklilikler, idarenin kurallarının
çizdiği daire içinde mesai uygulamalarında her tür kolaylığa” erişeceklerdir;
39

Bal: Basel adıyla bilinen İsviçre’nin liman şehri.
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yardım için toplanan paralar bizzat askeri kumandanlar vasıtasıyla dağıtılacak
ve aynı zamanda savaş esirleri ile aileleri arasında haberleşmeyi sağlamak ve bu
hususta Lahey Konferansı’nın on dördüncü maddesi gereğince her muharip
devlette oluşturulacak olan istihbarat dairesinden istifade edeceklerdir. Para
yardımı on altıncı maddeye uygun olarak gönderilecek; bu hususta milletlerarası komitenin meydana gelecek olan masrafı, etkili bir hissedarı olan Kızılhaç
tarafından ödenecektir. Savaş esirleri özel komisyonları, milletlerarası komite
ile haberleşeceklerdir. Raporun okunması üzerine birçok müzakere ve tartışma
meydana gelmiş ve sonunda aşağıdaki karar kabul edilmiştir:
“Savaş esirlerine yardımı tabiî bir vazife ve esastan olarak gören Kızılhaç cemiyetleri, 1906’da Londra Konferansı’nda ileri sürülen genel istekten
ilham olarak savaş zamanında esir düşen askerler için kendilerine gönderilen
para yardımını almak ve Cenevre Milletlerarası Komitesi’nin özenli ellerine
verilme vazifesiyle yükümlü birer özel komisyon oluşturacaklardır. Milletlerarası Komite, ilgili hükümetler nazarında resmen tanınmış tarafsız delegeler
aracılığıyla yardımın isim ve hüviyetleri, yalnız, bildirilen askerler arasında dağıtılmasını üstlenecek, diğer bağışları çeşitli esir merkezlerine taksim edecek,
(13) bu hususta yardım sahiplerinin niyet ve arzusunu, esirlerin ihtiyaçlarını
ve askeri memurların talimatını dikkate alacaktır. Milletlerarası Komite’ye bu
yüzden düşecek masrafları ilgilendiren “Kızılhaçlar kefil olacak ve bundan
başka savaş esirleri özel komisyonları, Cenevre Milletlerarası Komitesi’yle münasebette bulunacaktır.”
Bu insani teklif sürekli alkışlar arasında aynen kabul edilerek kayda geçirilmiş ve 1913 senesi Haziranı’na kadar Kızılhaç cemiyetleri genel merkezlerinin bu konudaki fikir ve düşüncelerini milletlerarası komiteye bildirmeleri
ricası iletilmiştir.
6-Savaş meydanlarında düşen yaralıların araştırılıp bulunmasıyla ilk yardımın yerine getirilmesi ve en yakın tedavi yerleri için nakil yollarının tamamlanması ve iyileştirilmesine yönelik mesaiyi gayrete getirmek amacıyla Rusya
İmparatoriçesi tarafından hibe edilen yüz bin rublenin faiziyle ödenmek üzere
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bahsedilmiş olan mesainin geliştirilmesine ve hizmet edenlere verilmesi gereken ödüllere ayrılan temel düzenlemelerin değişikliği müzakere edilerek, bu
konuda hazırlanan nizamname heyetin onayına sunularak kabul edildi.
7-Japonya İmparatoriçesi adına Japonya Kızılhaç Cemiyeti aşağıdaki teklifi açıkladı:
Kızılhaç cemiyetlerinin varlık sebebi, insandaki merhametle birlikte doğmuş olup, bu yüce his yalnız savaş zamanlarında yaralananlara ve hastalananlara değil, barış zamanında korumasız, muhtaç durumdaki felaketzedelere
yardım etmek olduğu gibi, savaş dışında hastalara, zayıflara yapılan yardımlar
da halk arasında Kızılhaçın maksat ve mesleğini daha etkili bir şekilde anlatmaktadır. Merhamet ve şefkat gibi duygusal konularda devletler arasında sınır
olamayacağından, çeşitli milletlerin (14) Kızılhaçları barış zamanında birbirine yardımda bulunurlarsa milletler arasında ilişkiler gittikçe daha dostane
bir şekle dönüşecektir. Bu husus dolayısıyla Kızılhaçların meslek ve amacına
hizmet edeceğinden, hükümdarımız majeste İmparatoriçe barış zamanında
muhtaç sahipleri ve musibetzedelere yardımın önemli bir eserini cesaretlendirmek amacıyla ve Japonya Kızılhaç Cemiyeti vasıtasıyla milletlerarası konferansa yüz bin yen40 hibe eder ve bu meblağın kullanılma şekline ait gerekli
düzenlemenin hazırlanmasını ve uygulanmasını rica eder.”
Konferans, bu cömert teklife layık olduğu hürmet ve takdir ile bakıp
kabul ederek, heyet adına İmparatoriçeye teşekkür etmeye karar verdiği gibi
Reis-i Cumhur Mösyö Taft41 tarafından ayrıca bir teşekkür telgrafı çekildi. Temel düzenlemenin ortaya koyulması Japonya Kızılhaç Cemiyetine devredildi.
8-Fransa’da “Yaralı Askerlere İmdat ve Yardım Cemiyeti” delegeleri tarafından:
40

Yen: Japon para birimi.

41

William Howard Taft, Amerika Birleşik Devletleri’nin 27. başkanıdır. 1909-1913 yılları
arasında görev yapmıştır. Taft hakkında detaylı bilgi için bkz., Michael L. Bromley, William Howard Taft and the First Motoring Presidency, 1909-1913, Mc Farland & Company,
North Carolina 2003.
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Uzun zaman askerlik yapıp da aileden, evden mahrum ve bir dereceye
kadar hasta/sakat olanlara, hükümet tarafından ayrılan bir yerde oturma ve
Kızılhaç tarafından iâşe42 şeklinde yapılan yardım yapılmıştır. Ayrıca 1905
senesinden beri yardım alamayanların da askere alınması yönüyle, silah altında bulunan askerin muhtaç ailelerine, üzerinde yük olan veya doğuran
hanımlarına yapılan yardım hakkında gerekli bilgiler verilmiştir. Gerçi 1905
senesinden beri kanun maddesi gereğince hükümet ve belediye tarafından nizamiyede bulunan askerlerin anne ve karısına günde yetmiş beş santim ve
her çocuğuna yirmi beş santim verilmekte ise de kiranın giderek arttığını ve
her şeyin (15) pahalılaştığını, kısacası geçinmenin güçleştiğini dikkate alan
Kızılhaç Cemiyeti, Harbiye Nezareti tarafından, yardıma muhtaç asker aile
isimlerini içeren liste gereğince gerekli incelemeyi yapmıştır. Ardından özel
cemiyet aracılığıyla yardımda bulunmakta ve bu şekilde “Viran kalesi hanede43” kilerin/ “yıkık evde” ihtiyaçlarını kolaylaştırmalarıyla “askere gidenlerin”
manevi durumlarını değiştirmek ve yatıştırmaktadır.
Bundan başka cemiyet delegeleri tarafından gerek şu anda hizmette bulunan gerekse emekli olan kara ve deniz subaylarından nekahet44 halinde bulunanların sağlıklarının yerine gelmesi veya devamlı hizmetler şekliyle fazlasıyla
yorgun düşenlerin vücutlarının takviyesi için (Tulon) ile (Saint Raphael) arasında sahilden üç kilometre mesafede iki yüz yirmi metre yüksekliğinde bir
“istirahathane” yapıldığı bildirildiği gibi “Fransız Kadınları İttihâd Cemiyeti”
delegesi tarafından da orduda vereme aday olmak yönüyle geçici veya veremli
olduğu için tamamıyla ihraç edilenlere ve ailelerine yapılacak yardım hakkında faydalı bilgiler verilmiştir. Bulaşıcı halinde olmayanlardan yirmi, otuz
kişilik takımların bir doktor veya hasta bakıcının nezareti altında havası ılıman ve iklimi güzel yerlere yerleştirilmekte ve sağlıklarının yeniden düzelmesi
için takip edilmesi ve kendilerine bir tür “sağlık terbiyesi” verilmekte olduğu
bildirilmiştir.
42

İaşe: Yedirme, içirme anlamında kullanılır.

43

Aşık Dertli’ye ait bir söz.

44

Nekahet: Bir hastalık geçirdikten sonra yaşanan iyileşme dönemi. Bkz., Osmanlıca Tıp
Terimleri Sözlüğü, s. 300.
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9-Milletlerarası komite adına Doktor (Feriye) tarafından:

Resim 3: Fransa Salib-i Ahmerinin (Kızılhaç) Elli Senedeki Terakkiyatı
(Kızıy Arşivi)
Barış zamanında hastalık veya malûllük sebebiyle ordudan ihraç edilen
veya nekaheti geçirmek üzere izin verilen şehirlerde ikamet eden veya sömürgelerde yapılan muayene sırasında hizmete el vermediğinden dolayı ordudan
büsbütün affedilen askere yardım gereğinden söz edilmiştir. Gerçi hasta olanların çoğu hastane ve nekahethanelere kabul olunuyorsa da bir hastalığın (16)
ardından malul kalanlara, artık hizmete el vermeyecek şekilde aklen ve bedenen bir maluliyete uğrayanlara, daha Londra Konferansı’nda45 durumları
dikkati çeken veremlilere her şekilde yardım edildiği belirtilmiştir. Şehirlerde
oturan askerin dâ-i efrenc46 ve dâ-i ku’ûl47 gibi vahim bazı hastalıklara ba45

1907 yılında Londra’da sekizincisi yapılan Milletlerarası Kızılhaç Konferansı’dır.

46

Dâ-i efrenc: Frengi. Bkz., Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü, s. 234.

47

Dâ-i ku’ûl: Alkoliklik. Bkz., Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü, s. 234.
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ğımlılığının ortadan kalkması için bazı yerlerde olduğu gibi, kulüpler, “asker
yurtları” kurulması ve buralarda ucuz yiyecek ve sıhhi içecekler verilmesiyle
askerin alakasının kazanılması, zührevi ve verem hastalığına karşı konferanslar
düzenlenmesiyle askerin sağlık bilgisi ve sömürgelerde bulunan askere kitaplar
ve oyun için bazı sıhhi şeyler gönderilmesiyle, bu gibilerin ağır bir yorgunluk
ve üzüntüden kurtarılması amaçlanmıştır. Ayrıca bunların bulaşıcı hastalıklardan ayrı tutulmasının fevkalade önemine binaen bu mevcuda, mülkiye tarafından ve Kızılhaçtan yardım istenmesi, Dokuzuncu Kızılhaç Konferansı’nın
çeşitli ülkelerdeki merkez komiteleri nazarında gerekli teşebbüslerde bulunarak askerin gerek alınmasında ve gerek orduda bulundukları veya ihraç edildikleri zaman sağlık durumlarının dikkate alınması için hükümete ve orduya
yapılacak yardım şeklinin araştırılması gereğine dair gayet önemli bir rapor
okunmuştur.
10- Londra’da toplanan Sekizinci Kızılhaç Konferansı’nda:
“Sekizinci konferans, Kızılhaç cemiyetlerine ait sağlık teşkilatının savaş
zamanında hakkıyla görevini yerine getirebilmesi için barış vaktinde diplomalı
hasta bakıcıları yetiştirmek üzere gerek “mektep-hastane” adı verilen kurumlarda ve gerek bu amacı sağlaması konusunda ayrılacak hastanelerde pratik
öğretimde bulunulmasını talep ve bu noktada ısrar eder.” kararını vermişti.
Kızılhaç cemiyetlerinin en önemli vazifesi, barış zamanında (17) gönüllü
“imdatçı”, “hasta bakıcı” yetiştirmek ve bu şekilde iktidar sahibi bir yardım ve
sağlık heyeti oluşturarak savaş zamanında bu heyeti sevk ve istihdam etmek
olduğundan konferansta her ülkenin delegeleri, bu konudaki mesailerinden
uzun uzadıya söz etmişlerdir.
Belli bir şekil alması sırasında, başlangıçta Kızılhaçların vazifesi savaş
zamanında yaralı ve hasta askerlere yardımdan ibaret olarak görülmekteydi.
Yalnız bu hususta faaliyet ortaya konulması gereği açıklanmış ise de barış zamanında meydana gelecek felaketlerde yardımın alışkanlık kazanmaya faydası
olacağı, çeşitli olaylar ve değişik şekillerde yardımın Kızılhaç cemiyetlerine
menfaat sağlamakla birlikte, savaş zamanındaki mesai için herkeste bir istek
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uyandıracağı şüphesiz olduğu önemli görüldüğünden, sonradan bu insani cemiyetler bütün felaketlerde kurtarma ve yardım vazifesini üzerlerine almışlardır.
Almanya Kızılhaç delegeleri, Kızılhaçın asker sağlığına yardım amacıyla
savaş sırasında yaralı ve hasta askerleri tedavi etmek için yardım ve sağlık heyetleri yetiştirmek, sıhhi ihtiyaçları tamamlamak gibi temel bir vazifeden başka, barış sırasında ve türlü felaket zamanında bilgili heyetleriyle ne yolda ve
ne derece de hızlı bir şekilde faaliyet ortaya koyduğuna ve hizmet ettiğine dair
açıklamada bulunmuşlardır. Gayet mühim bir teşkilata sahip olan kadın hasta bakıcılardan, “Alman Kızılhaç hemşirelerinden” başka, bugün Almanya’da
olağanüstü düzenli ve Kızılhaça bağlı bir yardım heyeti, “Kolon Saniter”ler
mevcuttur. Askeri vazifelerini yerine getirenlerden meydana gelen ve yirmi ile
yirmi dört akşam, kendilerine ayrılan bir dershanede, bir mahal ve açık yerde
idman ve alıştırma yaparak yetişen yardım heyeti, çıkacak bir savaşta fevkalade faaliyet göstereceği gibi bugün kurtarma işlerinde de Almanya’ya pek çok
hizmette bulunmaktadır.
(18) 1900 senesi istatistikine kıyasla Almanya’da bu yolda teorik ve pratik
olarak bilgi kazanan ustalık sahibi 28.500 kişi vardır. Geçen sene Almanya
sağlık işlerini ve Kızılhaç Teşkilâtı’nı incelemem sırasında hemen her pazar bu
yardım heyetinin yaptıkları manevralar dikkatimi çekmişti.
Askeri sıhhiyeye adeta bir yardımcı olmak üzere muharebe sırasında orduya ait yararlı ve hasta için “teskereci48” ve “hasta bakıcı” vazifesini yerine
getiren ve bundan başka gönüllü olarak genel sıhhi yardıma ait işlerde, depolarda önemli hizmetler gören ve özellikle erkeklerden meydana gelen bu yardım heyetinden başka Alman Kızılhaçı kadınlardan ibaret diğer sağlık heyeti
de yetiştirmektedir. Kızılhaç hastaneleri için gerektiğinde sevk edilmek üzere
hasta bakıcı yetiştiriliyor ise de bunların sayısı hiçbir şekilde bir savaş ihtimali
halinde yeterli gelemeyeceğinden kendilerine “hasta bakıcılığı” sanat olarak
kabul edeceklerinden başka istekli kadınlara muharebe zamanında kara ve de48

Teskereci: Yaralı taşıyan sağlık görevlisi.
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niz yaralı askerlerine yardım etmek üzere eğitim verilmektedir.
Kadınlardan gönüllü yardım
heyeti ya altı ay bir hastanede
hizmetle “Kızılhaç hemşireleri
yardımcısı” veyahut haftalarca
verilen teorik ve pratik dersleri
takip etmek şartıyla “Kızılhaç
hasta bakıcıları yardımcısı” unvanıyla yetiştirilmektedir.
Hemşireler bir başkanın
idaresi altında “Kızılhaç evlerinde” yatılı olarak bulunur ve bir
sene ders gördükten sonra hastanelerde öğretmen hemşirelerin idaresinde alıştırma kazanır
ve özel bir eğitim almış olurlar.
Amerikan Kızılhaç delegesi
tarafından Amerika’da “ilk yar- Resim 4: Salib-i Ahmer (Kızılhaç) Hasta
dım”ın eğitim ve genele yayma Bakıcıları (Kızılay Arşivi)
şeklinden bahisle geçen sene
150.000 kişiye bu yolda eğitim verildiği ve halk arasında (19) özellikle fabrikalarda işçiler arasında ilk yardıma dair bilginin genele yayılmasının pek çok
iyi sonuç verdiği belirtildi. Bu yolda yapılan eğitim, aynı zamanda teşkilatın
barış zamanında yapacağı hizmetle, savaş sırasında sağlayacağı faydanın dikkate alınmaya değer olduğu ve sınır boylarınca eğitim için tren vagonlarından
pek fazla yararlanıldığı ifade edildi. Bu yolda ilk yardım heyetlerinden başka
Amerika’da en önemli sağlık yardım teşkilatı “Kadın Hasta Bakıcıları”dır. Yakın zamanda “Amerikan Terbiye Nezareti” tarafından yayınlanan bir istatistiğe
göre Amerika Birleşik Devletleri’nde 1.048 hasta bakıcı mektebi ve bu mekteplere devam eden 26.000 talebe vardır. Öğretim genellikle üç sene sürmekte
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ve her sene yaklaşık olarak 7.000 öğrenci diploma almaya hak kazanmaktadır. Kızılhaça bağlı bugün 3.000 hasta bakıcı vardır ki bunlar barış sırasında
ve felaket zamanında hizmet ettikleri gibi savaşta asker sağlığının göstereceği
ihtiyaç ve sayıya göre derhal sevk edilmektedirler. Ondan başka Amerikan
Kızılhaçı köylülere hizmet edebilecek şekilde hasta bakıcılar yetiştirmeye de
önem vermiş ve üzerine eğilmiştir.
Fransa Kızılhaçını temsil eden “Yaralı Askere Yardım Cemiyeti”, “Fransa
Kadınları Cemiyeti”, “Fransa Kadınları Birleşik Cemiyeti” delegeleri, Fransa’da Kızılhaçın “kadın hasta bakıcı” yetiştirmek konusundaki hizmetinden
uzun uzadıya söz ettiler. Yaralı Asker Cemiyeti, teorik ve pratik öğretimde bulunarak biri “basit” diğeri “yüksek” olmak üzere iki tür “hasta bakıcı diploması” vermektedir. Basit diploma alacaklar dört ay ve yüksek diploma alacaklar
ise basit diploma aldıktan sonra iki sene ders görürler ve hastanelerde vazifelerini yerine getirirler. Öğretim “hastane-mektep” ve “dispanser”lerde yerine
getirilmektedir. Bu yolda (20) ders gören her kadın diploma alacağı zaman
savaş sırasında hasta bakıcı vazifesiyle hizmetini yerine getireceğine dair yazılı
olarak taahhütte bulunur. Basit diploma adayları dört ay “hastahane-mektep”te sterilizasyon49, hasta ve yaralıya bakma, tıbbi ve cerrahi muayene, eczahane
hizmetlerinde ve bir ayda hastalara ve yaralılara bakmak üzere hastanelerde
bulunur, ameliyathaneyi ve her tür ameliyatta gereken aletleri hazırlamayı
öğrenir, her sene “hastane-mektep”te uygulama görürler. Paris’teki bu “hastane-mektep”te her sene dörder ay sürmek üzere üç defa öğretime başlanılmakta
ve her zaman özel derslere hemen elli kadar öğrenci devam etmektedir.
Yüksek diploma alan kadın, bir seyyar hasta bakıcı heyetinin başına geçer
ve bu şekilde (infirmiere major50) unvanını almış olur. Bu heyet daha doğrusu
“takım” beş hasta bakıcıdan ibaret olmak üzere dâima harekete, vazife yapmaya hazırdır. İki seneden beri idare ve özellikle “hastane idaresi” konusunda da
öğretime başlanmıştır. Cemiyetin amacı kadın hasta bakıcı yardımcılarının
sayısını artırmak olduğundan farklı şehirlerde, hatta şehirlerin farklı dairele49

Sterilizasyon: Mikroplardan arındırma.

50

Infirmiere majör: Başhemşire.
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rinde gerekli öğretimde bulunulmakta ve eğitim görenlere askeri hastanelerde
uygulama ve ameliyat görmek üzere bir “kabiliyet diploması” verilmektedir.
Fransa Kadınları Cemiyeti gerek Paris’teki “hastane-mektep”te ve “dispanser”lerle dairelerde, gerekse vilayetlerde şubeleri aracılığıyla kadınlara eğitim
sunmakta ve “dam-ambulansiyer51” adıyla hasta bakıcı diploması vermektedir.
Ayrıca yetiştirdiği hasta bakıcılara hastane görevini, defter usulünü, gıda ve
ilaç dağıtımını, sterilizasyon aletleri ve tedavi hazırlıklarını öğretmektedir.
“Fransa Kadınları Birleşik Cemiyeti”nin vermekte olduğu “infirmiere hospitaliére52” diplomasına ancak üç sene eğitimden sonra hak kazanılır.
Altı ay teorik derslere (21) devam edildikten ve üç ay kadar da cemiyetin
“dispanser”inde bulunduktan sonra imtihanla bir “inceleme tasdiknamesi” verilir. İkinci sıra teorik dersler ile birlikte üç ay cemiyet, mülkiye ve asker hastanelerinde, üç ay da “dispanser”de “masaj” dersine katıldıktan ve askeri hastane
idaresi konusunda bilgi aldıktan sonra hasta bakıcı diplomasına hak kazanılır.
Sonuç olarak Fransa Kızılhaçı bu cemiyetlerin mesaisi sayesinde, bugün
hastaya, yaralıya bakmak üzere 12.000’i aşkın hasta bakıcı yetiştirmiştir.
Japon Kızılhaçı’nın her hususta gelişme göstermesi, teşkilatındaki sürat
ve özellikleri zaten son Rus ve Japon Muharebesi’nde kendini göstermişti.
Bu sağlık gelişmesi bu seferki konferansta delegelerinin ifadeleriyle de tasdik
edildi. Rus ve Japon Muharebesi’nde Japon ordusunu takip eden Doktor Matinyo’nun: “Bu tür cemiyetlerden hiç biri ‘bu derece herkesi aciz bırakacak
tarzda süratle meydana gelmemiş ve bu kadar düzenli olmamıştır. Dün doğan bu yeni cemiyet, benzer kurumların hepsinden zengin değilse de daha
geniş ve daha verimlidir.” şeklinde tanıklığı tamamıyla hakikate uygundur ve
gerçekten Japon sağlık teşkilatı ve Kızılhaçı da taklide layıktır. Bugün Japon
Kızılhaçı birçok kadın hasta bakıcı istihdam etmektedir. Bu memlekette kadın
hasta bakıcıların önceleri istihdamında pek çok zorlukla karşılaşılmıştır. Japon
gelenekleri, kadının evi dışında isterse yaralı ve hasta bir erkek olsun, ona bakmasını imkânsız görüyordu. Eskiden nasılsa hasta bakıcılık öğrenimi gören bir
51

Dam-ambulansiyer: İlk yardımda görevli kadın hemşire.

52

Infirmiere hospitaliére: Hemşire.
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kadına adeta dadı makamında bir hizmetçi nazarıyla bakılıyordu. Japon Kızılhaçı bir taraftan kadın hasta bakıcı yetiştirmeye, diğer taraftan da bunların
saygı görmeleri için yalnız hizmetçi sınıfından değil, her sınıftan seçilmesine
gayret ediyordu. Kızılhaç (22) Kadınlar Komitesi’nin yardımıyla nihayet boş
fikirlere galip gelindi. Japon milleti, prenseslerinin ve soylu kadınlarının insani yardım arzularını görünce gelecekteki muharebelerde yaralı düşecek askere
gereken özeni göstermek ve bu konuda bilgi sahibi olmak üzere Kızılhaç hastanelerine gitmekte tereddüt etmedi; bu hal “hasta bakıcılık sanatının kadın
için gayet faydalı, insanlığa ve bilhassa vatana karşı din vazifesini yerine getirmek için en asil bir yol” olduğunu herkese anlattı. Artık bu sanat, özlelikle İmparatoriçe’nin Tokyo’daki mektebi himaye altına alması ve prenseslerin sene
sonunda imtihanlarda bulunması üzerine genel bir saygıya nail oldu. Hasta
bakıcılar on sekiz ile otuz yaş arasındaki bekar, bünyesi güçlü ve ilk mektepten53 mezun kadınlardan seçiliyor. Tokyo’da dersler altışar aya ayrılmak üzere
üç vilayette iki sene devam etmektedir. Hasta bakıcılara mektepte bulundukça
tazminat verilmektedir. Bu mektepten mezun olanlar on beş sene Kızılhaç
Cemiyetine hizmete ve gerçekleşecek her davete icabete mecburdurlar.
11-Kızılhaçın asıl kurucusu olan merhum Moynier’in dediği gibi:
“Şefkat ve yardımı her tür milli rekabetin üstünde bulundurmaya ve acı
çeken insanlığın önünde bütün millet ve kavimlerin bayrağı altında toplamaya çalışarak yaralı askerlere yardım hususunda bir derece aynı fikirde olmayı
sağladığı” gibi 1902 senesinden beri vereme karşı milletlerarası bir ortaklık/
birlik meydana getirerek zamanımızda genel huzura bir engel hükmünde olan
bu sosyal belanın savuşturulmasına da gayret etmektedir.
Gerçi Kızılhaçın vazifesi, savaş zamanında yaralılara, hastalara yardım ise de yine bu bakış açısından barış vaktinde, felaketler (23) sırasında
kazazedelere, her vakit ve zaman hastalara yardım da insanlığın gereği ve
medeniyetin gelişmesinin icabıdır; çünkü savaş zamanında fayda sağlamak
ve faaliyette bulunmak ancak barış sırasında bütün gün hastalara yapılacak
53

Orijinal metinde “mekteb-i iptida-i âli” şeklinde yazılmış olup, ilkokul anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde ilkokul için bu tâbir kullanılmaktaydı.
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çalışmalar ve bu konudaki uygulamalar ile mümkündür. Ondan başka bu
husus için meydana getirilecek kurumlar savaş zamanında birçok gerekli
faydalardandır.
Bugün mevcut tıp ilminde, hastaların tedavisinde “çekinme”, “önlem
alma”, hastalığa karşı “koruma” büyük bir ehemmiyet almış54 ve bu konuda
birçok kurumlar meydana getirilerek teşkilatlar kurulmuştu. Gerek yaraların
tedavisinde, gerek hastalara yapılacak özende karantina büyük bir yer işgal
etmektedir. Hastaların tedavisinde en mühim kısım hıfzıssıhhaya55 aittir; bu
sâyede birçok zararlı sebeplerin ve öldürücü hallerin önünü almak mümkündür. İşte bu sebepten Kızılhaçların üstlendiği önemli vazifelerin arasında hıfzıssıhha yüksek bir yer işgâl ediyor. Bugün Avrupa’da Kızılhaçlar toplumun
sağlık durumları ile devamlı meşgul olmaktadır.
Kızılhaçlar bir taraftan hasta bakıcılar yetiştiriyor, diğer taraftan sağlık
kurumları meydana getiriyor, işçiler ve halk arasında sağlık kuralları ve bilhassa vereme ait meseleleri öğretiyor ve bunu genele yayarak, halka sağlam bir
“sağlık eğitimi” telkin ediyor. Nekahet için sığınaklar ve veremli hastalar için
sanatoryumlar56 kuruyor, vereme müptela olanları araştırıp, kurumlara yerleştirerek bir taraftan onların tedavisine acele ederek, diğer taraftan yayılmasına
ve hastalığın bulaşmasına engel oluyorlar.
Fransa Kızılhaçını oluşturan “Fransa Kadınlar Cemiyeti”nin vereme karşı
yardımından ve yardım şeklinden önceden söz etmiştik.
Sosyal şartları iyileştirmek için Amerika’da vereme karşı yapılan gayret ve
çaba kadar seri ve geniş pek az teşkilat vardır. Dört yaşında olan bu teşkilat
hem gayet esaslı ve hem de gayet (24) mühimdir. 1 Ocak 1900 tarihinde
Amerika’da vereme karşı sağlık cemiyetleri, senatoryum, hastane ve muayene,
açık hava mektepleri gibi kuruluşların toplamı beş yüzden aşağı olduğu halde
bugün bu münevver ülkede veremle mücadelede bulunan sağlık merkezleri iki
bini aşkındır. Bu mücadelede, bu derece çabuk bir gelişmeyi sağlayan “Kızıl54

Her üç ifade de günümüz tıp literatüründe profilaksi anlamına gelmektedir. Profilaksi ise
hastalık öncesi alınan ön tedbirlere işaret etmektedir.
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Hıfzıssıhha: Sağlık bilimi.
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Sanatoryum: Özellikle verem hastalarının tedavi edildiği sağlık yeri.
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haç pulu” ve “Amerikan Kızılhaçı” olmuştur.
Kızılhaçın düzenlediği “yılbaşı pulu” Boston şehrindeki iç savaş sırasında
askerlere, yaralılara yardım amacıyla kurulan ve kullanılan “şefkatpul”undan
doğmuştur. Muharebeden sonra bu yolda yardım toplanması bu ülkede ihmale uğramış olduğu halde Portekiz, İsviçre, Avustralya, Danimarka, Rusya,
Norveç, İsveç ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde kabul edilmişti. 1904 senesinde ilk defa olmak üzere İsveç ve Norveç’te vereme karşı mücadelede bulunmak
üzere yardım toplanması amacıyla pul ya da mühür kullanılmıştır. Öncelikle
özel bir cemiyet tarafından bu yolda düzenlenmiş olan pulun sağladığı menfaati gören Amerikan Kızılhaç Cemiyeti 1908 yılında “vereme karşı Kızılhaç
pulu”nu ortaya çıkarmıştır. 1910 senesinde 300.000 ve 1911’de otuz iki milyondan fazla pul satılmakla 3.200.000 dolar elde edilmiştir.
Pulların satışında iki yol tutulmuştur: Birincisi; masraflar çıkarıldıktan
sonra ortaya çıkan meblağın vereme karşı kullanılması, diğeri de bu yardımın, pulun satıldığı yerde harcanması ve kullanılmasıdır. Bu pulları satmak
için türlü türlü sebeplere başvurmakta, özel olarak ve dikkati çekecek ilanlar,
gazetelere veya duvarlara koyulmakta, mağaza camekânlarına asılarak sergilenmektedir. Elde edilen tecrübeye bakılırsa pullar kutsal günlerde (25) daha
çok satılabilmektedir. Kiliselerde, mekteplerde, toplantı yerlerinde konferanslar verilmekte ve nasihatlerde puldan çok veremden korunma konusu dikkat
çekmektedir. Konferanslarda Kızılhaç pulunun vereme karşı mücadelede sağladığı fayda matoğrafla halka gösterilmektedir.
Almanya Kızılhaçı 1895 senesinden beri verem meselesiyle uğraşıyor;
Kızılhaçın bu hususla meşgul olmak üzere kurduğu on dört müstakil şube,
memleketin her tarafında sanatoryumlar, dispanserler, ormanlarda hava ile
tedaviye özgü yerler, ormanlarda mektepler, istirahat yerleri, amele bahçeleri ve
diğer kurumlar meydana getirilmiştir. Kızılhaçın bu mesaisi sayesinde bugün
Almanya’da veremin gayet müthiş bir düşman olduğu ve milletin sağlık ve
huzurunu sağlamak için bu konuda birlikte gayret ve çalışma gereği düşüncesi
yerleşmiştir.

DOKTOR BESİM ÖMER VE DOKUZUNCU
WASHINGTON KONFERANSI

45

12- Kızılhaçların kurtarma işlerinde yapabilecekleri hizmetten uzun uzadıya söz edilmiştir. Hakikaten barış sırasında yardım cemiyetlerinin ikinci faaliyet aşaması bütün felakette ve barış vaktine ait bütün istisnai durumlarda
daima çokça hizmetler ortaya konulmasından ibarettir. Felaketlerden maksat
salgın hastalıklar, sel baskını, tren yangını, maden kazaları, deprem, nafakanın
pahalılığından ya da azlığından dolayı meydana çıkan sefalet ve zarurettir. Barış zamanında şartlara göre hazırlıkta bulunmalıdır ki bunların en önde geleni
dinç, güçlü, faal, uysal “imdatçı” yetiştirmek ve öncelikle lazım gelen yardım
ve kurtarma için her türlü araçla donatılmış bir “yardım heyeti” oluşturmaktır. Savaş zamanında gösterilecek faaliyetin barış sırasındaki yardıma ait bin
türlü durumlar ile ilgisi ve barışın uzaması sebebiyle, savaş hazırlıklarıyla (26)
alakalı mesainin yavaşlık ve hareketsizliğe tutulmuş olması ihtimali Kızılhaç
cemiyetlerinin barış sırasında bütün felaketzedelere yardımla meşgul olunması
zaruriyeti göstermektedir.
Bu sebepten Kızılhaçlar için her şeyden önce gerekli koşulları taşıyan bir
“yardım heyeti” kurulmalı, gerek savaş, gerekse barış zamanında kullanılabilir
çadırlar ve nakli mümkün barakalar sağlanmalıdır. Her türlü malzeme ve eşya
üretimine mahsus tezgâhlar kurulmalı, kısacası bu hazırlıklar barış zamanında
her türlü afette yardım ve savaş esnasında yaralı ve hasta askere yardım amacıyla yapılmalı ve yine her türlü yardımın hızlıca yapılması için gerekli sağlık
teşkilatı işlerinde oluşturulmalıdır.
Kızılhaç cemiyetlerini savaş zamanındaki vazifeler için etkili bir şekilde
hazırlayacak en iyi araç, barış sırasında faaliyet ortaya koyması ve felaketler
zamanında halka yardımcı olmasıdır. Bu, amaca ulaşmak için en önde gelen
faktördür. Bütün bunlar, Kızılhaçların hizmet ve faydalarını halka duyurmanın ve onun eserlerinin değerinin bir göstergesidir.
Musibet zamanında kurtarma hizmetinde esas “nakil” olduğundan bugün Avrupa’da bazı yerlerde Kızılhaçlara ait gönüllü yardım cemiyetlerinde, sıhhiye kolonilerinde teskerecilere büyük bir önem verilmiştir. Halktan
oluşturulan bu heyetler kurtarma görevini hakkıyla yerine getirmekte ve bu
şekilde birçok insanın hayatını kurtarmakla birlikte halk arasında sağlık ku-

46

LEVENT DÜZCÜ-CEMAL SEZER

Resim 5: Nehirlerde Salib-i Ahmer (Kızılhaç) Faaliyeti (Kızılay Arşivi)
rallarını öğretmektedirler. Kızılhaç Cemiyeti teşkilatının her tarafa yayılması,
gerek savaş, gerekse barış sırasında memlekete en büyük hizmettir. Kurtarma
heyeti barış esnasında, bilhassa yangın, sel baskını ve deprem gibi her türlü
felakette, yardımda bulunmak için ilk tedavileri yaparak musibetzedeleri hastanelere ve en yakın yardım yerlerine nakleder. Büyük şehirlerde birçok (27)
yardım yerleri, hasta bakıcı yurtları, ihbar mahalleri olduğu gibi bazı yerlerde, bir tarafında kurtarma hizmeti, diğer tarafında toplantı ve öğretime özel
yerler, salon ve dershaneleri içeren kurumlar meydana getirilmiştir. Yardım
yerlerinde her türlü yardım vasıtalarından başka ameliyat masası, sterilizasyon
aletleri, tedavi aletleri, müvellidü’l-humûza57 cihazı, teskere vesaire vardır. Yardım depolarında ise çadırlar, barakalar, aydınlatma araçları, yardım kutuları,
teskereler vesaire bulunmaktadır. Bundan başka her fabrika ve tiyatroda, şi57

Oksijen.
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mendifer istasyonlarında yardım ve tedavi kutuları olmaktadır. Yardım yerleri,
polis merkezlerine telefonla bağlıdır.
Kızılhaç yardım heyetine girecekler, o ülke vatandaşından olacaklar ve
fakat düzenli askeri hizmete mensup bulunmayacaklardır. Bu konuda aranılan vasıflar; bünyece kuvvet ve sağlam bir sıhhat bulundukça bilgilerin işe
yarayacağıdır. Heyete dâhil olanlara bir defter verilmekte ve buraya herkesin
yapabileceği özel bir hizmete (derrâcesüvârilik58, dezenfektörlük59, makinecilik vesaire) kayıt ve işaret olunmaktadır. Bu kurtarma heyeti askerleri barış
sırasında eğitimlerde, savaş sırasında memleket dâhilinde vazifeyi yerine getirirken, kabul edilen üniformayı giyerler. Gerçi üniforma taşımaları kesin şekilde zorunlu değilse de özellikle gönüllü yardım heyeti vazifesini yapanların
“tarafsızlık” işaretini içeren kasket taşımaları kural gereğidir. Barış zamanında
bu şartlar içinde üniforma taşımak üzere verilen izin, felaketler zamanında ve
toplantılarda nöbet esnasında kurtarma hizmeti görevinin yerine getirilmesi
için pek çok kolaylık sunmaktadır. Bu heyete ait askerde ordudakinin aynı
olmak üzere iki tedavi paketi, kadehiyle birlikte bir metre, matara, makas vesaire vardır.
İşte bu yolda Kızılhaçlara mensup yardım ve kurtarma heyeti (28) medeni ülkelerin her yerinde ayrı ayrı şekilde meydana gelmiştir.
Amerika’da bütün felaketlerde hemen kurtarma vazifesi yapmak üzere
heyetler, cemiyetler pek çok olduğu gibi bu konuda yapılan yardım da epey
fazladır. 1907 senesinde Amerikan Kızılhaçı yarısı yabancı memleketlerdeki
felaketlere ait olmak üzere 43 vak’ada yardımda bulunmuştur. Can kurtarma
vazifesi dışında yapılan yardım, felaket türüne göre değişmektedir: Mesela
selzedelere evler hazırlanıyor, ekinleri mahv ve perişan olanlar ilk mahsulatı
alıncaya kadar infak ediliyor, maden ocaklarında vefat edenlerin zevcelerine ve
58

Derrâcesüvârlık: Bisiklet sürücülüğü. “Derrace” deyimi ilk defa Ali Kemal tarafından
1901 yılında İkdam gazetesindeki bir yazısında önerilmiştir. Ancak bu dönemde bisiklete
daha çok velospid denilmekteydi. Bkz., Mehmet Süme-Selami Özsoy, “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Bisiklet Sporu”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Sayı 24, Konya 2010, s. 347.
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Dezenfektörlük: Yıkama-temizleme.
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çocuklarına maaş bağlanıyor, fırtınada kayıkları kayıp ve evleri harap olanlara
geçinmeleri için türlü vasıtalar hazırlanıp verildiği gibi, hayatlarını kazanıncaya kadar da yardımda bulunuluyor. Hatta en son Titanik vapuruyla boğulanların dul kalan eşlerine ve çocuklarına maaşlar verilmiştir. Kazazedelerden, felaket sebebiyle üzüntü ve bıkkınlıktan ileri gelmiş hareketsizlik ve cesaretsizlik
işte bu yolda bir yardım sayesinde ortadan kaldırılıyor.
Bir hadise, bir musibet olduğunda hayatı kurtarma, kederi yok etme,
hastalığı kaldırmak için yapılacak yardım, tıbbi özen, erzak hazırlanması, elbise verilmesi, meskenlerin hazırlanması, karantina tedbirlerinin gereğidir ki,
Amerikalılar bu konuda yani hızlı bir şekilde yardımda oldukça ileriye gitmişlerdir. Hakikaten yardımın tam zamanında hayat kurtarması konusunda
kabul edilecek tedbirlerin hemen ani olması gerekir. İlk yapılacak yardım ile
sonradan yapılacak yardımı karıştırmamalıdır. İlk yardımın yanında, felaketin
ardından, oldukça ehemmiyetli olan, kimsesiz kalanlara, dullara, yetimlere yapılan yardımdır. Tabiî böyle bir olayın gerçekleşmesinde maddi olarak pek çok
fedakârlık yapılıyor, lakin toplanan para yardımı tecrübesiz (29) bir kadının
eline geçtiğinde kısa bir süre sonra akıp gidiyor ve kadın da şiddetli bir ihtiyaç
içinde kalıyor. İşte Amerikan Kızılhaç heyetleriyle diğer bazı insaniyetperverden toplanan para yardımını bankalara yatırarak faizini bu gibilere vermek
ve bu biçareleri daimi bir nezaret altında bulundurmakla felaketzedelere ve
ailelerine pek büyük hizmetler ediyorlar.
En dehşetli ve büyük bir felakette kâfi gelecek derecede para yardımının iyi bir şekilde dağıtılması da fevkalade önemli bir mesele olduğundan,
Amerikalılar bu gibi yardımı paradan ziyade gerekli yiyecek-giyecek şeklinde
vermektedir.
13- Can kurtarmada felaketzedelere ilk yardım konusunda Avrupa halkı
adeta rekabet edercesine oldukça ileriye gitmiştir; bu vazifeyi yalnız Kızılhaç
Erkekler Şubesi yardım ve can kurtarma oluşturmakla yetinmiyor, “Kadınlar Cemiyeti” de teşkilatı sayesinde bu konuda pek çok hizmetlerde bulunuyor. Almanya’da erkeklerden oluşan sıhhiye kolonileri ülkenin her tarafında
mevcut ve askeri çok olduğundan felaket sırasında onlardan pek çok istifa-
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de edilmektedir. İmparatoriçe hazretlerinin ve krallıklar hanedanına mensup
prenslerin himayesi altındaki “Kızılhaç Alman Kadınları Cemiyeti”nin etkili ve devamlı faaliyeti hakkında burada övgü dolu ifadede bulunmak ve bu
noktada ayrıntı vermek gerekir. Tehlike anında daima hizmete hazır olan ve
genellikle sükûnetle görevini yerine getiren bu cemiyet can kurtarma hizmetinde Kızılhaçın mesaisi için gayet kıymetli yardımcı heyettir ki fayda sağlayan ve güzel hizmetler yapma konusunda erkeklerden aşağı olmadığı gibi
üyelerin sayısı ve hayır kurumu teşkilatlarıyla da onu geçmiştir. 1909 senesi
sonunda Kadınlar Cemiyeti 450.269 üyeden (30) oluşmuş ve Aralık 1910’da
hasta bakıcılarla hasta bakıcı öğrencilerin sayısı 4.566’ya ulaşmıştır. Kadınlar
Cemiyeti bugün 1.350 yardımcı mevkiler, iyileşmesi mümkün olmayan hastalar için 40 sığınak, halka ait 94 mutfak (imâret), kahve dağıtımına mahsus
23 yer, ev işlerini öğretmek için 70 mektep, yemek pişirme sanatına özel 56
mektep, işçilik için 140 yer, 14 terbiyehane, 56 çocuk sığınağı, hastalara özel
eşya ödünç vermek için 139 ev idare etmekte ve birçok depolarında çok sayıda
tedavi kutusu ve takımlar bulunmaktadır. Ondan başka yeni doğan çocuklara
mahsus ve özellikle de vereme karşı 3 sanatoryum 17 sağlık yeri, ormanlarda
hava ile tedavi için 9 özel yer, 32 mesken ve 3500 yatağın bütün masrafını
ödemektedir. İstatistiklere bakılırsa Kadınlar Cemiyeti savaş zamanına özgü
hazırlıktan başka barış sırasında vatanın çeşitli yerlerine musallat olabilecek
istisnai durumlarda sefalet ve zaruretin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına
olağanüstü derecede hizmet etmekte, hasta bakıcıların sayısını artırmak üzere
Kızılhaçın tavsiyesi üzerine özel bir mesai harcamaktadır. Ayrıca, Kızılhaçla bu
vatanperver cemiyetler arasındaki mutabakat ve uyuşmanın eseri olarak salgın
hastalıklar sırasında Kızılhaç merkezi hazırlayıp sevk etmekte, Kadınlar Cemiyeti de derhal kadın hasta bakıcılar tayin edip, barakaların yatak ve hastaların
çamaşır konusundaki eksiklerini tamamlamaktadır.
14- Konferansın fihrist müzakeresi “isyan ve ihtilal anında Kızılhaç cemiyetlerinin vazifesi” unvanlı, aslında önemli ve ülkemiz için nazik bir meseleyi kapsıyordu. Bu meselenin tartışma mevkisine konulmasına herkesten
(31) önce ve fazla itiraz eden Rusya hükümeti delegesi General Vermalof idi.
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Hatta General “Kızılhaçın
kendi memleketi kanunları
nazarında hain ve cani olan
esirlere yardımda bulunması
mümkün
olamayacağını”
söyledi. Amerikan Kızılhaçı
delegesi Mösyö Clark evvela
kendisinin ne hükümet delegesi ne de memuru olup bir
Amerikalı gibi sözlerde bulunacağını belirtip aşağıdaki
hususları ifade etti:
Geçen Eylül’de Amerikan Kızılhaçı Milletlerarası
Cemiyeti, ihtilal ve isyan zamanında veya bir iç savaşta
Kızılhaçın yapabileceği yardımın şekil ve çeşidini belirleme ve bu konuda bir rapor
Resim 6: Alman Salib-i Ahmer (Kızılhaç) Kahazırlanması için bir komisdın Hasta Bakıcıları (Kızılay Arşivi)
yon teşkil etmişti. Rapor
Nisan 1912’de sunulmuştu.
Amerikan Kızılhaçı, konferansın akdinden önce murahhasların bu hususta
bilgisi olmak üzere raporu basmış ve dağıtmıştı. Komisyon tarafından meselenin çözümünde görülen zorluğu bütünüyle gösteren rapor içeriğinin asla
konferansta aynıyla müzakere edilmesi kararlaştırılmış değildi. Amerikan Kızılhaçının bu konudaki amacı, bu teklifin genel bir şekilde dikkate alınması
ve Kızılhaç için silahlı ayaklanmalar sırasında yardıma müsait düzenleme yapılması ve tedbirler alınması mümkün ve doğru olup olmadığının çözümüyle
uğraşılmasıydı. Kızılhaç ne ırki, ne dini, ne de sosyal bir sınıfı dikkate almayıp
ızdırap çeken insanlara sıkıntısını unutturma ve yardımla sorumludur. Nihai
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amacı, inleyen insanlığa özel bir yardımdır. Yoksa işte ne bir resmiyet vardır,
ne de askeri harekâtı keşfetme arzusu. Kızılhaç, kara ve deniz ordusuna yardımdan başka hükümetle ilgili değildir. Bu konferans, hükümetler konferansı
değildir. Şimdiye kadar Amerikan Kızılhaçı düzenli orduyu, muharip ve gayr-ı
muharip hiç ayırmaksızın birçok yardımda bulundu. General Vermanof, “asilerin kendi (32) ülke kanunları gereğince hain ve cani olarak kabul edileceğini” söylüyordu. Gerçi “hain” ve “hıyanet” kelimeleri her dilde ve millet nazarında mevcut ve biliniyor ise de müsaadeleriyle medeni dünyada insanlığın
bu konuda oldukça ilerlediğini ve kamuoyunun az çok değiştiğini söyleyelim.
Bundan önceleri savaş sırasında sağlıklı ya da yaralı bulunduğu halde esir düşenler, hâlâ düşman olarak sayıldığından öldürülürdü. Hâlbuki bugün kendilerine, askerlere yapılan muamele yapılıyor, onlar gibi tedavi ediliyor, şifa
bulduktan sonra ordularına gönderiliyor. Gerçi Kızılhaçların bu gibi durumda
teklif ettiği yardımın harekât ve askeri icraatı durduracağı ve ihtimalki karıştıracağı ortaya sürülerek amaca söz dokundurursa da askeri bir düzenden sayılı
bulunmamakla beraber böyle bir hükmü kabulde mazurum. Çünkü Cenevre
Antlaşması’nın başlangıcında da çoğu aynı iğneleyici sözlerde bulunmuşlardı.
Hâlbuki yarım asırdan beri her şeyde, her düşüncemizde bile büyük bir fark
vardır. Bugün Kızılhaç pek çok insani yardımda bulunuyor: Yangın ve sel ile
harap olan yerlerde, salgın hastalıklar sebebiyle yardımda bulunan, kıtlık ve
pahalılık yaşayan insanlara nafaka yetiştiren, savaş sırasında yaralıları tedavi
eden hep Kızılhaçtır. Olabilir ki teklifimiz kabul edilmez; lakin çok zaman
geçmeksizin hastalık, musibet, felaket ile savaş esnasında olduğu gibi Kızılhaçın “ihtilal” zamanında da yardımda bulunacağını göreceğiz.
Mösyö Clarck’ın muhalifleri: “Konferans bu gibi özel, yerel ve her hükümet için dâhili ve siyasi maddeler hakkında oy vermeye yetkili olmadığından
bu meselede münakaşada bulunmamalıyız.” diyorlardı. Bu görüşü milli menfaat hesabına uygun gördüğümden karara iştirak ettim. Bununla beraber bu
nazik mesele konferansın celselerinden (33) birini tamamen işgal ettikten ve
Rusya delegesi ile meseleyi ileri süren Amerika delegesi arasında oldukça şiddetli tartışmaya sebep olduktan sonra “konferans, durumun, çeşitli Kızılhaç
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Resim 7: Almanya Salib-i Ahmeri (Kızılhaçı)-(Kızılay Arşivi)
cemiyetlerinin bu konudaki oyunu almak üzere milletlerarası komiteye gönderilmesi arzusunu ifade etti”.
15- Almanya Kızılhaç delegesi, Almanya’da, Prusya Hükümeti
Kızılhaçının salgın hastalıklara karşı yardım tarzına dair uzun uzadıya
açıklamada bulundu: Almanya’da, “bütün milleti, tehlikeye sokacak hastalığa
karşı korumak amacıyla yetkili olan memleketin komünlerinden60 ve komün
cemiyetlerinden bu gibi hastalığın bulaşmasını engellenmesi beklenmekteydi.
Bu konuda teşkilatın istek ve uygulamasına dair olan kanundan başka Prusya’da komünlerin yalnız bu gibi teşkilatta bulunması değil, onların muntazam
olarak idaresi kanuna uygun bir madde ile kayıtlı olduğundan, hastalığın yayılmasının ortadan kalkması için gayret gösterilmekte ve hemen daima Kızılhaçtan “nakle uygun baraka”lar talep edilmekteydi.
60

Komün: Topluluk.
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Kızılhaç Merkez Komitesi yüzden fazla bulaşıcı hastalık vakalarında ve
birçok felaket sırasında bu gibi talepleri uygulamış ise de aslında savaşa hazırlanması gereken bir cemiyetin tazminatsız böyle bir iktisadi yük altında
kalması doğru olmadığından her bin nüfusa altı mark düşmek üzere bu yolda
yardımda bulunacak komünlerin Kızılhaçla on sene kontrat yapması kararlaştırılmıştır.
Bulaşıcı hastalıklara karşı kabul edilecek tedbirlerden en önemlisi bilindiği üzere hastaların “iskânı” ve hastalık şüphesi gösterenlerin “tecridi”dir.
1-Salgın sırasında bir şekilde genişlemeye meyilli olan bulaşıcı hastalıklara tutulmuş olanların daha hastalığın başlangıcında süratle ayrı tutulması
gerekir. (34) Bu halde en önce düşünülecek taraf “tecrîdhâne61” olarak kabul
edilebilecek olan bir yerin, bir meskenin, hatta bir koğuşun elbette hazırlanmasıdır.
2- Hastalığın tabiatı, tamamıyla ve sağlıklı bir şekilde anlaşılıncaya, bulaşıcı bir hastalığın zuhur etmesi korkusu tamamıyla ortadan kalkıncaya kadar
her şüphenin temizlenmesi gerekir.
3- Kirlendiğine şüphe edilenlerin yani bizzat hasta ile temasta bulunanların, elbiseleri ve kullandıkları eşyanın bulaşmaması konusunda gerçek bir
fikir edininceye kadar müşahede altına alınmaları ve ayrı tutulmaları oldukça
önemlidir.
Bu üç sınıf kimseye özel koğuşlardan başka hasta bakıcılar için odalar,
mutfak, çamaşırhane ve banyo yeri ve hastalık şiddetli bir istila halini alırsa
doktorun bakteriyoloji araştırmaları ve “otopsi” uygulaması için ayrı bir yer
lazımdır.
Büyük şehirlerde hastaneler bu ihtiyacı tamamıyla yerine getirebilirlerse
61

Tecrîdhâne: Karantina anlamında kullanılmaktadır. Karantina ise, “çiçek, kolera, veba, sıtma gibi bulaşıcı hastalıklardan birinin görüldüğü bir taşıma aracında yolculuk yapan veya
bu hastalıklardan birinin salgın olduğu bir ülkeden gelen yolcu ve eşyaların girmek istedikleri
ülkenin halkıyla temas etmeden önce belirli bir yerde veya gemilerinde geçirmek zorunda oldukları tecrit süresiyle uygulanan sağlık önlemlerinin tümüne” denir. Bkz., Nuran Yıdırım,
“Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Koruyucu Sağlık Uygulamaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 5, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 1322.
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de, küçük kasabalardaki hastaneler zaten küçük ve köylerde ise bu yolda bir
bina olmadığı gibi özel hanelerde bu şekilde organizasyon da mümkün değildir. Çünkü evler uygun olmadığından çok kez pek önemli bir kalabalık ile
meskun bulunur. Hemen hastalığın ortaya çıkmasıyla baraka inşası da uygun
değildir; çünkü aceleyle yapılan barakalardan hiç istifade edilemiyor. Gerçi çadır birçok defa işe yarar gibi ise de, bunlarda büyük yağmurlardan sonra havanın değişmesiyle, ısıtmanın ve bilhassa rüzgârlı zamanda sükûnetin, zeminde
temizliğin tamamıyla sağlanması mümkün olamadığı gibi sağlıklı olan kişilerin
çadır altında karantinaya alınması da imkânsız gibidir. İşte bu mahzurlar ve
salgın hastalıklarda tecritteki zaruriyeti görenler “döner barakaları”nın bu
konuda kullanılmasını kabul etmişlerdir. Bu barakalar iki türlüdür: Biri 15
metre uzunluk ve 5 metre genişlik, 3,65 (35) metre yüksekliğinde ve 20, 18
ve 16 yatağı içine alan bir koğuştan ibarettir; diğeri ise iç bölmelerle her biri
6 yatak alabilecek koğuşlara ve aynı genişlikte orta yerde hasta bakıcılara, depoya ve pansuman vesaireye özgü üç odaya bölünmüştür. Kızılhaçın yönetimi
altında işte bu son barakalardan 200 adet vardır. Gerek bunlar gerekse yatak
ve çamaşır takımları gibi malzeme gerektiğinde sevk edilir.
1900 senesinden bugüne kadar tifüs, dizanteri, verem, kızıl, difteri, iltihap dimâğı-i şevkî62, kolera, çiçek vakalarında 105 adet baraka kullanılmıştır.
Tren idareleri, barakaları, yavaş tren ücreti almak üzere hızlı trenlerle sevk
etmektedir.
Bu barakalar ve ihtiyaç malzemeleri merkezde, depoda bulunur. Müracaat anında depodan vagonlara yükletilir (iki vagon üç baraka alır). Her yerde
bu barakaların dikilmesine vakıf olan hasta bakıcılar ve yardım heyeti bulunduğundan ayrıca dülger63 göndermeye ihtiyaç yoktur. Daha sonra yerinde
barakalar konulduğu zaman yine o yerlerde Kızılhaça bağlı (dezenfektör)
ler vasıtasıyla temizlendiği gibi merkeze ulaşmasında yine tekrar dezenfekte
olunur. İşte Alman Kızılhaçı barış zamanında da genel sağlığa bu yolda hizmet
ve muharebe esnasında baş göstermesi umulan bulaşıcı hastalıklara karşı kabul
edilecek olan tedbirleri öğretmektedir.
62

Beyin ve omirilik.

63

Dülger: Yapıların ağaç aksamını yapan usta.
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16- Macaristan Komitesi, Kızılhaç meselelerine zamanın önemli bir kısmını ayırmakla pek çok büyük hizmetleri yerine getiren Bayan Nightingale’in
nail olduğu ve herkes tarafından kabul edilmek, şüphesiz yaygın şöhretini hatırlayarak zikretmek adına tunçtan bir madalya yapılmasını teklif etti. Bayan
Florence Nightingale, Kırım Muharebesi sırasında Selimiye Kışlası’nda yaralı
askerlerimizle ilgilenerek (36) memleketimize hizmet etmiş ve bizden de bir
şükran payına hak kazanmış faziletli bir simadır. Var olan teklifi enine boyuna
araştırarak düşüncelerini milletlerarası komiteye bildirmek üzere özel bir komisyon oluşturuldu.
17- Amerikan delegesi, Kızılhaçın savaş sırasındaki vazifesi bakış açısından teşkilatına dair bir izahta bulundu:
Delege, asker sağlığının barış zamanında bile memurları ve sağlık heyetince yetersizliği sebebiyle Harbiye Nezaretinin muharebe sırasında hasta ve
yaralı askerin tedavisi için Kızılhaç Vatanperver Cemiyetine başvurmaya mecbur olduğunu ifade etmiştir. Yalnız “Amerikan Kızılhaçı” muharebe zamanında kara ve deniz ordusuna isteğe bağlı olarak yardıma, reisicumhurun 1911
senesinde meydana gelen buyruğuyla yetkili olduğu sebebiyle bu konuda iyi
bir hizmetle başarılı olması için Kızılhaçın birçok malzeme ve yeterli sermaye
toplamaktan başka gönüllü asker ve hasta bakıcılardan ibaret yardım heyeti
kurulmasının zaruri olduğunu belirtmiştir. Yine bu heyetin savaş zamanında
düzenli bir şekilde korunması için askeri düzene tabi olması ve ihtiyaç duyulduğunda yapılacak olan yardımın güzel bir şekilde meydana gelmesi için
Kızılhaçla Harbiye Nezareti, Askeri Sıhhiye Dairesi arasında içten münasebet
bulunması ve gereksiz harcamaların ortaya çıkmaması için Kızılhaç merkezinin Harbiye Nezaretinin sağlık ihtiyaçlarına vakıf olması gerekir. Kısacası
delege, ordu ile birlikte görev yapacak olan Kızılhaçın önemli bir kısmının
adeta askercesine oluşturulması gereğinden söz etmiştir.
18- Konferansta Osmanlı delege heyeti adına Osmanlı (37) Hilâl-i Ahmer Cemiyetimizin faaliyetine dair tarafımdan yapılan izahın doğru tercümesi
aşağıdadır:
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İftiharla temsil ettiğim genç Hilâl-i Ahmer Cemiyetimizin faaliyetine
dair olan şu raporumun yüce topluluk heyetine sunulmasına müsaade buyurmanızı rica ederim: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti her ne kadar 1877 senesinde kurulmuş olsada kurucusunun arzusu dışında bazı üzüntü veren sebeplerin sonucu olarak devam edememiş ve ancak 1911 senesi Mayısı’nda yani yaklaşık
olarak bir yıl kadar önce yeni baştan organizasyonunu kurmaya başlamıştır.
Yeniden düzenleme ve talimatlar yapılmış, komite ve şubeler oluşturulmuştur.
Padişah Mehmed Reşad hazretleri cemiyeti himayesi altına aldığı gibi veliaht
hazretleri de fahri başkanlığını kabul buyurmuşlardır.
Birkaç seneden beri siyasi durumlarda meydana gelen bahtiyarlı değişiklik sayesinde cemiyetin yüce amaçlarını kabul ve pekiyi bir şekilde takdir
konusunda yeni bir fikir niteliğinin vücuda gelmesi harem-i hümayunlarının64
asil tahtında Osmanlı hanımlarından bir araya gelmiş bir cemiyet ve yüz kurucu üyeden oluşan bir merkezi ve idare heyetinin temeli atılmıştır.
Cemiyet, organizasyonunu kurar kurmaz üye yazımına memur, erkek ve
kadın hasta bakıcı, teskereci yetiştirmekle cidden meşgul olmuş ve onlara ihtiyaç duyulan bilginin teminine teşebbüs etmiştir.
Yine cemiyet organizasyon işleriyle uğraştığı sırada İstanbul’da kolera
ortaya çıkmıştır. Gelirler ve mevcut vasıtaların gayet sınırlı olması sebebiyle birlikte cemiyet, belediye sağlık heyetine otomatik etüvler65 göndermekle
“dezenfeksiyon” işleminde ve şehrin temizliğinde yardımda bulunmuştur66.
64

Harem-i Hümayun: Osmanlı saraylarında bulunan dairenin adı. Harem, padişah eşlerinin ve diğer harem üyeleri olan valide sultan, şehzadeler ve cariyelerin yaşadığı mekândır.
Bkz., T. Cengiz Göncü, Harem ve Cariyelik, TBMM Milli Saraylar, İstanbul 2011 s. 18.

65

Etüv, diğer adıyla tebhir aletidir. Tebhirhane: “Giysi ve eşyalarla ev, işyeri gibi mekânları
bitten ve pislikten temizlemek amacıyla kurulan dezenfeksiyon istasyonu, temizleme evi demektir. Bulaşıcı hastalıların hüküm sürdüğü zamanlarda hastalığın görüldüğü yerde eşyayı
ve hastanın giysilerini dezenfekte etmekle görevli kuruluşlardır. Buralarda eşyalar yüksek derecede buhardan geçirilir. Eşyayı buhar altında bulunduran makinelere tebhir aleti yani etüv
denir”. Bkz., Yıldırım, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Koruyucu…”, s. 1324-1325.

66

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, üç adet seyyar etüv makinesini Janset Hechter Fabrikası’ndan
600 küsur liraya almıştır. Bkz., Padişah’ın Himayesinde Osmanlı Kızılay Cemiyeti -1911
1913 Yıllığı, s. 36.
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Kolera, daha tamamen bitmeden büyük bir yangının67 baş göstermesiyle
şehrin geniş bir kısmını tahrip etmiş ve binlerce sakinini sığınaksız, parasız
(38) çadırlar altında bırakmıştır. Bu felaketin etkisiyle olacak meydana gelen
izdiham ve sefalet, salgın hastalığın yeniden ortaya çıkması ve şiddetine sebep
olacağı yönüyle bu hususta mesai, yani çalışmalarda bulunmak zorunluluğu
meydana çıkmıştır. Cemiyet, bu kez belediye sağlık heyetine daha faydalı bir
şekilde hizmet edebildi; yangınzedelerin hergün muayenesi ve onlara yiyecek,
ilaçlar, elbise vesaire dağıtılması için doktorlar ve memurlar tayin etti. Birbirine sahiplik eden ve hemen aynı zamanda etkili bir şekilde kendini gösteren
kolera ve yangın gibi büyük belalar Osmanlı sınırı dışında felaketzedelere karşı
bir şefkat ve cömertlik akımı meydana getirmiş ve gelecekte isimlerini büyük
bir saygıyla anacağımız Kızılhaç cemiyetlerine sahip olan ülkeler peşin olarak
yardımda bulunmuşlardır68. Bu cemiyetler Amerika, Fransa, Rusya, Japonya, Portekiz, Sırbistan, Romanya ve Danimarka Kızılhaçlarıdır. Bu sebepten
istifadeyle milletlerarası şefkat ve yardıma ait ortaya çıkan yüksek haysiyet hareketinden dolayı bir defa daha bu cemiyetlere teşekkür ifadesini bir görev
olarak sayarım.
Trablus’da muharebe başladı. Bu yönüyle cemiyet faaliyetine daha bir hız
vermeye birden bire mecbur kaldı. Merkez heyeti, Ekim 1911’de, savaşın hemen başlangıcından sonra Trablusgarb’a altı hekim, bir eczacı ve on beş erkek
hasta bakıcıdan ibaret birinci sağlık heyetini göndermeye karar verdi. Teskereciler yerli halktan meydana gelecekti. Bu heyet kastedilen yere varır varmaz
askeri ve sağlık heyeti ile birleşerek ordunun hizmetine Aziziye’de (genel karargâh) ve ön hatlar arasında ortaya koymak üzere çok sayıda ambulanslar vermiş
ve yüz yataktan ibaret olan bir hastane ile iki nekahethane kurmuştur.
Yine merkez heyeti bir ay sonra Aralık 1911’de Bingazi’ye ait olmak üzere üç doktor, iki doktor muavini, üç hasta bakıcıdan ve bir eczacıdan ibaret
67

Temmuz 1911 tarihinde Aksaray’da çıkmıştır. Bkz., Padişah’ın Himayesinde Osmanlı
Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, s. 36.

68

Yardıma muhtaçlara dağıtılan yardım tutarı 114.000 küsur frank yani 5.000 Osmanlı
lirasını geçiyordu. Bkz., Padişah’ın Himayesinde Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, s. 36.
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diğer bir heyet daha gönderdi. Merkez heyeti Ocak 1911’de üç doktor, bir
muhasebeci ve yirmi beş (39) hasta bakıcıdan ibaret diğer bir heyeti daha
görevlendirdi. İfade ettiğimiz heyetleri oluşturmak ve lazım olan eşya ve takımları tedarik etmek için cemiyet, muharebe ihtiyaçlarına yeterli gelecek eşya
ve alet takımından mahrum olduğu ve birden bire bir büyük bela karşısında
bulunduğundan seyyar hastaneler, teskereler, cerrahi aletler ve tedavi aletleri
gibi malzemeyi satın almak için bir milyon beş yüz bin frank harcanmasına
mecbur kaldı. İktidarıyla hemen uyumlu olmayan bu harcamalar ile birlikte
cemiyet bugün memleketi sarsan fazilet hissi ve amacın yüceliğini takdir eden
merhametli insanlar sayesinde veznesinde daha bir buçuk milyon franka sahip
bulunuyor.
Hemşireleri mevkiinde olan diğer bir insancıl cemiyet bu zahmetli vazifede cemiyetimize yardımda bulunmuş ve hemen muharebenin ardından
hidiv validesinin ve diğer insan sevgisi taşıyanların yardım ve gayretleriyle bir
Mısır heyeti Bingazi’ye gönderildiği gibi Alman Kızılhaç Merkezi Heyeti de
10 Ocak 1912’de üç doktor ve on iki hasta bakıcıdan oluşan bir sağlık heyetini
Trablus’da bulunan Garyan’a yollamıştır. Hemen aynı zamanda Londra Cemaat-i İslamiyesi bir Hilâl-i Ahmer Cemiyeti kurarak, iki doktor ve dört hasta
bakıcıdan ibaret olan bir heyeti Trablus’a göndermiştir69.
Bütün bu sağlık heyetleri şimdiki savaş meydanında yaralı düşen askere
gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır. Onlara kalplerimizden kopan saygı dolu
selamımızla haysiyetli ve cömert hareketlerinden dolayı ihlaslı derin duygularımızı ve sınırsız fedakârlıklarına karşı vatanperver hislerimizi takdim ederiz.
Bu konuda bilhassa Alman sağlık heyetinden olan müteveffa Doktor Schotsche ve Doktor Dokstein’ın isimlerinin zikrini kutsal vazifeden sayar ve cemiyetimizi derin bir üzüntü içinde bırakan, dünyadan göçmesinden dolayı bizde
var olan üzüntü ve büyük ızdırabı burada ifade ediyoruz. İnsani bir arzuyu
69

Cemiyetin Trablusgarp Savaşı’nda yaptığı yardımlar ile ilgili geniş bilgi için bkz., Akgün-Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt: I, s. 47-96; Padişah’ın Himayesinde
Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, s. 75-84; Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık
Hayatı 1877-1949, s. 20-22; Merhamet Güneşi Kızılay: le Soleil de la Compassion “Hilâl-i
Ahmer 1912-1920”…, s. 10-12.
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(40) ve insaniyet uğruna nefsini feda eden bu büyük adamların isimlerini
hürmet ve saygı ile anmak isterim. Sözün kısası hepsinden daha genç olan
cemiyetimiz çeşitli milletlere mensup olan diğer büyük kardeş cemiyetlerinin
hepsini saygı dolu selamlarla ve göstermiş oldukları kolaylıklar ve etkili bir
yönlendirmeden dolayı Fransa Kızılhaçına ve Cenevre Milletlerarası Komitesi’ne teşekkürlerini takdim eder.
19-Amerikan Kızılhaç Cemiyetinin organizasyonu ve vazifesini yerine
getirmedeki fevkalade düzenliliği hakkında gerçek bir fikir vermek için askeri
manevralarını andıracak tarzda kadın ve erkek askere, konferans üyesi huzurunda yaptırılan çok sayıda yardım eğitimlerini zikreder ve bu noktada ortaya
çıkan memnuniyeti ifade ederim. Verilen dersler bir savaş sırasında yapılacak
yardımı tasvir ediyordu. Özellikle deniz askerinin savaş gemisinden hastane
gemisine askerin nakli konusunda gösterdikleri faaliyet ve anlayış hakkıyla
takdire şayandı. Kömür madeni ocaklarında var olan ateşin tutuşmasının ardından yapılan yardımı gösteren manzara gerçekten dikkati üzerine çekmekteydi.
20- Konferansa tâbi Milletlerarası Kızılhaç Sergisi kurulmuştu. Bu sergide teşhir edilen eşya arasında aşağıdakiler özellikle kayda değerdir:
İlk yardım ve özel yardım alet, edevat ve diğer çok sayıda cihazlar,
Çeşitli sistemde ambulanslar, teskereler, diğer nakliye vasıtaları,
Çadır ve baraka nakline yarar araç,
Tedavi takımları ve cerrahi aletleri,
Hastane gemisi ilaveleri, ameliyat salonu vesaire,
Bedende kalan kurşunları arayıp çıkarmak, kırık ve (41) çıkıkları hızlıca
ve emniyetle teşhis ve tedavi etmek amacıyla kullanılan ve vücudundan
fazlasıyla yararlanılan röntgen cihazını nakletmeye yarayan özel, gayet pratik,
kullanımı kolay bir otomobil,
Gerektiğinde teskere görevini yerine getiren bisiklet ve trenlerde nakledilen yaralıların teskerelerini koymaya ve asmaya yarayan çeşitli sistemde cihazlar,
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Seyyar hastane düzeneği,
Suları sterilize, arıtma ve tahlile özel alet ve takımlar özellikle hatıra layıktır. Hele farklı hükümetler tarafından Kızılhaçların milli eşya ve alet takımlarının sergide teşhir edilmesi konusunda verilen önem dikkati çekmektedir.
Röntgen cihazını nakletmeye özgü ve “radyoloji otomobil laboratuvarı” olarak
isimlendirilen arabanın mucidi Doktor Lui Lusaj’a birincilik ödülü olan altı
bin ruble ve üç bin rublelik ikincilik ödülü ile her biri bin rublelik üçüncülük
ödülü ikramiye olarak verilmiş ve bundan başka yirmi dört diğer mucitlere de
güzel övgüler bağışlanmıştır.
(42) Geçen ayrıntıdan da açıkça ortaya konulduğu gibi Kızılhaç Cemiyeti, insanlık hissi ve endişeden uzak fikirden dolayı medeniyetin yüce vazifesini
idrak eden ve insanlığı sevip yükselmesini isteyen her şahsın yürekten
muhabbeti, maddi ve manevi yardımına layık olduğu gibi insanlığın sefalet ve
ızdırabıyla mücadele eden binlerce medeni cemiyetlerin muhteşem zirvesinde
bir mevkiide yüceliğe en liyakatli mümtaz bir kurumdur. Bu büyük medeniyet
eserinin ülkemizde de diğer memleketlerde nail olduğu mükemmel dereceye
ulaşması ve yükselmesini sağlamak için bu son memuriyetim sırasındaki
etraflıca araştırmalarımı, tecrübe ve eski bilgilerimle karıştırarak kurumun
üyelerinden bulunduğum Hilâl-i Ahmer Cemiyetine ulaştıracağım. Bunun
yanında cemiyetin, tekliflerimin uygulanmasını ve kabulünü temenni edeceği
de bellidir. Bu kadar önemli bir meseleye karşı lakayt kalamayacağı şüpheden
kurtulmuş bulunan hükümetimizin hissesine düşen fedakârlığı ve faaliyeti
de talep ve istirham makamında hatırıma gelen düşünceyi aşağıda görüleceği
üzere anmayı ve saymayı mukaddes, vicdani ve vatanperver bir vazife olarak
görürüm.
1- Bilindiği üzere yaralılara yardım ve savaş zamanında kutsal amaca hizmetle vücut bulan kurumlardan biri “Teşkilât-ı Mahsusa”, diğeri ise “Hilâl-i
Ahmer”dir. Bunlardan birincisi hükümetin malı olup vazifesi sadece savaş zamanıyla sınırlıdır. Gönüllü olan ikincisine gelince hem savaş zamanında yaralı
ve hastalara yardım görevini üstlenir, hem de barış zamanında baş göstermiş
(43) olan her türlü felaketler ve yeryüzü afetlerinde felaketzedelere şefkatli
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kucağını açarak varını
yoğunu kaybedenlerin yardımcısı, sığınağı, büyüklerce hayatın
hamisi ve kurtarıcısı
olur. Bundan dolayı
sırası geldikçe bahsinden kendimizi alamadığımız üzere memleketimizin yüksek şeref
ve haysiyetini canı gibi
saklamakla hükümetimiz bir taraftan en kutResim 8: Besim Ömer ve doktor arkadaşları (Kızısal isteklerin, en yüce lay Arşivi)
duyguların fedakâr bir
hizmetçisi olan Hilâl-i Ahmer Cemiyetini koruyucu kanadı altına alarak, düzenli olarak daima ilerleme ve genişlemesini kolaylaştırmalı ve sağlamalıdır.
Diğer taraftan da onun resmi kardeşi mevkisinde olan askeri ve deniz sıhhiye
teşkilatının bir an önce noksanlarının tamamlanması sebeplerine başvurmalıdır. Bundan başka gerek güzelce vazifenin yerine getirilmesi, gerekse gelişmede varlığı lazım olan çalışma ahengi ile idarenin birliği ve kolaylığını sağlamak
adına her iki tarafta aynı malzemenin hemen uygulanması ve kullanılmasını
karar altına almalıdır.
2- Hilâl-i Ahmerin genellikle memlekete ve bilhassa Harbiye ve Bahriye
nezaretlerine karşı üstlendiği vazife önemli ve masraflıdır. Buna karşın halkımızın bilinen servet derecesi, iftiharla ve şükranla gördüğümüz iyi niyet, şevk
ve gayretine rağmen, gereken masrafın ödenmesine yeterli gelmeyeceği ispata
ihtiyaç duyulmadığından, daha önce bahsedilmiş olan iki nezaret tarafından
Hilâl-i Ahmer Cemiyetine münasip yıllık bir tahsisat verilmelidir.
3- Bahriye Nezaretinin sağlık teşkilatında vakit kaybetmeksizin iyileştirmeler yapılmalıdır. Şimdilik hiç olmazsa düzenli bir hastane gemisi elde edilip,
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kısa bir zaman içinde bunların sayısı münasip bir dereceye çıkarılmalıdır.
Hastane gemisi konusunda şimdilik tavsiye edilecek nokta, savaş zamanında
öncelikle tayin edilen ve seçilmiş olan geminin sınırlı bir zamanda sağlık
tarafına teslimi için bir kumpanya ile sözleşme yapmaktır. Bu şekilde büyük
fedakârlıkla, (44) özellikle hastane için yapılmış olup limanlarda palamar70
bağlanan gemiler elbette tercih edilir. Japonlar, Rusya muharebesinde bu yöntemden oldukça fazla istifade etmişlerdir.
4- Hilâl-i Ahmerin başarıları bir taraftan varlığını gösterecek eserlere, diğer taraftan da her vesilede ve her şekilde ilanlarıyla neşriyata bağlıdır ki cemiyetimiz kuruluşundan itibaren bu konuda arzu edildiği üzere gerekli ve yeterli
derecede teşebbüslerde bulunmamıştır. Washington Konferansı’nda söylediğim gibi Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti yaşına ve cüssesine göre Trablus’a
sağlık heyeti göndermekle pek büyük bir hizmet etmiştir; fakat cemiyetin bu
hizmetinden memleketimizde kaç kişi haberdardır? Bu hususta gerektiği kadar neşriyatta bulunmadığımız gibi herkesin üzerinde dikkatle duracağı hiçbir eserde gösteremedik. Hatta bu cemiyete hayli fedakârlık edenlerin bile
isimlerini neşretmekten kıskandık. Hâlbuki Avrupa’da Kızılhaçlar daima ve
her vesilede amacın yüceliğini göstermek için neşriyatta bulunmaktadırlar.
Propaganda heyetleriyle Kızılhaç pulları, yardım kartpostalları ve diğer ülkelerin araçlarıyla her tarafa Kızılhaç ismini yaymakta ve aynı vesile ile cemiyete
birçok yardım etmektedir.
Bundan başka, Hilâl-i Ahmerin temeline ve gelecekte gerek savaş esnasında ve gerek felaketler zamanında meydana gelecek hizmetine dair memleketimizde söylenen, başlıca dillerde yazılmış olmak üzere düşünülmüş ve güzelce
basılmış bir risale neşredilmesi gereklidir. Ayrıca bu risalenin memleketin her
tarafına gönderilmesi çok önemli ve cemiyetimiz için ilgiyi üzerine çeken bir
tedbir esasıdır.
5- Hilâl-ı Ahmerin gelişme sağlaması ve düzenli bir şekilde görevini yerine getirmesi için aşağıdaki nizamname ve programların şimdiden araştırılması
ve hazırlanması gereklidir:
70

Palamar: Gemiyi iskeleye, rıhtıma ya da şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat. Bkz.,
http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=palamar&mi=0
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(45) 1-Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin vazifesi, oluşumu ve mesai tanzimi,
2-Hilâl-i Ahmer Genel Merkezinin iç nizamnamesi,
3-Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin dış nizamnamesi,
4-Merkez ve şubelerin vazifesine ait nizamnamesi,
5-Kadınlar Genel Merkezinin71 nizamnamesi,
6-Bir Hilâl-i Ahmer Hastanesinin kurulması, düzenlenmesi ve işlemlerine dair muhtıra,
7-Hasta Bakıcılar Mektebi nizamnamesi,
8-Hasta bakıcıların öğretim programı,
6- Cemiyetçe neşri kararlaştırılmış olduğu yakında haber alınan salnamenin şu yolda düzenlenmesini ve mutlaka her sene bu şekilde bir salname
neşrini teklif ederim:
1-Cemiyetin kuruluş tarihçesi,
2-Mevcut nizamname ve talimatnameler,
3-Cemiyetin bu sene zarfındaki hizmet ve faaliyeti; bilhassa Trablusgarp
ve Bingazi’ye ait rapor özetleriyle istatistik ve resimlerin, Hilâl-i Ahmer İdarehanesi fotoğrafının ve çeşitli heyet düzeninin toplanması, meclis ve genel
merkezin önemli kararlarına dair bir özet,
71

Dr. Besim Ömer’in girişimleriyle Hilâl-i Ahmer Kadınlar Merkezi 20 Mart 1912 tarihinde 100 üye kaydedilerek kurulmuş ve aralarından 30 kişinin seçilmesiyle Merkez
İdare Heyeti oluşturulmuştur. Üyelerin çoğunluğu devletin ileri gelenlerinin eşleri idi.
Merkezin başkanı Bahriye Nâzırı Mahmut Muhtar Paşa’nın eşi Prenses Nimet Hanım,
fahri başkanı ise Başkadın Efendi’ydi. Bkz., Akgün-Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt: I, s. 149-150; Besim Ömer, Hanımefendilere Hilâl-i Ahmer’e Dair Konferans,
s. 81-82; Çapa, Kızılay [Hilâl-i Ahmer] Cemiyeti (1914-1925), s. 46; Özaydın, “Osmanlı
Hilâl-i Ahmer…”, s. 691. Cemiyet, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele
döneminde sivil ve askerlere özverili bir şekilde önemli yardım faaliyetlerinde bulunmuştur.
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4-Felaketzedelere yapılan yardım ve bunlara ait raporların özetleri ve resimleri,
5-Cemiyetin bilançosu,
6-Üyelerin ve önemli derecede para yardımında bulunanların isimleri,
7-Merkez ve şubelerin üyeleri,
Hilâl-i Ahmerin sağlık hizmetinden başka iki önemli görevi daha vardır:
(1) Milletlerarası bir saygı mevkisine sahip olmak ve Cenevre Genel Merkezinin gelişmesini takdir etmek. (2) Memleketin her tarafından para yardımı
toplanması için her türlü isteklendirme ve teşviklerde bulunmak.
(46) İşte bu salname ile her iki vazife de yerine getirilmeye çalışılmış,
herkes cemiyetimizin gittikçe ilerlediğine, görevini ihmal etmediğine ve
edemeyeceğine ikna edilmiş olur.
Bundan başka Trablus Sağlık Heyeti tarafından gönderilmiş olan ve hizmetler ile mesaimizin çeşitli safhalarını gösteren fotoğrafları kartpostal halinde
bastırmak ve bu kartpostalları cemiyetin özel bir işaret ve mührüyle damgaladıktan sonra her tarafa neşr ve yaymak da tavsiye edilir.
7- Hilâl-i Ahmerin görevleri yalnız yaralı askerlere yardımla sınırlı değil,
onu Avrupa hayır cemiyetleri seviyesine yükseltmektir. Aynı zamanda memleketimizin medeniyet seviyesi ve gelişmesi göstermek istenildiği halde Hilâl-i
Ahmer Cemiyetinin diğer sağlık sorunları ile bugün değilse yarın uğraşmaları
mecburidir. Bu şekilde cemiyetimiz bir taraftan eşya tedarikine ve yardım heyeti kurulmasına mecbur ve diğer yönden ise başka sağlık meseleleri ile uğraşmak için para yardımına, nakit toplanmasına ihtiyaç vardır. Gerçi bugün
savaş dolayısıyla İslam ülkelerinin her tarafından yardım gelmekte ise de bu
yardım duygusu sürekli olmadığından, savaş sonunda Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin gelirleri ülke içinde iki bin beşyüzü aşmayan üyenin yıllık olarak verdiği ücretlerle sınırlı kalacaktır ki bununla merkezdeki masrafları bile ödemek
mümkün değildir.
Bu durumda şimdiden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti gelirini artırmak için uğraşmalı, mümkünse adına bir imtiyaz (maden suyu vesaire gibi sağlıkla ilgili
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konular) elde etmeli, yabancı ülkelerde Kızılhaçların gelir türleri ve bunların
üretim tarzları ile çoğaltılması hakkında Hariciye Nezareti vasıtasıyla sefaretlerden bilgi talep edilmelidir.
8- Hilâl-i Ahmerin diğer önemli bir görevi eşya, alet (47) ve edevat ile
kurtarma araçlarının elde edilmesi, bunlara sahip olunmasıdır. Bugün Avrupa Kızılhaçlarında şahit olunan ilerleme nakit yönüyle servetten daha
çok malzeme ve eşyanın sayısıyla ve mükemmel olmasına dayalıdır. Hilâl-i
Ahmerimiz bir depo kurulmasıyla meşguldür. Bu faaliyete teşekkürle beraber,
yetersizliği bilinen bir gerçektir; içinde yaşadığımız buhran sebebiyle şimdiden
zaman kaybetmeksizin bu konuda bir program çizmek, hemen eşya ve edevat
tedarik etmek gerekmektedir.
Hilâl-i Ahmer bundan sonra sevkiyatı ve yardımı sırasında kargaşalık olmamasını arzu ederse de şimdiden işe bir düzen vermeli ve vaktiyle her şeyi
sağlamak gerekir. Bankada nakit para toplanmasından ziyade depolarda eşya
bulundurmak daha uygundur. Eşyadan amacımız yalnız çamaşır ve hastane takımı olmayıp, alet ve mükemmel edevat, çadır, araba, sağlık vagonları
düzeneği, teskereler, karyolalar vesairedir. Hilâl-i Ahmerin hazırlayacağı eşya
malzemesi, çadır, araba vesaire konusunda Harbiye Nezaretinin hazırlıklarını
örnek olarak kabul etmesi ve yaralı askerlerin tedavisine yarayacak ve askeri
hastanelerde bulunanlara benzeyecek şeyler hazır bulundurması zorunludur.
Fakat bu konuda hiçbir fazla masrafa ve gereksiz yere israfa imkân vermemek
üzere Harbiye Nezaretince hastaneler düzeninin ve hastanelerde bulundurulacak malzeme ve ilavelerin tafsilatını içeren bir kitap neşr edilmesini talep
etmelidir.
Hilâl-i Ahmerin malzeme ve eşyası tamamıyla askeri tarafınki gibi aynı
olmalı ve hele pamuk ve sargı gibi çoğunlukla alınan, rutubet ve havadan
etkilenen hususların uzun müddet de korunmasıyla bozulmamasını sağlamak
için her sene eskilerin sağlık kurumlarına, hastanelere satışı ve devri amacıyla
şimdiden gerekli teşebbüslerde bulunmalıdır.
Savaş mevkilerinde kabul edilen sağlık tedbirleri arasında subay, memurlar ve askerin tifoya karşı aşılanması oldukça önemli bir mesele meydana ge-
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tirdiğinden cemiyetce daimi bir şekilde bu aşıdan ve şırıngadan (48) münasip
bir miktar tedarik edilmesi gereklidir.
Özellikle saf ve mikropsuz bir su, savaş sahasının en kaçınılmaz ihtiyacından olduğu gibi savaş bazen de sıcak memleketlerde yapılabileceğinden,
bilhassa Trablusgarp’da susuzluk ve sıcak yüzünden çekilen sıkıntılar bilindiğinden cemiyet tarafından elde edilmesi gerekli malzeme sırasında kullanışlı
süzgeçlerle buz makinelerinin sipariş ve getirtilmesi lüzumludur.
9-Hilâl-i Ahmerin en çok önem vereceği konulardan biri de “sağlık yardım heyeti” yetiştirilmesidir: Sağlık heyeti ikiye ayrılır. Birincisi gerektiğinde
Hilâl-i Ahmere yardım eden erkek ve kadın “gönüllü yardım heyetleri”dir.
Erkeklerden hasta bakıcılarla beraber gerektiği zaman teskerecilik vazifesini
ve ilk yardımı yapmak üzere memleketimizin her tarafında tecrübeli ve vazifesini titizlikle yapan hamiyetli vatanperverlerden oluşan heyetler yetiştirmek
gerekmektedir. Kendilerine “hasta bakıcılığı” meslek olarak kabul edeceklerin
öğretim ve mahareti gönüllü olarak yalnız savaş ve felaket zamanında böyle bir
insani vazifede bulunacakların tahsili tabiatıyla aynı değildir. Bu sebepten dolayı bu yolda tahsilleri yüzeysel olan erkek ve kadınlara “imdatçı” ya da “hasta
bakıcı yardımcısı” unvanını vermek uygundur.
Biz, memleketimizde bugün fazla erkek hasta bakıcı yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Bunun en uygun yolu gerek erkek, gerekse kadın hasta bakıcı
yetiştirmek için aynı zamanda pratik bir mektep olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adına küçük bir hastane kurmaktır. Böyle bir arzunun vücuda gelmesine
kadar Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Müslüman gariplerin hastanesinde bir pavyon72 yaptırarak ya da getirterek her türlü öğretim malzemesini tedarik ve bir
iki öğretmen tayiniyle vakit geçirmeksizin hemen öğretime başlamalıdır. Bu
mektepten çıkacakların (49) savaş zamanında Hilâl-i Ahmerin emrine hazır
olmak üzere, barış sırasında hastanelere yavaş yavaş tayin edilmesinin birçok
öğrenciyi bu konuda teşvik eder ve aynı zamanda isteklendirir.
Kadın hasta bakıcılara gelince: Onlar için de ayrı bir hastanede mesela
72

Pavyon: Hastane içindeki bölümlerden her biri.
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Haseki Hastanesinde veya diğer
bir yerde dersane açmak şimdilik maksat için
yeterlidir. Hilâl-i
Ahmere bağlı ve
ihtiyaç halinde
memleket dâhilindeki hastanelerde müstahdem olup savaş
dolayısıyla sevk
edilecek hasta
bakıcıların yerlerine geçmek Resim 9: Hasta Bakıcılar ve Besim Ömer (Kızılay Arşivi)
ve barış sırasında
şimdilik kadın hastanelerinde muktedir hasta bakıcılar yanında pratik olarak tahsilde bulunmak üzere kadın hasta bakıcı yardımcılarının bazı yerlerde
dershaneler açarak yetiştirilmesi mümkündür. Bilhassa Kadırga Hastanesinde
açılmak üzere bulunan “Hilâl-i Ahmer Dershanesi” bu amaca hizmet edecektir. Sağlık Heyeti’nden en önemlisi, halk arasında bir taraftan fen/sağlık
bilgisinin neşredilmesi ve halka yayılması diğer taraftan da vatanperverlik düşücesinin telkini ve aynı zamanda öğretim ve idman ile beden terbiyesinin
sağlanması dolayısıyla en faydalı erkeklerden “yardım heyeti” kurulmasıdır.
Bu heyetlerin kolaylıkla oluşturulacağının mümkün olduğuna inanmaktayım.
Fen heyetinin kararına uygun olarak beş altı haftadan ibaret olmak üzere ayrılacak yerlerde, şimdilik bazı gündüzlü büyük mektepler gibi yerlerde geceleri
öğretimde bulunmak ve Cuma günleri teskerelerle vesair şekillerle büyük câmi
avlularında ve meydanlarda dersler verdirmek yeterli gelir. Hilâl-i Ahmer bu
organizasyonu bir an önce hayata geçirmelidir. Aynı zamanda bu dersanelere
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uygulama ve ustalık, hatta teorik eğitim için gerekli olan alet, edevat ve araçları hazırlamalıdır. Usandırmamak ve tahsili olabildiği kadar pratik bir şekilde
yapmak için Hilâl-i Ahmer bu konuda hiçbir fedakârlıktan çekinmemelidir.
Bu gibi yardım heyetlerine girecekler, birçok kez faziletlerini ispat eden
gümrük hamalları gibi vatanperver ve hemen her yerde (50) Teşkilat-ı Mahsusa’ya sahip olan tulumbacı takımları, meşguliyetten uzak kalmış olan emeklilere, tatil günlerinde ve geceleri esnaf takımları ile diğer memurlar uygun
kişilerden ibaret olabilir.
Bu kişilere şehrin birkaç yerinde ve uygun mahallerinde haftada iki üç
defa geceleri başlangıç bilgileri ile birlikte hasta nakline ve yaralılara yardıma
dair öğretimde bulunmak, Cuma günleri de câmi avlularında, açık yerlerde
teskerelerle alıştırma ve idman yaptırmak mümkündür.
Hilâl-i Ahmer bu mahallerde öğretim ve alıştırmanın güzel bir şekilde gerçekleşmesi gerekli olan levhalar ile alet ve edevatı önceden hazır bulundurmalı
ve bütün icraatın programını yine önceden hazırlamalıdır. Bundan dolayı hem
bu kişiler ileride memleket müdafaası uğrunda yaralanacak olan vatandaşlarına yardımda bulunmanın yolunu öğrenmiş, hem de teskere gibi aletler ile
yaptıkları alıştırma dolayısıyla Hilâl-i Ahmer lehine ve menfaatine uygun etkili bir propaganda yapmış
olurlar.
Bu
şekilde hasta
ve yaralılara
yardımla ilgili
ivedi sağlık ve
yardım tedbir
yöntemleri
halk arasında
neşredilmiş ve
yayılmış olur.
Resim 10: Hasta Bakıcıların Vapura Gidişleri (Kızılay Arşivi)
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Washington’daki konferans sırasında Amerikan Kızılhaçının çocuklara
yaptırdığı manevralarda bütün bu yöntemlerin mekteplerde bile öğretilmekte
olduğunu hayret ve takdir ile görüp öğrendim.
Cemiyetimizce gerek hasta bakıcı ve gerek teskereci yetiştirilmek için her
şeyden önce öğretilecek maddeler içeren ayrıntılı ve düzenli bir program yapılmalı ve bu konuya dair batı ülkelerinde yayımlanmış olan kitapların uzmanları tarafından dilimize nakl ve tercüme ettirilmesine çalışılmalıdır.
Bundan başka gerek doktorlar ve hasta bakıcıların Hilâl-i Ahmer (51)
hizmetlerine ilgilerini sağlamak ve gerek cemiyetimizi, mevcut memurları
hizmetlerinden mahrum bırakmamak için önceki teklifim üzerine savaş ve
felaket mevkiine gönderilecek memurların Avrupa’da olduğu gibi cemiyet için
toptan ölüm tehlikesine, sakatlığa karşı sigorta ettirilmeleri de cidden faydalı
bir tedbirdir.
10- (Cenevre) ve (Lahey) Sözleşmeleri’nde bir işaret ve özel nişan olarak
kabul edilen ve Kızılhaçın gerçek amacı ve esasından başka bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek mahzurlar dikkate alındığından, önceleri toplanan
Kızılhaç konferanslarında sözü edilen antlaşmalara imza koyan hükümetlerin
Kızılhaç işaretini koruma altına alması ve tasdik eden Kızılhaç Cemiyetine ve
asker sağlığına ait konulardan başka durumlarda özellikle merhamet ve şefkat
duygusunu uyandıran bu işaretin, sanayi ve ticari kurumları tarafından ilanı/
reklamı noktasında kullanılmaması hakkında kanunlar çıkarılmasına dair gerekli teşebbüslerde bulunulması kararlaştırılmıştı. O zamandan beri hemen
bütün hükümetler bu konuda kanunlar yapmış ve bu şekilde “Kızılhaç”,
“Cenevre haçı” işaretini korumaya almış olduğu gibi, bu sefer Washington
Kızılhaç Konferansı’nda Siyam/Tayland gibi küçük hükümetlerin de bu konuda kanunlar düzenlediği delegeleri tarafından ifade edilmiştir. Hükümetimizin bazı sebepler dolayısıyla “Kızılhaç” yerine memleketimizde “Hilâl-i
Ahmer / Kızılay”in kabulü için önceden Cenevre, ardından Londra [73] ve
73

1907 senesinde “Londra”da toplanan Sekizinci Milletlerarası Kızılhaç Konferansı’na memur edilmiştim.
Konferansın 15 Haziran gününde aşağıdaki ifadelerde bulunmuştum ki özetini kaydedi-
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Lahey Konferanslarında meydana gelen (52) teşebbüsler Milletlerarası Cenevre Komitesi’nin aracılığıyla olumlu bir şekilde sonuçlandığından, bugün
memleketimiz için “Hilâl-i Ahmer” alametinin de yardım cemiyetlerini temsil
eden “Kızılhaç”a saygı şartıyla milletlerarası kabulü (53) kararlaştırılmıştır.”
Bundan dolayı bir taraftan Hilâl-i Ahmerimizin aynı maksada hizmet ettiği
yönüyle hatta düşmanımız tarafından dikkate ve himayeye alınması, aynı zamanda diğer hükümetler tarafından da varlığının bilinmesi ve yukarıda ifade
yorum:
(... 1864 senesinde ortak olduğumuz Cenevre Antlaşması’na ait bütün maddelere uyduğumuz ve bu antlaşmaya hürmet ettiğimiz gibi saygıdeğer heyetin, bilindiği üzere otuz sene
önce kuruluşu zamanında geçici olarak tanınmış “Hilâl-i Ahmer”i tamamen ve daimi olarak kabul edeceğinde hiç şüphe etmiyorum… Tarihi gelenekleri ve dini duyguları, üç yüz
milyon Müslüman için, kendi dinlerinden başkasının gözle görülür bir simgesi olan bir
alametin kabulüne engeldir. Buna dayalı olarak muhterem heyetin maruzatımı tarafsızlık
hissiyle dikkate almak ve bu şekilde yaralı ya da can çekişme halinde olan Müslümanların vicdanlarına ve inançlarına hürmet ve saygı duymak lütfunda bulunacağını ümit
ederim…” Bunun üzerine milletlerarası komite üyesinden Mösyö [Ador] aşağıdaki beyanında; “Osmanlı Hükümeti delegesinin, Cenevre Antlaşması’na uygun olarak hükümetin
kabul ettiği ve uyguladığı insani işlemlere ve Hilâl-i Ahmerin Kızılhaça eşit şartlar içinde
kabulüne dair olan ifadelerini hepimiz önemle ve dikkatle dinledik… Lakin Osmanlı
Hükümeti’nin de imza ettiği Cenevre Antlaşması’nda özel bir işaret/alamet olmak üzere
yalnız Kızılhaç tanınmıştır; fakat bu antlaşmada bulunan hükümler ve insani duygularla
üzüntülü olduğunu belirten Osmanlı Hükümeti’nin konferansa görevlendirdiği delegesi
tarafından açıklanan asil bir duyguya ait bulunan düşüncelerini büyük bir önem ve
şükran ile dikkate almaya mecburuz…” bulunduğu gibi aynı komiteye mensup Mösyö
Urdiye de: “Kızılhaçın dini bir işaret olmayıp İsviçre’ye ait ve zemini de beyaz ve haçın
kırmızısı bulunduğu sebebiyle Japon, Siyam/Tayland, Çin gibi Hristiyan olmayan ülkeler
tarafından kabul edildiğini ve Hristiyan olmayan hükümetler tarafından da kabul edilen
böyle bir fikrin Osmanlı Hükümeti tarafından da dikkate alınması için verilen şu gerekli
izahatın Osmanlı Hükümeti’ne ifadesi halinde mutlu olacağını…” açıkladı. Bu cevaplara
karşı ben de: “… Her ne kadar Kızılhaçın dini bir işaret olmadığı bizce de bilinmekteyse
de halkı tarafından zemini ister beyaz veya kırmızı olsun, haç daima haç olarak görüleceğinden ve İslam ülkelerinde bu işaretin uygulanmasında pek çok zorluklara rastlanacağı
fikrindeyim. Ataları Haçlı Savaşlarında bulunan insanlar, haçı elbette Japon, Çin ve Siyam halkından daha iyi bilecektir. Bir dine ya da fikre karşı düşmanlık beslemekten oldukça uzağım; yalnız bu işaretin uydurulmasındaki zorluğu ifade etmek istiyorum. Bizim
Kızılhaçı reddetme girişimimiz Müslümanların dini ve vicdani hislerine tecavüz etmemek
içindir. Yoksa biz Kızılhaçın kendisinin insanlığa özgü bir kuruluş olduğunu bildiğimizden ona uyarız.
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ettiğimiz üzere gerek yabancı ülkelerde, gerekse ülkemizde bazı sanayi ve ticari
kuruluşlar tarafından reklam amaçlı olarak kullanılmaması, diğer yönden ise
ızdırap çeken insanlığa yardım ile sorumlu olup ve Hilâl-i Ahmere denk olan
“Kızılhaç” işaretinin de memleketimizde suistimale uğramaması için kanun
maddelerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
Gerçi Hilâl-i Ahmer nizamnamesinin elli beşinci maddesinde “bu işaret
teşkilat ve sağlık kurumlarından başka kimse tarafından kullanılamaz.” kaydı
varsa da diğer hükümetler tarafından “Kızılhaç”ın korunmasına dair düzenlenen ve neşredilen kanun maddelerinde görüldüğü gibi Hilâl’in suistimali
hâlinde belli bir ceza belirlenememiştir ki bunun önemini izah etmeye gerek
yoktur.
Bunun yanında bir taraftan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti gerek yabancı hükümetler, gerekse Cenevre Milletlerarası Komitesi katında daima saygın bir
mevkide kalmakta, diğer yönden milletlerarası antlaşmalara tabiî konularda
karışıklıktan uzak durmaktadır. Harbiye ve Bahriye Nezareti ile asker sağlığı arasındaki yakınlığın güzel bir şekilde sağlanmasıyla devletimizce kabul ve
imza edilen antlaşma maddelerine hakkıyla uyulabilmesi için “genel menfaatlere hizmet eden cemiyetler” kaydından istifade ederek diğer bir “Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti”nin kurulması fırsatına engel olmak önemlidir. Yine buna
paralel olarak başka isimlerle aynı amaca ve bilhassa yaralı ve hasta askere hizmet için kurulabilecek diğer cemiyetleri “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”ne
bağlı kılmak üzere ayrıca bir kanun maddesi projesi düzenlenmesi oldukça
önemlidir.
Washington Konferansı’nda bu konuda çeşitli hükümetler tarafından kabul ve delegeleri tarafından heyete bildirilen kanun maddeleri (54) çok mühim bir şekilde incelendikten sonra, uygun görüldüğü halde Hilâl-i Ahmer
Cemiyetinden hükümetimize mümkün olduğu kadar süratli bir şekilde teklif
edilmek üzere aşağıdaki projeyi teklif ediyorum:
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
ve
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Hilâl-i Ahmer (Kızılay)-Salib-i Ahmer (Kızılhaç)
- Özellikle “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” savaş ve barış zamanında
Osmanlı kara ve deniz ordusuna yardıma yetkilidir. Bu yolda yardım isteğinde
bulunan diğer cemiyetler Hilâl-i Ahmerin arabuluculuğuna başvurmaya ise
mecburdur.
- Milletlerarası Cenevre Antlaşması’na (1906 senesi) uygun olarak kara
ve deniz kuvvetlerine yardımda bulunacak olan Hilâl-i Ahmer memurlarının
imtiyaz ve resmiyet itibariyle askeri sağlık mensuplarından hiçbir farkı yoktur.
- Savaş sırasında kara ve deniz ordusunda sağlık hizmetlerinde bulunacaklar, Milletlerarası Cenevre Antlaşması’nın (1906) onuncu maddesine uygun olarak askeri kanunlara tabiî olacaklar ve kollarında bir “pazubant” ve
ceplerinde ise “hüviyet varakası” taşıyacaklardır.
- Hilâl-i Ahmer memurları savaş hattında önde, cephede bulunmayacak
ve ancak savaş hattı dışında sabit ve seyyar hastanelerde, hastane gemilerinde
ve şimendifer hattı boylarında hizmet edeceklerdir.
- Beyaz zemin üzerinde Hilâl-i Ahmer işareti ancak kara ve deniz askeri
sıhhiyesi ve savaş zamanında yaralı ve hastalara bağlı olmak vazifesiyle sorumlu “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” tarafından kullanılabilir. Bu işaret başka hiçbir husus için kullanılamaz.
-Hilâl-i Ahmer işaretini veyahut ona taklit olarak düzenlenmiş ve renklendirilen alameti hiç kimse, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyetinden başka
(55) hiçbir cemiyet ticaret amacı ya da herhangi bir şeyin satışı için reklam
şeklinde kullanmaya izinli ve yetkili değildir.
-Hiç kimse yardım veya hediye toplamak amacıyla kendisine hakikate
aykırı olarak ya da aldatmak suretiyle Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti üyesi
veyahut memuru sıfatını veremediği gibi Hilâl-i Ahmer üyesi ya da memuru
olduğu aldatmacasıyla “Hilâl-i Ahmer” işaretini veya onu taklit olarak yapılan
başka bir işareti ve pazubandı taşıyamaz, yapamaz.
-Osmanlı Hilâl-i Ahmerinden veyahut yetkili memurlarından ya da askeri ve deniz sıhhiyesinden, hastanelerden başka hiç kimse, hiçbir cemiyet ticaret
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maksadı ya da ticari eşyaya değer vermek üzere ilan niyetiyle hatta isterse şefkat fikrine dayalı bir teşebbüste bile beyaz zemin üzerine Hilâl-i Ahmer işaretini kullanamaz. Bundan dolayı gayrimeşru bir amaca uyarak Hilâl-i Ahmer
alametini ya da kelimesini kullananlar, Cenevre Sözleşmesi’nin verdiği yetkiye
aykırı pazuband koyan ve yine aynı antlaşma gereğince himaye edilemeyecek
binalara Hilâl-i Ahmer bayrağı çeken, bu şekilde kanuna aykırı harekette bulunan şahıs ve cemiyet bir liradan on liraya kadar nakdî cezayı, üç ayı geçmemek üzere hapse ya da her iki şekilde cezaya mahkum olur.
- Bu yolda tamamıyla elde edilecek nakdî cezalar Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Sandığına teslim olunur.
- Hilâl-i Ahmere ait bu kanun maddesi Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyetine denk ve yabancı memleketlerde toplanmış olan insani “Kızılhaç cemiyetleri”ni ve yabancı askeri sıhhiyeyi temsil eden özel işareti memleketimizde
barış zamanında ve Cenevre Antlaşması’na uygun bu işareti taşıyan ve içeren
şahıslar, binalar ve eşyayı, savaş sırasında koruması altına alır.
11- Medeni ülkelerde de arz ettiğimiz üzere, fevkalade önem (56) kazanan Kızılhaç meselelerinde diğer önemli konularda, Osmanlı milleti ile
onun faziletli sinesinden doğan meşrutiyet hükümetinin medeni kabiliyete
ve toplumsal haysiyetini açığa çıkaran ve yükselten Lahey Barış Konferansı’yla
Londra ve bu defaki Washington Konferanslarında diğer hükümetlerce kabul
edilen kararlara uygun bir şekilde hareketle “Hilâl-i Ahmer” ve “Kızılhaç” ayırıcı vasfını (işaret) engellemek için yukarıda arz edildiği üzere projedeki kanun
maddelerine benzer ya da denk bir layiha hazırlanmalıdır. Ayrıca Şurâ-yı Devlet’le Meclis-i Mebusan’dan geçirilerek belirlenecek kanun hükümleri mutlaka
yerine getirilmeli, basın yoluyla halka ve ilgililere ilan edilmeli, Milletlerarası
Cenevre Komitesi’ne de resmen bildirilmeli ve böylece ifade edilmelidir.
12- (Aeroplan74)lerin günümüz savaşlarında önemli bir yer işgal edeceği
anlaşılmıştır. Milletlerarası sözleşme gereğince savaşın etkisinden korunması
icap eden sağlık kurumlarının üzerlerindeki alamet ve özel işaretlerin yükseklerden görünmemesi muhtemeldir. Bu yüzden hava taşıtlarından düşman üze74

Aeroplane: Uçak.
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rine mermi atılmasına müsaade ve devam edildiği takdirde yanlışlıkla hastaneler üzerine de bomba atılmamasının sağlanması gerekmektedir. Bu konuda
tarafımdan ileri sürülen fikir, görülecek şekilde bir işaret ortaya koyulmasıdır.
Bu fikir, Washington Konferansı’nda Fransız delegelerince ehemmiyetli olarak görüldüğünden bu konu hakkında şimdiden Milletlerarası Kızılhaç Genel
Merkezine bildirilmesi uygundur.
13- Sırbistan delegesinin teklifi ve konferans heyetinin kabulünü arzu ettiği üzere Osmanlı Hükümeti, Hilâl-i Ahmerle alakalı her türlü eşya, malzeme
vesaire için gümrük, posta ve telgraf (57) ücretleri ile emlak vergileri gibi her
tür vergiden muafiyet türünden kanuni müsaadeyi esirgememelidir.
14- Milletlerarası gerek siyaset ve gerekse insanlık duyguları bakış açısından gittikçe özel bir ehemmiyet alan Kızılhaç cemiyetlerinden, bilhassa
savaş zamanında istifade etmek üzere Cenevre Sözleşmesi ile sonradan Lahey
Konferansı’nın Kızılhaça ait kararlarının askeri mektep programına ilavesiyle
subay, doktor ve askerler arasında yaygınlaşması için geçen sene Harbiye Nezaretine durumun bildirilmesi gerektiğini Hilâl-i Ahmer Genel Merkezinde
teklif etmiş ve açıklama yapmıştım. Gerçi o zaman teklifim kabul edildi ise de
bugüne kadar bu konuda Harbiye Nezaretinin dikkatini çekip çekmediğini
bilmiyorum. Ancak bu sefer Washington Konferansı’nda Cenevre Antlaşması’yla Lahey Konferansı kararlarına uygun davranılmasındaki siyasi ehemmiyet
bir derece daha tayin edildiğinden, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin 1864
Cenevre ve 1899, 1904 Lahey ve 1906 yine Cenevre ve nihayet 1907 Lahey
Sözleşmeleri’ni tercüme ve bir kitapçık suretinde bastırarak neşrine aracılık
etmesi gerekir. Düşmanların menfaat ve müşterek zamanı üzerine kurulan
Milletlerarası Kızılhaç düzeninin yaygınlaştırılmasıyla hükümetlerin askeri ve
deniz kuvvetlerine mensup kişilerin düşman hasta, yaralı ve denizde kazazede
olanlarına yardıma mecburiyetleri vardır. Karşılıklı olmak yönüyle bu zorunluluktan, herkesin şahsen istifade edeceği ve düşmandan birinin diğerine ait
yaralısına iyi muamele, yardım ve çabalar hakkında ordusuna verdiği kesin
emirler sayesinde düşman nezdinde tedavi ve her tür özene muhtaç kendi
yaralılarının tedavisini sağlayacağı aşikârdır. Bu emirlere, subay ve askerlerin
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amirlerine karşı zorunlu olan itaatleriyle birlikte, düşmanlar arasında da aynı
muameleye uğramak sebebiyle sadece kendi menfaatleri bulunduğundan kayıtsız şartsız boyun eğmiş olmaları icap edeceği (58) anlaşılmalıdır. Savaşan
devletlerin hastaneleri ve sağlık müesseselerini himayedeki mecburiyetleri, öncelikle düşmanın kendi eşyasına saldırmazlığını sağlayabileceği, ikinci olarak
mücadele sırasında yaralı ve hasta düşenlerin güzel bir şekilde toplanması ve
tedavisindeki karşılıklı mecburiyetle, düşman eşyasından bizzat istifade edilebileceği bellidir. Birbiriyle savaşanların düşman ambulans ve hastanelerine
el koyulması konusundaki hukukundan feragatı bu eşyanın olaylara göre
düşman askerleri kadar kendi askerine hizmet edebileceği idrak olunmalıdır.
Vicdana muhalif olmak üzere bir ambulans üzerine ateş eden askerin etraflıca düşünme ile bu fiilin sonradan kendi kurtuluşunu sağlayabilecek eşyanın imhasından dolayı adeta intihar derecesinde beğenilmemiş ve ayıplandığı
görülmelidir. Sabit, seyyar ve hususi hastanelerde müstahdem doktor, eczacı
ve diğer memurlarından savaş sırasında taarruzdan korunmuş olup vazifesini
yerine getirdikçe ve hastanede yaralı ve hasta bulundukça her sebeple korunmadan istifade edilebilecektir. Bu gibilerin ne savaş esirinden sayılacağı, ne de
rehin olarak hapsedilip ve tutuklanmayıp hastane yerinin tutulmasıyla görevleri sonunda ordularına dönmek için serbest bulunduğu bilinmelidir. Askeri
sabit ve seyyar hastanelerin, bu kuruluşlara görevlendirilen, ya da yaralıların
istirahatine nefsini feda edercesine gayret ve çalışmada bulunan kişilerin “tarafsız”lığını sağlamak için bir ayırt edici alamet olmak üzere Cenevre Antlaşması için Kızılhaç bayrağını ve şahıslar için Kızılhaç pazubandını kabul ettiği
ilan edilmelidir. Bu alamet Cenevre Antlaşması’nı imzalayan bütün Hristiyan
hükümetler ve ardından Japonya, Çin ve Siyam tarafından da kabul edilmiş
ise de Osmanlı Hükümeti, “haç” yerine beyaz zemin üzerinde “Hilâl-i Ahmer”in kullanılmasını teklif etmiş ve bu teklif, Lahey Antlaşması gereğince
hemen herkes tarafından kabul edilmişti. Bu halde üzerine gerek “Hilâl-i (59)
Ahmer” gerekse “Kızılhaç” bayrağı çekilmiş yerler ile çadırlar ve bu işareti içeren pazubandı asan kişiler, savaş sırasında tarafsız sayılıp taaruzdan korunmuş
olacaktır. Sözün kısası savaş kanunlarının yaralı ve zayıf askerleri özel olarak
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koruma altına almakla beraber savaş sırasında hasta ve yaralı düşen askere
özen göstermek maksadıyla açılan sağlık kuruluşları ve bu konuda vazifelerini yerine getiren memurları da koruduğu herkese antalılmalı ve bu hususta
Harbiye Nezaretinin dikkati çekilmelidir. Bunun üzerine Harbiye ve Bahriye
Nezaretlerinin, savaş sırasında subay ve askerin Milletlerarası Cenevre Antlaşması’na ve Londra, Lahey ve Washington’da yapılan Kızılhaç konferans kararlarına uygun muamelede bulunmaları için özel bir nizamname ve talimat ile
beyanname düzenlemesi, dağıtmaları ve neşretmeleri gerekliliktir.
15- Milletlerarası konferansın her beş senede bir toplanması kararlaştırılmış olduğundan gelecek toplantıda sanatkârlarımızın kabiliyetinin canlı bir
göstergesi seviyesinde olan bir sergide teşhir edilmek ve yarışmaya katılmak
üzere askeri sağlık heyeti şimdiden memleketimizin genel hususlarıyla, sefer
sağlık ihtiyaçlarına dair sağlam tetkiklerde bulunmalıdır. Alınacak sonuca
göre milli ve mahalli vasıfları içeren teskere, ambulans, nakliye arabası gibi
sağlık malzemesi hazırlanmalıdır. Mesela arazimizden büyük bir kısmının çöl
ve dağlar olması ve henüz her tarafta düzenli bir yol bulunmaması sebebiyle
yaralıların deve ve katırların sırtlarında mahfe75 ve tahtırevân76 tarzında araçlar
üzerinde nakline dair icraatların, bu gibi sergilerde önemli olduğuna ve hayret
ile seyredileceğinde şüphe yoktur.
16- Malum üzücü Cagliari olayı üzerine Cenevre Milletlerarası Komitesi
tarafından gerçekleşen teklif ve ardından (60) raporda bulunan konferans kararı Osmanlı Hükümeti tarafından kabul edilerek, ona göre hareket edilmek
üzere bilgiler ifade edilmelidir.
17- Konferansta bulunan delegeler, mensup oldukları Kızılhaç cemiyetlerine özgü madalyaları ve işaretleri asarak her celsede o şekilde varlıklarını
ispatlamış oldular. Bu madalyaların kullanımı her memlekette adet ve usul
75

Mahfe: Devenin üstüne konulan bir tür oturulacak sepet. Bkz., Şemsettin Sami, Kâmûs-ı
Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 2004, s. 1302.
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Tahtırevân: İçine binildikten sonra kaldırılarak insanların omzunda taşınan ya da fil, deve,
at gibi hayvanlara yüklenerek götürülen, üstü örtülü ve oda biçiminde, hastaların nakline
mahsus bir tür taşıt. Bkz., Şemsettin Sami, Kâmûs-ı Türkî, s. 387; http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=TAHTIRAVAN%20–%20TAHTIREVAN&mi=0
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hükmünü almış olduğundan bu noktayı daha fazla ehemmiyetle dikkate alarak cemiyetimizce kurulması tasavvur edilen madalya ile ona ait nizamnamenin bir an önce hükümetin izin vermesine gayret edilmelidir.
18- Hükümetimizi, konferansın gelecek toplantısına arzu ettiğimiz ve
layık olduğu kadar haysiyetle güzel bir şekilde katmak sebeplerinin şimdiden
uzun uzadıya araştırılması ve etraflıca düşünerek konferansa takdim edilmesi
gerekli olan ayrıntılı ve çok sayıda raporların hazırlanması, tercüme edilerek
basılması, hükümet ve Hilâl-i Ahmer icraatına ait istatistik tedariki gereklidir.
Özetle hesaba katılmasını celbeden her türlü gerekli ayrıntıyı bir araya toplamak ve düzenlemek gibi ihmali doğru olmayan meseleler ile uğraşmak üzere
şimdiden Bahriye ve Harbiye Nezaretleri adına birer doktor ile Hilâl-i Ahmer
Cemiyetinden seçilen birkaç üyeden meydana gelen bir komisyon oluşturulmalıdır.
19- Her yerde Kızılhaça mensup gerek kadın ve erkek hasta bakıcı, gerekse teskereci ve sıhhiye askeri için özel üniformalar kabul edilmiş olduğundan
bizde de bu şekilde her sınıfa özel durum ve ülkenin manevi durumlarına uygun üniforma dikilmesi ve kabul edilmesi gerekmektedir. Bu husus hakkında
incelemelerde bulunmak üzere özel bir komisyon kurulmalıdır.
(61) 20- Her yerde Kızılhaç cemiyetlerine yapılan her türlü sevkiyattan
ve ihtiyaçlardan önce, memurlar ve sıhhiye askerleri arasında bir bağ oluşturulması konusunda kabul edilen makul tedbirlere başvurulması gereklidir. Bu
sefer Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin savaş meydanına sevk etmek istediği sağlık
heyetinin tayin edilmesi ve gönderilmesinde uğramış olduğu zorluklar bir kat
daha doğrulanmıştır. Bunun üzerine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, asker sağlığı ile
ilgili yardım konusunda düzenlenmesine karar vereceği ambulansların ve hastanelerin sayısına göre daha şimdiden sıhhiye heyetinin ve yardımcı askerlerin
seçilmesi ile uğraşmak ve bu konuda bir program kabul etmelidir.
21- Hilâl-i Ahmerin geleceğinin sağlama alınması ve her türlü ilerlemeye/
gelişmeye ulaşması ancak Avrupa Kızılhaçlarının yönetimi gibi gerekli olan
araştırmalar yaparak, bunun, ülkemizde de benzer şekilde nakledilmesi ve
uygulanması sayesinde olabileceği aşikârdır. Böyle bir transferin gerçekleşmesi
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için Avrupa’da tahsilde bulunan, gücü, faaliyeti ile güzel ahlakı açıkça anlaşılan
askeri ve mülki doktorlardan, hatta tahsilde bulunup gelişme gösteren
kişilerden bir iki kişinin bu konuda vazifelendirilmesi gerekir. Bu sayede
gerçekleşecek masrafların karşılanması ya da bu yolda çeşitli ülkelerde gerekli
olan araştırmalarda bulunmak ve Hilâl-i Ahmer yönetimini aydınlatmak üzere
muktedir ve dil bilen bir doktorun geçici bir müddet için Viyana, Berlin,
Fransa ve Kızılhaçı her yönüyle takdire şayan olan Rusya’da, ihtiyaç duyulan
incelemelerde bulunmak üzere gönderilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum.
Daha önce arz ettiğim üzere Hilâl-i Ahmer Cemiyetince ve ilgilendirdiği
mevkilere göre kabul göründüğü ve iltifat olursa eskilerin hadsiz ve hesapsız tecrübe ve araştırmalarından en mantıklı bir şekilde istifade yolunu bilen
tedbirli kişilerden olduğumuzu ispat ederiz. Kızılhaçların yarım asırlık gayret
ürünü birkaç senede ve hemen aynı (62) iyi seviyede olmak şartıyla karşılığını
görmenin muhakkak olduğunu ve Hilâl-i Ahmere yapılacak her hizmet ve
yardımın asrımızın insanları olduğumuzu gösterdiğini ve yapılanların etkileyici bulunduğunu sözün sonu olarak arz ederim.

TRANSKRİPT METİN

DOKUZUNCU WASHINGTON SALÎB-İ
AHMER KONFERANSI’NA ME’MÛRİYETİM
VE OSMÂNLI HİLÂL-İ AHMER CEM’İYETİNE
TEKLÎFLERİM HAKKINDA

Doktor Besim Ömer

İstanbul
Ahmed İhsân ve Şürekâsı Matba’acılık-ı Osmânlı Şirketi
1328
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(3) Osmânlı murahhası sıfatıyla hâzır bulunduğum Amerika’da Washington’da 1912 senesi Mayıs’ı onunda mün’akid Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer
Konferansı’nda cidden şâyân-ı dikkat ve istifâde-i bahş birçok terakkiyât ve
icrâ’âtın şâhid-i takdîrkârı oldum.
Amerika ve Avrupa’daki Salîb-i Ahmerlerin teşkilât ve terakkiyâtı hakkında icrâ eylediğim tetebbu’âtın hülâsasını ve Osmânlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyyet-i hayriyyesinin yeni ve eski dünyadaki hemşîreleri derecesinde ilerlemesi
için ittihâzını elzem gördüğüm tedâbîrin müfredâtını şu sahifelerde alâkadârân-ı kirâmın nazar-ı dikkatine arz ediyorum.
Raporun şimdiye kadar ikmâl ve takdîm edilememesi dûçâr olduğum
kazâ sâ’ikasıyla esîr-i firâş bulunduğumdan ileri geldiği cihetle bu bâbda ayrıca
beyân-ı itizâr ve gerek evvelce Londra’da mün’akid sekizinci gerekse bu sefer
Washington’daki dokuzuncu konferansa murahhas olarak intihâb ve i’zâmımdan dolayı Hükûmet-i Osmâniyyemizle Hilâl-i Ahmer Cem’iyetimize takdîm-i teşekkürât eylerim.
10 Eylül 1328
Doktor Besim Ömer
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(4) Fıtraten yekdiğerine mu’âvenete meyyâl ve cemiyetsiz yaşaması muhâl
olan beşer, asrımızın havârık-nümûn keşfiyât ve terakkiyât-ı ilmiyyesi ve onun
lâzım-ı gayr-ı mufârıkı olan tekemmülât-ı medeniyyesi sâyesinde te’âvün ve
tenâsuru pek ileriye götürmüş ve tabî’atın nasîbsizlerine bir şu’le-i ümîd ve
sa’âdet isâl edebilecek binlerce mü’esseseler meydâna getirmiştir.
Mütemâdi bir hareket-i fikriyye ile daha iyi bir tekemmül-i vicdâni ve
ahlâkîye doğru yürüyen beşeriyyet-i müdrike ve münevvere yalnız cemiyetin bahtsız vârislerine, ilel ve eskâm kurbanlarına dest-gîr olmakla vazîfesini
itmâm etmiş add edilememektedir. Her tarafdan yükselen sulh ve salâh nidâlarına rağmen hayât-ı milelde el-ân hâiz-i te’sîr-i azîm olan ve hatta ba’zen bir
milletin hayât ve memâtını kararlaştıran harb, akvâm-ı medeniyye arasında
te’âvün ve tenâsur-ı ümniyyesini hadd-ı a’zamiyyesine isâl eylemiştir. Teslihât
ve techizât sulh-ı umûmî için en büyük tehlike ve fakat aynı zamânda en emîn
bir vâsıta olduğu gibi harbde bir tarafdan milletleri yekdiğeriyle boğazlaştırırken diğer tarafdan merhamet, şefkat ve insâniyyet gibi en mümtâz, en müte’âli
hislere, en kavi bir “menba-i a’sâb” te’sîrini icrâ ediyor.
Her millet hakkı veyâ haksızlığı müdafa’a için harb meydânlarında düşen
evlâdını, umûmiyet nâmına şahsi en büyük menfa’atini ve her şeyden mu’azzez canını göze alan ve çok def ’a fedâ eyleyen kardeşlerini düşünüp onlara
hidmet ve mu’âvenete şitâb ediyor ve bu yüzden adetâ bir müsâbaka-i beyne’l-milel vücûda geliyor; bu en necîb, en rakîk hisler milliyet, hudûd tanımak
istemiyor. İnsânlar o kadar büyüyor ki biraz evvel kendisine kurşun atanlara, kurşunla mukâbele etmiyor; (5) ifnâ-yı hayât hissini, ifâza-i hayât hissiyle
mübâdele ediyor. Nefsini sıyânetden âciz bir zavallı yaralının ızdırâbını ta’dîl,
karîn-i zevâl hayâtını tahlîs edebilmenin bahş ettiği hazz-ı vicdân neşe-i hayât,
tâziyâne-i sa’y ve gayret o kadar azîm, o kadar nâfiz bir hal alıyor ki sefâlet
ve ızdırâb-ı beşer karşısında bir ra’şe-i merhametle titreyen vicdânlar ebnâ-yı
cinse edilecek mu’âvenetin kavânîn-i medeniyyenin mahkûm etmek istediği
usâta, ihtilâlcilere bile teşmîlini teklîfden çekinmiyor.
Bu hissî-i itilâ, itilâ-yı fikrî ve medenî ile mebsûten mütenâsib olduğundan, tarîk-i terakkî ve temeddünde henüz ilerlemeyen akvâm arasında bahs
edegeldiğimiz hasletler bi’t-tab’i hâlet-i hafiyyede kalmış ve henüz milel-i mütemeddinedeki şa’şa’sıyla tecelli eyleyememiştir. Fil-hakîka Amerika, Fransa,
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Almanya gibi pişvâ-yı medeniyyet olan memleketlerde meydân-ı harbde mecrûh olanlara, hareket-i arz, harîk, emrâz-ı sârîye ve âfât-ı kevniyye mesâ’ib-zedelerine imdâd-ı maksad-ı ha(y)rî ile teşkîl edilen ve “Salîb-i Ahmer” unvân-ı
umûmîyyesiyle yâd olunan bu cem’iyetler asrımız medeniyetine bi-hakkın şeref-bahş olan mü’essesât-ı hayriyye-i muhtelifenin burûc-ı satvetinden birini ve
belki birincisini işgâl ettiği halde, buna mukâbil İran, Çin, Siyam gibi şehrâh-ı
terakkîde henüz büyük bir mesâfe kat’ edemeyen kavimlerde bu cem’iyetlerin ancak bir taslağına tesâdüf edilebiliyor; ba’zen o taslakdan bile eser yok.
Meşhûdât-ı vâkı’a pek basît bir ameliyye-i fikriyye ile mezc ve takviye edildiği
takdirde, bu cem’iyyât-ı hayriyyeyi bir milletin seviyye-i temeddününü irâ’e
eden en hassâs bir mikyâs telakkî etmek akıl ve mantığa pek muvâfıkdır.
Bilâd-ı mütemeddine de bidâyeten, mücerred teşebbüs-i şahsî sâyesinde
vücûd bulan bu cem’iyetler tarîh-i tesîslerinden pek az sonra mensûb oldukları hükûmetlerin nazar-ı dikkatini celb ederek âdetâ nim resmi bir hâle geçmiş ve el-yevm istiklâl-i idârî ve iktisâdîlerini (6) muhâfaza eylemek şartıyla
hükûmât-ı metbû’alarıyla teşrîk-i mesâ’î eyleyen millî ve cesîm şirketler hâline gelmiştir. Garbda bugünkü zihniyet, o mertebe vüs’at ve mükemmelliyet
kesb etmiştir ki efkâr-ı umûmîyye-i millîyyenin alâkadar olduğu herhangi bir
mes’elede behemehâl hükûmetde kendisini menfa’atdâr add ediyor ve her iki
taraf birbirinin mesâ’îsini takviye ve tenmiyeye hâdim birer sâik-i terakkî kesiliyor. Ale’l-husûs efkâr-ı umûmiyye-i millîyyeyi işgâl eden mesele hudûdları
aşıp da efkâr-ı umûmiyye-i medeniyyede bir mevki’-i mübeccel ahz eylediğinde - ki bugün Salîb-i Ahmerler bu mertebeyi ihrâz etmişlerdir - hükûmetin
alâkası kuvve ve takdîrde kalmayıp amelî ve mü’essir bir hâle munkalib oluyor. Milletle hükûmetin niyet ve gayretindeki bu aheng-i ittihâd, her müşkili,
her mâni’ayı iktihâma her def ’a muvaffak oluyor; Salîb-i Ahmer cem’iyetleri mensûb oldukları memleketin her mınkıtasını balık ağı gibi bir şebeke-i
sıyânet ve şefkatle kuşatıveriyor. Hudûdlarda başlayan ilk tüfenk sadâsında,
hayât-ı umûmiyye ve husûsiyyeyi mahkûm-ı felc eden mesâib-i kevniyyede,
hülâsa her münâsebetle ve her türlü ahvâl-i faci’a-i fevka’l-’ade de fikr-i gayr-ı
endişeden doğan bu cem’iyetlerin gösterdikleri cesâret ve fedâkârlıkları, ifâ ettikleri hidmetleri lisân-ı tebcîl ile yâd etmemek kâbil değildir. Bundan dolayı
değil midir ki her memleketin hânedân-ı hükümdâriyyesine varıncaya kadar
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en kibâr mehâfili en medenî efrâdı bu mü’essesenin himâyesini kendisi için en
büyük şeref add eylemekte ve haklarındaki hürmet ve ta’zîm âdetâ bir vecîbe-i
mahsusa derecesini bulan e’âzım-ı nisvânın birçoğu hayatlarını pek nâfi’ bir
sûretde bu maksada vakf ve hasr etmektedir.
Muhîtlerinin en güzîde ve en yüksek unsurları tarafından bi’l-fi’l tutulan
ve yaşatılan bir eser ister istemez, cem’iyetin en aşağı tabakalarına, avâma kadar herkesin kabûl ve iltifâtına mazhar olur. Bu sûretle birkaç büyük kalbin teşebbüs ve teklîfi ve vezâ’if-i ictimâ’iyye ve medeniyyesini bi-hakkın müdrik bir
hükûmetin muvâfakat ve mu’âveneti (7) ile başlayan hayırlı bir iş(e) vâsıl olduğu derece-i ittisâ’ sâyesinde halkın terbiyye-i ictimâ’iyye ve ahlâkiyyesi üzerine de amîken icrâ-yı te’sîr eder ve terbiyye-i medeniyye için en füyûzât-bahş
bir mahall-i tatbîk olan bu kabîl teşebbüsât aynı zamânda halk hakkında da
kuvvetli bir mürebbî ve kıymetdâr bir rehber vazîfesini görür.
İzâh-ı maksad ve arz-ı ma’lûmât için ta’yîn ettiğimiz hudûda ri’âyeten
sadedi daha ziyâde uzatmamak üzere Salîb-i Ahmer Konferansı’nda mevki’-i
müzâkereye konulan husûsatdan en mühimlerini telhîs ile mukarrerât-ı
müttehazaya tevfîkân hükûmetimizce ve Hilâl-i Ahmerce muktezî icrâ’âtı ve
bu bâbdaki mütâla’âtı arz ve beyân ederim:
Mayıs’ın yedisinden on yedisine kadar on gün ictimâ’ eden konferans
mâhiyet-i resmiyyeden mücerred olmakla beraber ehemmiyyet-i azîmeyi hâ’iz
idi. Konferansta bi’l-umûm Salîb-i Ahmer cem’iyâtını alâkadar eden muhtelif
ve müte’addid mesâile â’id efkâr-ı müteşâbihe ve mütâla’ât-ı mütezâdde te’âti
edilirken her memleketin vekil ve murahhasları terakkiyyât-ı medeniyyelerinin
ve Salîb-i Ahmerlerinin derece-i tekâmül ve fa’âliyetini en câzibedâr bir şekilde
i’lân için vesile ve fırsat icâdına çalışıyorlardı. Salîb-i Ahmer cem’iyâtı teşkîlât-ı
sıhhiyye-i askeriyye ile münâsebetdâr ve ona bir mu’âvin ve zahîr kıymetdâr
olduğu gibi beyne’l-milel konferanslarda emsâli vechle ba’zı mesâil-i sıhhiyye ve siyâsiyyede tezekkür edilmekte bulunmasından bu nikât-ı mühimmeyi
nazar-ı i’tibâra alan her memleket Salîb-i Ahmerine mensûb müte’addid murahhaslardan mâ’adâ hükûmet nâmına ve Harbiye, Bahriye ve Hariciye Nezâretleri hesâbına me’mûrîn-i hariciyyeden ve etıbbâ-yı askeriyye ve bahriyyeden
ayrı ayrı vekiller ta’yîn etmiş idi. Ez-cümle Fransa, Japonya, Rusya ve İtalya
nâmına resmî ve gayr-ı resmî beşer, altışar murahhas ahz-ı mevki’ ediyordu.
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Konferans Mayıs’ın yedinci günü Washington’da gayet mutantan (8) ve dilfirîb bir binâ-yı cesîm dâhilinde merâsim-i fevka’l-’ade ve re’îs-i cumhûr tarafından irâd edilen bir nutuk-ı hoş-âmedi ile küşâd olundu. Re’îs-i fahrî,
re’îs-i âmil ve komisyon âzâsı intihâb edildikten sonra müzâkerâta başlanıldı.
Mecrûhîn-i askeriyye ile mesâ,ib-zedegâne edilecek mu,âvenâtın en iyi şerâ’it
dâhilinde ibzâl ve ifâsı ve Salîb-i Ahmer cem’iyetlerinin harb hâricindeki
fa’âliyetleriyle bundan hâsıl olan fevâ’id-i lâtahsânın takdîri hakkında cereyân
eden mübâhasât ve müzâkerât dûrâdûrdan gayrı mevki’-i tezekküre vaz’ edilen
mesâil-i mühimme ile ittihâz olunan mukarrerâtı ve Hilâl-i Ahmer nâmına
taraf-ı âcizânemden vâki’ olan beyânâtı ber-vech-i âtî arz ediyorum:
1-Cemiyetimiz tarafından Doktor Emin Bey’in riyâseti tahtında Hums’a
gönderilen hey’etin ahvâl-i ma’lûme dâhilinde mu’âhedât-ı düveliyye ve
kavânîn-i medeniyye hilâfına tevkîf edilerek Cagliari’de bir iki gün alıkonulması hâdise-i siyâsiyye-i mü’essifesiyle alâkadar olduğu anlaşılan âtîdeki teklîf
Cenevre Beyne’l-milel Komitesi nâmına mezkûr komite murahhası ve konferans re’îsi Mösyö [Ador] tarafından vuku’ bulmuştur.
“Sahne-i harbe gerek hey’et-i sıhhiyye-i resmiyye, gerekse Salîb-i Ahmer
gönüllü hey’etleri i’zâmı ârzû edildiği takdîrde muhâsımînin yekdiğerini ne
sûretle haberdâr etmeleri lâzım geleceğini bir kâ’ide-i sâlimeye rabt etmek üzere Cenevre Mukâvelenâmesi’ne vaz’-ı imzâ eden hükûmâtın i’tilâf eylemeleri
şâyân-ı temennîdir.”
Bu teklîf lâyık olduğu ehemmiyetle takdîr edildi. Gerek İtalyanlar, gerekse tarafımızdan hâdise-i ma’lûmeye hiçbir imâda bulunmaksızın:
“Muhâsımînin yekdiğerini dost bir hükûmet, şayed bu kâbil değilse
üçüncü bir hükûmet vâsıtasıyla haberdar eylemeleri kararlaştırıldı.
(9) 2-Salîb-i Ahmer alâmet-i fârikasının sû-i istimâlini men’ için
hükûmât-ı muhtelife tarafından ittihâz edilen tedâbîr hakkında müte’addid
raporlar kırâ’at edildi. Bunların mündericâtından birçok hükûmetlerin Salîb-i
Ahmer alâmet-i fârikasının sanâyi’ ve ticâret âleminde i’lân kabilinden olarak
sû-i isti’mâlinin men’ine ve yalnız Salîb-i Ahmer cem’iyâtıyla teşkilât-ı sıhhiyye-i askeriyyeye â’id eşyâ ve mü’esseselerde isti’mâline dâ’ir el-yevm ahkâmı
mer’î olmak üzere kavânîn ve nizâmât vaz’ ve diğer bazı hükûmetlerin de aynı
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nizâmâtı berâ-yı tasdîk parlementolarına teklîf eyledikleri münfehim oldu.
Bunun üzerine Salîb-i Ahmer cem’iyâtını bu sûretle de himâye etmiş olan
hükûmetlere beyân-ı teşekkür olunması takarrür eyledi.
3-Yunanistan delegesi, Yunan Salîb-i Ahmerinin: hummâ-yı mütekatı’anın önünü almak üzere ahâlîye ucuz kinin tevzi’ eylediğini,
Vereme karşı İttihâd-ı Yunani Cem’iyetine i’ânede bulunarak bir “dispanser” meydâna getirdiğini,
Fas’da Fransızlara, zelzele esnâsında İtalyanlara mu’âvenetde bulunduğunu,
Bir hasta bakıcı mektebi te’sîs ettiğini,
Terakkiyât-ı hâzıraya tevfikân serîriyât-ı cerrahiyyeyi teşkîl eylediğini,
Salîb-i Ahmer alâmetinin himâyesi için bir lâyiha-i kanûniyye projesi yaptığını beyân etmiştir.
4-Sırbiye murahhası:
1-Memleketindeki Salîb-i Ahmerin uzun uzadıya tarihinden ve geçirdiği muhârebelerdeki hidmetinden ve milel-i sâ’iredeki mesâ’ibe karşı mu’âvenetinden bahs eyledikten sonra (1906) senesinde Paris’de (Palas Vandum)
da (Gobe) Ticârethânesi vâsıtasıyla Ticâret Nezâretinin kontrolü tahtında
tertîb olunan piyangonun cem’iyete (10) iki milyon frank getirdiğini ve bu
zamândan i’tibâren muhârebe için kâffe-i ihtiyâcâtını tedârik ve biri merkezde (Belgrad) da, diğeri şu’be olmak üzere (Niş) de mevcûd iki binâdan gayrı (1911) de Belgrad’da Sava Nehri menba’ında Kraliçe Natali’nin emlâkını
(786.170) franka iştirâ eylediğini ve cem’iyetin en mühim deposu Belgrad’da
olup daha az mühim add edilen Niş’deki depoda üç sıhhiye takımı ve beher
takımda mecrûhîn için on beş araba, bir furgon ve eşyâ nakli için iki araba
ve’l-hâsıl (90.000) frank kıymetinde elli dört araba ve sıhhî trenlerde kullanılacak âlât-ı ta’likiyye ile bir hayli teskere bulunduğunu ve (Palanka) ma’den
suyunun Salîb-i Ahmer nâmına işletilmesi sâyesinde mecrûhînin tedâvisi için
oldukça bir vâridât te’mîn edildiğini ve hâsıl olan sermâyenin taht-ı te’mîne
alınması ve dâ’imî sûretde muhâfazası için piyango tertîbiyle edilen istikrâzdan mukaddem, ya’ni (1897) senesinde ictimâ’ eden merkez-i umûmî “a’zâ-i
dâ’ime ve mü’essese tarafından te’diye edilen ucurât-ı seneviyye ile ba’zı insa-
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niyet-perverân ve zevât cânibinden i’tâ veyâ bâ-vasiyyet terk olunan mebâliğle
hâsıl olan sermâyenin ancak fâ’izi sarf edilebileceği” ve bi’l-âhire istikrâzdan
sonra: “cem’iyet piyangosuyla te’mîn edilen ve tamâmı iki milyon franga bâliğ olan sermâyeye dokunulmayacağı ve evvelce (1897) senesinde meclis-i
umûmî müzâkerâtına tevfikân dokunulmayan sermâyeye ilâve olunacağı ve
ancak mecmû’-ı sermâyenin tekmîl fâ’izinin harb esnâsında, üç rub’ının sulh
hengâmında ve bir rub’ının dokunulmayacak olan sermâyeye ilâve edileceği”
kararını verdiğini ve hâ’iz olduğu hukûk ve imtiyâzâtıyla Bulgar ve Japon ve
Rus Salîb-i Ahmerlerinden sonra Sırbiya Salîb-i Ahmerinin dördüncü sırayı
işgâl eylediğini ve (1896) senesinde neşr olunan kânûn sâyesinde Salîb-i Ahmer işâretinin himâye olunduğunu beyân eylemiştir.
(11) B- Kezâ Sırbiye Murahhası:
“Cenevre Mukâvelenamesi’ne vaz’-ı imzâ eden hükûmetlerin, taht-ı
himâyelerindeki Salîb-i Ahmer cem’iyâtına turuk-ı resmiyye ve kânûniyye ile
posta ve telgraf ve gümrük ücreti gibi her türlü vergi ve rüsûmdan mu’âfiyet kabîlinden en büyük imtiyâzât ve hukûk i’tâ eylemeleri” ricâsını hey’etin
pişgâh-ı enzâr tensîbine vaz’ eyledi. Sırbistan murahhasının teklîfi konferansca hüsn-i kabûle mazhar oldu ve hükûmât-ı muhtelife nezdinde teşebbüsât-ı
mukteziyyede bulunmaya karar verildi.
5- Fransa Salîb-i Ahmer Cem’iyyet-i Merkeziyyesi tarafından üserâ-yı harbe mu’âvenet husûsunda Salîb-i Ahmer cem’iyâtının vezâ’ifine dâ’ir mufassal
bir rapor kırâ’at edildi. Mecrûhîn-i askeriyyeye imdâd ve mu’âvenetle iştigâl
olunduğu gibi ellerinden silâhları alınıp esîr ve bu vechle tevkîf edilen efrâdın
terfih-i ahvâli de Salîb-i Ahmerlerin cümle vezâ’ifindendir. Zaten Kırım Muhârebesi’nde gerek Fransız ve İngiliz, gerekse Rus üserâ-yı harbiyyesinin terfihine
çalışıldığı misillü Fransa ve Almanya Muhârebesinde İsviçre’de (Bal) şehrindeki
Cenevre Salîb-i Ahmer me’mûru (300.000) Fransız üserâ-yı harbiyyesine akraba
ve ta’allukâtı tarafından verilen ve Fransa Salîb-i Ahmeri vâsıtasıyla gönderilen
i’ânâtı Alman Salîb-i Ahmerinin tavassutu sâyesinde tevzî’ eylemiş ve bi’l-âhire bu mes’ele-i te’âvün ehemmiyyet-i mahsusâ alarak (Bal) da beyne’l-milel bir
komite teşekkül etmiş ise de elde ma’mûl-bih olacak Cenevre Mu’âhedesi gibi
beyne’l-milel bir mukâvele-i esâsiyye bulunmadığından bu bâbdaki imdâd ve
mu’âvenet gayr-ı muntazam bu sûretde cereyân eylemiştir.        
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Cenevre Beyne’l-milel Komitesi’nin tavassut-ı âli-cenâbânesinden bi’l-istifâde Salîb-i Ahmer cem’iyetleri userâ-yı harbiyyeye mu’âvenet için a’zâsından
mürekkeb bir komisyon teşkîl edecek ve merkezde mün’akid olan bu komisyon harb esnâsında me’mûrîni vâsıtasıyla (12) her tarafdan alacakları i’âneyi
cem’ ve beyne’l-milel komitenin himmetiyle düşman memleketine irsâl eyleyeceklerdir. Beyne’l-milel komite murahhaslar vâsıtasıyla bu i’âne ve hatta eşyâyı mahalline isâl edecekse de hiçbir vechle cihet-i askeriyyeyi şübhe ve tereddüde düşürmeyecektir. Bu murahhaslar (Lahey) Konferansı mukarrerâtından
bi’l-istifâde bir kere muhâsımîn nezdinde kesb-i haysiyyet ve i’tibâr edildikten
sonra: “lâzıme-i askeriyye, kâ’ide-i idârenin çizdiği dâ’ire dâhilinde mesâ’î-i
insâniyyet-perverânenin emir icrâsında her nev’ suhûlete” nâ’il olacaklardır;
i’ânâtı ya bi’z-zât yâhud askerî kumandanlar vâsıtasıyla tevzî’ ve aynı zamânda
userâ-yı harbiyye ile â’ileleri arasında muhâberâtı te’mîn ve bu husûsda (Lahey) Konferansı’nın on dördüncü maddesi mûcibince her muhârib devletde
teşekkül edecek olan istihbârât dâ’iresinden istifâde eyleyeceklerdir. İ’ânât on
altıncı maddeye tevfikân irsâl olunacaktır; bu husûsda beyne’l-milel komitenin vukû’a gelecek masrafı hissedâr-ı te’sîr olan Salîb-i Ahmer tarafından
tesviye edilecektir. Userâ-yı harbiyye husûsî komisyonları, beyne’l-milel komite ile muhâbere edeceklerdir. Raporun kırâ’ati üzerine birçok müzâkerât ve
münâkaşât cereyân eylemiş ve nihâyet âtîdeki karâr ittihâz olunmuştur:
“Userâ-yı harbe mu’âveneti vezâ’if-i tabî’îyye ve esâsiyyesinden add eden
Salîb-i Ahmer cem’iyâtı (1906) da Londra Konferansı’nda dermeyân edilen
ârzû-yı umûmîden mülhem olarak zamân-ı harbde esir düşen askerler için
kendilerine gönderilen i’ânâtı ahz ve cem’ ve Cenevre Beyne’l-milel Komitesi’nin eyâdî-i ihtimâmına tevdî’ vazîfesiyle mükellef birer komisyon-ı mahsûs teşkîl edeceklerdir. Beyne’l-milel komite alâkadâr hükûmetler nezdinde
resmen tanınmış bi-taraf murahhaslar vâsıtasıyla i’ânâtın isim ve hüviyetleri
münferiden bildirilen efrâd arasında tevzî’ni der-’uhde edecek, diğer hibeleri muhtelif userâ merkezlerine taksîm eyleyecek (13) ve bu husûsda ashâb-ı
i’ânâtın niyet ve ârzûsunu, üserânın ihtiyâcâtını ve me’mûrîn-i askeriyyenin
ta’lîmâtını nazar-ı dikkate alacaktır. Beyne’l-milel Komite’ye bu yüzden terettüb edecek mesârifi alâkadar “Salîb-i Ahmerler tekeffül ve tesviye eyleyecek ve
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bundan mâ’adâ üserâ-yı harbiyye komisyon-ı mahsûsları Cenevre Beyne’l-milel Komitesi’yle münâsebâtda bulunacaktır.”
Bu teklîf-i insâniyet-perveri sürekli alkışlar arasında aynen kabûl edilerek
zabta geçirilmiş ve (1913) senesi Haziran’ına kadar Salîb-i Ahmer cem’iyâtı
merâkiz-i umûmiyyesinin bu bâbdaki efkâr ve mütâla’alarını beyne’l-milel komiteye bildirmeleri ricâsı ityân edilmiştir.
6-Meydân-ı harbde düşen mecrûhînin taharrisiyle ilk mu’âvenetin icrâsı ve en yakın tîmâr mevki’lerine nakli vesâ’itinin ikmâl ve ıslâhına ma’tûf
mesâ’iyi teşcî’ maksadıyla Rusya İmparatoriçesi tarafından hibe edilen yüz bin
rublenin fâ’iziyle te’diye kılınmak üzere salifü’z-zikr mesâ’inin terakkîsine hâdim-i ihtirâ’âtda bulunanlara i’tâsı lâzım gelen mükâfâta müteferri’ nizâmât-ı
esâsiyyenin ta’dîli tezekkür edilerek olbâbda hazırlanan nizâmnâme hey’etin
tasvîbine arz edilerek kabûl olundu.
7-Japonya İmparatoriçesi nâmına Japonya Salîb-i Ahmer Cem’iyeti âtîdeki teklîfi dermeyân eyledi:
Salîb-i Ahmer cem’iyâtının sâ’iki, beşerdeki merhamet-hemzâd olup bu
ulvî his yalnız zamân-ı harbde yaralananlara ve hastalananlara değil, vakt-i
sulhde hâmisiz, muhtâc mesâ’ib-zedegânede imdâda âmir olduğu gibi, harb
hâricinde merzâya, züa’fâya ibzâl edilen mu’âvenet avâm-ı nâssda Salîb-i Ahmerin maksad ve mesleğini daha belîğâne ifhâm eylediğinden merhamet ve
şefkat mesâ’il-i hissiyesinde devletler arasında hudûd olamayacağından, muhtelif milletlerin Salîb-i (14) Ahmerleri zamân-ı sulhde yekdiğerine ibzâl-i
mu’âvenet ederlerse milletler arasında münâsebât gittikçe daha dostane bir
şekle inkılâb edeceğinden ve bu keyfiyet bi’l-vâsıta Salîb-i Ahmerlerin meslek ve maksadına hâdim bulunduğundan, metbû’-ı müfahhamımız haşmetlü
İmparatoriçe hazretleri vakt-i sulhda muhtâcîn ve mesâ’ib-zedegâna imdâd ve
i’âne eser-i mühimmini teşcî’ maksadıyla ve Japonya Salîb-i Ahmer Cem’iyeti
vesâtetiyle beyne’l-milel konferansa yüz bin (yen) hibe eder ve bu meblağın
tarz-ı isti’mâline â’id nizâmât-ı mukteziyyenin tertîb ve tatbîkini konferanstan
ricâ eyler.”
Konferans, bu teklîf-i âli-cenâbâneyi lâyık olduğu hürmet ve takdîr ile telakkî ve kabûl ederek, hey’et nâmına İmparatoriçe hazretlerine arz-ı teşekküre
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karar verdiği gibi Re’îs-i Cumhûr Mösyö (Taft) cenâbları tarafından da ayrıca
bir teşekkür telgrafı keşîde edildi. Nizâmât-ı esâsiyyenin vaz’ı Japonya Salîb-i
Ahmer Cem’iyetine terk ve havâle olundu.
8-Fransa’da “mecrûhîn-i askeriyyeye imdâd ve mu’âvenet cem’iyeti” delegeleri tarafından:
Müddet-i medîde askerlik edip de â’ileden, hâneden mahrûm ve bir
dereceye kadar ma’lûl olanlara, hükûmet tarafından terk edilen bir mahalde
ikâme ve Salîb-i Ahmer cânibinden i’âşe sûretiyle edilen imdâd ve (1905) senesinden beri mu’însizlerin de askere alınması cihetiyle silâh altında bulunan
efrâd-ı askeriyyenin muhtâc â’ilelerine, hâmil olan veyâ tevlîd eden zevcelerine edilen mu’âvenet hakkında ma’lûmât-ı lâzıme i’tâ edilmiştir. Gerçi (1905)
senesinden beri mevzû’ madde-i kânûniyye mûcibince hükûmet ve belediye
tarafından nizâmiyede bulunan efrâd-ı askeriyyenin vâlide ve haremine günde
yetmiş beş santim ve her çocuğuna yirmi beş santim verilmekte ise de icârın
ziyâdeleşdiğini ve her şeyin (15) pahalılaştığını ve’l-hâsıl ma’işetin güçleştiğini
nazar-ı dikkate alan Salîb-i Ahmer Cem’iyeti, Harbiye Nezâreti tarafından,
i’âneye muhtâc efrâd-ı askeriyye â’ileleri esâmîsini hâvi mevrûd liste mûcibince tahkîkât-ı lâzıme ba’de’l-icrâ cem’iyyet-i husûsiyye vâsıtasıyla i’ânede bulunmakta ve bu sûretle “Virân kalesi hânede”kilerin tehvîn-i ihtiyâclarıyla “askere
gidenlerin” ahvâl-i ma’neviyyelerini ta’dîl ve teskîn etmektedir.
Ondan başka bu cem’iyet murahhasları cânibinden, gerek el’ân hidmetde, gerekse mütekâ’id olan berrî ve bahrî zâbitândan nekâhet hâlinde bulunanların i’âde-i sıhhatleri veyâ hidemât-ı mütemâdiye sûretiyle ziyâde yorgun
düşenlerin takviye-i bedeniyyeleri için (Tulon) ile (San Rafael) arasında sâhil-i
bahrden üç kilometre mesâfede ve iki yüz yirmi metre irtifâ’ında bir “istirâhathâne” te’sîs edildiği bildirildiği gibi “Fransız Kadınları İttihâd Cem’iyeti”
delegesi tarafından da orduda vereme nâmzed olmak cihetiyle muvakkaten
veyâ müteverrim bulunmak sebebiyle tamâmen ihrâc olunanlara ve â’ilelerine
edilen imdâd ve mu’âvenet hakkında ma’lûmât-ı müfîde verilmiş ve sirâyet
hâlinde olmayanlardan yirmi, otuz kişilik takımların bir tabîb veyâ hasta bakıcının nezâreti tahtında havası mu’tedil ve iklîmi latîf yerlere yerleştirilmekte
ve i’âde-i sıhhat ve âfiyetleri ta’kîb ve kendilerine bir nev’ “terbiye-i sıhhiyye”
i’tâ edilmekte olduğu bildirilmiştir.

DOKTOR BESİM ÖMER VE DOKUZUNCU
WASHINGTON KONFERANSI

93

9-Beyne’l-milel komite nâmına Doktor (Feriye) tarafından:
Sulh zamânında hastalık veyâ ma’lûliyet sebebiyle ordudan ihrâc edilen veyâ nekâheti geçirmek üzere me’zûniyet verilen şehirlerde ikâmet eden
veyâ müstemlekâtda bulunan, mu’âyene esnâsında hidmete el vermediğinden
dolayı ordudan büsbütün afv edilen efrâda lüzûm-ı imdâd ve mu’âvenetden
bahs edilmiş ve gerçi hasta olanların çoğu hastahâne ve nekâhethânelere kabûl olunuyorsa da bir ârızayı (16) müte’âkib ma’lûl kalanlar, artık hidmete
elvermeyecek sûretde aklen ve bedenen bir ma’lûliyete uğrayanlar, daha
Londra Konferansı’nda hâlleri nazar-ı dikkati celb eden müteverrimler her
sûretle şâyân-ı mu’âvenet ettiği ve şehirlerde ikâmet eden efrâdın dâ-i efrenc ve
dâ-i ku’ûl gibi vahîm bazı hastalıklara adem-i ibtilâsı için bazı yerlerde olduğu
gibi, kulüpler, “asker yurtları” te’sîsi ve buralarda ucuz me’kûlât ve sıhhî meşrûbât i’tâsıyla efrâdın celb-i rağbeti ve emrâz-ı zührevîyyeye ve vereme karşı
konferanslar tertîbiyle askerin terbiyye-i sıhhîyyesi ve müstemlekâtda bulunan
efrâda kitâblar ve oyun için bazı sıhhî şeyler irsâli sûretiyle bu gibilerin vahîm
bir kelâl ve melâlden tahlîsi, emrâz-ı sâriye ve müstevlîyede tefrîd ve tecrîdin
ehemmiyet-i fevka’l-âdesine binâ’en bu husûsda cihet-i mülkiyyeden ve Salîb-i
Ahmerden istimdâd edilmesi, Dokuzuncu Salîb-i Ahmer Konferansı memâlik-i muhtelifedeki merkez komiteleri nezdinde teşebbüsât-ı lâzımede bulunarak efrâdın gerek ahzında ve gerek orduda bulundukları veyâ ihrâc edildikleri
zamân ahvâl-i sıhhîyelerinin nazar-ı dikkate alınması için hükûmete ve cihet-i
askeriyyeye edilecek sûret-i mu’âvenetin tedkîki lüzûmuna dâ’ir gayet mühim
bir rapor kırâ’at edilmiştir.
10- Londra’da in’ikâd eden Sekizinci Salîb-i Ahmer Konferansı’nda:
“Sekizinci konferans, Salîb-i Ahmer cem’iyetlerine â’id teşkîlât-ı sıhhiyyenin harb zamânında bi-hakkın ifâ-yı vazîfe etmesi için sulh hengâmında
diplomalı hasta bakıcıları yetiştirmek üzere gerek “mekteb–hastahâne” nâmı
verilen mü’esseselerde ve gerek bu maksadı te’mîn zımnında tahsîs kılınacak
hastahânelerde amelî tedrisâtda bulunulmasını taleb ve bu bâbda ısrâr eyler.”
karârını vermişti.
Salîb-i Ahmer cem’iyetlerinin en mühim vazîfesi sulh zamânında (17)
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gönüllü “imdâtcı”, “hasta bakıcı” yetiştirmek ve bu vechle zî-iktidâr bir
hey’et-i imdâdiyye ve sıhhîyye bi’t-teşkîl harb zamânında sevk ve istihdâm
etmek olduğundan konferansda her memleket murahhasları, bu bâbdaki
mesâ’ilerinden dûr u dirâz bahs etmiştir.
Teşekkülü hengâmında, bidâyet-i emirde Salîb-i Ahmerlerin vezâ’ifi harb
zamânında mecrûhîn ve merzâ-yı askeriyyeye imdâd ve mu’âvenetden ibâret add edildiği cihetle, yalnız bu bâbda ibrâz-ı fa’âliyyet olunması lüzûmu
dermeyân edilmiş ise de sulh zamânında vukû’a gelecek mesâ’ibde imdâdın
iktisâb-ı mümâreseye fâ’idesi olacağı ve vekâyi’-i muhtelife ve eşkâl-i mütenevvi’ada mu’âvenetin Salîb-i Ahmer cem’iyetlerine menfa’at te’mîn etmekle
berâber, harb vaktindeki mesâ’î için herkese bir zevk ve ârzû vereceği şübhesiz
bulunduğu nazar-ı dikkate alındığından bi’l-âhire bu insâniyet-perver cem’iyetler kâffe-i mesâ’ibde vezâ’if-i tahlisiyye ve imdâdiyyeyi der-’uhde eylemişlerdir.
Almanya Salîb-i Ahmer delegeleri, Salîb-i Ahmerin sıhhîye-i askeriyyeye
mu’âvenet maksadıyla harb esnâsında mecrûhîn ve merzâ-yı askeriyyeyi tedâvî
için hey’et-i imdâdiyye ve sıhhîyye yetiştirmek ve levâzım-ı sıhhiyyeyi ikmâl
eylemek gibi esâslı vazîfeden gayrı sulh hengâmında ve her nev’ mesâ’ib zamânında ma’lûmâtlı hey’etleriyle ne yolda ve ne derece sur’atle ibrâz-ı fa’âliyet ve
ifâ-yı hidmet ettiğine dâ’ir beyânâtda bulunmuşlardır. Gâyet mühim teşkilâta
mâlik olan kadın hasta bakıcılardan, “Alman Salîb-i Ahmer hemşîrelerinden”
başka, bugün Almanya’da fevka’l-âde muntazam ve Salîb-i Ahmere merbût bir
hey’et-i imdâdiyye, “Kolon Saniter”ler mevcûddur. Vezâ’if-i askeriyyelerini ifâ
eden efrâddan teşekkül ve yirmi ilâ yirmi dört akşam, tahsîs kılınan bir dershânede, bir mahalde ve açık yerde idmân ve mümârese de bulunarak [yoluyla]
yetişen hey’et-i imdâdiyye açılacak bir muhârebede fevka’l-âde ibrâz-ı fa’âliyet
edeceği gibi bugün umûr-ı tahlîsiyyede de Almanya’ya pek çok hidemât-ı cezîlede bulunmaktadır.
(18) (1900) senesi istatistikine nazaran Almanya’da bu yolda nazarî ve
amelî olarak iktisâb-ı ma’lûmât ve mümârese eylemiş (28.500) kişi vardır. Geçen sene Almanya umûr-ı sıhhîyyesini ve Salîb-i Ahmer Teşkilâtı’nı tedkîkim
esnâsında hemen her pazar bu hey’et-i imdâdiyyenin yaptıkları manevralar
nazar-ı dikkatimi celb etmiş idi.
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Sıhhîye-yi askeriyyeye âdetâ bir mu’âvin olmak üzere muhârebe esnâsında
orduya â’id mecrûhîn ve merzâ için “teskereci” ve “hasta bakıcı” vazîfesini ifâ
eden ve bundan başka gönüllü olarak mu’âvenet-i umûmiyye-i sıhhîyyeye â’id
işlerde, depolarda mühim hidmetler gören ve bi’l-hâssa erkeklerden teşekkül
eyleyen bu hey’et-i imdâdiyyeden gayrı Alman Salîb-i Ahmeri, kadınlardan
ibâret diğer bir hey’et-i sıhhîyye dahi yetiştirmektedir. Salîb-i Ahmer hastahâneleri için lede’l-iktizâ sevk edilmek üzere hasta bakıcı yetiştiriliyor ise de bunların adedi hiçbir vechle bir harb ihtimâli hâlinde kifâyet edemeyeceğinden
kendilerine “hasta bakıcılığı” san’at ittihâz eyleyeceklerden mâ’adâ hâhişker
hanımlara muhârebe zamânında berrî ve bahrî mecrûhîn-i askeriyyeye imdâd
ve mu’âvenet eylemek üzere tedrisâtda bulunulmaktadır. Kadınlardan gönüllü
hey’et-i imdâdiyye ya altı ay bir hastahânede hüsn-i hidmetle “Salîb-i Ahmer hemşîreleri mu’avinesi” veyâhud haftalarca verilen nazarî ve amelî dersleri
ta’kîb eylemek şartıyla “Salîb-i Ahmer hasta bakıcıları mu’avinesi” nâmıyla
yetiştirilmektedir.
Hemşîreler bir re’îsenin zîr-i idâresinde “Salîb-i Ahmer evlerinde” leylî
olarak bulunur ve bir sene tederrüsle berâber hastahânelerde mu’allim hemşîrelerin zîr-i idâresinde iktisâb-ı mümârese eder ve terbiye-i mahsûsa ahz eylerler.
Amerika Salîb-i Ahmer delegesi tarafından Amerika’da “ilk imdâd ve
mu’âvenet”in sûret-i ta’lîm ve ta’mîminden bahisle geçen sene 150.000 kişiye
bu yolda tedrîsâtda bulunulduğu ve kitle-i (19) avâm ve husûsuyla fabrikalarda amele arasında ilk imdâda dâ’ir ma’lûmâtın ta’mîmi pek ziyâde hüsn-i netice verdiği ve bu yolda tedrisât ve aynı zamânda teşkilâtın zamân-ı sulhda edeceği hidmetle, harb esnâsında te’mîn eyleyeceği fâ’ide her hâlde nazar-ı dikkate
alınmaya şâyân olduğu ve hat boylarınca tedrîs için şimendifer vagonlarından
pek ziyâde istifâde edildiği beyân olundu. Bu yolda ilk imdâd hey’etlerinden
gayrı Amerika’da en mühim teşkilât-ı sıhhîyye-i imdâdiyye “kadın hasta bakıcıları”dır. Yakın zamânda “Amerika Terbiye Nezâreti” tarafından neşr olunan istatistiğe nazaran Cemâhîr-i Müttefikada 1.048 hasta bakıcı mektebi ve
bu mekteblere müdâvim 26.000 talebe vardır. Tedrîsât umûmiyetle üç sene
devâm etmekte ve her sene takrîben 7.000 şâkird şehâdetnâme ahz eylemektedir. Salîb-i Ahmere merbût bugün 3.000 hasta bakıcı vardır ki bunlar sulh
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hengâmında ve mesâ’ib zamânında hidmet eyledikleri gibi harb esnâsında
sıhhîye-i askeriyyenin göstereceği lüzûm ve adede göre derhâl sevk olunmaktadırlar. Ondan başka Amerika Salîb-i Ahmeri köylülere hidmet edebilecek
sûretde hasta bakıcılar yetiştirmeyi de nazar-ı dikkat ve ihtimâma almıştır.
Fransa Salîb-i Ahmerini temsîl eden “Mecrûhîn-i Askeriyyeye İmdâd
Cem’iyeti”, “Fransa Kadınları Cem’iyeti”, “Fransa Kadınları Cem’iyyet-i İttihâdiyyesi” murahhasları taraf[lar]ından Fransa’da Salîb-i Ahmerin “kadın
hasta bakıcı” yetiştirmek husûsundaki hidemâtından uzun uzadıya bahs eylediler. Mecrûhîn-i Askeriyye Cem’iyeti nazarî ve amelî tedrisâtda bulunarak
biri “basît” diğeri “âlî” olmak üzere iki nev’ “hasta bakıcı diploması” vermektedir. Basît diploma alacaklar dört ay ve âlî şehâdetname ahz edecekler basît diploma aldıktan sonra iki sene tederrüs ve hastahânelerde ifâ-yı vazîfe eylerler.
Tedrisât “hastahâne-mekteb”de, “dispanser”lerde icrâ olunmaktadır. Bu yolda
(20) tederrüsde bulunan her kadın diploma alacağı zamân harb hengâmında
hasta bakıcı vazîfesiyle ifâ-yı hidmet edeceğine dâ’ir tahrîren te’ahudde bulunur. Basît şehâdetnâme nâmzedleri dört ay “hastahâne-mekteb”de ta’kîm,
tîmâr, tıbbî ve cerrâhî mu’âyene, eczâhâne hidmetlerinde ve bir ayda hastalara ve yaralılara bakmak üzere hastahânelerde bulunur ve ameliyâthâneyi ve
her nev’ ameliyâtda lâzım olan âlâtı hazırlamayı öğrenir ve her sene “hastahâne-mekteb”de tatbîkât görürler. Paris’deki bu “hastahâne-mekteb”de her sene
dörder ay devâm etmek üzere üç def ’a tedrîsâta başlanılmakta ve her zamâna
mahsûs derslere hemen elli kadar talebe devâm etmektedir.
Âlî şehadetnâme ahz eden kadın, bir seyyâr hasta bakıcı hey’etinin başına
geçer ve bu vechle (infirmiere major) unvânı ahz eder. Bu hey’et daha doğrusu
“takım” beş hasta bakıcıdan ibâret olmak üzere dâ’imâ harekete, ifâ-yı vazîfeye
âmâdedir. İki seneden beri idâre ve bi’l-hâssa “hastahâne idâresi” husûsunda
da tedrîsâta başlanmıştır. Cem’iyetin maksadı kadın hasta bakıcı mu’âvinelerinin adedini ziyâdeleştirmek olduğundan muhtelif şehirlerde, hatta şehirlerin
muhtelif dâ’irelerinde tedrisât-ı lâzımede bulunulmakta ve tahsîl edenlere askerî hastahânelerinde tatbîkât ve ameliyât görmek üzere bir “kâbiliyet şehâdetnâmesi” verilmektedir. Fransa Kadınları Cem’iyeti gerek Paris’deki “hastahâne-mekteb”de ve “dispanser”lerle dâ’irelerde, gerekse vilâyâtda şu’beleri
vâsıtasıyla kadınlara tedrîsâtda bulunmakta ve “dam-ambulansiyer” nâmıyla
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hasta bakıcı şehâdetnâmesi vermekte ve yetişdirdiği hasta bakıcılara hastahâne
vazifesini, usûl-i defteriyi, tevzî’-i ağdiye ve edviyeyi, ta’kîm âlâtı, tîmâr istihzârını ve sâ’ireyi öğretmektedir.
“Fransa Kadınları İttihad Cem’iyeti”nin i’tâ eylemekte olduğu “infirmiere
hospitaliére” diplomasına ancak üç sene tahsîlden sonra kesb-i istihkâk edilir. Altı ay nazarî derslere (21) devâmdan ve üç ay kadar cem’iyetin “dispanser”inde bulunduktan sonra bi’l-imtihân bir “mütâla’a tasdîknâmesi” verilir.
İkinci sıra dürûs-ı nazariyye ile birlikte üç ay cem’iyet ve mülkiye ve askerî
hastahânelerinde ve üç ay da “dispanser”de “masaj” dersinde bulunduktan ve
hastahâne-i askerî idâresi husûsunda iktisâb-ı ma’lûmât eyledikten sonra hasta
bakıcı şehâdetnâmesi ahz edilir.
Ve’l-hâsıl Fransa Salîb-i Ahmeri bu cem’iyâtın mesâ’îsi sâyesinde, bugün
hastaya, yaralıya bakmak üzere (12.000) i mütecâviz hasta bakıcı yetiştirmiştir.
Japon Salîb-i Ahmerinin her husûsda terâkkiyât ve teşkilâtındaki sür’at
ve husûsiyeti zâten son Rus ve Japon Muhârebesinde tahakkuk etmiş idi,
bu tekâmül-i sıhhî bu seferki konferansta delegelerinin beyânâtıyla da te’yid
eyledi. Rus ve Japon Muhârebesinde Japon ordusunu ta’kîb eden Doktor
Matinyo’nun: “Bu cins cem’iyetlerden hiçbiri bu derece i’câzkârâne sür’atle
meydâna gelmemiş ve bu kadar intizâm bulmamıştır. Dün doğan bu nev-zâd
insâniyet mü’essesât-ı müteşâbihenin kâffesinden zengin değilse de daha vâsi’,
daha müsmirdir.” tarzında şehâdeti tamâmen muvâfık-ı hakîkatdir ve hakîkaten Japon teşkilât-ı sıhhîyesi ve Salîb-i Ahmeri şâyân-ı taklîddir. Bugün Japon
Salîb-i Ahmeri birçok kadın hasta bakıcı istihdâm eylemektedir. Bu memlekette kadın hasta bakıcıların bidâyet-i emirde istihdâmınca pek çok müşkilâta
tesâdüf edilmiştir. Japon âdâtı kadının hânesi hâricinde velev yaralı ve hasta
bir erkeğe bakmasını muhâl kılıyordu. Evvelleri nasılsa hasta bakıcılık tahsîl
eden bir kadına âdetâ dadı makâmında bir hidmetci nazarıyla bakılmakta idi.
Japon Salîb-i Ahmeri bir tarafdan kadın hasta bakıcı yetiştirmeye, diğer cihetden bunların hâ’iz-i itibâr olması için yalnız hidmetci sınıfından değil, her
sınıfdan intihâb edilmesine gayret ediyordu. Salîb-i Ahmer (22) Kadınlar Komitesi’nin mu’âvenesiyle nihâyet bu zehâb-ı bâtıla galebe etti. Japon milleti,
prenseslerinin ve asîlzâde hanımlarının imdâd ve mu’âvenet-i insâniyyet-kârâneye tehâlüklerini görünce muhârebât-ı müstakbelede mecrûh düşen efrâda
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lâzım gelen takayyüdâtda bulunmak ve bu bâbda kesb-i ma’lûmât eylemek
üzere Salîb-i Ahmer hastahânelerine gitmekte tereddüt etmedi; bu hâl “hasta
bakıcılık san’atının kadın için gâyet fâ’ideli ve insâniyete ve husûsuyla vatana
karşı ifâ-yı din için en asîl bir tarîk” olduğunu herkese anlattı. Artık bu san’at,
husûsuyla İmparatoriçe’nin (Tokyo) daki mektebi taht-ı himâyesine alması ve
prenseslerin sene nihâyetinde imtihânlarda bulunması üzerine hürmet-i umûmiyyeye mazhar oldu. Hasta bakıcılar on sekiz ile otuz yaş arasındaki bekâr ve
kaviyyü’l-bünye ve mekteb-i ibtidâ’î-i âlîden me’zûn kadınlardan intihâb olunuyor. Tokyo’da dersler altışar aya münkasım olmak üzere üç vilâyetde iki sene
devâm eylemektedir. Hasta bakıcılara mektebde bulundukça tazmînât verilmektedir. Bu mektebden me’zûn olanlar on beş sene Salîb-i Ahmer Cem’iyetine hidmete ve vukû’ bulacak her da’vete icâbete mecbûrdurlar.
11-Salîb-i Ahmer, asıl mü’essisi olan merhûm (Moynier) nin dediği gibi:
“Şefkat ve mu’âveneti her nev’ rekâbet-i millîye fevkinde bulundurmaya
ve beşeriyyet-i muztaribe önünde kâffe-i milel ve akvâmı bayrağı altında toplamaya çalışarak mecrûhîn-i askeriyyeye imdâd husûsunda bir derece vifâk
ve ittihâdı te’mîn eylediği” misillü (1902) senesinden beri vereme karşı beyne’l-milel bir iştirâk husûlüyle zamânımızda sa’âdet-i umûmîyyeye bir hâ’il
hükmünde olan bu belâ-yı ictimâ’iyyenin def ’ ve ref ’ine de sarf-ı cehd ve
gayret etmektedir.
Vâkı’â Salîb-i Ahmerin vazîfesi, harb zamânında mecrûhîne, hastalara
imdâd ise de yine bu nokta-i nazardan sulh hengâmında, mesâ’ib (23) esnâsında kazâzedelere, her vakit ve zamân hastalara mu’âveneti de muktezâ-yı
insâniyyet ve icâbât-ı müterakkîyye-i medeniyyetdir; çünkü harb zamânında
te’mîn-i fâ’ide ve fa’âliyyet ancak sulh esnâsında küll-i yevm hastalara edilecek
takayyüdât ve bu bâbdaki tatbikât ile mümkündür. Ondan başka bu husûs
için meydâna getirilecek mü’essesât harb zamânında birçok menâfi’-i müstelzimdir.
Bugün tabâbet-i hâzırada, hastaların tedâvisinde “tevakki” ve “tahaffuz”,
hastalığa karşı “sıyânet” bir büyük ehemmiyet almış ve bu husûsda birçok
mü’essesât meydâna getirilerek teşkilât yapılmıştır. Gerek cürûhun tedâvisinde, gerek hastalara edilecek takayyüdât da tahaffuz büyük bir mevki’ işgâl
etmektedir. Hastaların tedâvisinde en mühim kısım hıfz-ı sıhhate â’iddir; bu
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sâyede birçok esbâb-ı muzırranın ve tehlikelerle dolu durumların önünü almak kâbildir. İşte bu sebebden Salîb-i Ahmerlerin der’uhde ettiği vezâ’if-i mühimme meyânında hıfz-ı sıhhat âlî bir mevki’ işgâl ediyor. Bugün Avrupa’da
Salîb-i Ahmerler ahvâl-i sıhhîyye-i ictimâ’iyye ile tevaggul ediyorlar:
Bir tarafdan hasta bakıcılar yetiştiriyor, diğer cihetden mü’essesât-ı sıhhîyye meydâna getiriyor, amele ve ahâli arasında kavâ’id-i sıhhîyyeyi ve husûsuyla
vereme â’id mesâ’ili ta’lîm ve ta’mîm ile halka metîn bir “terbiyye-i sıhhîyye”
telkîn ediyor, nekâhen için melce’ler ve müteverrimin için sanatoryumlar te’sîs
eyliyor, vereme mübtelâ olanları taharrî ve tedkîk ile mü’essesâta yerleştirerek
bir tarafdan onların tedâvisine şitâbân ve diğer cihetden neşr ve sirâyet-i maraza mâni’ oluyorlar.
Fransa Salîb-i Ahmerini teşkîl eden “Fransa Kadınları Cem’iyeti”nin vereme karşı tarz-ı imdâd ve mu’âvenetinden evvelce bahs etmiştik.
Şerâ’it-i ictimâ’iyyeyi ıslâh için Amerika’da vereme karşı edilen cehd ve
ikdâm kadar serî’ ve vâsi’ pek az teşkilât vardır. Dört yaşında olan bu teşkilât
hem gayet esâslı ve hem de gâyet (24) mühimdir. (1900) senesi Kanûn-ı sânisinin birinde Amerika’da vereme karşı cem’iyyât-ı sıhhiyye senatorya, hastahâne ve mu’âyene, açık hava mektebleri gibi mü’essesâtın mecmû’ı beş yüzden
aşağı olduğu hâlde bugün bu münevver memleketde veremle mücadelede bulunan merâkiz-i sıhhıyye iki bini mütecâvizdir. Bu mücadelede, bu derece serî’
bir terakkîyi te’mîn eden “Salîb-i Ahmer pulu” ve “Amerika Salîb-i Ahmeri”
olmuştur.
Salîb-i Ahmerin tertîb ettiği “yılbaşı pulu” (Boston) şehrindeki harb-i dâhili esnâsında askerlere, mecrûhîne mu’âvenet maksadıyla te’sîs ve isti’mâl olunan “şefkatpul”undan doğmuştur. Muhârebeden sonra bu yolda i’âne cem’î
bu memleketde her nasılsa dûçâr-ı ihmâl olduğu halde Portugal, İsviçre’de,
Avustralya’da, Danimarka’da, Rusya’da, Norveçya’da, İsveç’te ve sâ’ir ba’zı Avrupa memâlikinde kabûl edilmişti. (1904) senesinde ilk def ’a olmak üzere
İsveç ve Norveç’te vereme karşı mücâdelede bulunmak üzere i’âne cem’î maksadıyla pul yâhûd mühür kullanılmıştır. Evvelâ bir husûsî cem’iyet tarafından
bu yolda tertîb edilmiş olan pulun te’mîn eylediği menâfi’i gören Amerika
Salîb-i Ahmer Cem’iyeti (1908) senesinde “vereme karşı Salîb-i Ahmer pulu”nu meydâna çıkarmıştır. (1910) senesinde (300.000) ve (1911) de otuz iki
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milyondan ziyâde pul satılmakla (3.200.000) dolar hâsıl olmuştur.
Pulların satılışında iki esâs tutulmuştur: Biri mesârif çıkarıldıktan sonra
istihsâl olunan meblağın vereme karşı kullanılması, diğeri de bu i’ânenin pulun
satıldığı mahalde hüsn-i sarf ve isti’mâl edilmesidir. Bu pulları satmak için türlü türlü vâsıtalara mürâca’at edilmekte, husûsî ve nazar-ı dikkati câlib-i i’lânlar
gazetelere veyâ duvarlara derc ve ta’lîk ve mağaza câmekânlarına vaz’ ve teşhîr olunmaktadır. Edilen tecrübeye nazaran pullar eyyâm-ı (25) mübârekede
daha ziyâde satılabilmektedir. Kiliselerde, mekteblerde ictimâ’agâhlarda
konferanslar verilmekte ve mev’izelerde puldan ziyâde veremden tahaffuz
mes’elesi nazar-ı dikkate alınmaktadır. Konferanslarda Salîb-i Ahmer pulunun
vereme karşı mücadelede te’mîn eylediği fâ’idesine matoğrafla ahâliye gösterilmektedir.
Almanya Salîb-i Ahmeri (1895) senesinden beri verem mes’elesiyle iştigâl
eyliyor; Salîb-i Ahmerin bu husûsla iştigâl etmek üzere teşkîl ettiği on dört
müstakil şu’be memleketin her tarafında sanatoryumlar, dispanserler, ormanlarda hava ile tedâviye mahsûs yerler, ormanlarda mektebler, istirâhat mahalleri, amele bahçeleri ve sâ’ir mü’essesât meydâna getirmiştir. Salîb-i Ahmerin
bu mesâ’îsi sâyesinde bugün Almanya’da veremin gâyet müdhiş bir düşman
olduğu ve milletin sıhhat ve sa’âdetini te’mîn için bu husûsda müttefikân cehd
ve ikdâm lüzûmu fikri yerleşmiştir.
12- Salîb-i Ahmerlerin umûr-ı tahlîsiyyede edebilecekleri hidemâtdan dûr
u dirâz bahs edilmiştir. Fi’l-hakîka sulh esnâsında imdâd cem’iyetlerinin ikinci
safha-i fa’âliyyetleri bi’l-cümle mesâ’ibde ve sulh hengâmına â’id kâffe-i ahvâl-i
istisnâ’iyyede dâ’imâ hidemât-ı cezîle ibrâzından ibâretdir. Mesâ’ibden maksad
emrâz-ı istîlâiyye, tuğyân, harîk-i şimendifer ve ma’den kazâları, zelzele, nafakanın galâsından veyâhûd kahtdan dolayı hâsıl olan sefâlet ve zarûretdir. Sulh
zamânında icâb-ı hâle göre istihzârâtda bulunmalıdır ki bunların en birincisi dinç, tüvânâ, fa’âl, mutî’ “imdâdcı” yetiştirmek ve mu’âvenet-i evveliyye-i
lâzıme ve tahlîsiye için her vesâ’itle mücehhez bir “hey’et-i mu’âvene” teşkîl
eylemektir. Harb zamânında gösterilecek fa’âliyetin sulh hengâmındaki imdâd
ve mu’âvenete â’id bin türlü ahvâl ile münâsebeti ve sulhun imtidâdı cihetiyle
istihzârât-ı (26) harbiyyeye müte’allik mesâ’înin betâ’et ve atâlete dûçâr olması
ihtimâli Salîb-i Ahmer cem’iyetlerinin sulh esnâsında kâffe-i mesâ’ibzedegâna
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mu’âvenetle iştigâli lüzûmunu göstermektedir.
Bu sebebden Salîb-i Ahmerler evvel emirde şerâ’it-i lâzımeyi hâ’iz bir
“hey’et-i imdâdiye” teşkîl, gerek harb gerekse sulh zamânında kâbil-i isti’mâl
çadırlar ve mümkün’ün-nakl barakalar tedârik, her nev’ mâlzeme ve eşyâ i’mâline mahsûs destgâhlar te’sîs etmeli ve’l-hâsıl sulh hengâmında her nev’ âfât-ı
kevniyyede imdâd ve harb esnâsında mecrûhîn ve merzâ-yı askeriyyeye mu’âvenet maksadıyla hazırlanmalı ve her nev’ imdâd ve mu’âvenetin serî’ân icrâsı
için teşkîlât-ı lâzıme ve sıhhiyyede bulunmalıdır.
Salîb-i Ahmer cem’iyetlerini harb zamânındaki vazîfelerine karşı en
mü’esser sûretde hazırlayacak en iyi vâsıta, sulh hengâmında ibrâz-ı fa’aliyet ve
mesâ’ib zamânında ahâliye mu’âvenetzir bu maksada vusûl için en birinci âmil
her vesîlede Salîb-i Ahmerlerin hidemât ve menâfi’ni ahâliye i’lân ve herkes
için şâyân-ı takdîr bir sûretde bi’l-fi’l irâ’e-i âsârdır.
Musîbet zamânında hidmet-i tahlîsiyyede esâs “nakl” olduğundan bugün
Avrupa’da ba’zı yerlerde Salîb-i Ahmerlere â’id gönüllü mu’âvenet cem’iyetlerinde, sıhhiyye kolonilerinde teskerecilere büyük bir ehemmiyet verilmiştir.
Ahâliden teşkîl olunan bu hey’etler tahlîsiye vazîfesini bi-hakkın ifâ etmekte
ve bu sûretle birçokların hayâtını kurtarmakla berâber beyne’l-ahâlî kavâ’id-i
sıhhiyyeyi ta’mîm eylemektedirler. Salîb-i Ahmer Cem’iyeti teşkîlâtının her tarafa ta’mîmi, gerek harb gerekse sulh esnâsında memlekete en büyük hidmetdir. Hey’et-i imdâdiyye sulh esnâsında, husûsuyla harîk, tuğyân ve zelzele gibi
her nev’ mesâ’ibde, ictimâ’âtda imdâd ve mu’âvenetde bulunmakla berâber
ilk tîmârları icrâ ve mesâ’ib-zedegânı hastahânelere ve en yakın imdâd mevki’lerine nakl eyler. Büyük şehirlerde birçok (27) imdâd mevki’leri, hasta bakıcı yurtları, ihbâr mahalleri olduğu gibi ba’zı yerlerde bir tarafında hidmet-i
tahlisiyyeye, diğer cihetinde ictimâ’ât ve tedrîsâta mahsûs mahalleri, salon ve
dershâneleri hâvî mü’esseseler meydâna getirilmiştir. İmdâd mahallerinde her
nev’ vesâ’it-i imdâdiyyeden başka ameliyât masası, âlât-ı ta’kîmiye, edevât-ı
tîmâriye, müvellidü’l-humûza cihâzı, teskere ve sâ’ire vardır. İmdâd depolarında ise çadırlar, barakalar, vesâ’it-i tenvîriyye, imdâd kutuları, teskereler ve sâ’ire
mevcûddur. Ondan başka her fabrika ve tiyatroda, şimendifer istasyonlarında
imdâd ve tîmâr kutuları vardır. İmdâd mevki’leri, polis merâkizine telefonla
merbûtdur.
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Salîb-i Ahmer hey’et-i imdâdiyyesine duhûl edecekler o memleket teb’asından olacaklar ve fakat hidmet-i askeriyye-i nizâmiyyeye mensûb bulunmayacaklardır. Bu bâbda aranılan evsâf bünyece kuvvet, sâlim bir sıhhat oldukça
ma’lûmât, hüsn-i harekâtdır. Hey’ete dâhil olanlara bir defter verilmekte ve
buraya herkesin ifâ edebileceği hidemât-ı husûsiyye (derrâcessüvârlık, dezenfektörlük, makinecilik ve sâ’ire) kayd ve işâret olunmaktadır. Bu hey’et-i tahlîsiyye efrâdı sulh esnâsında ta’lîmlerde, harb hengâmında memleket dâhilinde
ifâ-yı vazîfe ederken, kabûl olunan üniformayı iktisâ ederler; gerçi üniforma
taşımaları mutlak sûretde mecbûrî değilse de husûsîyle gönüllü hey’et-i imdâdiyye vâzîfesini ifâ edenlerin “bî-taraflık” işâretini hâvî kasket taşımaları
nizâm iktizâsındandır. Sulh hengâmında bu şerâ’it dâhilinde üniforma taşımak üzere verilen me’zûniyet mesâ’ib zamânında ve ictimâ’âtda nöbet esnâsında hidemât-ı tahlîsiyye vâzîfesinin icrâsı için pek çok suhûlet vermektedir. Bu
hey’ete â’id efrâdda ordudakinin aynı olmak üzere iki tîmâr paketi, kadehiyle
birlikte bir metre, matara, makas ve sâ’ire vardır.
İşte bu yolda Salîb-i Ahmerlere mensûb hey’et-i imdâdiyye (28) ve tahlîsiye memalik-i mütemeddinenin her yerinde ayrı ayrı tarzda teşkîl olunmuştur.
Amerika’da kâffe-i mesâ’ibde derhâl vazîfe-i tahlîsiyyeyi ifâ etmek üzere
hey’etler, cem’iyetler pekçok olduğu gibi bu bâbda edilen i’ânât da pek ziyâdedir. (1907) senesinde Amerika Salîb-i Ahmeri nısfı memâlik-i ecnebiyyedeki
mesâ’ibe â’id olmak üzere (43) vak’ada imdâd ve mu’âvenetde bulunmuştur.
Vazîfe-i tahlîsiyyeden gayrı edilen i’âne nev’-i mesâ’ibe göre tehavvül etmektedir: Meselâ tuğyân-zedelere evler tehyie olunuyor, mezrû’âtı mahv, harâb
olanlar ilk mahsûlâtı alıncaya kadar infâk ediliyor, ma’den ocaklarında vefât
edenlerin zevcelerine ve çocuklarına ma’âş bağlanıyor, fırtınada kayıkları kayıp
ve evleri harâb olanlara te’mîn-i ma’îşet için envâ’i vesâ’it ihzâr ve i’tâ edildiği
gibi hayatlarını kazanıncaya kadar da mu’âvenet de bulunuluyor; hatta en son
(Titanik) vapuruyla gark olanların dul kalan zevcelerine ve çocuklarına ma’âşlar verilmiştir. Kazâzedegân da felâket te’sîriyle ye’s ve fütûrdan mütevellid
atâlet ve adem-i cesâret işte bu yolda bir mu’âvenet sâyesinde bertaraf ediliyor.
Bir hâdise, bir musîbet vukû’unda hayâtı tahlîs, elemi izâle, emrâzı def ’
için edilecek imdâd takayyüdât-ı tıbbiye, tehyie-i erzâk, i’tâ-yı melbûsât, ih-
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zâr-ı mesâkin, ittihâz-ı tedâbîr-i tahaffuziyyedir ki Amerikalılar bu husûsda
ya’ni sür’at-i mu’âvenet ve imdâdda pek çok ileri gitmişlerdir. Fi’l-hakîka
mu’âvenetin, tam zamânında tahlîs-i hayât husûsunda ittihâz kılınacak tedâbîrin hemen ani olması lâzımdır. İlk yapılacak imdâd ile bi’l-âhire edilecek
mu’âveneti karıştırmamalıdır. Şâyân-ı ehemmiyyet bir cihetde musîbeti müte’akib kimsesiz kalanlara, dullara, eytâma tarz-ı mu’âvenetdir. Tabî’î böyle bir
hâdise vukû’unda mâddeten pek çok fedâkarlık da bulunuluyor, lakin cem’
edilen i’âne tecrübesiz (29) bir kadının eline geçtiğinde pek az zamân sonra
akıp gidiyor ve kadın da ihtiyâc-ı şedîd içinde kalıyor. İşte Amerika Salîb-i
Ahmer hey’etleriyle diğer ba’zı insâniyet-perverân cem’ olunan i’âneyi bankalara yerleştirerek fâ’izini bu gibilere vermek ve bu bi-çâreleri dâ’imî bir nezâret
altında bulundurmakla mesâ’ib-zedegâne ve â’ilelerine pek büyük hidmetler
ediyorlar.
En dehşetli ve vâsi’ mesâ’ibde hemen kifâyet edecek derecede olan i’ânâtın
hüsn-i tevzî’ ve taksîmi de fevka’l-’âde mühim bir mes’ele olduğundan Amerikalılar bu gibi i’ânâtı paradan ziyâde levâzım-ı ihtiyâciyye sûretinde i’tâ eylemektedirler.
13- Hidmet-i tahlîsiyyede mesâ’ib-zedegâna ilk imdâd husûsunda Avrupa
ahâlisi âdetâ rekâbet edercesine pek çok ileri gitmiştir; bu vazîfeyi yalnız Salîb-i
Ahmer erkekler şu’besi hey’et-ı imdâdiyye ve tahlîsiyye teşkîliyle i’fâ etmiyor,
“Kadınlar Cemiyyeti” de teşkîlâtı sâyesinde bu bâbda pek büyük hidmetlerde
bulunuyor. Almanya’da erkeklerden müteşekkil sıhhiye kolonileri memleketin
her tarafında mevcûd ve efrâdı pek kesîr olduğundan musîbet hengâmında
onlardan pek çok istifâde edilmektedir. Haşmetlü İmparatoriçe hazretlerinin ve krallıklar hânedânına mensûb prensler hazerâtının zîr-i himâyesindeki
“Salîb-i Ahmer Alman Kadınları Cem’iyeti”nin mü’essir ve müteda’im fa’âliyeti hakkında burada sitâyiş-kârâne beyânâtda bulunmak ve bu bâbda tafsîlât
vermek lâzımdır. Muhâtara anında dâ’imâ hidmete âmâde olan ve ale’l-ekseri
kemâl-i sükûnetle ifâ-yı vazîfe eden bu cem’iyet hidmet-i tahlîsiyyede Salîb-i
Ahmerin mesâ’îsi için gâyet kıymetdâr bir hey’et-i mu’âvenedir ki te’mîn-i
fâ’ide ve menfa’at ve i’fâ-yı hüsn-i hidmet husûsunda erkekler kısmından
aşağı olmadığı gibi a’zânın adedi ve mü’essesât-ı hayriyye teşkîlâtı ile de onu
geçmiştir. (1909) senesi nihâyetinde Kadınlar Cem’iyyet-i vatan-perverâne-
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si (450.269) a’zâdan (30) teşekkül etmiş ve (1910) Kânûn-ı evvelinde hasta
bakıcılarla hasta bakıcı şâkirdânının adedi (4566) ya vâsıl olmuştur. Kadınlar
Cem’iyeti bugün 1350 mevâki’-i imdâdiyye, gayr-ı kâbil-i şifâ hastalar için 40
melce’, ahâliye mahsûs 94 matbah (imâret) kahve tevzî’ne mahsûs 23 mahall,
umûr-ı beytiyyeyi tedrîs için yetmiş mekteb, san’at-ı tabha mahsûs 56 mekteb,
işçilik için 140 mahall, 14 terbiyehâne, 56 melce-i etfâl, hastalara mahsûs eşya
i’âresi için 139 hâne idâre etmekte ve birçok depolarında birçok tîmâr kutusu
ve edevât bulunmaktadır. Ondan başka yeni doğan çocukların takayyüdüne
mahsûs ve bi’l-hâssa vereme karşı üç sanatoryum on yedi mevâki’-i sıhhiyye, ormanlarda hava ile tedâvî için dokuz husûsî mahall, otuz iki emâkin ve
mü’essesât-ı sâ’ire idâre ve 3500 yatağın kâffe-i mesârifini te’diye eylemektedir.
İstatistiklere nazaran Kadınlar Cem’iyyet-i vatan-perverânesi harb zamânına
mahsûs istihzârâttan mâ’adâ sulh hengâmında vatanın muhtelif mahallerine
ârız olabilecek ahvâl-i istisnâ’iyyede sefâlet ve zarûretin tahfîf ve izâlesine fevka’l-’âde hidmet eylemekte ve hasta bakıcıların adedini ziyâdeleştirmek üzere
Salîb-i Ahmerin tavsiyesi vechle husûsî mesâ’îde bulunmaktadır. Ondan başka
Salîb-i Ahmerle bu cem’iyyât-ı vatan-perverâne arasındaki vifâk ve ittifâk eseri
olarak emrâz-ı müstevliye hengâmında Salîb-i Ahmer merkezi tehyi’e ve sevk
ve Kadınlar Cem’iyeti de derhâl kadın hasta bakıcılar ta’yîn ve barakaların
yatak ve hastaların çamaşır husûsundaki nevâkısını ikmâl eylemektedir.
14- Konferansın fihrist müzâkerâtı “isyân ve ihtilâl vukû’unda Salîb-i
Ahmer cem’iyâtının vezâ’ifi” unvânlı esâsen mühim ve memleketimiz için sûret-i mahsûsada nâzik ve ehem bir mes’eleyi ihtivâ ediyordu. Bu mes’elenin
mevki’-i münâkaşaya vaz’ına herkesten (31) evvel ve ziyâde i’tirâz eden Rusya
hükûmeti murahhası General (Vermalof ) idi. Hatta General “Salîb-i Ahmerin
kendi memleketi kavânîni nezdinde hâ’in ve câni olan usâta mu’âvenetde
bulunması mümkün olamayacağını” söyledi. Amerika Salîb-i Ahmeri murahhası Mösyö (Clark) evvelâ kendisinin ne hükûmet murahhası ve ne de
me’mûru olmayıp bir Amerikalı gibi ifâdât ve beyânâtda bulunacağını i’lân ve
husûsât-ı âtiyyeyi ityân eyledi:
Geçen Eylül’de Amerika Salîb-i Ahmeri Beyne’l-milel Cem’iyeti ihtilâl
ve isyân zamânında veyâ bir harb-i dâhiliyyede Salîb-i Ahmerin edebileceği
mu’âvenetin sûret ve nev’ini ta’yîn ve bu bâbda bir rapor ihzârı için bir komis-
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yon teşkîl eylemişti. Rapor 1912 senesi Nisan’ında takdîm olunmuştu. Amerika Salîb-i Ahmeri konferansın in’ikâdından evvel murahhasların bu bâbda
ma’lûmâtı olmak üzere raporu tab’ ve tevzî’ eylemişti. Komisyon tarafından
mes’elenin hallinde görülen müşkilâtı tamâmıyla irâ’e eden rapor mündericâtının aslâ konferansta aynıyla müzâkere edilmesi mukarrer değildi. Amerika
Salîb-i Ahmerinin bu bâbda maksadı bu teklîfin umûmî bir sûretde nazar-ı
dikkate alınması ve Salîb-i Ahmer için ihtilâlât-ı mülkiyye-i müsellaha zamânında imdâd ve mu’âvenete müsâ’id tertîbât icrâsı ve tedâbîr ittihâzı mümkün
ve câ’iz olup olmadığının halliyle uğraşılması idi.
Salîb-i Ahmer ne ırkî, ne dinî, ne de sınıf-ı ictimâ’îyi nazar-ı dikkate almayıp beşeriyyet-i muztaribeye ifâ-yı teselliyet ve mu’âvenetle mükellefdir.
Gâye-i emeli, inleyen insâniyete husûsî imdâd ve mu’âvenetdir, yoksa işte ne
bir resmiyyet vardır, ne de harekât-ı askeriyyeyi istikşâfa ârzû. Salîb-i Ahmer
berrî ve bahrî orduya mu’âvenet ve imdâddan başka hükûmetle alakadâr değildir. Bu konferans, hükûmât konferansı değildir. Şimdiye kadar Amerika
Salîb-i Ahmeri muntazam orduyu, muhârib ve gayr-ı muhâribi hiç tefrîk etmeksizin pek çok mu’âvenetde bulundu. General (Vermanof ), “usâtın kendi
(32) memleketi kavânîni mucibince hâ’in ve câni addedileceğini” söylüyor,
vâkı’â “hâ’in” ve “hıyânet” kelimeleri her lisânda ve kavim nezdinde mevcûd
ve ma’lûm ise de müsâ’adeleriyle âlem-i medeniyyetde bu husûsda pek çok
terakkî gösterildiğini ve efkâr-ı umûmîyyenin az çok tebeddül ettiğini söyleyelim. Mukaddemâ harb esnâsında sıhhatde olduğu veyâ yaralı bulunduğu
hâlde esîr düşenler, hâlâ düşman addiyle katl ve itlâf edilirdi. Hâlbuki bugün
kendilerine askerlere edilen mu’âmele îfâ olunuyor, onlar gibi tedâvî ediliyor, ba’de’ş-şifâ ordularına i’âde olunuyor. Gerçi Salîb-i Ahmerlerin bu gibi
ahvâlde teklîf ettiği mu’âvenetin harekât ve icrâ’ât-ı askeriyyeyi sektedâr ve
ihtimâl ki teşvîş eyleyeceği ortaya sürülerek maksada ta’rîz olunabilirse de bir
mün’akid-i askeriyyeden ma’dûd bulunmamakla berâber böyle bir zannı kabûlde ma’zûrum. Çünkü Cenevre Mu’âhedesi’nin bidâyet-i te’sîsinde de pek
çokları aynı ta’rîzâtda bulunmuşlardı. Hâlbuki yarım asırdan beri her şeyde,
her düşüncemizde bile büyük bir fark vardır. Bugün Salîb-i Ahmer pek çok
mu’âvenât-ı insâniyyede bulunuyor: harîk ve tuğyân ile harâb olan yerlerde
inşââtda, emrâz-ı müstevlîye ve istîlâ’îyye münâsebetiyle imdâd ve mu’âvenet-
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de bulunan, kaht u galâzedegâna nafaka yetiştiren, harb esnâsında mecrûhîni
tedâvî eyleyen hep Salîb-i Ahmerdir. Olabilir ki teklîfimiz kabûl edilmeyiverir;
lâkin çok zamân geçmeksizin maraz, musîbet, felâket ile harb esnâsında olduğu gibi Salîb-i Ahmerin “ihtilâl” hengâmında dahi mu’âvenetde bulunacağını
göreceğiz.
Mösyö Clarck’ın mu’ârızları: “Konferans bu gibi husûsî ve mahallî ve her
hükûmet için dâhilî ve siyâsî olan mevâdd hakkında i’tâ-yı re’ye salâhiyyetdâr
olmadığından bu bâbda münakaşada bulunmamalıyız.” diyorlardı. Bu nokta-i
nazarı menfa’at-ı millîye hesâbına tezvîc eylediğimden karara iştirâk eyledim.
Ma’a-mâfîh bu nâzik mes’ele konferansın celselerinden (33) birini kâmilen işgâl eyledikten ve Rusya murahhası ile mes’eleyi ileri süren Amerika murahhası
arasında oldukça şiddetli münâzaraya bâdî olduktan sonra “konferans keyfiyetin Salîb-i Ahmer cem’iyyât-ı muhtelifesinin bu bâbda re’yini almak üzere
beyne’l-milel komiteye gönderilmesi ârzûsunu beyân eyledi”.
15- Almanya Salîb-i Ahmer murahhası, Almanya’da, Prusya Hükûmeti
Salîb-i Ahmerinin emrâz-ı sâriyye ve müstevlîyyeye karşı tarz-ı imdâd ve
mu’âvenetine dâ’ir uzun uzadıya beyânatda bulundu: Almanya’da, “umum
milleti tehlikede bırakacak emrâza karşı tahaffuz ve müdâfa’a maksadıyla
selâhiyyet-dârân memleketin komünlerden ve komün cem’iyetlerinden
bir zamân-ı müfîdde bu gibi emrâzın adem-i sirâyet ve istilâsı husûsunda
lâzım gelen teşkîlâtın taleb ve icrasına” dâ’ir olan kânûndan gayrı Prusya’da
komünlerin yalnız bu gibi teşkîlâtda bulunması değil, onların muntazaman
idâresi bir madde-i nizâmiyye ile mukayyed olduğundan hastalığın adem-i
tevessü’ ve intişârı için sarf-ı gayret edilmekte ve hemen dâ’ima Salîb-i Ahmerden “kâbil-i nakl baraka”lar taleb olunmakta idi.
Salîb-i Ahmer merkez komitesi yüzden ziyâde emrâz-ı istîlâ’iyye vekâyi’nde ve birçok mesâ’ib hengâmında bu gibi talebleri icrâ eylemiş ise de esâsen
harbe hazırlanması lâzım gelen bir cem’iyetin bilâ-tazmînât böyle bir bâr-ı
iktisâd altında kalması câ’iz olmadığından her bin nüfûsa altı mark düşmek
üzere bu yolda istimdâdda bulunacak komünlerin Salîb-i Ahmerle on sene
kontrat yapması kararlaştırılmıştır.
Emrâz-ı müstevlîyyeye karşı ittihâz olunacak tedâbîrden en mühimi
ma’lûm olduğu üzere hastaların “iskânı” ve i’râz-ı meşkûka ibrâz edenlerin
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“tefrîdi”dir.
1- Müstevlî sûretde tevessü’e müsta’idd emrâz-ı sâriyyeye mübtelâ olanların daha hastalığın bidâyetinde kemâl-i sür’atle tecrîdi lâzımdır. (34) Bu hâlde
en evvel düşünülecek cihet “tecrîdhâne” ittihâz olunabilecek bir mahallin, bir
meskenin, hatta bir koğuşun her hâlde
tedârikidir.
2- Tabî’at-ı maraz tamâmıyla ve kemâl-i sıhhatle anlaşılıncaya ve bir maraz-ı sârî ve istîlâ’iyyenin zuhûr edebilmesi korkusu tamâmıyla zâ’il oluncaya
kadar her meşkûkun tecrîdi lâzımdır.
3- Telvîs olunduğuna şübhe edilenlerin ya’nî bi’z-zât hasta ile temâsda
bulunanların, esvâbları ve isti’mâl ettikleri eşyânın adem-i sirâyet husûsunda
bir fikr-i sahîh edinceye kadar taht-ı müşâhadeye ve tecrîde alınmaları, tefrîk
edilmeleri fevka’l-’âde mühimdir.
Bu üç sınıf zâta mahsûs koğuşlardan gayrı hasta bakıcılar için odalar, matbah, çamaşırhane ve banyo mahalli ve hastalık şiddetli bir istilâ hâlini alırsa
tabîbin bakteriyoloji taharriyyâtı ve “otopsi” icrâsı için ayrı bir yer lâzımdır.
Büyük şehirlerde hastahâneler bu ihtiyâcı tamâmen tesviye edebilirse de,
küçük kasabalardaki hastahâneler zâten küçük ve köylerde ise bu yolda bir
binâ gayr-ı mevcûd olduğu gibi husûsî hânelerde bu yolda teşkîlât icrâsı da
kâbil değildir. Çünkü evler muvâfık olmadıktan başka çok def ’a mühim bir
kalabalık ile meskûndur. Hemen marazın zuhûruyla baraka inşâsı da muvâfık
değildir; çünkü aceleten yapılan barakalardan hiç istifâde edilemiyor. Gerçi
çadır def ’aten işe yarar gibi ise de, bunlarda büyük yağmurlardan sonra teceddüd-i havanın, teshînin ve husûsuyla rüzgârlı zamânda sükûnetin, zemînde
tahâretin tamâmıyla te’mîni kâbil olamadığı gibi sıhhatde olan zevâtın çadır
altında karantinaya vaz’ı da imkânsız gibidir. İşte bu mehâzîri ve emrâz-i sâriyye ve istîlâ’iyyede tefrîddeki lüzûm-ı mübremiyeti görenler “döner barakaları”nın bu husûsda isti’mâlini kabûl eylemişlerdir. Bu barakalar iki türlüdür:
Biri 15 metre tul ve 5 metre arz, 3.65 (35) metre irtifâ’ında ve 20 ve 18 ve 16
yatak isti’âb eden bir koğuştan ibâretdir; diğeri ise dâhilen bölmelerle her biri
6 yatak isti’âb edilebilecek koğuşlara ve aynı vüs’atde orta yerde hasta bakıcılara ve depoya ve pansuman ve sâ’ireye mahsûs üç odaya münkasımdır. Salîb-i
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Ahmerin zîr-i idâresinde işte bu son barakalardan 200 adet vardır. Gerek bunlar gerekse yatak ve çamaşır takımları gibi malzeme inde’l-icâb sevk edilir.
(1900) senesinden bugüne kadar tifüs, dizanteri, verem (had), kızıl, difteri, iltihâb dimâğı-i şevkî, kolera, çiçek vekâyi’nde yüz beş aded baraka kullanılmıştır. Şimendifer idâreleri, barakaları yavaş tren ücreti almak üzere seri’
trenlerle sevk etmektedir.
Bu barakalar ve levâzım merkezde, depoda bulunur. Mürâca’ât vukû’unda depodan vagonlara yükletilir. (Üç barakayı iki vagon ahz eder). Her yerde
bu barakaların rekzine vâkıf hasta bakıcılar ve hey’et- imdâdiyye bulunduğundan ayrıca dülger göndermeye lüzûm yoktur. Bi’l-âhire mahallinde barakalar
sokulduğu zamân yine o mahallerde Salîb-i Ahmere mensûb (dezenfektör)
ler vâsıtasıyla tathîr edildiği gibi merkeze vusûlünde yine tekrâr dezenfekte
olunur. İşte Alman Salîb-i Ahmeri zamân-ı sulhda da sıhhat-i umûmiyyeye bu
yolda hidmet ve esnâ-yı muhârebede zuhûru melhûz emrâz-ı sâriyyeye karşı
ittihâz olunacak tedâbiri ta’lîm etmektedir.
16 - Macaristan komitesi Salîb-i Ahmer mesâ’iline hasr-ı hayât ile pek
çok büyük hidmetler ifâ eyleyen (Mis Nightingale)in mazhar olduğu hürmet-i
âmme ve şöhret-i muhakkaka-i şâyi’asını tahattur ederek tezkîr nâmına medâr
olmak maksadıyla tunçtan bir madalya ihdâsını teklif eyledi ki bu (Mis Nightingale) Kırım Muharebesi esnâsında Selimiye Kışlası’nda mecrûhîn-i askeriyyemize takayyüdâtda bulunmak (36) sûretiyle memleketimize hidmet eylemiş
ve bizden de bir hisse-i şükrâna hak kazanmış bir simâ-yı faziletdir. Teklîf-i
vâkiyi arîz ve amîk tedkîk ile mütâla’âtını beyne’l-milel komiteye iş’âr etmek
üzere bir komisyon-ı mahsûs teşkîl kılındı.
17- Amerika delegesi Salîb-i Ahmerin harb esnâsındaki vezâ’ifi nokta-i
nazarından teşkîlâtına dâ’ir beyânâtda bulundu:
Sıhhiyye-yi askeriyyenin hatta sulh zamânında bile me’mûrunca ve
hey’et-i sıhhiyyesince adem-i kifâyeti cihetiyle Harbiye Nezâretinin muhârebe hengâmında merzâ ve mecrûhîn-i askeriyyenin tedâvisi için Salîb-i Ahmer Cem’iyyet-i vatan-perverânesine mürâca’ata mecbûr olduğu ve yalnız
“Amerika Salîb-i Ahmeri” muhârebe zamânında berrî ve bahrî orduya ihtiyâri
olarak mu’âvenete, re’îs-i cumhûrun (1911) senesinde sâdır olan irâdesiyle
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me’zûn bulunduğu cihetle bu bâbda hüsn-i hidmetle istihsâl-i muvaffakiyyet
için Salîb-i Ahmerin birçok mâlzeme ve kâfî sermâye cem’ ve iddihârından
başka gönüllü efrâddan ve hasta bakıcılardan ibâret hey’et-i imdâdiyye teşkîl
eylemesi ve bu hey’etin harb zamânında muhâfaza-i intizâmı için nizâmât-ı
askeriyyeye tâbi’ olması ve ihtiyâc mess eylediğinde imdâd ve mu’âvenetin
hüsn-i sûretle cereyânı için Salîb-i Ahmerle Harbiye Nezâreti, Dâ’ire-i Sıhhiyye-i Askeriyye arasında samîmî münâsebet bulunması ve beyhûde sarfiyâtın
adem-i vukû’u olmamak için Salîb-i Ahmer merkezinin Harbiye Nezâreti ihtiyâcât-ı sıhhiyyesine vâkıf olması ve’l-hâsıl ordu ile birlikte ifâ-yı vazîfe edecek
olan Salîb-i Ahmerin bir kısm-ı mühimminin âdetâ askercesine teşkîl edilmesi
lüzûmundan bahs eylemiştir.
18- Konferansta Osmânlı hey’et-i murahhası nâmına Osmânlı (37)
Hilâl-i Ahmer Cem’iyetimizin fa’âliyetine dâ’ir tarafımdan vâki’ olan beyânâtın
tercüme-i sâdıkası ber-vech-i âtîdir:
Müftehiren temsîl eylediğim genç Hilâl-i Ahmer Cem’iyetimizin fa’âliyetine dâ’ir olan şu raporumun hey’et-i ictimâ’iyye-i âliyyeye arzına müsâ’ade
buyurmanızı ricâ eylerim: Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti her ne kadar (1877) senesinde te’sîs edilmiş ise de mü’essisinin ârzûsu hâricinde ba’zı esbâb-ı mü’essife
netîcesi olarak devâm edememiş ve ancak (1911) senesi Mayıs’ında ya’nî takrîben bir sene evvel hemen yeniden teşkîlâtını yapmaya başlamıştır. Yeniden
nizâmât ve ta’lîmât tertîb ve komite ve şu’beler teşkîl eylemiştir. Zât-ı hazreti
pâdişâhi cem’iyeti taht-ı himâye-i mülûkânelerine aldığı gibi velî-’ahd hazretleri dahi riyâset-i fahriyyesini kabûl buyurmuşlardır.
Birkaç seneden beri vaz’iyyet-i siyâsîyyede husûle gelen tebeddül-i mes’ûdâne sâyesinde cem’iyetin maksad-ı ulviyyesini kabûl ve pekiyi bir sûretde
takdîr husûsunda bir hâlet-i cedîde-i fikriyyenin husûlü harem-i hümâyûnlarının taht-ı necîbânelerinde Osmânlı hanımlarından mürekkeb bir cem’iyet
ve yüz azâ-yı mü’essiseden müteşekkil bir hey’et-i merkeziyye ve idâre te’sîs
olunmuştur.
Cem’iyet teşkîlâtını yapar yapmaz a’zâ tahrîrine ve me’mûr ve erkek
ve kadın hasta bakıcı teskereci yetiştirmekle cidden iştigâl etmiş ve onlara
ma’lûmât-ı lâzıme i’tâsına teşebbüs eylemiştir.
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Teşkîlâtıyla uğraştığı sırada İstanbul’da kolera zuhûr eylemiştir. Vâridât
ve vesâ’it-i icrâ’iyyesi gâyet mahdûd olmak ile berâber cem’iyet hey’et-i sıhhiyye-i belediyyeye müteharrik etüvler irsâliyle “dezenfeksiyon” mu’âmelâtında
ve şehrin tathîrâtında mu’âvenetde bulunabilmiştir.
Kolera daha tamâmen bitmeden bir büyük harîk zuhûr ile şehrin vâsi’ bir
kısmını tahrîb eylemiş ve binlerce sükkânını melce’siz, parasız (38) çadırlar
altında bırakmıştır. Bu felâket te’sîriyle husûle gelen izdihâm ve sefâlet maraz-ı
istîlâ’iyyenin yeniden zuhûr ve şiddetine sebebiyyet vereceği cihetle bu bâbda
mesâ’î ve ikdâmât-ı cedide(de) bulunmak mecbûriyeti hâsıl olmuştu. Cem’iyet
bu def ’a hey’et-i sıhhiyye-i belediyyeye daha müfîd bir sûretde hidmet edebildi: harîk-zedegânın hergün mu’âyenesi ve onlara yiyecek, edviye, elbise ve
sâ’ire tevzî’i için tabîbler, me’mûrlar ta’yîn eyledi. Birbirini velî eden ve hemen
aynı zamânda icrâ-yı te’sîr eden kolera ve harîk gibi belâ-yı azîme hudûd-ı
Osmânî hâricinde mesâ’ib-zedegâna karşı bir şefkat ve sehâvet cereyânı hâsıl
etmiş ve âtîdeki isimlerini kemâl-i hürmetle yâd edeceğimiz memalik-i Salîb-i
Ahmer cem’iyetleri nakden mu’âvenetde bulunmuşlardır. Bu cem’iyetler Amerika, Fransa, Rusya, Japon, Portugal, Sırbiya, Romanya ve Danimarka Salîb-i
Ahmerleridir. Bu vesîleden bi’l-istifâde beyne’l-milel şefkat ve mu’âvenete â’id
ibrâz olunan harekât-ı âlî-cenâbâneden dolayı bir def ’a daha işbu cem’iyetlere
beyân-ı teşekkürü vazîfeden add eylerim.
Trablus’da muhârebe başladı. Bu cihetle cem’iyet fa’âliyetine daha bir
şiddet vermeye birden bire mecbûr kaldı. Hey’et-i merkeziyye (1911) senesi
Teşrîn-i evvelinde, muhâsımanın hemen bidâyetinden sonra Trablusgarb’a altı
hekim, bir eczâcı ve on beş erkek hasta bakıcıdan ibâret birinci hey’et-i sıhhiyyeyi i’zâma karar verdi. Teskereciler yerli ahâlîden teşkîl olunacaktı. Bu hey’et
mahall-i maksûda vâsıl olur olmaz hey’et-i askeriyye ve sıhhiyye ile bil-ittifâk
ordunun hidmetine Azîziye (karârgâh-ı umûmî) de ve ön hatlar arasında vaz’
olunmak üzere müte’addid ambulanslar vermiş ve yüz yataktan ibâret bir hastahâne ile iki nekâhethâne te’sîs eylemiştir.
Bir ay sonra (1911) Kânûn-ı evvelinde Bingazi’ye mahsûs olmak üzere üç
tabîb, iki tabîb mu’âvini, üç hasta bakıcıdan ve bir eczâcıdan ibâret diğer bir
hey’et gönderdi. (1911) Kânûn-ı sânisinde üç tabib, bir muhâsib ve yirmi beş
(39) hasta bakıcıdan ibâret diğer bir hey’eti tavzîf eyledi. Beyân eylediğimiz
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hey’etleri teşkîl ve lâzım gelen eşyâ ve edevâtı tedârik eylemek için cem’iyet
muhârebe ihtiyâcâtına kâfî eşyâ ve edevâtdan mahrûm olduğu ve birden bire
bir belâ-yı azîm karşısında bulunduğu cihetle seyyâr hastahâneler, teskereler,
âlât-ı cerrâhiyye ve edevât-ı tîmâriyye gibi mâlzemenin iştirâsı için bir milyon
beş yüz bin frank sarfına mecbûr oldu. İktidârıyla hemen gayr-ı mütenâsib görülen bu sarfiyyât ile berâber cem’iyet bugün memleketi sarsan hiss-i hamiyyet
ve maksadın ulviyetini takdîr eyleyen erbâb-ı merhamet sâyesinde veznesinde
daha bir buçuk milyon franga mâlik bulunuyor.
Hemşîreleri makâmında olan diğer cem’iyyât-ı insâniyyet-perverâne bu
vâzîfe-i müte’assirede cem’iyetimize mu’âvenetde bulunmuş ve hemen muhârebeyi müte’âkib vâlide-i hidiviyyenin ve diğer insâniyyet-perverânenin mu’âvenet ve himmetleriyle bir hey’et-i Mısriyye Bingazi’ye i’zâm olunduğu gibi
Alman Salîb-i Ahmer hey’et-i merkeziyyesi (1912) senesi Kânûn-i sânî onunda üç tabîb ve on iki hasta bakıcıdan mürekkeb bir hey’et-i sıhhiyyeyi Trablus’da vâki’ (Garyan)a i’zâm etmiştir. Hemen aynı zamânda Londra Cemâ’at-i
İslâmiyyesi bir Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti teşkîl ve iki tabîb ve dört hasta bakıcıdan ibâret bir hey’eti Trablus’a i’zâm eylemiştir.
Bütün bu hey’et-i sıhhiyye hâl-i hâzırda meydân-ı ma’reke de yaralı düşen
efrâda takayyüdât-ı lâzımede bulunmaktadır. Onlara kalblerimizden kopan
selâm-ı ihtirâm-kârânemizle harekât-ı âli cenâbânelerinden dolayı hissiyât-ı
amîka-i ihlâs-kârânemizi ve nâ-mahdûd fedâkârlıklarına karşı ihtisâsât-ı hamiyyet-kârânemizi takdîm eyleriz. Bu bâbda bi’l-hâssa Alman hey’et-i sıhhiyyesinden olan müteveffâ Doktor (Schotsche) ve Doktor (Dokstein)ın isimlerinin zikrini vazîfe-i mukaddeseden addeder ve cem’iyetimizi bir mâtem-i
amîk içinde bırakan irtihâllerinden dolayı hâsıl olan te’essür ve elem-i azmimizi burada beyân eyleriz. Bir emel-i insâniyetkârî (40) ve beşer-perverî uğruna fedâ-yı nefs eden bu büyük adamların nâmlarını kemâl-i hürmet ile yâd eylerim. Ve’l-hâsıl cümlesinden daha genç olan cem’iyetimiz milel-i muhtelifeye
mensûb büyük hemşîrelerinin kâffesini kemâl-i hürmetle selâmlarla ve ibrâz
ettikleri teshîlât ve müessir tevcihkârâneden dolayı Fransa Salîb-i Ahmerine ve
Cenevre Beyne’l-milel Komitesi’ne takdîm-i teşekkürât eyler.
19-Amerika Salîb-i Ahmer Cem’iyetinin teşkîlâtı ve ifâ-yı vazîfedeki intizâm-ı fevka’l-’adesi hakkında bir fikr-i sahîh vermek için askerî manevralarını
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andıracak tarzda kadın ve erkek efrâda konferans a’zâsı muvâcehesinde yaptırılan müte’addid imdâd ve mu’âvenet ta’limlerini zikr ve bu bâbda hâsıl eylediği
memnuniyeti beyân eylerim. Yaptırılan ta’lîmler bir harb zamânında edilecek
imdâd ve mu’âveneti tasvîr eyliyordu. Hele efrâd-ı bahriyyenin harb gemisinden hastahâne gemisine efrâdın nakli husûsunda gösterdikleri fa’âliyet ve dirâyet
bi-hakkın şâyeste-i takdîr idi. Kömür ma’deni ocaklarında hâsıl olan işti’âli müte’âkib edilen imdâdı gösterir manzara hakîkaten nazar-ı dikkati câlib idi.
20- Konferansa mülhak Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer Sergisi te’sîs edilmiş
idi. Bu sergide teşhîr olunan eşyâ meyânında âtîdekiler bi’l-hâssa şâyân-ı kayıddır:
İlk mu’âvenet ve imdâd-ı mahsûs edevât ve âlât ve echize-i müte’addide,
Muhtelif sistemde ambulanslar, teskereler, vesâ’it-i nakliyye-i sâ’ire,
Çadır ve kâbil-i nakl-i baraka,
Edevât-ı timâriyye ve âlât-ı cerrâhiyye,
Hastahâne gemisi müştemilâtı, ameliyât salonu ve sâ’ire,
Bedende kalan kurşunları arayıp çıkarmak, kırık ve (41) çıkıkları sür’at
ve emniyetle teşhîs ve tedâvî etmek maksadıyla kullanılan ve vücûdundan
pek çok istifâde edilen röntgen şu’â’ı echizesini nakle mahsûs gâyet amelî ve
sehlü’l-isti’mâl bir otomobil,
İcâbında teskere vazîfesini ifâ eden bisiklet ve trenlerde nakl edilen
yaralıların teskerelerini vaz’ ve ta’lîke mahsûs muhtelif sistemde echize,
Seyyâr hastahâne tertibâtı,
Suları ta’kîm, tasfiye ve tahlîle mahsûs âlât ve edevât bi’l-hâssa sezâ-yı
tezkârdır. Hele hükûmât-ı muhtelife tarafından Salîb-i Ahmerleri edevât ve
eşyâ-yı milliyelerinin sergide teşhîri husûsunda verilen ehemmiyet cidden câlib-i nazar-ı dikkatdir. Röntgen cihâzını nakle mahsûs ve “radyoloji otomobil
laboratuvarı” tesmiye edilen arabanın muhteri’î Doktor (Lui Lusaj)a birinci
mükâfât olan altı bin ruble ve üç bin rublelik iki ikinci mükâfât ile beheri
bin rublelik altı üçüncü ikrâmiye verilmiş ve bundan başka yirmi dört diğer
muhteri’lere de zikr-i cemîl i’tâ olunmuştur.
(42) Tafsîlât-ı sâlifeden de müstebân oluyor ki Salîb-i Ahmer Cem’iyeti-
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nin vâlidi olan hiss-i insâniyyet-perveri ve fikr-i gayr-i endişeden dolayı vezâ’if-i
ulviyye-i medeniyyesini idrâk eden ve beşeriyeti sevip te’âlîsini ârzû eden her
şahsın muhabbet-i kalbiyye ve mu’âvenet-i mâddiyye ve ma’neviyyesine lâyık
olduğu gibi ızdırâb ve sefâlet-i beşerle çarpışan binlerce cem’iyyât-ı medeniyyenin zirve-i ihtişâmında mevki’-nişin azamet olmaya elyak bir mü’essese-i
mümtâzedir. Bu büyük eser-i medeniyyetin memleketimizde de memâlik-i
sâ’irede mazhar olduğu derece-i mükemmeliyyete isâl ve irtikâsını te’mîn için
bu son me’mûriyyet-i âcizânem esnâsındaki tedkîkât ve tefahhusâtımı tecârib
ve ma’lûmât-ı sâbıkamla bi’l-mezc a’zâ-yı mü’essisinden bulunduğum Hilâl-i
Ahmer Cem’iyetine iblâğ ve teklîfâtımın tatbîk ve kabûlünü temennî eyleyeceğim derkâr ise de bu kadar mühim bir mes’eleye karşı lâkayd kalamayacağı
şübheden vâreste bulunan hükûmetimizin hissesine düşen fedâkârlığı ve fa’âliyeti dahi taleb ve istirhâm ma’razında vârid-i hâtır-ı nâçizânem olan mütâla’âtı
ber-vech-i zîr zikr ve ta’dâd etmeyi en mukaddes, vicdânî ve vatan-perverâne
bir vazîfe addeyledim.
1- Ma’lûm olduğu üzere mecrûhîne mu’âvenet ve zamân-ı harbde ifâ-yı
hidmet maksad-ı mübârekeyle vücûd-pezîr olan mü’essesât ve Teşkîlât-ı Mahsusa “sıhhiyye-i askeriyye”den ve “Hilâl-i Ahmer” cem’iyetlerinden ibârettir.
Bunlardan birincisi hükûmetin mâlı olup vazîfesi yalnız zamân-ı harbe münhasırdır. Gönüllü olan ikincisine gelince hem zamân-ı harbde mecrûhîn ve
hastagâne mu’âvenet vazîfesini der-’uhde eyler, hem de vakt-i sulhde ser-zede-i zuhûr (43) olan her türlü mesâ’ib ve âfât-ı kevniyyede felâket-zedegâna
ağûş-ı şefkatini açarak varını yoğunu gâ’ib eden bîvâyegânın destgîri, penâhı,
büyüklerce hayâtın hâmî ve nâcîsi olur. Binâen-aleyh sırası geldikçe bahsinden kendimizi alamadığımız vechle memleketimizin a’lâ-yı şeref ve haysiyetini
hırz-ı cân ile hükûmetimiz bir tarafdan en mukaddes emellerin, en ulvî hislerin hâdim-i fedâkârı olan Hilâl-i Ahmer Cem’iyetini cenâh-ı sıyânetine alarak
muntazaman ve dâ’ima terakkî ve tevessü’nü teshîl ve te’mîn eylemeli, diğer
tarafdan da onun birâder-i resmiyyesi makâmında olan teşkîlât-ı sıhhiyye-i
askeriyye ve bahriyyenin bir an evvel ikmâl-i nevâkısı esbâbına tevessül etmelidir. Bundan mâ’ada gerek ifâ-yı hüsn-i vazîfe, gerekse emr-i terakkîde vücûdu
lâbüdd olan aheng-i mesâ’î ile vahdet ve suhûlet-i idâreyi te’mîn için her iki
cihetde aynı mâlzemenin derhâl tatbîk ve isti’mâlini taht-ı karâra almalıdır.
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2- Hilâl-i Ahmerin ale’l-umûm memlekete ve ale’l-husûs Harbiye ve
Bahriye Nezâretlerine karşı der-’uhde eylediği vazîfe mühim ve masraflı olduğundan ve halbûki halkımızın ma’lûm olan derece-i serveti, nazar-ı iftihâr ve
şükrân ile gördüğümüz hüsn-i niyyet ve şevk ü gayretine rağmen, iktizâ eden
mesârifin tesviyesine kâfil olamayacağı müstağni-i isbât bulunduğundan sâlifü’z-zikr iki nezâret tarafından Hilâl-i Ahmer Cem’iyetine münâsib tahsîsât-ı
seneviyye verilmelidir.
3- Bahriye Nezâret-i Celilesi teşkîlât-ı sıhhiyyesi bilâ-ifâte-i vakt ıslâh ve
ikmâl olunarak şimdilik hiç olmazsa muntazam bir hastahâne gemisi tedârik
ve az zamânda bunların adedi nisâb-ı lâyıkane iblâğ edilmelidir. Hastane gemisi husûsunda şimdilik şâyân-ı tavsiye-i tedbîr zamân-ı harbde derhâl evvelce
ta’yîn ve intihâb olunan geminin mahdûd bir zamânda cihet-i sıhhiyyeye teslîmi için bir kumpanya ile mukâvele eylemektir. Bu sûret büyük fedâkârlıkla
(44) bi’l-hâssa hastahâne için inşâ olunup limanlarda palamar-bend gemilere
elbette müreccahdır. Japonlar, Rusya muhârebesinde bu usûlden fevka’l-âde
istifâde etmişlerdir.
4- Hilâl-i Ahmerin muvaffakiyyâtı bir tarafdan mevcûdiyetini gösterecek
icrâ’ât ve âsâra diğer cihetden her vesîlede ve her sûretle i’lânât ve neşriyâta
tâbi’dir ki ma’a’t-te’essüf cem’iyetimiz bidâyet-i te’sîsinden beri bu bâbda ârzû
edildiği vechle teşebbüsât-ı lâzıme ve kâfiyede bulunmamıştır. Washington
Konferansı’nda söylediğim gibi Osmânlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti yaşına
ve cüssesine göre Trablus’a hey’et-i sıhhiyye sevkiyâtı ile pek büyük hidmet
etmiştir; fakat cem’iyetin bu hidmetinden memleketimizde kaç kişi haberdar? Bu bâbda lâzım geldiği kadar neşriyâtda bulunmadığımız gibi herkesin
nazar-ı dikkatine çarpacak hiçbir eser de gösteremedik. Hatta bu cem’iyete
hayli fedâkârlık edenlerin bile isimlerini neşirden kıskandık. Hâlbuki Avrupa’da Salîb-i Ahmerler dâ’ima ve her vesîlede maksadın ulviyetini göstermek
emrinde neşriyâtda bulunmaktadırlar. Propaganda hey’etleriyle Salîb-i Ahmer
pulları, imdâd ve mu’âvenet kartpostalları ve diğer vesâ’it-i memleketin her
tarafına Salîb-i Ahmer nâmını yaymakta ve aynı vesîle ile cem’iyete birçok
i’âne celb eylemektedir.
Bundan başka, Hilâl-i Ahmerin esâsına ve istikbâlde gerek esnâ-yı harb
ve gerek mesâ’ib zamânında vukû’ bulacak hidemâtına dâ’ir memleketimizde
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söylenen başlıca lisânlarla yazılmış olmak üzere musavver ve güzelce matbû’
bir risâle neşredilmesi ve bu risâlenin memleketin her tarafına gönderilmesi
pek mühim ve cem’iyetimiz için câlib-i rağbet bir tedbîr esâsıdır.
5- Hilâl-ı Ahmerin te’mîn-i terakkiyyâtı ve sûret-i muntazamada ifâ-yı
vazîfe etmesi için âtîdeki nizâmnâme ve programların şimdiden tedkîk ve ihzârı elzemdir:
(45)1-Hilâl-i Ahmer Cem’iyetinin vazîfesi, teşekkülü ve tanzîm-i mesâ’îsi,
2-Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsinin nizâmnâme-i dâhiliyyesi,
3-Hilâl-i Ahmer Cem’iyetinin nizâmnâme-i hâriciyyesi,
4-Merkez ve şu’belerin vezâ’ifine â’id nizâmnâme,
5-Kadınlar Merkez-i Umûmîsinin nizâmnâmesi,
6-Bir Hilâl-i Ahmer hastahânesinin teşkîl ve tanzîm ve mu’âmelatına
dâ’ir muhtıra,
7-Hastabakıcılar Mektebi nizâmnâmesi,
8-Hastabakıcıların tedrisât programı,
6- Cem’iyetce neşri musammem olduğu yakında haber alınan salnâmenin şu yolda tertîbini ve mutlakâ her sene bu tarzda bir salnâme neşrini teklîf
ederim:
1-Cem’iyetin târihçe-i teşekkülü,
2-Mevcûd nizâmnâme ve ta’lîmâtnâmeler,
3-Cem’iyetin bu sene zarfındaki hidemât ve fa’âliyeti; husûsuyla Trablusgarb ve Bingazi’ye â’id rapor hulâsalarıyla istatistik ve resimlerin, Hilâl-i
Ahmer İdârehânesi fotoğrafının ve muhtelif hey’et tertîbâtının derc edilmesi,
meclis ve merkez-i umûmînin mukarrerât-ı mühimmesine â’id bir hulâsa,
4-Mesâ’ibzedegâne edilen mu’âvenet ve bunlara â’id raporların hulâsası
ve resimleri,
5-Cem’iyetin bilançosu,
6-A’zânın ve i’âne-i mühimmede bulunanların esâmîsi,
7-Merâkiz ve şu’bât a’zâları,
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Hilâl-i Ahmerin hidmet-i sıhhiyyeden mâ’adâ iki mühim vazîfesi vardır:
(1) Beyne’l-milel bir mevki’-i ihtirâm almak ve Cenevre Merkez-i Umûmîsini
terakkiyâtına takdir-hân eylemek; (2) Memleketin her tarafından i’âne cem’î
için her türlü tergîbât ve teşvîkâtda bulunmak.
(46) İşte bu salnâme ile her iki vazîfenin de ifâsına çalışılmış ve herkes
cem’iyetimizin ân-be-ân terakkî eylediğine ve vazîfesini ihmâl etmediğine ve
edemeyeceğine iknâ’ edilmiş olur.
Bundan başka Trablus Hey’et-i Sıhhiyyesi tarafından gönderilmiş olan
ve hidemât ve mesâ’îmizin safahât-ı muhtelifesini gösteren fotoğrafları kartpostal hâlinde tab’ ettirmek ve bu kartpostalları cem’iyetin husûsî bir işâret
ve mührüyle damgaladıktan sonra her tarafa neşr ve ta’mîm eylemekte şâyân-ı
tavsiyedir.
7- Hilâl-i Ahmerin vezâ’ifi yalnız mecrûhîn-i askeriyyeye mu’âvenetle
mahdûd değildir; Avrupa cem’iyyât-ı hayriyyesi seviyesine irtikâ etmek ve
memleketimizin derece-i temeddün ve tekâmülünü göstermek istenildiği hâlde Hilâl-i Ahmer Cem’iyetinin mesâ’il-i sıhhiyye-i sâ’ire ile bugün değilse yarın tevaggulü mecbûrîdir. Bu hâlde cem’iyetimiz bir tarafdan eşyâ tedârikine
ve hey’et-i imdâdiyye teşkîline mecbûr ve diğer cihetden mesâ’il-i sıhhiyye-i
sâ’ire ile iştigâl için i’âneye, cem’-i nukûda muhtâcdır. Gerçi bugün harb dolayısıyla memâlik-i İslamiyye’nin her tarafından i’âne gelmekte ise de bu hiss-i
te’âvün dâ’imî olmadığından harbin hitâmında Hilâl-i Ahmer Cem’iyetinin
vâridâtı memleket dâhilinde iki bin beşyüzü tecâvüz etmeyen a’zânın senevî
verdiği ücûrâta münhasır kalacaktır ki bununla merkezdeki mesârifi bile te’diye mümkün değildir.
Bu hâlde şimdiden Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti tezyîd-i vâridâtıyla iştigâl,
mümkünse nâmına bir imtiyâz (ma’den suyu ve sâ’ire gibi sıhhate müte’allik husûsât) istihsâl, memâlik-i ecnebiyyede Salîb-i Ahmerlerin nev’-i vâridâtı
ve bunların tarz-ı istihsâl ve tezyîdi hakkında Hâriciye Nezâreti vâsıtasıyla
sefârâtdan ma’lûmat taleb eylemelidir.
8- Hilâl-i Ahmerin diğer mühim bir vazîfesi eşyâ ve âlât (47) ve edevât
ve vesâ’it-i tahlisiyye tedârik ve iddihârıdır. Bugün Avrupa Salîb-i Ahmerlerindeki terakkiyyât-ı meşhûde nukûd cihetiyle servetden ziyâde mâlzeme ve
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eşyânın aded ve mükemmelliyetine mübtenîdir. Hilâl-i Ahmerimiz bir depo
te’sîsiyle meşgûl, bu fa’âliyete teşekkürle berâber adem-i kifâyeti şâyân-ı zikirdir; içinde yaşadığımız buhrân sâ’ikasıyla şimdiden bilâ-ifâte-i vakt bu husûsda bir program çizmek ve hemen eşyâ ve edevât tedârik eylemek lâzımdır.
Hilâl-i Ahmer ba’demâ sevkiyâtı ve mu’âveneti esnâsında kargaşalık olmamasını ârzû eylerse şimdiden işe bir intizâm vermeli ve vaktiyle her şeyi tedârik
eylemelidir. Bankada nukûd cem’inden ise depolarda eşyâ bulundurmak evlâdır. Eşyâdan maksadımız yalnız çamaşır ve hastahâne takımı olmayıp âlât ve
edevât-ı mükemmele, çadır, araba, sıhhiye vagonları tertîbâtı, teskereler, karyolalar ve sâ’iredir. Hilâl-i Ahmerin hâzırlayacağı levâzım-ı eşyâ, çadır, araba
ve sâ’ire husûsunda Harbiye Nezâretinin istihzârâtını numûne ittihâz eylemesi
ve mecrûhîn-i askeriyyenin müdâvâtına yarayacak ve askerî hastahâneler[in]
de bulunanlara benzeyecek şeyler tedârik etmesi mecbûrîdir. Fakat bu husûsda
hiçbir fazla masrafa ve beyhûde isrâfa mahall kalmamak üzere Harbiye Nezâretince hastahâneler tertîbâtının ve hastahânelerde bulundurulacak levâzım ve
tetimmâtın müfredâtını muhtevî bir “kitâb” neşr edilmesini taleb etmelidir.
Hilâl-i Ahmerin levâzım ve eşyâsı tamâmıyla cihet-i askeriyyeninkinin
aynı olmalı ve hele pamuk ve sargı gibi külliyetle tedârik olunan ve rutûbet
ve havadan müte’essir olan mevâddın müddet-i medîde muhâfazasıyla bozulmamasını te’mîn için her sene eskilerin mü’essesât-ı sıhhiyyeye, hastahânelere
bey’ ve devri zımnında şimdiden teşebbüsât-ı lâzımede bulunmalıdır.
Mevâki’-i harbiyyede ittihâz edilen tedâbir-i sıhhiyye meyânında zâbitân,
me’mûrîn ve efrâdın tifoya karşı aşılanması pek ehemmiyetli bir mes’ele teşkîl
eylediğinden cem’iyetce dâ’imî sûretde bu aşıdan ve şırıngadan (48) münâsib
bir mikdâr tedârik edilmesi muktezîdir.
Husûsuyla sâf ve mikropsuz bir su sâha-i harbin en mübrem ihtiyâcâtından bulunduğu gibi harb ba’zen de memâlik-i hârrede icrâ edilebileceğinden
husûsuyla Trablusgarb’da susuzluk ve sıcak yüzünden çekilen sıkıntılar ma’lûm
bulunduğundan cem’iyetce tedâriki muktezî levâzım sırasında kullanışlı süzgeçlerle buz makinelerinin sipâriş ve celb edilmesi derece-i vücûbdadır.
9-Hilâl-i Ahmerin en ziyâde ehemmiyet vereceği husûsâtdan biri de
“hey’et-i sıhhiyye-i imdâdiyye ve mu’âvene” yetiştirilmesidir: Hey’et-i Sıhhiyye ikiye tefrîk olunur ki biri lüzûmunda Hilâl-i Ahmere mu’âvenet eden
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erkek ve kadın “gönüllü hey’et-i imdâdiyye”dir. Erkeklerden hasta bakıcılarla
berâber inde’l-iktizâ teskerecilik vazîfesini ve ilk imdâdı ifâ etmek üzere memleketimizin her tarafında tecrübekâr ve vazîfe-şinâs hamiyet-perverândan müteşekkil hey’etler yetiştirmek lâzımdır. Kendilerine “hasta bakıcılığı” meslek ittihâz edeceklerin tedrisât ve mümâresâtı gönüllü olarak yalnız harb ve mesâ’ib
zamânında böyle bir vazîfe-i insâniyyede bulunacakların tahsîli ile bi’t-tabi bir
değildir. Bu sebebden bu yolda tahsîlleri sathî olan erkek ve kadınlara “imdâdcı” yâhud “hastabakıcı mu’âvini” nâmını vermek münâsibdir.
Biz, memleketimizde el-hâletühazihi kadından ziyâde erkek hasta bakıcı
yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Bunun en muvâfık tarîki gerek erkek, gerekse kadın hastabakıcı yetiştirmek için aynı zamânda bir mekteb-i amelî olmak üzere
Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti nâmına küçük bir hastahâne te’sîs etmektir. Böyle bir
ârzûnun husûlüne kadar Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti gurebâ-yı müslimîn hastahânesinde bir pavyon yaptırarak yâhud getirterek her nev’ levâzım-ı tedrîsiyeyi
tedârik ve bir iki mu’allim ta’yîniyle bilâ-ifâte-i vakt hemen tedrîsâta mübâşeret
etmelidir. Bu mektebden çıkacakların (49) harb zamânında Hilâl-i Ahmerin
emrine âmâde olmak üzere sulh hengâmında hastahânelere tedrîcen ta’yînin
usûl-i ittihâzı pekçok talebeyi bu husûsda teşvîk ve tergîb eder.
Kadın hasta bakıcılara gelince: Onlar için de ayrı bir hastahânede meselâ
Haseki Hastahânesinde veyâ diğer bir mahalde dershâne açmak şimdilik maksada kafîdir. Hilâl-i Ahmere mensûb ve inde’l-hâce memleket dâhilindeki hastahânelerde müstahdem olup harb dolayısıyla sevk edilecek hasta bakıcıların
yerlerine kâ’im olmak ve sulh hengâmında şimdilik kadın hastahânelerinde
muktedir hasta bakıcılar yanında amelî tahsîlde bulunmak üzere kadın hasta bakıcılar mu’âvinelerinin ba’zı mahallerde dershâneler açarak yetiştirilmesi
kâbildir. Ez-cümle Kadırga Hastahânesinde açılmak üzere bulunan “Hilâl-i
Ahmer Dershânesi” bu maksada hidmet edecektir. Hey’et-i sıhhiyyeden en
mühimi ve beyne’l-ahâli bir tarafdan ma’lûmât-ı fenniyenin neşr ve ta’mîmi
diğer cihetden hissiyât-ı vatan-perverânenin telkîni ve aynı zamânda ta’lîm
ve idmân ile terbiye-i bedeniyyenin te’sîsi dolayısıyla en müfîdi erkeklerden
“hey’et-i imdâdiyye” teşkîlidir. Bu hey’etlerin suhûletle teşkîli kâbildir i’tikâdındayım. Hey’et-i fenniyyenin kararına tatbîkân beş altı haftadan ibâret olmak üzere tahsîs olunacak mahallerde, şimdilik ba’zı nehârî büyük mekteb-
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lerde ve sâ’ir büyük yerlerde geceleri tedrîsâtda bulunmak ve cum’a günleri
teskerelerle ve sâ’ir sûretlerle büyük câmi’ avlularında ve meydân mahallerinde
ta’lîmler icrâ ettirmek kifâyet eder. Hilâl-i Ahmer bu teşkîlâtı bir an evvel
yapmalı ve bu dershânelere tatbîkât ve mümâresât ve hatta nazarî tedrîsât için
lâzım gelen âlât ve edevâtı ve vesâ’iti tehyie ve ihzâr eylemelidir. Usandırmamak ve tahsîli olabildiği kadar amelî bir sûretde yapmak için Hilâl-i Ahmer bu
husûsda hiçbir fedâkârlıkdan çekinmemelidir.
Bu gibi hey’et-i imdâdiyyeye girecekler birçok def ’alar hamiyetlerini isbât
eden gümrük hamâlları gibi vatan-perveran, hemen her mahallede (50) Teşkîlât-ı Mahsûsa’ya mâlik olan tulumbacı takımları, meşâgilden âzâde kalmış
mütekâ’idîn, ta’tîl günlerinde ve geceleri esnâf takımları ve me’mûrîn ve sâ’ir
münâsib zevâtdan ibâret olabilir.
Bu zevâta şehrin birkaç yerinde ve münâsib mahallerinde haftada iki üç
def ’a geceleri ma’lûmât-ı ibtidâ’iyye ile berâber hasta nakline ve mecrûhîne
mu’âvenet ve imdâda dâ’ir tedrîsâtda bulunmak ve Cum’a günleri de câmi’
avlularında, açıklık yerlerde teskerelerle mümârese ve idmân yaptırmak mümkündür.
Hilâl-i Ahmer bu mahallerde tedrîsât ve mümâresâtın te’mîn-i hüsn-i cereyânı için iktizâ eden levhalar ile âlât ve edevâtı evvelden hâzır bulundurmalı
ve bütün bu icrâ’âtın programını evvelden ihzâr etmelidir. Bu vechle hem
bu zevât ileride müdâfa’a-i memleket uğrunda mecrûh düşecek vatandaşlarına
mu’âvenetde bulunmanın yolunu öğrenmiş, hem de teskere ve sâ’ir âlât ile icrâ
eyledikleri mümârese dolayısıyla Hilâl-i Ahmer lehine ve menfa’atine mü’essir
bir propaganda yapmış olurlar. Ve bu sûretle hasta ve mecrûhîne mu’âvenete
müte’allik tedâbîr-i sıhhiyye-i müsta’cele ve imdâdiyye usûlleri beyne’l-ahâli
neşr ve ta’mîm edilmiş olur.
Washington’daki konferans esnâsında Amerika Salîb-i Ahmerinin çocuklara icrâ ettirdiği mânevralarda bütün bu usûllerin mekteblerde bile ta’lîm ve
tedrîs edilmekte olduğunu kemâl-i hayret ve takdîr ile görüp öğrendim.
Cem’iyetimizce gerek hasta bakıcı ve gerek teskereci yetiştirilmek için
her şeyden evvel tedrîs edilecek mevaddı muhtevî mufassal ve muntazam bir
program tertîb edilmeli ve bu bahse dâ’ir memâlik-i garbiyyede neşr edilmiş
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olan kitâbların erbâbı tarafından lisânımıza nakl ve tercüme ettirilmesine çalışılmalıdır.
Bundan başka gerek etıbbâ ve hasta bakıcıların Hilâl-i Ahmer (51) hidemâtına rağbetlerini te’mîn eylemek ve gerek cem’iyetimizi mevcûd me’mûrlarının hidemâtından mahrûm bırakmamak için evvelce olan teklîfim vechle
mevâki’-i harb ve mesâ’ibe gönderilecek me’mûrların Avrupa’da olduğu gibi
cem’iyet hesâbına toptan tehlike-i mevte, ma’lûliyete karşı sigorta ettirilmeleri
de cidden fâ’ideli bir tedbir-i ihtiyâtîdir.
10- (Cenevre) ve (Lahey) Mukâvelenâmeleri’nde bir işâret ve alâmet-i
mahsûsa olarak kabûl edilen ve Salîb-i Ahmerin maksad-ı aslî ve esâsından
gayrı bir sûretde isti’mâliyle hâsıl olabilecek mehâzîr nazar-ı dikkate alındığından mukaddemâ in’ikâd eden Salîb-i Ahmer Konferanslarında mezkûr
mu’âhedelere vaz-ı imzâ eden hükûmâtın Salîb-i Ahmer işâretini himâyeye
alması ve musaddık Salîb-i Ahmer Cem’iyetine ve sıhhiyye-i askeriyyeye âid
husûsatdan mâ’adâ ahvâlde bi’l-hâssa merhamet ve şefkat hissini uyandıran
bu alâmetin müessesât-ı sınâ’iyye ve ticârîyye tarafından i’lân makâmında isti’mâl olunmaması hakkında kânûnlar vaz’ına dâ’ir teşebbüsât-ı lâzımede bulunulması karâr-gîr olmuştu. O zamandan beri hemen kâffe-i hükûmât bu
bâbda kanûnlar yapmış ve bu sûretle “Salîb-i Ahmer”, “Cenevre Salîbi” işâretini himâyeye almış olduğu gibi bu sefer Washington Salîb-i Ahmer Konferansı’nda (Siyam) misillü küçük hükûmetlerin de bu bâbda kânûnlar tanzîm
eylediği murahhasları tarafından beyân edilmiştir. Hükûmetimizin ba’zı esbâb
dolayısıyla “Salîb-i Ahmer” yerine memleketimizde “Hilâl-i Ahmer”in kabûlü
için mukaddemâ Cenevre bi’l-âhire Londra [77] ve Lahey Konferanslarında
77

[*] 1907 senesinde “Londra”da in’ikâd eden Sekizinci Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer Konferansı’na me’mûr edilmiştim.
Konferansın yevm-i ahîri olan Haziran’ın onbeşinde beyânât-ı âtîde bulunmuştum ki
hülâsasını derc ediyorum:
(... 1864 senesinde iştirâk eylediğimiz Cenevre Mu’âhedesine â’id kâffe-i husûsâta ri’âyet ve bu mu’âhedeye hürmet eylediğimiz gibi hey’et-i muhteremenin, ma’lûm olduğu
vechle otuz sene mukaddem te’sîsi zamânında muvakkaten tanınmış “Hilâl-i Ahmer”i
tamamen ve müebbeden kabûl edeceğinde hiç şübhe etmiyorum… an’anât-ı târîhiyye,
hissiyât-ı dinîyye üç yüz milyon Müslümanların nezdinde kendi dinlerinden gayrisinin
timsâl-i mücessemi olan bir alâmetin kabûlüne mâni’dir. Buna binâ’en heyet-i muhtere-
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vaki’ olan (52) teşebbüsâtı Beyne’l-milel Cenevre Komitesi’nin delâletiyle
müsmir olduğundan bugün memleketimiz için “Hilâl-i Ahmer” alâmetinin
de cem’iyyât-ı imdâdiyyeyi temsîl eden “Salîb-i Ahmer”e ri’âyet şartıyla beyne’l-milel kabûlü (53) karâr-gir olmuştur.” Binâ’en-aleyh bir cihetden Hilâl-i
Ahmerimizin aynı maksada hâdim olduğu cihetle hatta muhâsımımız tarafından nazar-ı dikkate ve himâyeye alınması ile berâber hükûmât-ı sâ’irece de
mevcûdiyyetinin ma’lûm olması ve yukarıda beyân eylediğimiz vechle gerek
memâlik-i ecnebiyyede gerekse memleketimizde ba’zı mü’essesât-ı sınâ’iyye ve
ticâriyye cânibinden i’lân makâmında kullanılmaması, diğer cihetden insâniyyet ve beşeriyyet-i muztaribeye imdâd ve mu’âvenet ile mükellef ve Hilâl-i Ahmere mu’âdil olan “Salîb-i Ahmer” işâretinin de memleketimizde su’i-istimâle
uğramaması için mevâdd-ı kânûniyye tanzîmi lâzımdır.
menin ma’rûzâtımı bi-taraflık hissiyle nazar-ı dikkate almak ve bu sûretle mecrûh veyâ
hâlet-i nez’ide olan Müslümanların vicdânlarına ve i’tikâdlarına hürmet ve ri’âyet eylemek
lütfunda bulunacağını me’mûl ederim…” Bunun üzerine beyne’l-milel komite a’zasından
Mösyö [Ador] beyânât-ı âtîde: “Hükûmet-i Osmâniyye murahhasının, Cenevre Mu’âhedesine tevfîkân hükûmetin kabûl ve tatbîk eylediği mu’âmelât-ı insâniyyet-perverâneye
ve Hilâl-i Ahmerin Salîb-i Ahmere müsâvî şerâ’it dâhilinde kabûlüne dâ’ir olan ifâdâtını
bir ehemmiyyet-i mahsûsa ile hepimiz dinledik… Lâkin Hükûmet-i Osmâniyye’nin de
imzâ eylediği Cenevre Mu’âhedesi’nde alâmet-i mahsûsa olmak üzere yalnız Salîb-i Ahmer tanınmıştır; fakat bu mu’âhade de münderic ahkâm ve hissiyât-ı insâniyet-perverâne ile müte’essir olan Hükûmet-i Osmâniyye’nin konferansa me’mûr eylediği murahhas
tarafından dermeyân olunan bir hiss-i asîle â’id bulunan mütâla’âtı büyük bir ehemmiyet ve şükrân ile nazar-ı dikkate almaya mecbûruz…” bulunduğu gibi aynı komiteye
mensûb Mösyö [Urdiye] de: “Salîb-i Ahmerin bir alâmet-i dinîyye olmayıp İsviçre’ye â’id
ve zemîni beyâz ve Salîb’in kırmızı bulunduğu cihetle (Japon), (Siyam), (Çin) gibi Hristiyan olmayan memleketler tarafından kabûl edildiğini ve Hristiyan olmayan hükûmât
tarafından da mazhar-ı kabûl olan böyle bir fikrin Hükûmet-i Osmâniyye cânibinden
de nazar-ı dikkate alınması için verilen şu izâhât-ı lâzımenin Hükûmet-i Osmâniyye’ye
beyânı hâlinde bahtiyâr olacağını…..” dermeyân eyledi. Bu cevâblara karşı âcizleride:
“…. Her ne kadar Salîb-i Ahmerin bir alâmet-i diniyye olmadığı bizce de ma’lûm ise de
ahâlisince zemîni ister beyâz veyâ kırmızı olsun Salîb dâ’imâ Salîb telakkî edileceğinden
ve memâlik-i İslamiyye’de bu işâretin tatbîkinde pek ziyâde müşkilâta tesâdüf olunacağı
fikrindeyim. Ecdâdı ehl-i Salîb muhârebâtında bulunan efrâd Salîbi elbette Japon, Çin ve
Siyam ahâlisinden daha iyi bilecektir. Efkâr-ı ta’assub-kârâneden pek uzağım; yalnız bu
alâmetin tatbîkindeki müşkilâtı beyân etmek istiyorum. Salîb-i Ahmerin adem-i kabûlündeki teşebbüs Müslümanların hissiyât-i diniyye ve vicdâniyyelerine tecâvüz etmemek
içindir. Yoksa biz Salîb-i Ahmerin te’sîsât-ı insâniyyet-perverâneye bir alâmet-i mahsûsa
olduğunu bildiğimizden ona ri’âyet ederiz.
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Gerçi Hilâl-i Ahmer nizâmnamesinin elli beşinci mâddesinde “bu işâret
teşkîlât ve mü’essesât-ı sıhhiyyeden gayride aslâ isti’mâl edilemez.” kaydı varsa
da hükûmât-ı sâ’ire tarafından “Salîb-i Ahmer”in himâyesine dâ’ir tanzîm ve
neşr edilen mevadd-ı kânûniyyede görüldüğü gibi Hilâl’in sû’i-istimâli hâlinde mücâzât ta’yin edilememiştir ki bunun ehemmiyeti vâreste-i izâhdır.
Bir de bir tarafdan Hilâl-i Ahmer Cem’iyetinin gerek hükûmât-ı ecnebiyye, gerekse Cenevre Beyne’l-milel Komitesi nezdinde dâ’imâ bir mevki’-i
i’tibârda kalması, diğer cihetden beyne’l-milel mu’âhedâta tâbi’ husûsâtda teşevvüşâtdan bi’t-tevakkî Harbiye ve Bahriye Nezâreti ve Sıhhiyye-i Askeriyye arasındaki münâsebâtın te’mîn-i hüsn-i cereyânıyla devletimizce kabûl ve
imzâ edilen mu’âhede mevâddına bi-hakkın ri’âyet edilebilmesi için “menâfi’-i
umûmîyyeye hâdim cem’iyât” kaydından bi’l-istifâde diğer bir “Hilâl-i Ahmer
Cem’iyeti”nin imkân-ı te’sîsine hâ’il olmak ve başka nâmlarla aynı maksada ve
bi’l-hâssa mecrûhîn ve merzâ-yı askeriyyeye hâdim teşekkül edebilecek diğer
cem’iyyâtı “Osmânlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyet”ine mensûb kılmak üzere ayrıca
bir mâdde-i kânûniyye projesi tertîbi fevka’l-’ade hâ’iz-i ehemmiyyetdir.
Washington Konferansı’nda bu bâbda hükûmât-ı muhtelife tarafından
kabûl ve murahhasları cânibinden hey’ete teblîğ olunan mevâdd-ı kânûniyye
(54) kemâl-i ehemmiyyetle ba’de’t-tedkîk tensîb buyurulduğu hâlde Hilâl-i
Ahmer Cem’iyetinden hükûmetimize sür’at-i mümkine ile teklîf olunmak
üzere âtîdeki projeyi teklîf ediyorum:
Osmânlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti
ve
Hilâl-i Ahmer-Salîb-i Ahmer
-Münhasıran “Osmânlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti” muhârebe ve sulh
zamânında berrî ve bahrî Osmânlı ordusuna mu’âvenete mezûndur. Bu yolda
mu’âvenet ârzûsunda bulunan cem’iyyât-ı sâ’ire Hilâl-i Ahmerin tavassutuna
mürâca’ata mecbûrdur.
-Beyne’l-milel Cenevre Mu’âhede-i mu’addelesine (1906 senesi) tevfikân
berrî ve bahrî kuvâ-yı askeriyyeye imdâd ve mu’âvenetde bulunacak olan
Hilâl-i Ahmer me’mûrînin imtiyâzât ve resmiyet i’tibâriyle sıhhiyye-i askeriyye
mensûbîninden hiçbir farkı yoktur.
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-Harb esnâsında berrî ve bahrî orduda hidemât-ı sıhhiyyede bulunacaklar Beyne’l-milel Cenevre Mu’âhedesi’nin (1906 senesi) onuncu maddesine
tevfîkân kavânîn-i askeriyyeye tâbi’ olacaklar ve kollarında bir “pazubant” ve
ceblerinde “hüviyet varakası” taşıyacaklardır.
-Hilâl-i Ahmer me’mûrîni ön hatt-ı harbde, cebhede bulunmayacak ve
ancak hatt-ı harbden hâric sâbit ve seyyâr hastahânelerde, hastahâne gemilerinde şimendifer hattı boylarında hidmet edeceklerdir.
-Beyâz zemîn üzerinde Hilâl-i Ahmer işâreti ancak berrî ve bahrî sıhhiyye-i askeriyye ve muhârebe zamânında mecrûhîn ve merzâya takayyüd
vazîfesiyle mükellef “Osmânlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti” tarafından isti’mâl
olunabilir. Bu işâret başka hiçbir husûs için kullanılamaz.
- Hilâl-i Ahmer işaretini veyâhud ona taklîden tertîb ve telvîn edilen alâmeti hiç kimse, Osmânlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyetinden başka (55) hiçbir
cem’iyet ticâret maksadı yâhud herhangi bir şeyin füruhtunu te’mîn için i’lân
makâmında isti’mâle me’zûn değildir.
-Hiç kimse i’âne veyâ hediye cem’î maksadıyla kendisine hilâf-ı hakîkat
olarak veyâ iğfâl sûretiyle Osmânlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti a’zâsı veyâhud
me’mûru sıfatını veremediği gibi Hilâl-i Ahmer a’zâsı veyâ me’mûru olduğuna
iknâ’ maksad-ı igfâl-kârânesiyle “Hilâl-i Ahmer” işâretini yâhud onu taklîden
yapılan işâreti ve pazubandı taşıyamaz ve yapamaz.
-Osmânlı Hilâl-i Ahmerinden yâhud me’mûrîn-i mezûnesinden veyâhud
sıhhiyye-i askeriyye ve bahriyyeden ve hastahânelerden gayrı hiç kimse, hiçbir
cem’iyet ticâret maksadı yâhud eşyâ-yı ticâriyyeye revâc vermek üzere i’lân
niyetiyle hatta velev fikr-i şefkat- perverâneye mübtenî bir teşebbüsde bile
beyâz zemîn üzerine Hilâl-i Ahmer işâretini isti’mâl edemez. Binâ’en-aleyh
bir maksad-ı gayr-ı meşrû’a tebe’an Hilâl-i Ahmer alâmetini yâhud kelimesini isti’mâl eden Cenevre Mukâvele-nâmesi’nin verdiği salâhiyet hilâfında pazuband koyan ve aynı mu’âhede mucibince himâye edilemeyecek mebânîye
Hilâl-i Ahmer bayrağı çeken ve bu sûretle kânûna muhâlif hareketde bulunan
şahıs ve cem’iyet bir liradan on liraya kadar cezâ-yı nakdiye ve üç mâhî tecâvüz
etmemek üzere habse veyâ her iki sûretle cezâya mahkûm olur.
- Bu yolda istîfâ edilecek cezâ-yı nakdiler Osmânlı Hilâl-i Ahmer sandı-

124

LEVENT DÜZCÜ-CEMAL SEZER

ğına teslîm olunur.
- Hilâl-i Ahmere â’id işbu mevadd-ı kânûniyye Osmânlı Hilâl-i Ahmer
Cem’iyetine mu’âdil ve memâlik-i ecnebiyyede müna’kıd olan “Salîb-i Ahmer cem’iyât-ı” insâniyyet- perverânesini ve sıhhiyye-i askeriyye-i ecnebiyyeyi
temsîl eden işâret-i mahsûsayı memleketimizde zamân-ı sulhde ve Cenevre
Mu’âhedesi’ne tevfîkân bu işâreti hâml ve hâvî olan eşhâs ve mebânî ve eşyâyı
esnâ-yı harbde taht-ı himâyesine alır.
11- Memâlik-i mütemeddine de arz eylediğimiz ehemmiyyet-i fevkâ’l-’âdeyi (56) ihrâz eden Salîb-i Ahmer mesâ’ilinde, mesâ’il-i sâ’ire-i mühimmede
ve vukû’ı gibi, millet-i Osmâniyye ile onun sine-i fazîletinden doğan hükûmet-i meşrûtasının kâbiliyyet-i medeniyye ve haysiyyet-i ictimâ’iyyesini izhâr
ve i’lâ için (Lahey) Sulh Konferansı’yla (Londra) ve bu def ’a ki (Washington)
Konferansları’nda hükûmât-ı sâ’irece müttehaz mukarrerâta tevfîk hareketle
“Hilâl-i Ahmer” ve “Salîb-i Ahmer” alâmât-ı fârikasını men’ için ber-vech-i
bâlâ arz olunan projedeki mevâdd-ı kânûniyyeye müşâbih veyâ mu’âdil bir
lâyiha ihzâr ve Şurâ-yı Devletle Meclis-i Meb’ûsân’dan imrâr edilerek vaz’ olunacak kavânîn ahkâmı beheme-hâl tenfîz ve keyfiyet-i matbû’ât ile ahâliye
ve alâkadârâna i’lân ve Beyne’l-milel Cenevre Komitesi’ne de resmen iş’âr ve
beyân olunmalıdır.
12- (Aeroplane)lerin asr-ı hâzır-ı harblerinde mühim bir mevki’ işgâl edeceği tahakkuk etmesine ve mukâvelât-ı beyne’l-milel mûcibince tesîrât-ı harbiyyeden masûn bulunması icâb eden mü’essesât-ı sıhhiyyenin üzerlerindeki
alâmât ve işârât-ı mahsûsanın yükseklerden görünmemesi muhtemel olmasına
mebnî merâkib-i hava’iyyeden muhâsımlar üzerine mermî endâhtına müsâ’ade ve devâm edildiği takdîrde yanlışlıkla hastahâneler üzerine de bomba ve
sâ’ire atılmamasını te’mîn zımnında tarafımdan husûsî bir sûretde dermeyân
edilen ve görülecek sûretde bir alâmet ihdâs ve kabûlünden ibâret bulunan
fikir ve mütâla’a Washington Konferansı’nda Fransız delegelerince kemâl-i
ehemmiyetle telakkî edildiğinden bu husûs hakkında şimdiden Beyne’l-milel
Salîb-i Ahmer Merkez-i Umûmîsine iş’ârâtda bulunulması münâsibdir.
13- Sırbistan murahhasının teklîf ve konferans hey’etinin kabûlünü temennî eylediği vechle Hükûmet-i Osmâniyye Hilâl-i Ahmere müte’allik her
türlü eşyâ, mâlzeme ve sâ’ire için gümrük, posta ve telgraf (57) ücretleri ve
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emlâk vergileri gibi her gûnâ rüsûmdan mu’âfiyet kabilinden müsâ’adât-ı
kânûniyyeyi diriğ eylememelidir.
14- Beyne’l-milel gerek siyâset ve gerek hissiyât-ı beşer-perveri nokta-i nazarından gittikçe bir ehemmiyyet-i mahsûsa alan Salîb-i Ahmer cem’iyâtından
bi’l-hâssa harb zamânında istifâde etmek üzere Cenevre Mukâvelenâmesi ile
bi’l-âhire Lahey Konferansı’nın Salîb-i Ahmere â’id mukerrerâtının mekâtib-i
askeriyye programına idhâliyle zâbitân ve etıbbâ ve efrâd-ı askeriyye arasında
ta’mîmi için geçen sene Harbiye Nezâretine iş’âr-ı keyfiyyet olunması lüzûmunu Hilâl-i Ahmer merkez-i umûmîsinde teklîf ve dermeyân eylemiştim. Gerçi
o zamân teklîfim kabûl edildi ise de bugüne kadar bu bâbda Harbiye Nezâretinin nazar-ı dikkatinin celb olunup olunmadığını bilmiyorum. Ancak bu sefer
Washington Konferansı’nda Cenevre Mu’âhedesi’yle (Lahey) Konferansı mukarrerâtına tevfîk mu’âmele edilmesindeki ehemmiyyet-i siyâsiyye bir derece
daha ta’yîn eylediğinden Osmânlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyetinin (1864) Cenevre ve (1899), (1904) Lahey ve (1906) yine Cenevre ve nihâyet (1907) yine
Lahey Mukâvelenâmelerini tercüme ve bir risâle sûretinde tab’ ettirerek neşrine tavassut eylemesi lâzımdır. Muhâsımînin menfa’at ve zamân-ı müşterekleri üzerine mü’esses olan Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer nizâmâtının ta’mîmiyle
hükûmâtın kuvve-i berriyye ve bahriyyeye mensûb zevâtın düşman hasta ve
mecrûhlarına ve bahren kazâzede olanlarına imdâd ve mu’âvenete mecbûriyetleri ve mütekâbil olmak cihetiyle bu mecbûriyetden cümlenin ve herkesin
şahsen müstefîd olacağı ve muhasımînden birinin rakîbine â’id mecrûhînine
hüsn-i mu’âmele ve imdâd ve takayyüd hakkında ordusuna verdiği evâmir-i
kat’iyye sâyesinde düşman nezdinde tedâvî ve her nev’ takayyüde muhtâc kendi mecrûhlarının tedâvîsini te’mîn eyleyeceği ve bu evâmire zâbitân ve asâkirin
âmirlerine karşı mecbûrî olan itâ’atlariyle berâber a’dâsı arasında aynı mu’âmeleye düçâr olmak cihetiyle sırf kendi menfa’atleri iktizâsı bulunduğundan
bilâ-kayd u şart münkâd olmaları lâzım geleceği (58) anlaşılmalı ve muhârib
devletlerin hastahâneleri ve mü’essesât-ı sıhhiyyeyi himâyedeki mecbûriyetleri evvelâ düşmanın kendi eşyâsına adem-i tecâvüzünü te’mîn eyleyebileceği,
sâniyen mübâreze esnâsında mecrûh ve hasta düşenlerin hüsn-i cem’ ve tedâvîsindeki mecbûriyyet-i mütekâbile sâyesinde düşman eşyâsından bi’z-zât
istifâde olunabileceği ve muhasımın düşman ambulans ve hastahânelerini
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müsâdere husûsundaki hukûkundan ferâgatı bu eşyânın vukû’âta göre düşman askerleri kadar kendi efrâdına hidmet edebileceği derk olunmalı, vicdâna
muhâlif olmak üzere bir ambulans üzerine ateş eden efrâdın biraz te’emmül
ile bu fi’ilin bi’l-âhire kendi selâmetini te’mîn edebilecek eşyânın imhâsından
dolayı âdetâ intihâr derecesinde mezmûm ve makdûh olduğu, sâbit ve seyyâr
ve husûsî hastahânelerde müstahdem tabîb ve eczâcı ve sâ’ir me’mûrînin harb
esnâsında ta’aruzdan masûn olup ifâ-yı vazîfe ettikçe ve hastahânede yaralı ve
hasta bulundukça her cihetle masûniyetden istifâde edilebileceği ve bu gibilerin ne esir-i harbden add, ne de rehin makâmında habs ve tevkîf olunamayıp
hastahâne mevki’nin zabtıyla vazîfeleri hitâmında ordularına avdet için serbest
bulunduğu bilinmeli, askerî sâbit ve seyyâr hastahânelerin ve bu mü’essesâta
me’mûr olan, yâhud mecrûhînin istirâhatine fedâ-yı nefs edercesine cehd ve
ikdâmda bulunan zevâtın “bi-taraf ”lığını te’mîn için bir alâmet-i mümeyyize
olmak üzere Cenevre Mu’âhedesi’nin mü’essesât için Salîb-i Ahmer bayrağını ve eşhâs için Salîb-i Ahmer pazubandını kabûl eylediği i’lân olunmalı,
bu alâmet Cenevre Mu’âhedesi’ni imzâ eden tekmîl Hristiyan hükûmetler ve
bi’l-âhire Japonya ve Çin ve Siyam tarafından kabûl edilmiş ise de Hükûmet-i
Osmâniyye “Salîb” yerine beyâz zemîn üzerinde “Hilâl-i Ahmer”in isti’mâlini
teklîf eylemiş ve teklif-i vaki’î Lahey Mu’âhedesi mûcibince hemen cümle tarafından kabûl edilmiş olduğu, bu hâlde üzerine gerek “Hilâl-i (59) Ahmer”
gerekse “Salîb-i Ahmer” bayrağı çekilmiş emâkin ile çadırlar ve bu alâmeti
hâvî pazubandı ta’lîk eden zevâtın harb esnâsında bi-taraf add edilip ta’aruzdan masûn bulunacağı, el-hâsıl kavânîn-i harbiyyenin mecrûhîn ve zu’afâ-yı
askeriyyeyi himâye-i mahsûsası altına almakla berâber muhârebe esnâsında
hasta ve mecrûh düşen efrâda takayyüdâtda bulunmak maksadıyla küşâd edilen mü’essesât-ı sıhhiyyeyi ve bu bâbda ifâ-yı vazîfe eden me’mûrîni de sıyânet
eylediği herkese ifhâm ve bu bâbda Harbiye Nezâretinin nazar-ı dikkati celb
olunmalıdır. Binâ’en-aleyh Harbiye ve Bahriye Nezâretlerinin, esnâ-yı harbde zâbitân ve efrâd-ı askeriyyenin Beyne’l-milel (Cenevre) Mu’âhedesine ve
(Londra) ve (Lahey) ve (Washington) Salîb-i Ahmer Konferansları mukarrerâtına tevfîk mu’âmele etmeleri için husûsî nizâmnâme ve ta’limât ve beyânnâme tertîb ve tevzî’ ve neşr etmeleri taht-ı vücûbdadır.
15- Beyne’l-milel konferansın her beş senede bir in’ikâdı mukarrer ol-
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duğundan gelecek ictimâ’ide kâbiliyyet-i san’atkârîmizin bir timsâl-i zî-hâyatı
makâmında sergide teşhîr edilmek ve belki de müsâbakaya iştirâk etmek üzere
hey’et-i sıhhiyye-i askeriyyece şimdiden memleketimizin husûsîyyet-i ahvâliyle
ihtiyâcât-ı sıhhiyye-i seferiyyesine dâ’ir tedkîkât-ı mükemmele de bulunularak
alınacak netîceye göre millî ve mahallî evsâfı hâ’iz teskere, ambulans, nakliye
arabası ve sâ’ire gibi mâlzeme-i sıhhiyye ihzâr edilmelidir: Meselâ arazimizden
bir büyük kısmının bâdiye ve cibâl olması ve henüz her tarafda muntazam yol
bulunmaması i’tibârıyla yaralıların deve ve esterler sırtlarında mahfe ve tahterevân tarzında vesâ’it üzerinde nakline mute’allik ihtirâ’âtın bu gibi sergilerde
kemâl-i ehemmiyyet ve hayret ile seyr ettirilebileceğinde şübhe yoktur.
16- Ma’hûd Cagliari hâdise-i mü’essifesi üzerine Cenevre Beyne’l-milel
Komitesi tarafından vukû’ bulan teklîfe müteferri’ ve metin (60) raporda
münderic konferans karârı Hükûmet-i Seniyyece rehin-i kabûl olmakla ona
göre hareket edilmek üzere alâkadârâne beyân-ı ma’lûmât edilmelidir.
17- Konferansda bulunan murahhaslar mensûb oldukları Salîb-i Ahmer
cem’iyâtına mahsûs madalyaları ve işâretleri ta’lîk ederek her celsede o sûretle
isbât-ı vücûd eylemiş ve bu madalyaların isti’mâli her memleketde â’det ve
usûl hükmünü almış olduğundan bu noktayı daha fazla ehemmiyetle nazar-ı
dikkate alarak cem’iyetimizce te’sîsi tasavvur edilen madalya
ile ona â’id nizâmnâmenin bir ân evvel hükûmetin mazhar-ı müsâ’adesi
olmasına sarf-ı gayret edilmelidir.
18- Konferansın gelecek ictimâ’ına hükûmetimizi ârzû ettiğimiz ve lâyık olduğu kadar haysiyetle bir sûret-i müstahsenede iştirâk ettirmek esbâbını
şimdiden dûr u dirâz tedkîk ve te’emmül ile konferansa takdîm edilmesi icâb
eden mufassal ve müte’addid raporların ihzârı ve bit’-tercüme tab’ ettirilmesi,
hükûmet ve Hilâl-i Ahmer icrâ’âtına â’id ihsâ’iyyât tedâriki, hulâsa nazar-ı takdîri câlib her türlü tafsîlat-ı lâzımenin telfîk ve tertîbi gibi ihmâli gayr-ı câ’iz
mesâ’il ile tevaggul eylemek üzere şimdiden Bahriye ve Harbiye Nezâretleri
nâmına birer tabîb ile Hilâl-i Ahmer Cem’iyetinden müntehib birkaç a’zâdan
mürekkeb bir komisyon teşkîl edilmelidir.
19- Her yerde Salîb-i Ahmere mensûb gerek kadın ve erkek hasta bakıcı, gerek teskereci ve efrâd-ı sıhhiyye için husûsî üniformalar kabûl edilmiş
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olduğundan bizde de bu yolda her sınıfa mahsûs ahvâl ve şerâ’it-i rûhiyye-i
memleketle mütenâsib üniforma tertîb ve kabûl olunmak lâzım geldiğinden
bu husûs hakkında mutâla’ât ve tedkîkâtda bulunmak üzere bir komisyon-ı
mahsûs teşkîl edilmelidir.
(61) 20-Her yerde Salîb-i Ahmer cem’iyâtına her nev’ sevkiyâtdan ve ihtiyâcâtdan mukaddem me’mûrîn ve efrâd-ı sıhhiyye rabtı husûsunda ittihâz
olunan tedâbîr-i ma’kûleye mürâca’at lüzûmu bu sefer Hilâl-i Ahmer Cem’iyetinin meydân-ı ma’rekeye sevk eylemek istediği hey’et-i sıhhiyyenin ta’yîn ve
i’zâmında dûçâr olduğu müşkilâtla bir kat daha te’yid etmiştir. Binâ’en-’aleyh
Hilâl-i Ahmer Cem’iyeti sıhhiyye-i askeriyyeye mu’âvenet husûsunda tertîbine karâr vereceği ambulansların ve hastahânelerin adedine göre daha şimdiden
hey’et-i sıhhiyyenin ve efrâd-ı mu’âvinenin intihâbı ile iştigâl ve bu bâbda bir
program kabûl eylemelidir.
21- Hilâl-i Ahmerin te’mîn-i bekâsı ve her türlü terakkiyâta mazhariyeti
ancak Avrupa Salîb-i Ahmerlerinin idâresince tedkîkât-ı lâzımede bulunarak
memleketimizde de hemen aynıyla nakl ve tatbîki sâyesinde olabileceğinden Avrupa’da tahsîlde bulunan ve iktidâr ve fa’âliyeti ve ahlâk-ı hasenesi lede’t-tahkîk tebeyyün eden etıbbâ-yı askeriyye ve mülkiyyeden ve hatta tahsîlde
bulunup ilerleyen zevâtdan bir iki kişinin bu bâbda tavzîfi ile bu sâyede vukû’
bulacak masraflarının tazmîni veyâ bu yolda memâlik-i muhtelifede tedkîkât-ı
lâzımede bulunmak ve Hilâl-i Ahmer idâresini tenvîr eylemek üzere muktedir
ve fa’âl lisân-âşinâ bir tabîbin bir müddet-i muvakkata için Viyana, Berlin,
Fransa ve Salîb-i Ahmeri her cihetle şâyân-ı takdîr olan Rusya’da tedkîkât-ı
lâzımede bulunmak üzere i’zâmı muvâfıkdır zannındayım.
Ma’rûzat-ı sâlife Hilâl-i Ahmer Cem’iyetince ve makâmât-ı â’idesince
mazhar-ı nazar-ı kabûl ve iltifât olursa mütekaddimînin hadsiz hesâbsız tecârib ve tahariyyâtından en mantıkî bir tarzda istifâde yolunu bilen müte’ahhîrin-i müdebbireden olduğumuzu isbât ederek Salîb-i Ahmerlerin yarım asırlık
mahsûl-i mesâ’îsini birkaç senede ve hemen aynı (62) mertebe-i mükemmeliyyetde olmak şartıyla iktitâf muhakkak olduğunu ve Hilâl-i Ahmere edilecek
her hidmet ve mu’âvenetin asrımızın adamları olduğumuza hâdim delâ’il-i
fi’liyyenin en mü’essiri bulunduğunu hâtime-i makal olarak arz eylerim.
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