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Tῇ Eὐγενεστάτῃ κυρίᾳ ∆εσποίνῃ Παπαδοπούλου-Ἀνάτς, θυγατρὶ τῆς ἡµῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῇ, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.
Ἀσµένως πληροφορηθέντες τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου τῆς
ὑµετέρας Εὐγενείας περὶ τῆς ζωῆς, τῆς πολυσχιδοῦς κοινωνικῆς
δράσεως καὶ τῶν λαµπρῶν ἐπιτευγµάτων τοῦ ἀειµνήστου προπάππου ὑµῶν καὶ ἐκλεκτοῦ µέλους τῆς Ὁµογενείας, διακεκριµένου ἰατροῦ καὶ φιλανθρώπου Μάρκου Πιτσιπιοῦ τοῦ Ἀποστόλου (1824-1888), ὁ ὁποῖος ἐνεγράφη εἰς τὰς πλέον ἐνδόξους
δέλτους τῆς ἱστορίας ὡς Μάρκο Πασᾶς, προφρόνως παρέχοµεν
ὑµῖν τὴν αἰτηθεῖσαν εὐλογίαν τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Κέντρου διὰ τὴν
ἔκδοσιν.
Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, βλέπουσα ἀείποτε εἰς τὰ πρόσωπα τῶν
ἑκάστοτε δοκιµαζοµένων ἀνθρώπων, αὐτὸν τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Πίστεως ἡµῶν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν εἰπόντα “ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐµοὶ ἐποιήσατε” (Ματθ. κε΄, 40), δικαίως ἐγκαυχᾶται καὶ σεµνύνεται, διότι ἐκ
τῶν σπλάγχνων αὐτῆς ἀνεδείχθησαν προσωπικότητες τῆς ἐγνωσµένης ἀξίας, τῆς ἐµβελείας καὶ τῆς περιωπῆς τοῦ Μάρκου Πιτσιπιοῦ. Ὁ Μάρκο Πασᾶς, µὲ τὴν ἰατρικὴν ἐπιστηµοσύνην του,
τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήµατα καὶ τὴν ἀνεκτίµητον προσφοράν του
εἰς τὴν κοινωνίαν, δίχως διακρίσεις εἰς βάρος τῶν ἀσθενῶν ἐπὶ
τῇ βάσει τῶν κριτηρίων τῆς ἐθνικῆς καταγωγῆς, τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, τῆς γλώσσης, τοῦ φύλου καὶ τῆς πολιτισµικῆς
ταυτότητος αὐτῶν, ἀλλ’ ἔχων ὡς µόνον γνώµονα τὴν ἀνακούφισιν
παντὸς πάσχοντος καὶ ταλαιπωρουµένου συνανθρώπου, ἀνέδειξε τὰς ὑπηρεσίας τοῦ Γένους πρὸς τὴν Πόλιν ἡµῶν καὶ τὸν λαὸν
αὐτῆς, διακονήσας εὐόρκως, ἀόκνως καὶ ἀποτελεσµατικῶς, περὶ
τὰς τέσσαρας δεκαετίας τὴν ἐπιστήµην καὶ τὸν πολιτισµὸν καὶ
συµβαλὼν µεγάλως εἰς τὰ κοινά.
Ἐµπνευσθεὶς ὑπὸ τῆς ἱδρύσεως παρὰ τοῦ Ἑρρίκου Ντυνὰν
τοῦ ∆ιεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, συνέβαλεν, ὡς εἷς τῶν πρωτεργατῶν καὶ συνιδρυτῶν καὶ ὡς πρῶτος Πρόεδρος αὐτοῦ, εἰς τὴν
σύστασιν, ἐν ἔτει 1868, ἀντιστοίχου συνδέσµου ἐν τῇ Ὀθωµανικῇ
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Αὐτοκρατορίᾳ, τοῦ πυρῆνος τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡµισελήνου, µὲ σκοπὸν
τὴν προστασίαν τοῦ ὑψίστου ἀγαθοῦ τῆς ὑγιείας, τὴν περιφρούρησιν
τοῦ θείου δώρου τῆς ζωῆς καὶ τὴν προάσπισιν τοῦ σεβασµοῦ πρὸς τὴν
ἀξιοπρέπειαν παντὸς ἀνθρωπίνου πλάσµατος.
Ὁ χαρισµατικὸς ἰατρός, ὁ διακεκριµένος καθηγητής, ὁ διευθυντὴς
τῶν στρατιωτικῶν νοσοκοµείων τῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ ἀρχίατρος παρὰ
τῇ Ὑψηλῇ Πύλῃ καὶ θεράπων ἰατρὸς τοῦ Σουλτάνου Ἀµπντουλαζίζ,
εἶχεν ἰδιαιτέραν εὐαισθησίαν διὰ τὸν πόνον καὶ εὐήκοον οὖς διὰ τὰ
αἰτήµατα τῶν συγχρόνων του, καί, ὁµοῦ µετὰ τῆς ἰατρικῆς ἀρωγῆς,
παρεῖχεν ὁλοπρόθυµον προσωπικὴν στήριξιν. Ἡ ἀναφορὰ εἰς τὸ φωτεινὸν αὐτοῦ παράδειγµα καὶ τὴν ἀγαθοποιίαν του λειτουργεῖ µέχρι
καὶ τῆς σήµερον ὡς σύµβολον διὰ τὴν δύναµιν τῆς ἀγάπης καὶ ὡς πηγὴ
ἐµπνεύσεως διὰ τὴν θεµελίωσιν µιᾶς κοινωνίας ἀλληλεγγύης.
Συγχαίροντες τῇ ὑµετέρᾳ Εὐγενείᾳ διὰ τὴν πρωτοβουλίαν καὶ
εὐθύνην συγκροτήσεως τοῦ ἀνὰ χεῖρας τόµου, ἡ ἔκδοσις τοῦ ὁποίου
συµπίπτει µὲ τὴν συµπλήρωσιν 130 χρόνων ἀπὸ τῆς ἐκδηµίας τοῦ περιωνύµου προπάππου ὑµῶν, καί, ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ, ἐπαναφέρει εἰς τὴν µνήµην τῶν συγχρόνων τὰ κατορθώµατα καὶ τὴν πλουσίαν
προσφορὰν τῆς ἐνταῦθα Ὁµογενείας εἰς τὸν δηµόσιον βίον, τὴν ἰατρικὴν καὶ τὸν ἀνθρωπισµόν, ἀπονέµοµεν ὑµῖν καὶ τοῖς οἰκείοις ὑµῶν τὰς
πατρικὰς εὐχὰς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡµῶν εὐλογίαν, ἐπικαλούµενοι
ἐφ’ ὑµᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς µέλλοντας ἐνδιατρίβειν εἰς τὰς σελίδας τοῦ παρόντος βιβλίου τὸ ἀµέτρητον ἔλεος τοῦ ἀγαθοδότου Θεοῦ.
΄
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βιη΄ Φεβρουαρίου ι΄

SAYIN PATRİK BARTHOLOMEOS’UN
MEKTUBUNUN TERCÜMESİ
Tanrı katında sevgili evlâdımız Sayın Despina Papadopulu-Anaç, Tanrı’nın lütuf ve selâmeti üzerinize olsun.
Değerli şahsınızın, çok yönlü toplumsal çalışmalara ve büyük başarılara imza atmış, Cemaatimizin seçkin üyelerinden, tarihin şanlı sayfalarına Marko Paşa olarak geçmiş bulunan merhum büyük dedeniz, tanınmış doktor ve hayırsever Apostolos oğlu Markos Pitsipios (1824-1888)
hakkında kaleme aldığı eserin tamamlandığını memnuniyetle öğrenmiş
bulunmaktayız.
Ana Kilise, sınanan her insanın şahsında “en basit kardeşlerimden biri
için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz” (Matheos 25, 40) diyen inancımızın önderi Mesih İsa Efendimizi görmekte ve kendi bağrından çıkan
Markos Pitsipios gibi toplum nezdinde tartışılmaz değere sahip özel şahsiyetleriyle haklı olarak övünmekte, iftihar etmektedir. Marko Paşa, tıbbî
bilimselliği, hayırseverliği ve hastalar aleyhine milliyet, din inanç, dil, cins
veya toplumsal statü ayırımı yapmaksızın; cefakârlara, acı çeken hastalarına şifa olmak gayesiyle sebatla, yorulmak bilmez çalışkanlığıyla Rum Cemaati’nin, İstanbul’a ve onun halkına hizmetlerinin güzel bir örneği olmuş;
kırk yıl boyunca sürdürdüğü meslekî hayatında bilime, medeniyete ve kamuya paha biçilmez hizmetlerde bulunmuştur.
Büyük bir nimet olan sağlığın korunması, kutsal bir lütuf olan hayatın muhafazası ve insanoğlunun saygınlığının savunulması için Jean Henry Dunant tarafından kurulan Uluslararası Kızılhaç’tan ilham alarak 1868
yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda benzer yapıda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kurulması için çalışan öncülerden, kurucularından ve de ilk başkanı
olmuştur.
Karizmatik doktor, çok tanınmış bir profesör, imparatorluk askerî hastaneleri yöneticisi, Babıâli başhekimi, Sultan Abdülaziz’in özel doktoru
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Marko Paşa’nın dertli insana karşı özel bir hassasiyeti vardı ve çağdaşlarının dertlerini dinler, tıbbî tedavi sonrasında da manevî desteğini istekle sürdürürdü. Onun bu parlak örneği ve hayırseverliği bugün bile sevginin gücünü ve onun toplumsal dayanışmaya zemin sağlamadaki önemini
sembolize etmektedir.
Eser, günümüz okuyucusuna, Marko Paşa’nın şahsında, İstanbul Rum
Cemaati’nin bilimsel başarılarını, tıp ve hayırseverlik sahalarındaki kamu
yaşantısına zengin katkılarını tekrar hatırlama imkânı sunmaktadır. Değerli şahsınızı, yayımı merhum büyük dedenizin ölümünün 130. yılına denk
düşen bu eseri kaleme alma insiyatifi ve sorumluluk duygunuz için tebrik
eder, size kalbî iyi dileklerimiz ve hayır dualarımızı iletir, kitabın okuyucularına da Tanrı’nın sınırsız şefaatini dileriz.

10 Şubat 2018
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ÖZGEÇMİŞ
Anne tarafından Marko Paşa’nın torun kızı olan Despina Anaç, 1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1965 yılından
beri Atina’da yaşayan Anaç, evli, iki kız ve bir erkek çocuğu ile dört erkek, iki de kız torunu bulunuyor. Oğlu, büyük
dedeleri Marko Paşa’nın hatırasını yaşatmak ve ona karşı
saygısını göstermek için erkek çocuğuna Marko adını verdi.
Despina Anaç, 37 senedir medikal ürünleri ile ilgili ihracat,
ithalat ve üretimle iştigal eden aile şirketini yönetiyor.
Anaç, büyük dedesi Marko Paşa’ya ve tarihe karşı ilgi ve
saygısını göstermek için 15 yıl önce bu araştırmaya başladı.
Bu süreçte, Paşa hakkında yazılan tarihî kitaplar ile resmî
devlet arşivlerinden yararlandı. Nihayet Marko Paşa’nın
hayatıyla ilgili elde edilen tarihî belgeler ile bazı uzmanların
bilgilerine dayanarak bu kitabı derleyip yazdı.
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TAKDİM

İ

nsanlık tarihi doğal seyri boyunca zaman zaman sıkışmalar yaşamıştır. Bu dönemler tarih defterinin sayfalarında siyah lekeler bırakır, çünkü insanlığın kriz dönemlerine rast
gelmiştir. Sonra karanlığın içinden bir ışık doğar ve o ışık her yeri kuşatır. Tıpkı Solferino
Savaşı tüm şiddetiyle sürerken Henry Dunant’ın zihninde beliren ışık gibi. Dunant’ın Solferino Savaşı esnasında hafızasına kazınan tanıklıklar Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi’nin
doğuşuna vesile olmuştu. Nihayet bugün bu hareket, yeryüzündeki en büyük insani ağ olarak dünyanın 191 ülkesindeki ulusal dernekler eliyle iyiliği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Türk Kızılay’ın ilk kuruluşu da yine insani krizlerin yoğun yaşandığı, tarihin sıkışmış bir
dönemde “Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adıyla olmuştu. Bir grup idealist Osmanlı hekiminin savaş alanında yaralanan ve hasta düşen askerlere
yardım etmek ülküsünden doğmuştu bugünün Kızılay’ı. Ve o günlerden bu günlere “isimsiz
kahramanları”; cefakâr çalışanları, gönüllüleri ve destekçileri sayesinde geldi. O dönemde
iyiliğin ateşini ilk yakan Hilâl-i Ahmer kahramanları bugün hala unutulmadı.
Apostolos oğlu Marko Pitsipios, nam-ı diğer Marko Paşa, ülkemizdeki iyilik meşalesini
ilk ateşleyen isim oldu. Bugün dünyadaki en önemli insani yardım aktörlerinden biri olan
Türk Kızılay’ın kurucusu, kırmızı hilalin banisi olarak tarih sahnesine çıkmıştı. Marko Paşa ile
birlikte Kırımlı Dr. Aziz Bey, Dr. Abdullah Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa meşaleyi ateşleyen diğer isimlerdi. Kuruluş aşamasında, Dr. Abdullah Bey’in ısrarlı girişimleri sonunda Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın konuya ilgisi uyanmış, Kırımlı Dr. Aziz Bey’in de çabalarıyla daha
sonra Hilâl-i Ahmer’e evrilecek olan Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet
Cemiyeti Marko Paşa’nın başkanlığında kurulmuş oldu.
1868’de başlayan iyilik koşusunun meşalesi en zorlu koşullarda yerine getirilen ulvi
hizmetler sayesinde elden ele bugünlere geldi. Tarihin seyri öyle bir hal aldı ki meşalenin
ateşinin söndüğü dönemler dahi oldu. Ama bu meşaleyi yeniden ateşleyen iyi yürekler hep
vardı. Koşu yeniden başladı. Alevler daha da büyüdü. Tıpkı ilk kuruluşunun ardından imkansızlıklarla baş edemeyerek sessizliğe gömülen Cemiyet’in 1877’de Hilâl-i Ahmer ismiyle
yeniden tarih sahnesine çıkışı gibi. Bu kez meşaleyi yeniden ateşleyen isim Meclis-i Umuru
Sıhhiye İkinci Reisi Hacı Arif Bey idi. İyiliği hâkim kılma mücadelesi tüm zorluklara rağmen
bir buçuk asrı geçen bir süredir devam ediyor.
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Marko Paşa’nın çıktığı yolun menzili nihayet günümüze uzandı. Geleceğe yönelen Türk
Kızılay dün olduğu gibi bugün de insan ıstırabını dindirmek ülküsüyle koşusuna devam ediyor. Meşaleyi ilk yakanlardan aldığımız ilhamla devraldığımız kırmızı hilalli bayrağı daha
ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli çabalar sarf ederek
sevgili dedesinin hatırasını yaşatan ve biz yeni nesil Kızılaycılara ilham olacak bu kıymetli
eseri ortaya koyan Despina Anaç Hanımefendi’ye en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Çalışmanın yeni ufuklar açarak, Kızılay’ın tarihi kahramanlarının günümüze taşınması adına
yapılacak yeni çalışmalar için ilham kaynağı olmasını umuyorum.
									
Dr. Kerem Kınık
									Kızılay Genel Başkanı
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Osmanlıca bir gazetede yayınlanan Marko Paşa'nın
fotoğrafının altında şöyle yazıyordu:
"Müteveffa Marko Paşa"

Osmanlıca yazı: Marko Paşa
Osmanlı askerî tabiplerinden olan Apostol oğlu
Marko Pitsipios, Osmanlı asker kıyafeti ve fesiyle
görülüyor.

Marko Pitsipios’un olgunluk dönemi
fotoğrafından yola çıkılarak yapılmış bir
kara kalem portre çalışması.
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ÖNSÖZ

B

üyük dedem Marko Paşa’nın adına derleyip hazırladığım bu kitaba, onu hürmetle
anarak başlamak isterim. Bu çalışmayla onun hayatı, eserleri ve yaşamış olduğu dönem hakkında sizlere teferruatlı bilgiler vermeye gayret ettim. İsmi efsaneler arasına karışan Marko Paşa’nın gerçek şahsî ve tarihî kişiliğine ilişkin öldüğü 1888 senesinden
bugüne kadar hiç bilinmeyen ve yazılmayan hakikatleri yazarak, Büyük Dedemin hayatına
ışık tutmaya çalıştım.
Resmi belgelere dayanarak ifade edeyim ki, Marko Paşa’nın ailesi 1627 senesinden beri
Sakız (Chios) Αdası’nda yaşıyordu. Ancak aile, 1822 senesinde Sakız Αdası’ndan göç edip Siros Αdası’na yerleşti. Marko Paşa’nın babasının adı Apostol, soy (sülale) adı ise Pitsipios’tu.
Zengin bir tüccar olan babası, politika ve bankerlikle de uğraşıyordu.
Marko, 1824 yılında Siros Αdası'nda doğdu. Yorgi adında bir erkek, Evridiki adında bir
kız kardeşi vardı. Daha küçük yaşta okumayı seven bir çocuk olarak fark edildi. O yaşlardan
itibaren en büyük hayali doktor olmaktı. İlk ve orta öğrenimini Siros Adası’nda tamamlayan
Marko 13 yaşında iken, 1837’de babası vefat etti. Ailenin bu büyük kaybına rağmen bütün
çocuklar okullarına devam etti.
Siros Αdası okul arşivlerinden elde ettiğim bilgiler, 1837 ile 1842 yılları arasında, Marko
ve kardeşi Yorgi’nin burada öğrenci olarak bulunduklarını, küçük Marko’nun 1841 yılında
mezun olduğunu gösteriyor. Marko’nun mezuniyetinden sonra aile, adadan ayrılarak İstanbul’a göç etti. Büyük ihtimal, bu göçte Marko’nun çocukluk rüyasının etkisi büyüktü.
Çünkü, küçük Marko, bu göçle çocuk yaşta kurduğu doktor olma hayaline kavuşabilecekti.
Bu hayal, sonunda gerçekleşti ve Marko 1939 tarihinde kurulmuş olan Mekteb-i Tıbbiye-i
Şâhâne’ye kaydını yaptırdı.
Apostol oğlu Marko 1851’de Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’den (Tıp Fakültesi’nden) askerî
hekim rütbesi ile mezun oldu. Mezun olur olmaz da Mektebin Cerrahi Kliniği Şefliğine atandı. Daha sonra Mekteb-i Tıbbiye’de Eczacılık Bölümü kurulunca, Marko Paşa bu bölümde
de ders vermeye başladı. Döneminin yetenekli cerrahlarından biri olan Marko Paşa, bitkiler
konusunda da eğitimli ve deneyimli bir hekimdi.
1861’de Sultan Abdülaziz tarafından Sertabib-i Hazret-i Şehriyârî (Saray Başhekimi) olarak tayin edilen Marko Paşa, aynı dönemde Saray eczanelerinin yöneticiliğine de getirildi.
Bugüne intikal eden Osmanlı beratlarına göre aynı dönemde Askerî Hastaneler Yöneticisi ve Genel Hastaneler Bakanıydı. Çok yetenekli ve iyi bir hekim olmasından dolayı da
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ferikliğe (tümgeneralliğe) yükseltilen ilk hekim olma hakkını kazandı. Artık kendisine ‘Paşa’
diye hitap edilecekti.
Marko Paşa 1868’de Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti’nin kuruluşunda rol oynadı ve ilk
başkanı oldu. Ayrıca 1871 senesinde Mekteb-i Tıbbiye’ye nazır (rektör) oldu. Nazırlığı boyunca öğrencileri koruyan, onları himaye eden bir idarecilik sergiledi. Eldeki bilgiler Mekteb-i Τıbbiye’nin yöneticileri arasında sadece Marko Paşa’nın 17 sene süreyle bu görevde
kaldığını ve başarı ile bu ilim müessesesini idare ettiğini gösteriyor.
1876 senesinde Meclis-i Âyan üyeliğine atanan Marko Paşa, 2 Kasım 1888 senesinde
gözlerini hayata kapadı. Tıbbiye’den mezun olduğu 1851 yılından vefat ettiği 1888 senesine
kadar geçen 37 yıl boyunca üç Osmanlı sultanına hizmet eden Marko Paşa, Osmanlı’nın o
tarihlerdeki en yüksek rütbeli ve en yetkili hekimi oldu.
Marko Paşa, Türk halkının gönlünde de taht kurdu. “Derdini Marko Paşa’ya anlat” deyimi Türk halkı arasında en çok bilinen deyimlerden biri haline geldi. Birçok kişinin sandığının
aksine Marko Paşa bir hukukçu değildi. Ama o bilgili, çok sabırlı ve tanınmış bir hekimdi.
Akıllı ve yardımsever davranışlarıyla bir yandan kendini öğrencilerine sevdirdi, bir yandan
da Saraya sadakatle hizmet edip zorlu yöneticilik vazifesini yıllarca başarıyla yürüttü.
“Derdini Marko Paşa’ya anlat” tabiri o kadar yayıldı, o kadar kök budak saldı ki adeta bir
darb-ı mesel halini aldı ve Marko Paşa efsanesinin oluşmasını sağladı. Onun kısa yaşamını
incelerken rastladığımız en önemli özellikleri ‘hazır cevap, mizahı seven, yardımsever, hastaları uzun uzun sabırla dinleyen, dertlerine tıbbî yönden yardımcı olmakla birlikte onlara
manevî huzur ve rahatlık vermeye de özen gösteren’ biri olma, bu deyimin doğuş nedeniydi. Çünkü o öğrencilerin ya da hastalarının dışında halkın da şikayetlerine, dertlerine
kulak veren bir kişiydi. Bu özellikleri ama özellikle de uzun uzun sabırla dinlemesi sebebiyle
Marko Paşa’nın ünü halk arasında iyice yayıldı. Halk da zamanla ‘yakınmalarını dinleyecek
kimsenin olmadığını’ vurgulamak için ‘Git, derdini Marko Paşa’ya anlat’ demeye başladı.
Böylece bu demeler, bir süre sonra deyim halini aldı.
Sonuç itibariyle Marko Paşa, tüm yönleriyle, kültürümüzde ve eğitim hayatımızda derin
izler bırakmış bir kişiydi. Marko Paşa’yı saygıyla anıyoruz.
Despina Anaç
Torun Kızı
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I.
BÖLÜM

MARKO PAŞA’NIN AİLE DURUMU

Βu sayfada, Sakız (Chios) Adası’nın tarihini anlatan 1923 tarihli

«Sakız’ın Tarihi» adlı kitabın ilk sayfası görülüyor. Bu kitabın 446447 sayfalarında Marko Paşa’nın soy adının Pitsipios olduğu ve
ailesinin 1627 senesinden beri Sakız Adası’nda yaşadığı belirtilerek,
aile fertleri ile akrabalarının isimleri veriliyor.
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1923 tarihinde basılan Sakız’ın Tarihi adlı kitabın 446.

sayfasında Marko Paşa’nın soyunun dayandığı Pitsipios
sülalesi hakkında teferruatlı bilgi veriliyor.

a

24

c

Ayrıca Sakız’ın Tarihi adlı kitabın 447. sayfasında da bir
önceki sayfada verilmeye başlanan Pitsipios sülalesinin
detaylı isim bilgilerinin kaydı devam ediyor.
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Sakız (Chios) Adası'nın Osmanlı döneminde çizilip basılan haritası.
Üzerinde şu Osmanlıca bilgiler yer alıyor: [Sakız Adası / Mesahası
(yüzölçümü) 826 kilometre murabbaı (kilometrekare).] Çeşme ile
Sakız Adası arasındaki boğaza 'Yalan Boğazı' ismi verilirken, adanın
diğer tarafında ise 'Adalar Denizi' ibaresi yer alıyor.
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Siros Adası'nın Piri Reis'in elinden çıkan 1525 tarihli haritasında limanın hemen
girişinde 'Eşek Adası' ile 'Akça Ada' görülürken limana nazır olan 'San Marino
Kilisesi' de alımlı bir şekilde resmedilmişti.
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MARKO PAŞA’NIN HAYATI, AİLESİ VE OKUL YILLARI

Apostol oğlu Marko Pitsipios, 1824 senesinde Siros Adası’nda dünyaya geldi.
Biri kız, diğeri erkek iki kardeşi vardı. Kız kardeşi Evridiki,
Samos Adası’nın Prensi Miltiadi Aristarhi ile evlendi.
Erkek kardeşi Yorgi Pitsipios ise Romanya’da yaşadı ve orada öldü.

Siros Adası’nın Belediye Kütüphanesi Arşivi’nde

Marko’nun babasının kaydı da bulunuyor ve babası Apostol’un
1837 senesinde vefat ettiği yazıyor (sağ sayfada).
Babası öldüğünde Marko Pitsipios, henüz 13 yaşındaydı.
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Siros Adası Okul Arşivi kayıtlarında küçük Marko’nun 1837-1838 senelerinde okul

öğrencileri arasında yer aldığı bilgisine ulaşılabiliyor. Burada çok önemli bir bilgi
daha bulunuyor. Okul kayıt defterinin soldan sekizinci sütununda küçük Marko’nun
okula yazıldığı gün “derslerini okuyacağına, okulda iyi davranacağına ve hocalarının
söylediklerini dinleyeceğine” dair yazılı söz verip bunu imzası ile teyit ettiği görülüyor.
Aynı arşiv araştırmalarının ortaya koyduğuna göre her öğrenci bu sözü veriyordu. Üstelik
öğrenciler, her sene okula yazıldıklarında ya da kayıtlarını yenilediklerinde bu ahitlerini
tekrarlıyorlardı. Bu kayıtlardan Küçük Marko’nun babasının mesleğinin politikacı olduğunu
(baba mesleğinin yazılı olduğu soldan üçüncü sütunda) öğreniyoruz. Demek ki baba
Apostol, adanın önde gelen siyasetçilerinden biriydi.
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Küçük Marko’nun Siros Adası’nda okuduğu mektebin bir başka dönem kayıt defteri de
onun 1839-1840 senelerinde de öğrenci olduğunu ispatlıyordu. Ancak bu kez bir fark
vardı. ‘Baba mesleği’ sütununda politikacı yerine artık ‘tüccar’ ifadesi bulunuyordu.
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Aynı yıla ait okul kayıt defteri, Marko Paşa’nın erkek kardeşi Yorgi Pitsipios’un onunla

birlikte 1839-1840 senelerinde aynı okulda öğrenci olarak eğitim gördüğünü gösteriyor.
Yorgi’nin kayıtlarında da babası Apostol’un mesleği, ‘Baba Mesleği’ sütununda ‘tüccar’
olarak belirtilmişti.
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1840-1841 eğitim öğretim dönemine ait Siros Adası Okul Kayıt Defteri'ne göre, Marko

Pitsipios’un bu okuldaki son yılı idi ve bu dönemi bitirdikten sonra okuldan mezun
olmuştu. Bir önceki dönemdeki gibi Marko ve Yorgi, kayıtlarda birlikte görünüyor, yani
birlikte okuyorlardı. Babalarının mesleği ise bu kez “banker” olarak yazılmıştı. Böylece
okul kayıtlarına göre Marko’nun babasının hem tüccar, hem politikacı, hem de banker
olduğu görülüyordu. Bu da baba Apostol’un Siros Adası’nın saygın ve önde gelen bir ismi
olduğunu ortaya koyuyordu.
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Okul Arşivlerindeki son kayıt ise 1841-1842 dönemine ve kardeşi Yorgi Pitsipios’a ait.
Buna göre erkek kardeşi, Marko’dan sonra bir sene daha okula devam etmişti. Okulun
mutad bilgi formuna göre baba Apostol’um mesleği tekrar “tüccar” olarak kayıt altına
alınmıştı.
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(B(
MARKO PAŞA’NIN MEKTEB-İ TIBBİYE YILLARI

K

üçük Marko, 1841 yılında okulu bitirince, aile hep birlikte Siros Adası’ndan İstanbul’a
taşınmaya karar verdi. Pitsipios Ailesi'nin geleceğinde önemli bir kırılma noktası olan
bu kararın alınmasına, küçük Marko’nun doktor olma hayali sebep olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu’nun tek tıp fakültesi İstanbul’daydı, o halde başkente taşınmak gerekiyordu.
Vakit kaybedilmeden, Marko’nun tıbbiyeye kaydının yapılabilmesi için ilk vapura binildi ve
İstanbul’un yolu tutuldu.
Marko’nun okuyacağı ve Avrupaî usûldeki ilk tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye, Sultan II.
Mahmud tarafından 14 Mart 1827 yılında, belgelerde geçen ismiyle Tıbhâne-i Âmire ve Dârüttıbb-ı Âmire adıyla kuruldu. Aslında okulun açılışı, Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi’nin
önerisi ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’ye hizmet edecek tabip ve cerrahların yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmişti. Halen bu fakültenin kuruluşu, her sene Türkiye’de
tıp bayramı olarak kutlanır. Askerî ve sivil tabipler beraberce eğitim gördüğü bu okulda,
ülkenin ihtiyacı olan eczacı, baytar ve dişçiler de yetiştirildi. Şehzadebaşı’ndaki mektepte
eğitim gören talebeler, tatbikat hastanesinde staj görürlerdi. Tatbikat hastanesi, 1832’de
Topkapı Sarayı sahilindeki Hastalar Odası’nda kurulan Asâkir-i Hassa-i Şâhâne Cerrahhânesi
idi. Tatbikatın burada yapılması kararı, Mekteb-i Tıbbiye Nâzırı Abdülhak Molla’nın cerrah
adaylarının Gülhane’deki hastahanede pratik yapmalarının daha iyi olacağına dair raporu
üzerine alınmıştı. Günümüzde Gülhane Parkı içinde yer alan, o dönem Topkapı Sarayı bahçesi içindeki bu yapı, hâlâ aynı yerde mevcudiyetini devam ettiriyor.
Hekimbaşı ve mektep nâzırı Ahmed Necib Efendi’nin yeni bir binaya ihtiyaç duyulduğuna
dair raporu üzerine mektep, Ekim 1838’de Galatasaray’daki Enderun Ağaları Mektebi’ne
taşındı. Bu arada II. Mahmud’un iradesiyle Viyana’dan getirtilen Karl Ambros Bernard okulda ders vermeye başladı. II. Mahmud’un 14 Mayıs 1839’da mektebi ziyareti üzerine ve
padişahın “Adlî” mahlasına nisbetle Mekteb-i Tıbbiye-i Adliyye-i Şâhâne olan okulun adı
diplomalarda “L’Ecole Adliyée Impériale de Médecine” şeklinde yazıldı. Avrupaî eğitim ve
isim, mektebe büyük bir prestij kazandırdı, neredeyse dönemin tüm gençleri burada eğitim
görmeye meyilli hale geldi. Marko’nun hayali de bu rüya mektep de okumaktı.
Sultan Abdülmecid, Mekteb-i Tıbbiye ile yakından ilgilenir; sene sonundaki imtihanları
bizzat takip ederdi. Avrupa’da bazılarının fakülteyi küçümsediğini duyunca, 1847 yılında
mezunları Viyana’ya gönderdi. Buradaki meşhur hocaların huzurunda yapılan bitirme imtihanlarına giren Tıbbiye öğrencileri büyük muvaffakiyet kazandılar. Böylece İstanbul’daki
Mekteb-i Tıbbiye’nin, Avrupa ayarında tıp tahsili verdiği ispatlanmış oldu.
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Bu okul Osmanlıcılık ideali çevresinde açılan yüksek eğitim kurumlarından biriydi ve giderek gelişti. Sultan II. Abdülhamid Han zamanında dünyanın en ileri gelen tıp fakültelerinden
biri haline geldi. 1845-1846 ders yıllarına kadar Mektebin üç yılı lise ve dört yılı da fakülte
seviyesinde idi. Bu yıllarda öğretim süresi on yıla çıkarıldı. Talebelerin her ihtiyacı mektep
tarafından karşılanır; sivil talebeler askerlikten muaf tutulurdu. Fransızca, Arapça, Farsça ve
dinî ilimler de okutulan dersler arasındaydı.
Dünyanın her köşesinden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü bu mektepte, ders veren hocaların çoğu Avrupa’dan gelmiş veya burada yetişmiş ünlü doktorlardı. Ayrıca burada okuyanlar, araştırmaları için her talebeye bir mikroskop verildiğini, hatıralarında anlatırlar. Bu
prestij sağlayıcı özellikleriyle doktorluk, kâtiplik ve subaylıkla beraber zamanın en popüler
mesleklerinden biri haline geldi. O zamana kadar küçük görülen ve sadece gayrımüslimlerin tercih ettiği doktorluk mesleği, Müslümanlar arasında da yayıldı.
Mekteb-i Tıbbiye’yi gezen yabancı seyyahlar, diplomatlar ve ilim adamları bu okul için hayranlıklarını ifade etmekten kendilerini alamıyordı. Sultan II. Abdülhamid, Şam gibi büyük
merkezlerde tıbbiye mektebi açtırdığı gibi, yeni hastaneler yaptırarak halk sağlığına mühim
hizmette bulundu. Küçükken bulaşıcı bir hastalıktan (difteri) ateşlenerek vefat eden kızının
(Hatice Sultan) hatırasına Şişli’de yaptırdığı Hamidiye Etfal Hastanesi de bunlardan biriydi
ve hâlâ faaliyettedir.
Marko Paşa mezun olduğu Mekteb-i Tıbbiye’de eczacılık branşında dersler de verdi. O dönem eczacılık okulunda Stefanos ve Konstantin Karatodori, Sarandis Arhigenis, Stavrakis
Aristarhis ve Spiridon Mavrogenis gibi ders veren ünlü doktorlar da vardı. 1868 yılında yayınlanan L’indicateur Constantinopolitain Guide Commercial kitabında “İstanbul’daki eczacılık okulu” hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.
***
Marko Pitsipios, 10 sene okuduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’den 1851 yılında askeri doktor
olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrası okulun Cerrahî Kliniğine şef olarak atandı. Oldukça
yetenekli bir doktor olan Marko, Paşa rütbesine yükseltilen ilk tabip oldu. Cerrahi ve botanoloji bilgisi çok yüksekti. Bu konuya ilişkin ilerleyen sayfalarda, Osmanlı arşiv belgelerine
dayalı bilgiler verilecek.
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MARKO PAŞA’NIN BOTANİK ARAŞTIRMALARI

Döneminin en önemli, bilgili ve uzman cerrahlarından biri kabul edilen Marko Paşa,

tıbbî bitkiler konusunda eğitimli ve deneyimli bir hekimdi. Osmanlı arşivlerinden elde edilen
belgeler, onun botanik ilmiyle ilgisinin bir meraktan öte bir uzman olduğunu ispatlıyordu.
BOA - A.DVN.UM.277.65-1

Belgenin Osmanlıca metni:
“Hüdâvendigâr (Bursa) Valisi Hazretlerine,
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i Nebat Muallimi Miralay Doktor Marko Bey tebdil-i hava
zımnında ve İlm-i Nebâtâta lazım olan bazı şeyleri toplamak ve bazı görebildiği madenî
sulara bakmak üzere bu kere o tarafa azimet etmiş ve kendisi şâyân-ı müraat bulunmuş
olmakla mumaileyhin vaki olacak umûr ve hususunda muâvenet ve teshilat-ı mukteziye ve
hakkında dahi hürmet ve riâyet-ı lâyıkanın ifâsı hususuna himem-i behiyeleri derkâr buyrulmak siyakında şukka. 8 Nisan 1857 [13 Şaban 1273]”.
T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

A.}MKT.UM.00277.00065.001
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BOA - A.DVN.UM.277.65-3

Belgenin Osmanlıca metni:
“Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne muallimlerinden İlm-i Nebat Muallimi izzetlü Miralay Doktor Marko Bey kulları bu kere bil-icab hem tebdil-i hava eylemek ve hem de İlm-i Nebâtâta
lazım olan bazı şeyleri toplamak ve bazı görebildiği madeni sulara bakmak üzere Mahruse-i
Bursa’ya azimet edecek olduğundan ve doktor-ı mumaileyh kullarına oraca olacak muavenet-i lâzımenin ifâsını âmir Bursa Valisi devletlü Paşa hazretlerine hitaben bir kıta fermanname-i sâmi-i cenâb-ı sadaret-penâhilerinin tastir ve ihsan buyrulması…” 8 Nisan 1857 [13
Şaban 1273]”.

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

A.}MKT.UM.00277.00065.002

Belge hakkında not: Bir önceki metnin içeriğiyle aynı olan bu belge, konu hakkında padişaha bilgi takdim ederek, Bursa Valisi tarafından gerekli önlemlerin alınıp lazım gelen kolaylığın gösterilmesi konusunda padişah iradesi çıkartıyordu.
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MARKO PAŞA'NIN MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE’NİN ECZACILIK OKULUNDA
DERS VERDİĞİNİ GÖSTEREN KİTAP

İstanbul Ticaret Kılavuzu 1868 (British Library).

Raphael Cervati ve N. C. Sargologo tarafından Avrupalı tüccarlar için hazırlanan

“L’indicateur Constantinopolitain Guide Commercial”1 kitabında Marko Paşa’nın Mekteb-i
Tıbbiye-i Şâhâne’nin Eczacılık Okulunda ders verdiği kaydediliyor.
1 Bu kitap, Özege’nin kayıtlarına göre İstanbul’da 1868’de G. B. Pagano Matbaası tarafından 232 sayfa, Türkçe-Fransızca olarak yayınlanmıştı. Kapakta Fransızca başlığın yanı sıra “Tarif-i Darüsseâde Rehnümâ-yı Ticaret” şeklinde Osmanlıca başlık ile Osmanlıca yazar bilgileri de bulunuyordu.
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MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞÂHÂNE’NİN KULLANDIĞI
BAZI BİNALARIN FOTOĞRAFLARI

1838’de Galatasaray’daki Enderun Ağaları Mektebi’ne taşınan Mekteb-i Tıbbiye’de birçok
birimlerin yanı sıra Padişah odası da bulunurdu. Sultan Abdülmecid, döneminde hem okula
önem vermiş, hem de ziyaret etmişti. Yukarıdaki çizimde, bu ziyaretlerin birinde kapıdan çıkışı
resmediliyor. Kapının üzerinde, “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliyye” yazıyor.
[“İstanbul Tıp Fakültesi Tarihine Bakış”, Prof. Dr. Nuran Yıldırım]

1848’de Galatasaray’daki Mekteb-i Tıbbiye binası yanınca eğitimlere, Mühendishâne-i Berrî-i
Hümâyun olarak kullanılan Halıcıoğlu’ndaki Humbarahâne’nin bir kısmında devam edildi.
[“İstanbul Tıp Fakültesi Tarihine Bakış”, Prof. Dr. Nuran Yıldırım]
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Mekteb-i Tıbbiye, 1866’da Sirkeci’deki Demirkapı Kışlası’na nakledildi.
1873’te tekrar Galatasaray’a dönüldüyse de 1876’da tekrar Demirkapı Kışlası’na geçildi.
Demirkapı Kışlası, uzun yıllar tıp mektebine ev sahipliği yaptı [Taşkışla].
Fotoğraftaki Osmanlıca yazı: “Mekteb-i Harbiye-i Tıbbiye-i Şâhâneleri Nizamiye Kapısı”

“... Fakat Demirkapı Kışlası genişletilmeye elverişli değildi. Bir süre önce Galatasaray’daki yanık bina tamir edilmiş ve Mekteb-i Sultani’ye (Galatasaray Lisesine) verilmişti. 30
Eylül 1873 günlü iradeyle Sirkeci’deki Tıbbiye ile Mekteb-i Sultani’nin yer değiştirmesi emredildi. Yeniden Galatasaray’a taşınmak muallimleri ve öğrencileri çok memnun
etmişti. Okul Nazırı, Marko Paşa aracılığıyla Padişah’a bir teşekkür mazbatası hazırlar.
1876’da iki okul yeniden yer değiştirdi ve Tıbbiye yeniden Demirkapı’ya döndü”.
[“İstanbul Tıp Fakültesi Tarihine Bakış”, Prof. Dr. Nuran Yıldırım]
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M

MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞÂHÂNE’NİN HAYDARPAŞA’YA NAKLİ

ekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin Haydarpaşa’daki binası, Sultan II. Abdülhamid tarafından İstanbul Güzel Sanatlar Mektebi hocalarından mimar Alexandre Vallaury ve
İtalya’dan özel olarak davet edilen Raimondo d’Aronco’ya yaptırıldı. İki ünlü mimarın oryantalist üslupta inşa ettiği bu emsalsiz binanın zemininde yer alan ve bir tarafı caddeye,
diğer tarafı da denize bakan en güzel odalardan birisi mescit olarak tanzim edilmişti. Bugün
toplantı salonu olarak kullanılan bu odanın duvarlarında hâlâ duran İslâm harfli levhalar, o
günlerden kalan mahzun birer şahit gibidirler.

Haydarpaşa Tıbbiye Mektebi binası yapılacağı zaman, mimarlar tarafından hazırlanan plan
ve resimler, önce Sultan II. Abdülhamid’e takdim edildi. Anadolu yakasına inşa edilen bu ilk
tıp yapısında hem tıp tedrisatı icra edileceği, hem de hastalar tedavi olunacağı için, Sultan
Abdülhamid, plan ve resimlerin bir kere de mütehassıs doktorlar tarafından incelenmesini
emretti. Ayrıca dershanede oturacak talebe ile koğuşlarda yatacak hastaların adedine göre
bu odaların fazla havadar olmaları lâzım geleceğini ve bina tavanların yüksekliğine itina
olunmasını tembih etti. Sultan II. Abdülhamid’in bu iradesi nazar-ı dikkate alınarak tavanlar yüksek yapıldı. Belki bu sebepten binanın estetik açıdan zarafeti kalmamıştı ama sağlık
bakımından gereken yapılmıştı. Zaten doktorlar böylelikle sıhhî icapların temin edilmiş olmasından ziyadesiyle memnun kalmışlardı.
Gülhane’deki Tıp Fakültesi’nde parasız muayene ve ilaç günleri vardı. Fakirler, bu imkandan
istifade ederek muayene olup tedavileri için gerekli ilaçları alabilirlerdi. Tıp Fakültesi'nin
Haydarpaşa’ya nakli üzerine bu kolaylık ve hizmetin ortadan kalktığı padişaha arz olununca, Sultan II. Abdülhamid derhal Gülhane Müessesesini belediyeye devrettirerek, parasız
muayene ve ilaç usulüne eskiden olduğu gibi devamını emretti.

Tıbbiye-i Şâhâne, Haydarpaşa binasında 1903-1933 seneleri arasında eğitim-öğretim yaptı.
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin Haydarpaşa’ya taşınınca binanın fotoğrafları kartpostallara basıldı.
Osmanlı döneminden kalan Fransızca-Osmanlıca bu kartpostalda ise Osmanlıca “Haydarpaşa’da
Tıbbiye-i Şâhâne Mektebi” yazıyordu.
“Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne okulu kuruluşundan beri birçok semtlere ve binalara taşınmıştır. Tıp öğrencileri arasında II. Abdulhamid rejimine karşı hürriyetçi fikirlerin yayılması üzerine 1903 yılında ani bir iradeyle Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin Haydarpaşa’ya
taşınması emredilir. II. Abdulhamid’in doğum yıldönümünde 7 Kasım 1903 (16 Şaban
1321) günü törenle Haydarpaşa’da eğitime başlar.”
[“İstanbul Tıp Fakültesi Tarihine Bakış”, Prof. Dr. Nuran Yıldırım]

1867’de sivil tabip yetiştimek için askeri tıp mektebinin yanı sıra Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye de kuruldu. Daha sonra, 1909 yılında, askerî tabip yetiştiren Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne
ile birleştirilerek Dârülfünûn-i Osmani Tıp Fakültesi adını aldı. 1933’ten sonra da Haydarpaşa’daki binasından Avrupa yakasına taşındı ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi adıyla
anılmaya başlandı.
Askerî tıbbiye ise Ankara’ya taşınarak, Gülhane adıyla faaliyetine devam etti.
Haydarpaşa’daki bina önce Haydarpaşa Lisesi’ne, daha sonra ise Marmara Üniversitesi’ne
tahsis edilmişti. Günümüzde ise bu bina Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne dönüştürüldü. Hemen yanı başındaki eski Gülhane Askeri Akademisi Hastanesi ise, 2016’da askerî hastaneler
lağvedilince, Sultan II. Abdülhamid’in ismi verilerek, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne dönüştürüldü.
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II.
BÖLÜM

(A(
MARKO PAŞA 1861’DE
SULTAN ABDÜLAZİZ’İN BAŞHEKİMLİĞİNE VE
SARAY ECZACIBAŞILIĞINA
TAYİN EDİLDİ

M

arko Paşa, “19. asrın ikinci yarısından sonra artık Padişah’ın özel hekimi sıfatıyla
Osmanlı saray eczanesinin idaresinden sorumlu bir görevli haline gelir. Burada saray
eczaneleri tabirinin kapsamının da belirtilmesinde yarar vardır. Bilindiği gibi Osmanlı devletinde eczaneler aynı zamanda hastanın kabul ve tedavi edildiği yerdir. Kuşkusuz bu anlayış
Osmanlı sarayında da sürmüş olmalıdır ki ondokuzuncu asrın ikinci yarısından itibaren yeniden teşkilâtlanan saray eczanesi, hem hastaların tedavi edildiği hem de gereken ilaçların
imal veya temin edildiği bir birimdir. Dolayısıyla görevli personeli arasında eczacılar, tabipler ve cerrahların bulunduğu saray eczanesinde, hastane ve eczane fonksiyonu da bir arada
yürütülmüştür.
Arşiv belgelerinin yardımıyla, Sultan Abdülaziz döneminde saray eczanesinde çalışan
personel ve maaşları hakkında bilgi” verilir. Padişahın, kendisine “yakın ve güvenilir bulduğu hekimler arasından saray baştabipliğine atama yaptığı da görülür. Sultan Abdülaziz’in en
meşhur saray başhekimi, Marko Paşa’dır. Saray başhekimliği görevine atanmasından kısa
bir süre sonra tabip Marko Bey’e, Sultan Abdülaziz tarafından paşalık unvanı verilir. Marko
Paşa’nın görevde bulunduğu döneme ait bir belgeden “Abdülaziz dönemi saray eczanesinin
personeli ve maaşları” hakkında bilgi sahibi olmaktayız. 11 Eylül 1875 tarihli bu belgeye
göre saray eczanesi Mabeyn ve Topkapı Sarayı olmak üzere iki kısma ayrılır. Buna göre Mabeyn-i Hümâyûn ve Saray-ı Cedid (Topkapı Sarayı) eczanelerinin toplam personeli elli beş
kişidir. Bunların görev dağılımı şu şekildedir:
● Tabip
22
● Eczacı
9
● Cerrah
12
● Tatlıcı
3
● Me’mûrin-i sâire
6
● Hademe
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOPLAM
55
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Hilâl-i Ahmer’in genel merkezi, İstanbul 1877.

Yukarıda zikredilen eczane görevlileri arasında yer alan tabipler mirliva, miralay, kaymakam ve binbaşı gibi rütbelere sahiptir ve saray dışında bir kısmı tıp mektepleri veya meclislerde, bir kısmıysa çeşitli hastanelerde görevlidir. Dokuz adet eczacıdan biri ser-eczacı sıfatıyla sarayın baş eczacılığı görevini yürütmektedir. Me’mûrin-i sâire olarak sınıflandırılan
grup içinde ise bir çıkıkçı, bir kasıkçı, iki dişçi, bir kâtiple bir kamu çuhadarı yer almaktadır.
Tanzimat sonrası alınan karar gereği saray eczanesinin masrafları ve çalışanlarının maaşları
Hazine-i Hassa’dan ödenmekteydi. Nitekim Eylül 1875’de saray eczanesi personeline Hazine-i Hassa’dan verilen maaş miktarı 28.016 kuruştur. Bu miktara baştabip Marko Paşa’nın
maaşı dahil değildir. Belirtilen miktarın içinde, “etibba familyası” adı altında sekiz aileye
ödenen maaşlar da bulunmaktadır. Bunlar saray eczanesinde görev yapmış tabip, cerrah,
eczacı veya dişçilerin tekaütlükleri veya ölümleri sebebiyle kendilerine ve ailelerine ödenen
aylıklardır. Dolayısıyla bu uygulamadan saray eczanesinde görev yapmış tabip, cerrah, eczacı, v.s. gibi personele ölüm veya tekaütlük hallerinde maaş ödemesi yapılması suretiyle,
sosyal güvenlik haklarının korunduğu neticesini çıkarmak mümkündür…”1

1 Arzu Terzi, “Osmanlı Saray Eczanesinin Teşkilat ve İdaresi (XIX. Asrın İkinci Yarısında)”, Osmanlı Bilim Araştırmaları, C. XI, Sayı 1-2, İstanbul
2010, s. 52-54.
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(B(
HİLÂL-İ AHMER’İN KURULUŞU

M

arko Paşa’nın adını Türk tarihine ebediyen yazdıran başarısı, yılmaz bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını başlattığı, büyük emekler verdiği Türk yardım kuruluşu Hilâl-i
Ahmer’in kuruluşunu 1868 yılında sağlamış olmasıydı.
Günümüzde KIZILAY adıyla faaliyetlerine devam eden Cemiyet, onun attığı temeller üzerinde iyilik ve yardım yürüyüşünü sürdürüyor. Kızılay, Marko Paşa gibi insana hizmet anlayışıyla
yoğrulmuş yöneticileri sayesinde, yardımseverler ile muhtaç kişiler arasında güvenli bir köprü
oldu. Kırmızı Hilâl, hiç kimsenin giremediği, ulaşamadığı, varamadığı, ulaşsa bile kalamadığı
yerlerde, coğrafyalarda çok büyük bir kahramanlıklar gösterdi ve büyük bir dirayetle tutundu.
Biz bu Kırmızı Hilâl ile nasıl gurur duyuyorsak, nasıl büyük heyecan hissediyorsak; dalgalandığı ülkelerde ve şehirlerdeki insanlar da bu Kırmızı Hilâli görünce, aynı şekilde sevinç
ve huzur duyuyorlar. Kendilerini güvende, emniyette hissediyorlar.
TÜRK KIZILAYI, TÜRKİYE’Yİ dünya ölçeğinde temsil eden en önemli ve başarılı kurumlardan biridir. Yardıma muhtaç olunan günlerde dünyanın en güçlü teşkilatı olarak, yine dünyanın her köşesinde yaşayan insanların yardımına koşan Cemiyet’tir. Onun bu özelliğinin ve
gücünün EBEDİYEN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUZ.

Hilâl-i Ahmer’in Osmanlı dönemindeki logosu
Üst bant yazısı: “Vatana muhabbet, yaralılara muavenet”
Amblemin üstündeki yazı: “Taht-ı himâye-i Hazret-i Mülûkânede”
Amblemin altındaki yazı: “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti"
[Kaynak: Kızılay Arşivi]
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Kızılay’ın yönetimleri, kurucuları Marko Paşa’ya karşı her zaman vefalı
oldular. Bu vefanın yansımalarından biri olan Marko Paşa’nın bu büstü, Kızılay
Cemiyeti’nin Ankara’daki arşivinde bulunuyor.
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Kızılay Cemiyeti'nin yine Ankara’daki arşivinde Cemiyet'in dört kurucusunun portrelerinden
oluşan bir tablo yer alıyor. Birinci sırada Marko Paşa’nın portresinin yer aldığı bu tablodaki diğer
isimler sırasıyla şöyle: “Kırımlı Dr. Aziz Bey, Dr. Abdullah Bey, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa.”

Kızılay'ın kurucularını
anma vesilelerinden
biri de 100. yıl
kutlamalarıydı.
1968 yılı kutlamaları
esnasında üzerinde
kurucuların
portrelerinin yer aldığı
pullar da bastırıldı.
[Kaynak: Aile Arşivi]
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Kurucuların yer aldığı pulların değişmez portresi, Marko Paşa’ya aitti.

HİLÂL-İ AHMER [KIZILAY] İÇİN BASILAN BAZI PULLAR ve BİR DEFTER
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne özellikle savaş dönemlerinde yoğun aidat ve bağışlar
gerçekleşiyordu. Yukarıdaki belge, 1328 (1912-13) yılında (Balkan Savaşları yıllarında)
Nafia Nezareti Memûrîn Müdürü [Bayındırlık Bakanlığı İnsan Kaynakları Müdürü]
Reşid Efend’inin yaptığı aidatı kayıt altına alıyor.
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Ankara Kızılay Cemiyeti Arşivi’nde bulunan bu tablo, ilk kurucuları bir arada gösteriyor.
Fotoğrafın altında Osmanlıca şu cümle yer alıyor: “1292 [1877] senesinde Osmanlı ve
ecnebilerden muhteliten teşekkül eden ve Hilâl-i Ahmer İdaresi namını ahz eden heyet / 1877 senesinde Osmanlı ve yabancılardan karma olarak oluşan ve Hilâl-i Ahmer
İdaresi adını alan heyet.”
Birinci sıradakiler (soldan sağa): Nuri Bey, Doktor Bartoletti, Nuriyan Efendi, Doktor
Hacı Arif Bey (Reis), Doktor Sarell, M. Foster, Feridun Bey. İkinci sıradakiler: Doktor Sevastopulo, M. Leval, Faik Paşa, Eşref Efendi, General Mott, M. von Hess, Doktor Dikran
Pestemalciyan Paşa.
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Yine Ankara Kızılay Cemiyeti Arşivi’nden kurucuları bir arada gösteren bir tablo.
Türk Kızılayı Arşivi Dr. Besim Ömer Akalın Cam Dia Fotoğraf Koleksiyonu’nda yer alan
bu fotoğrafta, Osmanlıca ibarelerde ifade edildiği gibi “Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa,
Mekteb-i Tıbbiye Nazırı Marko Paşa ve Doktor Muallim Abdullah Bey” yer alıyor.
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KIZILHAÇ VE KIZILAY'IN KURULUŞ TARİHÇESİ
(Kızılhaç - Hilâl-i Ahmer - Kızılay)
Solferino Muharebesi ve Henry Dunant
Kızılhaç fikri, Kuzey İtalya’da gerçekleşen Solferino Muharebesi’nden sonra doğdu. Bir
Fransız kolonisi olan Cezayir’deki işleri ile ilgili olarak doğrudan Fransa Kralı ile görüşmek
isteyen İsviçreli iş adamı Jean Henry Dunant, III. Napolyon’un Solferino’daki karargâhını
savaşın gerçekleştiği 24 Haziran 1859 tarihinde geceleyin ziyaret etti. Dunant, bu ziyaret
sırasında, sağlık hizmeti verecek bir kuruluş olmadığı için savaş meydanında tıbbî yardım
alamadan yatan yaralıların durumuna tanıklık etti ve çok etkilendi. Yöredeki sivil halkı yaralı
askerlere hangi tarafın askerî olduklarına bakmaksızın yardım etmek için örgütledi. Tüm
çabalara rağmen 22 bin Avusturyalı ve 17 bin Fransız asker basit yardımlar alamadıkları için
hayatlarını kaybetti. Cenevre’ye döndüğünde savaş deneyimlerini anlatan bir kitap yazdı.
Böylece Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin temeli olacak fikirler, 1863’te yayımlanan “Bir Solferino Hatırası” adlı kitapta ortaya atıldı.
Dunant kitapta, şu iki görüşü ileri sürdü: Birincisi, “Avrupa ülkelerinde, hangi ulustan
olduğuna bakılmaksızın savaşta yaralananlara yardım edecek gönüllü derneklerin barış za-

Jean Henry Dunant (Dinan) Kızılhaç’ın ilk kurucularından biriydi.
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manında kurulması”; ikincisi ise “ülkelerin, yaralıları korumak ve onlara tıbbî yardım sağlamak amacıyla uluslararası anlaşmalarda taraf olması” idi. Kitabı büyük ilgi gören ve tüm
Avrupa dillerine çevrilen Dunant, Avrupa ülkelerini dolaşarak görüşlerine taraftar topladı.
Dunant ve arkadaşları, 1863’te bu fikirleri hayata geçirmek üzere beş kişilik bir komite
kurdular. Başlangıçta “Uluslararası Yaralılara Yardım Komitesi” adını taşıyan komite, 1875’te
“Uluslararası Kızılhaç Komitesi” adını aldı. Yardım Komitesi’nin ilk toplantısını yaptığı 17 Şubat 1863 tarihi Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin de kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

1863 Cenevre Konferansı
1863 yılında Ağustos ayında beş
Cenevreli kişi, Gustave Moynier, Dr.
Louis Appia, Dr. Théodore Maunoir,
Guillaume-Henri Dufour ve Henry
Dunant ilk Uluslararası Yardım Komitesini kurdular. Komitenin amacı, savaş esnasında yaralanlara yardım etmekti. Komitenin 26-29 Ekim 1863’te
Cenevre’de organize ettiği uluslararası konferansta 16 devlet ve 4 yardım
kuruluşu temsil edildi. Delegeler, devletlerin olası bir savaş sırasında yaralanan askerlere taraf gözetmeksizin
Kızılhaçın ilk kurucuları.
tıbbî yardım vermek üzere dernekler
kurulması önerisini kabul etti. Özel
bir ayırt edici amblem taşıyan yardım araçlarının ve medikal gereçlerin korunması konusunda
da mutabık kalındı.
Konferans sırasında 1815’ten beri uluslararası ilişkilerde daimî tarafsızlık statüsünde
olan İsviçre’nin bayrağından esinlenerek ihtiyaç duyulan amblem belirlendi. Amblem beyaz
zemin üzerine kırmızı bir haç işaretinden oluşuyordu.

Birinci Cenevre Sözleşmesi
22 Ağustos 1864’te İsviçre Parlamentosu tarafından diplomatik bir konferans düzenlendi ve on iki devlet komitesinin dayandığı ana fikir ve ilkeleri içeren Birinci Cenevre Sözleşmesi’ni imzalandı. İmza koyan devletler şunlardır:
● Büyük Baden Dükalığı (bugünkü Almanya)
● Belçika Krallığı
● Danimarka Krallığı
● Fransa İmparatorluğu
● Hessen Büyük Dükalığı
● İtalya Krallığı
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● Hollanda Krallığı
● Portekiz Krallığı
● Prusya Krallığı
● İspanya Krallığı
● İsviçre Krallığı
● Württemberg Krallığı

Komite, İsviçre Hükümeti aracılığıyla tüm devletleri bu sözleşmeyi imzalamaya çağırdı.
Aralık ayında sözleşmeyi Norveç ve İsveç de imzaladı. Osmanlı Devleti de çağrıya uyarak
sözleşmeyi 5 Temmuz 1865’te imza etti.

Ulusal Derneklerin Kurulması
Cenevre Sözleşmesi’ne imza koyan devletler, sözleşmeyi imzalamakla birlikte kendi
ülkelerinde, olası bir savaş sırasında yaralanan askerlere taraf gözetmeksizin tıbbî yardım
yapmak için dernekler kurmayı kabul etmişlerdi. İlk dernekler 1863’teki konferanstan sonra birkaç ay içinde Württemberg Krallığı, Oldenburg Büyük Dükalığı, Belçika ve Prusya’da
kurulmuş; onları Danimarka, İtalya, Fransa, Mecklenburg-Schwerin Dükalığı, İspanya, Hamburg ve Hessen’deki dernekler izlemişti. 1874’te Avrupa’daki ulusal dernek sayısı 22’ye
ulaştı ve hareket, diğer kıtalara da yayıldı.

İlk Uluslararası Kızılhaç Konferansı
İlk Uluslararası Kızılhaç Konferansı 1867’de Paris’te düzenlendi. Konferansa 16 ulusal
dernek temsilcisi, 9 Avrupa devletinin temsilcileri katılmış ve bizzat Henry Dunant bir konuşma yapmıştı.

Kızılay Ambleminin Doğuşu
“93 Harbi” (1877-1878) sırasında Osmanlı Devleti İsviçre hükümetine ambulanslarda Kızılhaç değil, Kızılay amblemini
kullanacağını bildirdi. Kızılay sembolünün
kullanılmasına bu çatışma süresince geçici olarak izin verildi. Sembolü devamlı
kullanma hakkı, 1907’de Londra’da düzenlenen 8. Uluslararası Konferansta verildi. Amblem, 1929’da resmen tanındı.

Dunant’a Nobel Barış Ödülü
Norveç Parlamentosu tarafından 1901’den itibaren dünya barışı, ulusların ve halkların
kardeşliği için çaba harcayan kişi ve kurumlara her yıl verilen Nobel Barış Ödülü’nün ilki,
Uluslararası Kızılhaç Hareketi’nin kurucusu Henry Dunant’a verildi (Fransız iktisatçı Frédéric
Passy ile birlikte). Dunant, 30 Ekim 1910’de İsviçre’de hayatını kaybetti.
Uluslararası Kızılhaç - Kızılay Hareketi’nin kurucusu Henry Dunant’ın doğum günü olan
8 Mayıs günü 1948 yılından bu yana “Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü” olarak kutlanır. Kutlamalar için her sene ayrı bir tema belirlenmektedir.
Türkiye genelindeki okullarda ayrıca 28 Ekim - 4 Kasım haftası “Kızılay haftası” olarak
kutlanmaktadır. Bu hafta vesilesiyle okullarda Kızılay ile ilgili tanıtımlar yapılır.
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Kızılhaç’ın kuruluşu ve Osmanlı Devleti
22 Ağustos 1864’te Cenevre’de 12 ülkenin katılımı ile düzenlenen uluslararası toplantıda I. Cenevre Konvansiyonu’nun imzalandı, böylece Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün kurulmasının da önü açıldı. Osmanlı hükümeti bu anlaşmayı 5 Temmuz 1865’te onayladı. Ancak
derneğin durumu ilk 40 yıl belirsiz kaldı.
Başlangıçta Osmanlı Devleti yöneticileri arasında bu cemiyetin fayda sağlamayacağı düşüncesi vardı. Yine de 1867 yılında Mekteb-i Tıbbiye hocası Dr. Abdullah Bey, Paris’te toplanan ilk Kızılhaç kongresine delege olarak gönderildi. Kongrede Milletlerarası Sıhhî Yardım
Komitesi’ne Türkiye delegesi seçilen Abdullah Bey, Osmanlı Devleti içinde yaralılara yardım
derneği kurmak için Milletlerarası Yardım Komitesi Başkanlığı’ndan bir vekâletname aldı.

Mecruhîn ve Marza-yı Askerîyeye İmdâd ve Muavenet Cemiyeti
Abdullah Bey’in Paris dönüşünde bu konuda
yaptığı girişimler oldu fakat ortada teşkilâtın sembolü olan haç işaretinin Hristiyanların sembolü
olması ve ordu çevrelerinden gelen güvensizlik
gibi sorunlar vardı. Abdullah Bey, ısrarlı çabaları
sonucu Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın desteğini almayı başardı. Kırımlı Dr. Aziz Bey’in de katkılarıyla
Mekteb-i Tıbbiye Nazırı Marko Paşa başkanlığında
“Mecruhîn ve Marza-yı Askerîyeye İmdâd ve Muavenet Cemiyeti” kuruldu. Kurulan bu dernek herhangi bir işaret ve sembol kullanmayacaktı. Derneğin kurulduğu 11 Haziran 1868 tarihi Türkiye’de
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Gümüş
Madalyası.
Kızılaycılığın resmen kuruluş tarihi kabul edilir.
Geçici bir yönetim kurulu oluşturan Cemiyet,
tüzük hazırlamak üzere bir komisyon kurdu. Cemiyet’in başkanı Marko Paşa, Genel Sekreteri Abdullah Bey idi. Hazırlanan tüzük incelenip
onaylanmak üzere hükümete sunuldu. Ne var ki girişim askerî yetkililer tarafından “sivillerin askerlik işlerine karışması” olarak değerlendirildi. Yakınlarda bir savaş tehdidi olmadığından cemiyet önemli görülmüyordu, bu yüzden tüzük onaylanmadı. 1874 yılında Abdullah Bey’in ölümünden sonra Cemiyet faaliyetlerini tatil etti.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
1876’da Sırbistan ve Karadağ ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan çatışmalar, Türkiye’de Kızılhaç’a bağlı şekilde Askerlere Yardım Cemiyeti kurulması gerekliliğini yeniden gündeme getirdi. Çatışmalar sırasında Slav askerleri “Salib-i Ahmer (Kızılhaç) Cemiyetleri”nden
yardım alırken Osmanlı askerleri çaresizlik içinde kalmışlardı. Kızılhaç ekipleri Osmanlılara
yardım edemiyorlardı; çünkü Cenevre Sözleşmesi’ni imzalamayan ya da imzalayıp da gereklerini yerine getirmeyen hükümetlerin askerlerine yardım edilmemesi kuralı vardı.
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Avrupa genelinde faaliyet gösteren Salib-i Ahmer Cemiyetlerinin yetkilileri, Osmanlı Devleti’nin de yardımlardan yararlanabileceğini, bunun için İstanbul’da bir merkez oluşturup bunu
Cenevre’deki merkez yoluyla diğer devletlere duyurmaları gerektiğini ilgililere gönderdikleri
mektuplarla hatırlattılar. Bu gelişmeler üzerine İstanbul’da “Mecrûhîn ve Zuafâ-yı Askerîyeye
İmdâd ve Muavenet Cemiyeti”nin resmen kurulması için çalışmalar başladı.
13 Ağustos 1876’da çeşitli hükümet ve Cemiyet temsilcileri Mekteb-i Tıbbiye Nazırı
Marko Paşa başkanlığında toplandılar. Toplantıda Cemiyet’in, Cenevre Konvansiyonu’nda
kabul edilen sembolü kullanmasının mümkün olmadığı için yeni bir sembol bulunması ve
bir an önce Cemiyet’in tüzüğünün hazırlanması karara bağlandı. Kırımlı Aziz Bey’in konu
üzerindeki çalışmaları sonucu Türklerin sembol olarak Salib-i Ahmer (Kızıl Haç) yerine Hilâl-i
Ahmer (Kızıl Ay) kullanması kabul edildi. Hilâl işaretinin tescili için Cenevre’deki hükümet
aracılığıyla bütün devletlere başvuru yapıldı; devletlerin çoğu amblemi kabul ettiğini bildirdi. Derneğin tüzüğü hazırlanıp hükümete teslim edildi. Haç yerine Hilâl kullanılması kararı
üzerine hükümet tüzüğü onayladı.
Cemiyet, 14 Nisan 1877’de resmen kuruldu. Meclis-i Umûr-u Sıhhiye İkinci Reisi Hacı
Arif Bey Cemiyet Başkanı olarak görevlendirildi. 19 Nisan 1877’de yapılan ikinci toplantıda
cemiyetin adı “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” olarak belirlendi.

“93 Harbi”
Kuruluşunu henüz tamamlayan Cemiyet, “93 Harbi” sırasında, özellikle Plevne Savunması’nda kendini gösterdi. Savunma sırasında dört bine yakın yaralıya baktı. Savaştan sonra
Osmanlı Devleti’nde anayasa askıya alınmış, birçok kurum ve kuruluşun çalışmalarına kısıtlama getirilmişti. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Yunan Harbi
1897’de Osmanlı-Yunan Savaşı’nın patlak vermesi üzerine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti yeniden gündeme geldi. 24 Mayıs 1897 tarihli bir sadrazamlık emri ile cemiyet yeniden göreve
davet edildi. Heyetin ikinci başkanı Nuriyan Efendi önderliğinde bağış toplandı. Toplanan
para ile kiralanan iki vapur savaşta yaralanan askerleri İstanbul’a getirdi, orduya ilaç alımı
yapıldı. Savaştan sonra Cemiyet’in faaliyetlerine yine ara verildi.
Paris Sefiri Mehmed Rifat Paşa’nın eşi Madam Rıfat Paşa’nın kısa zamanda cemiyet için
5 bin altın toplaması, başkalarını da harekete geçirdi. Yeni bir tüzük hazırlanıp Devlet Şûrası
tarafından onaylandı.
Cemiyete üye kaydedilen 100 kişi, 20 Nisan 1911’de yapılan toplantıda 30 kişilik idare
heyetini seçti ve başkanlığa Hakkı Paşa’yı getirdi. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi, Cemiyet’in
fahri başkanlığını üstlendi. Tophane’deki üç katlı bir bina veliaht tarafından döşendi ve Cemiyet’in ilk genel merkezi oldu. Genel merkez daha sonra II. Mahmud Türbesi etrafındaki
dört katlı bir binaya taşındı.
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra devletin üst kademelerindeki devlet adamlarının çoğu
Cemiyet’e eşleriyle birlikte üye olmuşlardı. 20 Mart 1912’de Dr. Besim Ömer Paşa’nın girişi-
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miyle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi adı ile bir birim oluştu. Başkanlığını Harbiye Nazırı Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın eşi Prenses Nimet Muhtar Hanım üstlendi.
Hanımlar, devletin peş peşe girdiği savaşlarda cephedeki askerler kadar cephe gerisindeki
sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanması için de faaliyetlerde bulundular. Hasta bakıcı kursları
düzenlediler. Balkan göçmeni kadınlar için ‘Dar‘üs-sınaa’ isimli sanat evleri kurdular.

Milli Mücadele Dönemi
I. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Milli Mücadele döneminde Hilâl-i Ahmer, işgal
kuvvetlerinin ve İstanbul Hükümetinin baskılarına maruz kaldı. 16 Mart 1920’de Dernek
merkezi basıldı. Dernek Genel Sekreteri Dr. Adnan Bey Ankara’ya geçerek kurulan milli hükümette görev aldı; eşi Halide Hanım Hilâl-i Ahmer hemşiresi olarak savaşa katıldı.
Ekim 1920’de İsmail Besim Paşa, Adnan Bey, Ömer Lütfü Bey ve Esat Paşa’dan oluşan
Ankara Temsilciliği kuruldu ve Anadolu’daki Hilâl-i Ahmer merkez ve şubeleri ile temsilcilikleri buraya bağlandı. İstanbul’daki genel merkez Ankara’daki temsilciliğin yetkilerini arttırdı.
İstanbul’dan Anadolu’ya acil ihtiyaç malzemeleri gönderildi ve pek çok sağlık personelinin
Anadolu’ya geçmesi, cephe gerisinde çalışması sağlandı.

Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Cemiyet’in, dönemin İcra Vekilleri Heyeti’ne (Bakanlar Kurulu’na) yaptığı başvuru üzerine ismi, 29 Kasım 1922’de Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti olarak değişti.
Cemiyet, Milli Mücadeleden sonra Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesini yönetti.
Türkiye’ye nakillerini bekleyen Yunanistan’daki Türkler için sağlık ekibi ve sağlık gereçleri
sağlandı.
Cemiyet’in merkezi 1925’te Ankara’ya alındı. Aynı yıl Türkiye’nin ilk Hastabakıcı Hemşire Okulu Hilâl-i Ahmer tarafından açıldı.

Kızılay Adını Alışı
Cemiyet’in adı, 28 Nisan 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 22 Eylül 1947’de Türkiye Kızılay Derneği olarak değişti. Günümüzde başkanlığını Dr. Kerem Kınık yapmaktadır. Dr. Kerem
Kınık, 6 Kasım 2017’de yapılan (Kızılhaç ve Kızılay IFRC) seçimlerinde, katılımcı 188 dernekten aldığı 116 oyla, Avrupa çapında 53 devletin başkan yardımcısı seçildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi; görevi din, inanç, dil, ırk, toplumsal sınıf veya
politik görüş farkı gözetmeksizin insan hayatı ve sağlığını korumak, insan varoluşunun saygı
görmesini sağlamak, insanların acı çekmesini önlemek ve acılarını dindirmek olan uluslararası
bir insanî harekettir.
Hareket, üç farklı kurumsal oluşumu içinde taşımaktadır: Dünyanın hemen her ülkesindeki ulusal dernekler; bu derneklerin koordinasyonunu sağlayan bir federasyon (IFRC) ve silahlı
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çatışmalarda insan hayatını ve onurunu korumaya odaklı bir uluslararası komite (ICRC). Her
dört yılda bir komiteden, federasyondan, ulusal derneklerden katılımla toplanan Uluslararası
Kızılhaç ve Kızılay Konferansı, hareketin en yüksek tartışma ve karar organıdır.

Hareketi Meydana Getiren Organlar
● Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Kızılhaç - Kızılay hareketinin kurucu organıdır.
İnsanî görevi, sadece savaş ve iç-şiddet mağdurlarının yaşamını ve onurunu korumaktır. Yirmi beş üyeli, bağımsız, tarafsız, yansız bir kuruluştur. 1863’de İsviçre’nin Cenevre şehrinde
kurulmuştur. Üyelerinin tamamı İsviçre vatandaşlarından oluşur. Kızılhaç ve Kızılay Hareketi
tarafından yürütülen uluslararası insanî yardım operasyonlarını koordine eder. Seksen ülkede 12 bin kişi istihdam eder. Hükümetlerin ve yerel Kızılhaç - Kızılay derneklerinin bağışları
ile finanse edilir. Komitenin çalışmaları üç kere (1917, 1944, 1963) Nobel Barış Ödülü ile
ödüllendirilmiştir. 1990’da Birleşik Milletler’de gözlemci statüsü kazanmıştır.
● Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), hareket içinde bulunan
188 Kızılhaç ve Kızılay Derneği’nin koordinasyonunu sağlamakla görevli birliktir. 1919 yılında kurulan federasyonun merkezi Cenevre’dedir. Hükümetler dışı bağımsız bir kuruluş olan
federasyon, 1963 yılında ICRC ile birlikte Nobel Barış Ödülü almıştır. Yüz milyon gönüllü
üye tarafından desteklenir. Çalışmaları 7 temel ilke tarafından yönlendirilir. Daha çok barış
zamanında faaliyet gösterir.
● Ulusal Kızılhaç ve Kızılay dernekleri, hareketin temel birimleridir. Dünyanın hemen
hemen her ülkesinde bulunur. Her dernek uluslararası insan hakları kanunlarına ve uluslararası hareketlerdeki tüzüklere uygun biçimde, kendi ülkesi sınırları içinde çalışır. Ulusal
dernekler, özel şartlarına ve kapasitelerine bağlı olarak insan hakları hukuku ve IFRC tarafından doğrudan tanımlanmamış insanî görevlerde de bulunabilirler. ICRC tarafından tanınan ve federasyona üye olan 188 dernek vardır.

Hareketin İlkeleri
Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin bütün çalışmalarında temel alması gereken 7 ilkesi vardır:
• İnsaniyetçilik • Bağımsızlık • Birlik • Ayrım Gözetmemek
• Gönüllülük • Evrensellik • Tarafsızlık

Amblemler
Hareketin amblemleri Kızıl Haç, Kızıl Ay ve Kızıl Kristal’dir.
Kızıl Haç
Kızıl Haç, 1863’teki Cenevre Konferansı’nda resmen hareketin amblemi
olarak kabul edilmiştir. Bu amblemin tarafsız bir ülke olan İsviçre’nin bayrağındaki renklerin değiştirilmesi ile oluşturulduğu, dinî bir anlam içermediği iddia edilir.
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Kızıl Ay
İçinde haç bulunduğu için Kızıl Haç amblemini kullanmak istemeyen Osmanlı Devleti, “93 Harbi” döneminde amblem olarak Kızıl Ay figürünü
kullanacağını ilan etmiştir. Kızıl Ay figürü, Osmanlı bayrağındaki renklerin
ters çevrilmesi ile oluşturulmuştu. Kırmızı Hilal ambleminin resmen kabul
edilmesi 1929’da gerçekleşti. Kızıl Ay amblemi, günümüzde 33 devletteki ulusal dernek tarafından kullanılır.
Kızıl Kristal
Ne Kızıl Haç, ne de Kızıl Ay amblemlerini kullanmayı kabul eden İsrail’deki Kızılkalkan Derneği’nin, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’na kabul edilebilmesi için, 7 Aralık 2005’te düzenlenen bir diplomatik konferansta “Kızıl Kristal” hiçbir dinî, siyasî, etnik çağrışımı olmayan
bir amblem olarak kabul edildi. Amblem, beyaz fon üzerinde köşeleri yukarı ve aşağı bakan
kırmızı bir kareden oluşur. Harekete ve Komiteye sonradan dahil olan ve Kızıl Ay – Kızıl Haç’ı ilk
etapta kullanmak istemeyen Ulusal Dernekler için Kızıl Kristal’in içerisinde dinî bütünlüğüne
göre Kızıl Ay veya Kızıl Haç Amblemini bulundurma zorunluluğu getirilmistir. Bu sayede diğer
iki amblemin koruyulucuk ve savaş anındaki savunculuk özellikleri muhafaza ediliyordu.

Dünya Savaşı ve Faaliyet Alanının Genişlemesi
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, I. Dünya Savaşı sırasında faaliyet alanını genişleterek yaralı ve hasta askerlerin yanı sıra savaş esirlerinin durumuyla, savaştan etkilenen sivillerle de
ilgilendi. Çalışma alanının genişlemesi gerektiğini savaşın başında gören Komite, 15 Ağustos 1914’te yayınladığı bir genelge ile yerel dernekleri yeni görevlerde kendisini desteklemeye davet etmişti.
Savaşın başında, savaş esirleri hakkında bilgi toplayıp yaymak üzere Uluslararası Savaş
Esirleri İstihbarat Ajansı adlı özel bir organ kuruldu. 12 Ekim 1914’te Cenevre’de faaliyete
geçen ajans, savaşan devletlerden aldığı savaş esiri listelerini sınıflandırıp kendilerine gelen
bilgi talepleri ile eşleştiren etkili bir sistem kurdu. Tarafsız devletlerin posta sistemlerinin
yardımıyla savaş esirlerine ailelerinin mektup ve koli gönderebilmelerini sağladı. Ajans, barış anlaşmalarının imzalanmasından sonra 31 Aralık 1919’da Komite tarafından kapatıldı.
Komite delegeleri ayrıca savaş boyunca birçok savaş esiri kampını ziyaret ederek esirlerin kabul edilebilir koşullarda yaşayıp yaşamadıklarını takip etti. Her ziyaretten sonra bir
rapor hazırlayarak esir alan devletin ve esirlerin mensup olduğu devletin yetkililerine gönderildi. Ayrıca raporlar yayınlanıp kamuoyuna duyuruldu.
İşgal edilmiş topraklardaki ve düşman topraklarında tutuklanmış sivillere hizmet vermek üzere Savaş Esirleri İstihbarat Ajansı bünyesinde bir sivil bölüm kuruldu. Sivil Bölüm,
savaştan sonra da faaliyetlerini sürdürdü.
I. Dünya Savaşı sırasında 1915’te Batı Cephesinde ilk defa zehirli silahlar kullanıldı. İlk
defa 1917’de Almanlar Ypres Savaşı’nda kimyasal silah kullandı; 20 bin zehirlenme vakası
rapor edildi. Komite, 1918’de kimyasal silah kullanımının yasaklanması için girişimde bu-
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lundu. Tüm dünya devletlerine, dinî liderlere ve basına gönderdiği metin olumlu yanıtlar
aldı. Komitenin bu girişimi 1925’te Cenevre Protokolü’nün imzalanmasının yolunu açtı.

1917 Nobel Barış Ödülü
I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine Norveç Nobel Komitesi Nobel Barış Ödülü
vermeme kararı almıştı. Ancak Fransız hukukçu Louis Renault’nun önerisiyle 1917’de Uuslararası Kızılhaç Komitesi’ni Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu
I. Dünya Savaşı, ulusal Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin işbirliği içinde çalışmasının gereğini ortaya koymuştu. Savaş sonrasında Amerikan Kızılhaç Savaş Komitesi Başkanı Henry
Davison ulusal derneklerin bir federasyon çatısı altında birleşmesini önerdi. Davison öncülüğünde gerçekleşen uluslararası bir tıp konferansı, federasyonun kuruluşuna önayak oldu.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 1919’da Paris’te “Kızılhaç Dernekleri
Birliği” adı altında kuruldu.

Türk Kızılayı’nın Hareketteki Rolü
Türk Kızılayı, kurulduğu tarihlerde harekete mensup olan ve resmen kabul edilen ilk
Kızılay Derneği oldu. Belirli dönemlerde Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin yönetiminde de
bulunan Dernek, Türkiye Cumhuriyeti adına sosyal yardım toplama, dağıtma ve depolama
konularında komite ve harekette söz sahibidir.
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“Kızılay” 150 yaşında
29 EKİM 2018 KIZILAYIN 150. YIL KURULUŞUNUN YILDÖNÜMÜNÜN
ONUR GECESİ

Onur Programı’nın açılışını yapan Genel Başkan Dr Kerem Kınık.
Türkiye geneline yayılmış şube ve temsilcilikleriyle iyilik dağıtmaya, ihtiyaç sahibinin
yanında olmaya devam eden Türk Kızılayı, iyilik elçisi şube başkanları ve temsilcilik
koordinatörlerini Onur Programı’nda bir araya getirdi ve Hilâl-i Ahmer’in (Kızılay’ın)
Kurucularını andı.

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kızılay Ailesini Antalya’da bir araya getiren
etkinlikte, Kızılay’a uzun yıllar emeği geçen, Kızılay markasını bulundukları bölgede en iyi
şekilde temsil eden başkanlara madalya ve berat verildi. Organizasyon kapsamında, Kızılay
15 Temmuz şehidi Serhat Önder’in ailesi başta olmak üzere görevi başındayken şehit olan
Kızılaycıların ailelerine, gazi olan çalışanlara, Kızılay’ın kurucusu ve ilk Genel Başkanı Marko
Paşa’nın torun kızı Despina Anaç ve 25 yıl Genel Müdürlük yapan Ünal Somuncu da madalya ve beratları, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından verildi.
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Onur Programı’nın açılışını yapan Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, ayırım gözetmeksizin
insanlara yardım için çalışan Kızılay’ın 150’nci yılını kutladığını belirterek, Kızılay’ın tarihçesinden örnekler verdi, savaş yıllarında yaptığı başarılı hizmetlerden bahsetti. Başkan Kınık,
“Savaş yılları, acılı yıllar. O yılların hikayelerini çocuklarımıza anlatmalıyız. Bunun hikayesini
mutlaka çocuklarımız, torunlarımız ve geleceğimiz bilmeli. Kızılay bu hikayenin neresindeydi? Bunu topluma net bir şekilde anlatmalıyız. Kızılay’ın gönüllere yer etmesi, muhtaç insanların sığındığı bir yer olması, sizler sayesinde oldu” dedi.
Kızılay’ın kan ihtiyacını ve diğer tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılamak gibi önemli bir görevi üstlendiğini kaydeden Başkan Kınık, doğal afetlerin, yoksulluğun, savaşın vurduğu her
yere yardım götürmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Kınık, “Acıyı dindirmek için çabalayan biz Kızılaycılar, bugün adımlarımızı büyütmeye faaliyetlerimizi daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz” dedi. Dünyada adaletsizliğin devam ettiğini vurgulayan Başkan Kınık,
“Afrika’da hiç doktor görmeden doğup, büyüyüp, ölen insanlar var. Kızılay olarak da acıları
dindirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kızılay, kurulduğu tarihten bu yana milyonlarca
insana yardım ulaştırdı ve ulaştırmaya devam ediyor” diye konuştu.

Gönüllülük Hareketi: “Kızılay”
Kızılay’ın tamamen gönüllü bir hareket olduğunun altını çizen Dr. Kerem Kınık, “Vatandaşlarımızın desteğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” açıklamasında bulundu. Başkan Kınık,
Kızılay’ı bu günlere güçlü bir şekilde taşıyan şube başkanlarına teşekkür etti. İyilik hareketi
Kızılay’ın daha güçlü olması, geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için günün imkanlarını iyi
değerlendirmesi gerektiğini beliretrek, büyük olmanın yetmeyeceğini, aynı zamanda hızlı
da olmanın gerektiğini söledi ve bu konuda tüm Kızılaycılara büyük görev düştüğüne işaretetti.
Başkan Kınık, şunları söyledi:
“Ülkemiz büyüyor, geçen sene dünyada en fazla insanî yardım yapan ülkeydik. En fazla
payı insanlık için ayıran, en cömert ülkeyiz. Kendi kendini sürekli konumlandıran, geliştiren kurumlar ancak ayakta kalabilir. Bu büyük hikayenin aslında baş kahramanlarıydınız.
Ömürlerinizi, paralarınızı verdiniz. İyi ki 150’nci yılı sizlerle kutluyorum. Sizler de bir ömür
boyu şeref nişanı olarak göğsünüzde taşıyacaksınız.”
Tören kapsamında Genel Başkan Dr. Kerem Kınık’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları
İsmail Hakkı Turunç ve Dr. Naci Yorulmaz, Genel Sekreter Hüseyin Can, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar ile Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da şube başkanlarına madalya ve berat takdim etti. Programa Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan’ın yanı
sıra Denetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Dr. İbrahim Altan da katıldı.
Onur Programı kapsamında bir de gala yemeği düzenlendi. Kızılay’ın gönüllü iyilik elçileri bu özel davette özlem giderdi, bir arada bulunmanın, Kızılay Ailesinin bir ferdi olmanın
mutluluğunu bir kez daha yaşadılar.
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Kızılay’ın kurucusu ve ilk Genel Başkanı Marko Paşa’nın torun kızı Despina Anaç madalya
ve beratını, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın elinden aldı.

Gala yemeğinden sonra KIZILAY ile ilgili muazam bir gösteri yapıldı. Fotografta Marko Paşa ve
Başkanlığındaki Hilâl-i Ahmer’in kuruluş sözleşmesinin imzalanması görülüyor. [Cenevre Kızılhaç Arşivi]
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(C(
MARKO PAŞA 1871 SENESİNDE
MEKTEB-İ TIBBİYE’NİN REKTÖRÜ OLDU

B

elgelere göre Mekteb-i Tıbbiye’nin nazırları/rektörleri arasından sadece Marko Paşa
17 sene gibi uzun bir süre bu görevi başarıyla üstlenip bu ilim müessesesini idare etmişti. Aşağıda verilen ve Prof. Dr. Nuran Yıldırım’ın yazdığı İstanbul Tıp Fakültesi Tarihine
Bakış kitabından alıntılanan listede, bu tespitin doğruluğu görülebilir.

TIPHÂNE-İ ÂMİRE’DEN İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NE
NAZIRLAR 1827-1909
Tıphâne-i Âmire Hekimbaşı Nazırları (1827-1839)
● 1827-1834: Mustafa Behçet Efendi
● 1834-1837: Abdülhak Molla
● Mart 1837 - Mayıs 1839: Ahmet Necip Efendi
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hekimbaşı Nazırları (1839-1850)
● 1839-1845: Abdülhak Molla
● 1845-1848: İsmail Paşa
● 1848-1849: Abdülhak Molla
● 1849- 16 Nisan 1850: Salih Efendi
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Nazırları (1850-1909)
● 1850-1852: Ziver Paşa (hekim değil )
● 1852-1853: İsmail Paşa
● 1853-1859: Cemaleddin Efendi
● 1859-1861: Hayrullah Efendi
● 1861-1865: Arif Bey
● 1865-1871: Salih Efendi
● 1871-1888: Marko Paşa
● 1888-1892: Saip Paşa
● 1893-1895: Ahmet Hilmi Paşa
● 1895-1897: Ahmet Şükrü Paşa
● 1897-1898: Mehmet Avni Paşa
● 1898-1909: Zeki Paşa. Umum Mekâtib-i Askerîye-i Şahane Nazırı (hekim değil )

a

70

c

Marko Paşa, 1871’de padişahın hekimbaşısı iken Sultan Abdülaziz tarafından Mekteb-i
Tıbbiye-i Şâhâne Nazırı olarak atandı. Onun uzun görev süresinin bir bölümü Sultan II. Abdülhamid dönemine denk geliyordu. O senelerde II. Abdülhamid yönetimine karşı örgütlenmeler, tıbbiyeliler arasında yaygınlaşmıştı. Tıbbiye öğrencileri hürriyetçi fikirleri yaymaya çalışıyorlardı. Marko Paşa Nazırlığı boyunca hem öğrencilerin zarar görmesini engelledi,
hem de istihbarat teşkilatını kuşkulandırmamak için çok çaba sarf etti.
Tam manası ile hür, müstakil, adaletperver fikirlere sahip olan Marko Paşa, bu vazifede
kendisini bütün ‘etibba’ya, yani doktorlara samimi olarak sevdirmişti. Hürriyetperver idaresi sayesinde Nazırlığı esnasında Mekteb-i Tıbbiye istiklalini mükemmelen muhafaza etti.
Bu feyizli muhit içinde serbestçe neşvünema bulan hürriyet rüşeymi sühuletle etrafa kol
salmağa muvaffak oldu.

Dr. Cemil Topuzlu’nun anılarından
Dr. Cemil Topuzlu Marko Paşa’nın Mekteb-i Tıbbiye’den talebesi idi. Taner Timur’un,
‘Yakın Osmanlı Tarihinde Aykırı Çehreler’ kitabından alıntıladığım Cemil Topuzlu’nun anılarından küçük bir kısmı:
“Paşa kurnaz... Sarayı memnun etmeye çalışan, ipe un seren bir adam diye bahsetmesi
belki de düşünsel olarak, II. Abdülhamid’e muhalif olsa da idare konusunda tedbirli davranmasındandır. Pek çok kaynakta Marko Paşa II. Abdülhamid’e muhalif olan tıbbiyeli gençleri
koruyup kollayan bir sima olarak zikredilir."

Resuhi Baykara’nın kaleme aldığı konu
Mesela, Resuhi Baykara (Tarih Dünyası Dergisi’nde) kaleme aldığı konu ile ilgili bir yazısında bu durumu şu ifadelerle dile getirir:
“Hürriyetperver gençliğin kaynağı olan bu müesseseyi idare etmek çok müşküldü. Marko Paşa bu müşkül işi, zarif, nazik, zeki ve müşfik tabiatı ile çok iyi başardı ve talebeye kendisini çok sevdirdi. Hürriyetperver talebeyi saraya karşı daima korudu…
Bu karakteri ile 17 sene, 1871’den 1888'de ölümüne kadar bu ünlü Askerî Mekteb-i
Tıbbiye-i Şahane’nin idaresini başarı ile idare edebildi."

Marko Paşa’nın talebeleri ile yaşanan bir olay
Tıbbiye Mektebi o zamanlar Demirkapı’da dört yüksek duvarlı bir bahçenin ortasındaymış. Talebeler arasında hürriyet fikirlerinin yayılmaya başladığı bir zamanda bir gün akşam
yoklamasında âdet olduğu üzere, talebe üç defa “Padişahım çok yaşa” diye bağıracak yerde
hep birden “Padişahım alaşağı” diye feryadı basmış. Bunu duyan sınıf zabitlerinin etekleri
tutuşmuş. Ertesi sabah Marko Paşa mektebe gelince, hemen zabitler Paşa’nın huzuruna çıkıp durumu anlatmışlar… Fakat Marko Paşa dert dinler mi? Talebelerin bir kısmını çağırtmış.
Aralarında Dr. General Besim Ömer’in de bulunduğu bir talebe murahhas heyetini dinlemeye
başlamış. Talebeler kendilerini söyle müdafaa etmişler; “Paşam, siz fizik okudunuz. Ses dört
duvar arasında akisler bırakır ve kelimelerin tonu değişir. Biz "çok yaşa" diye bağırdık. Sınıf
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zabitleri uzakta idiler, ses kanunları mucibince onların kulağına "alaşağı" şekline gitmiş...”
Bu açıklama Paşa’nın çok hoşuna gitmiş olmalı ki, hemen zabitlere dönüp; “Talebeler
haklıdır. Fizik ve fen bunu emreder” demiş. Fakat zabitler Marko Paşa’nın yanından çıktıktan sonra talebenin bu mazeretini yutmayan Paşa, talebelere çıkışarak söyle demiş: “Anladık … ses aksettirir ama ne? ”
VAN TIP Dergisi: 8(4): 134-136, 2001 - Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Çağatay Üstün,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp tarihi ABD Bornova İzmir

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 7. sınıf öğrencileri hocalarıyla,1886.
(Soldan sağa numaralı kişiler): Talebeden Cemil Efendi (Cemil Topuzlu), Ameliyat-ı cerrahiye
muavini Bnb. Kargılı Osman Bey, İlmü’l-ensac muallimi Mirliva Saip Paşa, Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane Nazırı Dr. Ferik Marko Paşa, Ameliyat-ı cerrahiye muallimi Kalyas Efendi, Emraz-ı
umumiye muallimi Miralay Hakkı Nafiz Bey, Ensac muavini Kolağası Haydar Bey, Muavin ve
talebe Fikri Şakir Efendi (Şakir Paşa)
[Nuran Yıldırım: Tıphane-i Âmire ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den İstanbul Tıp Fakültesine, 18271933. BETİM İstanbul 2019, s. 44]
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MARKO PAŞA’NIN İMZASINI TAŞIYAN
MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞÂHÂNE DİPLOMALARI

Tıbbiye-i Şâhâne Diploması: 1871’de Sultan Abdülaziz tarafından Tıbbiye Nezaretine atanan
Marko Paşa’nın imzası bu tarihten itibaren verilen diplomalarda yer aldı.
Bu diploma da, 1874 yılında mektepten başarıyla mezun olan Dr. Mihran Vartazaryan’a verilmişti.
[Diplomanın orijinali, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Müzesi’nde bulunuyor.]
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Aşağıda bulunan ve Dr. Atıf Kemal Tınç’ın babası Dr. Mustafa Bey’e ait diplomada

Marko Paşa’nın imzası bulunuyor. Bu diplomaya, daha önceki yıllarda Hürriyet gazetesinde
çalışmış olan Sayın Ferai Tınç ve eşi Lütfü Tınç’ın katıklarıyla ulaştım. Yardımları için her ikisine de teşekkür ediyorum.

Diploma izahı
Sırasıyla, Liyakat, Harb-i Umumî, Alman İkinci Demir Salip madalyaları ile Dördüncü Mecidiye Nişanı ve ayrıca İstiklâl Savaşı Madalyası sahibi Asabiye Mütehassısı Emekli
[emekliliği, 1934] Dr. Albay Atıf Kemal Tınç (Girit, Kandiye, 1882), diplomasını 1907 yılında
Askerî Tıbbiye’den almıştı. Bu diploma, “Sultan II. Abdülhamid Han adına”, dönemin “İmparatorluk Tıp Fakültesi Direktörü” Hüsnü Paşa tarafından verilmişti.
Dr. Albay Atıf Kemal Tınç’ın babası Mustafa Bey de askerî tabiplerdendi. Binbaşı rütbesinde iken, görevli bulunduğu Edirne’de, muhtemelen 45 yaşında kendi eceliyle vefat eden
Tabip Binbaşı Mustafa Bey, 1847 Hanya (Girit) doğumluydu (Mustafa Salih Hilmi).
Dr. Mustafa Bey’in diploması, “Sultan Abdülaziz Han” döneminde, 15 Haziran 1874’te
verilmişti ve dönemin Askerî Tıbbiye Direktörü olan ünlü doktor Marko Paşa’nın imzasını
taşımaktaydı.
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Osmanlı döneminin efsane belediye başkanlarından biri olan Cemil Ziya (Cemil Topuzlu)

da, Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'den mezun olmuştu. Yukarıdaki 29 Eylül 1886 tarihli
diploması ise hem tıp hem de cerrahlık alanında yeterliliğini gösteriyordu.
Osmanlıca ve Fransızca düzenlenen diplomanan Osmanlıca kısmının altındaki imzalar/
mühürler şöyleydi: (Soldan sağa): Serkâtip Muallimîn-i Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Nazır-ı
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne [Nazır Marko Paşa].
Fransızca bölümün başlangıcında ise “diplomanın, ‘Sultan Abdülhamid II Han’ adına
verildiği yazıyor.
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin, Fransızca karşılığı, Faculte de Medecine de Constantinople:
Fransızca adın Türkçe karşılığı İstanbul Tıp Fakültesi olduğuna göre Mekteb-i Tıbbiye-i
Şâhâne, İstanbul Tıp Fakültesi demek oluyordu.
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(Ç(
MARKO PAŞA’NIN 1876’DA
MECLİS-İ ÂYAN ÜYELİĞİNE ATANMASI
TANZİMAT FERMANI (GÜLHANE-İ HATT-I HÜMÂYÛNU) - 3 KASIM 1839
Marko Paşa’nın yaşadığı dönemde Osmanlı padişahları daha modern bir tarzda devleti
idare etmek istiyorlardı. Bu amaçla Sultan Abdülmecid Han devrinde, 1839 yılında Tanzimat Fermanı ya da diğer adıyla Gülhane-i Hatt-ı Hümâyûn imzalandı.

Tanzimat Fermanında yer alan konular:
1) Azınlıkların, can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.
2) Vergi sistemi yeniden düzenlenerek, herkesten gelirine göre vergi alınacak.
3) Askerlik, Ocak görevinden Vatan görevine dönüştürülecek. Azınlıklar da askere alınacak.
4) Kanunların her gücün üstünde olduğu kabul edilecek.

Tanzimat Fermanının özellikleri:
1) En önemli özelliği padişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde olduğunun ifade edilmesidir.
2) Tanzimat Fermanı, Anayasacılığa ve Demokrasiye (hukuk devletine, hukukun üstünlüğü esasına dayanan devlet anlayışına) geçişin (Batılılaşmanın) ilk aşamasıdır.
3) Bu fermanın hazırlanmasında halkın bir rolü ve baskısı yoktur. Padişah Abdülmecid,
Mustafa Reşid Paşa’nın telkiniyle Mısır meselesinde Avrupa devletlerinin desteğini
kazanmak için bu fermanı ilan etmiştir.

ISLAHAT FERMANI - 18 ŞUBAT 1856
Islahat Fermanı, Tanzimatın devamı olarak nitelendirilebilecek bir değişim olarak da
kabul edilebilir ve Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermandır.

Islahat Fermanının maddeleri:
1) Din ve mezhep hürriyeti sağlanarak azınlıklara okul, kilise ve hastane açma hakkı
verilecek.
2) Azınlık ve yabancılara küçük düşürücü sözler söylenmeyecek.
3) Azınlıklar da bütün devlet memurluklarına girebilecek.
4) Askerlik işleri yeniden düzenlenecek, azınlıklardan askerlik için bedel kabul edilecek.

a

76

c

5) Vergi sistemi yeniden düzenlenecek. İltizam usulü kaldırılacak.
6) Mahkemelerde herkes inancına göre yemin edecek, karma mahkemeler kurulacak.
Açıklama:

Islahat Fermanı Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında eşitlik sağlamayı amaçlayan bir belgedir. Osmanlı İmparatorluğunda gayrimüslimlerin Islahat Fermanından sonra Paşalık payesi alarak üst kademelerde görev almaya başladıkları bilinir. Rum asıllı Paşalar arasında
en şöhretlilerden biri ise hiç şüphe yok ki Marko Paşa’dır. Marko Paşa, adı darb-ı mesellere
girmiş pek az insandan biridir.

I. MEŞRUTİYET (23 ARALIK 1876)
Kanun-i Esasi’nin Türk tarihindeki önemi, kısaca
şu şekilde özetlenebilir:
1) Türk tarihindeki ilk anayasadır.
2) Halk ilk kez hükümdarın yanında yönetime iştirak etmiştir.
3) Halk ilk kez seçme, seçilme ve temsil edilme
hakkına kavuşmuştur.
4) Devletin şekli, yaşama, yürütme, yargılama ilkeleri ve vatandaşlık haklarını düzenleyen ilk
kanundur.
5) Polonya, Belçika, Prusya anayasalarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
6) Tarafsız ve yasa dili ile kaleme alınmıştır.
7) Halk oylamasına sunulmadığından, İtalya ve
Fransa anayasaları gibi ferman anayasalar sınıfına dahil edilmiştir.
Polonya, Belçika ve ağırlıkla Prusya Anayasalarından etkilenilerek hazırlanan Kanun-i Esasi, 119 maddeden meydana geliyordu.

İlk yazılı anayasa metni kabul
edilen Kanun-i Esasi, kitapçık olarak
basılmıştı

Kanun-i Esasi’nin başlıca önemli maddeleri, kısaca şu şekilde özetlenebilir:
1) Hilafet ve Saltanat Makamı, Osmanoğulları Hanedanının en büyük erkek üyesine aittir.
2) Osmanlı Devleti’nin resmî dini İslam’dır. Uygulanan ve çıkarılan yasalar İslamiyet’e
aykırı olamayacaktır.
3) Osmanlı Devleti’nin resmî dili Türkçe’dir.
4) Yürütme yetkisi padişahın başkanlığında Heyet-i Vekile’ye (Bakanlar Kurulu’na) aittir.
5) Bakanlar Kurulu’nun başkan ve bakanlarını padişah seçer, atamalarını yapar ve gerektiğinde azleder.
6) Yasama görevi, Meclis-i Âyan ve Meclis-i Mebusan’a verilmiştir.
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7) Meclis-i Âyan üyelerini padişah seçer. Meclis üyeleri padişah tarafından ölünceye
kadar tayin edilebilecektir.
8) Meclis-i Mebusan üyeleri halk tarafından her 50.000 kişiye bir vekil olacak şekilde
seçilecektir.
9) Meclis-i Mebusan üyeleri dört yılda bir seçilir.
10) Kanun tekliflerini sadece hükümet yapabilir.
11) Hükümet Meclis’e karşı değil, padişaha karşı sorumlu olacaktır.
12) Padişahın meclisi açma ve kapama yetkisi mevcuttur.
13) Kanun-i Esasi’de mülkiyet ve dilekçe hakkı, kişi özgürlüğü, din özgürlüğü, basın özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, vergi eşitliği, eğitim ve öğretim özgürlüğü, yasal
eşitlik gibi temel hak ve hürriyetler yer alır.
14) Padişahın devlet düzeninin bozulması durumunda, polis araştırmaları yaparak zararlı ve suçlu gördüğü kişileri sürgüne gönderme yetkisi mevcuttur.

MECLİS-İ ÂYAN
23 Aralık 1876 tarihli Kanûn-i Esâsî’ye göre kurulan bir yasama organı olan Meclis-i
Âyan (
), Osmanlı İmparatorluğu’nun Meşrutiyet sistemi içinde Senato veya
Üst Kamara benzeri bir kurumuydu. Seçilmiş milletvekillerinin yer aldığı Meclis-i Mebusan
ile birlikte Meclis-i Umumî’yi (Genel Meclis’i) meydana getiriyordu.
Kelime anlamında olduğu gibi toplumun önde gelenlerini temsil eden Meclis-i Âyan
üyelerini Padişah seçerdi. Sayıları seçimle gelen mebusların üçte birini geçemezdi. Âyan’ın
başkan ve üyeleri güvenilir, itibarlı ve 40 yaşını geçmiş kimseler arasından seçilirdi. Ayrıca Kanun-i Esasi’nin 62. maddesine göre, nazır (bakan), vali, ordu kumandanı, kazasker,
elçi, patrik, hahambaşı, kara ve deniz ferikleri gibi görevlerde bulunanlar gereken şartlara
sahip iseler âyan üyesi olabilirlerdi.

Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan’dan oluşan Meclis-i Umûmî, 19 Mart 1877’de Dolmabahçe
Sarayı’nın Muayede Salonu’nda açıldı. Yeni göreve başlayan II. Abdülhamid, devlet erkânı,
ulemâ, ruhanî liderler ve yabancı misyon şeflerinin katıldığı merasimde padişahın açılış nutkunu
Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtibi Küçük Said Paşa’nın okudu.
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I. Meşrutiyet Dönemi’nin (1876-1878) Meclis-i Âyan üyeleri:
● Server Paşa, Reis
● Ahmed Arifi Paşa, Reis Muavini
● Mustafa Nuri Paşa, Sır Kâtibi
● Mehmed Namık Paşa, Müşir
● Kayserili Ahmed Paşa, Bahriye Nazırı
● Abdurrahman Sami Paşa, Eski Maarif
Nazırı
● Ali Kabuli Paşa, Rusya Sefiri
● Mehmed Halet Paşa, Hicaz Valisi
● Derviş Paşa, Ankara Valisi
● Moralı İbrahim Paşa, Bahriye Nazırı
● Ahmed Celal Paşa, Meclis-i Âli-i
Tanzimat Azası
● Marko Paşa, Mekteb-i Tıbbiye Nazırı
● Uryanizade Ahmed Esad Efendi, Rumeli
Kazaskerî
● Kara Halil Efendi, Fetva Emini
● Hacı Tahir Efendi, Meclis-i Maarif Nazırı
● Mehmed Arif Efendi, Eski Şûra-yı
Devlet Azası

● Rıza Efendi, Eski Divan-ı Ahkam-ı
Adliye Hakimi
● Bağdatlı Emin Efendi, Şûra-yı Devlet Azası
● Yorgaki Efendi, Şûra-yı Devlet Azası
● Daviçon Efendi, Şûra-yı Devlet Azası
● Serviçen Efendi, Mekteb-i Tıbbiye
Nazırlığı Memuru
● Mehmed Emin Bey, Eski Mabeyn
Başkâtibi
● Düzoğlu Mihran Bey, Şûra-yı Devlet Azası
● Aristarki Logofet Bey, Şûra-yı Devlet Azası
● Said Halim Paşa
● Damat Mahmud İbrahim Paşa
● Kostaki Musuros Paşa, Birleşik
Krallık Sefiri
● Ahmed Hilmi Efendi, Daire-i Ahkam-ı
Adliye Reisi
● Kostaki Antopulos Paşa, Divan-ı Ahkam-ı
Adliye Hakimi
● Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa, Müşir

Türkiye’nin ilk anayasasının kabul edilip meclisinin toplandığı bu büyük değişiklikler
döneminde Marko Paşa da Meclis-i Âyan üyesi olarak atandı.

Meclis-i Mebusan. Çırağan Sarayı’nda toplantı halinde iken, 1877.
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IΙΙ.
BÖLÜM

MARKO PAŞA HAKKINDA BAZI BİLGİLER
DERDİNİ MARKO PAŞA’YA ANLAT DEYİMİ NASIL ÇIKTI?

Marko Paşa ılımlı davranışlar sergileyen, zarif, nazik, kuru yüzlü, tatlı bakışlı, daima

mültefit tavırlı, açık fikirli, iyi yürekli, adaletli, seven, sevilen, hayır sever, sabırlı, zeki, hümor sahibi olan bir zat idi.
Ortanca boyda, zarif vücutluydu. Bir kaza sonucu ayağının kırılması sebebiyle bir ayağı
kısa olduğundan baston ya şemsiye ile yürür ve daima kılıcı belinde bulunurdu.
Geniş bir fes giyer, yakasını açık bırakır, gösterişi sevmezdi.
Aldığı Nişan-ı Mecidi ve Osmanî’leri takmazdı. Mütevazi bir hayat sürmüş, zamanının
en iyi cerrahı ve nebatatçıları arasında gösterilmişti.
([Marko Paşa’nın giydiği elbise yahut üniformalarda cepleri daima dikili olurdu. Böylece ne kendisi o cepleri kullanabiliyordu, ne de başkası ona şantaj için bir yazı yahut
başka bir şey koyabiliyordu. Bunu rahmetli annem daima anlatırdı.]
"Derdini Marko Paşa’ya anlat” deyimi Türk halkı arasında oldukça iyi bilinir.
Gençliğinden beri her türlü sosyal faaliyette ön sıralarda yer alan, elinden geldiği kadar
herkesin yardımına koşmaya çalışan Marko Paşa hem doktor, hem ders nazırı, hem de Âyan
Meclisi Üyesi sıfatıyla pek çok kimsenin derdini dinlemek zorunda kalmıştı. Böylece adeta
bir dert babası haline gelmişti.
Sanılanın aksine Marko Paşa aslında hukukçu değildi; sadece bilgili, çok sabırlı ve tanınmış bir hekimdi. Akıllı ve yardımsever davranışlarıyla bir yandan kendini öğrencilerine
sevdirdi, bir yandan da Saraya sadakatle hizmet edip Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Nazırlığı
gibi güç bir işi yıllarca yürütmüştü.
Bu tabir o kadar yaygınlaşmış, o kadar dal budak salmıştı ki adeta bir darb-ı mesel halini
almış ve Marko Paşa efsanesi haline gelmişti. Onun kısa yaşamını incelerken rastladığımız
en önemli özellikleri “hazır cevap, mizahı seven, tıp öğrencilerine yardıma çalışan, hastaları
uzun uzun sabırla dinleyen, dertlerine tıbbî yönden yardımcı olmakla birlikte onlara manevî
huzur ve rahatlık vermeye gayret eden” bir kişi olmasıydı. Ayrıca halkın şikâyetlerini de dinleyen bir kişiydi. Dolayısıyla bu özellikleri sayesinde ünü halk arasında iyice yayılmıştı. Halk
da “yakınmasını dinleyecek kimsenin olmadığını” vurgulamak için "Derdini Marko Paşa’ya
anlat" sözünü söyler olmuş, bu da zamanla deyim haline gelmişti.
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MARKO PAŞA TÜRKİYE TARİHİNİN İLK OMBUDSMANI SAYILABİLİR

Ombudsman kelimesi, genellikle delege, avukat, vekil veya bir diğer kişi veya kişiler

tarafından o kişi veya kişiler adına hareket etmeye ve onların haklarını korumaya yetkili
kılınmış kimseyi ifade etmek için kullanılır.
Kurumsal olarak ombudsman terimi parlamento tarafından halkın şikâyetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir.
Ombudsman’nın Türkçe karşılığı için kamu denetçisi, arabulucu, kamu hakemi, medenî
hakların savunucusu, parlamento komiseri gibi tanımlamalar teklif edilmiştir.
Sonuç olarak, ombudsman kamu hizmetlerinin yürütülüşündeki adaletsizlikler hakkında, konudan etkilenenlerden şikâyetleri almak, bu konularda araştırmalar yapmak ve sorunları çözmekle görevlendirilmiş, bağımsız bir kamu otoritesidir.

HALKIN ŞİKÂYETLERİNİ DİNLEMEKLE MEŞHURDU

Marko Paşa 19. yüzyıl sonlarında dönemin parlamentosu sayılan Âyan Meclisi’nde

halkın şikâyetlerini dinleme ve üst makamlara iletme ile ünlü olmuş bir kişidir. “Derdini
Marko Paşa’ya anlat” deyimi onun bu faaliyeti nedeniyle ünlenmişti.
Ancak halkın şikâyetlerinin çoğunun ağır ve hantal bürokrasi yüzünden sonuçsuz kalması, Marko Paşa “dert dinler” ama derde deva olmaz anlayışını yerleştirmişti.
Marko Paşa ayrıca dert dinlerken, konuları, kaydırması, lafı yuvarlayıp başka yönlere
çevirmesi ile de ünlü idi.
Marko Paşa hekimliği kadar sosyal faaliyetleriyle de tanınmış bir kişiydi. Herkesin her
türlü derdini dinlemesi, yardımına koşması ile meşhurdu. Paşa’nın dert dinleme konusundaki tavrı halk arasında sohbet konusu olmuştu. Paşa çaresi olmayan dertleri gayet dikkatli
bir şekilde dinler, karşısındaki konuşmasını bitirince “Anladık ama ne?” diye sorardı. Haliyle
muhatabı bir kez daha sorunu etraflıca anlatır ve Paşa’nın aynı şekilde sorusuna muhatap
olurdu. Sonrasında Paşa’dan kendisine bir fayda gelmeyeceğine kanaat getirir ve şikâyetini
keserdi.
Bazıları Paşa’nın derde derman olmazsa bile en azından karşısındakini dinleyerek bir
nevi rehabilitasyon yaptığı kanısındadır. Ancak çaresi olmayan dertlere yönelik olarak söylenen “Derdini Marko Paşaya anlat” kelamı dilimizde bir darb-ı mesel olarak girmiştir.

HASTALARI DİNLER VE İHTİYAÇLARINI KARŞILARDI

Hekimliği hakkında verilen bilgilerde oldukça sabırlı biri olduğu söylenen Marko Paşa

hastaları ile ilgilenmekten hoşlanır, onları uzun uzun dinlerdi. Tıbbî anlamda onlara yardımcı olmanın yanında hem ruhsal hem de manevî anlamda onların ihtiyaçlarını karşılamaya,
rahatlamalarını sağlamaya çalışırdı.
Kısa süre içerisinde bu ilgi ve alâka nedeniyle halk arasında ünlenen Marko Paşa, “Derdini Marko Paşa’ya anlat” şeklinde bir ifade ile anılmaya başladı. Halk arasında bugüne
kadar bu deyim söylenegeldi. Rum kökenli olmasına karşın Osmanlı içerisinde gösterdiği
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başarı ve önemli görevlerde elde ettiği sonuçlar ile Marko Paşa halk ve devlet içerisinde iz
bırakan biri olmaya muvaffak olmuştu.

CEMİL PAŞA MARKO PAŞA’NIN 1882’DE GÜLHANE TIBBİYESİNDE TALEBESİYDİ

Operatör Cemil Topuzlu’dan “Derdini Marko Paşaya anlat” cümlesinin nasıl çıktığını

dinledim:
– O zamanlar Tıbbiye Mektebi'nde her sınıfta talebeden bir mümessil vardı. Muavin
ismi ile talebe arasından bir onbaşı seçilirdi. Onbaşı her şeyle meşgul olurdu. Mektep Nazırımız Marko Paşa idi, ben de onbaşıydım. Bir gün arkadaşlarım “Yemekler fena çıkıyor, git
derdimizi Marko Paşa’ya anlat” dediler. Odasına gittim, anlattım. Dinler gibi görünüyordu,
sözlerim bitince başını kaldırdı; “İyi oğlum, anladım, amma ne söylüyorsunuz?” dedi. Şaşırmıştım, üç kere anlattım, aynı cevabı aldım. Sonradan öğrendim ki Marko Paşa’nın âdeti
budur. Karşısındakini dinler, “Anladım amma ne söylüyorsun?” cevabını verirdi.
Marko Paşaya dert anlatmak hakikaten pek mühim bir muvaffakiyet idi. İşte “Derdini
Marko Paşa’ya anlat” cümlesi buradan çıkmıştır. Bu terimi Türklere öğreten tıbbiyelilerdir.

ŞİKÂYETÇİ TALEBELERİNİ DİNLER VE ASLA GERİ ÇEVİRMEZDİ

Marko Paşa hem hekim, hem de okul yöneticisi olunca tıp öğrencileri dertlerini an-

latmak istediklerinde onları asla geri çevirmez. Karşılaştığı çoğu kişinin derdini dinlemek
zorunda kalır ve çoğu zaman dilediği dertlere çözüm getirememenin sıkıntısını çekerdi. Öncelikle kendisine geleni büyük bir dikkatle dinler, dertli konuşmasını bitirince, sanki konuşmasını anlamamış gibi kendine özgü Rum şivesiyle hemen sorardı: “Anladık, ama ne?”
Şikâyetçi bir kez daha uzun uzun konuyu anlattıktan sonra Marko Paşa yine sorardı:
“Anladık, ama ne?” Bu cevap karşısında dertli talebe büsbütün dertlenerek devasını bulamamanın sıkıntısı içerisinde Paşa’nın yanını terk ederdi.
Eğer ziyaretçi Marko Paşa’dan daha baskın çıkarsa, o zaman da Marko Paşa sağ kolu
demek olan başkâtip Muhtar Efendi’yi çağırarak, şikâyetçinin duymayacağı bir tarzda: “Zanım (canım) efendi, yaz buna bir sudan kalafat!” diyerek bir ev sahibi maharetiyle dertliyi
atlatıverirdi. Marko Paşa’ya dert anlatmanın imkân ve ihtimali yokmuş diye bilinirdi. İşte,
bu huyu halk arasında yayılınca, bir türlü çaresini bulmada başarılı olunamayan dertler için
“Derdini Marko Paşa’ya anlat” tabiri buradan ortaya çıkmıştır.
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IV.
BÖLÜM

(A(
MARKO PAŞA’NIN EVLİLİĞİ VE AİLESİ

M

arko Paşa 1867 senesinde Euterpe (Efterpi) Mavrogordato ile evlendi. Euterpe Sakızlıydı ama İstanbul’da yaşıyordu. Euterpe’nin soyu teferruatlı olarak aşağıda gösteriliyor.

BABASI: Zannis (Nicolas) Mavrogordatos.
Doğum: 1802, Sakız adası. Ölüm: 1885, Burgaz adası
DEDESİ: Nicolas (Matthew) Mavrogordatos (1767-1844)
BABA ANNESİ: Perdica (Linardis) Sgouta (1773-1848)
ANNESİ: Henrietta (Stamatios) Sevastopoulos
DEDESİ ANNE TARAFINDAN: Stamatios (Alexander) Sevastopoulos (1800-1891)
ANNE ANNESİ: Catherine (Dimitrios) Xanthopoulos (1806-1860)
ZANNİ’NİN KARDEŞLERİ: Matteos Mavrogordatos, Franga Rodocanachi,
Euphrosyne Nicolopoulos, George Mavrogordatos, Constantin Mavrogordatos
ZANNİS ve HENRİETTA dört çocuk dünyaya getirdiler:
1- Othon (Zannis) Mavrogordatos (3.10.1847 İstanbul - 16.1.1919 Cenevre, İsviçre)
KARISI: Polymnia (Constantine) Mavrogordatos. Evlilik 12.8.1878 Viyana, Avusturya
ÇOCUKLARI: Ioannis, Vera, Constantine, Alexander
2- Erkân-i Harp Binbaşısı Alexander (Zannis) Mavrogordatos “Zihni Bey” (1846-1891)
İstanbul
3- Euterpe (Efterpi) (Zannis) Mavrogordatos (1849-1887)
KOCASI: Marko Paşa Pitsipios, 1867’de evlendiler
ÇOCUKLARI: Herietta, Marika, Yorgi (Dedem)
4- Dimitri (Zannis) Mavrogordatos, “Prince of Samos” (1859-1919) İstanbul
KARISI: Maria (Dimitri) Tapinou. 1892’de evlendiler
ÇOCUKLARI: Yannis

Marko Paşa’nın eşi Euterpe’nin ailesi hakkındaki bu bilgiler, Philip Pandely Argenti (18911974) tarafından yazılan “Libro d'oro de la noblesse de Chio” adlı eserden alıntılandı.

a

86

c

Marko Paşa ile Euterpe Mavrogordatos'un Evlendiklerini Gösteren Belge

Sakız Adası’ndaki Korais Kütüphanesi’nde bulunan bu belge, Marko Paşa’nın 1867

yılında, yani 43 yaşında iken Euterpe Mavrogordato ile evlendiğini gösteriyor [Yukarıda
kırmızı ile işaretli kısım].
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Marko Paşa’nın Eşinin Fotoğrafları

Marko Paşa’nın eşi Euterpe Mavrogordatos (Efterpi Pitsipiu), zarif bir kadındı.
Gençlik yıllarında çekilen bu fotoğrafı, o yılların kolye modası süslüyordu.
[Aile Arşivi’nden])
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Euterpe Mavrogordatos (Efterpi Pitsipiu)’nin bu fotoğrafı,

ölmeden birkaç sene önceye aitti ve 1882 senesinde çekilmişti.
[Aile Arşivi’nden]
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19. yüzyılın geleneklerinden biri de zengin ve üst düzey görevlilerin portrelerini

yaptırmalarıydı. Marko Paşa da muhtemelen eşi Efterpi Pitsipiu’nun bir tablosunu
yaptırmış olmalıydı. Ne yazık ki, Marko Paşa’ya 10 çocuk veren Efterpi, 7 çocuğuyla
aynı kaderi paylaşarak, difteri hastalığı sebebiyle vefat etti. Marko Paşa, bir hekim
için yaşanabilecek en büyük acıyı, çaresizlik içinde hiçbir şey yapamadan yaşadı. On
çocuğundan ancak üçü yaşayabilmişti: Herietta Pitsipiu, Marika Pitsipiu, Yorgi Pitsipios.
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Marko Paşa’nın Çocuklarının Fotoğrafları

Marko Paşa’nın büyük kızı Herietta Pitsipiu idi. Ne yazık ki büyük dedemin büyük kızı
hakkında fazla bilgi sahibi değilim.
[Aile Arşivi’nden]
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Marko Paşa’nın küçü kızı ise Marika Pitsipiu idi.

Onun hakkında da kapsamlı bir bilgim bulunmuyor.
[Aile Arşivi’nden]
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Marko Paşa’nın yaşayan tek erkek evladı Yorgi Pitsipios idi. Paşa’nın vefat ettiği 1888

yılında henüz 13 yaşında idi. Babası ile aynı yaşta yetim kalmıştı. Yorgi’nin bu fotoğrafı,
Osmanlı’nın ünlü fotoğrafçısı Sebah tarafından çekilmişti.
[Aile Arşivi’nden]
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Dedem Yorgi Pitsipios’un bu fotoğrafı, onu genç bir Osmanlı haliyle gösteriyor.

Yorgi Pitsipios, 1890'lı yıllarda, Sultan II. Abdülhamid’in talimatıyla Mekteb-i Sultani'de,
yani günümüzdeki Galatasaray Lisesi’nde eğitime başladı.
1036 okul numaralı Yorgi, 1895 (1311) yılında Sultani’den mezun oldu.
[Aile Arşivi’nden]
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Dedem Yorgi Pitsipios, bu fotoğrafında ise çizgili pantolonu,

setresi ve dönemin moda akımının gereği iki uçu yukarıya kıvrılmış bıyıklarıyla,
çiçeği burnunda bir tüccar olduğunu hissettiriyor.
[Aile Arşivi’nden]
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Yeni yüzyıl büyük değişimlerle gelmişti. Dedem, melon şapkasıyla objektiflere,
ölümünden biraz evvel böyle poz vermişti.
[Aile Arşivi’nden]

Yorgi Pitsipios’un Şirketinin Antetli Kağıdı

Yorgi Pitsipios bir tüccardı, dükkanı ticaretin kalbinin attığı Galata’da idi. İthalat ve

ihracat işleri yapıyordu. Ama onun ithal ettiği malların arasında bir ürün vardı ki, o
ürünü Türkiye’ye ilk dedem getirdi. Türkiye, Beyoğlu sinemalarında gösterilen ve büyük
izdihamlara yol açan sessiz filmleri onun ithalatı sayesinde tanımıştı. Zaten ‘antetli
kağıt’ üzerinde bu husus belirtiliyor. Dedem, “Galata Eski Kemer Sokak, 20 Numarada,
Kürekçibaşı Han 13-14”te hizmet veriyordu.
[Aile Arşivi’nden]
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Marko Paşa’nın İki Kız Torunu

Marko Paşa’nın oğlu Yorgi Pitsipios Teano Nikolaidu’yla evlendi. Bu evlilikten iki kız

çocuğu oldu. Dedem Yorgi, iki kız çocuktan birine, yani teyzeme, annesinin hatırasını
yaşatmak amacıyla Efterpi Pitsipiu’nun adını vermiş. Fotoğrafta Efterpi Teyzem solda yer
alırken, annem Kiveli Pitsipiu ise sağda görülüyor.
[Aile Arşivi’nden]
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Marko Paşa’nın İki Kız Torunu ve Gelini

Aile Arşivimizde yer alan ilginç fotoğraflardan biri de Marko Paşa’nın gelini ile iki kızını

(teyzem ve annemi) bir arada gösteren bu fotoğraf... Henüz küçük olduğu ve boyu
yetmediği için annemin ayaklarının altına sandalye konulmuş. Fotoğrafta sağda yer alan
Marko Paşa’nın gelini Teano Nikolaidu, ortada annem Kiveli Pitsipiu, solda ise teyzem
Efterpi yer alıyor. Annemin elindeki kız bebek ile teyzemin elindeki çanta, fotoğrafa
baktıkça beni de eski günlere götürüyor.
[Aile Arşivi’nden]
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Muhtemelen annem Kiveli doğmadan önce çekilmiş bu fotoğrafta dedem Yorgi,

kucağında teyzem Efterpi ve yanında eşi anneannem Teano (sağ başta) ile birlikte poz
vermiş. Aile için bu fotoğrafı ilginç kılan husus dedemin hemen ardında kayınçosu ve
baldızının da bulunmasıydı.
[Aile Arşivi’nden]
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Marko Paşa’nın Soyağacı

Büyük dedem Marko Paşa’nın kendisiyle birlikte başlayan soyunu gösteren soyağacında
kendisi, eşi ve üç çocuğu ile oğlu Yorgi Pitsipios’un iki kızının fotoğrafları yer alıyor.
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Marko Paşa’nın Yaşayan Vârisleri

Benim araştırmam sırasında ulaşabildiğim isimlerden oluşturduğum bu liste (soyağacı),

Marko Paşa’nın torunlarından teyzem Efterpi ve annem Kiveli’den doğup da hayatta
bulunan çocukları ve torunları içeriyor. Ayrıca dünyanın birçok yerinde akrabalarımız yaşıyor.
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(B(
MARKO PAŞA’NIN TORUN KIZI OLDUĞUMU
İSPATLAYAN RESMÎ BELGELER
Annem Kiveli Pitsipiu’nun Vaftiz Belgesi

Annem Kiveli Pitsipiu’nun vaftiz evrakı, Marko Paşa’nın torunu olduğunu gösteriyor.

Patrikhane’den alınan bilgilere göre Kiveli Pitsipiu’nun vaftiz belgesinin Türkçe tercümesi,
Patrikhane kayıtlarında 67a/3766/229 numarayla yer alıyor. Bu belgede, Yorgi, Marko
Paşa Pitsipios ve Teano Lefter Nikolaidis’in dinî evliliklerinden 7 Temmuz 1923 yılında bir
kızları doğduğu, 7 Mayıs 1926 yılında Taksim Agia Triada Kilisesinde vaftiz olduğu, vaftiz
törenini Papaz İoanis’in yönettiği, ayrıca çocuğa Kiveli ismini verildiği ve isim annesinin de
Eleni Printizi olduğu yazıyor. Talebim üzerine bu konuyu açıklamak üzere Patrikhane’den
verilen belgenin tarihi ise 2 Haziran 2016.
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tarihinde verilen Nüfus Kayıt Örneği’nde, annemin babasının adının Yorgi olduğu bilgisi yer alıyor.

Annem Kiveli Pitsipiu’na o dönem ilçe olduğu için Eminönü Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğü tarafından 10.09.2001

Annem Kiveli Pitsipiu’nun Nüfus Kayıt Örneği
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örneğinde dedem ile ilgili tüm bilgiler bulunuyor. Buna göre kütük kaydında dedemin “Baba Adı” sütununda “Markopaşa”,
“Ana Adı” sütununda da”Efterpi” isimleri yer alıyor. Bu belgeler de dedem Yorgi’nin Marko Paşa’nın oğlu olduğunu ispatlıyor.

Dedem Yorgi Pitsipios için Üsküdar Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğü tarafından 06.12.2016 tarihinde verilen nüfus kayıt

Dedem Yorgi Pitsipios’un Nüfus Kayıt Örneği
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Marko Paşa’nın Üsküdar Belediyesi Belgelerinde Aile Durumu

Üsküdar Belediyesi arşivlerindeki Osmanlı

döneminde Marko Paşa’nın aile durumunu
gösteren bu belge, çok önemli bilgiler içeriyor.
İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Arşiv
Uzmanı Ayşe Mızrakçı tarafından Osmanlıcadan
günümüz Türkçesine çevrilen bu nüfus kayıt
belgesi, Marko Paşa’nın babasının adının Apostol
olduğunu ortaya koyuyor. Hane bilgilerinin
de yer aldığı bu belgeye göre Marko Paşa’nın
kayınbiraderi Erkân-i Harp Binbaşısı (Rahmi
Bey), Marko Paşa’nın ailesi ile birlikte yaşıyordu.
Kayıtta Rahmi Bey diye geçen binbaşının gerçek
ismi ise Aleksander Mavrogordato idi ve 1846’da
İstanbul’da doğup 1891’de henüz 45 yaşında iken
ölmüştü. Burada Marko Paşa’nın eşi ve üç çocuğu
ile üç hizmetçisinin isimleri de yazılıydı. Paşa’nın bütün kitaplarda, hatta mezarında bile
adı “Marko Apostolidis” olarak yazılıdır. Bu kitapta ortaya koyduğum bilgi ve belgeler
ışığında bu yanlış artık her yerde düzeltilmeli. Çünkü büyük dedemin gerçek adı ve soy adı
Marko Pitsipios’dur, bu soy isim kadınlar için ise Pitsipiu şeklide yazılır.
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(C(
MARKO PAŞA’NIN YAŞADIĞI EVLER
Kuzguncuk’taki Köşk
Kuzguncuk’taki üç katlı konak, Sultan Abdülaziz Han tarafından 1865 yılında Marko
Paşa için yaptırılmıştı. İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar, Kuzguncuk, Baba
Nakkaş Sokağı’nın dirsek yaptığı yapı adasında inşa edilmişti. Köşkün mimarı belli değildir.
Köşk dört katlı kârgir ve çok sağlam bir yapıdır. Yapı Boğaziçi’ne nazır bir yamaçtadır. Köşkün
yapıldığı yapı adası meyillidir. Bina üç katlı olarak inşa edilmiştir. Ama güney cephesinden
iki katlı olarak görülür. Bazı cephelerden bodrum katı ile beraber dört katlıdır.
Kârgir yapının çatısı ahşap olup kiremitle kaplıdır. Yüksek tavanlı bir 19. yüzyıl yapısıdır. Tarihî atmosferi ve dokusu göze çarpan binanın girişinde ve idarî odalarında Marko
Paşa’nın resimlerinin yer aldığı okul, tavan, kapı ve pencerelerindeki orijinal motiflerini de
korumaya çalışıyor.
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1935 yılından günümüze Kuzguncuk İlköğretim Okulu adı altında hizmet veriyor. Kullanımdan dolayı yapıda bazı değişiklikler olmuş. Yapının pencerelerinin formu ve ebatları
sonradan değiştirilmiş; farklı ebatlarda farklı çeşitlerde pencereler oluşmuş. Sonradan bazı
pencerelere demir parmaklık yapılmış. Her dönemde birbiriyle uyum içinde olmayan farklı
ilaveler olmuş.

Marko Paşa’nın Kuzguncuk’taki evinin giriş kapısı.

Marko Paşa’nın Kuzguncuk’taki evinin bahçeden salonlara giriş kapısı.
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Marko Paşa’nın Kuzguncuk’taki evinin deniz tarafından görünüşü.

Marko Paşa’nın
Kuzguncuk’taki
evinin zemin kat
giriş kapısı ve
ana giriş kapısı
merdivenleri.

a

108

c

Marko Paşa’nın
Kuzguncuk’taki evinin
salonunda asılmış
fotoğrafı ile evin
tarihçesinin yer aldığı
yazı-tablo.

Marko Paşa’nın Kuzguncuk’taki evinin
salon tavanlarının süslemeleri.

Marko Paşa’nın
Kuzguncuk’taki
evinin salonunda
bulunan bazı süs
köşeleri.
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Anadolu Kavağı’ndaki Köşk

Marko Paşa’nın ikâmet amacıyla kullandığı konutlardan birisi, belki de en gösterişlisi
Anadolu Kavağı’nın en dikkat çeken yapılarından biri olan ve günümüzde Boğaz Komutanlığı tarafından kullanılan köşktür. Paşa’nın ölümünden sonra vârislerine intikal eden köşk,
1955’de Deniz Kuvvetlerine geçmiş ve İstanbul Boğaz Komutanlığı tarafından kullanılmaya
başlanmıştır. Köşk, Komutanlık tarafından özenle korunmaktadır.
Kıyıdan biraz içeride kalan köşk bahçeli ve üç katlı olarak tasarlanmıştır. 1972’de restore edilmiştir. Boğaziçi’nde sayıları her geçen gün azalan tarihsel mirasımız arasında günümüze ulaşmayı başaran Marko Paşa Köşkü, Osmanlı sivil mimarisinin son yüzyıldaki ilginç
ve önemli örneklerinden biri kabul edilir. Gerek konum, gerekse mimarî biçimi açısından
yalnız bizim için değil, kültürel mirasa önem veren tüm kuruluşlar için de bir örnek oluşturmaktadır.
[Boğaziçi Kaynakçası: Bülent Ağaoğlu, İstanbul 1984;
Yasemin Çelenk (Coşkun): Marko Paşa’nın Anadolu Kavağı’ndaki ve Kuzguncuk’taki Yapıları,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü,
Yayınlanmamış Lisans Tezi, İstanbul, 1981]
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Marko Paşa’nın Anadolu Kavağı’ndaki köşkünü deniz cihetinden gösteren bir fotoğraf.
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Marko Paşa’nın Anadolu Kavağı’ndaki köşkünü restore edildikten sonra gösteren
son döneme ait iki fotoğraf.
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Anadolu Kavağı’ndaki Marko Paşa Köşkü’nün iç görünüşü.
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Anadolu Kavağı’ndaki Marko Paşa Köşkü’nün iç görünüşü.
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Anadolu Kavağı’ndaki Marko Paşa Köşkü’nün iç görünüşü.
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Anadolu Kavağı’ndaki Marko Paşa Köşkü’nün kış mevsiminde karlar altındaki görünüşü.

***
Burgaz Adası’ndaki Yazlık Evi
Marko Paşa’nın ‘Burgaz Adası, Mezarlık Sokak, No 4’de bulunan köşkü, ölümünden
sonra İstanbul Belediyesi’ne geçti. Daha sonra ise muhtelif kişilere satıldı. Bir ara Egemen
Ailesi, burada atlar, aslanlar, ayılar, ceylanlar ve değişik hayvanların barındığı küçük bir hayvanat bahçesi oluşturdu.
Marko Paşa’nın hayatının son günlerini geçirdiği bu ev zamanla harap olup yıkıldığından günümüzde yeniden inşa edilmiştir.

a

116

c

(Ç(
MARKO PAŞA’NIN HASTALIĞI VE ÖLÜMÜ
Marko Paşa’nın
10 Aralık 1887 Tarihli Kazası

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

Marko Paşa’nın ömrünün son yılları hayli sıkıntılı geçti. Difteri hastalığından ölen eşini ve yedi çocuğunu gömerek büyük bir acı
yaşadı. Bir tabip olarak eşi ve çocuklarının
ölümü karşısında yaşadığı çaresizlik, ona büyük ıstırap verdi. Hem aile büyüklerimizden
işittiğime, hem de Osmanlı arşiv belgelerinden öğrendiğime göre 10 Aralık 1887 tarihinde düşüp bacağını kırmıştı. Konuya ilişkin Osmanlı arşivlerinde bulduğum belgeler
konu hakkında tatmin edici bilgiler veriyor.
BOA - DH.MKT.1469.7

[Sadeleştirilmiş haliyle]
İçişleri Bakanlığı
Tarih: 10 Aralık 1887
[28 Teşrînisâni [1]303]
Başbakanlığa
Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] Yöneticisi Marko Paşa Hazretlerinin kazaen
düşüp bacağının zedelenmesinden dolayı
bir müddet görevine devam edemeyeceği cihetle yerine söz konusu fakülte doku
bilimi [İlm-i Ensac] öğretmeni Mirliva Saib
Paşa’yı vekil tayin eylediğine dair gönderdiği yazının sureti ekte takdim kılınmıştır.
Karar, makamınızındır.

DH.MKT.01469.00007.001

a

117

c

Marko Paşa’ya Verilen Nişan-ı Osmanî Ödülü

Marko Paşa yataktan kalkamayacak kadar hasta iken Sultan II. Abdülhamid onu Nişan-ı
Osmanî ile ödüllendirdi. Bunun üzerine Marko Paşa, paşidahın bu kadirşinaslığına karşı ona
bir teşekkür mektubu yazarak, bizzat gelemediği için özürlerini arz etti.
[Sadeleştirilmiş haliyle]
Bu yaşlı kulunuzun zatınıza dua etmekten başka bir sermayesi olmadığı halde her fırsatta taltif ettiğiniz gibi bu kere dahi
ihsan buyurduğunuz Nişan-ı Osmanî’den dolayı son derece bahtiyarım. Düşe kalka da olsa bizzat
teşekkür etmek üzere gelmek
istediysem de on beş günden
beri yaşadığım sağlık sorunlarım buna izin vermedi. Fevkalade üzüntülü olduğumu arz eder,
Allah’ın lütfuyla birazcık şifa bulursam eşiğinize yüz sürmekten
başka bir şey düşünmeyeceğimi
ifade ile özrümü arz eylerim. Her
durumda karar, padişahımındır.
25 Ocak 1890 (?)
[4 Cemaziyülâhir sene 1307
ve fî 13 Kânunusani 1305]

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

[İmza], Marko

Y.PRK.AZJ.00016.00041.001
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Eczacıbaşı Faik Paşa’nın Marko Paşa’yı Mahkemeye Vermesi
Aynı dönemde kendisi bir seneden beri yatakta ağır hasta iken Marko Paşa, son derece tahkir edici bir olayla karşılaştı. Lakabı Faik Paşa olan, İtalyan asıllı Giorgio Della Suda,
Saray’ın ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılıyordu. 20 sene önce Marko Paşa, Cennetmekân Sultan
Abdülaziz Han Hazretlerinin saltanatı zamanında Saray Eczanesinden de sorumlu iken, Faik
Paşa’dan tahsis edilen ödenekten fazla ecza satın alınmış… İşte Faik Paşa Hazinece ödenmeyen ve açıkta kalan bu eczanın bedeli olan 2000 lirayı Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] Nazırı
Marko Paşa’dan istiyordu. Hastalığı ile cebelleşen Marko Paşa, böyle bir miktarı ödeyecek
maddi güce sahip değildi. Faik Paşa ise bu parayı ondan almak için mahkemeye gitmişti. Bunun üzerine Marko Paşa, Sultan II. Abdülhamid’den yardım isteyen bir dilekçe kaleme aldı.
24 Ekim 1888
BOA - Y.MTV.35.121-1
T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Eczacıbaşı Faik Paşa’nın Cennetmekân Sultan Abdülaziz Han
Hazretlerinin saltanatı zamanında
ödenek dışı olarak meydana gelen
talep üzerine Saray-ı Hümâyûn Eczanesine vermiş olduğu ecza bedelinden dolayı Hazinece hesaba katılmayarak açıkta kalan 2000 lirayı
Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] Yöneticisi Marko Paşa Hazretlerinden
istemekte olduğu, söz konusu meblağı ise Marko Paşa Hazretlerinin
Hazine’den almadığından dolayı bu
yüzden yoğun baskı altında bulunduğu cihetle yardım isteğini içeren
dilekçesi ekte sunulmuştur. Bu konuda karar, padişahımındır.
24 Ekim 1888 [18 Safer [1]306
ve fî 12 Teşrînievvel [1]304]
[İmza]

Y.MTV.00035.00121.001
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Marko Paşa’nın II. Abdülhamid’e Yazdığı Mektupla Suçlamaları Reddi
Her zaman dert dinlemeğe alışmış olan Marko Paşa’nın hayatının sonlarına doğru başına gelen bu talihsiz olay, kaderin garip bir cilvesi olarak, Sultan Abdülaziz dönemindeki
sertabipliği sırasında Saray Eczanesindeki fazla sarfiyattan ve burada görünen bir açıktan
dolayı, onu devrin padişahına derdini anlatmak zorunda bırakmıştı. Marko Paşa, Faik Paşa
tarafından mahkemeye verilmiş ve karar aleyhine sonuçlanmıştı. Bunun üzerine zaten malî
durumu pek iyi olmayan Marko Paşa hasta yatağında devrin Padişahı Sultan II. Abdulhamid’e takdim edilmek üzere suçsuz olduğunu açıklayan bir mektup kaleme almıştı. Onun
kişilik yapısını ve bu olay karşısındaki tavrını göstermesi bakımından bu mektubun Osmanlıca aslını ve sadeleştirilmiş haline burada yer veriyorum.
Mektupta, özetle Marko Paşa suçlamaları reddetmiş, ilaç paralarını zimmetine geçirmesinin söz konusu dahi olamayacağını beyan ederek zaten hasta yatağında canının derdine düştüğünü ve elinde de söz konusu meblağı ödeyecek para olmadığını dile getirmişti.
Hanedana bunca sene hizmet eden birisi olarak yaptıklarının göz önünde tutulmasını isteyen Marko Paşa, ömrünün son günlerini huzur içinde geçirebilmesi için padişahın yardımını
talep etmişti.
Daima başkaların dertlerini dinlemeğe alışmış olan Marko Paşa, başına gelen dertten
dolayı, derdini Sultan II. Abdulhamid’e arz etmek mecburiyetinde kalmıştı. Bu arizasını aşağıda Osmanlı Arşivinden alınan kopyada görüyoruz.
BOA - Y.PRK.AZJ.14.22-1
T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Cenab-ı Hakk, Padişahımızın sağlık
ve saltanatını daim kılmakla bütün insanlığı ve özellikle vatandaşlarını mesut
ve mutlu kılsın.
Kulları kaderin takdiri bir seneden
beri bir hastalığa yakalanmış ve onun
verdiği acılar içerisinde bulunduğum sırada eczacı Faik Paşa, kulunuzun Cennetmekân Abdülaziz Han’ın saltanatı zamanında baş doktoru olarak görev yaptığım
zamanlarda Mabeyn-i Hümâyûn eczanesine verip hesaplarını Eczacıbaşı ile
görmüş olduğum tıbbî malzeme bedelinden dolayı kulunuzdan 2000 Osmanlı lirasından fazla büyük para davasına
kalkışarak Üsküdar Hukuk Mahkemesi’nden çıkarttığı kararla köleniz derdimi
düşünmekte iken bu yolda şiddetli ve

Y.PRK.AZJ.00014.00022.001
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devamlı baskılar hastalığımı düşünemez hale getirmiş ve hastalığım ise daha da artmıştır.
İddia ve mahkûm ettirdiği parayı Hazine-i Hassa’dan tamamen alıp da Eczacıbaşı’na
vermeyerek zimmetime geçirmiş olduğum, baştabiplik görevime başladığımda padişahımıza olan bağlılığım gereğince tasarrufa riayet emeliyle Mabeyn-i Hümâyûn Eczanesi
ecza giderleri için ayda 10.000 kuruş tahmin eylemiş isem de Saray-ı Hümâyûn dairelerinin artması ve diğer sebeplerden dolayı 10.000 kuruşun yetmemesinde kusurum yoktur.
Kulunuzun devletime ve padişahımıza ömrümce bağlılık gösteren, suiistimal ve ihanet gibi şeylerle asla lekelenmeyen geçmişime hürmeten yaşlılığım ve düçar olduğum
hastalığa merhameten bu sıkıntılı durumdan kurtarılmamı dilerim.
Bu konuda ve her durumda karar, padişahımındır.
Kulları
Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] Yöneticisi
[İmza], Marko

MARKO PAŞA'YA SON ‘DARBE’
Ne yazık ki Marko Paşa’nın sağlığı, 1888 yılı güz aylarında yaşadığı bu onur kırıcı iftiralar ve
dertlerden olumsuz etkilendi. Başına gelen kazanın üstüne bir de bu zimmet suçlaması gelmişti
ki, bugüne kadar Osmanlı padişahlarına sadakatle hizmet eden Marko Paşa için bu tahammül
edilebilecek bir durum değildi. Nitekim hasta yatağında bu sorunlarla uğraşan ve hastalığı bundan olumsuz etkilenen Marko Paşa, Padişah’a mektubunun arz edildiği 24 Ekim 1888 tarihinden 9 gün sonra Burgaz Adası’ndaki yazlık evinde 2 Kasım 1888’de sıkıntılar içinde vefat etti.

Burgaz Adası’nda vefat eden Marko Paşa’nın âyin-i rûhânisi de adadaki
Agios Giannis Kilisesi’nde gerçekletirildi.
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A

MARKO PAŞA’NIN ÖLÜMÜ VE CENAZE TÖRENİ

sıl evi Kuzguncuk’ta bulunmasına karşın Marko Paşa’nın yaz tatillerini geçirmek üzere
gittiği Burgaz Adası’nda da bir evi bulunmaktaydı. Hastalığı sebebiyle Burgaz Adası’ndaki evinde dinlenen Paşa 2 Kasım 1888’de vefat etti. 3 Kasım 1888’de Denizcilik Bakanlığına (Bahriye Nezaretine) mensup bir heyet, bütün Mekteb-i Tıbbiye [Tıp Fakültesi] öğrencileri, yakın dostları, hekim ve eczacılardan oluşan büyük bir topluluk cenazeyi Kuzguncuk’a
nakletmek üzere Burgaz Adası’na gitti. O gün çok şiddetli bir lodos fırtınası olması sebebiyle
gemi iki kez batma tehlikesi geçirerek çok güç şartlarda Burgaz Adası’na ulaşabildi. Bu endişe ve korku dolu yolculuktan sonra Marko Paşa’nın evine giden topluluk cenazeyi buradan
alarak ada sokaklarından geçirip Rum Kilisesi’ne götürdü. Burada gerekli dinî tören yapıldıktan sonra fırtınanın da etkisini kaybetmesi üzerine cenaze yeniden gemiyle Kuzguncuk
iskelesine getirildi. Marko Paşa’nın cenazesi, buradaki evi önünde bir süre bekletildi. Daha
sonra cenaze, Kuzguncuk Rum Mezarlığında toprağa verildi. Mezarı başında Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Dâhiliye [Tıp Fakültesi İç Hastalıkları] hocalarından Tabip Mirliva Zoeros Paşa,
Marko Paşa’nın hayatı ve kişiliği üzerine katılanları kederlendirecek Fransızca bir konuşma
yaptı. Bu konuşmanın metni özetle şöyleydi:

“Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne [Tıp Fakültesi] olarak, bu mezara sonsuza kadar kalmak üzere gömülen şahsa karşı son görevimiz olan saygı ve hürmeti göstermek isterim. Sözü uzatmayacağım. Bu anda hissettiğim heyecan ve üzüntüden dolayı uzun uzadıya söz söylemeye
gücüm yoktur.
Efendiler!
Yirmibeş seneden beri meslektaşım ve başkanım olan, uzun zamandır sevgi bağı ile
bağlanmış bulunduğum bir zâttan sonsuza kadar ayrılmak düşüncesi ve gerçeği benim için
tahammül edilebilecek bir şey olmadığını elbette takdir edersiniz.
Marko Paşa Rum tüccarlarından gayet itibarlı bir aileye mensup olup 1824 senesinde
dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini ailesinin vatan edinerek yerleşmiş bulunduğu Şire [Siro,
Syros, Syra] adasında tahsil etmiştir. Sonradan ailesi Dersaadet’e [İstanbul] göçmüşlerdir.
Burada Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne’ye [Tıp Fakültesi] yazdırılmıştır.
Marko Paşa Mekteb-i Şâhâne’de [Tıp Fakültesi] okuduğu sırada akranları arasında kendisini göstermiş ve hocalarının takdir ve muhabbetlerini kazanmıştır. Doktor olup diplomasını alır almaz o esnada Hariciyye Hastalıkları Hocası bulunan müteveffa Konstantin Karateodori Bey’e Seririyât-ı Hariciyye Reisi nâmıyla yardımcı tayin edilmiştir
Zamanla Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne [Tıp Fakültesi] Bakanlığı’nda bulunan merhum Cemal Efendi Marko Paşa’yı himayesine alarak İstanbul’un önde gelen aileleriyle tanıştırmıştır.
Marko Paşa; çalışkanlığı, zekâsı ve becerikliği sayesinde kısa süre içerisinde İstanbul’un
en meşhur doktoru olmuştur.
Marko Paşa, bu şöhretini bilgisi, zekâsı ve çalışkanlığı ile kendi hakkıyla kazanmıştır.
Marko Paşa’nın yükselişi yalnız şöhretiyle sınırlı kalmamıştır. Rütbe ve paye olarakta
hızla yükselmiş birkaç sene zarfında Kolağalıktan Miralaylığa yükselmiştir.
80/123
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Marko Paşa Seririyât-ı Hariciyye Başkanlığı’nda bir müddet kaldıktan sonra Seririyât-ı
Hariciyye Müfredât-ı Hocalığı vekâletine tayin olunmuştur.
Cennetmekân Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin saltanatı zamanında padişahın baştabibi olmuştur. Osmanlı Ordusu Genel Sağlık Hizmetleri Başkanlığına [Umum Asâkir-i Şâhâne Hidmet-i Sıhhiyesi Riyasetini] Osmanlı tarihinde ilk defa olarak bir doktora Padişah tarafından verilen Mirliva [tuğgeneral] rütbesine atanmıştır.
[Kaynak: VAN TIP dergisi: 8(4): 134-136, 2001 / Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Çağatay Üstün,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Bornova İzmir]

Dr. Rıza Tahsin Gencer’in Marko Paşa’nın Cenaze Töreni Hakkındaki Makalesi

“3. Kasım 1888 yılında
Bahriye Nezaretine ait olan 19 Numaralı vapur ile [Galata] Köprü[sün]den
bütün Mekteb-i Tıbbiye-i talebeleri, hocaları ve hariçten gelen birçok doktor,
eczacı, dost, akraba cenazeyi Kuzguncuk’a nakletmek için Burgaz Adası’na hareket edildi.
O gün pek şiddetli bir lodos fırtınası varmış. Vapur iki defa batmak derecesine kadar vardı. Vapur halkından birçoğunu deniz tutmuş ve herkes hayatından
ümidini kesmişti. İmparatorluğun mevcut hekim ve tıp talebeleri balıklara yem
olarak, büyük bir ziyan olacağı ve memleketin bir zaman hekimsiz kalacağı söylenmeğe başlandı.
Büyük bir müşkülatla vapur Burgaz Adası’na yanaşabildi.
Adaya çıkanlardan bir kısmı, toprağa yüzlerini sürerek Allah’a şükretmeğe
başladı. Böylece bütün vapur halkı Marko Paşa’nın vefat ettiği evin önünde toplandı! Ada sokaklarında cenaze cemm-i gafir ile takip olunduğu halde Rum Agios Giannis kilisesine getirildi.
Âyin-i rûhânî yapıldı. Sonra gene aynı şekilde cenaze vapura konuldu. Vapur
Kuzguncuk’a hareket etti.
Hava sertliğini kaybettiğinden çok sallanmayarak vapur Kuzguncuk iskelesine yanaştı. Cenaze Marko Paşa’nın evi önünde bir müddet tevakkuf ettikten
[durduktan] sonra Kuzguncuk Rum Mezarlığına getirildi. Mezarı başında Mekteb-i Tıbbiye-i Askerîye Dâhiliye Hocası Mirliva Zoeros Paşa, Marko Paşa’nın
tercüme-i hâlî ve şahsi meziyetleri hakkında uzun ve gayet müessir bir nutuk
söyledi. Sadeleştirilmiş olan bu nutuğun metni bu sayfada bulunuyor.
Cenaze gömüldükten sonra ellerindeki mendillerle göz yaşlarını silerek mezarlıktan ayrıldılar.”
[Yukarıdaki yazı “Poliklinik” dergisinden bir kopyadır. Marko Paşa hakkındaki bu makale, talebesi Dr. Rıza Tahsin Gencer tarafından yazılmıştır.]
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Marko Paşa’nın mezarı, Kuzguncuk Rum Mezarlığında bulunuyor.
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Marko Paşa’nın mezarı taşında yanlış yazılı olan soyadı girişimlerimiz üzerine
Pitsipios şeklinde düzeltildi.
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MARKO PAŞA MEZARI BAŞINDA ANILDI

ürk Kızılay’ının kurulmasında büyük katkısı bulunan, aynı zamanda ilk Genel Başkanı
olan Marko Paşa olarak bilinen Markos Pitsipios ölümünün 128’inci yılında Kuzguncuk
Rum Ortodoks Kabristanı’nda bulunan mezarı başında anıldı. Yaklaşık yarım saat süren anma
törenine Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Can, Zoğrafyon Rum Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Anma töreni bir ilk olarak tarihe geçti.
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FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS’UN MESAJI
“BİZİM İÇİN MARKO PAŞA
ÖLMEDİ ”
Tören öncesi konuşma yapan
Bartholomeos, “Bizim için Marko Paşa ölmedi. Kızılay mevcudiyetini ve icraatını sürdürdüğü
müddetçe Marko Paşa’da yaşamış oluyor. Yaptıkları iyilikler de
hiçbir zaman unutulmuyor. Rum
cemaati olarak onunla iftihar
ediyoruz” dedi.
“KIZILAY’IN HİZMETLERİ HERKESÇE MALÛMDUR”
Fener Rum Patriği konuşmasına şöyle devam etti: “Bugünkü
şartlar altında Kızılay’ın gerek
Türkiye’de gerek yurt dışındaki
afet bölgelerinde yaptığı büyük
hizmetler herkesçe malûmdur.
Onları görünce Marko Paşa’yı ve
Kızılay’ın diğer kurucularını, ona
hizmet verenleri şükranla anıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Bu okuyacağımız duayı bir
borç biliyoruz. Bunu her 25 Nisan’da tekrarlamak niyetindeyiz.
Nedeni ise Ortodoks takvimine
göre Aziz Markos’ları anıyoruz,
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Marko Paşa’nın anma
ölmüş olanları yad ediyoruz.
törenine katıldı
Marko Paşa, Dr. Abdullah
Bey, Ömer Paşa ve Kırımlı Dr. Aziz
Bey’in teşebbüsleriyle 66 azadan oluşan Asker, Hasta ve Yaralılara İmdat ve Yardım Derneği
11 Haziran 1868 yılında kuruldu.
Böylece ilk başkanlığa Marko Paşa’nın, Genel Sekreterliğine Dr. Abdullah Bey’in getirildiği, daha sonra adı Hilâl-i Ahmer olan Kızılay’ın kuruluşu tamamlanmış oldu.
Marko Paşa’nın en büyük hizmeti Hilâl-i Ahmer’in kuruluşunda gösterdiği samimî gayretleridir. Dr. Abdullah Bey, Kırımlı Aziz Bey ve Ömer Paşa gibi çalışma arkadaşları ile beraber Cenevre Sözleşmesi’ne Osmanlı Devleti’nin imza atmasını ve Kızılhaç’a benzeyen bir
kurumun Osmanlı toplumunda da oluşmasına yardımcı oldu."
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HÜSEYİN CAN: “MARKO PAŞA BİZİM OLMAZSA OLMAZLARIMIZDANDIR"
Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Can ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Türk Kızılay’ı olarak kurulduğumuz 1868’den bugüne kadar güzel iniş ve çıkışlarla bugüne geldik. Bugünlere gelmemizde çok büyük emeği olan büyüklerimiz var. Bugün kabri
başında kendisini yâd ettiğimiz Marko Paşa bizim için olmazsa olmazlarımızdandır.
Cenevre anlaşmaları gereği o zamanki padişahımız tarafından Osmanlı tebaası hekimi olan Marko Paşa’ya o zamanki adıyla "Hilâl-i Ahmer" adında Kızılay’ın Genel Başkanlığı
teklif edilmiştir. Bu teklifi hiç çevirmeden kabul etmiştir. Marko Paşa sevginin, saygının ve
insanları dinlemenin sembolü.
Bunun için Kızılaycılara bırakmış olduğu mirası bugüne kadar büyüklerimiz getirdi. Bizde bu bayrağı bugün devraldık.”
Açıklamaların ardından Marko Paşa’nın mezarı başında dualar okundu. Törende Fener
Rum Patriği Bartholomeos tarafından Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Can’a plaket
takdim edilirken, davetlilere tesbih dağıtıldı. Zoğrafyon Rum Lisesi öğrencileri ve Kızılay tarafından davetlilere lokum ve helva ikram edildi.

Sabah gazetesi, 26.4.2016, s. 22
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V.
BÖLÜM

MARKO PAŞA’NIN AKLANMASI

FAİK PAŞA, MARKO PAŞA’NIN
ÇOCUKLARINA DAVA AÇTI

Faik Paşa, Marko Paşa’nın ölümüyle iddiasından vazgeçmedi. Onun ölümünden sonra

çocuklarına karşı dava açtı ve onlara miras kalan Kuzguncuk’taki evlerini haciz altına aldırarak, onları büyük sıkıntıya düşürdü. O sırada dedem Yorgi Bey sadece 13 yaşında idi ve
babasını yeni kaybetmişti.
Bunun üzerine Marko Paşa’nın üç çocuğu Sultan II. Abdülhamid’e resmî bir mektup
yazıp sıkıntılı vaziyetlerini bildirerek yardım istediler.

MARKO PAŞA’NIN ÇOCUKLARININ
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E YAZDIKLARI MEKTUP
BOA - Y.MTV.45.96-3

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Cenab-ı Hakk, velinimetimiz padişahımız hazretlerini dünya durdukça saltanatını daim
etsin ve şanını yüceltsin tebea-i sadıkaneleri hakkında raygan buyursun, amin.
Kulları Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] Yöneticisi müteveffa Marko Paşa’nın oğlu ve kızları olup müteveffanın baştabibliği zamanında Mabeyn-i Hümâyûn Eczanesi için Faik Paşa
tarafından satın alınan 2.000 bu kadar liralık ecza bedelinin Hazine-i Hassa [Padişah hazinesi] tarafından ödenmesi kabul edilmediği cihetle babamızın vefatından sonra Faik Paşa
kulları bizleri mahkemeye getirtip sözü edilen meblağın tarafımızdan ödenmesini talep ve
iddia etmektedir. Bu konuda babamızdan bize miras kalan Kuzguncuk’taki evimizi haciz altına aldırarak bizleri büyük bir sıkıntıya düşürmüştür.
Bu felaket ve perişanlıktan kurtarılmamız hususunda söz konusu evimizin hacizden kurtarılması hususunda merhametinizi niyaz ve istirham eyleriz. Bu konuda ve her durumda
karar, padişahımızındır. 3 Ekim 1890 [18 Safer [1]308]
[Mühürler]
Oğlu, YORGİ
Büyük kızı, İryeni (HERİETTA)
Küçük kızı, Mariga (MARİKA)
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T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

Y.MTV.00045.00096.002
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SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN VERDİĞİ KARARLAR

Söz konusu haczin kaldırılmasıyla Faik Paşa’nın müdahalesinin engellenmesi talebini

havi dilekçe ile müteveffanın oğlu Yorgi Efendi’nin Mekteb-i Sultanî’ye parasız kaydedilmesi
için verilen diğer dilekçe dahi ekte gönderilmiştir.
BOA - Y.MTV.45.96-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

Padişah Başkâtipliğine
Cennetmekân
Abdülaziz
Han’ın zamanında Mabeyn-i
Hümâyûn Eczanesi için Faik Paşa
tarafından satın alınan 2000 liralık ecza bedelinin Hazine’den
ödenmesi lâzım gelir iken bu
ciheti yok sayarak Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] Yöneticisi
müteveffa Marko Paşa’nın vefatından sonra tahsili zımnında
ihtiyaç sahibi büyük ve küçük
varislerinin iskanına mahsus olan
Kuzguncuk’taki evini haciz altına
aldırmış ve bu durum ise söz konusu varislerin felaketine ve perişan olmalarına sebep olmuştur.
Söz konusu haczin kaldırılmasıyla Faik Paşa’nın müdahalesinin engellenmesi talebini havi
dilekçe ile müteveffanın oğlu bulunan Yorgi Efendi’nin Mekteb-i
Sultanî’ye parasız kaydedilmesi
için verilen diğer dilekçe dahi
ekte gönderilmiştir.
Bu konuda karar, padişahımındır.
6 Ekim 1890 [24 Eylül
[1]306]

Y.MTV.00045.00096.001

Padişah’ın Baştabibi [İmza]
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EĞİTİM BAKANI‘NIN MEKTEB-İ SULTANÎ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
YAZDIĞI MEKTUP

Tıp Fakültesi eski yöneticisi müteveffa Marko Paşa’nın oğlu Yorgi Efendi’nin Mekteb-i

Sultanî’ye parasız olarak kaydedilmesi hakkında Eğitim Bakanlığı’ndan Mekteb-i Sultanî
Müdürlüğü’ne gönderilen yazı.
2 Aralık 1889
BOA - MF.MKT.114.39-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

Mekteb-i Sultanî
Müdürlüğüne
Tıp Fakültesi eski yöneticisi müteveffa Marko Paşa’nın
oğlu Yorgi Efendi’nin Mekteb-i
Sultanî’ye parasız olarak kaydedilmesi padişahın iradesi
gereğidir. Bu konuda gerekenin yapılması hususunda gayret göstermeniz ricasıyla işbu
yazı yazıldı.
2 Aralık 1889
[8 Rebiyülâhir 1307
ve fî 20 Teşrînisâni 1305]
Eğitim Bakanı

MF.MKT.00114.00039.001
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NETİCE OLARAK
Cennetmekan Sultan Abdulaziz Han Hazretlerinin saltanatı zamanında, Marko Paşa’nın
Sertabibliği sırasında, Saray eczanesinin eczacıbaşısı olan Faik Paşa, ödenek dışı fazla talep
üzerine Saray-ı Hümâyûn Eczanesi'ne verdiği ecza bedellerinin Hazine’ce ödenmeyen 2.000
liralık kısmını, 20 sene sonra Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] Yöneticisi Marko Paşa Hazretlerinden istedi. Ne var ki, söz konusu meblağı Hazine’den almadığından dolayı Marko Paşa
Hazretleri yoğun baskı altında bulundu.
Faik Paşa, Marko Paşa’yı mahkemeye verdi ve suçlu bulundu. Bu parayı Mahkeme Marko Paşa’dan istedi.
1851 yılından ölüm yılı olan 1888'e kadar 37 sene devamlı hürmet, saygı liyakat ve özveri ile üç Osmanlı Sultana ve Hanedana hizmet etmiş ve en büyük makamlara yükselmiş
olan Marko Paşa aleyhine, hayatının son döneminde, olaydan 20 sene evvelki hesaplarının
rüyeti (görülmesi) ne dereceye kadar adalete uygundur? Bu hesaplar mesul zat zinde ve
ayakta iken ve zamanında ödenmeliydi.
Netice olarak Marko Paşa’nın ve çocuklarının Sultan II. Abdülhamid'e yazdıkları mektuplardan sonra haksızlığa uğradığı anlaşıldı. Padişah, üç konuda emir verdi:
1- Evin hacizini kaldırdı.
2- Marko Paşa’nın vârislerine yardım etti.
3- Oğlu Yorgi Beyi (dedemi) Mekteb-i Sultanî’ye parasız kaydedilmesini emretti ve dedem mektebi bitirdi.
Maalesef Marko Paşa’nın aklanması ve iade-i itibar kararı ölümünden sonra oldu ve
haksızlığa uğrayarak hasta ve sıkıntı içinde 1888 yılında vefat etti.
Faik Paşa’nın Marko Paşa’ya karşı gelmesinin herhalde bir sebebi vardı ve bunu yapmasının nedenlerini anlatan deliller bulunuyor. Bu deliller bu kitabın içinde yer alamaz. Tarihi
araştırmayı sevenler bu delilleri bulabilir.
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SONSÖZ

M

arko Paşa’yı tüm yönleriyle anlattığımız bu kitaptaki bilgiler bize onun, kültürümüzde ve eğitim hayatımızda derin izler bırakmış bir kişi olduğunu gösteriyor.
Öylesine önemli biriydi ki, en yüksek askerî rütbeye çıkmayı başarmış ilk Osmanlı hekimiydi.
Marko Paşa, aynı zamanda iyi yürekli, yardımsever, insanları seven ve sevilen karakteriyle tarihte ebediyete kalacak olan bir kişidir.
Marko Paşa bir taraftan görevlerini başarıyla yürütmüş, diğer taraftan da 1868 senesinde Hilâl-i Ahmer’in kurulma aşamında büyük çaba göstermişti. Çabaları karşılıksız kalmamış ve Cemiyet’i kurmayı başarmıştı.
En büyük hizmeti, onun kurulmasında büyük emeği olan Hilâl-i Ahmer'in temelleri üzerinde yürüyen, bugünkü KIZILAY Cemiyetidir.
Bugün Kızılay Cemiyeti’nin Türkiye’yi dünya çapında temsil eden en önemli kurumlardan biri olduğunu görmekteyiz. Günümüzde dünyada en güçlü bir şekilde yardıma koşan
Cemiyet olduğunu da görüyoruz. Ayrıca Kızılhaç’la da işbirliği içindedir.
KIZILAY’IN EBEDİYEN HASSAS VAZİFESİNİ YAPACAĞINA VE DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM.
Bu vesileyle Kızılay Kurucularından Marko Paşa’yı saygıyla anıyorum.

Despina Anaç
Torun Kızı

TEŞEKKÜRLER
Teşebbüsümüze gösterdiği samimi alâka için.
Sayın Patrik Bartholomeos’a;
Kıymetli desteği için
Kızılay Genel Bakanı Sayın Dr. Kerem Kınık’a;
Bitimsiz yardımları için
Kızılay Genel Müdürü Sayın Dr. İbrahim Altan’a;
Ankara Kızılay’dan:
Sayın Güler Yılmaz’a, Sayın Hande Uzun Külcü’ye,
Sayın Özlem Kalkanoğlu’na ve Sayın Ülkü Doğan’a;
Uzman tarihçi Sayın Muzaffer Çetin’e;
Akademisyen Prof. Dr. Nuran Yıldırım’a;
Kitabın muhtevasına katkı ve düzeltileri için
Yazar, Araştırmacı ve Bilim Adamı Sayın Vasil Dafnopatidis’e;
Sayesinde Marko Paşa’nın soy adını düzelttiğimiz
Prof. Giannis Demircoğlu’na;
Cenevre Kızılhaç Arşivi’nden sağladığı bilgiler için
Sayın Nicolaos Anagnostopoulos’a;
Sakız Adası’nın Tarihî Korais Kütüphanesi’nde
çalısan Sayın Anna Haziri ve Sayın Maria Vastianou’ya;
Siros Adası’nın Tarihî Belediye Kütüphanesi’nde
çalısan Sayın Ageliki Psilopoulou ve Sayın Loula Klimi’ye;
Gösterdiği yakın alâka için
EPTALOFOS Yayınevine
Yazar Sayın Marianna Gerasimos’a;
Kıymetli yardımları için
Sayın Kyveli Anats’a
Ayrıca;
Katkıları bu kitabın oluşumunda son derece faydalı olan, isimlerini burada anamadığım
herkese minnet ve candan teşekkürlerimi sunuyorum.
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EK YAZI

I.

ΜARKO PAŞA’NIN
ALDIĞI ÖDÜL VE BERATLAR1
Osmanlı belgeleri ortaya koyuyor ki, Marko Paşa; Osmanlı Ordusu’yla savaş alanlarında
bulunmuş; Batum, Kırım, Kuzey Bulgaristan ve genel olarak Balkanlar’da hizmet etmiştir.

Aynı zamanda 1851’den öldüğü 1888 yılına kadar geçen 37 sene boyunca devamlı olarak
hürmet, saygı ve özveri ile üç Osmanlı Sultanına ve Hanedana hizmet etmiş ve yüksek makamlara yükselmiştir.
Üstün başarı ve hizmetleri de her zaman madalya ve beratlarla ödüllendirilmiştir.
Bu bölümde bulunan belgelerde Marko Paşa’yla ilgili bazı önemli bilgiler de edinmekteyiz.
1. Marko Paşa da, Sultan Abdülaziz’in ölümü hakkında doktorlar tarafından düzenlenmiş olan 28 Mart 1871 tarihli raporu imzala>yıp yayınlamış.
2. Marko Paşa, tıpla ilgili yazdığı Risale-i Hikemiyye-i Aziziyye fi Beyan-ı Terkib-i Ecza-yı
Tıbbiye adlı risaleleri üç cilt halinde masraflarını karşılayarak yayınlamış. Basılan kitapların da gerektiği kadarının hastanelere verilmesini [doktorların eğitimleri için] ve
artanın da satılmasıyla elde edilecek gelirlerle hastanelere ve aciz olanlara yardım
edilmesini istemiş.
3. Büyük salgınlar süresince ileri sürdüğü önerilerin ve kararların gerçekleştirilmesi konusunda büyük hassasiyet göstermiş.
4. Son olarak muhacirlerin tedavisi ve bakımlarıyla yakından ilgilenerek, onlara büyük
özen göstermiş.

1. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan ve aile arşivlerinden elde edilen ödül ve beratların önce tercümeleri sonra da
orijinal kopyaları sunulmaktadır.
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DEVLET DOKTORU MARKO’YA AYLIK MAAŞ TAHSİSİ
BOA - C.SH.12.562-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Nizamiye Jurnal ve Yoklaması’ndan
Tırnovi’de bulunan Osmanlı askerlerinden hasta olanlarını tedavi
etmek ve ilaç parası diye bir akçe dahi istememek üzere devlet doktoru Marko’ya Ocak 1846 [Kânunusani 1261] tarihinden itibaren 200 kuruş
maaş tahsisiyle aylık olarak her ay ödenmiştir. Önce söz konusu yerde ikamet eylemiş olan süvari bölüğü hastalarına gereken harcama yapılıp kaymakamlık maaşından ödenen 270 kuruş ilaç bedelinin dahi bütçeden karşılanması hususları geçenlerde mahallinden bildirilmesiyle Askerî Şûra’da
kararlaştırılmış ve Genelkurmayca da [Seraskerî’de] uygun görülmüştür.
Durum oradaki askerîn zabitine yazıyla bildirildiği halde Nizamiye Muhasebesi’ne gerekli görülen yerlere ilmuhaberinin yazılması bakanlıkça bildirilmiştir. Gereği yapılmak babında çıkan fermanın kaydedilip diğer ilmuhaberi verilmekle durumdan haberdar olmak için Asakir-i Nizamiye-i Şâhâne
Jurnal ve Yoklaması’na işbu ilmuhaber verildi.
26 Mart 1846 [28 Ra 1262]
[Mühür]
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PROFESÖR MARKO’NUN RÜTBESİNİN BİNBAŞILIĞA YÜKSELTİLMESİ
VE BİNBAŞILIK KILICI VERİLMESİ
BOA - İ.DH.289.18172-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Padişah Başkâtipliğine
Mesârifât Nazırı’nın [Giderler Bakanı’nın] padişah tarafından görülmek üzere takdim kılınan yazısında belirtildiğine göre Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] cerrahi klinikleri [Seririyyât-ı Cerrahiye] yardımcı öğretmenliği görevinde ve kıdemli yüzbaşı [kolağalık] rütbesinde bulunan Profesör
Marko’nun rütbesinin binbaşılığa yükseltilmesi, maaşı ve ödeneklerinin
buna göre düzenlenmesi ile binbaşılık kılıcı verilmesi talep olunmaktadır.
Bu konuda verilecek kararın gereği bakanlıkça yapılacaktır efendim.
15 Ocak 1854 [15 R [12]70]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliği’nden
Başbakanlığa
Yazınız ve ekleri padişahımız tarafından görülmüştür. Söz konusu zatın rütbesinin binbaşılığa yükseltilmesi, maaş ve ödeneklerinin bu rütbeye
göre düzenlenmesi ile gereken binbaşılık kılıcının verilmesi uygun görülerek gereğini yapmanız emredilmiştir. Karar, padişahımındır.
15 Ocak 1854 [15 R [12]70]
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BİNBAŞI DOKTOR MARKO’NUN RÜTBESİNİN KAYMAKAMLIĞA
YÜKSELTİLMESİ VE BİNBAŞILIK KILICINI İADE VE TESLİM ETMESİ
ŞARTIYLA KAYMAKAMLIK KILICI VERİLMESİ
BOA - İ.DH.305.19349-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Padişah Başkâtipliğine
Mesârifât Nazırı’nın [Giderler Bakanı’nın] padişahımız tarafından görülmek üzere takdim ettiği yazısında belirtildiğine göre Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] cerrahi klinikler [Seririyyat-ı Cerrahiye] öğretmeni bulunan
Binbaşı Doktor Marko görevi esnasında güzel ve başarılı hizmetlerde bulunmaktadır. Binbaşı Doktor Marko’nun şevk ve gayretini daha da arttırmak üzere rütbesinin kaymakamlığa yükseltilmesi, maaş ve ödeneğinin
yeni rütbesine göre düzenlenmesi, binbaşılık kılıcını iade ve teslim etmek
şartıyla Harbiye deposundan bir kaymakamlık kılıcı verilmesi talep olunmaktadır. Bu konuda her ne karar verilirse gereği bakanlıkça yapılacaktır
efendim.
27 Temmuz 1854 [2 Za [1]270]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğinden
Başbakanlığa
Bakanlığınızın yazısı padişahımız tarafından görülmüştür. Söz konusu
Marko’nun benzerleri gibi rütbesinin kaymakamlığa yükseltilmesi, maaş
ve ödeneklerinin yeni rütbesine göre düzenlenmesi, belirtilen şart dahilinde Harbiye deposundan kaymakamlık kılıcı verilmesi uygun görülerek
gereğinin yapılması emredilmiştir. Karar, padişahımındır.
29 Temmuz 1854 [4 Za [12]70]
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MARKO BEY’İN RÜTBESİNİN ALBAYLIĞA (MİRALAYLIĞA)
YÜKSELTİLMESİ
BOA - İ.DH.336.22041-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Padişah Başkâtipliğine
Mesârifât Nazırı’nın [Giderler Bakanı’nın] padişahımız tarafından görülmek üzere takdim olunan yazısında belirtildiğine göre Tıp Fakültesi
[Mekteb-i Tıbbiye] cerrahi klinikler [Seririyyat-ı Cerrahiye] öğretmen yardımcısı kaymakam Marko Bey’in rütbesinin Albaylığa [Miralaylığa] yükseltilmesi, maaş ve ödeneklerinin yeni rütbesine göre düzenlenmesi talep
olunmaktadır. Bu konuda her ne karar verilir ise gereği yapılacaktır efendim.
11 Aralık 1855 [Gurre-i R [12]72]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğinden
Başbakanlığa
Yazınız ve ekinde bulunanlar padişahımız tarafından görülmüştür. Söz
konusu şahsın rütbesinin Albaylığa [Miralaylığa] yükseltilmesi, maaş ve
ödeneklerinin yeni rütbesine göre düzenlenmesi uygun görülerek gereğinin yapılması emredilmiştir. Karar, padişahımındır.
13 Aralık 1855 [3 R [12]72]
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DOKTOR MARKO’YA MECİDİYE NİŞANI VERİLMESİ
BOA - İ.DH.350.23094-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
İçişleri Bakanlığından
Başbakanlığa
Rumeli Ordusu mensuplarından Doktor Alkardi, Marko ile eczacı Dimitraki Rumeli, Batum ve Kırım taraflarında bulunmuş olduklarından dilekçeleri üzerine benzerleri gibi kendilerine birer Mecidiye Nişanı verilmesi Genelkurmay Başkanı tarafından yazıyla bildirilmiş ve durum Askerî
Şûra tarafından değerlendirilerek söz konusu şahısların ödüllendirilmeye
layık oldukları anlaşılmıştır. Hayırlı ve başarılı hizmetleri tasdik olunanların
ödüllendirilmeleri gerektiğinden kendilerine beşinci rütbeden birer Mecidiye Nişanı verilmesi gerekeceği anılan yazıda belirtilmiştir. Söz konusu
yazı ve ekleri ekte takdim kılınmıştır. Karar, makamınızındır.
24 Haziran 1856 [20 L [12]72]

[İmza]
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DOKTOR MARKO’YA MECİDİYE NİŞANI VERİLMESİ
BOA - İ.DH.350.23094-3

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Rumeli Ordusu mensuplarından Doktor Alkardi, Marko ile eczacı Dimitraki, Rumeli, Batum ve Kırım taraflarında bulunmuş olduklarından
benzerleri gibi kendilerine beşinci rütbeden birer Mecidiye Nişanı verilmesi hususuna dair Genelkurmay Başkanı’nın yazısı ve ekindeki belgeler
padişahımız tarafından görülmek üzere takdim kılınmıştır. Bu konuda her
ne karar verilir ise ona göre hareket olunacağı beyanıyla işbu yazı yazıldı.
13 Temmuz 1856 [10 Za [12]72]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğinden
Başbakanlığa
Başbakanlığın yazısı ve ekindeki belgeler padişahımız tarafından görülmüştür. Anılan rütbeden birer nişan verilmesi hususunda gerekenin yapılması emredilmiştir. Karar, padişahımındır.
14 Temmuz 1856 [11 Za [12]72]
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DOKTOR MARKO’YA MECİDİYE NİŞAN-I HÜMÂYÛNUMUN BEŞİNCİ
RÜTBESİNDEN BİR KITASI KENDİSİNE İHSAN KILINMIŞTIR
BERATI DAHİ YAZILDI VE VERİLDİ
BOA - A.DVN.MHM.18.9-1

Doktor Alkardi, Doktor Marko ve Eczacı Dimitraki’nin Osmanlı ordusunda verdikleri hizmetlerinden dolayı Mecidiye Nişanı ile ödüllendirilmeleri.
23 Temmuz - 2 Ağustos 1856
[Sadeleştirilmiş haliyle]
Nişan-ı Hümâyûnum oldur ki
Saltanatımın devamı için gösterdikleri gayret, hamiyet ve bağlılık ile
Devlet-i Aliyye menfaatine yaptığı hayırlı çalışmalardan dolayı ödüllendirilmeleri padişahlığımın şanındandır. Rumeli Ordusu mensuplarından
Doktor Alkardi mesleğindeki yeterliliği gereğince Rumeli, Batum ve Kırım
taraflarında bulunarak gösterdiği üstün gayret ve güzel çalışmalarından
dolayı ödüllendirilmeyi hakketmiştir. Mecidiye Nişan-ı Hümâyûnumun beşinci rütbesinden bir kıtası kendisine ihsan kılınmıştır. Beratı dahi yazıldı
ve verildi.
23 Temmuz - 2 Ağustos 1856 [Evahir-i Za sene [12]72]
Söz konusu ordu mensuplarından Doktor Marko belirtilen vasıflara
sahip olmasından dolayı anılan rütbeden bir nişan verilerek ödüllendirilmiştir.
[İmzalar]
Söz konusu ordu mensuplarından Eczacı Dimitraki belirtilen vasıflara
sahip olmasından dolayı anılan rütbeden bir nişan verilerek ödüllendirilmiştir.
[İmzalar]
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RUMELİ ORDUSU MENSUPLARINDAN DOKTOR ALKARDİ
VE MARKO İLE ECZACI DİMİTRAKİ’YE BEŞİNCİ RÜTBEDEN
BİRER MECİDİYE NİŞANI VERİLMESİ
BOA - A.DVN.NZD.189.77-1

Rumeli Ordusu mensuplarından Doktor Alkardi ve Marko ile Eczacı Dimitraki’ye beşinci rütbeden birer Mecidiye Nişanı verilmesi.
10 Ağustos 1856
[Sadeleştirilmiş haliyle]
Rumeli ordusu mensuplarından Doktor Alkardi, Marko ile Eczacı Dimitraki’ye benzerleri gibi beşinci rütbeden Mecidiye Nişanı verilmesi
hakkında olan Genelkurmay’ın yazısıyla beraber olan belgelerin padişaha
takdimini içeren yazımızın altına yazılan irade Genelkurmay’a ekte gönderilmiştir. Anılan nişanların yaptırılması hususu Maliye Bakanlığı’na bildirilmiştir. Karar, padişahımındır.
6 Ağustos 1856 [4 Z [12]72]
Bakanlığınızın yazısı ve padişahımızın iradesi malûmumuz olmuştur.
Gereği yapılarak söz konusu yazı ve belgeler iade kılınmıştır. Bu konuda
karar, padişahımındır.
10 Ağustos 1856 [fî 8 Z [12]72]
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RUMELİ ORDUSU MENSUPLARINDAN DOKTOR ALKARDİ
VE MARKO İLE ECZACI DİMİTRAKİ’NİN MECİDİYE NİŞANI İLE
ÖDÜLLENDİRİLMELERİ
BOA - A.DVN.115.67-2-1

Rumeli Ordusu mensuplarından Doktor Alkardi ve Marko ile Eczacı Dimitraki’nin Mecidiye Nişanı ile ödüllendirilmeleri.
31 Ağustos 1856
[Sadeleştirilmiş haliyle]
Rumeli Ordusu mensuplarından Doktor Alkardi, Marko ile Eczacı Dimitraki’ye benzerleri gibi beşinci rütbeden Mecidiye Nişanı verilmesi hususuna Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan müracaat üzerine padişahın iradesi çıkmış olup gereken ilmuhaberi 15 Za [12]72 [18 Temmuz 1856]
tarihinde dairesinden verilmiştir. İrade’de belirtilen nişanların yaptırılması
hususu Giderler Muhasebesi’nden sorularak Mecidiye Nişanı beşinci rütbeden üç adet nişanın mevcuttan verilmesi için Hazine Veznedarbaşısı
tarafından 20 Za [12]72 [23 Temmuz 1856] tarihinde ilmuhaber verilmiştir. Söz konusu nişanları Rumeli Ordusu mensuplarından Doktor Alkardi,
Marko ile Eczacı Dimitraki’ye verildiği bilinmek için Nişan-ı Hümâyûn Kalemi’ne ilmuhaber yazılması gerektiğinden anılan üç adet beşinci rütbe
nişanının söz konusu şahıslara verildiğine ilmuhaber Nişan-ı Hümâyûn Kalemi’ne verildi.
31 Ağustos 1856 [29 Z 1272]

[Mühür], es-Seyyid Mehmed Raşid

a

156

c

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

A.}DVN.00115.00067.2.001

a

157

c

MİRALAY MARKO’YA MECİDİYE NİŞANI’NIN DÖRDÜNCÜ
RÜTBESİNDEN BİR KIT'A KENDİSİNE İHSAN KILINDI
BERATI DAHİ YAZILDI VE VERİLDİ
BOA - A.DVN.MHM.20.2-1

Miralay Doktor Marko ile Mekteb-i Tıbbiye memurlarından Stefan
Bey’in hizmetlerinden dolayı Mecidiye Nişanı ile ödüllendirilmeleri.
30 Kasım - 9 Aralık 1856 [Evail-i R sene [12]73]
[Sadeleştirme]
Nişan-ı Hümâyûnum oldur ki
Saltanat-ı Seniyyem hakkında gösterdikleri gayret, hamiyet ve bağlılık
ile Devlet-i Aliyyeme hayırlı hizmetler gerçekleştirenlerin ödüllendirilmeleri padişahlığımın şanındandır. Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] memurlarından Miralay Marko memuriyetinde görülen güzel hizmet ve gösterdiği
gayretten dolayı ödüllendirilmeyi hakkettiğinden bu defa Mecidiye Nişanı’nın dördüncü rütbesinden bir kıt’ası kendisine ihsan kılındı. Beratı dahi
yazıldı ve verildi.
30 Kasım - 9 Aralık 1856 [Evail-i R sene [12]73]
Bir suret
Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] memurlarından Kaymakam İstepan
Bey belirtilen vasıflara sahip olmasından dolayı beşinci rütbeden bir kıt’a
nişan ile ödüllendirildi.
[İmzalar]
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AİLE ARŞİVİNDEN - 7

[Sadeleştirilmiş haliyle]

BERAT
(Tuğra)
Abdülmecid Hân bin Mahmud el-Muzaffer Dâ’imâ
Fermanım hükmü budur ki
Saltanatım hakkında gayret gösteren ve Devlet-i Aliyyemin menfaatleri için başarılı çalışmalarda bulunanların tarafımdan ödüllendirilmeleri gerekmektedir. Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] memurlarından Albay [Miralay] Marko Bey’in yakinen bilinen bilgisi ve doktorluğundan dolayı görülen
başarılı ve güzel hizmetleri tarafımdan ödüllendirilmeyi hak etmiştir. Bu
defa Mecidiye Nişanı’nın dördüncü rütbesinden bir kıt’a kendisine ihsan
kılınmıştır. İşbu beratı yazıldı ve verildi.
Bin iki yüz yetmiş üç senesi Rebiyülâhir ayının ilk günlerinde yazıldı.
30 Kasım - 9 Aralık 1856 [1-10 Rebiyülâhir 1273]
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[Aile Arşivi'nden]
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MARKO BEY’İN TUĞGENERALLİĞE (MİRLİVALIĞA) YÜKSELTİLMESİ
BOA - İ.DH.474.31806-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
İçişleri Bakanlığı’ndan
Başbakanlığa
Hizmetleriyle tanınan Marko Bey’in padişah tarafından ödüllendirilmesine mebni benzerleri gibi rütbesinin Tuğgeneralliğe [Mirlivalığa] yükseltilmesi uygun görülmüş olmakla Başbakanlıkça da uygun görülür ise
gereğinin yapılması hususundaki emrin bildirilmesi arz olunur. Karar, padişahımındır.
7 Temmuz 1861 [28 Zilhicce [1]277]
[İmza], Mehmed Namık
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DOKTOR MARKO’NUN RÜTBESİNİN TUĞGENERALLİĞE
(MİRLİVALIĞA) YÜKSELTİLMESİNE DAİR BAŞBAKANLIK’TAN GELEN
YAZI TAKDİM KILINMIŞTIR
BOA - İ.DH.474.31806-3

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlık’tan
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Başarılı hizmetleriyle tanınan Doktor Marko’nun rütbesinin Tuğgeneralliğe [Mirlivalığa] yükseltilmesine dair Başbakanlık’tan gelen yazı takdim
kılınmıştır. Bu konuda her ne karar verilir ise ona göre hareket olunacağı
beyanıyla işbu yazı yazıldı efendim.
10 Temmuz 1861 [Gurre-i Muharrem 1278]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğinden
Başbakanlığa
Yazınız padişahımız tarafından görülmüş ve gereğinin yapılması emredilmiştir. Söz konusu yazınız makamınıza iade kılınmıştır. Bu konuda karar,
padişahımındır.
11 Temmuz 1861 [2 Muharrem 1278]

a
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c

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

İ.DH.00474

a
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c

DOKTOR MARKO BEY’İN RÜTBESİNİN MİRLİVALIK
(TUĞGENERALLİK) RÜTBESİNE YÜKSELTİLMESİ
BOA - A.DVN.MHM.226.53-1

Doktor Marko Bey’in rütbesinin Mirlivalık [Tuğgenerallik] rütbesine
yükseltilmesi.
18 Temmuz 1861

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Genelkurmay Başkanı’na

Acil
Hizmetleri ile tanınan Doktor Marko Bey’in rütbesinin Tuğgenerallik
[Mirlivalık] rütbesine yükseltilmesi hakkında Genelkurmay Başkanlığı’nın
yazısı altına padişahın iradesi yazılarak ekte gönderilmiştir. Gereği yapıldıktan sonra yazının iade edilmesi istirham olunur.
18 Temmuz 1861 [9 Muharrem 1278]

a

166

c

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

A.}MKT.MHM.00226.00053.001

a

167

c

DOKTOR MARKO BEY’E MİRLİVALIK (TUĞGENERALLİK)
RÜTBESİ VERİLMESİ
BOA - A.DVN.NZD.359.41-1

Doktor Marko Bey’e Mirlivalık [Tuğgenerallik] rütbesi verilmesi.
22 Temmuz 1861

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Babıâli İçişleri Dairesi
Genelkurmay Başkanlığına

Başarılı hizmetleriyle tanınan Doktor Marko Bey’e Mirlivalık [Tuğgenerallik] rütbesi verilmesi hakkındaki yazınızın altına padişahın iradesi yazılarak ekte gönderilmiştir. Yazının gereği yapıldıktan sonra iade olunması
rica olunur.
18 Temmuz 1861 [9 Muharrem [1]278]
Başbakanlığın yazısı ve padişahın iradesinin gereği yapılarak söz konusu yazı ekte iade kılınmıştır.
22 Temmuz 1861 [13 Muharrem [1]278]
[İmza], Mehmed Namık

a
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T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

A.}MKT.NZD.00359.00041.001

a
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c

MİRLİVA (TUĞGENERAL) MARKO BEY’İN RÜTBESİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ VE NİŞAN VERİLMESİ
BOA - İ.DH.476.31991-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Mirliva [Tuğgeneral] Marko Bey’e rütbesi değiştirilerek ikinci ve Mösyö Preşron’a dahi yeniden dördüncü rütbelerden birer nişan verilmiş olduğundan bedellerinin ödenmesi hususunun Maliye Bakanlığı’na havalesiyle
beratlarının düzenlenerek takdim olunması gerekmektedir. Bu konuda karar, padişahımındır.
25 Ağustos 1861 [18 S 1278]

a
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c

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

İ.DH.00476

a
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c

MİRLİVA (TUĞGENERAL) MARKO BEY İLE MÖSYÖ PEREŞRON BİRER
NİŞAN İLE ÖDÜLLENDİRİLDİKLERİNDEN SÖZ KONUSU NİŞANLARIN
İMAL BEDELİNİN ÖDENMESİ
BOA - A.DVN.NZD.365.33-1

Mirliva [Tuğgeneral] Marko Bey ile Mösyö Pereşron birer nişan ile
ödüllendirildiklerinden söz konusu nişanların imal bedelinin ödenmesi.
3 Eylül 1861

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Maliye Bakanlığı’na

Mirliva [Tuğgeneral] Marko Bey’e rütbesi değiştirilerek ikinci ve Mösyö Pereşron’a dahi yeniden üçüncü rütbelerden birer kıt’a nişan verilmiş
olduğundan bedellerinin ödenmesine dair ilmuhaber 31 Ağustos 1861
[24 Safer [12]78] tarihinde ilgili dairesinden verilmiştir. Söz konusu bedelin ödenmesi hususunda gayret göstermeniz rica olunur.
3 Eylül 1861 [27 Safer 1278]

a
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T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©
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a
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c

MİRLİVA (TUĞGENERAL) DOKTOR MARKO BEY’İN
HİZMETLERİNDEN DOLAYI İKİNCİ RÜTBEDEN
MECİDİYE NİŞANI İLE ÖDÜLLENDİRİLMESİ
BOA - A.DVN.MHM.33.90-1

Mirliva [Tuğgeneral] Doktor Marko Bey’in hizmetlerinden dolayı ikinci
rütbeden Mecidiye Nişanı ile ödüllendirilmesi.
27 Ağustos - 6 Eylül 1861

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Nişan-ı Hümâyûnum oldur ki

[Asâkir-i Şâhânem Umum Hastahaneler Nazırı] Askerî Hastaneler Bakanım Mirliva [Tuğgeneral] Marko Bey’in memuriyeti esnasında gösterdiği
güzel, başarılı ve övülesi hizmetleri hakkında ödüllendirmem gerektiğinden yayınladığım fermanım gereğince kendisine ikinci rütbeden Mecidiye
Nişanı ihsan kılınmıştır. Beratı dahi yazıldı ve verildi.
27 Ağustos - 6 Eylül 1861 [Evahir-i Safer sene [12]78]
Bir suret
Mabeyn-i Hümâyûn doktorlarından Preşron’a belirtilen vasıflara sahip
olmasından dolayı kendisine dördüncü rütbeden bir kıt’a nişan verilmiştir.
Aslına uygundur.
[İmzalar]

a
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T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

A.}DVN.MHM.00033.00090.001
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AİLE ARŞİVİNDEN - 8

[Sadeleştirilmiş haliyle]

BERAT
(Tuğra)
Abdülaziz Hân bin Mahmud el-Muzaffer Dâ’imâ
Fermanım hükmü budur ki
Genel Askerî Hastaneler yöneticisi Mirliva [Tuğgeneral] Marko Bey’in
görevi esnasında çok güzel, başarılı ve övülesi hizmetlerde bulunduğundan tarafımdan ödüllendirilmesi gerekmektedir. Çıkan iradem gereğince
kendisine Mecidiye Nişanı’nın değiştirilerek ikinci rütbesi ihsan kılınmıştır.
İşbu berat yazıldı ve verildi.
Bin iki yüz yetmiş sekiz senesi Safer ayının son günlerinde yazıldı.
28 Ağustos - 6 Eylül 1861 [21-30 Safer 1278]

a
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[Aile Arşivi'nden]

a
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c

MARKO PAŞA’YA İHSAN BUYRULAN NİŞANLAR İÇİN YAZDIRILAN
DÖRT KIT‘A BERAT TAKDİMİ
BOA - İ.DH.493.33439-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Mirliva [Tuğgeneral] Hüseyin Paşa, Mihran Bey, Marko Paşa ile Tevfik
Bey’e ihsan buyrulan nişanlar için yazdırılan dört kıt’a berat takdim kılınmıştır efendim.
22 Temmuz 1862 [25 Muharrem 1279]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğinden
Başbakanlığa
Başbakanlığın yazısıyla ekindeki beratlar padişahımız tarafından görülmüştür. Gereğinin yapılması emredilmiştir. Karar, padişahımındır.
23 Temmuz 1862 [26 Muharrem 1279]

a
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T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

İ.DH.00493

a
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AİLE ARŞİVİNDEN - 5

[Sadeleştirilmiş haliyle]

BERAT
(Tuğra)
Abdülaziz Hân bin Mahmud el-Muzaffer Dâ’imâ
Fermanım hükmü budur ki
Genel Askerî Hastahaneler yöneticisi Tuğgeneral [Mirliva] Marko Paşa’nın doğruluğu, bağlılığı ve görevi esnasında gösterdiği başarılı ve övülesi hizmetlerinden dolayı tarafımdan ödüllendirilmesi gerekmektedir. Çıkan iradem gereğince Nişan-ı Osmanî’nin üçüncü rütbesi ihsan kılınmıştır.
İşbu berat yazıldı ve verildi.
Bin iki yüz yetmiş dokuz senesi Muharrem ayının son günlerinde yazıldı.
18-27 Temmuz 1862 [21-30 Muharrem 1279]

a
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[Aile Arşivi'nden]

a
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c

MARKO PAŞA’NIN RÜTBESİNİN FERİKLİK [TÜMGENERALLİK]
RÜTBESİNE YÜKSELTİLMESİ
BOA - İ.DH.525.36208-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Baştabip ve Umum Hastahaneler Nazırı [Genel Hastaneler Bakanı]
Marko Paşa’nın rütbesinin Feriklik [Tümgenerallik] rütbesine yükseltilmesi, rütbesi değiştirilerek ikinci rütbeden bir kıt’a nişan ihsan buyrulmuş
olduğundan gereken irade ve beratı yazdırılarak gönderilmiştir. Bu konuda
karar, padişahımındır.
13 Nisan 1864 [6 Za 1280]

a
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T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

İ.DH.00525

a
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c

MARKO PAŞA’YA İHSAN BUYRULAN RÜTBE İLE NİŞANA AİT
TANZİM ETTİRİLEN İRADE VE BERATI
BOA - İ.DH.525.36210-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Marko Paşa’ya ihsan buyrulan rütbe ile nişana ait tanzim ettirilen irade ve beratı ekte takdim kılındı efendim.
15 Nisan 1864 [8 Za 1280]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğinden
Başbakanlığa
Başbakanlığın yazısıyla ekindeki irade ve berat padişahımız tarafından
görülerek gereğinin yapılması emredilmiştir. Bu konuda karar, padişahımındır.
16 Nisan 1864 [9 Za 1280]

a
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T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

İ.DH.00525

a
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AİLE ARŞİVİNDEN - 3

[Sadeleştirilmiş haliyle]

BERAT
(Tuğra)
Abdülaziz Hân bin Mahmud el-Muzaffer Dâ’imâ
Fermanım hükmü budur ki
Baştabibim olup Genel Askerî Hastaneler yönetiminde bulunan ve bu
kere kendisine Feriklik [Tümgenerallik] rütbesi ihsan kılınan Marko Paşa’nın; görevi esnasındaki güzel, başarılı ve övülesi çalışmalarından dolayı
tarafımdan ödüllendirilmeyi hak etmiştir. Çıkan iradem gereğince kendisine Nişan-ı Osmanî’nin değiştirilerek ikinci rütbesinden bir kıt’a ihsan kılınmıştır. İşbu berat yazıldı ve verildi.
Bin iki yüz seksen senesi Zilhicce’sinin ilk günlerinde yazıldı.
7-16 Mayıs 1864 [1-10 Zilhicce 1280]

a
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Önemli Not: Bu berat, ağabeyimin arşivinde bulunuyordu. 10 Ağustos 2012 tarihinde Kızılay’ın
kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere dönemin Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar tarafından Haliç
Kongre Merkezi’nde yer alan iftar yemeğine davet edildik. O toplantıda ağabeyim, Başkan Akar’a
Kızılay Arşivi’ne konulması için bu beratın orijinalini tablo olarak hediye etti. [Aile Arşivi’nden]

a
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c

AİLE ARŞİVİNDEN - 6

[Sadeleştirilmiş haliyle]

BERAT
(Tuğra)
Abdülaziz Hân bin Mahmud el-Muzaffer Dâ’imâ
Fermanım hükmü budur ki
Baştabibim ve Genel Hastaneler yöneticisi olan Mirliva [Tuğgeneral]
Marko Paşa’nın görevi esnasında görülen olumlu hareketleri ve başarılı
çalışmalarından dolayı rütbesinin Ferikliğe [Tümgeneralliğe] yükseltilmesi
çıkan iradem gereğidir. Divân-ı Hümâyûnumdan işbu berat yazıldı ve verildi. Paşa’nın nail olduğu iltifat ve itibar üzere bundan böyle dahi her durumda işlerinde bir kat daha gayret eyleye ve başarılı hizmetlerde buluna.
Emrime itimat kılalar.
Bin iki yüz seksen senesi Zilhicce ayının ilk günlerinde yazıldı.
7-16 Mayıs 1864 [1-10 Zilhicce 1280]

a
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c

[Aile Arşivi'nden]

a
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c

MARKO PAŞA’NIN RÜTBESİNİN FERİK-İ SÂNİLİĞE
(TÜMGENERALLİĞE) YÜKSELTİLMESİ VE BİR KIT’A NİŞAN-I ÂLİ-İ
OSMANÎ İLE ÖDÜLLENDİRİLMESİ
BOA - A.DVN.MHM.301.44-1

Marko Paşa’nın rütbesinin Ferikliğe [Tümgeneralliğe] yükseltilmesi ve
bir kıt’a Nişan-ı Âli-i Osmanî ile ödüllendirilmesi.
26 Mayıs 1864

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Taraf-ı Vâlâ-yı Kaymakamîye

Padişahın baştabibi ve Genel Hastaneler Nazırı Marko Paşa’nın rütbesinin tümgeneralliğe yükseltilmesi ve değiştirilerek ikinci rütbeden bir
kıt’a nişan ihsan buyrulduğuna dair yazı gereği yapılmak üzere gönderilmiştir.
Maliye Bakanlığına
Padişahın Baştabibi Genel Hastaneler Bakanı Marko Paşa’ya değiştirilerek ikinci rütbeden bir kıt’a nişan ihsan buyrulduğuna dair ilmuhaberi
15 Nisan 1864 [8 Za [12]80] tarihinde kaleminden verilmiştir. Hazinece
gereğinin yapılmasına gayret etmeniz rica olunur.
26 Mayıs 1864 [20 Zilhicce 1280]
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T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©
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a

191

c

MARKO PAŞA’NIN TIP FAKÜLTESİNE (MEKTEB-İ TIBBİYE’YE)
ATANMASI
BOA - İ.DH.640.44565-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] Bakanı Salih Efendi’nin azledilerek yerine Marko Paşa atanması ve Salih Efendi’ye tahsis olunan 15.000 kuruş
maaştan 6667 kuruşunun Marko Paşa’nın Nizamiye Hazinesi’nden almakta olduğu 8333 kuruşa ilavesiyle [Marko Paşa’ya] 15.000 kuruş maaş verilmesi, kalan 8333 kuruştan beş bin kuruşunun Salih Efendi’ye ma’zûliyet
maaşı olarak tahsisiyle 3333 kuruşunun Hazine’ye devredilmesi gerekmektedir. Bu konuda karar padişahımındır.
3 Kasım 1871 [22 Şaban [1]288]

a
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T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

İ.DH.00640
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HR.TO.450.73-1
27 Ağustos
Numara: 316/66
Not: Server Efendi Hazretlerine
tezkire-i samiye yazıldı
No: 447
Altesleri (Fehamatlü) Fuat Paşa
Hariciye Nazırı
[Alltaki belge]
HR.TO.450.73-2
(159)
Numara: 73 628 VI – a
(6)
Bu belge, Sadrazam’ın emriyle şahsıma ait mühürle beş noktası mühürlenerek muhafaza amacıyla Miralay Şahin Beyefendiye teslim edilmiştir. Geri iadesi sadece Sadrazam’ın veya Serasker Paşa’nın kesin emriyle
olacaktır.
(Teslimat) mukabilinde (alınan) resmî ilmuhaber, 24 Mayıs 1876.
Doktor Marko
[İmza]
[Yan sayfadaki belge]

a
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c

a
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AİLE ARŞİVİNDEN - 4

[Sadeleştirilmiş haliyle]

BERAT
(Tuğra)
Abdülhamid Hân bin Abdülmecid el-Muzaffer Dâ’imâ
Fermanım hükmü budur ki
Daha önce Hatt-ı Hümâyûnum ile ilan edilmiş olan Anayasa [Kânûn-ı
Esâsî] hükmünce kurulan Âyan Kurulu’na atanacak üyelerin hal ve hareketleri güvenilir, devlet işlerinde başarılı hizmetlerde bulunmuş ve tanınan zatlardan olması kayd-ı hayat şartıyla atanmaları söz konusu yasa gereğidir. Feriklerimden [Tümgenerallerimden] Tıp Fakültesi yöneticisi olup
yüksek rütbe ve birçok nişana sahip olan Marko Paşa, kendisinden her
durumda güzel hizmetlerde bulunacağı ümidiyle çıkan iradem gereğince
yazılı şartlar dahilinde söz konusu üyeliğe atanmıştır. Divân-ı Hümâyûnum’dan işbu beratı yazıldı ve verildi.
Bin iki yüz doksan dört senesi Rebiyülevvel ayının on üçünde yazıldı.
28 Mart 1877 [13 Rebiyülevvel 1294]

a

196

c

[Aile Arşivi’nden]
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MARKO PAŞA HAZRETLERİNE BEŞİNCİ RÜTBEDEN MECİDÎ
BUYURULMASI VE GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASI
BOA - İ.DH.854.68510-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Padişahın Baştabibi Mavrini Efendi ve Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye]
Yöneticisi Marko Paşa Hazretlerine değiştirilerek birinci ve söz konusu fakülte botanik [nebâtât] yardımcı öğretmeni Binbaşı Abdi Efendi’ye üçüncü,
Dahiliye Yüzbaşısı Said Efendi’ye dördüncü, Dahiliye üsteğmeni [mülazım-ı
evveli] Hüseyin Şevket Efendi’ye beşinci rütbelerden Mecidî ve söz konusu
botanik [nebâtât] öğretmeni Kaymakam Ali Bey’e dahi dördüncü rütbeden Nişan-ı Osmanî ihsan buyrulmuş olmasından dolayı gerekli işlemlerin
yapılması padişahın iradesi gereğidir. Bu konuda karar, padişahımındır.
26 Mayıs 1882 [14 Zilhicce [12]98]
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T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BOA) ©

İ.DH.00854
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EK YAZI

IΙ.

CENNETMEKÂN SULTAN ABDÜLAZİZ HAN
HAZRETLERİNİN ÖLÜMÜ
CENNETMEKÂN SULTAN ABDÜLAZİZ HAN HAZRETLERİ’NİN ÖLÜM
NEDENİ OLAN YARALARIN MUAYENESİYLE BU KONUDA DİĞER
TOPLAM 19 DOKTORLA MARKO PAŞA’NIN İMZALADIĞI RAPOR
BOA - Y.EE.141.3-5

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Cennetmekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin ölüm nedeni olan yaraların muayenesiyle bu konuda diğer doktorlarla imzaladığımız raporda (Bize gösterilen alet söz konusu
yaralara neden olabilir) tabiri yer almaktadır. Halbuki söz konusu yaraların başka bir el ile
açıldığı bu kere tutuklanmış ve sorgulanmış olan canilerin ikrarlarından dolayı talep edilen
açıklama üzerine bu konu hakkında cereyan eden işlemler ile değerlendirmemi aşağıda arz
eylerim.
Olay günü Kuzguncuk’taki evimin deniz tarafında olan odanın penceresinden padişahımın ikâmetgâhı olan Feriye Sarayı’na doğru bakmakta olduğum halde söz konusu sarayın
denize bakıp karakol tarafında bulunan baştaki odanın penceresinden aşağı bir şey düşmesiyle beraber feryat işitildi, padişahım kendisini pencereden attı zanneyledim. O sırada
Doktor Mösyö Kastori evime gelmiş ve onunla pencereden bakmakta iken bir saat sonra
bir yaver gelip Sultan’ın kendisini vurduğunu ve şahsımın bakanlar tarafından çağrıldığımı
söyledi. Derhal Mösyö Kastori ile kayığa binerek Feriye karakoluna çıktık. Orada bakanlar
bulunmakta, Rüşdü, Avni ve Midhat Paşalardan birisi Sultan Aziz Hazretlerinin kendisini
makas ile yaralamış olduğu ve daha birçok doktor çağırdıklarını söyleyerek cenazenin muayenesini emrettiler. Bunun üzerine Süleyman Paşa kullarıyla Doktor Nuri Paşa’yı ve mevcut
birkaç doktoru cenazenin olduğu karakolun alt katında bulunan pis bir odaya götürdüler.
Sultan’ın köhne bir ot minder üzerine yatırılmış ve üzeri örtülmüş olduğu halde gördük.
Sultan’ın kollarında yaralarının yukarıdan aşağıya ve içeriden dışarıya doğru olduğunu gördüm. Ancak o sırada bana bir fenalık geldiğinden söz konusu yaraları ve vücudun diğer
yerlerini muayene etmeyerek dışarı çıktım. Bakanların yanına giderek çağrılmış olan doktorların tamamıyla birlikte muayene edilmesi, gerektiğini söyledim, sonra doktorlar geldi.
Merhum Sultan’ın kendisini yaraladığı alet denilerek bir tırnak makası gösterildi. Doktorlar
Sultan’ı muayene etmeye başladıklarında Rüşdü, Avni ve Midhat Paşalar bize “Cenazeyi
kaldıracağız” diyerek muayenenin ve raporun çabuk yapılmasını tekrar tekrar söylediler.
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Raporun akşamdan evvel yetiştirilmesini emredip cenazeyi kaldırdılar. Doktorların seri muayenesi üzerine söz konusu raporu düzenleyerek bana verdiler. Saat on buçuk sıralarında
Rüşdü Paşa’ya verdim. Sultan’ın ‘kendisini yaraladı’ dedikleri makas, Rüşdü Paşa tarafından
bana teslim ve irade çıkmadıkça kimseye verilmemesini tembih edilmekle halen Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye]’nde korunmaktadır. Raporun içeriğine gelince Sultan’ın makasla
kendi kendisini yaralamış olduğu bakanlar tarafından ifade olunmuş ise de mevcut doktorlar tarafından düzenlenen rapor yaraların Sultan’ın kendisi tarafından yapıldığını içermekte
olmayıp yaraların gösterilen alet ile meydana gelebileceği imkân ve ihtimalini içeren söz
konusu ibare ile düzenlenmiştir.
Hatta bu rapor fennen eksik olduğu cihetle Avrupa doktorları tarafından beğenilmemiş
olduğu gibi biz de eksik olduğunu biliriz. Bu raporun düzenlenmesinden birkaç gün sonra
Genelkurmay’da Redif Paşa marifetiyle padişah tarafından ihsan buyrulduğu beyanıyla bir
şahsıma bir de Nuri Paşa’ya murassa enfiye kutusu ihsan buyrulmuştur.
[İmza], Marko

28 Mart 1881 [28 Cemaziyülevvel [12]98 ve fî 16 Mart [12]97]
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NURİ PAŞA’NIN SULTAN ABDÜLAZİZ HAN HAZRETLERİNİN
ÖLÜMÜ İÇİN VERDİĞİ RAPOR
BOA - Y.EE.141.3-6

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Cennetmekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin vefat şekli üzerine
kollarında bulunan yaraların muayenesini havi diğer doktorlar ile düzenleyip imza eylediğimiz raporda (bize gösterilen alet ile söz konusu yaralar
meydana gelebilir) tabiri yer almaktadır. Halbuki merhumun başkası tarafından yaralandığı ve itlaf olunduğu canilerin ikrarlarıyla ortaya çıkmış
olduğundan tarafımdan istenilen bu konuda cereyan eden işlem ile şahsi
değerlendirmemi havi açıklamam aşağıdadır.
Sultan Hazretlerinin vefatı üzerine bendeleri resmen davet olunmayıp o gün Beylerbeyi’nde vapur ile İstanbul’a giderken vapurda bulunan
Mahmut Bey ile Kadri Paşa Feriye Sarayı’nda bir olay olduğunu işitmiş olduklarından vapur Ortaköy İskelesi’ne yanaştığında ikisi birden Feriye’ye
gideceklerinden bahisle bendenizin dahi gelmemi ısrarla istediler. Bunun
üzerine birlikte giderek karakol meydanında oturdum. Evvelce çağırılmış
olan doktorlar geldiğinde birlikte muayene eylememizi ifade eylediler.
Orada bekleyip diğer doktorlar geldiğinde karakolun alt katında bir oda
da köhne ot minder üzerinde merhumun cenazesini görüp genel bir muayene yaptık. Orada bulunanlar bir tırnak makası göstererek ‘Merhum bununla kendi kendini vurmuş’ dediler. Bu yaralar öyle bir alet ile meydana
gelebilir ancak şeytanetle her türlü şey olabileceği ve burası ise anket ile
meydana çıkacağından söz konusu rapor düşünüldüğü üzere (bize gösterilen alet ile söz konusu yaralar meydana gelebilir) tabiri yazılı olarak düzenlenmişti. Mademki ‘Sultan’ın cariyeleri suçu ikrar etmiş’ diyorlar. Bu
durumun rapor içeriğine aykırı olmayacağı arz olunur.
[İmza], Nuri

29 Nisan 1881 [30 Cemaziyülevvel [12]98]
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DOKTOR KASTRO’NUN SULTAN ABDÜLAZİZ HAN’IN
VEFATI İÇİN VERDİĞİ RAPOR
BOA - Y.EE.20.34-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Sultan Abdülaziz Han’ın vefatı günü bendeniz Kuzguncuk’ta Marko Paşa’nın konağında tesadüfen bulunduğum halde Marko Paşa’yı Feriye Dairesi’ne çağırdılar. Birlikte söz konusu daireye gittik. Karakol iskelesi’nde
Eczacı Faik Paşa’ya rast geldik. Padişah’ın vefatını haber verdi. Birlikte karakola vardığımızda Mütercim Rüşdü Paşa ile diğer bazı Paşaları ve Konstantin Karatodori adlı doktoru gördük. Merhum karakolda bir beyaz [örtü]
ile örtülü idi. Açıp muayene ettiğimizde hayat eseri yoktu. Diğer doktorlar
gelinceye kadar biz dahi bekledik. O sırada bendenizle Doktor Milincin
adlı şahsı vefatın gerçekleşmiş olduğu odaya gönderdiler. Oda içinde pek
çok kan gördük. Merhumun vefat etmeyip halen hayatta olduğundan bahisle teselli için [Şehzade] Yusuf İzzeddin Efendi’nin odasına götürdüler.
Şehzade’yi teselli ettik ise de emin olamayıp ağlamakta idi. Oradan ismini
bilmediğim ve şimdi görsem de tanıyamayacağım bir Hazinedar yanına
götürdüler. Daha bir iki cariye hazır olduğu halde işin ne suretle gerçekleştiği soruldukta mumaileyha padişahın sakalını kırpmak üzere makas istediği, gösterdiği küçük ve ince bir makasın aynı olarak diğer bir makas verdiklerini ve on dakika sonra merhum padişahın olduğu odaya vardıklarını
ve kapısını kapalı bulduklarını Hazinedar söyledi ve ondan sonra karakola
döndük. Doktorlar gelmişlerdi. Hepimiz muayene ettik, raporunu düzenledik ve imza ile takdim eyledik.
27 Nisan 1909 [14 Nisan 1325]

[İmza], Kastro
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CENAZEYİ MUAYENE EDENLERE VERİLMİŞ OLAN ÖDEME
BOA - Y.EE.141.3-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Sultan Abdülaziz merhumun cenazesini muayene etmiş olan Nuri ve
Marko Paşalar ile Kastro Bey’den bu defa söz konusu cenaze hakkında
alınmış olan belgelerdir. Cenazeyi muayene edenlere verilmiş olan 36.500
kuruşu havi belge.
Özetlenmiştir.
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EK YAZI

IΙΙ.

MARKO PAŞA’NIN YÜKSEK KARAKTERİNİ
GÖSTEREN OSMANLI BELGELERİ
MARKO PAŞA’NIN TIPLA ALAKALI YAZDIĞI RİSALE-İ HİKEMİYYE-İ
AZİZİYYE Fİ BEYAN-I TERKİB-İ ECZA-YI TIBBİYE ADLI RİSALENİN ÜÇ
CİLT HALİNDE BASTIRILMASI İÇİN İZİN TALEBİ
BOA - İ.DH.537.37285-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlığa
Tercümesine ve düzenlenmesine muvaffak olduğum tıpla alakalı ve isminin verilmesine padişahımız tarafından izin verilen Risale-i Hikemiyye-i
Aziziyye fî Beyan-ı Terkib-i Ecza-yı Tıbbiye adlı risalenin üç cilt olmak üzere, kâr ve zararı şahsıma ait olmak üzere bastırılarak gerektiği kadarının
hastanelere gönderilmesi, artanının ise satılmasıyla elde edilecek gelirden
dahi hastanelere acizane başkaca yardımlarda bulunulacağı Başbakanlıkça bilinmektedir. Söz konusu risalenin basımına izin vermek makamınızın
takdirindedir.
[Mühür], Marko

21 Mayıs 1865 [25 Z [12]81 / 9 Mayıs [1]281]
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MARKO PAŞA’NIN TIPLA ALAKALI YAZDIĞI RİSALE-İ HİKEMİYYE-İ
AZİZİYYE Fİ BEYAN-I TERKİB-İ ECZA-YI TIBBİYE ADLI RİSALENİN ÜÇ
CİLT HALİNDE BASTIRILMASI İÇİN İZİN TALEBİ VE İZNİN ALINMASI
BOA - İ.DH.537.37285-3

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Padişahımız tarafından isminin verilmesine izin verilmiş olan Risale-i
Hikemiyye-i Aziziyye fî Beyan-ı Terkib-i Ecza-yı Tıbbiye adlı risalenin üç cilt
olmak üzerine, kâr ve zararı kendisine ait olmak üzere bastırılması, gerektiği kadarının hastanelere gönderilmesi ve kalanının satılarak elde edilecek gelirden hastanelere yardımda bulunulacağına dair Marko Paşa’nın
yazısı ekte sunulmuştur. Bu konuda her ne karar verilir ise ona göre hareket olunacağı beyanıyla işbu yazı yazıldı efendim.
26 Mayıs 1865 [Gurre-i Muharrem 1282]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğinden
Başbakanlığa
Anılan yazı padişahımız tarafından görülmüş ve arz edildiği üzere gereğinin yapılması emredilmiştir. Ve yazınız Başbakanlığa iade edilmiştir. Bu
konuda karar, padişahımındır.
27 Mayıs 1865 [2 Muharrem 1282]
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OSMANLI BELGELERİNDE
MUHTAÇLARA YARDIMA KOŞAN MARKO PAŞA
MUHACİRÎN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN YAZI
BOA - DH.MKT.1326.68-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
İçişleri Bakanlığı
Tarih: 8 Ağustos 1879 [19 Şaban [12]96]
Muhacirîn (Muhacirler) Komisyonu Başkanlığına
Dersaadet’te bulunan Muhacirîn Hastaneleri idarelerine Tıp Fakültesi
[Mekteb-i Tıbbiye]’nce bakılmasına gerek kalmadığı ve diğer gerekçelerle
bunların tıbbî işleri Tıp Fakültesi [Mekteb-i Tıbbiye] tarafından denetlenmek ve incelenmek üzere söz konusu idarenin bütün belgeleri ile eşyasının Muhacirîn Komisyonu’na devredilmesi gerektiğine dair Marko Paşa ile
Serviçen Efendi’nin ortak imzalarıyla gelen yazı ekte sunulmuştur. Gereğini yapma hususunda gayret göstermeniz rica olunur.
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LEVEND SAHRASINDA KURULAN ORDUGÂHTAKİ SAĞLIK
HİZMETLERİ VE DURUMU HAKKINDA
BOA - İ.DH.529.36564-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlığa
Levend sahrasında kurulan ordugâhtaki askerlerin hasta olanlar ve
vefat edenleri hakkında yayılan yalan haberlerden dolayı kamuoyunda
meydana gelen olumsuz etkinin giderilmesi için ordugâhta gerçekte neler olduğunun açıklanması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda düzenlenen
rapor ile jurnal ekte makamınıza takdim kılınmıştır. Gereğinin yapılması
hususunda izin gerekmektedir. Bu konuda karar, padişahımındır.
[İmza], Marko

4 Eylül 1864 [3 Rebiyülâhir 1281 fî 23 Ağustos [12]80]
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LEVEND SAHRASINDA KURULAN ORDUGÂHTAKİ SAĞLIK
HİZMETLERİ VE DURUMU HAKKINDA
BOA - İ.DH.529.36564-2

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Levend sahrasında kurulan ordugâhta bulunan askerlerin sağlık durumları hakkında düzenlenen rapor ile jurnalin gönderildiğine dair Marko
Paşa’dan gelen yazı ile ekleri takdim kılınmıştır. Uygun görüldüğü takdirde
söz konusu rapor ile jurnal Takvîm-i Vekâyi ile diğer gazetelerde yayınlanacaktır efendim.
10 Eylül 1864 [9 R [12]81]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğinden
Başbakanlığa
Başbakanlığın yazısıyla ekinde bulunan rapor ve jurnal padişahımız
tarafından görülmüştür. Anılan rapor ve jurnalin ilan edilmesi ve yayınlanması uygun görülmüştür. Gereğini yapmanız emredilmiş ve yazınız Başbakanlığınıza iade kılınmıştır. Bu konuda karar, padişahımındır.
11 Eylül 1864 [10 R 1281]
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LEVEND SAHRASINDA KURULAN ORDUGÂHTAKİ SAĞLIK
HİZMETLERİ VE DURUMU HAKKINDA
BOA - A.DVN.MHM.312.21-1

Levend sahrasında kurulan ordugâhtaki sağlık hizmetleri ve durumu
hakkında Marko Paşa tarafından hazırlanan rapor ile jurnallerin Takvîm-i
Vekâyi veya diğer gazetelerde yayınlanması.
17 Eylül 1864
[Sadeleştirilmiş haliyle]
Bayındırlık Bakanlığına
Levend sahrasında kurulan ordugâhtaki sağlık şartları ve cereyan eden
duruma dair Marko Paşa tarafından düzenlenen rapor ile jurnallerin Takvîm-i Vekâyi ve sair gazetelerde yayınlanması hakkında çıkan irade üzerine
gereği yapılmak üzere söz konusu rapor ile jurnal ekte gönderilmiştir. Bu
konuda gayret göstermeniz rica olunur.
17 Eylül 1864 [16 Rebiyülâhir 1281]
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TIP FAKÜLTESİ YÖNETİMİNE YAZI
BOA - A.DVN.MHM.327.96-1

Bir müddetten beri Bolu’da yaygınlaşan Frengi hastalığının önünün
alınmasına dair Marko Paşa tarafından hazırlanan raporun incelenmesi ve
bu konuda daha alınabilecek önlemler var ise bir an evvel bildirilmesi hakkında Tıp Fakültesi Yönetimine gönderilen yazı.
20 Mart 1865

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Tıp Fakültesi [Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbiye] Yönetimine

Bir müddetten beri Bolu sancağında yaygınlaşmakta olan Frengi hastalığının engellenmesi ve yok edilmesi hakkında bazı ifadeleri havi padişahın Baştabibi Marko Paşa’nın yazısı ekindeki raporla birlikte gönderilmiştir.
Bu konuda kurulan doktorlar komisyonu bölgeye hareket etmek üzeredir.
Hatta bazı üyelerin hareket ettiği anlaşıldığından söz konusu yazı ve raporu bir an evvel inceleyerek iade eylemeye gayret etmeniz rica olunur.
20 Mart 1865 [22 Şevval 1281]

1865 YILINDA KOLERA SALGINI
“1865 yılında Dolmabahçe’deki Saray-ı Hümâyûn Eczanesinde eczacı olarak Vincent
Pêche çalışıyordu. Aynı yıl patlak veren kolera salgınındaki hizmetleri nedeniyle, o tarihte
Ser-tabib-i Hazret-i Şehriyârî olan Marko Paşa, Sadaret’e (Başbakanlığa) gönderdiği 29
Kasım 1865 (10 B. 1282) tarihli yazısı ile Eczacı Pêche’nin mükâfatlandırılmasını istemiştir.
Marko Paşa bu yazısında Vincent Pêche’i eczacılık biliminde usta ve akranları arasında ender sözleri ile tanımlar. Marko Paşa’nın önerisi üzerine 16 Aralık 1865 (27 B.
1282) tarihli irade ile Mösyö Pêche’e 5. rütbeden bir kıt’a Mecidiye Nişanı verilir.
Üç yıl sonra, Marko Paşa bu kez 17 Eylül 1868 (29 Ca. 1285) tarihli yazısı ile Mabeyn-i Hümâyûn-i Şâhâne Eczahanesinde mustahdem eczacıyândan (eczacılardan)
Serhalife Mösyö Pêche ve debboy memuru Bekir Efendi ve ecza muhasibi Yorgaki
ve Topkapı Saray-ı Hümâyûnu Eczahanesi Serhalifesi Miltiyadi Efendilerin emsalleri
gibi sivil rütbe talebinde bulunduklarını bildirir ve bu efendilerin bunca müddettir
Padişah, Valide Sultan, Şehzadeler, Sultan Efendiler ile Mabeyn-i Hümâyûn ve alelumum devlet dairelerine sadakat ve hüsn-i hizmetleri âşikâr olduğundan rütbe-i sâlise
(Üçüncü Rütbe) ile taltiflerini teklif eder. Marko Paşa’nın bu önerisi de benimsenir ve
28 Eylül 1868 (10 C. 1285) tarihli irade ile adı geçen kişilere rütbe-i sâlise verilir.”
[Kaynak: Suzan Bozkurt, Nuran Yıldırım, Yeşim Işıl Ülman, Bülent Özaltay, “1865 Kolera Salgınında
Mabeyn-i Hümayun Eczacısı Vincen Péche ile Robert Kolej’den Cyrus Hamlin’in Kullandıkalrı Antikolerik
Terkipler”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt III, Sayı 2, 2002, s. 55-68.]
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CEZÂYİR-İ BAHR-İ SEFİD VALİSİNİN GÖNDERİLEN YARDIM İÇİN
TEŞEKKÜR ETMESİ
BOA - İ.DH.560.38993-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlığa

Telgrafname

Geliş tarihi: 14 Mart 1867 [7 Za 1283]
Beş yüz kese ihsan-ı Şâhâne, bir takım daha cerrah, doktorlar ve ecza
ile Marko Paşa Hazretlerinin dahi gönderildiği, bu akşam aldığım 12 Mart
1867 [5 Za [12]83] tarihli telgrafınızla müjdelenince padişahımızın bulunduğu lütuf, hemen merhamet beklemekte bulunan bilcümle muhtaçlar
ve ümitsizlere haberciler vasıtasıyla müjdelenmiştir. Cümlemiz tarafından
padişahımızın ömrüne, sağlığına, saltanatının devamına dualar edildiği ve
tekrar tekrar anıldığını arz eylerim efendim.
13 Mart 1867 [6 Za [12]83]
Cezayir-i Bahr-i Sefid Valisi
[İmza], Hüsnü [Hüseyin Hüsnü Paşa]
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CEZÂYİR-İ BAHR-İ SEFİD VALİSİNİN GÖNDERİLEN YARDIM İÇİN
TEŞEKKÜR ETMESİ VE PADİŞAH TARAFINDAN MEKTUBUN
GÖRÜLMÜŞ OLMASI
BOA - İ.DH.560.38993-3

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Midilli Adası ahalisi haklarında padişahımız tarafından merhamet eseri olarak Marko Paşa Hazretleriyle doktorlar, gerekli tıbbî malzeme, ilaç ile
maddi yardımın gönderildiğine dair telgraf üzerine Cezâyir-i Bahr-i Sefid
Valisi bu yardımları halka haberciler vasıtasıyla duyurmuştur. Halkın padişahın uzun ömürlü olması ve saltanatının devamına dua edildiği hakkındaki telgrafı takdim kılınmıştır efendim.
16 Mart 1867 [9 Za 1283]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğinden
Başbakanlığa
Yazınız ve ekindeki telgraf padişahımız tarafından görülmüş, duyulan
memnuniyeti havi cevap yazılması emredilmiştir. Bu konuda karar, padişahımındır.
17 Mart 1867 [10 Za 1283]
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MARKO PAŞA’NIN MİDİLLİ ADASI’NA GİTMESİ VE YARDIMA
MUHTAÇ OLANLARA YARDIM ETMESİ
BOA - İ.DH.560.39021-1

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlığa

Telgrafname

Geliş tarihi: 21 Mart 1867 [14 Za 1283]
Ada’ya ulaştığımız günden bugüne kadar büyük ebatta 5 baraka inşa
ettirilmiş ve 1000’den fazla fakir ahali iskân ettirilmiştir. Çadırların büyüklüğü cihetiyle Kalonya ve sair kazalara gidilememiş ise de barakalara yerleştirilen ahalinin ellerinde bulunan 100 kadarı toplanıp gerektiğinde baraka inşası için bir miktar kereste Kılıç Ali Vapuru’na yüklenmiştir. Yardıma
muhtaç olan Kalonya ve Pire köylerine bugün hareket edeceğiz. Burada
yiyecek ve saire yeterli seviyede ise de köy ve kazalara daha layıkıyla bakılmaya vakit olmamıştır. Tıbbî açıdan yapılan yardımlarda eksiklik olmayıp
Ada’nın her tarafında cerrahlar tayin olunmuştur. İnşâAllahu Teâlâ birkaç
gün zarfında asayişin sağlanacağını ümit etmekteyiz. Bu konuda karar, makamınızındır.
8 Mart [12]83 - 20 Mart 1867 [13 Za [12]83]

[İmzalar]
Padişah’ın Baştabibi, Marko
[Doktor], Salih
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GÖREVLİ OLARAK MİDİLLİ ADASINDA BULUNAN MARKO PAŞA’NIN
YAPTIĞI YARDIMLARIN MABEYN-İ HÜMÂYÛN BAŞKÂTİPLİĞİNDEN
BAŞBAKANLIĞA BİLDİRİLMESİ
BOA - İ.DH.560.39021-3

[Sadeleştirilmiş haliyle]
Başbakanlıktan
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğine
Görevli olarak Midilli adasında bulunan Marko Paşa Hazretleriyle Yaver-i Harb Salih Bey tarafından gelen telgraf padişahımıza sunulmak için
ekte arz ve takdim kılındı. Ada’da beş adet büyük baraka inşa ettirilerek
1000’den fazla fakir ahali iskân ettirilmiştir. Münasip miktar çadır ve kereste Kılıç Ali Vapuru’na yüklenerek yardıma muhtaç olan Kalonya ve Pire
köylerine hareket etmek üzeredir. Midilli’de yiyecek ve diğer malzemeler
yeterli seviyede olup Ada’nın her tarafına cerrahlar tayin olunmuştur. Birkaç gün zarfında civar kaza ve köyler ahalisinin durumları denetlenerek
refah ve rahatları için gerekenlerin tamamlanacağı anlaşılmıştır. Bu konuda padişahımızın uygun göreceği bir cevap yazılacağı beyanıyla işbu yazı
yazıldı efendim.
23 Mart 1867 [16 Za 1283]
Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtipliğinden
Başbakanlığa
Yazınızda belirtilen telgraf padişahımız tarafından görülüp münasip
bir cevap yazılması emredilmiştir. Söz konusu telgraf makamınıza iade kılınmıştır. Gereğini yapınız.
24 Mart 1867 [17 Za 1283]
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EK YAZI

IV.

CENEVRE ARŞİVLERİ*
Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 1)

AF 19,2-5 (T)
MERKEZİ İSTANBUL’DA, OSMANLI İMPARATORLUĞU YARALI KARA
VE DENİZ ASKERLERİNE YARDIM CEMİYETİ KURMAK İÇİN GEÇİCİ BİR KOMİTE
OLUŞTURULMASIYLA İLGİLİ MUKAVELE
Biz aşağıda imzası olanlar;
İstanbul’da yaralılara yardım cemiyetinin kurulması ve bu cemiyetin nizamnamesinin
oluşturulması için muvakkat bir komitenin teşkili amacıyla Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’ya sunulan öneriye binaen;
Paris’te düzenlenen Uluslararası Yaralılara Yardım Cemiyetleri konferansları kararları üzerine hazırlanan rapor ve 19 Ağustos 1867 kongrenin teklifleri göz önünde bulundurularak;
Majesteleri Sultan Abdülaziz Han’ın Avrupa hanedanları arasında 22 Ağustos 1864 Enternasyonal Cenevre Sözlesmesine katılmayı deklare eden ilk hükümdarlardan biri olması nedeniyle;
Yaralı askerlerin acılarını dindirilmesine ve hükümetlere tartışmasız büyük faydalar sağlayan başta sözü edilen Cenevre Mukavelesi, hususiyle de Beynelmilel Yaralılara Yardım Kuruluşlarının müşterek karşılıklı yardımlaşmalarının pratik faydaları göz önüne alındığında;
Bir savaş durumunda Osmanlı Devleti’nin son derece faydalı olduğu açık olan karşılıklı
yardımlaşmaya; yani sağlık hizmetlerinin, hastanelerin, ambulansların, yaralı esirlerin tedavi
edilmelerinin tarafsızlığına hukuken iştirak edebilmesi ve bunlardan mütekabilen yasal olarak
yararlanabilmesi, diğer bütün ülkelerin beynelmilel cemiyetlerinin müştereken bilfiil yardımlaşmaları faaliyetlerine daha fazla güven ortamı sağlanabilmesi için, 22 Ağustos 1864 tarihli
Cenevre siyasî sözleşmesini sadece tasdik etmenin yeterli olmadığı bizzat yürürlüğe koymak
gerektiği kanaatiyle;
Nihayet benzer bir cemiyetin Türkiye’deki var olmasının, Osmanlı Hükümeti ve ahalinin
sağlık hizmetlerinin ıslahı ve iyileştirilmesi, insanîyet ve cemiyet-i beşeriye alanında gelişme
yolunda önemli mesafeler kaydettiğini Avrupa’ya gösterecek olması ve aynı zamanda Osmanlı Hükümeti için muamele-i mütekabile hakkını elde etmeyi ispat ve onaylaması hasebiyle.
Bizler yaralılara yardım için İstanbul’da beynelmilel ve merkezî bir kuruluşun teşkili
amacıyla geçici bir komitenin oluşturulmasına destek vereceğimizi beyan ediyoruz.
Ve yine bizler Cenevre Uluslararası Merkez Komitesi’nin vekili ve geçici genel sekreteri
sıfatıyla Dr. Abdullah Bey’in önerisi üzerine, Ekselansları Marko Paşa’nın fahri riyasetinde,
* Hilâl-i Ahmer'in kuruluşunu anlatan Cenevre Kızılhaç belgelerinin Fransızcadan tercümeleri T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından yapılmıştır. Bu kitapta Kızılhaç belgelerinin önce tercümeleri
sonra da Fransızca belgelerinin orijinal kopyaları sunuluyor..
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Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın himayesinde sözü edilen geçici komiteyi oluşturmaya hazır
olduğumuzu deklare ediyoruz. Şimdi bizler bütün Avrupa ülkelerinde daha önce kurulmuş
olan yardım derneklerinin benzeri İstanbul’da Osmanlı Yaralılara Yardım Cemiyeti merkezinin kesin organizasyonu için Hükümet ileri gelenleri nezdinde aracı olma lütfunda bulunmasını Altesleri Ömer Paşa’dan istirham ediyoruz.
İstanbul 11 Harizan 1868
Osmanlı Orduları Başkumandanı Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın himayesinde
ve Osmanlı Ordusu Askerî Sıhhiye Servisi Umum Müfettişi Ferik Marko Paşa’nın
başkanlığında intisap şartlarına göre oluşan Geçici Komite Azaları:
Dr. Salih Bey, m/p: Mirliva (Albay), Askerî Sıhhiye Servisi Müfettişi ve Askerî Sıhhiye Meclisi Azası
Dr. L (J). De Castro, m/p: Haydarpaşa Hastanesi Başhekimi
Dr. Mehmet Bey, m/p: Mirliva (Albay), Gümüş Suyu Askerî Hastanesi Başhekimi
Fevzi Paşa (Fezey Paşa), m/p: Mirliva, (Liva Kumandanı)
Dr. Faik (Fayek) Bey, m/p: Mirliva (Albay), Mekteb-i Tıbbiye Profesörü
Dr. Speraki Bey, m/p: Mirliva (Albay), Askerî Sıhhiye Servisi İkinci Müfettişi, Sıhhiye Meclisi Azası
Dr. Emin Bey, m/p: Mirliva (Albay), Hassa Ordusu Hastanesi (Garde İmperiale) Şef Doktoru
Dr. Ali Bey, m/p: Mirliva (Albay), Seraskerlik Hastanesi’nde Erkân-ı Harbiye Tabibi
Edhem Paşa, m/p: Şûra-yı Devlet Azası
Dr. Belisaire Bey, m/p: Askerî Tabip Kaymakam, Haydarpaşa Hastanesi’nde Erkân-ı Harbiye Tabibi
Dr. Mittiade Bey, m/p: Askerî Tabip Kaymakam, Haydarpaşa Hastanesi’nde Erkân-ı Harbiye Tabibi
Dr. Pascal Bey, m/p: Askerî Tabip Kaymakam, Haydarpaşa Hastanesi’nde Erkân-ı Harbiye Tabibi
Dr. Constantin Limonides, m/p: Erkân-ı Harbiye Askerî Tabip Kaymakamı
Dr. C. Marasch Bey, m/p: Erkân-ı Harbiye Askerî Tabip Kaymakamı
Dr. İskender Bey, m/p: Erkân-ı Harbiye Askerî Tabip Kaymakamı
Cost. Anthopoulo, m/p: Ticaret Nezareti Ataşesi
İskender Bey, m/p: Askerî Kaymakam, Bayındırlık Bakanlığı (Umur-ı Nafia Nezareti) Ataşesi
Dr. Nicolaki Bey, m/p: Askerî Kaymakam, Seraskerlik Erkân-ı Harbiye Tabibi
Dr. Atta (Ata) Bey, m/p: Miralay, Hapishaneler Müfettişi
Dr. Sotto: Avusturya Sefareti Doktoru
Dr. Mavrogini: Mekteb-i Tıbbiye Profesörü
M. Hartert: Vatandaş (avamdan)
M. Kurlander: Tüccar
Dr. Abdullah Bey, m/p: Mirliva (Albay), Hassa Ordusu Hastanesi Erkân-ı Harbiye Tabibi.

İstanbul, 20 Haziran 1868

Aslına uygundur.

Dr. Abdullah Bey
Mirliva, Osmanlı Ordusu Yaralılara Yardım
Cemiyeti Geçici Komitesi Başkâtibi
İstanbul, Beyoğlu, Taksim’de Firuzağa (Ferusa) Mahallesi
No: 97 ve 95
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Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 2)
AF 19,2/7 (T)
İstanbul 20 Harizan 1868
Uluslararası Yaralılara Yardım Cemiyetleri
Üst Komite Başkanı Aziz Dostum
Cenevre Beynelmilel Komitesi’nin 19 Eylül 1867’da bana gönderdiği mektupta; Osmanlı Hükümeti için de bir “Yaralılara Yardım Cemiyeti”nin kurulması gayesiyle bir tür insanlık görevimiz olan bu meseleyle ilgilenmem için “vekâleten” bu işi bana tevdi ettiğini
belirtiyordu.
İstanbul’a geldiğimden beri şimdiye kadar kesintisiz süregelen ve beni yatağa düşürerek altı aydır acı çektiren hastalığım nedeniyle bana emanet ettiğiniz Vekâlet göreviyle
arzu ettiğim şekilde ilgilenme imkânım olmadı. Sadece zaman açısından değil hastalığımın
beni eve bağımlı kılması, hareket etme imkânından yoksun bırakması sebebiyle fizikî kuvvetlerim mukaddes hayır işimizin yararına çalışma fırsatı vermeyerek beni ondan mahrum
bıraktı.
Bu teşebbüsü uygun görmeyip destek vermeyi reddeden bazı yüksek üst düzey (resmî)
şahsiyetlerin olumsuz tutumları ve hiçbir desteğin olmamasına binaen bütün cesaretimizin kırılması nedeniyle bu ameliyeyi (şimdiye kadar) gerçekleştiremedik. Yine de, her yönden karşımıza çıkan büyük engellere rağmen bugün size iyi ve sevindirici haberler verecek
gücü kendimde hissediyorum. Şöyle ki; Cemiyetimizin kurulmasında âli cenap yardımlarını
esirgememesi için Osmanlı orduları Başkumandanı (Serdar-ı Ekrem) Fehâmetlu Ömer Paşa’ya başvuruda bulundum. Kendileri bana destek verecekleri konusunda güvence verdiler. Bunun üzerine ben de kendisine yardım cemiyetinin teşekkülü ve statüsü hakkında bir
ön çalışma, Paris Konferansı üzerine tafsilatlı bir rapor ve bugün Amerika, Avrupa vesair
yerlerde mevcut benzer yardım kuruluşlarının yararlı faaliyetleri ve aktiviteleri üzerine hulasa tarzında çeşitli raporlar hazırlayarak zat-ı âlilerine takdim ettim. Akabinde onun himayelerinde dostlarımız arasından bu kuruluşa iştirak etmeleri için çağrıda bulunmayı bana
müsaade etti, hatta bizzatihi Majestelerine ve muhtelif nazırlara hitaben bizzat kendileri
şahsen “Hayra Davet (İnsanlığa Çağrı)” adı altında sureti ekte bulunan ikinci bir davette
bulunmayı teklif etti. Bu arada bitmek bilmeyen hastalığım sırasında güçlükle hareket ettiğim sıralarda dostlarım nezdinde girişimlerde bulundum, neticede bu kişilerden elli kadarı
(aralarında on tane hanım) birkaç gün içinde ilk çağrıya (olumlu) cevap verdiler. Ben size
ekte 25 kişiyle imzaladığımız bir akdi gönderiyorum. Bu şahıslar attıkları imzalarla; Cenevre Enternasyonal Komitesi Vekili ve Muvakkat Umum Kâtibi sıfatıyla (ben) Dr. Abdullah
Bey’in önerisiyle Ömer Paşa’nın himayesinde, Osmanlı İmparatorluğu Askerî Sihhiye İşleri
Umum Müfettişi Marko Paşa’nın riyasetinde bu cemiyeti kurmaya hazır olduklarını beyan
etmişlerdir. -İstanbul’da Osmanlı Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti teşkili için önce geçici
bir komitenin oluşturulması-.
Böylece bu mukaveleyle, “Osmanlı İmparatorluğu Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti”nin
kurulması, (muvakkat) bir komitenin mevcudiyeti yazıyla hayata geçirilmiş oldu. Bu hadise-
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yi dikkatle not etmenizi sizden rica ediyorum. Temsilciniz sıfatıyla söz konusu insanî hayır
cemiyetinin gelişmesinde ve yayılmasında son zamanlarımda sarf ettiğim gayretlerle elde
ettiğim birkaç başarı veya en azından hiç olmazsa bu noktaya ulaşmış olmadan dolayı kendimi tebrik ediyorum. Takat ve metanetimin sarsıldığının farkındayım, şayet böyle giderse
bu benim son işim olacak, beni hatıranıza kaydedin ve yâd edin. Allah sizlere kanın olmadığı
üstün zaferler ihsan etsin, böyle hayırlı bir işe başlama fırsatını verdiği için O’na şükürler
olsun. Sizde biliyorsunuz ki, Amerika’da yardım cemiyetleri aktivitelerini askerî sihhiye servisi otoritelerine kabul ettirme ve faaliyetlerinden istifade ettirme konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Askerî çevrelerin bu çekinceli tutumları bu tür cemiyetlerin
amaçlarına uygun layıkıyla etkinlikte bulunmalarına uzun zaman engel olmuştur. İşte ben
de hayır cemiyetinin bu gayesine uygun çalışmalarda bulundum. Şöyle ki; müessesenin başındaki Serdar-ı Ekremden başka, üye sıfatıyla ilk etapta birçok general (paşa), aynı şekilde
İmparatorluk Sıhhiye Servisi Umum Müfettişi Marko Paşa ile beraber bütün müfettişler,
hemen hepsi İstanbul askerî hastanelerinde şef doktor (başhekim) olarak çalışan Askerî
Sıhhiye Meclisi azalarının tamamı “Komite"ye iştirak etmişlerdir. Bu durum yeni oluşumda
sağlık servisi askerî yetkililerinin duyarsız davranmalarından korkmamayı, sıhhati (selameti) mucip etkilerinin kaçınılmaz olacağını ümitvâr kılmaktadır.
İleriki zamanlarda özellikle Ömer Paşa Hazretlerinin şahsî girişim ve nüfuzlarıyla üye
sayımızın önemli derecede artacağını malûmat olarak size bildireceğimi ümit ediyorum.
Nizamnameler Heyet-i Tahririye Komisyonu şahsen benim detaylı olarak sunduğum nizamnamelerin gözden geçirilmesini yakında ele alarak çalışmalarına başlayacak ve gazetelerle
kamuoyuna çağrı yapılacaktır.
Her şey başlangıçta çok zordur, bir şeye başlamak bir sonrakini başarma ümidini bize
bahşedecektir. Allah’tan bana hüsn-i niyetime ve maksadıma göre hareket etmem için kuvvet ve irade vermesini istiyorum.
Saygıdeğer Başkanım, Komite’nizin üyelerine hürmetlerimi bildirmenizi, aynı zamanda
genç komitemize iyi dileklerinizi tavsiye etmenizi sizden temenni ediyorum.
Sayın Başkan ve bütün komite üyeleri tazim ve saygılarımı lütfen kabul buyurunuz.
Dr. Abdullah Bey
Osmanlı Askerî Yaralılara Yardım Cemiyeti
Geçici Genel Sekreteri
İstanbul, Ferusa (Firuzağa) Mahallesi
Numara 97 ve 95
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Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 3)
İstanbul’da Komite Başkanı Ekselansları Marko Paşa’ya

7 Ağustos 1868
Doktor Abdullah Bey’in gönderdiği 20 Haziran tarihli yazısıyla İstanbul’da “Yaralı Askerlere Yardım Komitesi” kurulduğunu öğrenmekten çok sevinçliyiz. Kendisiyle kardeşlik
ve meşruiyet çerçevesinde görüşmelere başlamaktan mutlu olacağız. Bundan beş yıl önce
bizim ön ayak olarak kurduğumuz insanlık hareketine Türkiye’nin iştirakini hayli zamandan beri arzu ediyorduk. Daha önce Sultan Abdülaziz’in hiç tereddütsüz içtenlikle Cenevre
Sözleşmesi’ne katılmaya muvafakat etmesi bizleri sevindirmişti, geriye sadece daha evvel
hemen hemen bütün Avrupa’da hayata geçirilmiş olan “Osmanlı Yaralı Askerlere Yardım
Cemiyeti”nin kurulması kalmıştı. Özellikle kurumun “Başkanlık” görevini kabul etmenizden
dolayı sizleri tebrik ediyoruz, zira sizin sağlık hizmetlerinin ıslahı konusundaki gayretlerinizi
biliyoruz, dolayısıyla bu yeni iyilik hareketi sizin yüksek idarenizde ancak başarıya ulaşabilir.
Aynı şekilde, bu teşebbüsünüzün başarıya ulaşmasında büyük katkıları olacak olan Altesleri
(Serdar-ı Ekrem) Ömer Paşa’nın hayra vesile olan iyilik sever himayesinden dolayı minnettar olduğumuzu kendilerine iletmenizi sizden rica ediyoruz. Sizi temin ederiz ki, büyük bir
ciddiyet ve kalbî muhabbetle gelişmeleri yakından takip edeceğiz, hususiyle “Cemiyet”in
kesin bir şekilde kurulduğunu öğrenmekten bahtiyar olacağız. Bugünden itibaren bir tamimle mevcut bütün komitelerin isimlerini size tebliği edeceğiz.
(Devamı okunamadı, belirsiz)
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Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 4)
Hasta ve Yaralı Askerlere
Yardım Cemiyeti			

İstanbul, 10 Mayıs 1869

Sayın Mösyö MOGNIER'e,
Cenevre Uluslararası Yaralılara Yardım Komitesi Başkanı
Mösyö
Bütün diğer devletlerde olduğu gibi, savaş sırasında hasta ve yaralı askerlere yardım
edilmesi amacıyla kurulmuş olan Cenevre Enternasyonal Sözleşmesi'ne 22 Ağustos 1864'te
üye olan (muvafakat eden) Türkiye'de, geçen Nisan ayının 12'si itibariyle aynı gaye ile bir
“Cemiyet” kurulduğunu sizlere haber vermekten onur duyuyoruz.
Bu insanî hayır cemiyeti için yardımlarınızı esirgemeyeceğiniz beklentisi içinde olan bizler en derin saygılarımızı kabul etmenizi sizden istirham ediyoruz.
Genel Sekreter
Dr. ABDULLAH
Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi, Numara 97

Başkan
Dr. MARKO
Majesteleri Osmanlı Sultanı'nın Başhekimi

Not: Cemiyet toplantıları, her ayın ilk Pazartesi günü Beşiktaş'ta Eczane-i Hümâyûn'da yapılacaktır.

Yıllık masraf katılım payı.
Kurucu üyeler için 100 kuruş
Asıl üyeler için 20 kuruş.

Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 5)
Abdullah Bey
7/19 Temmuz 1869
Cemiyetimizle ilgili tebliğlerin (yazışmaların) ikişer nüshasını temin edebilirsem çok
memnun olacağım. Bu durumda nüshalardan birini okuma salonumuzda sergilenmek üzere Tıp Cemiyeti’ne verme imkânına kavuşmuş olacağım. Böylelikle Tababet Cemiyeti’ne
mensup bütün hekimlere açık ve erişilebilir bir imkân sağlanmış olacaktır.
Dr. Abdullah
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Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 6)
Cenevre, 24 Ocak 1871
Osmanlı Merkez Komite Başkanı Ekselansları Marko Paşa’ya
İstanbul
Sayın Başkan,
Uluslararası Komite’nin (Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti’nin aktif hale getirilmesi işini)
zat-ı âlilerinin iyilik sever hüsnü teveccühüne ihale ettiğini ve bununla ilgili kısa zaman önce
yayınladığı bir “davet (mektubu)”nu sizlere gönderdiğimizi bildirmekten onur duyuyorum.
Osmanlı Cemiyeti her ne kadar savaş meydanından uzaklaştırılmış olsa da (savaş durumunda olmasa da) yine de Kızılhaç örgütüne üye tıpkı diğer ülkelerin ödedikleri gibi yaralılara
yapacağı bir miktar bağışla (Uluslararası Komite’ye) katılmasını görmekten hususiyle çok
mutlu olacağız.
Şayet Türkiye ilerde herhangi bir zaman diliminde savaş tehdidiyle, (şu anda bu tehlike
artık yoktur), karşı karşıya kalabileceği ihtimalini göz önünde bulundurabilirse, herhangi bir
çıkara dayanmayan tabiî ahlakın göstergesi ve aynı zamanda dayanışmanın bir güvencesi
olarak (Uluslararası Komite’ye) katılmayı kendisine bir görev sayacağını umuyoruz.
Çağrımızın ülkenizde mümkün olduğunca yüksek düzeyde tanıtımını yapma lütfunde
bulunursanız bundan minnettar kalacağız.
Bu duygu ve temennilerle güvenimizi ve en içten saygılarımızı kabul etmenizi sizden
istirham ediyoruz.
Enternasyonal Komite adına
S. Mognier (imza)
Başkan
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Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 7)
Tercüme edilemedi. Belge okunamıyordu.
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Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 8)

AF 19,2-28 (T)

İstanbul, 17 Ağustos 1876
Sakızağacı Sokak - Beyoğlu
Sayın Başkan [Marko Paşa],
Geçen ayın 31’i tarihi itibariyle beni, göndermekle onurlandırdığınız mektubunuzu aldım.

Osmanlı Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti’nin İstanbul’da ikinci defa kurulma aşamasında olduğu haberlerini zat-ı âlinize bildirmekte sabırsızlanıyorum. İlk mektubumda
sizlere ifade ettiğim gibi, meseleye “teşebbüste bulunma” insiyatifini havale ettiğim Tıp
Cemiyeti önerimi olumlu bularak kabul etti ve hemen acilen Sadrazam’a gönderdiği dilekçe yazısında; talebin esbab-ı mucibesi ciddiyetle dikkate alınarak lütfen kabul edilmesini,
benzer girişime gerekli yardım ve desteği vermesini kendisinden istirham etti. Altesleri,
benzer teklifi almaktan mutlu olduğunu, ilk Cemiyet’in başarısız olmasından çok üzüntü
duyduğunu beyanla talebimizi Bakanlar Konseyi (Meclis-i Vükela) müzakerelerine sundu.
Sadrazam, öneriyi idari hiyerarşinin bitmek tükenmek bilmeyen sonu gelmez bütün basamaklarını aşmayı başardıktan sonra Harbiye Nezareti Sıhhiye Meclisi’ni meseleyi incelemekle görevlendirdi ve Yardım Komisyonu’nun kurulması için Tıbbiye Mektebi’ne çağrıda
bulundu. Açıklanan hususlara mebni ikinci kez Dr. Marko Paşa komisyonun resmî organizatörü olarak görev aldı. Komisyonun üye sayısı 15 olup bu şahıslar Devletin sıhhiye meclislerinin çeşitli merkezlerinde görev almış kişilerdir. Bunlardan yalnız dört tanesi Tıbbiye
Cemiyeti tarafından seçilmişlerdir. İşte sözü edilen sonuncusu (cemiyet) bu iş için beni de
görevlendirerek şahsımı onurlandırmış oldu. Biz üyelerle bu ayın 12’sinde Marko Paşa’nın
başkanlığında Tıbbiye Mektebi’nde ilk toplantımızı yaptık. Birinci oturumda hiçbir karar
alınamadı. Bizler her şeyden önce komisyonun görev mahiyetini tayin etmek istiyorduk.
Bu anlamda toplantıda çok hararetli tartışmalar oldu. Özellikle daha sonraları hükümetin, bağımsız cemiyetlerin meselelerine doğrudan müdahalesini intaç edecek müphem
konular üzerinde ısrarla durduk. Böylelikle hükümetin –aynı zamanda bizimde itiraz ettiğimiz–, tarafgir ve hakem olma davranışına girmesi ve savaş alanındaki ordunun her hareketi üzerinde sıkı kontrol sağlamakla kendisini mecbur görerek Cenevre Sözleşmesi’nin
ihlal etmesi halinde, sözü edilen Konvansiyon’un ilgili maddelerini icrasına zarar vereceği
açık olmasına binaen tezat bir durumun ortaya çıkmasına yol açacağı gibi, sözleşmeye
müşterek imza atan diğer devletlere olan güven hissini zayıflamasına yol açacağının açık
olduğu ortaya konulmuş oldu. 16 Ağustos’ta gerçekleştirilen ikinci celsede komisyon, büyük oranda her türlü basit kaygı ve düşüncelerden uzak kalarak, bizim kanaatlerimizi
benimsemiş oldu. Ve bizim mevcut durumda sağlam yolda olduğumuza inanıyorum. İlk
işimiz, yaralanan düşman (askerlerinin de) özenle tedavisinin bir vecibe olduğunu ve (Kızılhaç) ambulans bayrakları ile personeline saygı göstermek gerektiği konusunda sivil ve
askerî erkâna kesin talimatlar vererek, seyyar hastaneler kurarak ilk etapta Cenevre Sözleşmesi’nin uygulanmasına başlaması konusunda hükümete acil çağrıda bulunma kararı
oldu. Bu talimat kısa zamanda ilan edilecektir. Geçici olarak sadece danışmanlık görevi
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yapan komisyon aynı zamanda Osmanlı Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti’nin teşkili için
tüzük taslağının tartışılmasına başlamış bulunuyor. Henüz kurulma aşamasında olan Dernek’le doğrudan temas kurmanız sağlanıncaya kadar bu esnada gerçekleştirilecek bütün
gelişmelerden sizi haberdar etmeyi kendime bir görev addediyorum.
İğreti kılığına bürünmüş kötü niyetliler ve bir sürü engellerle çevremizin kuşatıldığı
özellikle bizim gibi bir ülkede; hiçbir şey iyici düşünüp taşınmadan gelişi güzel yapılamaz.
Her ihtimali göz önünde bulundurmak mecburiyeti vardır. Şimdi bulunduğumuz mevcut
duruma gelince, oluşumu Hükümetin sadece kamilen ve isteyerek tasvip etmesini değil,
aynı zamanda mümkün olduğu kadar iştirakini (müdahalesini) sınırlandırmanın, en aza indirmenin yollarını araştırıyoruz. Herkes gibi (ülke veya dernek) komisyonun oluşturulduğu
şekliyle teşebbüsün başarıya ulaşması için bizim de elimizde elzem olan yetki ve yeteneğimiz var, fakat her şeyden önce birazcık bağımsız olmamız gerekiyor. Kendi hesabıma maddi
ve manevî bütün iyi niyetimle elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Sayın Başkan, diğer
taraftan geçmiş yıllarda edindiğiniz deneyimleri öğrenebilmem ve aynı zamanda yetkili kılınmış bağımsız dernekler arasında olması lâzım gelen ilişki kademesini anlayabilmem için
matbu ve diğer dokümanları mümkün olduğu kadar en kısa zaman bana göndermenizi sizden rica ediyorum. Bağımsız derneklerin fonksiyonlarına herhangi bir zarar vermeksizin bu
münasebetlerin hangi noktaya kadar olabileceğini bilmek (benim için) zaruridir.
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Gazette Medicale d’Orient (Şark Tıp Gazetesi )’nin Kızılhaç (Croix-Rouge)’la ilgili yayınladığı ilk makalenin yer aldığı nüshasını bugünkü kurye ile size gönderiyorum. Bu makale
birçok gazete tarafından sadece tekrar yayınlanması ve çevirisinin yapılmasıyla yetinilmeyip, sekiz günden beri çok ciddi bir şekilde meseleyle yakından ilgileniyorlar. Kızılhaç’ın tarihinden, diğer ülkelerde yaptığı hizmetlerden.
Sayın Başkan, Cenevre Sözleşmesi’ne bakılırsa veya daha sonra Enternasyonal Komite tarafından alınan karara göre; herhangi bir cemiyetin “Kızılhaçlı beyaz bayrak taşımak”
zorunda olduğu bilgisini kuryenin dönüşü sırasında bana iletmenizi sizden rica ediyorum,
çünkü bu bilgi bizim için çok önemli. Ben bu amblemin, İstanbul’da kurulan ilk derneğin
(1868) başarısız olmasının temel nedenlerinden biri olduğuna inanıyorum. Peki o zaman
acaba, “Haç”ın yerine “Hilal”in konması değişikliğinin yapılması mümkün mü? Buna müsaade edilemez mi? İnanın medenî ülkelerde önemsiz olan böyle bir ayrıntıdan size bahsetmek bana gerçekten sıkıntı veriyor, gelin görün ki Müslüman ahali “fanatizm"in içine öyle
dalmış ki, bu anlamsız itirazla hayırlı işin başarılı olmasının önüne engeller konmasını müşahede etmekten kaygılanıyoruz. Bununla beraber her ihtimale karşı bu değişiklik teklifi daha
küçük çapta ihtilafa yol açar veya sonuçsuz uzun süren tartışmalara yol açarsa, o zaman
ben, 15 üyeden oluşan komisyondaki on Hıristiyan üye ile komisyon toplantısında “Kızılhaç
Bayrağı (Salib-i Ahmer)”nı kabul ettirme ve hükümete de aynı yönde tavsiyede bulunma
sorumluluğunu üstüme alıyorum; çünkü bu bayrağı bütün uluslar hatta bildiğim kadarıyla
Japonya bile kabul etmiş durumda.
Muhterem Başkan, tekrar güvenimi ve üstün saygılarımı kabul etmeniz temennisiyle.
(S) D. Peşdimalci
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Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 9)
AF 19,2-30 (T)

			

			
Sayın Başkan [Marko Paşa],

İstanbul, 12 Kasım 1876

Kızılhaç çalışmalarının muvaffakiyeti için İstanbul’da yaptığımız çalışmalarla ilgili gelişmelerden sizi haberdar etmekte geç kaldım. Fakat sizin de bildiğiniz gibi bu ülkede işler
Şark toplumlarının ayırıcı karakteristik özelliklerini yansıtan ve ekseriyetle içine su-i niyetin
de karıştırıldığı (sanki olmayacakmış gibi) ümitsizlik veren bir hantallık içinde yürür. Bizim
uğraştığımız meselede bu kaidenin dışında tutulamaz. Bundan dolayı Harbiye Nazırı dahi
komisyonumuzun kendisine gönderdiği talebe iki ay bekledikten sonra ancak cevap verme
lütfunda bulundu.
Redif Paşa komisyonun hazırladığı nizamname taslağını olduğu gibi eksiksiz kabul
ediyor, ancak “Kızılhaç” ambleminin daha sonra değiştirilmesi ve akabinde de Osmanlı
ordusu tarafından benimsenmesi şartıyla. Yaşadığımız çağda böyle bir kısıtlamanın şart
koşulması Türkiye’de ki mantalite ve zihniyet anlayışıyla ilgili bir fikir verme açısından
kâfidir. Bilindiği gibi komisyonumuzun bu hususta hükümete karşı en ufak bir itirazda
bulunması imkânsız bir şeydir. Bizde bu amaçla Cenevre Mukavelesi’ni imzalayan hükümetlerle gerekli diplomatik müzakerelerin başlatılmasını ve istenilen amblem değişikliği
hususunda onların müvafakatını elde etmenin yollarının araştırılması ricasıyla azalardan
birkaç kişiyi bu amaçla Hariciye Nazırı nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaları vazifesiyle görevlendirdik.
Hariciye Nazırı, “konuyu hiç gecikmeksizin İsviçre Cumhurbaşkanı’na yazacağı, Türk
Hükümeti’nin beyaz zemin üzerinde Kızılhaç (Salib-i Ahmer) işareti yerine Kızılay (Hilâl-i
Ahmer) işaretinin konulmasını istemesinin nedenlerini kendilerine izah ettikten sonra bu
değişikliği kabul ettirmek için diğer devletler nezdinde aracı olmasını lütfen kabul etmesini kendisinden rica edeceği” şeklinde bize cevap verdi. Özellikle Avrupalıları ilgilendiren
çalkantılı rahatsızlıkların hüküm sürdüğü fırtına dolu bu çağda meseleyle ilgili yapılacak
görüşmeler için ne kadar zaman isteyeceklerini size beyan edecek bilgiye sahip değilim, ancak Sayın Başkan şurasını size kesinlikle söyleyebilirim ki, bu hususta olabilecek gelişmeler,
elde edilecek bilgiler herkesten önce size ulaştırılacaktır, bundan emin olunuz. Bütün bu
anlatılanlara rağmen Dışişleri Bakanı’nın bize söz verdiği gibi yapmak istediği girişim benzer
durumlarda genel anlamda mutat üzere olan bir yöntem olmaması durumunda, şayet arzu
edilen neticeye ulaştırabilecek daha acil ve daha kesin başka bir çözüm olabilirse lütfen
önceden beni haberdar etmenizi sizden istirham ediyorum. Bu hususta bakanlığı bilgilendirme sorumluluğunu üzerime alıyorum.
Sizin daha önce şahsım adına yazarak beni onurlandırdığınız gibi (Cenevre Sözleşmesi’ne imza atan) devletlerin bu değişikliğe rıza gösterecekleri konusunda hiç mi hiç ümidim
yoktur, ancak ifrat derecede bir “fanatizm"den ibaret anlamsız ve önemsiz bir formalite
üzerinde bu kadar durmamak gerektiği tarzında Babıâli’ye çağrıda bulunmak da bize düşmez. Batılı Kızılhaç dernekleri tarafından “Hilal” amblemini reddedilmesi durumunda o za-
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man Türkiye’de bir insanî yardım cemiyetinin olmadığını bütün dünyaya açıklayacakları bir
bahane olacaktır.
Böylece bu mukaveleyle, “Osmanlı İmparatorluğu Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti”nin
kurulması, (muvakkat) bir komitenin mevcudiyeti yazıyla hayata geçirilmiş oldu. Bu hadiseyi dikkatle not etmenizi sizden rica ediyorum. Temsilciniz sıfatıyla söz konusu insanî hayır
cemiyetinin gelişmesinde ve yayılmasında son zamanlarımda sarf ettiğim gayretlerle elde
ettiğim birkaç başarı veya en azından hiç olmazsa bu noktaya ulaşmış olmamdan dolayı
kendimi tebrik ediyorum. Takat ve metanetimin sarsıldığının farkındayım, şayet böyle giderse bu benim son işim olacak, beni hatıranıza kaydedin ve yâd edin. Allah sizlere kanın
olmadığı üstün zaferler ihsan etsin, böyle hayırlı bir işe başlama fırsatını verdiği için O’na
şükürler olsun. Sizde biliyorsunuz ki, Amerika’da yardım cemiyetleri aktivitelerini askerî
sıhhiye servisi otoritelerine kabul ettirme ve faaliyetlerinden istifade ettirme konusunda
büyük zorluklarla karışı karşıya kaldılar. Askerî çevrelerin bu çekinceli tutumları bu tür cemiyetlerin amaçlarına uygun layıkıyla etkinlikte bulunmalarına uzun zaman engel olmuştur.
İşte ben de hayır cemiyetinin bu gayesine uygun çalışmalarda bulundum. Şöyle ki; müessesenin başındaki Serdar-ı Ekremden başka üye sıfatıyla ilk etapta birçok general (paşa),
aynı şekilde İmparatorluk Sıhhiye Servisi Umum müfettişi Marko Paşa ile beraber bütün
müfettişler, hemen hepsi İstanbul askerî hastanelerinde şef doktor (başhekim) olarak çalışan Askerî Sıhhiye Meclisi azalarının tamamı “Komite”ye iştirak etmişlerdir. Bu durum yeni
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oluşumda sağlık servisi askerî yetkililerinin duyarsız davranmalarından korkmamayı, sıhhati
(selameti) mucip etkilerinin kaçınılmaz olacağını ümit var kılmaktadır.
İleriki zamanlarda özellikle Ömer Paşa Hazretlerinin şahsî girişim ve nüfuzlarıyla üye
sayımızın önemli derecede artacağını malûmat olarak size bildireceğimi ümit ediyorum.
Nizamnameler Heyet-i Tahririye Komisyonu şahsen benim detaylı olarak sunduğum nizamnamelerin gözden geçirilmesini yakında ele alarak çalışmalarına başlayacak ve gazetelerle
kamuoyuna çağrı yapılacaktır.
Her şey başlangıçta çok zordur, bir şeye başlamak bir sonrakini başarma ümidini bize
bahşedecektir. Allah’tan bana hüsn-i niyetime ve maksadıma göre hareket etmem için kuvvet ve irade vermesini istiyorum.
Saygıdeğer Başkanım, Komite’nizin üyelerine hürmetlerimi bildirmenizi, aynı zamanda
genç komitemize iyi dileklerinizi tavsiye etmenizi sizden temenni ediyorum.
Sayın Başkan ve bütün komite üyeleri tazim ve saygılarımı lütfen kabul buyurunuz.
Dr. Abdullah Bey
Osmanlı Askerî Yaralılara Yardım Cemiyeti
Geçici Genel Sekreteri
İstanbul, Ferusa (Firuzağa) Mahallesi
Numara 97 ve 95
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Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 10)
Osmanlı Yaralı
Askerlere Yardım 					
Cemiyeti

İstanbul, 17 Nisan 1877

Cenevre Milletlerarası Yaralı Askerlere
Yardım Cemiyeti Başkan Yardımcısı
Mösyö Micheli’ye.
Mösyö
Cemiyetimizin üyeleri, nizamnameye göre bir “İdare Heyeti” ve bir de “Şûra Komitesi”
teşkili için harekete geçilmesi amacıyla bu ayın 14’ünde “Genel Kurul” toplantısını yapmaya
çağrıldıklarını sizlere bildirmekten iftihar ediyoruz.
İdare Heyetine Seçilenler:
Başkan:
Başkan Yardımcıları:
Kâtip:
Veznedar:

Arif Bey, Sıhhiye Meclis-i Âlisi Başkanı
Dr. Sarell ve Nuriyan Efendiler
Feridun Bey
Mr. M. Foster, Osmanlı Bankası Direktörü

Şûra Komitesi’ne Seçilenler:
Dr. Peşdimalci
Dr. Dikson, İngiliz Elçiliği Doktoru
Dr. Sevastopulo
Dr. Aziz Bey, Tıbbiye Mektebi Profesörü
Faik Paşa, Yüksek Askerî Sıhhiye Meclisi Azası
M. Leval Efendi, Mühendis
Bu neticeyi size iletirken aynı zamanda komisyonumuzun vekalet görevinin sona erdiğinden de sizleri haberdar ediyoruz.
"Sıhhiye” azalarının listesini sizlere bugün gönderiyoruz.
En içten saygılarımızı lütfen kabul ediniz.

Ekselansları Marko Paşa adına
Dr. J de Castro
Dr. Marko Paşa
Osmanlı (Yaralı Askerlere Yardım)
Cemiyeti Yetkilisi
İstanbul, 17 Nisan 1877
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Cenevre Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı Kütüphanesi (No 11)
Tercüme edilemedi. Belge okunamıyordu.
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