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ı. GİRİŞ ve AMAÇ 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan önce ve sonra ülkemizin önemli sorunlarından biri 

nüfus azlığı idi. Savaşlar ve bulaşıcı hastalıklar nüfusumuzun azalmasında önemli bir rol 

oynamıştı. O yıllarda gerek devlet adamlarının gerekse hekimlerin üzerinde durdukları 

belki de en önemli sorun nüfusun azlığı sorunuydu. 

Nüfus sorunu üzerinde en çok yazan ve nüfus siyaseti üzerinde düşünen 

hekimlerimizden biri de Besim Ömer Akahn'dır. Besim Ömer Akalın nüfus meselesini 

birçok eserinde ele aldı. Evlilik, çocuk, anne ayrıca bulaşıcı hastalıklarla ilgili eserlerinde 

nüfus azlığını ve artbrma yollarını inceledi. Konu ile ilgili bağımsız bir eser olan "Nüfus 

Siyaseti ve Küçük Çocuklarda VefeyAt" kitabı onun nüfus sorunu hakkındaki görüşlerini 

topladığı önemli bir eseridir. Bu tezi ele almamızdaki amaçlardan ilki Besim Ömer'in 

"Nüfus Siyaseti" adı altında ne anlatmak istediğini araştırmak ve öğrenmekti. Nüfus 

siyaseti ile sadece nüfusun artbnlması veya nitelikli bir nüfus artışı mı ifade ediliyordu? 

Bu tezde; Besim Ömer Akalın'ın nüfusun neden artması gerektiği, artbrmak için alınacak 

önlemlerin neler olduğu, nüfus siyaseti ile neyi veya neleri ileri sürdüğü konu ile ilgili 

yazdığı eserlerden araştırılması amaçlandı. Çoğunu Cumhuriyet sonrasında yazdığı 

nüfusla ilgili eserlerinde; Besim Ömer Akalın'ın nüfus sorununa yaklaşımı, önerileri, 

alınması gereken önlemler, tezimizin konusu ile ilgili olarak anne ve çocuk sağlığı ile ilgili 

olanlarından seçilerek incelendi. 

Bugün de önemle tartışılan bir konu olan nüfus hakkında, Cumhuriyetimizin ilk 

yıllarındaki şartlarında Besim Ömer Akalın'ın anne ve çocuk sağlığı açısından nüfus 

siyasetinin ne olduğunu açıklamak tezimizin esas amacıdır. 
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D. ARAÇ VE YÖNTEM 

"Dr. Besim Ömer Paşa'nın Anne ve Çocuk Sağlığı Açısından Ülkemiz Nüfus 

Meselesi Hakkındaki Görüşleri" konulu bu çalışmada aşağıda belirtilen yöntemler içinde 

çalışıldı: 

Besim Ömer Akalın'ın nüfus siyaseti, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili eserleri, bundan 

başka nüfus meselesini ilgilendiren başka konulardaki eserlerinin önsözleri tesbit edildi. 

Bu çalışma için İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Eski Eserler Bölümü, İstanbul Tıp 

Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Kütüphanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi ve 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi kitap fişleri tarandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve 

Tıp Tarihi Anabilim Dalı Kütüphanesi dışında bulunan kitapların fotokopileri alındı. 

İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp ·Tarihi 

Anabilim Dalı arşivleri tarandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi 

Anabilim Dalı arşivinde bulunan Besim Ömer Akalın'a ait kitapların listesi tesbit edildi. 

Eserlerin Arap harfli olanları !..Atin harflerine çevrildi. Bu çeviri esnasında Osmanlıca 

sözcüklerin bugünkü karşılığını bulmak için Ferit Develioğlu'nun "Osmanlıca-Türkçe 

Ansiklopedik LOgat"mdan faydalanıkh. Topladığımız bilgiler konu b~lıkları altında 

fişlendi. Tezimizin esas konusu olan "Besim Ömer Akalın'ın Anne ve Çocuk Sağlığı 

Açısından Ülkemiz Nüfus Meselesi Hakkındaki Görüşleri" ne geçmeden gerek kendi 

yazdıklarından gerek diğer araştırıcılar tarafından yazılmış eserlerden yararlanılarak 

hayatı ele alındı Besim Ömer Akalın'ın hayatı kronolojik olarak anlatılmaya çalışıldı. 

Aynca konuyla ilgili olarak nüfus hakkına genel bilgiler verilmeye çalışıldı. 

Mali tarihleri miladi tarihlere çevinnek için Faik Reşat Unat'ın Hicri Tarihleri Miladi 

Takvime Çevirme Kılavuzun'dan faydalanıldı. 

Açıklanması gerekli götülen şahsiyetler ve olaylar her sayfa sonunda dipnotunda 

verildi. Dipnotlarına her sayfa için yeni dipnotu numarası vermeyip, tezin başından 

sonuna kadar biribirini takibeden numaralar verildi. 
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Bir kaynak dipnotunda ilk kez kullanıldığı zaman kaynağın künyesi tanı olarak 

belirtildi; aynı kaynak tekrar kullanıldığı zaman sadece yazar adı ve sayfa numarasını 

verip, eser adını tekrarlamadan "a.g.e." şeklinde belirtildi. Ancak birden fazla eserinden 

yararlanılan yazarların eser adları da verildi. 

Kullanılan kaynakların tümü tezin sonunda kaynakçada verildi. 

Kullanılan dil üslubuna sadık kalınarak sadeleştirilip, bugünün Türkçesi 

kullanılmaya çalışıldı. Ancak bazı yerlerde orjinalliği korumak için kaynaktan olduğu gibi 

aktarıldı. 

Kullanılan fotoğraflar için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi 

Anabilim Dalı arşivinden yararlanıldı. 
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Besim Ömer Akalın 

(Cerralıpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ı•e 

Tıp Tarihi Ana bilim Dalı Arşfri '11de11) 
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BESİM ÖMER AKALIN'IN HAYATI 

( 1862-1940) 

Dr. Nihat Reşat Belger1 Türk tıbbında iz bırakmış önemli hekimlerimizden Besim 

Ömer Akalın için şöyle demektedir: "Türk kadınının ve Türk çocuğunun minnettar 

olduğu büyük adam"2
. Ülkemize modem doğum bilimini getiren büyük hoca Besim 

.. . 3 4 •. 
Omer Akalın 1278 (1862)'de Istanbul'da doğdu , babası Nardalı Omer Şevki Paşa'dır. 

Besim Ömer Akalın'ın babası İlk Mebusan Meclisine5 

mutasarrıflığında 6 da bulunmuştur. 

seçilmiş ve Sinop 

Azmi, Agah, Mahmut ve Kemal adlarında kardeşleri olan 7 Besim Ömer Akalın ilk 

tahsilini Priştine'de8 yapmış, daha sonra Kosova Mülki Rüştiye'sine9 devam etmiş ve 

İstanbul Güllıane Askeri Rüştiyesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Kuleli Askeri 

İdadisi'ne10 giren Besim Ömer Akalın 4 Ağustos 1295 (16 Ağustos 1879)'da mezun 

1 Nihat Reşat Belger: (1881-1961) İstanbuJ'da doğdu. 1900 senesinde yüzba§ı rütbesiyle Askeri Tıbbiyeden 
diploma aldı. Daha sonra Paris'e gitti ve yeniden tıp tahsili yaptı.On sene süren bu tahsilden sonra doktor 
diploması aldı ve sonra da sekiz sene kadar Paris'te fakültenin çeşitli kliniklerinde çalı§ml§tır. 1919-1920 
yıllannda Gureba Hastanesinde Dahiliye Mütehassıshğı yaptı. Milli Mücadele esnasında ewela Parls'te sonra 
Londra'da Milli Hükümetin Milmess!Iliğinde bulundu. Birinci ve İkinci l..ondra Konferanslarında Heyeti 
Murahhas az.alığı ve Lozan Konferansında da Matbuat Mümessilliği vazifesini gördü. Çeşitli kongrelere katılan 
Hihat Reşat Belger tıbbi mecmualarda makaleler ve Türkçe kitaplar yazml§tır. F. &den, Türk Hekimleri 
Biyografisi, İst., 1948, Çituri Biraderler Basunevi, s.48-49. 

2 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabllim Dalı ArşM, Besim Ömer Akalın Dosyası. 
3 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dah ArşM, Besim Ömer Akabn dosyasında kendi el yazısı ile 

doğum tarihi 1862 olarak yazılıdır. 
4 Narda: YWlanistanda Yahya'run 60 kilometre güneyinde kasaba. İ.H . Dani§mend: İzahh Osmanh Tarihi 

Kronolijisi, Cilt :4, İst, 1971. Türkiye Yayınevi,s.6CYl. 
5 İlk Mebfisan Meclisi: (1877) Halk arasında "93 meclisi" ismiyle de bahs edilen ilk Meclis-i Mebusan Dolmabahçe 

Sarayında açılmıştır.Meclis 10 ay 25 giin faaliyettte bulunduktan sonra dağıhn&§hr. LH. OanJ§mend: İzahh 
Osmanh Tarihi Kronolojisi, Cilt.4, İst, 1971, Türkiye Yayınevi, s298. 

6 Mutasamflık: Bir sancağın en büyük idare amiri. 
7 Uzaman M.O.: "Besim Ömer Akalın". ist. Seririya1l,Sene: 22, No: 4 , Nisan 1940, s.49. 
8 Pri§tine: Yugoslavyada, bir yer. 
9 Rüşdiyye: Şimdiki orta mektep derecesindeki mekteplere verilen addır. ML Pakalın: Osmanh Tarih Deyimleri ve 

Terim1eri Sözlüğü. Cilt 5 : İst, 1972, MDi Eğitim Basırnevi. 
10 İdadi Rii§tiye denilen ortaokuldan sonra devam edilen yüksel okullara hazırlayıcı okul. M.Z. Pakalm: Osmanh 

Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. Cilt:2, İst, 1972, Milli Eğitim Basımevi. 
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olmuş ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye11 girmiştir12 . Besim Ömer Akalın hekimlik 

mesleğini seçiş sebebini bir gazete muhabiri ile yaptığı mülakatta şöyle açıklamıştır: 

"Doktor olmama başlıca sebep ebeveynimin, bilhassa babamın hekimlere kar§ı 

gösterdiği muhabbettir. Daha pek küçük iken hekimlere, hekimliğe karşı muhabbetim 

vardı. Bidayeti tahsilimde (tahsilimden önce} vezaifi azaya dair bazı asar {eserler) 

okuduğum sıralarda bizzat tecrübeye kalkar ve bu tecrübelerimi kendi kendime izaha 

savaşırım" 13 . Daima sınıf birincisi olarak14 25 Mayıs 1301 {7 Haziran 1885)'de Mekteb-i 

Tıbbiye'yi yüzbaşı rütbesi ile bitiren Besim Ömer Akalın Haydarpaşa Tatbikat 

Hastanesi'nde15 yüzbaşı rütbesiyle görevliyken kendi isteği ile Yunan sınırında Serfice'de 

askeri hekim olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında tifoya yakalanarak İstanbul'a 

döndü16
• Tıbbiyede açılan sınava girerek, o yıllarda Mekteb-i Tıbbiye'de Fenni Kıbale 17 

muallimi olan Vahit Bey'in18 yanına Fenni Kıbale muallim muavini oldu19
. Besim Ömer 

Akalın'ı bu sınava girmesi için teşvik edenler Ali Saip, İbrahim Lütfi ve Ahmed Hilmi 

Paşalardır20• 

11 Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane: Sultan il. Mahmud askeri reformlanndan bir yıl sonra 14 Mart 1827'de 
Şehzadeba§ında Tulumbacıbaşı Konağırun üst katında Tıphane, alt katında Cerrahhaneyi açtJ. Daha sonra yer 
darbğından ve ayn eğitim verildiğinden Cerrahhane Saraybumunda bir binaya taşındı. Bundan sonra da önce 
Tophane sonra Cerrahane GaJatasaray'ma taşındı ve öğretimleri birleştirilerek 1839'da Mekteb-i Tıbbiye-i 

Adliye-i Şahane adıyla açıldı. Avusturya'dan yabancı hocalar getirildi. Eğitim fransııca yapılmaya ba§landı . S. 
Ünver: "Asırlara Göre Osmanlı Türklerinde Hekimlik". Tıp Tarihi Yıllığı il, İst,1983, "İst.Üni. Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Yayınlan Reldörlak No:3086, Del<anhk No: 122118". · 

12 Adı geçen ar§ivde, B. Ömer Akahn Tıp Mektebinin adını aynca Darü'I Olum ve! Hikemiyye-i Tıp Fakültesi olarak 
belirtmektedir. 

13 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Arşivi, Besim Ömer Akahn dosyası. 
14 Cer. Tıp fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı ArşiVi Besim Ömer Al<ahn dosyası. 
15 Haydarpa§a Tatbikat Hastanesi: 1845'de Sultan Abdülmecit tarafından yaptınhnı§br. Sultan il. Abdülhamit 

(1876--1909) devrinde hastaneye modern bir ameliyathane ilave edilmiştir. Hastane 1868-1898 yıllannda asker 
hekimlere bir tatbikat okulu olmuştur ve sonra bu görevi Gülhane üzerine almışbr. B.Şehsuvaroğlu-A Erdemir 
Demirhan-0.C. Güreşsever: Türk Tıp Tarihi. Bursa, 1984 Taş Kitapçılık Yay. s.135-136. 

16 AKazancıgil: "Ölümünün 40.yıhnda Besim Ömer Paşa (1863-1940)". Dirim Yıl 55, Sayı:9-10, 1980, s237. 
17 Fenni Kıbale: Ebelik, çocuk doğıntma ilıni. 
18 Vahit Bey (?-1888) Doğum hocası olarak zamanın tanınml§ hekimlerinden biridir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de 

1866 (1282)'de "Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye"nin kuruculan arasındadır. Türkçele§tinne akımının önemli 
kişilerinden ve Lılgat-ı Tıbbiye hazırlayıcılamıdan biridir. Besim Ömer'in Paris'e gitmesinde etkisi olan bir ki§idir. 
Rıza Tahsin: Tıp Fakültesi Tarihçesi (Mir'M-ı Mekteb-i Tıbbiye).C:l·2, Eklerle yayınlayan: A Kazancıgil, 1991, 
Özel Yay., s.113, E.K. Unat-M.Samastn-Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp Mektebi} ist., 1990, "İst.Üni. Cer. 
Tıp Fak. Yay., Rektörlük No:3598, DekanhkNo: 155", s.4 

19 Cer. Tıp Fak Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabiliın Dah ArşiviAKazancıgil, a.g.m.s.237. 
20 Ali Saip Pa§a: (ölm.1891) Osmanh Devleti komutanlanndan ve devlet adamlanndandır.Zaptiye nazınhğl, İskodra 

valiliği, Tophane Nazırhğı, Manasbr vaJiHği, Serasker Tophane Müşirliği, Üçüncü Ordu Müşirliği, İ§kocira ve Ni§ 
Komutanh!ıJ yapmışbr. Türk Ans. "Ali Saip Pa§Cl" maddesi, Cilt:2, s.96. 
fbrahim Lütfü Paşa: (1838-1900) Tıp tahsil dilini Türkçeye çeviren hekim hocalanmııdandır. Manastır civannda 
doğmU§, İstanbul'a gelerek Tıbbiyeden Sağ Kolağası rütbesiyle hekim çıktıktan sonra orada kırk seneye yakın 
hocalık etmi§tir. İAGövsa: Türk Meşhurları Ans. İst., (t.y.), Yedigün Ne§riyatı, s.185. 
Ahmed Hilmi PCS§a: (ölm 1906) Kayserili olup, 1864'te Askeri Tıbbiyeden çıkmış, aynı okulda hocahkve 1892'de 
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Besim Ömer Akalın 1887'de Fenni Velade21 ve Püerikültür'de22 ihtisas yapmak 

üzere 1 Eylül 1303 {13 Eylül 1887)'de Paris'e gitti23
. 

Besim Ömer Akalın'ın Paris'e gittiği ytllarda Fransa'da doğum eğitimi en parlak 

dönemini yaşamaktaydı. Gebe muayenesi, gebe takibi, normal ve patolojik doğum, 

loğusalık devri ve yeni doğan bakımı gibi konularda pratik eğitim yaptlmakta ve ebelere 

uygulamalar gösterilmekteydi. Besim Ömer Akalın Paris'te, Doğum ve Ebe Mektebi 

Direktörü olan ve Tarnier'nin adı verilen klinikte24 aynı sokakta ohırduğu Chartie 

Hastanesi'nde25 Prof. Budin ve Prof. Pinard'ın pratiklerini ve derslerini takip etti, klinikte 

asistan olarak çalıştı. Püerikültür dersleri için de Granchet ve Jules Simon'un derslerini 

izledi26
. Besim Ömer Akalın, Prof. Dr. Budin'in bastırmış olduğu doğum kliniği ders 

notlarını Türkçeye çevirdi ve İstanbul'a döndükten sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye 

Matbaasında 1896 yılında bastırdı27. 

Besim Ömer Akalın Paris'te bulunduğu yıllardaki doğum eğitimini ve kliniğini, 

Doğum Tarihi isimli eserinde özetle şöyle anlatmaktadır28: "İlk doğum kliniği 1 728 'de 

Strasburg şehrinde kurulmuştur. O zaman klinik, pratik eğitim bütün yıl, teorik 6 ay 

devam etmekteydi. Paris Tıp Fakültesi'nde önceleri üç doğum kürsüsü vardı. Bunların 

ikisi teorik, biri klinik ve pratikti. Teorik olanların biri tıp öğrencilerine diğeri de ebelere 

aitti. Prof. Tamier'ye ait doğum kliniğinden başka Baudelocque da ayrıca bir klinik daha 

açılmış ve buradaki eğitim Prof. Pinard'a ayrılmıştı·. Doğum kliniği hocaları stajlarını 

yapmakta olan öğrencilere her sabah tuttukları müşahede kağıtlarım okuthırarak 

tartışma yaparlar, hastaları muayene ederler ve haftada iki gün de hastanede meydana 

gelen vakalar üzerinde klinlik dersler verirlerdi. Öğrencilere mankenler üzerinde doğum 

gösterilir, arzu eden hekimler ve talebeler birkaç defa bunu tekrar ederdi. O zamanlar 

Nazırbk yapmıştır. Askeri Sıhhiye Dairesi ikinci ba§kanıyken ölmüştür. CemiyeH Tıbbiye-i Osmaniye'nin 
kuruluşunda emeği geçnıi§ hekimlik öğretiminin türkçele§mesi için Kmmb Aziz Bey1e birlikte çalışmıştır. Türk 
Ans. "Hilmi Paşa" maddesi. Cilt l, s.259. 

21 Fenni veıade: Doğum bilimi. 
22 Paer-i kültür: Çocuk yetiştirmek fenni ve sanatıdır. B.Ö Akahn. Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? IJ, 1939, Ahmet 

İhsan Matb, s.7. 
23 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dah Arşivi. Besim Ömer Akalın dosyası. 
24 A Kazancgil. a.g.m. s.239 
25 B.Ö. (Akahn): Doğum Tarihi.İsl,1932, Ahmet İhsan Matb., s.35. 
26 A Kazancgil:a.g.m., s.239. 
27 B.Ö.(Akabn}: Doğum Tarihi, s.35. 
28 B.Ö. (Akahn): Doğum Tarihi, s.34. 
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doğum kliniği yalnız doğum vakasıyla me§gul olurdu. Doğum kliniğinde kadın 

hastalıkları olanlar kabul edilmiyordu. Zaten jinekoloji (kadın hastalıkları) cerrahiden 

ayrılmamı§tı. Paris Fakültesi'nde jinekoloji kürsüsü ben oradayken kurulmu§tu. 

Doğum kliniğinde öğrenciler sırasıyla nöbet tutarlar ve gebeleri muayene ederler, 

öğleden sonra müracaat edenlerin muayenesini yaparlardı. Doğum görürler ve sırasıyla 

doğurturlardı. Klinik şefi tarafından verilen pratik dersi takip ederlerdi. Bu teşkilattan 

başka hoca klinikte doğmuş olup hastaneden çıkmış çocukları her hafta ya da onbe§ 

günde bir defa getirterek özellikle ilk aylarda gelişmelerini takip eder, annelere büyütme 

konusunda tavsiyelerde bulunur, bizzat emzirmelerine teşvik eder, teorik pratik dersler 

verirdi. Prof. Budin "consultation des nourrisons" adındaki bu teşkilata daha (Charitae) 

hastanesinde 1892'de başlamış ve daha sonra doğum kliniğinde de devam etmiştir. 

Yeni doğan küçük çocukların takibi kısa sürede büyük bir önem kazanmış ve muhtaç ve 

sütleri az olan annelere çocukları için hazım derecelerine göre muakkam süt (muakkam 

sütün karşılığı bulunamadı) verilmeye başlanmışbr. 

Paris'te yardıma muhtaç ve ağrısı olan kadınları hemen kabul için, kliniklerde ve 

hastanelerde boş yatak kalmadığı zamanlar, yardım cemiyeti tarafından verilecek bir 

ücret karşılığı ağrılı kadını hemen arkasında muyenehanelerine kabul etmek üzere bir 

ebe teşkilatı mevcuttur. Bu işle mükellef ve seçilmiş ebeler klinik öğretim heyetinin 

nazareti altındaydılar. Doğum kliniğinde en çok önem verilen bir husus da talebenin 

kliniğe devam müddeti, kaç doğumda bulunup, kaç kadın doğurttuğu meselesidir. 

Doğum kliniğinde çok mühim sayılan diğer mesele de asepsi ve antisepsidir. Hastaneye 

kliniğe devam eden öğrenciden diseksiyon yapmayacaklarına, otopside ve septik 

yerlerde bulunmayacaklarına dair teminat alınmaktaydı. Hocam Prof. Budin talebeye 

bu hususda namusları üzerinde yemin teklif etmekteydi. Asepsi ve antisepsi sayesinde 

yeni bir devir açılmış, bu sayede birçok kadın ve lohusa kurtarılmıştır". 

Besim Ömer narkoz, asepsi ve antisepsi gibi buluşlann ne gibi faydalar sağladığını 

doğum tarihi kitabında bahsebnektedir. 

1888 yılında Mekteb-i Tıbbiye Fenni Kıbale Muallimi Vahit Beyin ölümü üzerine o 

sırada Paris'te bulunan, Besim Ömer, Vahit Beyin yerine atandı ve bu sebeple acele 

dönmesi gerektiği kendisine bildirildi. Ancak Besim Ömer eğitim ve kültür ortamını 

bırakmak istemedi ve dönmeyi reddetti. Vazifesinden çıkarılmayı göze alarak Paris'te 
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eğitimini tamamlayarak 4.5 yıl sonra 1 Te§rin-i sani 1307 (13 Kasım 1891}'de İstanbul'a 

d .. d .. 29 on u . 

Askeri ve Mülki Tıbbiye'nin30 Fenni Velade Hocası Vahit Beyin ölümü üze~ine, Sivil 

Tıbbiye'de Cerrahi Hocası olan Mustafa Münif Paşa31 Sivil Tıbbiye Doğum hocalığına 

atanmıştı. Askeri Tıbbiye'de ise Besim Ömer' in yeri vekil ile idare ediliyordu. 

O yıllarda bizde doğum eğitimi nasıl yapılıyordu: 

1827'da açılan Tıphane'de dahili ve harici hastalıklarla birlikte doğum dersi de 

veriliyordu. Besim Ömer Paşa'nın anlatımıyla anatominin modeller üzerinde öğretildiği 

bu devrede doğum dersinin nasıl yapıldığını kolayca anlamak mümkündü. 

Avusturya'dan getirilen Dr. Bemard'ın32 hocalık yaptığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de 

doğum dersi veriliyordu. 1843'de Ebeler için de tedrisat başlamıştı. Burada da doğum 

dersi okutuluyordu. 

Vahit Beyin ölümü sebebiyle yerine tayin edilen Besim Ömer Paris'ten dönüşünde 

Mekteb-i Tıbbiye'de Fenn-i Kıbfile (Ebelik) öğretimine b~ladı (1891). 1893'de bu 

görevine ek olarak Kıbaleler (Ebeler} muallimliği yaptı33• 

Besim Ömer Paşa'nın gerçekleştinneyi istediği önemli İ§ bir doğum kliniği açmaktı34. 

Ancak bu şekilde klinik uygulama imkam olabilirdi. 1892'de Demirkapı'da35 Taşkışla'da 

29 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dah arşivi. Besim Ömer'in kendi ifadesi.F.Ne§et: Tedavi Notları, 
No:9,dlt:8,1933 Mayıs, s249A Süheyl (Ünver): "Besim Ömer Paşa ve Doğwn Tarihi" .• Tedavi Serlriyatı ve 
Laboratuvarı Mecmuası, Cilt :2, 1932, s.101-1CY2. 

30 Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye: 1839'da Galatasaray'da kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de Fransızca eğitim 
yapıyordu. 184l'de Reaya gxuklan da Tıp Mektebine ahnmaya başlandı. Hııistiyan öğrenciler mensub olduklan 
din ve çevre sebebiyle Fransızcayı daha kolay öğrendiklerinden öğretim ilerledikçe, daha başanh oklular.Türk 
öğrencilerin geri kalması, eğitimin Türkçe yapılması için milcadeleyl başlatan neden oldu. 1867'de Türkçe Tıp 
eğitimi yapan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye kuruJdu. 1870'de Askeri Tıbbiye'de de eğitim Türkçe yapılmaya 
başlandı.O.Ergin: İstanbul Tıp Mektepleri EnstitOleri ve Cemiyetleri. Sayı.:17, İst., 1940, İ.Ü. Tıp Tarihi 
Enstitüsü.s12.İst. , 1976. 

31 Mustafa Münif Paşa: (1853-1937) 1878'de Mekteb-l Tıbbiye·i Mülkiye'yi bitirdi. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de 
teşrih (anatomi) ve hikmet-i yabtiye (fizik) muallim muavinliği, serirat-t hariciye muallim muavinliği, Kadırga'daki 
Tıbbiye-i Mülkiye'nin cerrahi kliniği muaDim muavinliğini, E.czao mektebi müdürlü~ü yaptı. Kadın hastahklan, 
doğum, göz, çocuk hastalıkfan, cerrahi, zührevi ve bulaşıcı hastaıııdar, kolera ve halk sağlığı Qzerine çeşitli kitaplar 
ve risaleler yazml§tır. S.Slvas, "Muallim Dr. Mustafa Münif Paşa" Tm Tan"hi ArNbnnalan 4. 1990, s.137-138. 

32 Dr. Bemard: Mekteb-1 Tıbbiye-i ŞAMne hocası. 18.39'da Galatasaray'da la.uu1an Tıbbiyeye Avusturya'dan gelen 
bu hekim için bkz. A.Altıntaş, "Mekteb-i Tıbbiye'nin kuruculuğu Meselesi" .Tarih ve Toplum .Cilt: 24,Sayı: 143, 
Kasım 1995, İleti§im Yayınlan. s.36-45. 

33 B.Ö.(Akalın): Doğum Tarihi. s.50. 
34 AKazancıgil: a .g.m. s.239. 
ss Demlrkapı:l8.39'da açı.lan Mekteb·i Tıbbiye-i Adliye-i şah&ne 11 Eldm 1848'de Beyoğlunda çıkan yangınla 

büyük zarar gönnil§tür. Yangından sonra okul Habcıoğlu'nda Humbarahane Kşlasına ta§ınml§, 1865'teki kolera 
salgınında Kı§la hastaneye çevri6nce Hasköy'deki Gergeroğlu Kona~·na ve 1866'da Sirkeci'deki Demirkapı 
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bulunan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane civarında kale duvarına bitişik üç oda ve bir sofadan 

oluşan küçük bir binayı gizli olarak bir doğum kliniği haline getirdi. Böylece o zamana 

kadar modeller üzerinde yapılan eğitim kısmen de olsa uygulamalı yapılacaktı. O 

zamanki anlayış bir doğumhanenin açılmasına izin vermiyordu. Devlet tarafından 

engeller konuyordu. İşte Besim Ömer Paşa Doğum Kliniğini bu koşuUarda açtl. 

Besim Ömer Akalın çok değişik zamanlarda kongreler veya konferanslar sebebiyle 

ülkemizi yurt dışında temsil etti. Bunlardan biri 30 Ağustos 1892'de Brüksel'de 

toplanan ilk Doğum ve Kadın Hastalıkları kongresine devlet tarafından 

gönderilmesidir36
• 

Besim Ömer Paşa aynı yıl 25 Ekim 1892'de Prof. Dr. Luteu'nun eserini Dr. M. 

Nizamettin ile birlikte "Emraz-ı NisA1
' {Kadın Hastalıkları) adıyla tercüme etti37

. Besim 

Ömer gerek kadın hastalıktan doğum gerek çocuk ve sağlığının korunması konularında 

çok sayıda eser verdi. Kadın ve çocuk sağlığına verdiği önem kadar sağlığın 

korunmasına da büyük önem veriyordu. Tercüme ettiği Kadın Hastalıkları kitabından 

önce yukarıda sözü edilen konularda çok sayıda eserler verdi. Hindçe ve Urdu diline 

tercüme edilen Sıhhatnümayı İzdivac (1303), Sıhhatnümayı ·Etfal (1303), Sıhhatnümayı 

Aile (1304), Tenasül (1307), Tütün (1304), Şişmanlık ve Zayıflık (1303), Dişlerin 

Hıfzısıhhati (1301), bunlardan bazılarıydı38. İhni konuları halkın anlayacağı bir dilde 

yazıyordu39• 

Besim Ömer Paşa sağlığın korunması konularında eserler yazdığı gibi eğitici 

konferanslar da veriyordu. İleride anlablacak olan Hilal-i Ahmer Konferanslarından çok 

önce Kadın Hastalıkları kitabını tercüme ettiği yıl olan 1893' de ebelere asepsi ve 

antisepsi konularında konferanslar verdi. Sözü edilen tarihte İstanbul ve ülkenin bazı 

Kışlasına yerleşmiştir. 1874'de yangında zarar gören binalann onanhnasıyla tekrar Galatasaray'a nakledilmiş ise 
de, 1876'da Mekteb-i Sultani (Galatasaray Usesi) buraya 1a§mınca yeniden Demirkapı Kı§lasına 
dönillnil§für.N.Yıldınm. "Mekteb-1 Tıbbiye-i Şahane" maddesi.İst.Ans.,CiH.:5, İst., 1994, s.375-376. A Kazancıgil: 
İst. Üniversitesi Tıp Fakültelerinin (İstanbul Cerrahpaşa) Tarihçesi.Çağda§ Tıp Eğitimi'nin Ba§Jangıc.İsl Üni.CiH.:l. 
1453--1981, ist. 1983. 

36 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dah Ar§M Besim Ömer Akalın dosyası 
37 Ülkemizde ilk doğum kitabı 1880'de Birgivizade Mehmed Naci Bey'in Duclen Fenard'dan tercüme ettiği 

Rehnümayı Kavabil isimli eserdir. ikincisi: Dr. İbrahim Lrufi, Nafıs Süreyya, Ahmed Hilmi Paşalarla, Hüseyin 
Remzi ve Hüseyin Sabri Beyler adlen Sconzonl'nin Feniıi Velade kitabım tercüme etmişlerdir. B.Ö. (Akahn): 
Doğum Tarihi, s.50 

38 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabllim Oah AtşM.Besim Ömer Akalın'ın eserlerinin listesi Ek 1 'de 
verildi. 

39 F.K. Gökay: Prof. Dr. "Besim Ömer Akalın". Tıp Dqn. CiH.:13, s.4396. 
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bölgelerinde lohusalık humması yaygın bir §ekilde tahribata sebep oluyordu. Sıhhiye-i 

Umumiye Meclisi kararıyla İstanbul' da çalışan ebeler polis tarafından Tıp Fakültesine 

davet edilmiş ve eğitim için Besim Ömer Paşa görevlendirilmişti. Besim Ömer Paşa'nın 

kendi ifadesiyle "Memleketimizde fenn-i kıbale asırlarca kadınların, ihtiyar acCızelerin 

elinde kalmıştı. Ebelik acuze ebeler yanında çıraklık ile tahsil olunuyordu". Besim Ömer 

ebelere sadece konferans vermekle kalmadı, kurslar halinde olan eğitimlerini de 

düzenen soktu40
• 

Besim Ömer Paşa Ebe Mektebi Hocası Dr. Vucino'nun ölümünden sonra 18 Nisan 

1895'de Ebe Okuluna Muallim olarak tayin oldu41
. Besim Ömer Paşa o yıllardaki Ebe 

Okulu'nu Babil Kulesine benzeterek42 şöyle anlahnaktadır: "Bir araya toplanan muhtelif 

milletlere mensup ve çoğu okuyup yazma bilmeyen yaşlı kadınlar birbirinin lakırdısını 

bile anlayamamakta idiler. Meğer muallim bir saat içinde hemen herkese kendi dilinde 

ders okutmakta ve Türkçe bilmeyen ecnebi bir ebe madam da hocaya yardım ehnekte 
.. ,, 
ımış . 

Besim Ömer Paşa intizamsız bir durumda olan Ebe Mektebindeki, eğitime bazı 

kurallar koydu. Koyduğu ilk kural ebe öğrencilerin kayıt ve kabülü için Türkçe bilmeleri 

ve yaşlarının 30'u geçmemesiydi. 

Besim Ömer Paşa Ebe Mektebindeki görevinin üçüncü yılında ebe adaylarının 

okuyup yazma bilmeleri şartım getirdi. Besim Ömer ebeliğin özel bir hastabakıcılık 

olduğunu düşünüyordu. Bu sebeple, öğrencilere anatomi fizyolojisi ve hıfzısıhhat ve 

hastabakıcılık dersleri veriyordu43
• Besim Ömer Paşa ebelere ders verirken onlar için 

kitap da yazdı. Doğurduktan Sonra (1320}, Ebe Hanımlara Öğütlerim (1332), Ebelik 

(1928} bunlardan üçüdür. Aynca ileride sözü edilecek hastabakıcılık kitapları ebelere de 

hitabediyordu. Yine ileriki sayfalarda belirtilecek olan çocuk sağlığı ve bakımı ile ilgili çok 

sayıda eser verdi. 

40 B.Ö. (Akalın): Doğum Tarihi, s.522. 
41 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dah Arşivi. Besim Ömer Akahn dosyası. 
42 BabD Kulesi: Dünyanın en büyük eserlerinden bbi olarak tarihe geçmiştir. 7 katlı ve 90 m yüksekliğindedir. 

Tevratta yazıldığına göre Tufan'dan sonra Nuh'un ~ Sinar'da yerleşmişlerdir. Kendilerine bir şehir ve bu 
§ehirde başı göklere erişen bir kule yapmak lstemi§lerdir. Bu şehri yapmalarına sebep bütün dünyaya 
dağıhnalannm önüne geçip toplu halde yaşamak istemeleridir. Fakat in§aat yapıhrken, Tann onların dillerini 
kanştnmış, bütün halkı buradan yeryüzüne dağıtmı.§1ır. Babil Kulesi Efsanesi bütün dillerin bir tek kaynaktan 
geldiğine işaret sayıhnı§, zaman zaman da delil olarak ileri sürülmil§tür. Hayat Ans. "Babil Kulesi" maddesi, CUt'l 

43 B.Ö. (Akalın): Doğum Tarihi, s.52. • 
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Besim Ömer Paşa bu çalışmalarıyla ülkemizde modem ebeliğin kurucusu oldu44
. 

Besim Ömer Paşa yazdığı bilimsel eserleri yanında halkı eğitmek için yazdığı 

kitaplar, ilk doğum kliniğini açarak kadınların doktorlarca muayenesini sağlaması, halkı 

cahil ebelerin elinden kurtarmak için yaptığı eğitim, çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalarıyla 
45 -büyük şöhrete sahip "oldu. Bu sırada askeri rütbeleri de artan Besim Omer Paşa 

1896'da Doğum Kliniği Muallimliğine atandı46• 

Besim Ömer Paşa üniversite dışında da görevler alıyordu . 1896'da Meclis-i Sıhhiye-i 

Umumiye ve Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye47 üyeliğine seçildi.1907'de Medis-i Tıbbiye-i 

Mülkiye'nin ba§kanbğına seçilen Besim ömer mesleğine daha çok zaman ayırmak için 

bir yıl sonra ismi Sıhhiye Müdiriyet-i Umumisi olan bu kuruluştan istifa edecektı48. 

Modem Doğum bilimini yurdumuza getiren ve gelişmesi için çaba harcayan, 

modem çocuk hekimliğini de ülkemizde kuran Besim Ömer 1899'da 37 yaşında Paşa 

oldu. Yaptığı çalışmalarla büyük bir şöhret sahibi olan Besim Ömer Paşa hakkında 

Yahya Kemal Beyatlı şunları yazmaktadır: "... Ben istanbul'a gittiğim zaman Besim 

Ömer Pa§a meşhur bir doktordu ve Mirliva idi. Hem mütehassıs hem de Mirliva olarak 

parlak bir adamdı; zengindi. O devrin en revnaklı {parlak) bir şahsiyeti idi. Bir taraftan 

rütbe ve nişanlara müstağnktı (garkolmuştu) , bir taraftan da Tevfik Fikret'in arkadaşıydı. 

Doktor, şair, alim, hukukçu, birçok güzidelerden mürekkep (meydana gelen) bir 

zümrenin dairesinde mümtaz olarak yaşardı. Kendisinin hakikaten doktor başına benzer 

b. ı...~.. d ,,49 
ır v""31 var ı.. . . 

1909 yılında Haydarpaşa'da bulunan Askeri Tıbbiye ve Kadırga'da bulunan Mülki 

Tıbbiyelerin birleştirilmesi ile İstanbul Darül'fünun Tıp Fakültesi adıyla tek bir Tıp 

Fakültesi kuruldu. Mülki Tıbbiye'nin Haydarpaşa'ya taşınmasıyla boşalan Kadırga'da ki 

44 AA Onur: "Büyük Alim ve Tıp Kahramanı Besim Ömer Akahn". Türk Jinekoloji Arşivi, Mayıs-Agustos, 1940, 
No:24-25., s.1178. 

45 AAOnur:a.g.m. A Kazancıgil:a.g.m., s.240. 
46 B.Ö.(Akahn):Doğum Tarihi, s.52. 
47 Meclisi Sıhhiye-i Umfuniye: Memleketin sıhhi durumu hakkında inceleme yaparak ahnacak tedbirler konusunda 

hükümeti aydmlabnak ve uyarmak, yurdun herhangi bir yerinde bula§ıa hastahğa karşı önlem ahp bunu 
hükümete bildirmek. yabancı ülkelerden gümrüklere gelen ve şehirlerle, kasabalarda yapıhp satılan her türlü 
yenilecek ve içilecek şeylerle, bbbi eczalarJa halk arasında çıkan itilaflar gibi i§lerle uğraşmak üzere 1881 
{1299)'da haftada bir kere toplanmak üzere kurulmuştur. O.Ergin: İtanbul Tıp Mektepleri F.rıstitüleri ve 
Cemiyetleri, Osmanbey Matbaası, fst. 1940, s.94. 

48 Cer. Tıp Fak Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dah Arşivi. Besim Ömer Akalın dosyası. 
49 AKazancıgil:a.g.m., s.240-241. 
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binalara Besim Ömer'in Paşa'nın Doğum Kliniği ve Ebe Mektebi yerleşti. Müderrisliğine 

de Besim Ömer Paşa getirildi. Besim Ömer Paşa'nın Doğum Kliniği 1928 yılına kadar 

Kadırga'da kaldı. Besim Ömer Paşa 1920 yılında İstanbul dışından gelen ve Kadırga'da 

Ebe Mektebi barakalarında kalan ebelere de eğitim yaptı50. Haydarpaşa Tıbbiyesi'nde 

kurulan Doğum Kliniği Hocası Asaf Derviş Paşa'nın51 ölümü üzerine Besim Ömer 

Paşa'nın Kadırga'daki Doğum Kliniği de 1928'de Haydarpaşa'ya taşındı ve tek bir 

doğum kliniği oluştu52. 

Besim Ömer Paşa'nın tıp tarihimizde çok önemli bir yer tutan çalışmalarından biri 

de bugünkü adı Türkiye Kızılay Derneği olan Osmanlı Hilfil-i Ahmer Cemiyeti'ndeki 

faaliyetlerdir. 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kurulması ıçın ilk girişim 1867'de yapılmış 

ancak resmen kurulmamıştı. 1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşıs.ı sırasında resmen 

kurulan Cemiyet, savaştan sonra faaliyetlerini durdurmuş, 1897 yılında Yunan 

Savaşı'nda54 tekrar çalışmalarına başlamış, savaşın bitiminde tekrar dağılmıştı. Cemiyet 

1877 kuruluşu sırasında Kızılhaç merkezine bildirerek amblem olarak hilal kullanacağını 

belirtmişti . Bu izin geçici olarak verilmişti. Hilal amblemini devamlı kullanmayı Kızılhaç' a 

kabul ettirişimiz Besim Ömer Paşa'mn Haziran 1907'de l.ondra'da toplanan Kızılhaç 

50 B.Ö. (Akalın): Doğum Tarihi. s.54. 
51 Asaf Derviş Paşa: {1868-1928) Kadın Doğum Hastahklan mütehassısıdır. 1893'de hkeri Tıbbiyeden hekim 

yüzbaşıhğı ile çıkarak, bir müddet Trablusgarb'ta bulunduktan sonra, bbbiyede muallim muavini iken Berlin'e 
tahsil için gönderildi. Almanya'da 5 sene kadar buJwıarak ihtisas yapbktan sonra Gülhane'de muallim ohnU§tur. 
Balkan Savaşında ve 1. Dünya Savaşında askeri hekimlik hizmetinde bulunmU§tur. Uıun süre Tıp Fakültesinde 
Profesörlük yaparak kadın hastahklan şubesini, yenile§tinniştir ve birçok hekim yetiştirmiştir. Jinekoloji cerrahisi, 
genital sistem enfeksiyonlan ile mücadele, fistül ameliyatlan, genital tb. sorunu ülkemize haf Derviş Paşa ile 
girmiştir. "Kadın Hastahklan" adh üç ciJtllk eserinin ancak bir cildi yayın]anmışbr. İA Gövsa: Türk Me§hurlan 
Ans., i.st, (t.y.) , Yedigün Neşriyat, s.46. A Kaıancıgil: "Doğum ve Kadın Hastahklan". Dünyada ve Türkiye' de 
1850 Yılından Sonra Derlemelerin Tarihi, Ed: EK. Unat, i.st, 1988, Cer. Tıp fakültesi Yayın]anndan, s. 77. 

52 B.Ö.(Akalın):Doğum Tarihi. s.5.S. 
53 Osmanh-Rus Savaşı: Ruslar, Rwnelideki Slav asıDı milletlerin bağımsızhk haklannı ileri sürerek 28 Mart 1877'de 

Prut nehrini geçip Eflak-Boğdan Beyjyle anlaşarak Tuna kıyılarına gehni§lerdir. Osmanh Devleti 12 Nisan'da 
Ruslara harp ilan eimi§tir. Bu harp tarihimizde 93 savaşı diye adlandırıhr. K.Özbay: Türk Asker Hekimliği Tarihi 
ve Asker Hastaneleri. Cilt:l, i.st, 1976, sa:42-47. 

54 Yunan Savaşı (1897): Genişleme aızusunda olan Rumlar Girit'te isyanlar çıkarmışlardır. 1897 başlannda Etniki 
Eterya Derneği, Girit'i Yunanistan'a kabnak üzere isyanalarla birleşmi§, 17 Nisan •da sınm geçmişlerdi. Türk 
Ordusunun zaferiyle sonuçlanan bu savaş, Yunanlılann hayallerini maddi ve manevi direnişlerini kırmıştır. 3 
Kasım 1897'de bir miktar savaş tazminatı ve aracı devletlerin ısrarı kar§ısında Tesalya boşaltılmış, Girit büyük 
devletlerin garantisi altında kahnak şartıyla barış imıalamışbr. K. Öıbay: Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker 
Hastaneleri. CiJt:l, ist, 1976, s.6.3-76. 
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toplantısındaki gayretleriyle gerçekleşti5:} 56
. 

15 Haziran 1907'de Kızılhaç konferansının son gününü bu meseleye ayıran Paşa, 

İslam Ülkeleri için kendi dinlerinin dışında bir dinin sembolünün kullanılmasmm 

mümkün olamayacağını 30 yıl ewel kuruluşu sırasında geçici olarak kullanılma hakkı 

tanınmış olan hilal sembolünün devamlı kullamlma hakkının kabulünü istedi. 

Konferansta bulunan bir delege haç sembolünün dini bir işaret olmadığını beyaz zemin 

üzerine bulunan sembolün Hıristiyan olmayan Çin, Siyam, Japonya gibi milletler 

tarafından da kabul edildiğini söylemesi üzerine Paşa, haç sembolünün dini bir sembol 

olmadığının kendilerince de bilinmesine rağmen, İslam Ülkesi insanlarını rencide 

edeceğini haç işaretinin ister beyaz ister kırmızı zemin üzerinde bulunsun, Müslümanlar 

için haçın haç olduğunu, ecdadı haç ile savaşan bir milletin gayet doğaldır ki haçı 

Çin'den, Siyam'dan, Japonya'dan daha iyi tanıyacağını belirtti. Kızılhaç'ın bu 

konferansında hilal sembolü resmen kabul edildi57
• 

Osmanlı HilAl-i Ahmer Cemiyeti'nin üçüncü resmi kuruluşu sırasında oluşturulan 

komisyonda Besim Ömer Paşa da vardı. Yeniden kurulacak olan Cemiyetin tüzüğü 

Besim Ömer Paşa'nın evinde yapılan toplanblarla ortaya çıkarıldı. 20 Nisan 191l'de 

yapılan ilk toplantıda Besim Ömer Paşa Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Genel 

Merkez İdare Heyetine seçildi. 1911 yılında başta Besim Ömer Paşa'nın gayretleriyle 

üçüncü defa resmen kurulan Cemiyet Trablusgarb . Savaşı, Balkan Savaşı, 1. Dünya 

55 24 Haziran 1859'da Fransa'da Fransa, İtalya Avusturya Savaşı sırasında 40.000 yaralı askerin bakımsızlık 
nedeniyle feci durumunu izleyen ve onlara yardımda bulunan İsviçreli Henri Dunan't (1828-1910) gördüklerini 
"Bir Solferino Hatırası" isimli eserinde yaıdı. Dunant bu yaprtında, barış zamanında amaa savaş yarahlanna 
bakmak olan Cemiyetlerin kurulmasırun mümkün olup olmayacağını soruyordu. Dunant'ın çağrısı cevap gördü. 
Cenevre'de 22 AğuStos 1864'de Kıztl.haç Sözleşmesi imzalandı. Osmanh Devleti de bu sözleşmeyi bir yıl sonra 
imzaladı. MeJdeb-i Tıbbiye hocalanndan Dr. Abdullah Bey daha sonra adı Osmanh Hilal-! Ahmer Cemiyeti 
olacak olan Mecriihin-i Asakir-i Osmfuıiyye'ye Muiiıvenet Cemiyeti (Yarah Osmanh Askerlerine Yardım 
Cemiyeti)'nin kurulması için 1867'de çalı§malara başladı. 66 kurucu üyesi olan Cemiyetin nizamnamesi 
haıırlandı. Hükümet nizamnameyi onaylamadığı için cemiyet kurulamadı. 14 Nisan 1877'de Sadrazam Mehmet 
Rüştü Paşa'nın giri§imleriyle Osmanh Hllal-i Ahmer Cemiyeti resmen kuruldu. Cemiyet o sıralarda devam eden 
Osmanh -Rus Savaşında çeşitli yardımlarda bulundu. Savaş bittikten sonra Cemiyet dağı]dı. 1897 Yunan Savaşı 
sırasında tekrar kundan Cemiyet savaş bitiminde yine dağıldı. Eski Hariciye Nazın Rıfat Pa§a'run girişimleri ve 
özellikle Dr. Besim Ömer Paşa'nın gayretleri ile Cemiyet bir daha dağılmamak Qzere3.defa olarak 20 Nisan 
1911 'de tekrar kuruldu. N. San•Z.Özaydın: " Türk Hemşireliğine Osmanh Hanımefendilerinin ve Hilal-i Ahmer 
(Kızılay)'ın Desteği". Sendrom Yıl:4, Sayı: 3, Mart. 1992, s.75 

56 Osmanh Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin tarihi ile ilgili geniş bilgi için bkz. Z.Özyadın: (Osmanh HiıaJ-i Ahmer Cemiyeti 
SAinamesine Göre Osmanh Hilfil-i Ahmer Cemlyeti'nin Kuruluşu). Tm Tarihi Arastınna)an 4, 1990,s.76-89. 

57 Z.Öıaydın: s.g.m. s.B'l. 
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Sava§ı ve Kurtulu§ Savaşımızda58 sayısız hizmetler verdi59
. 1912 yılında Cemiyetin ikinci 

başkanı oldu. Besim Ömer Pa§a Osmanlı HilaI-i Ahmer Cemiyeti'ni yeniden kurmakla 

kalmadı, Cemiyetin kadınlar kısmını da kurdu. 

Besim Ömer Paşa'nın Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar Kolu'nu 

kurmasında 1907'de gittiği Londra Kızılhaç Konferansı ve orada gördükleri etkili oldu. 

Besim Ömer Paşa 1907'de Kızılhaç Konferansında alınan kararlar doğrultusunda 

Cemiyetin Kadınlar Kısmı kurulmasına kılavuzluk etti60
• Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

Kadınlar Kısmı kurucu üyeleri ilk toplantılarını Besim Ömer Pa§a'nın evinde yaptılar. 

Cemiyetin Kadınlar Kolu erkekler kadar belki de erkeklerden fazla hizmet verdi61
. 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve Kadınlar kısmının kurulduğu yıllar savaş yıllarıydı. 

Yaralıların getirildiği hastanelerde ve ayrıca cephelerde yaralılara bakacak 

hastabakıcılara ihtiyaç vardı. Paşa gerek 1907'de Londra'da yapılan ve gerekse 1912'de 

Washington'da yapılan Kızılhaç Konferanslarında oralardaki hasta bakımı, hastabakıcı 

okullarım ve hasta bakıcıları inceledi. Bizde de yapılması gerekenleri Hilal-i Ahmer 

Cemiyetine raporla bildirdi. Besim Ömer Paşa eğitimli hastabakıcının önemini ve 

eksikliğindeki aksaklıkları Serfice'de çalıştığı sırada tifoya yakalanması sırasında da 

58 Trablusgarb Savaşı: (1911·1912) İtalya'nın 28 Eylül 191l'de Trablusgarb'ı işgal karan üzerine 29 Eylül 1911'de 
Osmanh Devleti sava§ ilan etti. Sava§ sonunda Osmanh Devleti Ekim 1912'de İsviçre'nin Ouchy (Uşi) kentinden 
ban§ antlaşması yapmak zorunda kaldı. Osmanh Devleti Trablusgatb ve Bıngazi'yi ltalya'ya bıraktı. Yunanistan'm 
Oniki Adaya yönelik planlanru bildiğinden geçici olarak bu Oniki Adayı ve Rodos'u İtalya'ya bıraktı. K. Özbay: 
Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri. Cilt:I, lst. 1976, s . 77-86. 
Balkan Savaşı:(l912-1913) Eylül 1912 tarihinde seferberlik ilan eden müttefik Balkan Devletleri Osmanb 
Devletinin Trablusgarb Savaşı ve Ülkedeki iç siyasal çekişmelerden yıpranmasından yararlanarak savaşa 
hazırlandılar. Hazırlıksız olan ordusu ve kötü yönetimiyle Osmanhlar büyük bir yenilgiye uğradı. 30 Mayıs 
1913'de barış andla§ması imzalandı. Savaştan istediği sonucu alamayan Bulgaristan Yunanistan veSırbistan'a 
aniden saldırınca 2.Balkan Savaşı ba§ladı. Bulgaristan'ın yenilgiye uğramasından yararlanan Osm. Dev. Londra 
Ant. ile yitirdiği Edirne'yi geri aldı. Balkan Sava§ı Balkan Devletlerinin 10 Ağustos 1913'te kendi aralannda 
imzaladıkları Bükreş Antlaşması ve Osmanh Devleti ile imzaladıklan 29 Eylül 1913 tarihli İstanbul Antlaşması ile 
sona erdi K. Öıbay: Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri. Ciltl, İst, 1976, s.86-119. 
Osmanh İmparatorluğu Balkan Savaşından bir yıl sonra 1914'de müttefik Ahnanya ile birlikte dört yıl sürecek I. 
Dünya Savaşına girdi. Birçok cephede savaşan Osmanb Devleti bu savaştan yenik çıktı. Ülke lngiltere, 
Yunanistan ve Fransa tarafından i§gal edildi. Ancak Mustafa Kemal Paşa'nın ba§kanhğında 19 Mayıs 1919'da 
ba§layan ve 3,5 yıl süren Kurtulı§ Sava§ı yapıldı. 1922'de Kurtuluş Sava§ı zaferimizle bitti. 
K.Ôzbay: Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri. Cilt:I, İst.,1976, s.63-76, 119-121. 

59 Geni§bilgi için bkz. Osmanlı HilAJ-i Ahmer Cemiyeti Sahıfunesl (1329-1331), İsl, Ahmed İhsan ve Sürekası Mtb. 
s.302-305. 

60 N.San-Z.Özaydın: "Dr. Besim Ömer Paşa ve Kadın Hastabakıcı Eğitiminin Nedenleri,. Sendrom. YıJ :4, Sayı:4, 
1992,s.12. 

61 Özaydın,l: .. Osmanh Hilal-i Aluner Cemiyeti Sfilnaınesine Göre Osmanb Hilfil-i Ahmer Cemiyetinin KurulU§u", 
Tm Tarihi Are.§tırmalan 4, 1990, s. 78. 
San,N- Z.Özaydın: "Türk Hem§irelerine Osmanb Hanımefendilerinin ve Hilfil·i Ahmer (Kızılay)'m Desteği". 
Sendrom, Yıl:4, Sayı:3, 1992, s.67-68. 
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farketmişti. Balkan Savaşı ve sonrasında hastabakıcı kursları için önayak oldu. Kadınlara 

konferanslar verdi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Kadınlar Kısmı kuruluşunu ve dolayısıyla 

yaralılara yardım edecek kadınların vatan hizmetinde bulunmalarını Besim Ömer Paşa 

sağladı62 . Besim Ömer Paşa hastabakıcılık konusunda kitaplar da yazarak bu konudaki 

açığı kapatmaya çalıştı. 1915'te Hastabakıcılık, İlk İmdat ve Muavenet (yardım), Harp 

Zamanında Hastabakıcının Bir Günlük Vazifesi (1331), Hastabakıcılığa Dair (1337) isimli 

kitapları yazdı. 

Böylece Besim Ömer Paşa ülkemizde sistemli Ebelik Eğitimi yanında Hastabakıcılık 

eğitiminide başlatb. Hilal-i Ahmer Kadın Kısmı'nı kurduğu ve Kızılhaç Washington 

Konferansında katıldığı yıl olan 1912'de Sıhhiye Umum Müdürlüğüne atandı. 

Çahşmalarmı mesleğinde yoğunlaştırmak isteyen Besim Ömer Paşa Sıhhiye Umum 

Müdürlüğünden istifasını verdi. Aynı yıl genel sağlık alanında incelemeler yapmak üzere 

kendi hesabına Almanya, Avusturya, Macaristan'a gitti63
. 

Besim Ömer Paşa ebe ve hemşirelerin eğitimi için çalışırken Küçük Sıhhıye Memurları 

Mektebi'nin de açılmasını sağlamıştır64• 

Besim Ömer Paşa'nın kuruculuğunu yaptığı cemiyetlerimizden biri de 20 Nisan 

1334 (3 Mayıs 1918) tarihinde teşkil edilen ve bugünkü adı "Verem Savaş Derneği" 

olan "Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyeti"dir. Dr. N.R. Belger'e göre adı geçen bu 

Cemiyet'in Besim ömer Paşa tarafından gerçekleşmesi şöyle olmuştur:" Türkiye'de bir 

verem sanatoryumu kurmak için 1919-1920'de Almanya' dan celbolunan bir mütehassıs 

sanatoryuma en elverişli bir yer tayini için bazı araştırmalardan sonra Kütahya' da 

62 Besim Örner'in hasfabaJocıhk teşkilatını kwması, Nıl San ve Zuhal Öıaydın tarafından ayrıntılı olarak 
incelenmi§tir .. Sendrom Dergisinin Yıl:4, Sayı:3, 1992 sayısında Osmanb İmparatorluğu döneminde kadınlann 
Besim Ömer tarafından Hilal-i Ahmer Cemiyetine organize edihnesi kadınların neden hatabalaahk mesleği için 
uygun oldukları, o zamanın şartlannda nasıl eğitildikleri, Besim Örner'in Kızılhaç Konferansındaki izlenimleri, 
toplumun kadın hastabakıcıya ba.kı§ı elel abnmıştır. 

63 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dah Arşivi. Besim Ömer Akalının dosyası. 
64 Sağlık Hizmetlerinde 50 yıl. Ank.,1973, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı Yayınlan, Yayın No: 422, s297. 

Adı geçen kitap dl§ında Besim Ömer'in bu okulu kurduğuna dair bir kaynağa rastlamadık. 
Küçük Sıhhiye Memurlan Mektebi: Çiçek hastalıgma ka1'§1 kullanılan aşının hazırlanması için tesis edilen 
Telkinhanede aşının halka tahkiki için aşı memurlan yeti§tirmek amacıyla müessesede dersler açı~tır. Bu 
derslere katılanlar aşı memuru olarak hekim yanında çahşıyorlardı 1910 yılın köy muallimleri ebeler de çiçek aşısı 
tatbikabnı öğreniyorlardı. 1912 senesinde Meclis-i Umılru Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i UmUıniyece Sıhhiye 
CaVU§U Mektebi adıyla bir mekteb açıhnl§iıur. B"ır yı1 sonra adı Küçük Sıhhiye Memurlan Mektebine çevrilmiştir. 
1920 senesine kadar hlzmet vermiş ve bu tarihte Rıpatılm1§1ır. 
O.Ergin: İstanbul Tıp Mektepleri Enstitüleri ve Cemiyetleri. İst, 1940, Osmanbey Matb., s.54. 
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Çamlık mevkiini seçmiştir. Mütehassıs şerefine Tokatlıyan Oteli'nde verilen ziyafette 

Besim Ömer Veremle Mücadeleye mahsus bir cemiyet teşkilinin ehemmiyet ve 

lüzumundan bahsetmiş ve teklifi üzerine hemen o gece Veremle Mücadele Cemiyeti'nin 

temeli atılmıştır. Birkaç gün sonra seçilen azadan mürekkep bir komisyon onun evinde 

toplanarak verem cemiyetinin nizamnamesini ele almış ve Besim Ömer cemiyetin tesisini 

müteakip Verem Tehlikesi adıyla bir eser neşretmiştir. Besim Ömer'e bu cemiyetin 

babası demek pek yerinde olur"65 66
. 

Veremin o yıllarda tedavisi bulunmadığından büyük tahribata sebep oluyordu67
. 

Nüfus açısından verem büyük önemi olan bir hastalıktı. Zaten bu sebeple 1925'de 

yapılan l.Milli Tıp Kongresinde cerrahi verem 1927'de yapılan 2.Milli Türk Tıp 

Kongresinde verem konusu da ele alınmıştır68. Besim Ömer Paşa cemiyeti kurması 

yanında "Verem Tehlikesi, Veremle Mücadele" isimli 1919 yılında 48 sayfalık bir eser de 

yayınlandı. Eser Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyeti tarafından neşredildi, halka 

parasız dağıtıldı (Kitabın parasız dağıtıldığı kapağında kayıtlıdır). Besim Ömer Paşa 

eserinde nüfus siyaseti ve verem, toplumsal bir felaket olarak verem, veremin bulaşması 

ve iyileşme yeteneği, verem ve çocuk gibi konular üzerinde duruyordu. Arap harfleriyle 

yazılmış olan bu eser Dr. Tevfik İsmail Gökçe69 tarafından !atin harfleriyle tekrar 

basılmıştır70 Eser Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyeti'nin 1 numaralı yayını olması ve 

kendi alanında öncü kitap olması sebebiyle önem. taşımaktadır. Besim Ömer Paşa 

cemiyetin başkanlığını yapmış, ülkenin diğer sağlık ve sosyal sorunlarında olduğu gibi 

65 N.R. Belger: "Besim Ömer". Tıo Dünyası, CiJt:l8, No:7-207, 15Temmuz1945s.5558. 
66 Veremle Mücadele Osmanh Cemiyeti'nin diğer kuranlan arasında Akil Muhtar Özden, Neşet Ömer İrdelp, Orhsn 

Abdi Kurtaran'da bulWluyordu. T.İ. Gökçe: İstanbul Verem Savaş Derneği Kuruluş Gelişim ve Çah§malan (1927-
1971) İst., 1972, Hilfil Matbaacılık Koli, Şirk, s .7-11, T.İ. Gökçe Verem Savaşında 50 yıl 1918-1968. Türkiye 
Ulusal Verem SaVil§ Derneği Yayınları {t.y. )S. 7-11. 

67 Verem mikrobu 1882'de Alman Bakteriolog Robert Koch tarafından bulundu. Tedavide kuilanıJan streptomisin 
1944 yıhnda Warksman tarafından bulundu. i.R. Sabar. Tüberküloz Tarihçesi. İst. Üni. Tıp Tarihi Enstirüsü, 
Sayı:SO, Kemal Matbaası. İst., 1956, s:28. 

68 Birinci Mili Türk Tıp Kongresi (1-3 Eylül Müzakeratı) ist., 1926, Kongre Heyet-! İdarisi Tarafından Telfin ve Neşr 
Edilmi§tir. E.K.Unat "Türkiye Cwnhuriyetinde Atatürk Döneminde Bulaşıcı Hastahklarla Savaş". Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Dergisi Atatürk Özel Sayısı, Cilt :12, Temmuz 1981, s.387. 

69 Tevfik İsmail Gökçe :(1891- ) 1913 senesinde yüzbaşı rütbesiyle Askeri tıbbiyeden diploma alml§tır.I. Dünya 
Savaşında tifüs mücadelesine memın edihni§tir. Mütareke sonrası Gülhane Hastanesi Dahiliye &§asistanı 
olmuştur. M11i mücadele yıllarında anadolu'da görev yapmıştxr. 1924'de Heybeliada Sanatoryumu 
Mütehassısh~a tayin edihniş, ve bir sene sonra başhekim olmU§tur. Tevfik İsmail Gökçe, Veremle Mücadele 
Cemiyetinden senelerce çah§11ll§ ve tıbbi meanualarda tüberküloza ait yazılar yazmı§br. F.Erden: Türk Hekimleri 
Biyografisi, İst. 1948, Çituri Bıraderler, s.102-103. 

70 Latin harfleriyle yazılan bu eserin baskı tarihi belli değildir. Ancak içerisindeki bilgiden arap harfli olanından 50 yıl 
sonra basıldığı anlaşılm!§tlr. Muhtemelen basıl!§ tarihi 1969'dur. 
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verem meselesiyle de çok yakından ilgilenmiştir71 . 

Besim ömer Paşa Nisan 1921 'de Cenevre'de toplanan Uluslararası Kızılhaç 

Kongresine Dr. Akil Muhtar (Özden} ile iştirak etti72
• 

Bu kongre sırasında toplanan Etlale Muavenet Beynelmilel İttihadı ikinci kongresine 

de katıldı73. Çocuklarla ilgili bu ikinci kongre dolayısıyla Cenevre'de açılan sergiyi Besim 

Ömer Paşa şöyle anlatmaktadır: "Serginin üst kat galerisi Beynelmilel Etfale Muavenet 

71 T.İ. Gökç.e.a.g.e.s.7-11. 
72 Besim Ömer (Akahn) 1921 Senesi Cenevre'de İnikad Eden Beynebnilel Salib-i Ahmer Konferansına Dair Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti tarafından tab ediliniştir.İst,1337 Ahmed İhsan ve Şurekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi. 
73 EtfAle Muavenet Beynelmilel İttihadı (Çocuklara Yardım Uluslararası Birliği) Bu birliği Besim Ömer Paşa Paşa 

§öyle anlatmaktadır: 6 Ocak 1920'de savaş sebebiyle felakete uğramış iilllelerin çocuklarına yardım etmek 
amacıyla Londra'da "Çocuklara Yardım Cemiyeti", İsvigede Sem Şehrinden "Uluslararası Kızılhaç 
Komitesinde" te§ekkül etmiştir. Nizamnamesi Kızılhaç merkezinin olduğu Cenevre'de hazırlanmıştır. Ashnda bu 
tür çocuklarla Ugili yardım cemiyetleri birçok ülkede kendiliğjnden doğmU§tur. Ülkeler birbirlerine bu konuda çok 
yardımda bulunmll§lardır. Örneğin Amerika, Viyana, Budape§te, Prag ve Polonya de binlerce çocuğun 
beslenmesi için yardımda bulurun.U§tur. Uluslararası bu birlik amblem obnak ilzere "Etfale Muavenet Beynelmilel 
İttihadı" yazılmış bir daire ile çevrili mor zemin üzerinde yarı kundaklanml§ ve kollan acık bırakılml§ bir çocuk 
resmi kabul edilmi§tir. Bu resim altında latince "Çocuktan Kurtaruuz" anlamında bir yazı yazılml§tır. Bu birliğin 
şeref ba§kanhğını Uluslararası Klzılhaç Komitesi Başkanı ve İsviçre 'nin eski Cumhurbaşkanı yapmıştır. Adı 
geçen bu birliğjn genel meclisinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Londra Çocuklara Yardım Cemiyeti, İsviçre 
Çocuklara Yardım Komitesi gıbi kurucu heyetlerle birlikte Milli Komite delegeleri de bulunmaktadır. Yönetim 
kurulunda ise Kızlhaç Komttelerl azalan, Cenevre Üniversitesi mensublanndan olU§maktadır. Toplam 8 ki§idir. 
Uluslararası bu birlik çeşitli ülkelerdeki milli komitelerden ve çeşitli kiliselerden yardım almaktadır. Ayrıca bu birlik 
yine Cemiyet·! Akvam (Birleşmiş Milletler kurulmadan önceki milletler cemiyeti} dan da maddi ve manevi destek 
almakta idi. Cemiyet çeşitli zamanlarda kongreler tertip etmişti.Birincisi Şubat 1920'de Cenevre'de Nisan 
1920'de yine Cenevre'de Eylül 1921'de Stockholm'de kongreler yapml§tır. Bu uluslaraJası kongrelerin amacı 
millli cemiyetler arasındaki temas ve ilişkiyi kolaylaştırmak ve kuwetlendlrmektir. Uluslararası bu birlik, 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından tesis edildiğinden buna bağb olarak birçok komiteler kuruhnU§tur. 
İstanbul'da Paris'te, Stockhohn'de, Lahey'de ve birçok ülkede bu komiteler teşkil edilmiştir. Bu mili komiteler 
çeşitli ıamanalrda yardım etmi§lerdir. Uluslararası bu birliğe üye olmayan iilllelere de yardım yapıbnl§tır. Şubat 
1920'de Cenevre'de savaş sebebiyle felakete uğramış ülkelerin çocuklarına yardım etmek üzere toplanan 
!.Kongre Hilal·i Ahmer Cemiyeti vasıtasıyla davet edilen İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti o sırada Cenevre de 
bulunan İkdam gazetesi sahıbi Ahmed Cevdet Bey'i delege olarak seçmiş ancak o sırada Ahmed Cevdet Bey 
hasta olduğu için İsviçe'de buJunan dava vekili Zühtü Bey toplantıya i§tirak etmiştir. Ağustos 1920'de Uluslararası 
Salib-l Ahmer Komitesi ~:felegesi Kont Do Sobon l..abalis JJ.t°Y\>1 f;_g~Ş) in vasıtasıyla İstanbul'da "Ettale 
Muavenet Beynelmilel lttihadırıa Mensub Osmanlı Komitesi" (alh aaha sonra Türk komitesine çevrilmiştir) 
kurulmU§tur. Adı geçen bu Türk komitesi üçü Hilfil-1 Ahmer Cemiyeti diğer üçü de Himaye-i Etfal Cemiyeti 
merkez azalanndan meydana gelmiştir. E1fale Muavenet Beynelmilel İttihadı türk Komitesi adıyla kurulan bu 
komitenin amaa tüzüğünde §öyle belirtihniştir: Harpte sefalete, felakete uğrayan ülkelerdeki çocukların 
durumunu düzelbnek için elde edilen paranın bir merkezde topJarunası ve dağıtımı amacıyla Cenevre'de 
kuruhnU§ Etfa.Je Muavenet Beynelmilele Heyet-i İttihadiyesi amaa dahilinde çah§maktır. Genel Merkez üye.feri 
Hilfil-i Ahmer ve Hirm~ye-i Etfaıden olU§mU§tur. Diğer cemiyetler ile ~irliği yapar. 
Etfale Muavenet Beynelmilel İttihadı 1922 senesinde toplamış İstanbul Türk Komitesine Cenevre Konsolosu 
Cemil Süleyman Bey ba§kanhk yapmış1ı. Cemil Süleyman Bey bu ulmlaraarsı komiteye yaptıklan yardımdan 
dolayı teşekkür etmiş ve hükılmertimiıin kıtlık çeken Ermenilere yardım maksadıyla 24 vagon zahire gönderdiğini 
belirtmiş ve çok alkı§Janml§tı. Adı geçen bu uluslararası tttihada Sadrazam Tevfik Paşa §efef üyesi kaydedilmişti. 
Türkiye Etffil Komitesi yine 1923'de Cenevre' de toplanan Uluslararası komitede temsil edibnişti. 
Etfale Muavenet Beynelmilel İttihadı için bkı. "B.Ö. (Akalın): "Elfale Muavenet Beynelmilel İttihadı 1924 
senesinde Viyana ve Budape§te'de İnikad Eden Çocuk Konferansı". İst,1340 (1924},Matbaa~i Ahmed İhsan ve 
Şurekası. 
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İttihadiyesi tarafından işgal ve burada gayet nafi (faydalı) ve mucib-i merak grafikler, 

resimler, fotoğraflar, eşya, fukara çocuklar esvabı teşhir edilmiş idi. Resimlerden biri 

1920 senesinde bu heyet-i ittihadiye tarafından tevzi olunan 6 7 bin İsviçre frangının 

muhtelif memleketlerde kaç kron, mark, lira, leva, dinar, guruş ettiğini göstermekte idi. 

Budapeşte'de muavenet edilen çocukların yaptıkları eşya Almanya ve İtalya ve 

Fransa'da harap olan mahalleler de ve Sibirya'daki çocukların foroğrafları teşhir edilmiş 
.d .. ,74 
l 1 • 

Besim Ömer Paşa için çocuk sağlığı anne sağlığı kadar önem taşıyordu. Nüfus 

meselesinde anne ve çocuk sağlığının hayati önemi vardı. Zaten Besim Ömer Paşa 

Paris'te yalnız doğum eğitimi almamış, püerikültür üzerine de öğrenim görmüştür. Besim 

ömer Paşa Atatürk'ün öncülüğünde 1921'de kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 

müteşebbislerindendir75• 

Dr. A Onur Besim Ömer Paşa'nın Himaye-i Etfal Cemiyetinin kurucusu olduğun 

yazmaktadır. Nihat Reşat Belger ise "Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin de babası Besim 

Örner'dir" demektedir. N.R Belger'in burada " ... Cemiyetinin de babası ... " sözleri 

dikkat çekicidir. Çünkü daha önce anlatılan Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar Kısmı ve Veremle Mücadele Derneğini de kurulmasında 

Besim Ömer Paşa'nın büyük gayretleri vardı76• 

Besim Ömer Paşa'nın kabldığı kongrelerden biri de 1924 senesinde Viyana ve 

Budapeşte'de toplanan çocuk konferansıdır. Bu konferansta etfale yardım derneklerinin 

durumu ahnrruş, yardım şekilleri görüşülmüştür77• 

İlk kuruluş yıllarında Milli Mücadele sırasında savaşa katılanların çocuklarına 

bakmak amacıyla kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti daha sonra çocuk sağlığı ile ilgili 

74 Besim Öıner (Akahn}: 1921 Senesinde Cenevre'de İnikad Eden Beynehnilel Sahö-i Ahmer Konferansına Dair. 
Hilfil-i Ahmer Cemiyeti Tarafından tab edihni§tir. İst., 1337, Ahmed İhsan ve Şurekası Matbacıhk Osmanh Şirketi 
s.84. 

75 Himaye-i Etffil Cemiyeti hakkında gerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı'nda 
bibliyografya ve çeşitli yayınlarda yaptıiiıroız araştırmalarda adı geçen bu cemiyet hakkında yeterli bilgi elde 
edilememiştir. N.R. Belger {Tıp Dünyası Cilt:18 ~0:7-207, 15 Temmuz 1945) Himaye-i Etffil Cemiyetinin 
İstanbuJ'da 1917'de Besim Öıner'in teşvikiyle kurulduğunu belirtmektedir. 

76 N.R Belger:a.g.m. s.5558-5559, AA Onur: a.g.m. s.1117, A.A Onur bu mal<alesinde Besim Ömer'in kendilerini 
Beynelmilel Himaye-1 Etffil teşkilatına sokmak için çalı§tığıru bunu temin için Amerika'ya kadar gittiğini 
yazmaktadır. 

n B.Ö. (Akalın): "Etfale Muavenet Beynelmilel İttihadı 1924 senesinde Vıyana ve Budapeştede İnikad Eden Çocuk 
Konferansı. s.17-21. ' 
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yayınlar yapmak, çocuk bakımına ilişkin kurslar açmak, doğum evleri kunnak,annelere. 

yoksul ve hasta çocuklara, çalışan annelerin çocuklarına yardım etmek muhtaç durumda 

olanların yetim çocuklarına yiyecek giyecek, yardımında bulunmak. çocuk haklarını 

korumak için önlemler almak ve yeti§kin çocuklara i§ bulmak gibi görevleri de 
.. tl kt" 78 us enece ır . 

İlerki sayfalarda Besim Ömer Paşa'nın çocuk sağlığı açısından nüfus meselesi ele 

alınacak, bu konu ile ilgili eserleri ve çalı§maları incelenecektir. Besim Ömer Paşa açtığı 

poliklinikler yazdığı çocuklar ile ilgili eserler sebebiyle çocuk meselesiyle o kadar 

yakından ilgileniyordu ki "Diken Me§ahirler Kartpostal Dizisin"de onun çok zayıf bir 

bebeği muayene ederken karikatürü (resim) yapılmıştı79. 

r 

·: ~}/ 1 

i 
ı 
j 

(Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana bilim Dalı Arşivi'nden) 

78 Ana Britaninca, "Çocuk Esirgeme Kurumu" maddesi, Cilt:6, Yaptığımız araştırmalarda Himaye-i Etfal 
Cemiyetinin kurulU§u hakkında yeterli bilgi edinilemedi. 

79 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Arşivi. Besim Ömer Akalın dosyası. 
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Besim Ömer Paşa'nın hekimliği, cemiyetçiliği yanında çok zengin yayın hayatı 

vardır. Çok sayıda makale ve kitabı yayınlanmıştır. Yazdığı ilmi eserler yanında halkı 

eğitmek için de sade bir dille çok sayıda eser vermiştir. Halk için yazdığı Şişmanlık ve 

Zayıflık, Tütün, Kaplıcalar, Afyon ve Esrar, Kahve ve Çay, Deniz Banyoları, Kendini Bil 

bunlara örnek olarak verilebilir. 

Dört cildlik Nevsal-i Myet80 gerek içindeki tıbbi, eğitici, sağlık yazıları gerek basımı 

ve kağıdı bakımından da dikkate değer güzellikte bir yayındır. 

Nevsal-i Niyet yıllık niteliğinde olan bir yayındır. 1899-1906 yılları arasında 

yayınlanan ve çoğu sağlıkla ilgili makalelerden meydana gelmiştir81 . İçinde 

Hekimbaşızade Muhiddin Esad Fevzi, Celal Muhtar (Özden) gibi82 ünlü hekimlerimizin 

yazıları vardır. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Ar§ivinde 

Besim Ömer Paşa'ya ait dosyadaki Arap harfli bir belgede Nevsal-i Niyet hakkında 

şunlar yazılıdır: 

" ... Bu Nevsal-i Afiyet o tarihte büyük bir yeniliktir. Paşa eserlerin nefıs ve yanlışsız 

basılmasında çok titiz olduğundan bu SMnarneler de o kadar dikkatli ve doğru 

basıhnıştır. O zamanki tab-i nefasetine bunlar güzel bir misaldir... Ahırkapıdaki tıbbiye 

80 Nevsa!i Afiyet: Tıp Yılhğı, F.Develioğlu: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ank. 1982, Aydın Kitabevi, 
81 GDinç: "Arap Harfleri ile Türkçe Basılın!§ Sfueli Yayınlar Üzerine Bir İnceleme" . Tıp Tarihi aras1ırmalan 4, 1990 

,s.35-36. 
82 Hekimbaşızade Muhiddin Bey: (1871-1936) İstanbul'da doğdu. 1891 yılında tıbbiyeden yüzbaşı rütbesiyle 

diploma aldı. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de fizyoloji dersleri verdi. 1893'de İstanbul'da görülen kolera salgını 
üzerine görevlendirildi. 1908'de Miralaybğa (albay) yük.$eltildi. Birçok hastanede ameliyat salonları. röntgen ve 
laboratuvar tesisini başarını§ ve Cerrahpaşa Hastanesinin tesisinde emekleri geçmiştir. Tıp bilimiyle olduğu kadar 
halkın sağh~ ile de yakından ilgilenmiş ve hayatının önemli kısmını halk sağlığına hizmet ederek geçimıi§tir. 
N.San: "Hekimba§ızade Dr. Mühiddin Bey". 50 Yıl Önce Ölen 8 Büyük Türk Hekimi İçin Anma Töreni Kitabı ist., 
1986, s:56-66. 
Dr. Celal Muhtar Özden: (1866)-1947) İstanbul'da doğdu. Askeri Tıbbiye'den 1877 de yüzbaşı rütbesiyle mezun 
oldu. Kuduz müessesesinde muavinlik yaptı. 1889'da deri ve frengi hastahklannda ihtisas yapmak üzere 
fransa'ya gönderildi. 1892'de, İstanbul'a döndükten sonra Askeri Tıbbiye'de deri ve frengi hastahklan 
preofesörü oldu. 1890'da el ve ayak parmaklan arasında bulunan egzama ve frengjye benzeyen hastalığın 
etkeninin Tricophyton olduğunu keşfetti. Osmanh Hilal-i Ahmer Cemiyetinden büyük çalışmalar yaptı. İA 
Gövsa:T\irk M~hurlan Ansiklopedisi, İst (ty.} Yedigün neşriyat, s.305, C .M. Özden için bkz. S. Ünver .. 1. Cihan 
Harbindeki Hilfil-i Ahmer Aşhaneleti" .Kızılay Dergisi, Yıl ::2, Sayı:13-14, Mayıs-Haziran 1964, s.20-23. Aynca 
bkz. E.K.Unat Osmanh İmparatorluğunda Bakterioloji ve Vıroloji. İst, 1970, "İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Yayınlan, Rektörlük No: 1568, Dekanhk No:4". 
Esad Feyzi: (1874-1902} İs1anbul'da doğdu. Davutpaşa Askeri Rüştiyesi'nden sonra Tıbbiye İdadisini bitirmiştir. 
Tıbbiye'nin son sınıfında iken fizik laboratuvannda elde ettiği Röntgen l§ınlanyla arkadaşlanrun el radyografilerini 
çıkarml§tır. 1897'de arkada§ı Rıfat Osman ile birlikte Yıldız Askeri Hastanesinde Osmanh Yunan Savaşı sırasında 
Tesalya'dan gönden1en yaralılardaki l<ur§un ve menni parçalannı Röntgen ışınlanyla tesbit etmiştir. 1.arnanma 
göre hayli değerli bir kitap olan "İhni Arı ve Maadin" ile Röntgen Şuaı" isimli eseri vardı. N. YıJdınm "Röntgen · 
Şu'a'atı ve TatbikAt-ı Tıbbiye ve Cerrahisi ("Röntgen l§ıniannın Tıbbi ve Cerrahi Uygulaması}. Tarih ve 
Tuıın!m,Sayı: 16, Nisan 1985, s:286-288. 
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mektebinin bütün hayatını ve faaliyetlerini malumat ve resimlerle tesbit ederek tıbbiye 

mektebinin orta devredeki tarihini tesbit etmiştir. Türk Tıp Tarihi tıbbının son safhaları 

için bu Salnameler mühim bir merhazdır... Hele hastaneler ve müessesat-ı sıhhiye 

makaleleri tarihi tıbbımız noktasından pek mühimdir." 

Besim Ömer Paşa Nevsal-i Niyet ismini verdiği 4 cildlik yıllığında yine halk sağlığı, 

çocuk sağlığı üzerine durmuştur. "Mini Minilerin Terbiye-i Bedeniyyesi", "Çocuk 

Büyütmek", "Nasıl Doyuyoruz", Uzun Boylular ve Cüceler" gibi makaleler83
• Besim 

Ömer Paşa'nın halk sağlığına verdiği önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Besim Ömer Paşa'nın yayınlanan 61 kitap ve mongrofisinin üçü Fransızca, kalanı 

Türkçedir. Çeşitli dergi ve gazetelerde yaklaşık 400 makalesi yayınlanmıştır. Makaleleri 

Meşveret, İkdam.Servet, Servet-i Füm1n, Cumhuriyet, Akşam,Tan, Tercüman-ı Hakikat 

v.b. gazetelerde yayınlanmıştır84 • 

Besim Ömer Paşa katıldığı kongreleri de yayınlamış, bizde yapılması uygun olanları 

bu yayınlarda ele almıştır8.5. 

1925'de Ankara'da yapılan 1. Milli Tıp Kongresine Refik Münir86 ile katılan Besim 

Ömer Paşa 1927'de 5 ciltlik Fenni Velade adlı eserini tamamlamıştır. Bu eser 1932'de 

yeni harflerle tekrar yayınlanmıştır87. 

Sürekli br şekilde halkı eğiten yayınlar yapan, sağlıkla ilgili cemiyetler kuran 

kongreden kongreye koşan Besim Ömer Paşa bu ç~k yoğun çalışma temposu içinde 

üniversite'de yöneticilik de yaptı. 1914'de Tıp Fakültesi reisliği, 1919-1923 yılları 

arasında iki defa Darü'l füm1n eminliğine (üniversite rektörlüğün) seçildi88
. 

Kadın sağlığına büyük önem veren, onların ilk defa erkek doktora gelmelerini 

sağlayarak bu alanda adeta bir devrim yapan, ebelik eğitimini bir düzene sokan, 

83 G.Dinç:a.g.m. s.36. 
84 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dah ArşM, Besim Ömer Akahn dosyası. A.Kazancıgil:a.g.m. 

s.242. 
85 B.Ö. Akalın'ın katıldığı kongrelere ait yayınladığı kitaptan: 

-19ll'de 9.cu Washington Beynelmilelsah~i Ahmer Konferansı, 1328, 
-192rde Cenevre' de İnikad Eden Beynehnilel S6h1>-i Ahmer Konferansına Dair, 1337. 
-1924 deViyana'da İnikad Eden Etmie Muavenet Beynelmilel ittihadi Konferansı, 1924. 

86 Refik Münir: (1881-1940) Şamda doğdu. Eskeri Tıbbiyeden yüzbaşı rütbesiyle diploma aldıktan sonra 
Gillhane'de staj ve Nisaiye servisinde ihtisaas yaptı. Kadırga Veladetlıanesinde ve aynca hastabakıcıhk ve ebe 
mektebinde muallimlik yaptı. Refik Münir'in "Fenni Velade", "Çocuk Beslemek", "Gebe Usulü Muayenesi adh 
kitapları vardır", F. Erden: Türk Hekimleri Biyografisi, İst., 1948 s:290-291, Çituri Biraderler Basımevi. 

87 v __ _ 
A ncıauıcıgil:a.g.m. s.242. 

88 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AnabiBm Dah Arşivi, Besim Ömer Akahrun dosyası. 
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hemşirelik ağitimini başlatan Besim Ömer Paşa kadınlara başka bir alanda da ufuklar 

açmaya çalıştı ve onların Darü'I fünun'a girmeleri için gayret gösterdi. Senelerce verdiği 

uğraştan sonra kadınların Darü'l fünun'a kabülünde onun büyük payı vardt89
. 

Besim Ömer Paşa tıp tarihçilerini bir çatı altında toplayan Türk Tıp Tarihi 

Kurumunun da kurucu üyelerindendir. 1938 yılında kurulan Türk Tıp Tariih 

Kurumunun kurucu üyeleri arasında Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Ord. Prof. Dr. Akil 

Muhtar Özden, Prof. Dr. Feridun Nafız Uzluk gibi tıp tarihimizin ünlü kişileri de 

bulunmaktaydı. Kurumun ilk başkanlığına Dr. Besim Ömer Akalın seçilmişti90. Tıp tarihi 

ile de ilgilenen Besim Ömer Paşa bu kurumda da eser vermiş "Doğum Tarihi'' isimli 

risaleyi yazmıştır. Halk sağlığını büyük kitlelere ileten91 ana ve çocuk sağlığına büyük 

önem veren bu konuda sayısız çalışmalar yapan, 48 yıl hocalık eden, ebe , hemşire 

eğitimi kurucusu olan, çok sayıda yayın yapan, hayır cemiyetleri kuran yurtiçi ve dışında 

kongreden kongreye koşan ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Sağlık Şurası'nda da 

görev alan Besim Ömer Paşa'nın son görevi siyasi aşanda oldu ve Bilecik'ten 5. ve 6. 

dönem milletvekili olarak T.B.M.M'ne girdi92
• 

89 AAOnur :a.g.m., s .1178. 
90 Süheyl Ünver; (1898-1986) istanbul'da doğdu. 1920'deTıbbiyeden mezun oldu. İki sene Yenibahçe Gurebay-ı 

Müslimin Hastanesinde Cildiye Asistanlığı yaptı. 1924-1927 yıllan arasında Haseki'de Dahiliye ihtisası yaptı. 
1927'de Dr. Aldl Muhtar Bey'in yardımıyla Paris'e gitti. 1929'da Türkiye'ye döndükten sonra aynı yıl Akil Muhtar 
Bey'in yardımıyla Viyana'ya gidip 3 ay kaldı. Dönii§ünde İstanbul Tıp Fakültesinde açılan sınavı kazanarak 28 
Haziran 1930'da Tedavi ve Farmakodinami Müderris Muavini oldu. 1933 Üniversite Reformunda Tıp Tarihi ve 
Deontoloji Kürsüleri hocalığına tayin edildi. Ayru zamanda İ.Ü. Tıp Tarihi Enstitüsü'nü de kurarak buranın 
ba§kanı oldu. 1939'da Profesörlüğe, 1954'de Ordünaıyus Profesörlüğe yillsektildi. 1967 yılında Cerrahpa§a Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsünü kurarak burada emekli oluncaya kadar çalı§tı. Pekçok alanda 
yaptığı yayın§CUUUJl sayısı 2500'e ula§ml§ ve bunların bir kısmı yabana dillere çevrihniştir. 
EK Unat:"Ord. Prof. Dr. Ahmed Süheyl Ünver (1898-1986)". İst., 1986, Edebiyat Fak. Basunevi, A Kazanagil, Bilim 
Tarihi Dergisi,Sayı:4,Şubat 1992,s28-30,Cer.Tıp Fak Deontoloji ve Tıp TarihiAnabitiın DahArşMSühey)Ünver dosyaısı. 
Feridwı Nafız Uzluk: (1902-1974) Konya'da doğdu. 1924'de Tıp Fakültesini bitirdi. 1932'de Almanya'ya gidip 3 
yıl kalarak Dahiliye uzmanı oldu. Yurda döndüğünde ciddi, titiz çalışmalanyla dikkat çeken Uzluk 1945'de Tıp 
Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü Profesörlüğüne seçildi. ArıJıara Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsünü kurdu. 
Hazırladığı 70 kadar eserinin ancak 36'sı basılmı§tır. 
Z.Ba§ar: "ProfOr. Feridun Nafiz Uzluk". Dirim, Sayı:9, 1975,s.440-444. 
Akil Muhtar Özden: (1877·1949) Askeri Tıbbbiye İdadisi ve Demirkapı Askeri Tıbbiyesinden sonra 1896'da 
İsviçre'ye giderek 1902'de tahsilini bitimi§tir. Tahsili sonrası 13 yıl daha Cenevre Üniversitesinde kalarak 
doçentllğe kadar yüksehnqtir. 1908'de memlekete döndükten sonra Tıbbiyede ewela Hıfzısıhha muallimi bir yıl 
sonra asıl uzmanhğı olan farmakodinami ve Tedavi Kliniği Müdenisi (Profesörü) olmuş, ayru kürsüde 1933'de 
Ordünaryus Profesörlüğe ~ehni§ 1944'de emekli ohnuştur. 1946'da milletvekili olarak T.B.M.M'ne girmi§ ve 
12 Mart 1949'da öhnii§tür. Birçok cemiyete Oye olan ve ünlü bir bilim adamı olan Akil Muhtar 264 eser 
yazmıştır, aynca hekimlik yanında ressamlıkta yapml§f.ır. 
$.Ünver: Ressam Akil Muhtar Özden. İsl, 1952, Modem Tedavi Meonuası Yayınlarından, No:S, s.7-8, F. &den: 
Türk Hekimleri Biyografisi, İsl 1948, Çlturi Biraderler Basımevi, s.172-173 

91 AKazanagil:a.g.m. , s.245. 
92 Sağhk hizmetlerinde 50 Yıl. Ank.,1973, Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınlan, yayın No: 422, s.297, A 

Kazanagil:a.g.m., s.242, M.O.Uzman: a.g.m., s.49. 
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Bu kadar çok işi bir ömre sığdıran Besim Ömer Paşa hiç evlenmedi. Kendisiyle 

yapılan bir röportajda Paşa'ya evlilik konusu sorulduğunda: "Ben evliyim, Hem 

sevişerek evlendim, muhabbetimiz şimdiki aşklar gibi üç saatte tükenmedi, hatta 

tükenmek şöyle dursun, günler, haftalar, aylar seneler, geçtikçe aşkımız artıyor, aramızı 

hiçbir münafık açamaz. Hem benim karım her kadın gibi yaşını saklamaz, kıskançlığı 

yoktur. Tuvalet, güzellik delisi değildir., melek gibidir: Kadın çocuk deyince sizin 

gözünüzün önüne malum mahluklar gelir. Fesat insanlar .... Ben kitaplarımla evliyim 

yahu, kitaplarımla ... " 

Bir başka söyleşide evlilik konusundaki görüşlerini şöyle ifade etmiştir: 

"Biliyorum ... Bana her hayatını merak eden gibi niçin evlenmediğimi soracaksınız ... 

dostum Hüseyin Rahmi Beyin aynı suale verdiği cevabı pek beğendim. Kendisi diyoı: ki: 

'Şimdi 43 romanın var .... eğer evlenmiş olsaydım bu 43 romandan üçünü bile 

yazamazdım'. Vakıa benim romanım yok .. Fakat ben bu meselede Rahmi Beyin 

sözlerini ve fikrini aynen tekrar ediyorum. Herhalde evlenmiş olsaydım bu kadar fazla 

çalışmazdım. Bu muhakkak. .. " 

Besim ömer Paşa kendisiyle yapılan bir söyleşide hekimlik yapbğı dönemde bir 

kadın doğum uzamanı olmanın ne kadar zor olduğunu ve bu işi yaparken çevreden 

aldığı tenkitleri anlatmıştır. Kendisine kızlarımız. hangi yaşta evlenmelidir diye 

sorulduğunda: Bu bünye, "sıhhat meselesidir. İstanbul'da 18,19, 20 yaş iyidir. Bu yaşta 

olan kızlar derhal evlenmelidir" demiştir. 

Besim Ömer Paşa'ya ewelce kadınlar daha mı güzeldi? diye sorulduğunda: 

"farkında değilim. Çarşaf vardı, peçe vardı, kimin ne olduğu belli obrıazdı. Ekafes 

arkasında ömür çürütürlerdi. Işıktan, havadan mahrumdular. Kadınlarımız, sıhhatlerini, 

güzelliklerini Cumhuriyet devrinde kal.anmışlardı. Açık hava ve güneş hep onlar için" 

demiştir. 

Çok merhametli bir kalbe sahip olan Besim ömer Paşa insanlara birçok yardımda 

bulunmuştur. N.R. Belger; bir hocanın vefat edip, ailesinin muhtaç durumda kaldığını 

kendisine bildirdiğinde gözleri yaşla dolan Besim Ömer Paşa çekIDecesini çekmiş, orada 

ne bulduysa hemen Nihat Reşat Belger'e vererek gerekli şeyleri yapmasını rica etmiştir. 
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Fazıl Ahmed Aykaç'ın bir gazetede "Bekar Bir Çocuk Babası" diye tanımladığı 

Besim Ömer Paşa bütün Türkiye'nin analarına, babalarına analık, babalık dersi veren 

kişidir. Aykaç y~ısında: "En mahrum kimdir diye sorsak bugün bu suale verilecek cevap 

pek açıktır. Evinde Besim Ömer külliyatından birşey bulunmayan ve başka dillerde 

çocuk bakımına dair basılmış kitaplara malik olmayan ocak"demiştir. 

Besim Ömer Paşa'nın büyük zevki okumaktı. En büyük endişesinin okuyabilme 

imkanlarını kaybettikten sonra yaşamaya mecbur kalmak olduğunu belitmiştir. Bunun 

yanında, musiki, sinema ve yol yürümeyi sevmekteydi93
• Besim Ömer Paşa'nın 

başından çok ilgi çekici bir olay geçmişti. 1912 yılında A.B.D.'ne giderken ünlü Titanik 

gemisinde yer ayırtmıştı. Fakat gemiyi kaçırdı, Titanik Atlantik'te bir buz dağına çarparak 

battı. 

Çok büyük işler başarmış olan Besim Ömer Paşa bedenen sağlıkh bir kişi değildi. 

M.O. Uzman, Paşa'nın sağlığı hakkında şunları yazmaktadır: " ... Bir soğuk algınlığı ile 

üstadı kaybetmekten dalına endişe ederdik. Kırk sene ewel poliarkülter (eklem 

romatizması) had romatizma çekmişti. Aylarca yatağında çarşafla döndürülmüştü, bir 

defa vapurdan çıkarken denize düşmüş, çıkarılmış, Bafralı Yanko'nun sınai teneffüsü ile 

gözünü açtıktan sonra evine götürülmüştü. Bu kaza romatizmanın tekrar nüksüne sebep 

olmuştu. Glükozürüsü vardı. Her sene Mondre gider, asbnasını tedavi ettirirdi. Bu sırada 

Nihat Reşat'ın plomiyer kaplıcalarındaki evinde misafir kalırdı. Yemeğini gayet dikkatli 

yer, fazla yemez, uyku saatlerinde mutlaka yatardı. İçki içmezdi. Ara sıra sigara içtiği 

vakidir"94
• 

Ülkemize sayısız hizmetleri geçmiş olan Besim Ömer Paşa 19 Mart 1940'da 

Ankara'da öldü. Ölümü Türkiye çapında yankı yaptı95• M.O. Uzman'a göre çabuk 

parlayan, güzel ve tatlı Söz söyleyen, giyinişi, yürüyüşü orijinal ve sevimli, çetrefil dilli, 

zeki, mavi bakışlarla gözlüğünün altından bakarken karşısındakinde sempati uyandıran 

aynı zamanda bir sosyete ve salon adamı olan Besim Ömer Paşa için 1942 yılında Güzel 

Sanatlar Akademisi Heykel hocalarından ve Paşayı hayatında yakından tanımış olan 

93 Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dah Arşivi, Besim Ömer Akahn Dosyası. 
94 M.O.Uzman:a.g.m., s.48. 
95 AKazanagil:a.g.m.,s.242, Cerrehpaşa Tıp Fakiiltesi Deontoloji ve Tıp Tarihi AnabiBm Dah arşivinde bulunan bir 

gazete küpQründe Besim Ömer Akalın'ın metfun bulunduğu yer Merkez Afendi aile kabristaru olarak belir1ilirken, 
F.K. Gökay (Tıp Dünyası Cilt:l3, No:4-144, 1940, s.4397)'in yazdığı. makalede Edimekapı şehitliği olarak 
belirtibniştir. Ancak yaptığımız ara§tırmada mezarh~ bulunamamıştır. 
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Prof. Dr. Nejat Sirel bir büstünü yapmıştlr. O zaman doğum kliniğine ye.rleştirilen büst şu 

anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doğum Kliniğindedir96. 

NÜFUS HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Nüfus, herhangi bir ülkede belirli bir zaman içinde yaşayan insanların toplam 

sayısıdır97. İnsan nüfusunun büyüklük, yapı ve gelişimiyle genel özelliklerinin miktar 

olarak yönlerini inceleyen bilim dalına da demografi yani nüfus bilimi denir98
• Nüfus 

yalnızca aritmatik bir toplam olmayıp, yaş ve cinsiyet yapısını, nüfusu oluşturan 

bireylerin sosyal ve ekonomik niteliklerini, dağllımı ve değişimini de kapsar. Demografik 

açıdan nüfus belirli bir bölgede, belirli bir anda yaşayan bireylerin oluşturduğu 

kütledir99
• Nüfus bilimi kendi içinde bölümlere ayrılır. Örneğin tarihsel demografi, 

varolan yazılı belgelere göre geçmişteki nüfusun tarihini inceler. Belge yokluğunda ise 

tarihteki nüfusların incelenmesi paleo demografi adını alır. Nüfus istatistik.leme 

dayanarak nüfusun sayısı, coğrafik dağılımı, değişimi kapsayan alana tanımlayıcı 

demografi denir. Sağlık düzeyi ve sağlık . davranı§larmı inceleyen kısınma sağlık 

demografisi denir100
• Nüfus biliminin sağlıkla ilgili ölçütleri arasında bebelik ve çocukluk 

çağına ait hızları, beklenen yaşam süresi ve cinse özel ölüm hızlan, anne ölüm hızı, 

perinatal (doğum esnasında) ölüm hızı, cinsiyet oranları başta gelmektedir101
• 

Bir nüfusun yapısını o nüfustaki doğurganlık, ölümler ve göç düzeyleri yaş ve 

cinsiyet örtüsünü etkileyerek belirler100
• Toplumun büyüklüğünü büyük ölçüde doğum, 

ölüm ve göçler belirler. Bir ülkede doğum ne kadar yüksekse toplum artışı o kadar 

yüksek olur. Nüfus artışı 3 şekilde belirtilir. 1- Doğal artı§, belirli bir süre içinde 

doğumlardan ölümlerin çıkarılmasıyla oluşan artıştır. 2- Salt artış, nüfusun salt olarak 

artan miktarı ve iç göçler toplamında ölüm ve dış göçler toplamının çıkarılmasıyla 

96 AKaıanagil:a.g.m., M.O. Uzman: a .g.m. s.49. 
97 Ana Brttannica "Nüfus" maddesi, Cilt:24. 
98 N.E.Çilingiroğlu: "Demografi ve Sağbk". Halk Sağlığı, Editörler: M.Bertan-Ç. Güler. Ank., 1995, s.29. 
99 N.E.Çllingiroğlu:a.g.m., s.29. 
100 N.E.Çilingiroğlu:a.g.m., s.29. 
101 N.E.Çilingiroğlu:a.g.m., s.37. 
202 N.E.Çilingiroğlu:a.g.m., s.37. 
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hesaplanır. 3- Artış yüzdesi, artışın ya da azalışın yüzde ile belirlenmesidir1m. 

Demografi için temel veri kaynakları, nüfus sayımları, sayım benzeri araştırmalardır. 

Toplumun büyüklüğü hakkında genel bilgiler nüfus sayımıyla elde edilir104
• 

M.Ö. 8000 yılında nüfusun 8000000 civarında olduğu sanılmaktadır. Dünya 

üzerinde ilk nüfus sayımı Babil (M. Ö. 3800) ve Çin' de (M. Ö.3000) yapılmıştır. Daha 

ayrınblı sayım M.Ö. 2500 yılında Mısır'da yapıhnıştır. Sayımı izleyen dönemde veba 

salgınının çıkması ve 700000 kişinin ölmesi sayımın tanrıları öfkelendirdiği anlamda 

yorumlanmıştır. İlkçağda yapılan bu nüfus sayımı izleyen dönemde sayım 

yapılmamaıştır. İlkçağdan sonraki ilk sayım 1666'da Kanada'da Yeni Fransa 

Kolonisi'nde yapılmıştır. İlk tam nüfus sayımı 1703 yılında İzlanda 'da yapılmış bunu 

sırasıyla, İsveç 1743, AB.O. 1790, İngiltere 1801 yılında izlemiştir105. İlkel toplumlarda 

insan ömrü çok kısa olduğundan doğurganlık büyük önem taşıyordu. Roma 

İmparatorluğunun çöküşünü izleyen yıllarda azalma eğilimi gösteren Avrupa nüfusu 9. 

yy.'da belirli bir artış göstermeye başladı. 14. yy'da ise açlık,savaşlar ve bütün Avrupayı 

saran veba yüzünden 14. ve 16. yy arasında Avrupa nüfusunun 3/l'i öldü. 17.yy'a 

kadar Amerikaya göçler sebebiyle Avrupa nüfusunda değişim olmadı. Aynı dönemde 

Afrika yarı yarıya boş ise diğerlerine göre kalabalık kıta görünümündeydi. Ölüm 

oranının ilk sınıflandırılması ve dünya nüfusuna ait ilk tahminlerde 17.yy'da yapıldı. Bu 

yüzyılda dünya nüfusunun 545 milyon olduğu kabul edildi. 18.yy'dan sonra iyi 

beslenme ve sağlık koşullanyla yaşam standardının yükselmesi tıp teknolojisindeki 

gelişmelerle Batı Avrupa nüfusu artmaya başladı106. 

M.Ö. 8000 yılında dünya nüfusunun 8000000 civarında olduğunu biraz önce 

yazmıştık. Bu tarihten sonra nüfusun 1 milyara ulaşması için 10000 yıl geçmesi (yaklaşık 

1830'lu yıllar) gerekmiş, 2.milyarın eklemesi için yüzyıl, 3.milyarın gelişi için 30 yıl, 

4.milyarm eklenmesi için 15 yıl ve nihayet günümüze yaklaştığımızda 5.milyar için 13 yıl 

gerekmişti. Tahminler dünya nüfusunun 11 milyara ulaşmadan durgunlaşmayacağını 

göstermektedir107
• 

103 Ö.Gülesen: Epidemiyoloji, Bursa Üni. Basımevi, 1981, Yayın No:2-013-0043, s.13 
104 N.E.Çilingiroğlu:a.g.m., s.30, Ö.Gülesen:a.g.m .. s.15. 
105 - -O.Gülesen:a.g.e.~.15. 
106 AnaBritanica "Nüfus• maddesi, Cilt: 24. 
107 N.E.Çilingiroğlu:a.g.m., s.31. 
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Nüfus artı§ları dünyanın her yerinde hep aynı hızla olmamaktadır.Geli§mi§ ülkelerle 

gelişmekte olan ülkeler arasında farklar vardır. Gelişen ülkeler özellikle Güneydoğu 

Asya, Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika ülkeleri 20-30 yılda nüfuslarını iki katına 

çıkarmaktadırlar. Artış bu şekilde sürerse Güney Amerika'nın şimdiki 250 milyon olan 

nüfusu 500 milyona çıkacaktır. Oysa bu dönemde Kuzey Amerika'daki artış yalnız 80 

milyon olacaktır. 

Nüfus kuram ve politikalan çağlar boyu dikkat çekici bir olgu olmuştur. Bugün 

deği§ik anlamlar ifade eden nüfus planlaması veya doğum kontrolü ve aile planlaması 

kavramları eski çağlarda da göz önüne alınmıştır. 

O çağlarda nüfus azlığı temel sorun olduğundan doğurganlığa değer verilir, kısırlık 

aşağılanırdı. Buna karşı Konfüçyüs108 Çin'in Kuzey kısmında nüfus fazlası olğunu belirtti. 

Eski Yunanda Platon109 optimum sayıda110 yurttaşın bulunması hatta doğum kontolüyle 

bu sayının 5040 ta tutulması gerektiğini ileri sürdü. 

Gebeliği önleyici yöntemler eski çağlardan beri zaten bilinmekteydi111
• Roma 

İmparatorluğunda ise ulusal siyasal güç önemli olduğundan doğurganlığı özendirici 

politikalar ağırlık kazandı. Yahudi dini ise çoğalmayı öğütlüyordu . Hıristiyanlık ilk 

dönemlerinde nüfus büyümesiyle pek ilgilenmedi. Hat:f:a hiç evlenmemeyi yüceltti. 

Sonraları ise çiftlerin çocuk sahibi olmaları için birleşmeleri gerektiğini savundu. Aile 

kurumunun kutsallığını sawndu, doğum kontrolü ve boşanmayı yasakladı. 

17. ve 18.yy'larda bazı İtalyan, Alman ve İngiliz düşünürler nüfus büyümesinin 

tehlikesine karşı dikkat çekmeye çalıştılarsa da 112 bu konudaki ilk sistematik çalışmayı 

108 Konfüçyüs: (M.Ö. 551479)Çin'in yeti§tirdiği en ünlü filozoftur. Hayat Ansiklopedisi "Konfüçyüs" maddesi,Cilt:S, 
s:2023. 

109 Platon :(M.Ö. 427·347) Dünyanın en büyük düşünürlerinden sayılan Eski Yıınanb bir filozoftur. Hayat 
Ansiklopedisi "Platon" maddesi. Cilt:5, s.2644. 

110 Optimum Nüfus: Bir üşkede bilinen tabü kaynaklar ile mevcud teknoloji ve teşkilatlanma seviyesine göre, ülkenin 
kaldırabileceğinden fazla olan yani bu seviyeler sabit kaldığı halde nüfus arttığı takdirde açlık. savaş ve salgın 
hastalıklarla nüfusun yeniden azalmaya başlayacağı bir nüfus artı§ sının vardır. Bir de mevcud bultınan insan 
türünün ortadan kahnasını gerektirecek kadar düşük olan çoğalma orarundan ibaret bir a1t sınır vardır. En ~ek 
ve en düşük olan bu arlı§ oranlan arasında en uygun çoğalma oranına göre hesaplanması mümkün miktan 
optimum nüfustur. C.Babuna-A.lt Bilgiseven·H.Karaman:"Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Nüfus ve Aile 
Planlaması." Nüfus Planlaınası ve Türkiye'nin Gerçekleri, 1988, s:l4-15. 

m Eski Uygarhklardan Mısırda gebelikten korunmak için Ebers papirüslerinde belirtildiği gıbl rahim ağzına "eşek 
sütü konulurdu veya Kahun papirüsüne göre; akasya ağacının dikenleri dövülür, bala kanştınhr, liften yapılmış bir 
tampon üzerine sürülerek vaginanın içine konındu. 
E.Atabek c.er. Tıp Fak. Deontoqi w Tıp Tarihi Ders Naftan M Değer: c.er. Tıp Fak Deaıfoqi ve Tıp Tarihi Ders Notları 

m AnaBritanica "Nüfus" maddesi. cilt24, s.97. 
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İngiliz politik ekonomi bilgini Thomas Ma!thus (1766-1834) yapmıştır. Bugün bazı 

yazarlara göre atom bombası kadar tehlikeli olan nüfus artışının doğuracağı tehlikeli 

sonuçlar Malthus tarafından anlatılmıştır113 . Malthus hayatının büyük bir kısmını fikrine 

temel teşkil edebilecek, zamanında bulabildiği istatistik ve tarih belgelerini toplamakla 

geçirmiş ve "Nüfus İlkesi" fikrini bu belgelere dayandırarak geliştirmiştir. İnsan ırkı 

1,2,4,8,16,32,64,128 v.b. gibi sayı serisi içinde çoğalırken, geçim vasıtaları 1,2,3,4,5,6,7, 

8, şeklinde artacakbr. Yeni nüfus katlı-geometrik-bir artışla çoğalırken geçim vasıtaları 

sıralı-arilınatik bir artışla çoğalacaktır114. 

Maltus, nüfusu gıda ve yaşam için gerekli öbür maddelerin üretiminden daha hızlı 

artığını ileri sürdü. Yıne Malthus'a göre göç, yeni saha ve geçim imkanları aşırı nüfus 

artışını karşılayan ancak geçici çarelerdir. Bu dengesizlik zaman zaman pozitif kontroller 

dediği kıtlık, salgın hastalıklar gibi ani ve anormal ölümlerle düzeliyor, bir başka deyişle 

hızlı nüfus artışı kaçınılmaz olarak bir süre sonra bu kontrollerin işlerlik kazanmasına yol 

açıyordu . Yine nüfus artışı yüzünden teknolojik ilerlemeler de yaşam standardını arttırıcı 

bir işlev görmüyordu. Malthus önleyici kontroller dediği bazı önlermlerle nüfus ve gıda 

maddeleri arasında dengenin sağlanabileceğini ileri sürdü. Evlenmenin azaltıhnası yada 

geciktirilmesini toplumun ahlak kurallarına uygun bulurken doğum kontrolüne hem 

ahlaki hem de ekonomik nedenlerle karşı çıktı. İngilterede uygulanan yoksullara yardım 

yasalarının yararsız ve tehlikeli olduğunu, zenginle!in ödedikleri verginin yoksullara 

yardım için harcanmasının yoksulların hızla çoğalmasına yol açarken sermaye birikimini 

ve dolayısıyla bütün ülkenin gelişmesini engellediğini ileri sürdü. Malthus'u 19. yy'da 

Jeremy Bentham John, Stuart Mill desteklerken, Kari Marx115 gibi bazı düşünürler 
eleştirdi116• 

113 A Tanoğ!U, Dünyada Nilfus Artışı ve Doğurduğu Problemler, Cilt: 8, Sayı: 15, 1965, s:46. Coğrafya Enst., 
C.Babuna-AK. Bilgiseven-H.Karaman: a.g.m., 14-15. 

114 T.Çağatay:Nüfus Sosyolojisi Meseleleri, Ank. Üni, Dil ve Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt:XX, Sayı:l-2,1963, 
Ank.Üni.Basımevi,s.~.Akdeniz, Çağımızda Nüfusun Önemi ve Tiirkiye'nin Nüfusu. Türk Kültür Yayını. 
No:l 7, s.23. 

115 Jeremy Bentham: (1748-1832) İngiliz dıl§ünürildür. Ahlakı yararla bütünleştirmi§tir. 0.Hançeroğlu: felsefe 
Ansiklopedisi (Kavramlar ve Akınlar) Cilt:l,İst, 1976, s.152. 
Stuart Mill :(1806-1873) Ünlü bir İngiliz filozofudur. Çağırun en ünlü dıl§ünürlerinden biri olarak bilgi kuramı 
bakımından deneyselcmk, ahlak felsefesi bakımından faydaahk çığrına bağbydı. Hayat Ansiklopedisi "Stuart Mill " 
maddesi, Cilt:S. 
Kari Marx :(1818-1883} Sosyalizmin kurucusu, sayılan bir Alman iktisatçusıdır. Hayat Ans. "Kari Marx" maddesi, 
Cild :4. 

116 Ana Britanica "Nüfus" maddesi, Cilt:24, s:97-A Tanoğlu, a.g.m. s.54. 
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Malthus'un görüşleri bugün de bazı yazarlarca dahiyane117 görülürken bazılarınca 

eleştirilmektedir. Çünkü onun eserini yazdığı 1903'ten beri dünya nüfusu önemli ölçüde 

arttığı halde ortalama refah seviyesinde bir artış oldu118
. 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana 

sanayileşmemiş ülkelerde nüfusun hızla artması, nüfusun kuram ve politikalarının temel 

ilgili alanını oluştunnaktadır. Demografik geçiş kuramı olarak bilinen görüşe göre 

günümüzün gelişmekte olan toplumları Avrupa ülkelerinde 18. ve 19. yy'larda gözlenen 

bir süreç içindedir. Nüfus sosyoekonomik yapıyla ilişkilidir. Tarımdan sanayiye, kırsal 

yaşamdan kentsel yaşama geçiş süreci içinde yüksek ölümlülük ve doğurganlık oranları 

düzeyleri de düşecek nüfus artışları yeniden dengeye gelecektir. Ancak bu görüşler 

ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeylerinin farklı olması sebebiyle gelişmekte olanların 

gelişmiş olanlara ulaşamayacağı gelişmiş ve gelişmekte olan ölümlülük düzeylerindeki 

düşme, benzer nedenlere dayanmadığı, gelişmekte olan ülkelerin yalnız tıp teknolojisini 

ithal ederek ölüm oranını azaHtığı, ancak ülkenin sosyoekonomik yapısında gelişme 

olmadığı, ülkenin nüfusunun kontrol edilemediği az gelişmiş ülkelerin hızlı nüfus artışı 

yüzünden kalkınmalarını gerçekleştiremedikleri, artan nüfus için konut, sağlık, eğitim gibi 

yatırımların bütçede giderek daha çok yer tutacağa, üretici yatırımlara yönelmenin 

zorlaşacağı için eleştirilmektedir. Yeni Malthusçu diye adlandmlan bu görüş, gelişmiş 

ülkelerin doğum kontolü tekniklerini geliştirerek ve bunların yaygın kullanım 

programlarını destekleyerek az gelişmiş ülkelere .nüfus sorunlarının çözümlerinde 

yardımcı olmayı önennektedir. Ancak Yeni Malthusçu görüşe karşı çıkanlar, doğumların 

ölümler kadar kolay düşürülemeyeceğini, çünkü az gelişmiş toplumlarda değerlerin 

yüksek doğurganlıktan yana olduğunu wrgulamaktadır. 

Doç. Dr. Çağatay Güler' e göre nüfus artışının ivmesi günümüzde çoğu bilim 

adamlarım, plancıları, politika koyucu ve uygulayıcılanm kaygılandınnakla beraber, 

1965-1970 yılları arasında yılda %2,04 ile en üst değere ulaşan artış hızı daha sonra 

giderek yavaşça azalan bir gelişme göstenniştir. Ancak yine de günde 244 bin kişi 

dünya nüfusuna (çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerden olmak üzere) eklenmektedir. Bu 

durum zaten kıt olan kaynaklar üzerindeki baskıyı daha da arttınnakta, sosyoekonomik 

kalkınma çabalarını etkilemektedir. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin nüfus hızları 

117 A Tanoğlu:a.g.m.,s.50. 
llB Bu kaJ§ı fikir için bakınızAK. Bilgiseven.C.Babuna-H.Karaman:a.g.m., s.15-26. 
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gelişmiş ülkelerden 3 kat daha fazla olup İngiltere'de nüfusun ikiye katlanma süresi 408 

yıl iken Türkiye'de 32 yıl Pakistan'daise 24 yıldır119 . 

1974'de Birleşmiş Milletlerin düzensizliği uluslararası nüfus konferansında ülkeler 

ortak bir bildiri yayınlayabilrnişlerdir. Bu bildirgede nüfus artışının ülkelerin gelişmesi 

açısından önemli bir sorun olduğu kabul edilmiştir. Ancak bu sorunun sadece doğum 

kontrolü programlarının yaygınlaşmasıyla· çözülemeyeceği yaşam standartlarını 

yükseltmeye yönelik politikaların c:İa nüfus artışını dengelemekte önemli rol oynadığı 

kabul edilmektedir120
. 

1ÜRKİYEDE NÜflJS MESELESİ 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19.yy•a kadar nüfus hareketleri hakkında 

kesin bir bilgi olmamakla birlikte 1520-1530 yılları arasında Osmanlı Devletrnin Mısır, 

Irak ve Tuna ötesindeki Avrupa bölgesi dışında nüfus tahminen 11357365'tir121
. İlk 

nüfus sayımları 1829.1831, 1844, 1856 yıllarında daha çok asker sayısını ve vergi 

yükümlülerini belirlemek için yapıldı. 1881-1882 ve 1893 sayımlarında kadınlar da 

sayıldı. 1884 sayımına göre imparatorluk nüfusu 28.9. milyondu122
• 

Osman Ergin'e göre 1884,de 1904 de umumi nüfus sayımı değil, yazımı yapılmıştır 

ve ikişer sene sürmüştür. Osman Ergin bu yazımı şöyle anlatıyor: "Yapılışını yakından 

gördüğüm, hatta mahalledeki memurlara yardım ettiğim bu yazım, mahalle halkını birer 

birer çağırarak ellerimdeki hüviyet varakalarının yenisini doldurup vermek, hiç hüviyet 

varakası olmayanları da yeniden kütüğe kaydetmekten ibarettir. 

İşte bu muamele o zamanki Osmanlı İmparatorluğunun ayrılmış ve dağılmış 

bulundu!ju Arabistan ç.öllerine, Afrika ortalarına kadar heryerde yapıldığı gibi, 

İstanbul'un da ayrılmış bulunduğu on belediye dairesinden dokuzunda yapıldı, fakat 

birisinde asla yapılmadı. Burası padişahın ve sarayların bulundu!ju Beşiktaş Belediyesi 

119 N.E. Çilingirlioğlu:a.g.m .. s.31. 
120 AnaBrttanica "Nüfus" Maddesi,Cilt:24, s.98. 
121 Meydan l.aro~ "Nüfus" maddesi, Cild IX. s.441. 
122 AnaBıitanica "Nüfus" maddesi, cild:24, s:98.Meydan 1..arou.çse "Nüfus" maddesi, Cilt:24, s.98. 
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çevresi idi" ıı-'i. 

Cumhuriyetin kuruluşuna kadar imparatorluk sınırlarının devamlı değişmesi ve 

yapılan sayımların imparatorluğun bazı kısımlarını içine alması veya sadece erkek 

nüfusun sayıbnası gibi nedenlerle Osmanlı İmparatorluğu nüfusu hakkında bilgi vennek 

zordur124
. 

Ülkemizde ilk güvenilir nüfus sayımı 1927'de yapılmıştır. Bu tarihten önce yapılan 

nüfus sayımları için çeşitli kaynaklar farklı bilgiler verdiği için kesin bir rakam vermemiz 

mümkün değildir. 

Osman Ergin Cumhuriyet döneminde tanık olduğu üç nüfus sayımı hakkında 

Türkiye Maarif Tarihi eserinde şunları yazmışbr: Cumhuriyet devrinde üç defa nüfus 

sayımı yapıldı ve buna Türkün en büyüğü ile en küçüklerinin ne kadar ehemmiyet 

verdikleri ve onu kolaylaştırdıkları görüldü. Sayımda ne bir eksik, ne bir artık düsturu 

Reisicumhur İsmet İnönüdür. Binanaleyh değil bir kaza halkının bir tek adamın bile 

sayım dışarısında kalması bu işin temeli sayıldığı ve aynı zamanda fazla adam 

yazılmasına da imkan bırakılmadığı artık herkese malum olmuş keyfiyetlerdendir" 125
• 

Cumhuriyet Döneminde 1927'de yapılan ilk sayımda ülkemiz nüfusu 13648270 olarak 

bulundu126 Cumhuriyet tarihimizin 2. nüfus sayımı 1935'te yapılmış ve bundan sonra 

her 5 yılda bir gerçekleştirilmiştir127 (1995'de nüfus sayımı yapılmamıştır). 

Ülkemiz 1. Dünya ve İstiklal Savaşlarından büyük bir nüfus kaybıyla çıkmıştı. Ayrıca 

sıtma, verem gibi salgın hastalıklar sebebiyle de nüfusumuzda ciddi bir azalma görüldü. 

Gerek üretim gerek ülke savunması için insan gücüne ihtiyaç vardı. 1927'de yapılan 

sayımda 13.5 milyona yakın nüfusumuz sebebiyle Atatürk'ün "20 milyon olduğumuzu 

bir görebilsem" dediği söylenir. Türkiye'de nüfus sorununu ilk defa ele alan Atatürk 

olmuştur128 Arzu edilen nüfus düzeyine erişmek için doğumların arttırılması, ölümlerin 

azaltılması gerekiyordu. Atatürk bu yöndeki görüşlerini şöyle dile getinnektedir: 

"Nüfusumuzun korunması ve arttırılması amacına önemle dikkatinizi çekerim. 

123 O.Ergin: Türkiye Maarif Tarihi, Cilt:3, İst, 1941 Osmanbey Matbaası, s.695. 
124 P.R. Ehrlich, Çev-.N. Toton, Nüfus Bombası, 1976, s.5. 
125 O.Ergin:a.g.e:s.695. 
126 Ö.Gülesen:a.g.e. s.14-Sağlık hizmetlerinde 50 Yıl, Ank. 1973, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı Yayınlan, Yayın 

No:422, s.94. 
127 1990 yıhna kadar ki nüfus sonuçlan Ek:2'de veribniştir. . 
128 E.Atabek:Tıbbi Deontoloji Konulan. Yenilik Basımevi, İst,, 1983, s.149. 
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Toplumun sağlığı için öngörülen köklü önlemler durmaksızın geliştirilmeli ve 

genişletilmelidir. Bereketli \'e verimli olan Türk milletinin sürekli ve teknik sağlık 

önlemlerine ka\·uşunca Türk vatanını dolduracak ve şenlendirecek güçte olduğuna 

kimsenin kuşkusu yoktur". Sağlık ve nüfus arasındaki ilişkiye dikkat çeken Atatürk 

yalnız sayısal olarak değil, üretici nitelikte sağlıklı olmasınında üzerinde durmuştur ve 

şöyle demiştir: "Memleketimizin sıhhatini korumak ve takviye etmek. ölümü azaltmak, 

nüfusu çoğaltmak, bulaşıcı ve salgın hastalıkların tahribine karşı koymak ve bu surette 

millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli, sıhhatli vücutlar halinde yetişmesini 

temin etmeliyiz" Atatürk halkın sağlığının korunmasının devlete düşen bir görev 

olduğunu da şu sözleriyle belirtmiştir: "Ulusun, ulus gençlerinin, çocuklarınm sağlıkları, 

sağlamlıkları, gürbüzlükleri devletin düşünmesi gereken çok önemli bir sağlık işidir". 

Sağlık hizmetlerinin bakanlık düzeyinde ele alınması ülkemizde Atatürk ile 

başlamıştır. Daha 1921 yılında sıtma mücadelesine başlanmıştır ve Atatürk konuyla ilgili 

olarak şöyle demiştir: "Ulusumuzu güvenlik içinde yaşatmak temel amaçlarımızdan biri 

olduğu gibi sağlığına özen göstermek ve olanaklarımız ölçüsünde toplumsal acılarımıza 

çözüm bulmak, bükümetimizin görevlerinden biridir" Atatürk'ün sağlık sorunumuzu 

milli bir olgu olarak ele aldığını, "Kendine, inkılabına ve inkılapçılığın çeşitli ' 'e bayati 

vazifeler verdiği, Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle 

durulacak milli meselemizdir" ve "Çocukların sağlıklı ve gürbüz olmaları için 

yaşadıkları bölgenin sağlıklı olmasını sağlamak Devlet halindeki siyasi kuruluşların en 

birinci görevidir" sözlerinden anlıyoruz. 

Atatürk dönemi sağbk çalışmaları halk sağlığı hizmetleri içinde toplanmaktadır. Halk 

sağbğ1 yada koruyucu sağlık hizmetleri geniş anlamda devletin sağlık hizmetkerine sahip 

çıkması olarak tanımlanabilir. Halk sağlığı hizmetleri her ülkede devlet hizmetleri 

arasında yer almıştır. Ülkemizde Atatürk döneminde başlayan uzun yıllar aynı çizgide 

yürütülen sağbk hizmetleri temelde halk sağlığı kavram ve kapsamı içinde yer alan 

hizmetlerdir. 

19.yy.'da mikrobiyoloji ile ilgili bilgilerin artmasına bağlı olarak halk sağlığı kavramı 

başlarda bulaşıcı hastabklarla ilişkiliydi. Bu dönemde sağbk hizmetlerinin amaçlarından 

biri sıbna, verem, frengi ve trohom gibi hastahklarla savaşmaktı. Bulaşıcı ve salgın 

hastalıkların ülkenin o andaki en önemli sağbk sorunu olarak kabul edilmesi başta 

Atatürk olmak üzere bütün sağlık örgütünün dikkatini bu noktaya çekmiştir. Ama 
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Atatürk Cumhuriyet dönemi öncesi söylevlerinde de bu nokta üzerinde durmuştur129. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun azlığı sebebiyle l.Mlli Türk Tıp Kongresi halk 

sağlığını ilgilendiren çocuk ölümleri sıtma ve cerrahi verem 1927 de yapılan 2.Mlli Türk 

Tıp Kongresinde verem, trohom konuları ele alınmıştır. 1-3 Eylül 1925'te T.B.M.M: 

binasında yapılan l.Milli Türk Tıp Kongresi Atatürk'ün himayesinde yapılmış, açış 

konuşmasını zamanın Başvekili İsmet İnönü yapmıştır. Zamanın Sağlık Bakanı ( O 

zamanki adıyla Sıhhiye ve Muavenet-i İctimfüyye Vekili) Dr. Refik (Saydam) ve Kongre 

2. Başkanı Ziya Nuri Paşa (Birgi)130 kongre açış konuşmasında nüfus meselesini ele 

almışlardır. 

Kongre 2. Başkanı Ziya Nuri Paşa kongreyi açış konumasının bir yerinde ... "şüphe 

yoktur ki bugün tabiblere tevcih (vermek) eden vezaifin (vazifelerin) en mühimi ictimfıi 

hıfz-ı sıhha (toplum sağlığının korunması) ve nüfus siyaseti meselesidir... Esas 

düşüncemiz ebna-ı (oğullar) cinsimizin sıhhati olmalıdır ki malumatı tıbbiyemizle hayata 

hizmet etmiş olalım." 

Ziya Nuri Paşa konuşmasında hekimlerin hastahklan teşhis ve tedavileri yanında 

nüfus siyasetinin esasını teşkil eden ırki ve ictimai hıfzıssıha ilkelerini gözönüne almasını 

bir milletin kuwetli ve sağlıklı fertlere sahip olabilmesi için beslenme, giyinme, iskan, 

cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma gibi önemli husulara dikkat edilmesi 

gerektiğine değinmiş ve nüfus siyaseti ile ilgili olarak §unları söylemiştir: Nüfus siyasetine 

ı29 E.Aydın: Atatürk'Qn Sağlık Kavram ve Anlayışı. Ank. Tıp Mecmuası. Vol.48:43-54, 1995, s.43-54. 
Birinci Mili Türk Tıb Kongresi (1-3 Eylül Müzakeratı). İst. , 1926, Kongre Heyet-i İdaresi Tarafından Telfin ve Neşr 
Edilmiştir. 

130 Refik Saydam: (1881·1942) 1905 yıhnda Askeri Tıbiyeyi bitirdikten sonra AJmanya•da eğitim gördü. Balkan 
Savaşının başlamasıyla geri döndü. !.Dünya Savaşı sırasında sağlık müfettişi yardımahğı sırasında kurduğu 
Bakterioloji Enstitüsünde tifo. dizanteri, veba ve kolera aşılarıyla tetanos ve dizanteri serumlarının üretimesini 
gerçekleştirdi. Tıfüse karşı hazırladığı aşı ile tıp literatürüne geçti. Hekim ve devlet adamı olarak Türkiyede 
koruyucu hekimliğin gelişmesine katkıda bulunmuş ve 1939-42 arasında başbakanlık yapml§tır. Saydam 
bakanlığı sırasında 1924'de Ankara'da, sonra Erzurum, Diyarbakır ve Sivasta hastaneler, doğumevleri ve çocuk 
bakımevleri kurdu. Anlwa'da bugünkü Refik Saydam Hıfzısıhha Mektebi•nin açılmasını sağladı (1928). İstanbul 
ve Ankara'da verem savaş dispanserleri açtırdı. AnaBritanica "Refik Saydam" maddesi. Cilt: 19,s.137-138. 
Ziya Nuri Paşa (Birgin): (1872-1936) istanbul'da doğmuştur. 1890 yıhnda Askeri Tıbbiyeden diploma alml§tır. 
1894'de ihtisas yapmak üzere BerBn'e gönderilmiştir. 1900'de İstanbul'a dönünc.e fakültede Kulak. Burun, Boğaz 
seririyatıru kurmuş, bu dersin hocahğına tayin edihni§tir. 1933.de Afyon Millet Vekilliğine seçilmiş ve Ankara'da 
mebusluk vazifesini yaparken öbnüştür. Ziya Nuri Paşa'nın Kulak Hastahklan. Enfluenza İdrar Muayenesi Usulleri 
adh nç kıymetli eserindm başka birçok yayınlanmış yazılan vardır. F.Erden: Türk Hekimleri Biyografisi, İst., 1948, 
Çituri Biraderler Basunevi. s267-268, H.Altuğ: "Müderris Zıya Nuri Paşa (1872-1936)" 50 Yıl Ölen 8 Büyük 
Türk Hekimi İçin Anma KitabL ist, 1986, Cer. Tıp Fak. ve Türk Tıp Tarihi Kurumu Yayınlan. s.33-40 
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eskiden beri önem verilmiştir. Eski Yunan ve Romalılar zamanında halkın yalnız 

savaşabilen olanlarının çoğalması ileri sürülmüştür. Daha sonra ticari bir nüfus devresi 

başlamıştır. Burada imalathanelerde çalışanların sayısının artması düşünülmüş insanların 

her hayat devresine göre takip etmesi gereken şartlara önem verilmeyerek çocuklar bile 

tetkik ve ayrılma yapılmaksızın çalışmaya sevkediilmiştir. Ticari nüfus politikası olarak 

tarif edilen bu usul sonunda Malthus131 görüşünü doğurmuştur. Bu görüşe göre insanlar 

dünyada beslenemeyecek kadar çoğalacakbr. Ancak bugün bu görüş tetkike değer bile 

olmayan bir görüştür. Geçen yüzyılın ortalarında daha ziyade milli nüfus hareketleri 

meydana çıkmıştır. Bu siyaset tarzında sosyal yükselmesinden çok herhangi bir 

hükümet idaresinin sınırlan içinde aynı milletten olan fertlerin çoğalması gözönünde 

bulundurulmuştur. Halen sosyal nüfus siyaseti bakışı daha çok kabul edilmektedir. Bu 

şekilde bir milletin fertlerinin her kesiminin ırk, fert, ve sosyal sağlık durumu göz önüne 

alınmaktadır. Buna göre biz tabiplere verilen vazifeler daha geniş bir alana giriyor 

demektir. Bu durum sosyal hıfzısıhha usullerini bütün halka sosyal şartlara göre 

uygulamak gerekir. Bu şekilde sayısal olarak öncelikle doğum ve çocuk ölümleri 

sorununu göz önüne almak gerekir ki bu yıl ki toplantımızın konularında biri budur. 

Bununla aynı derecede önemli husu kadın ve erkeğin görevlerinin belirlenmesinde 

neslin korunmasına gayret etmektir. Bir ırkın bir milletin selameti için kadına verilecek 

işlerin cinsel vazifesini bozacak şekilde olmamasına dikkat ebnekte, birinci derecede 

hekimlere düşer. Bir milletin idaresinde hükümet makinası adalet dağılımı, emniyetin 

temini ve mali siyaseti çevirme olduğu gibi, nüfus nüfus sermayesini de aynı şekilde iyi 

idare etmek lazım gelir. Bu önemli hususu cumhuriyet idaremiz layık olduğu derecede 

göz önüne alınmıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilabyla içtimai hıfzıssıhha ve 

nüfus siyaseti esaslan kısa zamanda kuvvetli bir şekilde kurulmuştur. Milli nüfusumuzun 

yalnız sayısal olarak arbnasına değil, nitelik olarakta yükselmesi için yardım etmemiz 

gerekir. İlm-i ıslahı ırk ve ırk hıfzısıhhası diyebileceğimiz öjeneğin132 bakış açısına göre 

aile teşkili, cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma ve yayılması hakkındaki usüllere 

uyulmasını temin sosyal ve kişisel hayatta ihtiyarlara zayıflara, malullere, kazazedelere 

yardım ve sigorta teşkilab esaslarının tanzimini teşvik ve şartlarını tesbiti hususunda da 

görev almamız icabeder. Kısaca hıfzısıhha ve nüfus politikası meselesinde hekimlerin 

131 Malthus için bkz. tez s.29. 
132 Ojenik: Irkın kahtsal özelliklerini geli§tirme veya düzeltme ile ilgili. P. Tuğlacı: Tıp~ İsl, 1983. 
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gelecekte şimdikinden daha çok ve daha kararlı bir şekilde görev alınası lazım 

gelmektedir. Ülkenin nüfusu başlıca serveti demek olduğundan biz Türk hekimlerinin de 

Cumhuriyet idaresinin verdiği çalışma özgürlüğü ve ilim adamları hakkındaki taktir edici 

bakışları sayesinde sevgili vatan ve milletimizin yükselmesi için ağır, fakat manevi 

bakımdan ferahlık veren bir mesaide bulunmakla vatandaşlarımıza memleketimize ve 

onun idare makinasını düzenleyen azimkar heyete karşı vazifesini yerine getirmiş 

olacağız. Bunu da mesleŞaşlık ve vatandaşlık dayanışması ile bildiklerimiz ve yapmak 

istediklerimiz hakkında aramızda fikir tartışması ve mesleğimizdeki gayretlerimizi faydalı 

sonuçlara vardıracağımız muhakkaktır133 . 

Balkan Savaşları, l. Dünya Savaşı, ve Kurtuluş Savaşı özellikle yetişkin erkek 

nüfusta büyük kayıplara yol açmış, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısındaki bu değişiklikten 

doğurganlıkta düşük kalmıştı. İşte bu sebeple devrin devlet politikası nüfusu arttırma 

siyaseti yoluna gitmişti. 1930 yılında çıkarılan Uml1mi Hıfzısıhha Kanununun 

3.maddesinin 1. bendine göre "Doğumu arttıracak ve çocuk ölümlerini azaltacak 

tedbirleri almak" Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanlığının hizmeti olarak belirtilmiştir. 

Arıcak bu madde hızlı nüfus artışı sebebi ile 557 sayılı Nüfus Planlanması Hakkındaki 

kanunla kaldırılacaktı134 • Cumhuriyetten sonra ise bir taraftan başarılı sağlık 

kampanyaları (Verem savaş, sıtma savaş} bir yandan da sava§Sız yılların getirdiği istikrar 

ile ölümlerde azalma doğumlarda artış gözlendi. 

1927'de yapılan sayunda ülke nüfusu 13648000, 1935'de 16158000 olarak 

bulundu. 1927 ile 1933 arasında artış oranı %2.13'tü. 2 . Dünya Savaşı sırasmda savaşa 

girmemiş olmamıza rağmen ilaç yokluğundan ve tıbbi bakun yetersizliğinde artış oranı 

%1.l'e kadar düştü. Bu düşüşte gıda maddeleri darlığı, dağıtım güçlüğü, daha az 

doğum oluşu yanında yukarıda saydığımız sebepler dolayısıyla daha fazla ölüm oranı da 

büyük rol oynadı. Savaş sonrası politik ve ekonomik durumun düzelmesi sıtma ile savaş 

çalışmalarının başarısı ve tıbbi bakunın daha yeterli hale gelrneside eklenince nüfus artış 

oranı yü~elrneye başladı135• 

Nüfusun hızla artbğını düşünen politikacılar 1965 yılında o zamana kadar yasak 

133 Birinci Milli Türk Tıb Kongresi (1-3 Eylül Müzekeratı) İst, 1926, Kongre Heyet-i İdarisi Tarafından Telfin ve Neşr 
Edihni§tir, s.10..12. 

134 Sağhk Hizmetlerinde 50 Yıl.Ank., 1973, Sağhk Ve Sosyal Yardun Bakanlığı Yayınlan, Yayın No:422,s.40 
135 P.R. Ehrtich: Çev.N. Tolon, Nüfus Bombası, 1976, s.7-8. 
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olan doğum önleyici ilaçların satışını serbest bıraktılar. Bazı kaynaklara göre nüfus 

artışının sağladığı faydalar, artışın sebep olduğu sorunları karşılamamakta bu neden de 

ekonomik ve sosyal kalkınmamızı engellemektedir. 

Kamuoyundaki büyük tartışmalar sonunda gebeliği isteyerek sona erdirme ve 

kısırlaştırma dışındaki doğum kontrol yöntemleri 1965'de serbest bırakıldı. Aynı yıl 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kuruldu. 

Bu kuruluş 1983 yılında, daha önce kurulan Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü ile 

birleştirilerek Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğüne dönüştürül-
.• tü" 136 

muş r . 

1983 tarihinde kısırlaştırma ve gebeliği isteyerek sonladırmanın da yasallaşmasıyla 

doğum kontrol yöntemlerinin daha geniş uygulamaya geçilmiştir137 Cumhuriyetin ilk 

yıllarında 13648270 olan nüfusumuz 70 yıl sonra 4.4 kat artmıştır. En son nüfus sayımı 

yılı olan 1990 verilerine göre nüfusumuz 56,5 milyondur. Türkiye bugün dünyanın en 

kalabahk 20 ülkesi arasında 18.sırada gelmekte toplam dünya nüfusunun ise yaklaşık 

yüzde birini oluşturmaktadır. Türkiye'nin 1995 yılında yaklaşık 2. 17'lik nüfus artışıyla 

60.2 milyona ulaşacağı tahmin edi1mektedir138
• Bazı kaynaklar nüfusun süratle artışına 

ekonomik, eğitim, sosyal ve sağlık yönlerinden sorunlar getirdiğini ve gelecek için tehdit 

edici bir hal almaya başladığını ileri sürürken139 bir başka görüş ise Türkiye nüfus 

artışının durduruhnasım sanayileşmiş, sömürgeci ülkelerin önderliği ve baskısı albnda 

yapıldığını oysa her yurtsever Türkün nüfus konusunda özellikle yurdumuzun nüfusla 

ilgili meseleleriyle ilgili bilgilere sahip olması gerektiğini bilmesi, öğrenmesi ve en az 

yüzmilyonluk güçlü, büyük Türkiye'nin gerçekleşmesine katkıda bulunmanın önde gelen 

ödevlerinden olduğunu ileri sürmektedir140
• 

136 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetlerinin btr parçası olarak ana ve çocuk 
sağhğJ. kl§iye yönelik koruyucu sağhk hizmetlerinden birisidir ve şunlardan olU§maktadır: a)Ebelerin tesblti ve 
periyodik olarak izlenmeleri (Doğum öncesi bakım) b)Doğum Hizmetleri, c) Lohusahk Dönemi Hizmetleri, d)Aile 
Planlaması Hizmetleri (15-49 yaş kadın grubunwı izlenmesi) e)0-6 yaş grubu çocukların periyodik olarak 
izlenmesi. 
A Akın-Ş.B. Özvarı§: Ana Sağlığı ve Aile PlanJaması, Halk Sağlığı Edtt:M. Bertan- Ç.Giller, Arık. 1995, s.125. 

137 E.Atabeka.g.e. s.145 AnaBritanica "Doğum Kontrolü" maddesi. Cilt:lO, s.271 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl Arık., 
1973, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınlan. Yayın No:422, s.198. 

138 N.E. Çilingiroğlu :a.g.m., s.31. 
139 N.E. Çllingiroğlu :a.g.m .• s.31. 
140 S.Akdeniz: a.g.e: s.13-14. 
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BESİM ÖMER AKALIN'IN ÜLKEMİZ NÜFUSU HAKKINDAKi 
GÖRÜŞLERİ 

Besim Ömer Akalın; ülkemizin üst üste geçirdiği savaşlar (Tablusgarb, Balkan, 1. 

Dünya, İstiklal savaşları} ve ayrıca bulaşıcı hastalıklar gibi sebeplerle azalan 

nüfusumuzun artması için çalışmalar yapmış, eserlerinin birçoğunda bu konuya 

değinmiştir. Gerek anne ve çocuk, gerekse bulaşıcı hastalıklar ve evlilik üzerine yazdığı 

eserlerde nüfus konusunu ele almıştır. Burada önce Besim Ömer Paşa'nın n~fus 

konusunda görüşleri ve daha sonra da buna bağlı olarak anne ve çocuk sağlığı 

açısından nüfus meselesine yaklaşımı ele alınacaktır. 

Besim Ömer Paşa nüfusla ilgili görüşlerini birçok eserinde işlemişse de daha etraflı 

olarak "Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda Vefeyat", "Türk Çocuğu Yaşamalıdır", 

"Türk Çocuğunu Nasıl Yaşabnalıdır"141 adlı eserlerinde belirtilmiştir. Bu çalışmada 

Besim Ömer'in nüfusla ilgili görüşleri adı geçen bu eserlere göre verilecektir. 

Nüfusun Önemi ve Demografi 

"En son çöllerde hiç uğruna akıtılan kanlar, Kafkasyada delicesine, Galiçyada 

ahmakçasına hare.anan canlar, İstiklal Savaşı'ndaki şehitlerden başka Balkan Harbinde 

ve Umt1mi Harpte şüphesiz 2.000.000 dan, yalnız Çmakkale'de 200.000'den fazla 

asker kaybettik" diyen Besim Ömer Paşa ordularımızın kazandığı, şanlı zaferlerden sonra 

şehit düşen fedakar insanlarımızı düşünerek, meydana çıkan eksikliği gidermenin 

hepimize ait milli ve kutsal bir görev olduğunu unutmamamız gerektiğini hatırlatarak, 

nüfus siyasetinin bir millet için hayati bir sorun olduğunu, nüfusu çoğaltmanın, ferdlerin 

kuwetlendirilmesinin terbiye, sağlığın korunması ve ictimaiyyat (sosyoloji) hatta siyaset 

ile uğraşanlar için büyük bir ülkü olduğunu ileri sünnekte ve nüfus bilimi ile ilgili şu 

141 B.Ö. (Al<ahn): Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda Vefeyat İst.,1339,Kanaat Matb. B.Ö. (~):Türk Çocuğu 
Yaşamahdır, İst, 1936, Ahmed İhsan Basımevi.B.Ö Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? I, İst, 1939, Ahmed 
İhsan Basırnevi, B.Ö.Akahn Türk Çocuğunu NasılYaşatmah?D, ist., 1939, Ahmed İhsan Basımevi. 
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bilgileri vermektedir: Savaş geçiren milletlerde kaybedilen nüfusu telafi için uğraş 

veriliyor. Hatta bu çalışmalara savaş zamanlarında başlanmıştır. Son yıllarda siyaset 

dilinde kullanılan ve akalliyyet (ekaliyyet=azlık, azınbk) olarak da tanımlanan önemli 

sorun ile bu konuda ortaya çıkan tekliflerin çokluğu, nüfusun siyasi önemini açık bir 

şekilde ispat etmektedir. Birçok devletler savaştan sonra sağlık işlerinin önemini, nüfus 

azlığından ileri gelen tehlikenin dehşetini gözönüne alarak "Terbiye-i Umlımiye-i 

Sıhhiye", "İctimaiyyat-ı Sıhhiye isimleriyle bakanlık ve idareler kurmuşlardır. Türkiye 

Cumhuriyeti de bu konunun önemini değerlendirerek Sıhhiye ve Muavenet-i 

İctimfıiyye" (Sağlık ve Sosyal Yardım), "İmar ve Mübadele ve İskan" bakanlıkları 

kurmuştur. 

Vatanın sawnmasından sonra her hükümetin başlıca vazifesi ülkenin genel sağlığını 

korumak ve hemen bütün kuwetini bu yönde yoğunlaştırmak ve toplamaktır. 

Devlet yapısı iki esasa dayanır: toprak ve nüfus142
• Son zamanlarda kullanılan 

tabirler "cemiyet" iki unsuru, halkı ve hakın yaşadığı muhiti içerir. Her ne kadar cemiyet 

tabiri insanlardan oluşan grubu ifade ederse de insanların toprağa, havaya, suya 

nebatat ve hayvanata hatta madeniyata ihtiyacatı göz önüne alındığında bu tabirin 

daha geniş kapsamlı olduğunu kabul etmek gerekir. Bundan dolayı denilebilir ki beden-i 

ictimai iki unsurdan; biri ihtiyaçların merkezi kabul edilen araziden ibarettir ki ona 

"ictimM coğrafya" diğeri ise tamamen insanla, nüfusla ilgilidir ki ona da "demografi" 

denilir. 

Demografi kelimesi nüfus sayımı olarak tercüme edilirse de bizde nüfus sayımı 

yalnız kayıt işlemiyle sınırlı kalmıştır. Gerçi esas olan nüfusun kaydıdır ama asıl ferdlerin 

hüviyetini tesbit ile doğru belgelere dayanarak ictimaiyyat, iktisadiyat, terakkiyat ve 

tealliyat (yü~ehne) görüşüyle ülkeye faydalı gerçek bilgilerin çtkanlmasıdır. İşte bu 

şekilde her yerde sayılara dayalı ictimfil, sıhhi, iktisadi, nisbi .faydalı bilgi ahnmakta ve bu 

sayede gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Antropolojide özel bir yeri olan demografi istatistiklere dayanarak insanlığa ait 

özellikleri, istatistiklere göre verir, nüfusa aid bilgileri gözden geçirir, kayıdeder, araştırır. 

142 B.Ö. (Akalın): Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda Vefeyfil. ist.,1339,s.6-7, B. Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl 
Ya§atmah? 1. s.10. 
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Kayıd ve araştırma ve ispat yoluyla matematik ilmine sonuç olarak ulumu ictimaiyeye 

dayanır; ahalinin teşekkülünü oluşumuna dair gerçek bilgi verir, hayat ve ölüm 

meselelerini tahlil eder, Sebeplerini araştırır nüfusun artması, azalması, toplumun 

oluşması ve bu yönde maddi ve manevi vasıtaları devletlerin kuwet ve gelişmesini, 

ilerlemesin, yükselmesini gösterir. 

Nüfusta yer değiştirme, doğum, ölüm, kadın ve erkek arasındadaki oran, evlenme 

ve boşanma, askere alınma zamanı, kişilerde en çok görülen hastalıklar, ilim ve irfanının 

yaygınlık derecesi, ticaret ve sanat, ahlak ve maneviyat gibi bir memleketin kuvvet, 

çalışmasına ve gayretine sağlık ve faziletine ait bütün bilgiler ancak demografi bilimiyle 

elde edilir. 

Besim Ömer Paşa nüfusun aynı kalışının tehlike arzettiğini, azalışın ise daha vahim 

bir durum olduğunu da şöyle anlatmaktadır: Nüfusun sayısını, artmasını veya azalmasını 

diğer memleketler ve özellikle komşu ülkelerle karşılaşbrılmasında oranını tayin etmek, 

bir ülkenin varlığını sağlamlaştırmada, ilerleme ve yükselme de öncelikle gözönüne 

alınacak bir konudur. Nüfusun azalması bir memleket için büyük bir felakettir. Bu 

azalma ya savaş gibi geçici ve çok defa dış bir sebebin tesiriyle meydana gelen bir 

marazı ictimaiyye (sosyal hastalık) sonucudur; veya çok ve sürekli olması sonucu 

müzmin bir "maraz-ı beledi" ( ülkeye ait hastalık) hükmündedir (kabul edilebilir). Asıl 

tehlikelisi devamlı ve iç sebepler etkisiyle yerleşen hastalıklardır. 

Savaşın bitimiyle sosyal hastalık giderek kaybolur ve nüfus az zamanda eski haline 

döner. Halbuki dahili ve devamlı sebepler ile yavaş yavaş sosyal bünyesi kemirilen 

ülkenin sonu çok daha tehlikelidir143
• 

Nüfus Azlığının Tehlikesi 

Besim Ömer Akalın Milli Mücadelede kaybettigimiz nüfus hakkında şunları 

yazmaktadır: 

"Türk, vatanının müdafası uğrunda genç ve dinç birçok evladını kaybetti. Gençlik 

kanını akıttı; Türkiye birbiri ardı sıra gelen harplerde her memleketten ziyade nüfusca 

143 B.Ö. (Akahn): Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda Vefeyat. s.8-9. 
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zayiata uğradı. Bu myiat elbette ırkı sarstı. Ne kadar büyük olursa olsun nüfusun 

tenakusu esbabını giderek zayiatı telafi etmek katiyen güç değildir"144 diyen Besim Ömer 

Paşa bir milletin istikbali olarak nitelediği nüfus meselesine kayıdsız kalınmasını şu 

şekilde eleştiriyor: 

"Bir kaza veya hadise vukuunda 15-20 kişi ö~e, ezi~e, boğu~a her taraftan feryattır 

kopar, derakab (derhal) teşebüsatta bulunulur, imdat ve muavenete koşulur; halbuki her 
\ 

sene yüzbinlerce zayiat veren ve "tenakus-u nüfus" gaile-i azimesini (büyük felaket) 

vücuda getiren milletin istikbali mevcudiyeti meselesi bir aralık endişeyi bahs o~a bile 

maateesüf devam etmiyor, unutuluyor. Büyük bir ehemmiyete haiz olmayan adi bir 

meselede bile birçok beyhude gürültüler ediliyor da mesfill-i ictimaiyyenin en 

ehemmmiyetlisinde kayıtsızlık gösteriliyor" . 

Devamlı nüfus kaybının en büyük savaşlarından ve ne öldürücü salgın 

hastalıklardan daha vahim olduğunu da şöyle anlatıyor: Savaş bir nesle etki etse de ırkın 

varlığını ciddi bir tehlikeye atmaz. Savaş devam ettiği süre zarfında endişe edildiğinden 

dah az bir olumsuzluğa sebep olur. Savaşın nüfusta yaratbğı boşluk sağlam bir ağacın 

balta ile kesilen budakları gibi çabuk sürer, dolar yerine gelir. Dahili sebepten meydana 

gelen nüfus azlığmıın onarılması neredeyse mümkün değildir. İnsan belli olmayan fakat 

devamlı ve adi hastabk tesiriyle helak olur; tehlikeyi gördüğü halde tahribatın sebebini 

hissetmez. Bu gibi insanlardan meydana gelen halk, hayat suyu çekilen, yaprakları 

sararan, dalları kuruyan ağaca benzer. 

Tarihte bu şekilde mahvolmuş toplumlata ait örnekler vardır. Barış emniyet vefa ve 

saadet içinde görünüşte kuwetli ve canlı olan bir ırk yok olabilir. önceleri _kuwetli ve 

doğurdan olduğu halde daha soma kuwetinden düşebilir. Zayıf bir devletin kuwetli bir 

develt tarafından tahribi doğaldır. Fakat asıl korkunç ve tehlikeli olanı devletin kendi 

içindeki zayıflığıdır (Besim Ömer burada "zaif-i binefsini" eliyor) .Bu durum bir topluluğu 

yavaş yavaş ilerleryici bir şekilde yok eden müzmin bir kansızhkhr. Ancak milletlerin de 

istisnai olarak fertler gibi savaş alanında kanlı bir ölüm ile yok olması muhtemeldir. 

Ama çok defa dahilli bir hastalıktır ki ölüme sebeptir. 

144 B.Ö. (Akalın): Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda Vefeyal s.10, B. Ö.(Alıahn),Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? 
1. s:lO. 
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Besim Ömer Paşa nüfusu, milli savunma, sanat, ticaret ziraat yönleriylede ele almıştır: 

Nüfusu artmayan veya eksilen bir ülke askerlik bakış açısıyla komşu ülkelere göre 

daha zayıftır ve durumu tehlikelidir. Sanat ve ticaret yönüyle tehlikelidir. Çünkü 

gelecekte bu alanda olacak savaş daha öldürücü olacaktır. 

Zirai açıdan da insan ihtiyaç vardır; makine insan yerini tutsa da onları işletmek için 

insan gücüne ihtiyaç vardır. İlerleme için toprak kuwetli ve cesur ve girişimci insan 

fidanlığı halinde olmalıdır. Milli ekonomi tüketimden çok üretiminin neticesidir. Her 

üretici az da olsa milli ekonomiye yardım eder. Üreticiler çoğaldıkça sermaya artar. Bir 

milletin ilerlemesi nüfusun nitelik ve nicelik olarak artmasına bağlıdır. Nitelik ve nicelik 

yönünden artış paralel gitmeidir.Çünkü biri, özellikle "nüfusun azalması" er veye geç 

diğerinin yokluğunu getirir. 

İstatistiğin Önemi 

Ülkemizde inanılabilecek istatistiklerin bulunmaması sebebiyle doğum ve ölüm 

oranını tayin etmek mümkün değildir. 1810 senesinde bir Alınan araştırıcı ülkemizin 

nüfusunu 26 milyon olarak bulmuş ve bu rakama göre kilometre başına 16 kişi düştüğü 

tesbit edihniştir. Son savaşlar dikkate alındığında (Trablusgarb, Balkan, I. Dünya 

Savaşı) ülkemizde nüfus kaybının derecesi düşünülmelidir. 

"Türk ırkı ebedi, Türkiye kavi olmak için Türkler çoğalmalıdır. En mukaddes 

umdemiz nüfusta tezayüdü, ahi.ak ve irfanda terakkiyi temin olmalıdır." 

Nüfus siyaseti bizce toplumsal çalışmalarımızın en önemlisi ve ne ciddisidir. Çünkü 

hayatımıza, varoluşumuza ait esas meselesidir. Nüfusta doğum ve ölüm arasındaki oranı 

tayin etmek kadar istatistikleri komşu ülkeler nüfusuyla mukayese etmek de o derece 

önemlidir. Bir ülkenin nüfusu komşu ülkesine göre daha az artıyorsa o derece önemlidir. 

Bir ülkenin nüfusu komşu ülkesine göre daha az artıyorsa o ülkede siyasi ve sosyal 

büyük bir tehlike olduğundan söz edilir. Avrupada uzun zamandan beri nüfus sınai, 

ticari, idari tüm çalışmalar istatistiklere dayandırılarak halledihneye çalışılmıştır. Sayılara 

dayandırılarak halledilmeye çalışılmı§tır145• Nüfusu artmayıp azalan bir ülke intihar 

145 AKazanagil :a.g.m., s243 de Besim Ömer Avrupada bulunduğu yıllarda Avruphlann nüfus siyasetiyle yakından 
ilgilendiğini. bunun da Besim Ömer'in dikkatini çektifiini yazmaktadır. 
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etmekte, yavaş yavaş ve kesim olarak ölüm çukuruna yuvarlanmaktadır. 

Ülkemizde nüfus siyasetiyle sağlık mensubları, iktisadçılar, mebuslar ve aydınlar, 

her Türk yeteri kadar ilgilenmelidir. Elimizde mükemmel istatistikler olmasa da bugün 

Türk nüfusunda önemli bir azalma kesindir. Bu sosyal hastalığın tedavisinde takib 

edilecek yol sıradan hastalıklarda olduğu gibi öncelikle sebebin ortaya çıkarılması ve 

giderilmesidir. Zaten korunmada esas herşeyden önce sebebi inceleme ile başlar. Nüfus 

siyasetinde incelenecek hususlar doğum, ölüm, göç ve bunlarla ilgili ayrıntılardır. 

Nüfusun çoğalması veya azalmasından doğum ve ölüm sayısından çok aradaki oran 

önemlidir. Bir ülkede ölüm çok olsa bile doğum bundan daha fazla ise nüfus süratle 

artar. Doğum vasat bir derecede olupda ölüm az ise nüfus yine artar. 

Ülkemizle ilgili nüfus meselesinde doğum, ölüm ve göçle ilgili hususları ayrı ele 

alalım; Avrupa ülkelerinden Fransa, Almanya, İngiltere'de nüfus azalmaktadır. 

Ülkemizde doğum oranının yüksek olduğu kesinse de büyük şehirlerimizde 

Malthus'un146 fikrine uyarak keyfi bir şekilde zürriyeti sınırlama yoluna girerek veya 

çocuk düşürme gibi cinsi girişimde bulunanlar çoğalmakta olduğundan meselenin 

araştırılması gerekir. Özellikle bu gibi cinayetler artmakta ve harhalde nüfus azalmasında 

önemli bir amil olmaktadır147• 

Nüfus Nasıl Çoğalır 

Türk kadını doğurgandır. 8-10 hatta daha fazla doğuran anneler vardır. Fakat nüfus 

azlığımızın sebebi çocuk ölümlerinin çokluğundandır. Bizce bu hususa önem verilmelidir. 

Nüfus, doğan çocuklarla değil, sağ kalanlarla çoğalır. Mesela Macaristan'da bin nüfusta 

senede 42.8, Norveç'te 30.8 doğum olduğu halde Norveç'te ölümlerin azlığı sebebiyle 

nüfus artmaktadır. 

Ülke nüfusunun dengelenmesini bütünüyle ölümlerin azalhlmasmda aramayıp 

doğumları yükseltmek gerekir. Ölüm, azalmada önemli bir sosyal mesele ise de bu 

şekilde bir başarı hiçbir ?.aman doğumun artması ile elde edilen sonuç başarıya 

ulaşmaya yetmez ölüm geciktirilebilir, ömür uzatılabilir. Bu önemli bir husus ise de 

146 Malthus için bkı. tez s.29. 
147 B.Ö. (Akalın): Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda Veteyat s.21. 
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ictimfüyyatca yeterli değildir. Sağlık şartlanndan oluşturulması ile ölümlerin azaltılması 

sonucu nüfus içinde ihtiyarların sayısını arttıracağından bu da ülkenin çalışmayan 

fertlerini devam ettirmekten başka birşey değildir148. Buna göre nüfusun çoğaltılması için 

en iyi çare kişileri nüfusun artmasına teşvik ve her ailenin en aşağı 3 çocuğu olmasını 

temindir. Önceleri 6,8, 10 hatta 12 çocuklu aileler çoktur. Bugün ise bir nihayet 2 

çocuklular çoktur. Bizde bunun sebebi çoğunlukla ölümleridir. Büyük şehirlerde ise çok 

çocuktan kaçınma, refah isteği, zevk ve sefaya düşkünlükten ileri gelmektedir. Çocuk 

büyütmeğe bir zahmet gözüyle bakılıyor, bu çözümü zor sosyal bir meseledir, mevcud 

medeniyete ait ve tüm milletlere şamil bir dalalettir. 

Besim Ömer zengin ailelerin az fakir aillelerin çok çocuk sahibi olmalannın sebebini 

şu şekilde açıklamaktadır: 

Zenginin ihtiyacı fakire oranla daha çoktur. Bir zenginin bütçesi sene sonunda 

fakirin bütçesine göre daha az denk olur. İşte bu sebepten zenginler arasında çocuk bir 

yük olarak kabul edilir. Zengin ailelerde düşünülen çocuklara bir servet bırakmaktır ki 

birden çok çocuğa sahip olunca bu mümkün olmuyor. Çocuk erkek ise yüksek bir tahsil, 

kız ise mükemmel çeyiz gerekiyor. Zengin bir kimse servetini bölmek istemiyor. İşte 

zengin bu sebeble çocuk istemiyor. Bir ülkenin nüfusunda aranılan husus yalnız sayı 

olarak değil kaliteli bir artıştır. Dayanıklı insanlar yetiştirmektir. Halbuki bir ailede tek bir 

çocuk zayıf olarak büyür, fikri girişimlerde zorluklara.karşı dayanıksızdır. Varsayılan bir 

servetin beklentisiyle miskince bir hayat geçirir149
. 

Nüfus Meselesi ve Bulaşıcı Hastalıklar 

Besim Ömer nüfus meselesinde önemli bir sorun olan bulaşıcı hastahklan şöyle 

incelemektedir. 

Ölüm; medeniyetin esaslarından olan sağlık şartlarının düzeltilmesi, alınan 

tedbirlerle azalıyor. Sağlık her ilerleme arkasından hastalık ve ölümün azlığını gösteriyor. 

Hastalıkların çoğundan korunmak mümkündür. Avrupada bu durumu dikkate alan 

belediyeler bol hava ve güne§ ışınlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyorlar, 

148 B.Ö. (Akalın): Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklaıda Vefey!t s.23. 
149 B.Ö. (Akahn}: Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda VefeyAl s24-26. 
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mahalleleri yıkıyorlar. Avrupada şehirlerin sağlık durumlarıyla ilgilenen belediyelerde 

her evin sıhhi sicili vardır150 . 

Bulaşıcı hastalıklardan veremden 151 ölüm Almanya ve İlgiltere' de hemen hemen 

yan yarıya inmiş, tifo gibi hastalıklar İskandinavya ve Almanya' da çok azalmıştır. Suların 

temizlenmesi ve aşı bu hastalığın önünü almışhr. Difteri, serumu keşfedildiğinden beri 

çok azalmıştır. Çiçek Almanya ve İskandinavya memlekelerinde hemen hemen 

kaybolmuştur. Yabancı memleketlerde sıtmadan eser bile kalmamaıştır. Ülkemizde nüfus 

meselesi yönüyle en çok önem verilmesi gereken hastalık sıtmadır. Bu hastalık yalnız 

doğanları azaltmakla kalmıyor aynı zamanda ölümü artbnyor. Irkı tahrib ederek milli 

bünyede bozulmaya sebep olmaktadır. Sıtma mücadelesinde sağlık kurallarına uymak, 

kinin kullanmak, bataklıkları kurutmak ve ağaç yetiştirmek gibi sosyal ve genel tedbirl~r 

almalıdır. 

Verem sebebi, tesirleri tahribatı ve sonuçları itibariyle öldürücü bir sosyal 

hastalıktır152. Hatta denilebilir ki sosyal hastalıkların en belalısıdır. Memleketimizde 

veremin tahribat derecesi bütünüyle bilinmemektedir. Çünkü istatistik yoktur. Yalnız 

İstanbul'da yapılan istatistiğe göre 1918 senesinde 940000 olan İstanbul nüfusunun 

genel ölümlere göre verem %10.SO'dir. Yani çok yük.5ek bir sayıdır. Yayınlanmış bu 

istatistiğe göre verem Müslüman kadınlan arasında daha büyük tahribata neden 

olmaktadır. Yetersiz beslenme sürekli yorgunluk gibi sebeblerle ı.ayıf düşmüş insanlar bu 

hastalığa daha çok yakalanırlar. Verem daha çok fakirlik ve yoksulluktan doğar. Aynı 

zamanda veremli, çalışamamakla yok.5uUuğa düşer ki bu da içinde çıkılamayacak bir 

çember halini alır. Fakirlik hastalığa yatkınlığı arttırsa da asıl sorun bulaşmadır. 

Almanya'da sanatoryumlar kurularak veremle mücadele edildi. 850'den fazla 

dispanser teşkilab kuruldu. Veremle mücadele Almanya'da 1895 senesinde Kızılhaç 

Cemiyeti içinde bir veremle mücadele şubesi kurulmasıyla başladı. Romanya'da ise 

1901 senesinde başladı153• 

frengi hastahğırun da önü alınmalıdır. Ülkemizde bu hastalığın sayısı batı 

150 B.Ö. (Akahn): Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda Vefeyal s.32. 
151 Besim Ömer Pa§a Amerika ve Ahnanya'dakl veremle ilgili bilgilere "Verem Tehlikesi" isimli eserinde geniş yer 

vermiştir. 

·
152 Besim Ömer Pa§a Verem TehJikesl isimli eserini 1919 da yazmıştır. 
153 B.Ö.(Akahn): Verem TehJlkesi, Veremle Mücadele. 1919, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şurekası, s.11-12. 
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. memleketlerinden az değildir. Bu hastalıklardan korunmak mümkündür. Korunma 

çarelerini temin ettiğimiz gün her yıl bu şekilde kaybettimiz nüfusu kazanmış oluruz. 

Ölümleri azaltmak için ortaya konan tedbirler iki çeşittir. Birincisi şehirlerde temizlik, 

park, bahçe ve meydan gibi alanların bırakılması sağlıklı mesken inşaası herkese yetecek 

kadar su temini uygun gıdaların temini, çöplerin ve abkların ablması, sağlık mektepleri 

kurulması, sağlık taraması yapılması, sıtına, alkolizm, verem frengi gibi hastalıklarla 

mücadele cemiyetleri kurulması gibi genel sağlık tedbirlerindendir. Diğeri ise bazı 

hastalıklarda ihbar, hastaları tecrid ve eşyasını tebhir etmek ve bulaşıcı hastalıklara 

mahsus hastaneler ve sanatoryumlar kurmak aşı gibi özel tedbirlerden ibarettir. Genel 

sağlık tedbirleri özel tedbirlerden daha üstündür. Bir ülkede sağlık şartları ilerlememiş ise 

özel tedbirlerden faydalanıbnaz. Mesela bir yerde içilen sular kontrolsüz ise çöpler öteye 

beriye atılıyor ise, evler sağlık şartlarına uygun değilse kolera istilasının önü nasıl 

alınır?154 . 

Nüfus Meselesi ve Alkolizm 

Alkolizm Avrupaya oranla ülkemizde nadir rastlanan bir hastalıktı ama son 

zamanlarda ne yazıkki çoğaldı. Men-i meskurat (içki içmenin yasağı} kanununun 

tatbikiyle artık alkolizmin önüne geçilebileceğine şüphe yoktur. İçti içmenin zararlarına 

dair Yeşilay Cemiyeti'nin neşriyatı gerekir. Alkolizmin kişiden ırk ve nesle kadar uzanan 

kötü tesirinin önüne geçmek vatan menfaatinedir155
. 

Nüfus Meselesi ve Göç 

"Nüfus siyasetinde muhaceret meselesi mühim bir mevki işgal eder" diyen Besim 

Ömer göçlerle ilgili olarak şunlan yazmaktadır. Göç birçok şekliyle ele alınabilir. İnsanlar 

bir ülke dahilinde bir yerden başka bir yere gidebilir. Köylülerin şehre gebnesi, aşiret ve 

göçebe olanların yer değiştirmesi, insanların belli bir zaman için yabancı ülkeye gitmesi, 

dışarda çalışan kişilerin tekrar ülkelerine dönmesi, bir daha vatana dönmemek üzere 

154 B.Ö. (Akalın}: Nüfus Meselesi ve Küçük Çoculdarda Vefeyat. s.36. 
155 Besim Ömer Akalın keyfiyet verici maddelerle ilgili yayın yapmştır.Bunlardan bazıları; Tütün, Aiyon ve Esrar 

Kahve ve Çay, Müskirat 
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başka ülkelere gitmek gibi göç kişisel olduğu gibi kitle halindede olabilir. Zaten dünya 

göç ile mezkUn bir hale gelmiştir. İnsan vatanını keyfi olarak terk etmez. Bazı ülkelerde 

nüfusun süratle artması ve o toprağın artık o nüfusu besleme imkanının olmaması. 

sefaletle ortaya çıkışı göçe sebep olur. Göç ülkenin içine veya dışına doğru meydana 

gelir. Avrupada çok kere ekonomik sebeblerle insanlar sömürgelere veya diğer bazı 

ülkelere göç ederler. Nüfusu az bir ülkedeki insanların dışarıya göçleri bir ziyandır. Göç 

sebebiyle boşalan bir ülke önemli bir sermayeden yoksun kalır. Ülkemizde göç, çok defa 

savaş sırasında istilaya uğrayan veya savaştan sonra idaremizden çıkan ülkelerden 

merkeze , anavatana doğru meydana gelmektedir. Bu göçler kitle halinde olmakta ve 

felaketi de birlikte getirmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenildiği savaşların 

ardından birçok göç olmuştur. İnsanların büyük kitleler halinde (Besim Ömer cem-i gafir 

diyor} .perişan bir şekilde ve aniden göçleri yapılması gerekenleri engellediğinden, 

nüfusca kayba sebep olmuştur. Neredeyse yüzyıldan beri kaybetmekte olduğumuz 

topraklardan veya Müslümanların oturduğu yerlerden bu şekilde göç edenlerle 

Anavatanımızda bugün mevcut nüfusu incelersek çok üzülürüz156
. Göçmenler arasında 

ölümler çok olmasaydı, ülkemiz arazi yönüyle kayıplardan bu kadar etkilenmez idi. Ama 

savaş sırasında istilaya uğrayan yerlerden büyük kitleler halinde, düşman askeri 

önünden kaçan göçmenleri kendi istiklAlini savunan anavatana sı~ınmalannda uygun 

şartlar dahilinde ve bilime uygun bir şekilde iskan etmek gerçekten güçtür. Çünkü bu 

sırada ülke hayat kuwetini bir noktada, savunmaya ayırmıştır. 

Savaş devam ederken geçici olarak iskan edilen muhacirlerin ele alınması savaştan 

sonra çoğu kez ihmal edilir. Muhacirlerin iskanı önemli bir meseledir. Muhacirler daha 

önce bulunduktan yerlerde ilgilendikleri iş dikkate alınarak iskan edilmelidirler. Dağlık 

yerden gelenler yübek yerlere, çiftçiler ziraate müsaid yerlere, sanatkarlar 

kasaba ve şehirlere sevk edilmelidirler. Bir bölgede gerektiğinden fazla muhacir 

yerleştirilmemelidir157• 

156 B.Ö. (Al<ahn): Nüfus Meselesi ve Küçük Çocuklarda Vefeyat s.38-39. 
157 B.Ö. (Akahn): Nüfus Meselesi ve Küçük Çocuklarda Vefeyal s.4041. 
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Nüfus Meselesinde Evlenme 

Evlenmek erkek ve kadının bir aile teşkiliyle evlad sahibi olmaları onları layıkı vech 

ile yetiştirip büyütmeleridir. Evlenme püerikültürün esasıdır158. Nüfus meselesinde 

evliliğin önemine değinen Akalın "üremede, çoğalmada en önce evlenme düşünülür; 

evlenmeli ki doğum olsun, doğan çocuğu yaşatmalı ki nüfus artsın" demekte ve evlilik 

hakkında şunları yazmaktadır: Medeniyet ilerledikçe, ekonomik şartlar zorlandıkça, 

evlilik azalıyor bu yüzden birçok ülke bekarları evlilik için teşvik ediyor. Evlenme yabıız 

nüfusun artması için değil, aynı zamanda sosyal sefaleti gidermek için faydalı ve gerekli 

kabul edilmiştir. Evlilik eski Türklerde olduğu gibi Osmanb Devrinde önemliydi. Hatta 

bazı yüksek memuriyetler için evlilik şart koşuldu. 1911-1922 yılları arasındaki dönemde 

büyük sarsıntı geçirdiğimizden felaketlerin bir daha başımıza gelmemesi için gerekli 

tedbirleri düşünerek bazılarımız nüfusun çoğalmasına çare olarak bekArlardan vergi 

alınmasını ileri sürmüş, hatta bunlar arasında çok eşliliği savunanlar da olmuştur. Bugün 

erkekler geçim güçlüğü yüzünden evlenmek istememektedir. Erkek bir menfaat veya 

aşk evliliği yaparsa çocuk istememekte, kadınlar ise sefalet sebebiyle fazla çocuk sahibi 

olmak istememektedirler159
. 

1935 istatistiklerine göre Türkiye'de 20765 kişi evlenmiştir. Bekarların sayısı 

7000000 olan bir memlekette bu sayı araştınlmağa değer özellikle yılda boşanma sayısı 

2000 civarmdasa konu özellikle araştırılmaya değerdir. Ancak bu durum birçok medeni 

memlektte vardır. 

Almanya ve İtalya' da kadınları iş hayatına abnamak bekar erkeklere devletten iş 

vermemek gibi kökten tedbirlerle evlilik korunmaktadır. Ekonomik sebeplerin evlilikte rol 

oynamasında nedenlerden biri bugünkü medeniyette, ihtiyaclarda artma olmasıdır160• 

Besim Ömer Paşa o günlerin yaşayış şeklini ve evliliğe etkisini de ele almıştır. 

"Giyiniş, geziş hatta besleniş tarzı başkadır. ismokin, frak, çay elbisesi ewelden 

yoktu sinema şeritlerinin ve bazı edebi romanların şımartbğı bugünkü kızlarda 

158 B.Ö. (Akahn): Nüfus Meselesi ve Küçük Çocuklarda Vefeyıit s.19. 
1$ - . B.O. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? J. s.14-15. 
160 B.Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? J. s.16. 
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babalarının evlerinde görmediği şeyleri kendisine gösterebilecek kocayı beklemekte bu 

vechle evlenme talepleri karşısında nazlı davranmaktadır. Çalışan ve oldukça ya maaş 

suretinde veya gündelik tarzında kazanan kızlarımız ya ihtiyar ana babasına ailesine 

bakmakta veya kazandıklarını süse, sinemaya sarf ettiklerinden evlenmeye 

yanaşmamaktadır. Bazı kızlarımız da hususi tahsil görenler, ailelerinde ecnebi lisanı 

öğrenenler kendilerine bir eş seçmekte kılıkırk yararlar. Genç dul kadınlar ise tekaüt 

kanununa göre bağlanan maaşı katbetmemek üzere evlenmek için bir hayli 

düşünmektedirler." Bu sebeble evlilik işini kolayla~rmada devlet görev almalıdır. Çok 

çocuklu aileler sık olarak ordan oraya tayin etmemeli, çok çocuklu ailelerden az vergi 

alınmalıdır. Tahsil yapan çocuk uzun süre tüketici olacağından aileye yükü fazladır. Bu 

sebeple bu tür ailelerin çocukları arttıkça vergileri azaltılmalıdır161 . Evlilik neslin 

yüksehnesi ve kuwetli bir ırk elde etmede önemlidir. "Birçok çirkin ve sakat kızlar zengin 

olduklarında koca bulurlar ve sakat, ihtiyar, aptal erkekler de gayet güzel ve gönül 

kapan kızlarla evlenebilirler ... " Evlenmeler iyi bir ırk ye~tinne endişesiyle yapılmıyor, 

evlilikler uygun değil162. 

Almanya'da Evliliğe Teşvik 

Besim Ömer Akalın nüfusunu attırmak için aldığı tedbirler bakımından Almanya'yı 

örnek vermektedir: Almanya'da devlet evlenenlere yardım ediyor. 10 yılda 4 çocuğu 

olanlara bedava ev veriyor veya kirası azaltılıyor . 65 milyon nüfusun topraklarına 

sığmadığını söyleyen Almanlar nüfusu arttırma çarelerini arıyorlar. Almanya' da şu 

ilanlara rastlanmaktadır: 

Kazanç vergisini fazla çocuk sayısıyla ödeyin, 

Kirayı fazla çocukla ödeyin, 

Fazla çocuk size daha iyi bir iş temin edecektir. 

4 çocuklu babanın vergisi %75 indiriliyor. 5 çocuklu babaya madalya takılıyor. 6 

çocuklu babadan hiç vergi alınmıyor. 

" ... Sıhhatli, akıllı, sağlam vatandaş yetiştirmek ancak sıhhatli ve ırkan temiz çiftlerin 

161 B.Ö. Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? 1. s.l 7·18. 
162 •. " -B.O. Akahn: Turk Çocugunu Nasıl Yaşatmah? J. s.19. 
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evlenmelerini teminle· mümkündür; işte bunun için birçok tedbirler alınmıştır. Evvela 

akıllı ve tahsil görmüş birçok kadınların doktorluk, avukatlık büro işleri ile meşgul 

olduklarından evlenmedikleri nazarı dikkati celbetmi§tir. İyi anne olmağa elverişli bu 

kadınların evlenmeleri ile devlet ziyana uğruyor; bunun üzerine bu kadınları bu yolda 

çalışmaktan vaz geçirmek için birer birer çağrılarak evlenmeleri lazım geldiği, her birinin 

evli bir erkeğin yerini işgal ettiği ve birkaç çocuğun gıdasız kalmasına sebebiyet verdiği 

ve bunun vatana ihanet telakki edileceği söylenmektedir. Söylediğinin sabahı 

yazıhanesine ve muayenesine giden kapısına yapıştırılmış matbu bir kağıt üzerinde 

şunları okur: İşinizi bırakın, vazifeniz evdedir. Elinize tencere ve süpürge alın, beşik 

sallamasını öğrenin, hiç vakit geçirmeksizin evlenin: 

Buna itaat etmeyenler hiç hoşa gitmeyen süprizlerle karşılaşacaklarını bildiklerinden 

derhal kendilerine layık bir koca aramağa koyuluyorlar163
... Belınr erkeklere de birer 

ihtarname gönderiliyor: 

1) Sıhhatiniz yerinde ise evlenmeniz lazımdır, 

2) Temiz Alman kanından bir eş bulmalısınız, 

3) Vaktinizi hoş geçirmek için değil, hayabnızın sonuna kadar size sadık kalacak ve 

çocuklarınıza iyi bir ana olacak bir eş seçiniz, 

4) Allah ve tabiabn verdiği kadar çocuk babası olm~ğa gayret ediniz." 

Buna ilaveten "Alman Irkını Temizleme Bürosu" evlenmeğe ehil olanlara aid ayrıca 

evrak" çıkarmıştır. Bu evraka verilen cevaplar incelendikten sonra evlenme izni çıkıyor. 

Bu tedbirlerle bir nesil sonunda Almanların bedeni ve akli yeteneklerinin yükseleceği 

iddia ediliyor. Çocuk bakımı için halk eğitiliyor. Gayri meşru çocuklara meşruiyet şekli 

veren usuller kabul ediliyor. "Gitgide Almanya'da rastgele bir aşk mahsülü olan 

çocuklar alakadarları için yüz kızartacak hadise teşkil etmektedir" Bunların bakımını 

devlet üstlenmektedir. Anne babalar da mazur tutulmaktadır164• 

Besim Ömer Paşa evliliğin önemi konusunda şunları yazıyor: "Çocuklarım 

evlendirmek isteyen ana ve babalar bir aile teşkili ve saadet yuvası tesisini düşünen 

163 B.Ö. Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Y<l§abnalı? 1. s.29-30. 
l<ı4 B.Ö. Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? 1. s.31-32. 
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genç kız ve erkekler, biliniz ki evlenme en ewel her iki tarafa ait bir seçme bir intihab 

meselesidir; bu intihab evleneceklerin saadeti kadar doğacak çocukların sıhhati 

meselesidir. Evlenmede hedef yetişecek neslin kemalidir"165
. 

Nüfus Meselesi ve Irk 

Besim Ömer Paşa'nın nüfus meselesinde önem verdiği hususlardan biri de iyi ırk 

konusudur. Yazılarından iyi ırktan amacmm sağlam nesil olduğu anlaşılmaktadır. Irk 

konusunda yazılarından şunlan öğrenmekteyiz: Sağlam ve kuwetli ana-babaların 

çocukları da çok defa sağlıklıdır. Akıl zeka, güzel sanatlar irsidir, gözün rengi, hasıl irsi ise 

zeka ve akıl neden irsi olmasın? Anne ve babanın iyi özellikleri nasıl çocuğa geçiyor ise 

kötü özellikleri de geçer. Bilim hayvanların ıslahında seçim yapıyor. Bunun gibi 

insanlığın tekamülü için de anne babanın veresetle hastabkla ilgili hastalıklarından 

sağlam bulunmasını tavsiye ediyor166
• 

Sağlam bir çocuğa sahip olmak için anne baba çok genç ve çok ileri yaşta 

olmamalıdır. Akraba arasında evlenmeden çekilmelidir. Yalnız anne babanın değil 

atalarının da hastalığı çocuktan tehdit edebilir. Mümkün olsa her ailede üç nesle kadar 

bütün fertlerin fizyolojik ve patolojik durumları yazllı olsa her iki taraftaki trsi hastalık aile 

doktorunca bilinse de meslek ahlakı bunu söylemeyi engeller. Fakat yine de ara§tırma 

ve soruşturma yapılmalıdır167• 

İnsanda bulunan üç özellik, kuwet, sağlık, güzelliktir; ve bunlar irsidir. "İnsan ırkını 

ıslah ve ikmal bu sıfatların irsen geçmesi değil akıl ve ze~nın ileri gitmesidir. İnsanları 

akıl ve zekası daha bir inkişaf, daha bir vüs'at daha bir kuwet peyda etmezse beşeriyet 

ilerleyemez" Akıl ve zeka vücudla bütünlük halindedir. Vücudu cıhz ve zayıfların çok 

zaman akıllı olmaları az rastlanır. Bunların çocukları da akıllı ve zeki değildir168• 

"Bu sebeple sıhhat ırkta esaslı bir sermayedir. Sele~iyon için uzvi bütünlük çok 

mühim ve 18zımdır". Her ailenin kendine mahsus bedeni ve ruhi bazı özellikleri olduğu 

165 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah?I. s.20. Besim Ömer (Akalın}: Sıhhatnümayı İzdivaç. İst., 1306, 
Alem Matbaası, s.5. 

166 -B.O. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? I. s.19-20. 
167 B.Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? 1. s.21-22,B. Ö. (Akalın}: Fen ve İzdivac,Evlenecekler ve 

Evlenmeyecekler.ist.,1340,Yeni Matb. s.7. 
168 B.Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? 1. s.34. 
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gibi verasetin tesiriyle bu özellikler ırk adını verdiğimiz insan topluluğuna da geçer. 

Çocuk varlığını, ruhi ve dimağı kabiliyetini ana ve babadan ve onlar vasıtasıyla ecdattan 

tevasür eder. Kuwetli ve sağlam döl anadan alınır, babanın tesiri ikinci derecededir. 

Zaten çocuk babadan ziyade ananın değilmidir? Çocuğu dokuz ay kanıle, doğurduktan 

sonra da sütüyle besleyen anadır". 

Irk lslahı 

Veraset bakımından evlenme kişisel olmaktan çok sosyal, genel, milli bir meseledir. 

İrsiyet ile geçeceği kesin hastalıklara sahip kişilerin çocuk yapmamaları için 

vicdanlarından çok evlenmelerine engel olmak daha kestirmedir, daha iyidir. Bazt 

hastalıklar vardır ki nesli bozar, alkolik, ayyaş bir adamdan gelecek çocuk, 

soysuzlaşmağa mahkumdur. "Herhalde bazı hastalıklarla malul olanlardan doğacak 

çocuk ne aile için saadet, ne memleket için bir kuwet teşkil eder, ne de cemiyet için bir 

menfaat". Irkımızın ıslahına önem vermiyoruz. Tavukları, ördekleri, beygirleri, inekleri, 

hatta lahana ve pancarı, çileği, gül ve menekşeyi güzelleştirmeye, büyütmeye, daha iyi, 

mükemmel hale sokmaya uğraşıyoruz da insan ırkını unutuyoruz, ihmal ediyoruz. İnsan 

herşeyi ıslah ve ikmal ediyor, yalnız kendini değil169• İnsan ırkını bozacak sorunlarda 

tereddüt etmemeliyiz. Beşer ırkını hiç de iyi edilemeyen birtakım biçareler, hastalar, 

aşağı bir sıfat ve haslette mahluklar, fırlatarak bozmaktan ne bahasına olursa olsun 

korumalıyız. Böylelerin evladı, nesli olmamalıdır. Bunun için elimizde iki usul ve vasıta 

vardır: biri evlenmeğe engel olmak, öteki de kısırlaştırmak. Sosyete bu kötü ve kusurlu, 

ahlaksız ve sakat neslin devamına karşı gelmeğe seJahiyattadır. Bunlar kendileri gibi 

saralı, alkolik, nevrastanik, dejenere, cani, verem, raşitik, biçimsiz, sakat çocuklar 

yetiştirmemelidir. Hayır, hiç kimsenin beşer ırkında biçimsizliği, hastalığı sürdürmeğe 

selahiyeti yoktur. Bunlara karşı en son fikir ve çare böylelerini zurriyetten kesmektir170
• 

Kah hırçın bir hırs, kah garib bir fantazi ile birleşen çiftler arasında asil ve gürbüz bir nesil 

kimin umrunda. A§k ve muhabbetin ileri gittiği bu zamanda zevk ve sefaların meş'ôm bir 

neticesi gibi bakanlar yok değildir. Hatta bazıları en iyi mirasın ruh asaleti ve vücud 

güzelliği olduğunu anlamaksızın yalnız çocuklarına bırakacağı parayı düşünmekte ve bu 

169 B.Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yagatmah? 1. s.35-36,Besim Ömer Akalın; Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı?ll. 
s.9-12. 

170 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? I. s. 37. 
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yolda hesabını yürütmektedir. Bir takımı da hergün vücudunu ezen beynini ·körleten bir 

çalışma ile alıklaşan, zayıflayan bir sürü halk olup çocuklarından ziyade hayvanlarının 

ırkca, kuwetce yükselmesine ehemmiyet vermekte, zihin yormaktadır171 . 

Evlenmeden önce iki tarafın muayenesi ve nesli bozan sebeblerin kısırlaştıma ile az 

çok önünün alınabileceği eldeki bilgi ve denemelerle ilerlemekte olan eğitimle yeni 

neslin kabiliyetinin yükseltilebilmesi imkan dahilindedir. 

Evlenmeden önce kadın ve erkeğin muayenesi,bizde de kanunlaşmıştır. Evlenmede 

birçok şartlar koymak devlete, hükümete aittir. Her ülkede geçerli yasalar gereğince 

askere alınacaklar hekimler ve subaylar önünde muayene edilmektedirler. Hasta, sakat, 

kör, budala olanlar askere alınmamaktadır. "Halbuki tüfenk atmağa koğuşları 

süpünneğe hatta hayvanlara bakmağa layık görülmeğen bu sakatların, bu abdalların 

evlenmelerine müsade edilmektedir. Ne tuhaf şey! Böylelerin serbest evlenerek çocuk 

yetiştirmelerinde askere alınmalarından ziyade tehlike vardır. Bundan dolayı ben de 

birçok hekimler evlenmede bir inkılab meydana getirmediği çok yolunda görmekteyim ... 

Evlenmeğe izin almak için habr gözeten nazik kalbi zayıf bir hekimden rapor almaktan 

ise askeri hizmete kabul için teşekkül eden askeri bir heyet gibi bir kontrol 

komisyonunun kararı elbette daha yolundadır". 

İyi bir nesil yetiştirmek için yalnız evleneceklerin muayenesi yeterli değildir, yaşama 

şartlarının düzeltilmesi gerekir. Hijyen usulleri bütün· ülkeye mal edilmelidir. Köylülerin 

iktisadi ve sağlık durumları düzeltilmelidir172
• 

Nüfus Meselesi ve Öjenizm 

Besim Ömer Paşa konuyla bağlantılı olarak öjenizm konusunu da ele almıştır. 

Öjenizm kelimesini; öjeni Yunancadan alınmış, biri iyi manasına öeuden, öteki 

doğurmak, yetiştirmek manasında olan anjendr kelimesinden ibarettir diye tanımlayan 

Besim Ömer Paşa öjenik hakkında şunlan yazmaktadır: Her yerde yalnız neslin 

korunmasına değil, yükselmesine de çalışıhnaktadır. Her ülke neslin ıslahı için öjenizm 

bilimyile uğraşıyor, öjenik enstitüleri açıyor. 

171 s:ö. Alıahn: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmah? l. s. 37. 
172 -B.O. Alıahn: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmah? 1. s. 37-38. 
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Akıl Hastalan ve Öjenizm 

İlk öjenik kongresi Temmuz 1912'de Londra'da yapılmıştır. Bu kongrede sosyal 

belalara karşı savaş, deli ve canilerin ayrılması kısırlaştınlması, evlenmeden önce 

muayene konuları görüşülmüş ve birçok karar alınmıştır. Sakat ve ruhen aklen malul 

olanların ırsi kötülükleri yalnız kendilerinde kalmıyor, nesli etkiliyor. Ömürlerini hastane, 

hapishane ve tımarhanede geçirenlerin memlekete kaça mal olacağı hesap edilmeli. 

"Sivri akıllıların, zır delilerin, zirzopların tımarhane ve ceza evlerinde muhafazası 

Amerika hükümetine senede 100 milyon dolara mal olmaktadır.,, Bunlar topluma yalnız 

yük değil aynı zamanda akli bozuklukları sebebiyle her türlü iş ve hareketlerinden 

dolayı bazen çok zararlı ve hatta çok tehlikelidirler. 

Alkolizm, uyuşturucu madde kullammı, frengi, verem birçok tahribata sebep 

olduğu gibi cinsi hareketlerde de etki eder173
• 

Alkolizm, Bulaşıcı Hastalıklar ve Öjenizm 

Alkolizm insan bedeninde ve ruhunda harabiyet yaptığından ulusal bir tehlikedir. 

Alkolizm cinsel kuweti yok eder veya nesli bozar. Alkolik bir adamın alkollü iken 

dünyaya gelen çocuğu çok defa epileptiktir, sağlıks~ çocuktur. Bundan yetişecek nesil 

de bozuktur. Bizde de son yıllarda içki kullanımı artmıştır. Bu konuda şiddetli tedbirler 

alınmalı alkolizme savaş açmalıdır. En etkili yol alkol vergisini arttınnakhr. Özellikle her 

yerde satışı yasak edilmelidir. Fakat bu da bir bütçe meselesidir. 

Sağlam bir nesil yetiştinnede insanlığın başka bir belası veremdir. Veremlinin 

çocuğu veremli doğmaz, bulaşmayla geçer174
• Veremlilerin evlenmelerine karşı söz 

söylemekten çekinmeyelim. " Veremli bir anneden doğan çocuk oradan ayrılmalı ve 

çocuk aşılanmalıdır. Veremlilerin bakılacağı sanatoryumlar açılmalı ve teşhis için 

dispanserler açılmalıdır. 

Çiçek, frengi gibi hastalıklarda verasete etki eden hastalıklardır. Frengili 

173 B.Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşabnalı? l. s. 40-41, B. Ö. (Al<ahn): Nüfm Meselesi ve Küçük Çocuklarda 
Vefey6t. s,34-35. . 

174 B.Ö. Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşabnah? 1. s. 4243, B. Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? IL s.271-
274. 
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evlen memelidir. Evlendikten sonra frengi olursa çocuk sahibi olmamalıdır. Gençlere bu 

konuda okulda eğitim verilmemelidir175
. 

" Bir alkoliğin bir veremlinin yahut frengilinin evlad yetiştirmesi acaba faydalı 

mıdır? 

Hatta birçok nesle sürebilen maddi ve ruhi düşkünlüklere mübtela bir babanın efat 

ve harekatından mes'ul olmayan çocuklar düşünülmemeli midirler? 

Irkın istikbalini tehdit ve eski büyük medeniyetleri tahrib eden ictimfü bir tehlike 

bugün bile hala şiddetli zehrini saçmakta ve müzmin hastalık mikroplarını yaymaktadır. 

İşte bu sebepten öjenizm ile uğraşanlar en ewel bu ictimai tehlikelere karşı savaşa 

girişmişlerdir. Bu mesele hekimi, , hijenisti, ahlak ve kanunla uğraşan fen adamlarını 

ziyade işgal eylemektedir". 

Öjenizm ve Kısırlaştırma 

Besim Ömer Paşa kısırlaştırma meselesinin çeşitli ülkelerde nasıl ele alındığını da 

anlatmaktadır: Hafif veya zırdeli olanların kısırlaştırıhnası AB.O. 'nin 27 eyaletinde, 

Avrupamn bazı ülkelerinde kabul edihniştir. Bu uygulama yalnız akıl hastalıklarında değil 

irsi hastalıklarda, müzmin hastalık tohumlarım taşıyanlara yapılmaktadır. Kırıslaştırma 

Kanada'mn Alberta eyaletinde kabul edilmiş, İsviçre Vaud kantomunda ihtiyari kabul 

edilmiştir. İngiltere'de Westminister katolig birliği redetmiştir. 14 Temmuz 1933'de 

Almanya'da kısırlaştırma ile ilgili kanunun 1. maddesinde şunlar yazılıdır. "Bir büyük 

ihtimal üzerine evlad ve ahvadından akli ve bedeni vahim bozukluklara sebep olacak irsi 

hastalıklar bulunduğu mnnedilen her adam cerrahi bir vasıtayla kısırlaştırılabilir" 

18-21 Temmuz 1934'de Zurich'te Prof. Buden'in başkanlığında toplanan Ojenik 

Cemiyetleri Dünya Birliği'nin onbirinci toplantıst kısırlaştırma lehinde karar verilmiştir. 

Fransa'da ojenizm bakımından kıslrlaşbrma birçok bilimadamı ve sosyoloğun lehine 

kabul edilmemekte fakat istenmeyen "düşkünlerin doğurmalarını" azaltmak için 

mukarenette imsake (cinsel perhiz), gebeliği önlemek için bazı tavsiyeler verilmektedir. 

Katolik kilisesi ise yalnız cinsel perhize izin vermektedir176
. 

175 B.Ö. Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Va§atmab? 1. s. 44-45. 
176 B.Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Va§atmab? 1. s. 46-47. 



56 

Düşürme, birçok yerde olduğu gibi Fransa'da da yasal olarak izin verilmemeiştir. 

Ancak tıbbi bir endikasyonla düşük yaptırılmasına izin veriliyor. Buna rağmen 

Amerika'da 2 milyon, Almanya'da 1 milyon, Fransa'da 500 bin cinai düşük tahmin 

edilmektedir177
. 

Besim Ömer Paşa ırkın ıslahıyla ilgili olarak tanınmış bir sosyolog olan Prof. Charle 

Richet görüşlerine yer veriyor. C.Richet ırk ıslahıyla ilgili şunları söylemektedir: 

"Irkın ıslahı, önce bu gibilerin tasfiye edilmesidir. Tasfiyede merhametli gprülen 
bazılarının teklifi veçhile sıhhi ve muvafık görülmeyen evlenmeğe karşı ne bir kanun 
kabul etmek, · ne bu beşeriyet muzahrafatırn sosyeteden ayrı bulundurmak, ne 
mukaretten çekilmekle çocuk olmasına karşı tedbir almak, ne doğum tahdit etmek para 
eder, ne de çocuk düşürmek veya düşürtmek. Yapılacak şey ve kesin tedbir gibilerin 
zürriyetini gidermek ve bunun için de hayatlarını tehlikeli değil beliti faydalı olan basit 
bir ameliye yapmaktır." 

"İşte ancak bu vasıta ve usulle seleksiyona hizmet ve Lrkın ıslahma riayet edilmiş 
olur. Yoksa yarım tertip ile hiç bir tedbir alınmış olmaz. 

Istıfadan, ırkm lSlahından, seleksiyondan ma~t verasetle kuwetli ve akıllı bir ırk 
yetiştirmektir. Seleksiyonun ölçüsü akıl ve zekAdır. Hayatta olan hemen her madde 
çömlekçinin elindeki balçık toprak gibidir. Verasetle istenilen şekle sokulabilir. Bizden 
ewelkilerin sıfatları bir kaç nesil sonra gelecekler üzerinde bir hususiyet alır ve 
silinmeyecek surette yerleşir. Birkaç nesil seleksiyona devam edildiği halde yüksek 
boylu köpek, tavşan, koyundan ibaret yeni ırkların meydana geldiği görülür; lakin 
muvaffak olmak için önce kısa, bücür olanlar herhametsizce kadrodan çıkarılmalıdır. 

Bir ırkın ıslahı için sıhhat ve akıl ve zekaca lızun müddet uğraşmakla beraber 
sıhhatsiz, kuwetsiz, çirkin, dejenere tipleri de uzaklaştırmak lazımdır. 

Fakat bugün medeni sosyetelerin de gayesi zayıfların hayatını uzatmamak ve onları 
velev muvakkat bir zaman için olsun kuwetlendirmek, malüllere yardım etmek, şifa 
bulamayacakları yaşatmak, canileri sığmdırmak geri kalan çocuklarla, kör doğanlar ve 
sağır ve dilsizlerle uğraşmaktır. Canileİ'i ıslah etmek iddiasında bulunan cemiyetler bile 
vardır. Beşeriyetin müzahrefab (çöplük, pislik) hükmünde olan bütün yarım vücudları 
reforme etmek ve veremlerin acıklı varlıklarını birkaç ay hatta birkaç hafta uzatmak için 
çok çalışılıyor. Hiç bir şeye yaramayanlara, ıslahı gayr-ı kabil olanlara da fazla 
ehemmiyet veriliyor. İtilmeğe layık olan bu gibi şahısların kadrodan çıkarılması 
gaddarane görülüyor. 

Evet bunlara sar'alılar, veremlere, frengililere, hatta canilere acınır, kimse fenalık 
etmesini istemez, fakat beşeriyetin yüzünü karartacak kadar ahl~ız zayıf, çirkin, 
hastalıklı çocukların dünyaya gelmesine ise hiç kimse rıza göstermez. Fenalıklarından 

ın B.Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşabnah? I. s. 48. 
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masum düşkünlere varsın merhamet edilsin, yalnız bunlar ebedileşmesin. 

Bir alkoliğin beden, akıl ve zihince uğradığı kötülük yalnız şahsında kalmaz, bunun 
çocukları da dejenere, sar'alı, aptal, deli olur; bu fenalıklar, bu düşkünlükler birçok nesil 
sürer. İ§te be§eriyet namına bunların hiç olmazsa evlenmelerine engel olmak, daha 
doğrusu ve daha emin olmak üzere bunları zürriyetten ıskat etmek lazımdır. 

Fakat hangi sıfat ve hangi salahiyetle denilecek? Be§eriyeti sıyanet maksadıyla, 
ictimai düzeni korumak fikrile. Bir deli hastalığı cihetile insanların hayatım, sıhhatini 
tehdit ederse bunu tesirsiz bırakmak, fenalık etmiyecek hale koymak sosyetenin 
salahiyeti dahilindedir ve vazifesi icabıdır. 

Mecnunun sokaklarda bağırıb çağırması, yangm çıkarması, adam vurmağa 

kalkışması gibi fenalıklarından intizamı muhafazaya memur olanlar mes'uldürler. Bu 
delinin tedavi olunmayacak derecede lekeli çocuklar meydana getirmesi, bir köyde 
harman tutuşturmak ve sokaklarda silah atmak kadar sosyeteye kar§ı zararlıdır. Delinin 
çocukları da a§ağı bir ırk meydana getirecekler, hatta iki üç nesil sonra ahfadında irsi 
lekeler görülecektir. 

Tabiat pek hekimane olarak bu dejenereleri ifna etmektedir (yoketme) ki bu 
hareketi beşeriyet için büyük saadettir; halbuki bugünkü medeniyet sakat ve illetli olan 
bu gibilerin sürekli olmasına çalışmakta ve bu veçhile ileride beşer ırkını çok çirkin ve 
zayıf bir hale sokmaktadır. Bu halde ırkı iyileştireceğine medeniyet merhametsiz sayılan 
tabiatın vücudlannı kaldrımak istediği kimselerden bazılarının yaşamasına sebeb 
olmaktadır. 

Tabiatın bu biyolojik kanunun tashihine kalkışmak adeta ilerisini görmemektir. 
Bunun için bu seleksiyon kanununa kuwet vermeli ve beşeriyeti aşağı düşmekten 
kurtarmalıyız. Hastaları, malülleri cezalandırmaktan ise lekelerini sürdürmekte iktidarsız, 
tesirsiz, zararsız bir hale getirmeliyiz ki, bu da ancak isterilizasyonla kısırlaştırmakla olur. 
Asıl yapılacak şey bu keyrnetsiz, kusurlu,düşük ve pek aşağı mahlukları nisbeten zararı 
olmayan basit bir vasıta ile zürriyete edemiyecek bir hale getirmelidir. 

Bugün kusurlu ve sakat olanlara, ahlaksızlara, canilere, sabıkalılara, isterilizasyon 
ameliyesinin icrası kabul olunmayan memleketlerde hiç olmazsa bu gibilerin evlenmeleri 
yasak edilmelidir. Fakat bu halde serbest birleşmeler devam edip durduğu halde velev 
mahdut yine ırk lekelenebilir. Bu evlenme yasağı bir dereceye kadar nisbi bir fayda 
temin eder ki tatbiki hükümete ait bir vazifedir. Dini bazı ahkama göre iktidarsız erkek ve 
kadın evlenemezler. Erkeğin iktidarsızlığı çocuksuzluğa sebep olur. Halbuki malul 
çocuklar meydana getirmek erkeğin iktidarsızlığından daha vahim neticelere sebebiyet 
verir. 

Sakatların, canilerin, malullerin, zayıfların evlenmelerine müsade etmek beşeriyetin 
manen ve maddeten aşağılanmasına sebeb olmaktadır. Ahlaksız birkaç kişi bile asıl bir 
ırkın kanını bulaştırır, bozar; fenalık daha başlangıcında giderilebilirken baştan başa 
ebedileşebilir. Her halde bu gibi malCıllerin, sakatların, mütereddilerin, sabıkalıların 
evlenmelerini yasak e1meğe ait kanun, nizamname bari şiddetli ohnalıdır ki velev 
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mahdut faydası görülebilsin. Asıl esas bu gibileri büsbütün çocuk yapamayacak bir hale 
getirmek, kanuni tabiri veçhile zürriyetten iskat etınektir'' 178. 

Kısırlaştırma Uygulayan Bazı Ülkeler 

Besim Ömer Paşa bazı ülkelerde kısırlaştırma ırk ve nesle zararlı erkeklere de 

uygulandığını, ırkı; bedensel ve ruhsal hastalıklardan korumak için en radikal usullere 

başvurulduğunu anlatmaktadır: Bunun ilk örneğini 1855 de Kuzey Amerika'nın Kansas 

bölgesinde görüyoruz. Adı geçen bu eyaletin yönetimi kısırlaştınna işlemini beyaz bir 

kadına tedavüz eden zenciye c~za olarak yapılmıştır. Erkekte kısırlaştırma testislerin 

çıkarılması olmayıp, sperm kanallarının bağlanmasıdır. Bu uygulama vücudun fizyolojik 

hormona! görevlerine engel olmaz. Amerika' da İndiyana eyaleti 1907'de bu uygulamayı 

kabul etmiş ve Amerika'nın her yerinde uygulanmaya başlanmıştır. Amerika'da 1930 

yılında bu şekilde kısırlaşbnnanın toplamı 10833'e wrmışbr. Toplam itibariyle birinciliği 

Kalifomiya kazanmıştır. Bu ugulama hapisane ve akıl hastanedekilere yapılmış, aynca 

indiyana da alkolik ve akciğer veremlilerine d etatbik edilmiştir. 

Gerek Amerika'da gerek Avrupa'nın birçok ülkesinde evlenmeden önce erkekler 

cinsel hastalıklar yönünden muayene ediliyor. Bazı ülkeler delilik, aptallık, sara 

yönünden de erkekleri muayene ediyor. Almanya'da Hitler yönetimi zamanında birçok 

araştırmalar yapıldı. Kanunlar çıkarıldı179• Aileden g~lme akıl hastalığı, cinnet, epilepsi, 

anadan doğma körlük ve sağırlık, tehlikeli ve irsi hastaWdardır. Kişi müracaat edip 

kısırlaştırmayı kendi isteyebileceği gibi gerektiğinde hapishane, hastane veya akıl 

hastalıkları başhekimleri de teklif edebilirler180
• 

Kısırlaştırma kadınlara da tatbik edilebiliyor. Bunun için yumurtalıkla rahim 

arasındaki tüp bağlanıyor. Fakat bu uygulama erkeklere uygulananadan daha ciddi 

ameliyatbr. Böyle ciddi ameliyattan çok karın üstünden X ışınlarıyla kısırlaşbrma tercih 

ediliyor. Bunun hiçbir kötü etkisi ohnadığı gibi uygulaması çok kolaydır. Şua çok şiddetli 

verilirse ilk aylarda düşüğe, daha ileri gebelikte erken doğuma sebep olur. Moskova'da 

bir çocuk düşürme servisinde 1925'de bu şekilde 2698 çocuk düşürülmüştür. Röntgen 

178 B.Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? 1. s. 50-53. 
179 Bu konuda neşredilen Alman kanunu Ek:3'de verildi. 
180 B.Ö. Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? 1. s. 54-56. 
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ı§ınları hafif olarak verilirse kısırla§tırma yaptığı gibi gebelik varsa çocuk 

gürbüzleşmektedir181 . 

Kısırlaştırmaya Karşı Görüşler 

Yukarda sayılan bu uygulamaların aleyhinde olan da vardır. Aleyhinde olanlar şu 

fikirleri ileri sürmektedirler: 

Deli, aptal, ahmak ve ırsi hastalığı olanlardan doğanlar mutlaka hasta olmazlar. Deli 

olan akıl hastanesine getirilenlerden bazısı şifa bulmakta ve bunlann çocuklan topluma 

faydalı olmaktadır. Topluma aptalların ve ahmakların o kadar fazla zararı dokunmaz. 

Sağlam ana babadan doğan çocuklarda da deli bulunabilir. Deliler, zirzoplar, caniler, 

tımarhane veya hapishanelerde muhafaza altına alınabilirler. Hekimler özellikle akıl 

hastalıklarında olmak üzere yalnız teşhis koyup kısırlaştırmaya gidebilirler. Hakkıyla bir 

kısırl~tırma yapmak için gerekli muayene ve uygulama bunları muhafazadan daha 

pahahdır182. Besim Ömer Akalın konu ile ilgili olarak kendi fikrini şu kelimelerle 

belirtiyor: "Tasviye olunan ameliyenin icrası, üzerinde tatbik kılınan şahsın sıhhat ve 

hayatına hatta hususi hissine bile fena bir tesir etmez, yalnız zürriyetini giderir. 

Bildirdiğimiz şartlar dahilinde bu ameliye hiçbir zaman nüfus sayısını indirmez, 

çünkü üzerinde icra edilecek fertlerin nisbeti zürriyetinden iskat cihetile nüfusa tesir 

etmez. Zaten çok defa bunların evladları zayıflık ve hastalık sebebi ile mahwheder olup 

gidiyorlar, olmasa bile bu gibi anormal tiplerden dünyaya geleceklerin memlekete ne 

faydası olur. Sağlık şartlarının ıslahı uzun bir zamana mütevakkıftır. O zaman kadar bu 

anormaller üresin mi?". 

181 B.Ô. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? 1. s. 57. 
182 B.Ô . .AJcafın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? 1. s. 59. 
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ANNE SAÖLIÖI YÖNÜNDEN NÜFUS 

Besim Ömer Paşa bir ülkenin nüfusunu kurtannada anneliği milli bir görev olarak 

görerek, bu şekilde teşkilatlanmak gerektiğini, · yasaların annelerin sosyal haklarını, 

çıkarlarını korumakla görevli olduğunu ve ayrıca gebe ve emzikli kadınların korunması 

gerektiğini ileri sürmektedir183
• 

"Nüfusun artması hem doğumun çokluğuna hem de ölümün azlığına bağlıdır. Lakin 

yurdumuzda doğum bu işe ikinci derecede tesir eder, asıl neden ölüme karşı koymaktır; 

çünkü Türk ırkı beketlidir, Türk kadını doğurgandır. Fakat ömründe, sekiz hatta daha 

çok doğurduğu halde hiçbir çocuğu yaşamamış, ne kadar kadın gördüm" diyen Besim 

Ömer Paşa gebe ve anne sağlığı hakkında şu bilgileri vermektedir184
• 

Çocuk ölümleri öcelikle ailenin esasında evlilikte daha başka bir deyimle evlilikten 

önce adayların gelecekte ana ve baba olacakların sağlığında aranmalıdır. Çocuk 

sorununda bilimin gösterdiği bu şartlar gözönüne ahnmazsa hayatın ilk döneminde 

görülen ölümlerin önü alınamaz185. 

Kısırlık .. Evlenme Yaşı. Gebe ve Lohusa Sağlığı ve Kadının Korunması 

Küçük yaşta evlenen kadınların cinsel organlan vaktinden önce yıprandığından bu 

kadınlar ya hiç doğurmadan yada birkaç defa doğurduktan sonra kısır kaldıkları 

görühnüştür186• 

Ülkemizde evlenme yaşı genellikle bir sağlık kuralına tabi tutulmamıştır. Evlenmede 

çok defa bir takım hasis menfaatler ohnuştur. Ülkemizde evlilik yaşı ortalama 16.5 tur. 

Son yıllarda ülkenin sosyal hayatında görülen iyilikler sonucu aile reisleri kadınların 

183 B.Ö. Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Va§atmah? 1. s. 16. 
lM - -B.O. Akalın: TürkÇocugu Yaşamahdır. s. 6. 
185 B.Ö. (Akahn}-Refik Milnir: "Doğwndan Ewel ve Doğum Esnasında Çocuk laylatı". Birinci Türk Tıp Kongresi 

(1-3 Eylül Müzekeratı}, İst., 1926, Kongrede Heyet-i İdarisi Tarafından TeHin ve Neşr Edihniştir, s. 15. 
186 - • B.O.{Akahn)-Refik Münir: a.g.m.,.s.16. 
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sağlığına daha dikkat ettiklerinden evlenme yaşı 20-22 ye çıkmıştır. Bu durumun son 25 

yılda açıkça ortaya çıktığını görüyoruz. Verdiğimiz rakkamlar Gülhane Seririyatı'nın özel 

çalışmalarının sonucudur. Günümüzün iktisadi şartları kadınların da hayat mücadelesine 

atıldığını göstermektedir. Batı ülkelerinde özellikle hamile kadınlar sağlıklarına zarar 

verecek fabrikalarda çalışmaktadırlar187• 

Doktor Marchoux bir raporunda şunları söylüyor: 

"Çocuklarını beslemek için çalışarak aldığı parayı kocasınınkine katmak zorluğunda 

kalan anneye bakınız. Fabrikaya, atelyeye gitmeden önce çocuğunu yahut çocuklarını 

yataktan kaldırır, yıkar ve temizler, yedirir ve mektebe götürür, evinde herşeyi düzenen 

kor. Öğle vakti az bir zamanı fırsat bularak yemeği hazırlar, sofrayı ~rar ve sonra toplar 

ve herşeyi temizler. Akşamları, bütün gün çalıştıktan sonra yemeği pişirir, yine sofrayı 

kurar ve kaldırır. Çocuklarını yatırar ve sonra da bütün ailenin çamaşırlarındaki 

söküklerini diker ve örer. 

· Pazarları rahat edeceğine küçükleri banyoya kor, çamaşır yıkar. Bir kere düşünelim: 

Hiç durmadan , dinlenmeden çalışan bir kadın, çok büyük işleri görmekle cezalandırılan 

ağır suçluların bile yapmadıkları güç bir işi nasıl başarabilir!". 

Avrupada olduğu gibi memleketimizde amele gebe ve lohusaların son ve ilk 

zamanlarda çalışmalarına ve çalıştırılmalarına karşı ge~nmiştir. 

1930 da kabul olunan Umumi Hıfzısıhha Kanununun 155ci maddesinde deniliyorki: 

"Kendisi ve çocuğuna sıhhati için bir zarar husule getirmeyeceği bir tabip tarafından 

tasdik edilmedikçe kadınların doğumlarından mukaddem üç hafta ve doğumlarını 

müteakip yine üç hafta zarfında fabrika ve imalathane ve umumi ve hususi 

müeseselerde çalışmaları ve çahştınlrnalan memnudur188
• 

Bizde erkeklerin çalıştığı kurşun ve kükürt üretilen yerlerde çalışan erkekler kronik 

zehirlenmeden dolayı cinsel hayatları tehlikeye girmektedir. 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde tütün ziraati yapılmaktadır. Buralarda çalışan binlerce 

kadından hamile olanları korunmahdar. 

187 - • B.O (Akabn)-Refik Münir: a.g.m.,s.17. 
188 B.Ö. Akalın: Türk Çocuğu Yaşamahdır. s.19-20. 
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Kronik hastalıklar ve ülkemizde yaygın bulunan sıtma ayrıca sıradan bulaşan 

hastalıklar cinsel organlarda bozukluk meydana getirdiğinden evlilikten önce cinsel 

organlarının fonksiyonlarının bozukluklarının sayısı çoktur189
. 

Besim Ömer Paşa evlilikten sonra kadının hamile kalmamasının tıbbi yönlerini de 

ele alarak ve yumurtlayamamasının sebeplerini, yumurtalıkların çeşitli hastalıklar 

sebebiyle dumura uğramasını. kanserleri, zührevi hastalıkları, sperma ile yumurtacığın 

karşılaşmasını engelleyen durumları, utererusun yapısı üzerinde durmakta ayrıca erkeğin 

kısırlık sebeplerini ele almakta ve kısırlığı % 70 oranında erkeğe ait olduğunu ileri 

sürmektedir190
. 

Ülkemizde çok defa doğuran kadına bilimsel usulle yardımcı olunamadığından ve 

bilgili ebelerin no~anhğmdan enfeksiyonlar çıkıyor ve kısırlık meydana gelebiliyor. 

Kadınlarda kısırlığın en önemli sebebi iltihaplar sonucu olan iltisaklardır. Kısırlığın 

sebebine göre tedavi edilebilirlik oranı %1S'tir. Bu sebeplerden dolayı hamile kadınlar 

hamile kaldığı andan itibaren istirahatleri temin edilmeli bu itina lohusahk ve emzirme 

döneminde de devam etmelidir. Bu ihtimam kadının 35 seneden ibaret olan cinsel 

hayatının korunması içindir. Yaptığımız araştırmalar Türk kadınının 1.49 çocuk 

doğurduğu gibi korkunç bir sayı göstermektedir. Araştırmalar §ehirde yapılmıştır. 

Köylerde durumun aynı olmadığını ümid ederiz191
• 

Yeni evlilerin evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olmak istememeleri ve ortaya 

çıkmış bir hamileliği sona erdirmeleri de daha sonra kısırlığa sebep olur. 

Düşük tehdidi karşısında önlemler alınmalıdır. Dört çocuk doğuran kadın mutlaka 

iki de düşük yapmıştır192• 

Eski yılların istatistiklerine göre raşitik pelvis sayısı azalmıştır. Fakat bazı sebeplerle 

doğum sancısı uzarsa çocukta ve annede önemli bozukluklara da sebep oluyor. Kadın 

ya aylarca yatıyor veya masanede oluşan bir fıstül dolayısıyla kadın yaşadığı sürece 

hastalıklı kalıyor. Halkımızın bir kısmı temizliğe uymak gerektiğini bilmekte ve son 

yıllarda aydın aileler doğumlarını ya bir hekime veya bilimsel usulleri bilen bir ebeye 

189 B.Ö (Akahn)-Refik Münir: a.g.m., s.17-18. 
190 •• • B.O (AJcahn)-Refik Münir: a.g.m.,s.19-22. 
191 B.Ö (AJcahn}-Refik Münir: a.g.m., s.25-26. 
192 B.Ö (Akahn}-Refik Münir: a.g.m., s.27. 
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başvurmaktadırlar. Bu sebeple son 20-25 sene önce gördüğümüz enfeksiyonları artık 

görmüyoruz. Arzumuz bu durumun ülkemizin her tarafında böyle olmasıdır. Bundan 

dolayı ebe eğitimine önem verilmeli, yalnız İstanbul'da değil ülkenin çeşitli yerlerinde 

mesela Sağlık Bakanlığının doğumhaneler açtırdığı yerde ebe yetiştirilmelidir193• 

Nesli bozacak bir hastalığa mübtela olanların tümü mümkünse evlilikten men 

edilmelidir194
• İnsan ırkında üstün ırklar meydana getirmek mümkündür. Hayvan 

yetiştirenlerce ırk ıslahı meselesi bilinmektedir. Bunun için evlilikte hastalıkları ayırt 

etmek ve evlilik niteliklerine sahip olanları seçmek gerekir. 

Kadın hamile kaldığından itibaren toplumun her tabakasında ister iyi durumda 

olsun ister maddi refahtan mahrum olsun her halde himayeye muhtaçtır. Hamile bir 

kadının korunması bir esas olarak kabul edilmelidir. Bu esasın kabulüne mektepten 

başlamalı, evlilik esnasında takviye edilmelidir. Avrupada fabrikalarda çalışan gebe 

kadınlar kanunla korunmaktadır195• 

Gebe kadınlara sözlü açıklamalar yetmez, evlere kadar giderek kontrol etmek 

gerekir. Bunun için ziyaretçi hastabakıcı teşkilabna ihtiyaç vardır. Bugün sağlık ve sosyal 

her teşkilatta ziyaretçi hastabakıcıların önemi anlaşılmaktadır. Çocuğu anne sütünden 

mahrum etmemek için annenin yanından ayırmamak için her şey temin edilmelidir196
• 

Besim Ömer yukarıdaki tavsiyelerden başka ~ağıda yazılı olanların yapılmasını 

temenni etmektedir: 

"Kimsesiz ve yoksul gebelere sığınaklar, sağlık ve sosyal dispanserler, doğumdan 

ewel ve sonra muayene yerleri, doğum evleri, loğusa ve anneler yurtlan, anneler ve 

emzikliler birliği, yolGul gebelere ve emziklilere aş evleri, anneler mutbağı açılmalıdır" 197 • 

Avrupanın büyük şehirlerinde gebeliğin son aylarında kabul edilen istirahatleri ve 

maişetleri temin edilen gebeler için sığınaklar vardır. Pariste Avenue du Maine deki 

sı~ınakta toplanan 5000' e yakın çocuk üzerindeki müşahedeye göre gebeliğin son 3 

ayında istirahat eden gebenin çocuğunun istirahat etmeyen göre 300 gr. fazlahk 

193 B.Ô (Akahn)·Refik Münir: a.g.m.,s.28. 
194 .• • 

B.O (Akahn)·Refik Münir: a.g.m.,s.29. 
195 ~ • B.O (Akahn)·Refik Münir: a.g.m., s.30. 
196 ~ • B.O (Akalın)-Refik Münir: a.g.m.,s.31. 
197 B.Ô Akalın: Türk ÇocuöU Yaşamalıdır. s.8. 
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görülmüştür. Bunun sebebi istirahat eden kadının gebelik süresinin tamamlaması 

diğerinin ise vakitsiz doğurmasıdır198 . Almanya'da 1933 senesinden beri Ana ve Çocuk 

ismi verilen cemiyet aileye, anneye, çocuklara yardım etmektedir. Almanya'da Mayıs 

1934 Aralık 1936 senesine kadar 175.892 anne istirahat yurtlarına gönderilmiştir. Hasta, 

zayıf veya kocaları işsiz kalmış anneleri sağlıklarına kavuşturmak için havası, iklimi ve 

güzelliğiyle tanınan istirahat yurtlarına gönderiliyorlar. Yine Almanya da cemiyet meme 

çocukları ile anneleri de havadar yerde bulunan özel evlere yerleştiriyorlar199. 

"Gebe kadın ulusal bir varlıktır, korunmayL istemeye hakkı vardır"200. 

Gebeye Öğütler 

Besim Ömer Paşa sağlıklı bir gebelik geçirilmesi için anne adaylarına şu tavsiyelerde 

bulunuyor: Hamile olduğunuz için sevinirıiz. Çocuğunuzla hayatınız sonsuzlaşacak 

ulusumuza bir can daha kazandırmış olacaksınız201 • Arbk hayatınızı yeni sevinçlerle, 

vazifeler dolduracaktır. Anneliği büyük saygıyla selamlamalıyız. Gebeliğin sağlıklı gitmesi 

ıçın doktorunuzu dinleyiniz. Keyifli, neşeli olunuz, Eğlenceniz, istirahatiniz, 

meşguliyetiniz her zaman ki gibi yorgunluktan korkudan ve fazla sevinçten uzak kalınız. 

Sıhhatli olunuz. Tabiat, anne ve çocuğa yardımcıdır Bu sebeple birçok anne gebelik 

zamanında daha sağlıklıdır. Başağnsı, görmede bozukluk şişlik, idrarda azlık, kusma 

varsa hemen hekime müracaat ediniz. İlk aylarda 2-3 defa altıncı yadan sonra ayda bir 

defa hekime görününüz. Hekim giderken 24 saatlik idrarınızın bir kısmını tahlil için 

götürünüz. Öncelikle duyacağınız rahatsızlık sabah bulanbsıdır202• Biraz çay ve kızarmış 

ekmek yiyerek istirahat ediniz. Yemekleriniz sade, doğal besleyici olsun. Her zaman 

yediklerirıizi yiyirıiz. Taze olması kaydıyla yumurta yiyiniz, süt içiniz. Bu gıdalar kaslara, 

sinirlere, kemiklere hatta çocuğun teşekkülüne yarayan maddelerdir. Günde bir defa et 

veya balık yiyiniz, av etleri, domuz eti, yağlı ey yemeyiniz. İyi pişmiş hububat bol bol 

yeşil taze sebze ve meyve yiyiniz203
. 

193 B.Ö Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? il. s.4243. 
199 B.Ö Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatınah? il. s.44-45. 
200 B.Ö Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatınah? il. s.48. 
201 B.Ö Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmab? Il. s.15. 
202 B.Ö Al0hrı: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmab? it s.16-17. 
200 B.Ö Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? il. s.18. 
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Sütte, tereyağında, kaymakta özellikle taze sebze ve meyvada vitaminler vardır. 

Yavaş yavaş yiyiniz çok yemeyiniz. Her defasında az yemeli, yavaş yemeli ve 

çiğnemelisiniz. İyi su, maden suyu, meyva suları, sütlü kahve içiniz, asla alkollü içki 

içmeyiniz. Diş hekimine muayene olunuz. Okulda öğrendiğiniz jimnastiğe devam 

ediniz204
. Fazla öne eğilmeyiniz ve ev işlerinize devam ediniz, ancak yorulunca istirahat 

ediniz. Günde 6 saatten fazla çalışmayınız. Gece davetlerine gidip uykusuz kalmayın, 

gece en az 9 saat uyuyun, temiz havada dolaşın205. Sinirlerinizi bozmayınız, kendinizi 

hırpalamayınız. Yün,, pamuk ve ipekten giysileri tercih ediniz206
. Gebeliğin ileri 

aylarında bol elbise ve giysileri giyiniz. 15-20 dak. geçmeyen ve çok sıcak olmayan 

suyla yıkanınız. Kabız kalmayınız, kabız kalmamak için jimnastik yapın, yemekler 

arasında bol su için, hergün aynı saatte tuvalete gidin, bol sebze, meyve yiyin207
. 

Basur memeleri ve siyah damarlarının genişlemesi gebelikte meydana gelir. Varis 

denilen bacaktaki siyah damarların şişmesi durumunda uzarnp bazakları yukarı 

kaldırın"208. Gebelikte görülen birbiri ardı sıra kaylar, başağrısı, yüzün, el ve ayağın 

şişmesi, idrarda albümin görülmesi, baş dönmeleri, görme bozuklukları, çarpıntı 

nöbetleri ve kendini kaybetme zehirlenme belirtileridir. Genel bir sağlığı koruma 

düzenini sıkı sıkıya gözeterek su ve süt perhizi genç annelerin zehirlenme hallerini 

azaltır209. 

Doğuma bir ay kala doktorunuza muayen"e olunuz. Bu devrede sokağa 

çıkmamalısınız. Son günlerde kundağını, beşiğini hazırlayınız210 . 

"Bu öğütlerden sonra artık size sözüm ve hakkınızda dileğim kolay ve yolunda 

doğurmaya ve büyük ulusumuza oğlan veya kız olsun sağlam gürbüz bir çocuk armağan 

etmenize dua eylediğimi bildirmektir"211
• 

Gebeler ve lohusalar konunlarla korunmalıdır. Gebeliğin son zamanlarında ve 

lohusalıkta ağır işlerde çalışmamalıdır. Lohusalık zamanında doğum izni vermelidir. 

204 B.Ö Akahn: Türk Çocuğunu NasılYa§atmah? Il. s.19-20. 
205 B.Ö Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? U. s.21-22. 
206 B.Ö Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmah? D. s.23. 
207 B.Ö Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? 11.s.24. 
208 B.Ö Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmah? Il. s.25. 
209 -B.O Akahn: Türk ÇocuW! Yaşamahdır. s.19. 
210 B.Ö Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? D. s26. 
211 B.Ö Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? Il. s.27. 
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Zorunlu olan bu tatil için tazminat gerekir. Kadını gerek iş hayatında gerek ev hayatında 

gebeyken rahat ettirmek bir ekonomi meselesidir. Bunu benimseyen memleketler 

anneliği kanunla koruma altında alrnı§lardır. Bu da sigorta usulüyle yardım ederek olur. 

Batı ülkelerinde konuyla ilgili birçok kanun vardır. Anneliği korumak ırkın ve ulusun 

konuyla ilgili birçok kanun vardır. Anneliği korumak ırkın ve ulusun sağlığının temini için 
.. l'd' 212 onem ı ır . 

212 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? il. s.42-43. B.Ö.(Akalın): Nüfus Meselesi ve Küçük Çocuklarda 
Vefeyals.80. 
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ÇOCUK SAÖLIÖI YÖNÜNDEN NÜFUS 

"Jı.1esud bir ailenin şevk ve siininmda çocuğun 
hissesi pek bü;iiktür, çocuksu= bir yurd, ateşsi= 
bir ocaktır; sessi: bir kafestir". 

Besim Ömer Akalın213 

Besim Ömer Paşa Türk Çocuğu Yaşamalıdır adlı eserine Atatürk'ün 1935 yılında 

meclisin açılış töreninde söylediği şu sözlerle girmektedir. "Sağlık ve Sosyal Yardım ve 

faaliyetlerimiz önümüzdeki yıllarda daha ziyade genişleyecektir. n 

"Türk çocuğu yaşamalıdır ve yaşadıkça sağlam ve gürbüz olmalıdır." 

"Her doğan Türk çocuğunu yaşatabilsek ve yol ile bakarak sağlam ve gürbüz 

büyütebilsek az zamanda nüfusumuz çoğalacak ve ırkımızın eski Türk gibi kuvvetli 

şöhreti yeni baştan canlanacak. Zaten Cumhur hükümetimiz: Efradı çoğaltmak, 

korumak ve ırkı kuvvetlendirmek siyasasını gitmektedir." diyen Besim Ömer Paşa çocuk 

sağlığı, çocuk yetiştirilmesi ve çocuk bakımı hakkında özetle şu fikirleri ileri 
.. kt d. 214 surme e ır: . 

Çocuğun Sağlıkh Olması ve Nüfus Meselesi 

Çocuğun sağlıklı doğması anne babanın sağlıklı olmasına 9 ay süren rahim 

misafirlği sırasında iyi bakılmasına ve doğduktan sonra uygun şekilde bakılmasına ve 

emzirihnesine bağlıdır. Varlık içinde olan birçok anne bile çocuğuna iyi bakmadığında 

ölümüne sebep olmaktadır215. 

Ölümü azaltmak, doğumu çoğaltmak nüfus siyasetinde önemli meseledir. Sağlam 

bir nüfus siyasetinde başlıca iş çok sayıda çocuk yetiştirmek, ölümleri önlemek ve 

213 B.Ö.(Akahn}: Çocuk Büyü1mek. İst., 1925, Yeni Matb., s.5. 
214 B.Ö Akalın: Türk Çocuğu Yaşamahdır. s.5. 
215 B.Ö Akahn: Türk Çocuğu Yaşamahdır. s.6. 
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bunları sağlamak için sosyal kurumlar kurmaktJT216
. Bir ulus için yalnız çocuğun sayısı 

değil sağlığı da önemlidir. Bugünkü çocuk yarın ki büyük sağlam olmalıdır ki Türklüğü 

yülseltsin. Çocuk yarın demektir, yarın ise pek yakındır. Çocuk ulusal bir sermayedir217
. 

"Bir ülkenin en sağlam ve sarsılmaz sermayesi çocukların sağlığıdır." Çocuk bazı 

ülkelerde az, bazı ülkelerde daha çok ölüyor. Bir Fransız hekimine göre 1870-1914 

arasında 8 milyondan fazla çocuk ölmüştür. 44 yıllık zaman zarfında her yıl 12 aylık 

olmadan 187000 çocuk ölüyor. "Çocuk ölümü sosyal bir beladır"21~. 

"Birçok sağlık tedbirleri alındığı, Batı ülkelerinde, ölüm sayısı bu kadar yülsekse 

ülkemizde ne kadar olduğu düşünühnelidir. Fakat bu durumdan ürkmemeliyiz, ancak çocuk 

ölümlerine karşı savaşa girmeliyiz. Cumhuriyet hükümeti bu konuya önem vermektedir219
. 

l:"lbrtlr 

Bizinı de- ••zlanmflıi•· eôylrnmeie haklumıa. vard'ar. 
Olmeme-k •~ öfdürUlmemek İfiiD: 

Hunlııua , . .. hir dt' : •o•y•) lt•lum " .. 1ardun 

j,11ııor11:. 

(Besim Ömer Akalın'ın "Türk Çocuğu Yaşamalıdır" adlı kitabından) 

216 B.Ö Akahn: Türk Çocuğu Yaşaınahdır. s.9. 
217 - w B.O Akalın: Türk Çocugu Yaşamahdır. s.10. 
218 B.Ö Akalın: Türk Çocuğu Yaşamahdır. s.11. 
219 B.Ö Akahn: Türk Çocuğu Yaşamalıdır. s.13. 
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Çocuk Neden Ölüyor? 

Gebelik zamamnda irsi bir hastalıktan , alkol zehirlenmesi, ağır tüberküloz, ağır 

enfeksiyonlar çocuğun düşmesine sebep olur veya kısa zamanda ölüme mahkum bir 
- d- b 1220 çocugun ogmasına se ep o ur . 

Gebelik zamanında kadının zehirlenmesi, hastalıkları, vakitsiz soğmasına veya 

hastalıklı doğmasına sebep olur. 

Doğum sırasında mekanik bir sebeple travmadan ölebilir. Doğumdan sonra çocuk 

ölümlerinin 1/3 olan emzirme yanılmalarından, kronik enfeksiyonlardan akciğer 

hastalıklarından, tüberkülozdan ölür221
. 

Doğduktan sonra çocuğun ölmesine sebep ana babadan geçen hastalıklardır. 

Bunlardan frengi önemli bir sebeptir222
. Frengiden başka anne babanın veremli olması, 

bebeğin çok cılız olmasına sebeptir. 

Alkolizm, sinir hastalıkları, ileri yaş çocuğun sağlığı üzerine kötü etki eder223
. 

Doğduktan sonra çocuğun anne kucağından ayrılması anne sütünden mahrum 

bırakılması çok defa çocuğun ölümüne sebep olur. 

Küçük çocuklarda bütün ölenlerin %15'i solunum yolu hastalıklarındandır. Bu mide 

ve bağırsak hastalıklarının aksine sonbahar, kış ve ilkbaharda soğuk ve rutubetli 

mevsimlerde olur224
• En ağır şekli bronko-pnömani, bronşit kabillerdir. Çoğunlukla 

soğuk algınlığı, bulaşma veya gerip, difteri, boğmaca, kzıamık gibi bulaşıcı hastalığın 

çocuğu zayıf düşürmesiyle ortaya çıkar225• 

Tüberküloz süt çocuğu ölümlerinden hayatın ilk haftalarında .seyrek fakat bir 

yaşında olanlarda sıktır226• 

220 B.Ö Akalın: Türk Çocuğu Yaşamahdır. s.15. 
221 B.ÖAkalın: TürkÇocuğuYaşamahdır. s.16., B.Ö. (Akalın): Nüfus Siyaseti ve KüçOkÇocuklarda Vefeyat. s.62. 
222 B.Ö Akalın: Türk Çocuğu Yaşamalıdır. s23. 
223 B.Ö Akalın: Türk Çocuğu Yaşamahdır. s24. 
224 •• -8.0.Akahn: Turk Çocuğu Yaşamahdır. s.41. 
225 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Ya§amalıdır.s.42. 
226 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.43. 
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Anne Sütünün Önemi, Yapay Beslenmenin Zararları 

••ı:tfile kıblegah analar kucağıdır 

Zira ki o bir vefa ve mürüvvet ocağıdır227 

Anne ve babadaki bir hastalık ve eksik doğumla ilgili ölüm sebeplerini belirten 

Besim Ömer Paşa ilk aylarda hayvan sütüyle beslenmenin ençok görülen başka bir ölüm 

sebebi olduğu söylenmektedir228
. 

Her hayvanın sütü yavrusunun ihtiyacına göredir. Mesela ençok yağ soğuk yerdeki 

hayvanların sütünde bulunur. Hayvan sütüyle emzirrnedeki bazı tehlike kadın sütüyle 

inek sütünün farklı ohnası, inek sütünün temiz ve taze ohnamasıdır229 . Çocuk doğduktan 

sonra annesinden sütü steril olarak emer. İnek memesi çok defa pistir. Bu şekilde sağılan 

süt sütçüler tarafından satılan süt pistir, mikropludur. Pis olmasından başka hazımsızlığa, 

ishale sebep olur230
. 

Şehirlerde kullanılan inek sütündeki tehlike ya hayvandan ya hilekarlık ve 

kanştırmalardan veya sütün mikropla bulaşmasındandır. Hayvanların beslenme şekli de 

sütü etkiler. Şalgam, pancar, bira fabrikasındaki küsbelerle beslenen hayvanların sütleri 

tehlikeli olabilir231
. Yeni doğurmuş ineğin de sütü iyi değildir. Sütü alınacak inek sağlıklı 

olmalıdır. Cins ve sağlam bir inek iyi ve ziyade süt vermek için ahırdayken kendini 

çayırda hissetrnelidn-232
. Sağmal bir hayvana insan 9ihi sağlıklı ve mümkünse konforlu 

hayat yaşatmalıdır. Sütte yapılan hilelerden biri su katılmasıdır ki bu da beslenme 

değerini düşürür233. "Sağan adamdan başlayarak çocuğuna veren anne kadar önüne 

gelen bilmeyerek sütü pisletmekte ve bazen şiddetli bir zehir haline geürmektedir234
. 

Amerika'da süt satımı çok sıkı kontrol altındad1r. Üç kere pis ve hileli süt satan "bu sağlık 

hırsızı; sanatını değiştirmek zorunda kahr"235
• 

En sonunda anne de sütü iyice temizlenmemiş bir kaba koyar ve usulünce 

227 - -B.O Akalın: Türk Çocugu Ya§Clmahdır. s.25. 
228 - -B.0 Akalın: Turk Çocuğu Yaşamalıdır. s.26. 
229 B.Ö Akahn: Türk Çocuğu Ya§amahdır .s29.,Besim Ömer (Akalın):Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda Vefey!t. s.66. 
230 •. - -B.O.Akahn: Turk Çocuğu Va§amahdır.s.30. 
231 .• -

B.O.Akahn: Turk Çocuğu Yaşamahdır.s.31. 
232 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamalıdır.s.32. 
233 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamalıdır .s.33. 
234 - -B.0.Akahn: Türk Çocuğu Ya§Clmabdır.s.34. 
235 -B.O.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamalıdır.s.35. 
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kaynatmaz. Süt kabardığı zaman ateşte kalır , halbuki sütün kabarmasının sebebi sütteki 

kazein maddesinin ateşin tesiriyle üstte bir zor meydana getirmesidir. Süt daha 

kaynayacak dereceye çıkmamaıştır ve mikropları da ölmemiştir. Süt kaynasa da 

mikropların toksinleri harap olmaz. Anne bu şekilde hazırladığı sütü temiz olmayan 

cezveye, cezveden emzik şişesine koyarak her defa kirletir. Küçük çocukların 

beslenmesine mahsus saf ve temiz çocuk sütü hayati bir meseledir. 

Avrupa'da büyük şehirlerde süt temini için kurumlar vardır. Süt Müstahsiller 

Cemiyeti, Sütçüler Cemiyeti, Ekinciler Cemiyeti gibi236
. Süt buralarda bozulmaması için 

soğuk vagonlarda ve soğutularak nakl edilirz.17
. Avrupa'da süthanelere iki cidarlı elli 

litrelik bidonlarda soğuk vagonlarla naklediliyor. Avrupa'da sütün halka nasıl 

ulaştırıldığıtıı anlatan Besim Ömer Paşa sütü 5 dakika 101 derecede kaynatarak 

mikropların öldüğünü, fakat sporlu mikroplara birşey olmadığını, pasterizasyonun 

sağlıklı bir tedbir değil, ticari bir usul olduğunu, burada amacın köylerde toplanarak 

merkeze getirilen sütün kullanılacak yere götürebilmek olduğunu, pasterizasyonda sütün 

lezzetinin kokusunun değişmediğini238; tifo, diftri, şarbon kolera gibi hastalıkların 

mikroplarını öldürse de verem basiline ve kapsüllü bakterilere birşey yapmadığını 

kaydetmekte, sütün birkaç kere kaynatılmasıyla bunların da öldüğünü yazmaktadır. 

İnek sütüyle beslenen çocuk çok defa zayıftır. Hastalığa dirençsizdir. %33 mide, 

bağırsak hastalıklarından ölür. Emzikle büyüyen çocuklar yazın da daha çok ölürler239
. 

Sütninelik 

Anne sütünün faydasına, sunni emzirmenin zararına uzun uzun değinen Besim 

Ömer Paşa sütrıinelik konusunu da ele almak tadır. Kadının çalı§ması, dul veya 

terkedilmiş olması, annenin verem gibi bir hastalığının obnası, annenin süt vermek 

istememesi gibi nedenlerle bebek sütanneye verilir. 

Bizde 1930 yılında kabul edilen Umumi Hıfzısıhhat Kanununun 125. ve 157 

maddesi sübıinelikle ilgilidir. 

236 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.37. 
237 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.38. 
238 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.39. 
230 - -· B.O.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.40., B.O.Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah ?ll,s.151-15.3, 

B.Ö.(Akahn}: Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda Vefeyat,s.68. 
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125'inci madde: "Sütninelik yapacak kadınlar zührevi hastalıklarla, sari vereme ve 

cüzzama musap olmadıklarını müsbit tabip raporu alırlar. Raporlar her altı ayda bir 

tecdit olunur. Bu raporu olmayan kadınların sütninelik etmesi ve rapor talep etmeden 

herhangi bir kadının sütnineliğe kabul edilmesi memnudur. Resmi tabipler sütnirıelik 

edecek kadınları meccanen muayene ve raporlarını ita ederler240
. 

157 inci madde: "Sütninelik edecek kadınlar kendi çocuklarının yedi aylıktan fazla 

olduğuna dair vesikalar ibraz etmedikleri ve kafi emzirme kabiliyeti mevcut olmadığı 

taktide sütninelik etmelerine müsaade edilmez. Sütnine çocuğu yedi aylıktan küçük 

olduğu halde bunun başka kadın tarafından emzirildiği ispat olunmak lazımdır. Bu 

vesikalar sütannelerin 125 inci maddede gösterilen muayenesi esnasında talep edilir241
. 

"Çocuk bırakılmış annesinden büsbütün ayrılmışsa bir öksüz bir yetim gibidir". Bu 

durumdaki çocuklar Fransa'da resmi bir dairenin koruyuculuğu altındadır. 

Çocukların ölümü, annesinden ayrılmasından yabancı kadınlar tarafından 

emzirilmesinden, inek sütüyle beslenmesinden ileri gelmektedir. Pariste yapılan bir 

araştırmaya göre sütninelere gönderilen 14000 çocuktan '%SO'sinin öldüğü görülmüştür. 

Besim Ömer Paşa konu ile ilgili olarak Fransa' da açılmış olan puponiyerden 

bahsetmektedil42
. Annelerinden ayrılan süt çocuklarını barındıran puponiyerler süt nine 

ve dadılara, hekime ve kadın müdüre ve ziyaretçi hastabakıcılara mahsus odalardan 

ba§ka kundak ve çamaşır değiştirme, banyo yeri, çamaşır, mutfak, emzik şişelerini 

yıkama yeri, hasta çocuklar için ayrı bölümü olan pavyonları içennektedir243
. 

Besim Ömer Paşa ayrıca Fransa'da 1892'de birçok sebeplerle meme verilemeyen 

çocukların hekim bakımı altında saf ve steril süt ile uygun şekilde beslenmeleri için 

süt damlası adıyla yo\Gullar mahallesinde bir tesis meydana getirildiğini kaydetmekte. 

Burada çocukların büyümeleri takib edibnekte, çocuğun anne tarafından emzirilmesi için 

teşvik edildiğini yazmaktadır244• 

Memleketimizde ilk süt damlası 1922 de İstanbul Fen Fakültesi karşısındaki medrese 

240 B.Ö.Akalın: Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.65, B.Ö.Aka!ın:Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmab? ll.s.134· 
139,B.Ö.(Akalın): Nüfus Siyaseti ve Küçük Çocuklarda Vefeyat.s.68 

241 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.66. 
242 •. •• 

B.0.Al<alın: Turk Çocuğu Ya§amahdır .s.92. 
243 •• 

B.O.Akalın: Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.93. 
244 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Ya§amahdır.s.81. 
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ve sebilde kuruldu. Burada sütleri kesilen veya az olan annelere çocuklara vermeleri için 

saf ve temiz süt ve mama için çeşitli unlar veriliyordu. Zayıf ve raşitikler ultraviyoleden 

geçiriliyor, hafif hasta olanlar tedavi ediliyordu. Üç ziyaretçi henı~ire aileleri ziyaret 

ederek çocukları kontrol ediyor ve öğütler veriyordu. Bu medresenin bir odasında 

annelere mama yapılması öğretiliyor, birinde yoksul çocuklar banyo ediliyordu242». 

Ba§ka bir odada çok yoksul ailelerin hafif şekilde hasta çocuklan 24-48 saat yatırılıp 

tedavi ediliyoedu. Süt damlasında çocuklar haftada iki kere tartılıp muayene 

edilmekteydi. Süt damlasında yoksul annelere kundak yaşı daha büyük çocuklara mama 

için un, süt vermek üzere yardım sever kadınlar bir anneler birliği kurmuştu. Kundakla 

birlikte bir be§ik yerine sepet verilmekteydi. Besim Ömer Paşa o yıllarda hata bu 

kurumun faaliyette olduğunu kaydetmektedir246
. Besim Ömer Paşa Türk Çocuğu 

Yaşamalıdır adlı eserinde ideal bir süt damlasının nasıl olması gerektiğini anlatmakta ve 

burada çocukların sicil deftrinde anne, baba ve çocukla ilgili gerekli bilgilerin 

bulunmasına değinmekte ve gizli tutulacak şeylerin açığa çıkarılmamasına sır gibi 

saklanmasına dikkat edilmesi gerektiği wrgulanmaktadır247 . 

(Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabi/im Dall Arşiaıi'nde bulu11a11 bu fotoğtafin 
altmda "Mütareke Zamanı Süt Damlası 1'1üderris Dr. Besim Ömer Paşa İşbaşmda" 
ya:.ılıdır) 

245 B.Ö.Akalın: Türk Çocuğu Ya§amahdır.s.83. 
246 B.Ö.Akalın: Türk Çocuğu Ya§amahdır.s.84-85. 
Z41 ·· B.O.Akalın: Türk Çocuğu Ya§amalıdır.s.88-91. 
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Çocukları Öldüren Sosyal Sebepler 

Burada asaslı iki sebep bilgisizlik ve yoksulluktur. Fakir çocukları zengin 

çocuklarından daha çok ölüyor. Fakirlerde ailenin kalabalık oluşu, memurların çok sık 

yer değiştirmesi çocuk ölümlerinde sosyal sebeplerdendir. Anne bilgilendirilse de 

yoksulluk birçok şeyleri yapmaya sengeldir248
. 

Yoksul elverecek kadar örtünemez, ısınamaz, hava alamaz, beslenemez. 

Sonuç olarak yoksulluğun çocuk ölümünde önemli bir etken olması şu 

sebeplerdendir: 

Doğumdan önce: Annenin kötü veya az beslenmesi, 

Yorgunluğu, 

Fabrika veya atölyede yahut evinde vücudunu hırpalayacak 

sürette çalışması, 

Sıhhi ve tıbbi bir bakım altında bulunmaması ve tedavi görmemesi, 

Bilgisizlikten, kayıtsızlıktan ve üşeniklikten veya parasızlıktan, 

Sağlık bakımına aykırı olan şartlardan249. 

Doğumdan Sonra : Havasız, ışıksız, temizlik açısından kötü şartlar içinde ve kalabalık 

Kürtaj Meselesi 

yerlerde yaşamak, · 

Hayvan sütile emzinne veya annenin ev dışarsında çalışması ve bu 
sebepten bakımsızlık, 

Bilgisizlik ve kayıtsızlık veyahut maddi imkansızlıktan bakımsızlık ve 
baktıramamazhk250• 

Besim Ömer Paşa l.Milli Tıp Kongresinde verdiği bildiride doğum ve bebek ölüm 

oranı hakkında bilgiler verdikten sonra kürataj sorununu dile getirmeld:edir. " ... Bir Türk 

kadım 1.49 çocuk doğuruyor. .. Doğanların da ilk iki yaşında %50'sini kaybetmekte 

olduğumuzu kabul ettiğimize göre muhterem meslektaşlar atirniz ne olacak? bu milli, 

248 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamalıdır .s.44. 
249 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamabdır .s.46. 
250 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.47. 
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korkunç tehlike ile mücadele yine bizlerin vazifelerimiz olduğunu unutmayalım. Bu 

kadar muhaliki (öldürücü durumlar) atlatan Türk rüşeyni (embriyon) rahm-i maderde 

(ana rahminde) eminiyette mi zannedersinin?Hayır! en birinci düşmanı anası ve babası 

ne yapacağız, bir çocuğumuz var, daha küçük ve emsali binbir bahane ile çocuğundan 

kurtulmak isteyen cahil ebeveyne karşı251 yalnız biz etibba varız. Biçarenin hayatının 

yegane müdafi olan bizler de hasis bir menfaat mukabili ebeveynin hıyanetine iştirak 

edersek revamıdır?"252. 

Miadından ewel doğan çocuklar için hiçbir önlemimiz olmadığını, hatta büyük 

şehirlerde bile yok bunlara bakacak müesseselerin, veladethanelerin ve çocuk 

bakıcılarının olmadığını253 dile getiren Besim Ömer Paşa, "Zaif ve Vakitsiz Çocuklara 

Edilecek Takayyüdat" konulu eserinde254 vakitsiz doğan çocukların gavaj yoluyla 

beslenmesini ele almaktadır. 

Besim ömer Paşa'nın hayab kısmında 192l'de Cenevre'de toplanan Uluslararası 

Kızılhaç Kongresine ve bu kongre sırasında toplanan Etfale Muavenet Beynelmilele 

İttihadı 2. kongresine katıldığını belirtmiştik. 

Etfale Muavenet Beynelmilel İttihadı 6 Ocak 1920'de savaş dolayısıyla felakete 

uğrayan ülke çocuklarına yardım etmek züere Londra' da Himaye-i Etfal Cemiyeti ve 

İsviçre'de Bemade Beynelmilel Salibi Ahmer Komitesinde te§ekkül etmiştir. Adı geçen 

bu ittihad Bem ve Londra'da 1918 ve 1919 senelerinde başka adlarla kurulmuş ve 

çocuklara yardım etmişti. 

Heyet-i İttihadiyenin amacı zor durumda kalan ülke çocuklarına hayırseverler 

yoluyla ve bağış teminine gayret etmeki. Çocuklara yardımla ilgili cemiyetler birçok 

ülkede kendi kendine doğmuştu255• 

Çeşitli zamanlarda Cenevre'de toplanan Beynelmilel Kongrelerde Çocuklara 

Muavenet Beynelmilel İttihadına maddi ve manevi yardım yapılmıştı256. 

Ağustos 1920'de Salib-i Ahmer Komitesi Murahhası Kont Duşaben Lapalis 

251 •• - • B.O.(Akahn)-Refik Munır: a.g.m., s.26. 
252 - • B.0.(Akahn}-Refik Münir: a.g.m., s.27. 
253 B.Ö.{Akalın)-Refik Münir: a.g.m.,s.28, B.Ö.Akahn?Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? U.s.228-235. 
254 - • 

B.O.Akahn: Zaifve Vakitsiz Doğan Çocuklara Edilecek TakayyütınUst., 1306, Mahmud Bey Matbaası, s.25-28. 
255 B.Ö.(Akabn}: 1924 Senesinde Viyana ve Budapeşte'de İnikad Eden Çocuk Kongresi.İst., 1925, Matbaa-i Ahmed 

İhsan ve Surekast, s.3. 
256 B.Ö.(Akahn): 1924 Senesinde Viyana ve Budapeşte'de inikad Eden Çocuk Kongresi.İsi., s.5. 
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( ~~ 'J <) ~ u,_,~ j> ) aracılığıyla İstanbul' da Etfale Muavenet Beynelmilel İttihadına 
mensup Osmanlı Komitesi (daha sonra adı Türk komitesine çevrilmiştir) kurulmuştur. 

Türk komitesi üçü Hilal-ı Ahmer Cemiyeti ve üçü de Himaye-i Etfal Cemiyeti Merkez 

Heyeti azasından olu§uyordu257
. 

1921 'de Cenevre'de toplanan ve yukarıda adı geçen kongrelere Himaye-i Etfal 

Cemiyeti ve Etfale Muavenet Türk Komitesini Dr. Akil Muhtar (Özden) ile Besim Ömer 

Paşa temsil etti258 259
. 

Besim Ömer Paşa 1925'de Viyana ve Budapeşte'de toplanan Çocuk Konferansına 

katıldığını ve bu konferansta çocuklara yardım derneklerini ele aldığını ve yardım 

şekillerini yazmıştır. Besim Ömer Paşa 1924'de katıldığı bu kongre ile ilgili yazdığı 

kitabında çocuklara mahsus Cenevre Beyannamesi'nden söz etmektedir. Her ülke 

temsilcisi çocukları korumaya dair anlayışlarını 1922 Cenevre toplantısında 

okumuşlardır. Türkiye temsilcisi olan Ahmed İhsan Bey (Tokgöz)260 matbu Cenevre 

Beyannamesi risalesinin 34. sayfasında Türkçe kısmında bulunan Türk beyannamesini 

okumuştur261 . Beyannamede şunlar yazılıdtr: 

1- Çocuk maddeten, manen tabii neşvünemasını ve inkişafını bulacak surette 

yetiştirilmelidir. 

2- Çocuk açsa karını doyurmalı, hastaysa tedavi edimeli, geri kalmışsa kendisine cesaret 

verilmeli, yoldan çıkmışsa doğru yola getirilmeli, öksüz ve bakımslZ bulunursa 

barındırılıp himaye edilmelidir. 

3- Felaket günlerinde herkesten ewel çocuklar himayeye mazhar olmalıdırlar. 

4- Çocuk, hayatım kazanabilecek bir hale getirilmeli. Ve zuafa sırtından kazanmak 

yolundaki teşebbüsat ve muamelata karşı vikaye olunmalıdır. 

5- Çocuk en iyi kabiliyetleri kardeşlerinin hayrına masruf olmak lazım geleceği hissiyle 

257 .. • • 
B.O.(Akahn): 1924 Senesinde Vıyana ve Budapeşte'de lnikad f.den Çocuk Kongresi.lst., s.8. 

258 - • . 
B.O.(Akahn): 1924 Senesinde V-ıyana ve Budapeşte'de lnikad f.den Çocuk Kongresi.lst., s.10. 

259 Besim Ömer Akahn bu kongre kitabında gerek Avrupa'da kurulan çocuklara yardım komitesi ve bizde kurulan 
çocuklara yardım komitesini 1924 senesinde Viyana ve Budapeşte de İnikad f.den Çocuk Kongresi adlı 
kitabında anlatmaktadır. 

2W • • Ahmed Ihsan Tokgöz. (1868-1942): lstanbul'da doğdu. 1887'de Millkiye'den mezun oldu. Kısa bir memurluk 
hayatından sonra basına geçti.1889'da "Ümran" dergisini, 1890'da "Musawer Servet-i Füntln" u çıkarmaya 
başladı. Dergisiyle basın, fikir, sanat hayatımıza geniş yararhlıklan dokunmuştur. Hayat Ans. Cilt:6. 

261 •• • 
B.O.(Akahn): 1924 Senesinde Viyana ve Budapeşte'de lnikad f.den Çocuk Kongresi. s.22. 
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büyütülmelidir262
, . . 

Bu kongrede de çocuğun sağlıklı gelişimi için alınması gereken tedbirler ele 

ahnınıştır26'1 . Bu tür felaketlerde yalnız milli değil milletlerarası yardım üzerinde 

durulmuştur264. 

Annenin ve Bebeğin İhtiyacı Olan Malzeme 

Besim Ömer Paşa yaklaşan doğumu kadının bebeği için gerekli malzemeyi de 

ayrınblarıyla anlatmaktadır: 

Gebe kendine gecelik, çorap, hırka, yatakta giymek için örgü ceket (lizöz), kann 

sargısı, isterilize bez, havlu, kimano, pantufl. (Bunları sayılarıyla vermektedir26
:". 

Kayrolaya sermek için muşamba, ebenin kullanması için lohusanın altına konacak 

lazımhk, iki su kovası, güğüm, gazbezi, pamuk, bir şişe küçük zeytinyağı, sabun266
, 

çocuğa; bebek karın sargısı, gömlek, çorap, bez, geceliki yatak elbisesi, kundak, göbek 

tülbenti267
. 

Kundak çok sıkı olmamalıdır, hareketlerinde serbest olmalıdır. Yarım kundak 2-3 

aydan sonra kullanılmalıdır268• Burada Besim ömer Paşa çamaşırların kalitesi hak.kında 

uzun bilgiler vermektedir. Ayrıca bebeğin banyosu yatağı, beşiği, yatak takımı kayrolası, 

odasının nasıl olması gerektiğini de ele almaktadır. Bunları resimlerle göstermektedir269
. 

B b v• k 270 • ta f d . ·ım .271 ··ru· .. .. .212 e egın uy usu , annesı ra ın an emzırı esı , anne su nun onemı , meme 

başının bakımı273, iyi beslenme, aşın ve az beslenme274
, tartılması, kilo alması275 ve 

dişlerini ele almakta276
, emzikli annelerin beslenmesini277

, bebeğin iştahsızsızhğı ve 

262 B.Ö.(Akahn): 1924 Senesinde Viyana ve Budapeşte'de İnikad Eden Çocuk Kongresi. s.22,Besim Ömer 
Akahn:Türk Çocuğu Yaşamabdır.s.106. 

263 B.Ö.(Akalın): 1924 Senesinde Viyana ve Budapeşte'de İnikad Eden Çocuk Kongresi. s.23-25. 
264 .. • 

B.O.(Akahn): 1924 Senesinde Viyana ve Budapeşte'de lnikad Eden Çocuk Kongresi. s.50. 
265 B.Ö.Akalın: Türk Çocuğoou Nasıl Ya§atrnah? fi.s.54. 
266 B.Ö.Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atrnah? O.s.55. 
267 B.Ö.Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmah? D.s.62. 
268 B.Ö.Akabn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? D.s.58. 
260 .• 

· B.0.Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmah? D.s.65-70. 
270 .. 

B.O.Akabn: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmab? ll.s.96-97. 
271 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmab? 11.s.98. 
272 B.Ö.Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmab? Il.s.128. 
273 .. 

B.0.Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmab? D.s.142. 
274 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? 11.s.171. 
275 B.Ö.Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmab? ll.s.114. 
276 B.Ö.Akahn: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmah? ll.s.116-117. 
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sebeplerini ele almakta eğer önemli bir durum yoksa bebeği 10-12 aydan önce 

memeden kesilmemesini tavsiye etmekte; özellikle sıcak mevsimlerde aniden memeden 

kesmenin önemini belirtmektedir278
. 8-9 aydan sonra memeler sebze verilmesini tavsiye 

ebnekte279
, bir yaşından itibaren bebeğin eti kolay hazmetmesi sebebiyle yağsız et, balık, 

piliç eti verilebileceğini ayrıca diğer gıdaların veriliş tarzını280, öğünlerini, miktarlarını2tn, 

gıdaların değerlerini, vitaminlerin önemini, bebeklerde avitaminozları282 , çocuklann 

hastalık alameti olan ağlamaları283, çocukların jimnastiği, güneşlendirilmesini uzun uzun 

ele almakta ve güneş banyosuyla, ultraviyole l§ınlarını raşitizm hastalığından bebeği 

koruduğunu açıklamakta ve güneş banyosunun nasıl yapılması gerektiğini geniş olarak 

ele almaktadır284• Ayrıca çocuğun eğitimi, terbiyesi konusunda da bilgiler 

vermektedir285
. 

Çocuğun Sosyal Yönden Korunması 

Besim Ömer çocukların sosyal olarak korunması meselesi hakkında şu fikirleri ileri 

sürmektedir. 

Sosyal bir sermaye değerinde olan çocukların varlığı çok zaman tanınmamış bütün 

hayvan yavrularından daha zayıf olan insancığm önemi ilk ve ortaçağda hiç 

bilinmemiştir. 

23 Nisan 1923'de Türk Milleti nüfus siyasetinde ırkın ıslahında memleketin 

ilerlemesini takdir ve egemenlik ulusundur kararını saygı göstererek 23 Nisan'ı çocuk 

bayramı olarak kabul etti. 

277 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğunu NasılYa§atmah? ll.s.128-130. 
278 •• 

B.O.Akahn:Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmalı? U.s.173. 
279 B.Ö.Akahn:Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmah? U.s.l 76. 
280 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmah? ll.s.183. 
281 Konuyla ilgili bir beslenme cetveli ek:4'de verihni§tir. 
282 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğunu Nasıl Ya§atmalı? ll.s.190-194. 
283 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğunu Nasıl Va§atmalı? ll.s.196. 
284 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğunu Nasıl Va§atmalı? Il.s.212. 
285 B.Ö.Akahn:Türk Çocu~u Nasıl Va§atmalı? U.s. 236 - 239. B. Ö. (Akahn): Sıhhatnüınayı Etffil yahut Validelere 

Nasihat.İst, 1303 Şirket-i Müretbbiye Matb.,s.3. 
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Her yıl doğ'ln ço:ukla~ımızı lcorur ve kurlorırsolc, 
iyi balcorolt gürbüzle~firirsek yurdumu: kuvvellenır, zengıl~ir, çok rühelir. 

(Besim Ömer Akalın'ın "Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı ? 1" adlı kitahmda11) 

Doğum ve Çocuk Klinikleri 

Cumhuriyet hükümeti çocuk ölümlerindeki yüksek hızı görerek Tıp Fakültesinde 

püerikültür kürsüsünü kurdu. Kız mekteplerine çocuk yetiştirme dersi koydu ve birçok 

yerde bakımevleri açmıştır286• 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bir taraftan sıtma, frengi, verem gibi bulaşıcı 

hastalıklarla uğraşırken kurduğu numune hastanelerin de kadın hastalıkları ve doğum 

servisleri ve on yerde doğum ve çocuk bakımevleri açarak doğrudan doğruya kadın ve 

çocuk hayabnı korumaktadır287• 

286 B.Ö.Akahn:Türk Çocuğunu Nasıl Yaşahnah? 1.s.7. 
287 B.Ö.Akab.n:Türk Çocuğunu Nasıl Yaşahnab? Jl.s.241. 
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Besim Ömer Paşa eserinde bu hastanelerin listesini vermektedir. 

Numune hastaneleri (Sıhhat vekaletine ait) 

Yatak kadrosu 

1-Ankara Numune hastanesi 

2-Sivas Numune hastanesi 

3-Diyarbakır Numune hastanesi 

4-Erzurum Numune hastanesi 

5-Haydarpaşa Numune hastanesi 

Doğum ve Çocuk evleri (Vekalete ait) 

1-Ankara Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

2-Konya Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

3-Adana Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

4-Kars Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

5-Mala1ya Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

6 -Erzurum Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

7-Çorum Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

8-Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

9-Van Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

400 

110 

105 

90 

250 

Bunun 27 yatağı kadın hastalıktan ve 
doğum servisidir. 

Bunun 11 yatağı kadın hastalıkları ve 
doğum servisidir. 

Bunun 10 yatağı kadın hastalıkları ve 
doğum servisidir. 

Mahallinde doğum evi olduğundan 
doğum servisi yoktur. 

Bunun 25 yatağı doğum ve kadın 
hastalıkları servisidir. 

Yatak 

35 

35 

25 

20 

20 

20 

20 

20 

2Q288 

Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile süt ve çocukları bakımevleri, çocuk muayene müşavere 

yerleri, çocuk yu-vaları açtırmayı başannışbr289. 

288 B.ÖAkahn:Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.116-117. 
289 B.ÖAkahn:Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatrnah? U.s.241. 
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Süt çocuğu muayene ve müşavere evleri: (Belediyelere ait) 

1-Aydın 

2-Gaziantep 

3-Kastomonu 

4-Kayseri 

Çocuk Yuvaları ve Kreşler: 

1-İstanbul Darülaceze Çocuk Yuvası 

2-İzmir Çocuk Yuvası 

3-Ankara Keçiören Anakucağı 

4-İzmir Salepçioğlu kreşi 

5- İzmir İkiçeşmelik kreşi 

6- İzmir Dolapkuyu kreşi 

7- İzmir Tilkilik kreşi 

8- İzmir Tepecik kreşi 

9- İzmir Bornova kreşi 

10-Bursa Setbaşı kreşi 

11-Bursa Muradiye kreşi 

12-İlk tahsil çağında bulunan kimsesiz 
çocukları kurtarma yurdu 

13-İzmir, Sağır, DiJsiz ve Körler Müe$e$e5i 

Belediyelere aittir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

tarafından idare edilir 

İzmir Öksüzlere Yardım Cemiyeti tarafından 

açılmıştır. İşçi kadınlann 1-6 yaşındaki 

çocukları sabahtan akşama kadar kabul 

edilir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından idare edilir 1-6 

yaşındaki işçi kadınların (babası olmayan) çocukları 

İstanbul belediyesine ait olan bu yurd kadrosu halen 60 
yataklıdır. 6-14 yaşındakiler için 

7-15 yaşındaki çocuklan kabul ve talim ve terbiye eder. 

73 yerdeki memleket hastanesinden yalnız yedisinde: İzmir, Aydın, Bursa, (Ahmed 

Vefik Paşa) , Denizli, Manisa, Samsun ve Trabzon'dakilerde doğum ve kadın hastalıkları 

servisi vardır. 20 yerde belediyeler tarafından idare olunan hastanelerden yalnız 

İstanbul' da Haseki ve Üsküdar' daki Zeynep Kamil hastanelerinde doğum ve kadın 

hastalıkları servisi vardır. Bakırköyünde Çocuk Esirgeme kurumu tarafından idare edilen 

doğum evi on yataklıdır290• 

Besim Ömer "Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı?II" adlı eserini yazdığı yıl olan 

1939'da Balıkesir ve Konya köy ebe mekteplerinin olduğunu ilave etmektedir. Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı çocukların sıhhati esasına ırka ve neslin ıslahına evlenmede 

290 B.Ö.Akahn:Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.119-121. 
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her iki tarafın yani kadın ve erkeğin sıhhi muayenesini kanuna bağlayarak başlamıştır. 

Bu babda hizmeti pek büyüktür291
. 

Ankara'da Etimesud'da annelere doğumdan önce ve sonra yardım, süt 

çocuklarının sağlığına nezaret etme ve bunları usulüne göre beslenip büyümesini aileye 

öğretmek üzere ictimai hıfzısıhha numune dispanseri açmıştır. Dispanser ebesi köylerde 

gebeleri ziyaret ederek gerekli bakım ve eğitimi yapar. 

Son birkaç yıl içinde büyük şehir merkezlerinde 10 doğumevi açmıştLr. Çok çocuklu 

ailelere yardım için her yıl bütçeye konan tahsilat geçen yıl 50000 liraydı. Bu yıl 75000 

liradırm. Beş yerde çocuk hastanesi çaıhnıştır. Belediye tarafından denetilen süt çocuğu 

muayene ve müşavere yerleri, çocuk yuvaları ve kreşlerden faydalanılmaktadır293 . 

Edimekapı sıhhat merkezi gebelere ve çocuklara bakmakta, sosyal yardımda 

bulunmakta, doğuracaklar , doğumevine veya evlerine gönderilerek ebe tahsis 

edilmektedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu da 585 şubesi ve 20000 üyesi ile gayret göstermekte ve 

çocuk ölümlerini azaltma ve gürbüz çocuk yetiştirmek için çalışmaktadır. Çocuk 

Esirgeme Kurumu çocuklara, yoksul annelere yardım etmektedir. 1922'den 1937'e 

kadar 1977022 çocuk korunmuştur. Süt, yiyecek, içecek, erzak, mektep malzemesi, 

tedavi, doğum yardımı yapmakta faydalı yayınlar su.nmaktadır294 • 

Çocuk ve Anne Sağlığı Bakımından Hastabakıcdık Teşkilatı 

Besim Ömer anneliği ve çocuğu korumada ve ayrıca tüm sağlığı korumada en 

önemli etkenin hastabakıcı ve ebelere ait olduğunu söylemekte ve ülkemizin bu husuta 

ne yazık ki geri kaldığını Kızılay'ın 1925'de açtığı mektepten çıkan hastbakıcı sayısının 

ülkemize yetmediğini, batı ülkelerinin bu konuda çok ileri gittiğini söylemekte ve 

hastabakıcılağa dair yazıp, annesinin ruhuna armağan ettiği risalesinin önsözüne 

hastabakıcıhğın önemini belirten fikirlerini yazdığım kaydetmektedir. Besim Ömer Paşa 

291 B.Ö.AkaJın:Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? 11.s.241. 
292 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? II.s242. 
293 B.Ö.Akahn:Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? IJ.s.243,B.Ô.Akalın:Türk Çocuğu Yaşamalıdır. s.116-117. 
294 B.Ö.Akahn:Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmah? ll.s.244,B.Ô.Akahn:Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.125. 
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bu önsözünde şöyle demektedir295 
: 

"Sözlerimden hastabakıcılık te~kilatile medeni memleketlerde hasta ve yaralılara 

nasıl bir dikkat ve ihtimam ile fenne tevfikan bakılmakta olduğu ve hastabakıcılığın ne 

dereceye kadar ehemmiyet kespeylediği anlaşılıyor. Bugün denilebilir ki san'at sahibi 

dirayetli bir hasta bakıcı tababetin asıl bir rüknü ve hastanenin ruhudur. Tababette 

olduğu gibi hastabakıcılıkta da ihtisas vardır; san'ata aid nazari ve umumi ve ameli 

malumattan sonra bir hasta bakıcı tıbbın cerrahi ve dahili şubelerinden ihtisas kespettiği 

gibi bazıları da müteverrimler, loğusalar ve çocuklarla hemen daima iştigal 

eylemektedirler. Ancak bugün zannedilmektedir ki, idare cihetinde hastabakıcılar yalnız 

hastalarla meşgul oluyorlar. Teavüne ve ictimfüyyatına ait tekmil teşkilatın esası olmak 

üzere emri tahaffuzda ve hıfzısıhhatte ve milli iştigalat arasında tedenni nüfusun ve 

vefiyatı etfalin en mühim mesele addedilmesi lazım geldiği böyle bir zamanda sağlıkçı, 

ziyaretçi, hastabakıcılık vazifesinin ehemmiyeti günden güne ziyadeleşmektedir. Ewelce 

yalnız hasta ile meşgül olan bir hastabakıcı, fedakar hemşire, bugün hıfzısıhhat noktai 

nazarından adeta bir mürebbi, bir müdür, bir müfettiş, bir muavindir . 

.... Çocukları hastalıklardan vikaye, hıfzısıhhate ademi riayet dolayısıyla pek çok 

görülen hastalıklara, vefiyata karşı mücadele ve henüz doğan çocukların neşvünümasını 

takip ve emri teftişi idame eylemek üzere ziyaretçi hastabakıcı'lardan pek çok istifade 

olunur. 

Viladetten önce doğururken ittihazı lazım gelen tedbirleri tavsiye ve telkin eden 

hastabakıcı sonraları genç validenin evine giderek zat ve telkin ve itimadını kazandığı 

cihetle çocuğu şeraiti muvafıkada büyütmek için icabeden vesayede bulunur. Asıl 

mesele çocuğu bir nezaret albna almak ve anneleri yeni doğan çocuk muayenelerini 

muntazaman alıştırmaktır. Her hafta muntazaman muayene ve veznedilere çocukların 

neşvünümalan takip olunur, kendilerine verillecek gıda vesair husularda annelere 

tenbihah lezimede bulunuyor. Hastabakıcı anneleri emzirmeğe teşvik ve sütün 

kifayetsizliğinde muhtelit ve sınai ırzaa sureti müracaatı izah eyler. 

Medeni memeleketlere ziyaretçiler, sağlıkçılar mühim bir vazifede bulunurlar, 

kendilerinden yalnız vefiyatı etfale, emrazı müntene'ye vereme karşı mücadele azim ve 

295 -B.O.Al<abn:Türk Çocuğu Ya§amahdır.s.129. 
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faideler olunmayıp ırkın himayesinde esbabı tahribiyesinin izalesinde hatta terbiyesinde 

pek ziyade istifade edilmektedir. 

Birinci çocuğun en iyi şerait dahilinde büyütmesini öğrenen anne ötekilerini 

yolunda büyütmeğe muvaffak ve etrafındakilere bu husuta nafiz bir mürebbiye olur"296
. 

Besim Ömer Paşa kısaca ülkemizde hastanelerde, ameliyathanelerde, laboratuvar, 

beledeiye ve köylerde ve dah birçok alanda hastabakıcıya ihtiyacımız olduğunu ileri 

sürmekte ve memleketin kuweti, ilerlemesi sağlığmdandır; sağlık da ancak çok vakit 

geçirmek.sizin elverecek kadar hastabakıcı ve hastabakıcı mütehassısları yetiştirmek 

gerekir demektedir297
• 

Anne ve Çocuk Sağlığı Açısından Ebelik 

Besim Ömer Paşa çocuk ölümleriyle savaşta bilgili ve yeteri kadar ebenin önemli rol 

oynayacağını söylemektedir ve nüfusumuzun yarısı kadın bunun da yarısından 

fazlasının evli ve çoğunun da çocuğunun olduğunu düşünüldüğünde ebe meselesinin 

öneminin anlaşılacağını, ebenin yalnız çocuğu bilimsel tarzda doğurtmadığını, 

beslemeyi, çocuğa bakmayı ve daha birçok önemli hususu öğrettiğini, ülkemizde 80 

yıldır ebe eğitimi yapılmakta olduğunu yazmakta298 ve o sıralarda ebe talebelerin Haseki 

Hastanesi'nde tahsil görmekte olduklarını anlatmakta ve Ebe mektebine kabul edilecek 

öğrencilerden yüksek tahsil istenmesi ve müfredatlarının genişletilmesi için 1927 yılında 

Ebe Mektebinin ıslahına ve programının değiŞi.rilmesine dair bir raporun kendisince 

Bakanlığa gönderildiğini belirtmektedir299
• 

Besim Ömer Paşa "Darü'laceze Irı.fıhanesi"300 isimli risalesinde insan yavrusunun 

iyi bakılmasının yalnız o çocuğun değil memleketin sağhğı için de önemli bir gereksinim 

olduğunu ve bu sebeple insan yavrularının korunmasının insanhk için en mukaddes 

hatta en vazgeçihnez bir hizmettir demektedir. Adı geçen bu risalede de çocuğun maddi 

296 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğu Yaşamalıdır.s.130-131. 
297 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.132,Besün Ömer Akalın'ın illkemizde Hastabakıcıhk Teşkilatının 

kurulmasıyla ilgili çah§malan için bkz. tez s. lS-16 
298 B.Ö.Akalın:Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.133. 
299 - -B.O.Akalın:Turk Çocuğu Yaşamahdır.s.134. 
300 Irzfilıane: ırza: emzµme, emzirihne, Mne:ev, Jnatıane:süt çocuğu yuvası. "Dliıii'l-aceze lrza'-hanesi" hakkında 

geniş bilgi için bkz. N.San-1.Savun: "Türk Tarihinde Acizlerin Korunmasına Kısa bir Bakış O, Kimsesiz Süt 
Çocuklarının örnek Yuvası. 'Daru'J-ırza", Tıp Tarihi Araştırmalan.5,1993,s.34-51. 
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ve manevi ihtiyaçlarını ele almıştır301 . 

Anne ve özellikle çocuk sağlığı üzerine yüzlerce sayfalık kitaplar yazan Besim Ömer 

Paşa çocuk ölümlerinin durdurulmasıyla ilgili olarak; "şu elli yıllık hekimliğimi göze 

alarak diyebilirim ki her yıl ölüp giden çocukları yaşatabilmek yurdumuza tümen 

tümen babayiğit asker kazandırmış oluruz" demektedir302
. 

301 B.Ö.(Akahn): DaruJaceze lrzfilıanesi.Servet·I FünQn gazetesinin (638) numarah nüshasında derç olunduktan 
·sonra aynca risale sınetinde tab edilmi§tlr. Divan Yolu, Haziran, 1319, s.5,8. 

302 B.Ö.Akahn:Türk Çocuğu Yaşamahdır.s.5. 
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SONUÇ 

Tıp tarihimizin iz bırakmış önemli ismi olan Besim Ömer Paşa'nın Anne ve Çocuk 

Sağlığı Açısından Ülkemiz Nüfus Meselesi Hakkındaki Görüşleri'ni ele aldığımız bu 

çalışmadan şu sonuçlan çıkardık 

Besim Ömer Paşa'ya göre devlet yapısı iki esasa dayanır: toprak ve nüfus. Bir 

memleket için nüfusun aynı kalışı tehlikeli, azalması büyük felakettir. Nüfusumuz hem 

sayı olarak hem de kaliteli şekilde arbnalıdır. Çünkü: 

- Milli savunma yönünden, askerlik bakış açısıyla nüfusu artmayan veya eksilen bir 

ülke, komşu ülkelere göre zayıf ve tehlikeli bir durumdadır. 

- Sanat ve ticaret yönüyle de nüfus önemlidir. Çünkü gelecekte bu alanda olacak 

savaş daha öldürücü olacaktır. 

- ZirAi açıdan; makine, insanın yerini tutsa da onları işletmek için yine insan ihtiyaç . 
vardır. 

Milli ekonomide üreticiye ihtiyaç vardır. Üreticiler çoğaldıkça sermaye artar. 

Nüfusumuzun yapısını, özelliklerini verecek istatistikler yapılmalıdır.(Yer değiştimi, 

doğum, ölüm, kadın ve erkek arasındaki oran, evlenme vb.) 

- Nüfus, savaş gibi geçici bir dış sebep veya sürekli iç sebeplerle azalır.Savaş geçicidir, 

daha tehlikelisi iç sebeplerle yerleşen hastalıklardır. İç sebepler müzmin ve ilerleyicidir. 

- Bir ülkede ölüm çok fakat doğum daha çok ise nüfus süratle artar. Doğum vasat bir 

derecede olupta ölüm az ise nüfus yine artar. 

Çocuk düşürme nüfus azalmasında önemli bir amildir. 

Nüfus azlığımızın sebebi çocuk ölümlerinin çokluğundandır. 

Nüfusumuzun artması için şu önlemler alınmalıdır: 

Nüfusun artması bütünüyle ölümlerin azaltılmasında aranmamalıdır. Doğumları 

yükseltilmelidir. Sağlık şartlarının iyile§tirilmesiyle ölümler azalır, ömür uzar, fakat nüfus 
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içinde ihtiyarların sayısı artar. Bu da ülkenin çalışmayan fertlerinin sayısını artırmaktan 

başka birşey değildir. Nüfusu çoğaltmak için en iyi çare kişileri nüfus artmasına teşvik 

ver her ailenin en az üç çocuğu olmasını temindir. 

- Büyük şehirlerdeki refah isteği sebebiyle çocuktan kaçınılmaktadır.Sosyal 

sebeplerle zengin aileler daha az, fakir aileler daha çok çocuk sahibi olmaktadır Bu 

çözümü zor, sosyal mesele ele alınmalıdır. 

- Genel ve özel sağlık tedbirleri alınarak verem, tifo, çiçek difteri, frengi, sıtma ile 

mücadele edilmelidir. 

Alkolizm ırka ve nesle kötü etki yapar. Bu sebeple tedbir alınmalıdır. 

Şehirlerde genel sağhk tedbirlerine önem vermelidir. Park, bahçe, su sağlığı, 

çöplerin ve atıkların atılması gibi. 

Bulaşıcı hastalıklarda ihbar, tecrit olmalıdır. 

Göçmenler nüfus meselesinde önemli yer tutar.Daha önce yaşadıkları yerlere ve 

meskenlerine uygun yerlerde iskan edilmelidirler. 

- Evlenme nüfus meselesinde önemlidir.Evlilik kolaylaşbrılmalıdır. Evlenmede amaç 

iyi bir nesil elde etmek olmabdır. 

- Çok çocuklu aileler oradan oraya tayin edilmemelidir. Çok çocuklu ailelerden az 

vergi alınmalıdır. 

- Nüfus siyasetinde ırkın ıslahı önemlidir. Sağlam çocuk elde etme~e anne baba çok 

ileri yaşta olmamalı, akraba evliliğinden kaçınılmalıdır. Akıl ve zeka vücutla bütünlük 

halindedir. Sağlıklı olmayan anne babanın çocuğunun sağlıklı olası beklenemez. 

Hastalıklar veraset yoluyla çocuklara geçer. Veraset bakımmdan evlilik milli bir 

meseledir. İrsiyet ile geçeceği kesin hastalıklara sahip kişilerin evlenmelerine engel 

olunmalıdır. Anne, babadan aldıkları hastalıklarla doğan çocuktan memlekete bir fayda 

gelmez. Irkı bozacak hastalığı olanlarm ya evlenmelerine engel olmalıdır yada 

kısırlaşbrılmalıdır. 

- Evlenmede devlet şartlar koymalıdır. Evlenecekler muayene edilmelidir. Bu da 

yeterli değildir. Ülkenin sağlık şartları düzeltilmelidir. 

- Neslin yalnız korunmasına değil yükseltilmesine de çalışılmalıdır. Nesli bozan, 
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alkolizm, verem, çiçek, frengiyle mücadele edilmelidir. 

Bir ırkın ıslahı için dejenere tipleri uzaklaşbrmak lazımdır. 

Tabiat dejenereleri yok etmektedir. Tabiatın bu biyolojik yasasını düzeltmeye 

kalkmak ilerisini görmemektedir. İnsanlar aşağıya düşürülmekten kurtarılmalıdır. Bu da 

ancak kısırlaştırmakla olur. 

Anne sağlığı yönünden nüfusun artmasıyla ilgili olarak şu sonuçları çıkardık: 

Gebe ve emzikli kadınlar korunmalıdır. 

Evlenme yaşı küçük olmamalıdır. 

Gebe kadınlar hamileliklerinin ilk ve son aylarında çalıştırılmamalıdırlar. 

Kadınlar hamile kaldığı andan itibaren istirahatleri temin edilmelidir. Bu itina 

lohusalık ve emzirme döneminde de devam etmelidir. 

- Kadınlara bilimsel yolla yardım edecek ebeler gereklidir. Düşük tehdidine karşı 

önlem alınmalıdır. 

- Hijyenik doğum şartlarının ülkemizin heryerine dağılması sağlanmalıdır. Bunun için 

ebe eğitimine önem verilmelidir. 

Nesli bozacak hastalığa sahip olanların mümkünse tümü evlilikten men edilmelidir. 

Gebe kadınlar evlere giderek kontrol edilmelidir. Bunun için ziyaretçi hastabakıcı 

teşkilatı kurulmalıdır. 

- Kimsesiz ve yo~ul gebelere sığınaklar, dispanserler, muayene yerleri, doğum evleri 

açılmalıdır. 

Gebe kadınlar ulusal bir varlıktır, korunmayı istemeye hakkı vardır. 

Gebeler ve lohusalar kanunla korunmalıdır. Gebeliğin son zamanlarında ve 

lohusalıkta ağır işlerde çalışmamalıdırlar. Lohusahk zamanında izin verilmelidir. Bu da 

ekonomik olarak sigorta usulüyle yapılmalıdır. 

Çocuk sağ/ığJ yönünden nfusun artmasıyla ilgili şu sonuçlan çıkardık: 

Çocuğun sağlıklı doğması, anne babanın sağlıklı olmasına ve annenin gebeliğinin iyi 

geçmesine bağlıdır. 
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İrsi hastalıklar, alkolizm, ağır tüberküloz, ağır enfeksiyon vb. çocuğun ya ölü 

doğmasına ya hastalıklı doğmasına sebep olur. 

- Doğumdan sonraki ölümlerin başlıca sebebi bebeğin anne sütü emmeınesidir. Anne 

sütü bebek sağlığı için çok önemlidir. Yapay beslenme çocukta birçok enfeksiyona sebep 

olur. Anne sütü emen çocuk hastalıklara karşı dirençlidir. 

Herhangi bir sebeple bebek anneden ayrılacaksa bakacak sütnine sağlıklı olmalıdır. 

Bebekler doğumdan itibaren çeşitli merkezlerde takip edilmelidir. 

Vakitsiz doğan çocukların bakım için müesseseler kurulmalıdır. Çocuk beslenmesi, 

tedavisi ile korunma albna alınmalıdır. Öksüz ve .kimsesiz çocuklar himaye edilmelidirler. 

Bebek, aylarına göre uygun beslenmelidir. 

Çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları, doğum servisleri açılmalıdır. 

Çocuk ulusal bir sermayedir. 

Nüfus siyaseti bizde toplumsal çalışmaların en önemlisi ve en ciddisi olmalıdır. 

Ölümü azaltmak, doğumu çoğaltmak nüfus siyasetinde önemli bir meseledir. Sağlam bir 

nüfus siyasetinde başhca iş çok sayıda çocuk yetiştirmek, ölümleri önlemek ve bunları 

sağlamak için sosyal kurumlar kurmaktır. 

- Nüfusu azalan bir ülke yok olur. 
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BESİM ÖMER AKALIN'IN NÜFUSLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNDE 
GEÇEN ETİK YAKLAŞIM HAKKINDA KISA BİR TARTIŞMA 

Besim Ömer Akalın'ın incelediğimiz eserlerinde o yıllar (1920-1939) için geçerli olan 

etik kabulün son yıllarda kabul edilen tıp etiğinden farklılık gösterdiği görülmektedir. 

Ahlak kavramı belli bir zaman ve yer için geçerlidir. 1920'li ve 1930'lu yıllarda geçerli 

olan ahlak anlayışı çeşitli olaylarla değişikliğe uğramıştır. Bu olaylardan en önemlisi 

2. Dünya Savaşı sırasında Alman hekimlerin Museviler üzerinde yaptıkları tıbbi 

araştınnalardır. 2. Dünya Savaşından sonra hastanın bedeni üzerinde karar verme hakkı 

ve yapılacak işlemler konusunda aydınlatmayı içeren Nurenberg Yasası belirlendi 

(1947). 1964'de insan üzerinde araştınnalarla ilgili olarak Helsinki Bildirgesi imzalandı. 

Bu bildirge 1983' de Venedik' de tekrar incelendi. 

Giderek artan özgürlük hareketleri insan hakları kavramından sonra hasta haklan 

kavramı .ortaya çıktı. 1973'de Llzbon Bildirgesi ile Hasta Hakları belirlendi. Llzbon 

Bildirgesinin esası hastanın aydınlatılmış rızası alınmaksızın bir kişiye tedavi veya 

uygulama yapılmayacağıydı. 

Dünya Tıp Birliğinin aldığı bu kararlar dünyada kabul edilmişti. 

Besim Ömer Akalın'ın eserlerinde geçen alkolikleri, frengilileri vb. nesli bozacağı 

düşünülen insanlara izinsiz kısırlaştırma bugünün tıp ahlak anlayışına uymamaktadır. 

1920 ve 30 lu yıllarda daha çok toplum menfaati düşünülüyordu. Bugün ise bireysellik 

ve kişi haklan öne geçmiştir. Öjenizm günümüzde taraftar bulamamaktadır303 

303 H.Doğan: Sağlık Hizmetlerinde Etik Komitelerin Rolü. Cer. Tıp Fak. 'de N.San danışmanlığında hazırlanan 
yayınlanmamış uzmanhk tezi, 1992, s.18-19, 27-30, 36-40, 126-127. 
N. Eısoy: Cenahi Tedavide, Hastanın Aydınlatıhnış Onam (Rıza}'nın Alınması İle İlgili Sorunlar. Cer. Tıp Fak.de 
AAlbntaş danşmanlığında yapılan yayınlanmamış doktora tezi. 1991, s.l,lQ.11. 
Z.Özaydın: Hem§irenin Ahlaki ve Hukuki Meseleleri. Yayınlanmamış Seminer, 1987. 
Z.Özaydın: "Hasta Haklan". Cer. Tıp fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Ders Notian. 
Z.Özaydın: "Bik Kurallar" Cer. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Ders Nottan. 
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ÖZET 

Besim Ömer Akalın ülkemizde modem doğumu, modern çocuk hekimliği ve 

hemşirelik mesleğinin kurulmasında önderlik etmiş, ebelik mesleğinin gelişmesinde 

büyük rol oynamıştır. Kızılay (3.defa), Çocuk Esirgeme Kurumu ve Verem Savaş 

Derneğinin kuruluşunda da görev almış ve bu derneklerde çalışmıştır. Kadırga 

veladethanesi ve Haydarpaşa Tıbbiyesinde doğum hocalığı görevini yürütmüş, Sıhhiye 

Müdiriyet-i Umumisi başkanlığı, üniversite rektörlüğü ve milletvekilliği yapmıştır. 

Uluslararası birçok kongre ve konferansta ülkemizi temsil etmiştir. Bu konferansları ve 

izlenimlerini kitap olarak yayımlamıştır. Çok zengin bir yayın hayatı olan Besim Ömer 

Akalın hekimler, hemşireler, ebeler ve halk için birçok eser vermiştir. Halk için yazdığı 

eserlerinde sade bir dil kullanmış, birçok konuya değinerek toplum sağlığına katkılarda 

bulunmuştur. 

Besim Ömer Akalın tarihte ve günümüzde daima üzerinde durulan nüfus 

meselesine de eğilmiş, savaşlar ve bulaşıcı hastalıklar sebebiyle o yıllarda azalan 

nüfusumuz sorunuyla da yakından ilgilenerek nüfus . meselemizle ilgili eserler vermiştir. 

Bulaşıcı hastalıklar, madde bağımlığı gibi nüfusu etkileyen sorunlar hakkında eserler 

verdiği gibi, nüfus üzerinde daha önemli bir konu olarak anne sağlığı ve özellikle çocuk 

sağlığı hakkında kitaplar yazmış, nüfus sorununu ve alınması gereken önlemleri dile 

getirmiştir. 

Sağlıklı bir nesil yetiştirilmsine de önem veren Besim Ömer Akalın öjenizm konusu 

üzerinde de durmuş ve o yıllann etik anlayışı için de Batı ülkelerinde yapılan 

uygulamalardan örnekler vererek ülkemizde yapılabilecek uygulamaları yazmıştır. 
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SUMMARY 

Dr. Besim Ömer Akalın pioneered the establishment and development of modern 

obstetrics, pediatrics, nurse-training and played an important role for the progress of 

midwifery in our country. He was charged in the foundation of the Red Crescent 

Society, Hospice for the Orphans, Tuberculosis Eradication Association. He carried out 

teaching and professing at Kadırga Maternity Hospital and Haydarpaşa School of 

Medicine; presided over State General Health Directory, and he was elected university 

rector (rector of lstanbul University} and a member of parliament. He took place in 

several intemational symposiums and conferences as a delegate of the Turkish 

Republic. He published the texts and his impressions then . As a very prolific author 

Besim Ömer Akalın wrote a lot of books for nurses, midwives and the public. He 

employed a plain style in his popular works and contributed a lot to the public health, 

by writing on many topics relevant to it. 

Population problem which has always been important to our society as a result of 

human lost at wars and at contagious epidemics was a matter of special concem for 

Besim Ömer Akalın who wrote down many books on the subject. 

He wrote on matemal care and especially on infant and newbom health as well as 

contagious diseases, drug addiction which were influential upon the population. He also 

emphasized the necessary steps to be taken for the increase in the population. 

For bringing up a healthy generation, Besim Ömer Akalın was interested in 

engeuics and taJked about some application in the Westem countries to be exemplifieol 

to the precautions in our country in the framework of the ethical prerequisites of the 

time 
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EK·l 

Prof. Or. Besim Ömer Akalın'ın Eserleri () 

Sıhhatnümayı iıdivac 
Sıhhatnümayı Tenasül 
Sıhhatnümayı Etfal 
Sıhhatnümayı Nevzat 
{Beşik-Kundak-Emzik) 
Tabibi Etaal 

Tenasül 
Ukmu İnaet 
(Kısırlık ve İktidarsızlık) 
l.aif ve Vakitsiz Doğan 
Çocuklara Takayyüdat 
İpnotizm-Manyetizm 

Tütün 

Müskirat 
Afyon ve Esrar Kahve 
ve Çay 
Deniz Banyolan-
Su ile Tedavi 
Şişmanlık ve Zayıflık 
Göz-Gözlerin 
Hıfzıssıhhası 

Dişlerin Hıfzısıhhası 
Su 
Kendini Bil 
Mide-Midenin 
Hıfzıssıhası 

Çocuklara Aş-Çocuklar 
İçin Yiyecek 
Hıfzısıhhat 
Veba-Taum 

Hiçtçeye, Ordu lisanına tercüme edilmiştir ................. . 

Çocuk hastalıkları, Fransızcadan tercüme, 
Prof. Dr. Variot'nın eseri ........................................... . 

Risalenin mükaddimesi Paris Tıb Fakültesinde serriyatı 
Viladiye Müderrisi Prof. Budin tarafından yazılmıştır ... 
(T envim ve tenewüme dair bazı tıbbi ve adli 
ahkam camidir) .................... ............ ...................... .. . 
(Fransa' da tütün aleyhinde olan cemiyet tarafından 
takdir olunmuştur ..................................................... . 
(imtihan risalesinden (these) telhis edilmiştir) ............. . 

(Cep Kütüphanesinde) ........................................ ...... . 

Büyük kardeşile .................................................... ... . . 
(Bedenin aza ve echizesinden ve vezaifinden bahseder) 

(İdadi mektebleri için yazılmıştır) ............................ ... . 

* Cer.Tıp FakDeontoloji Tıp Tarihi Anabilim Dalı Arşivi. Besim Ömer Akalın Dosyası 

Tarihi 
1303 
1309 
1303 

1312 

1314 
1307 

1306 

1304 

1307 

1304 
1305 

1308 
1303 

1302 
1300 
1300 
1310 

1308 

1314 
1330 
1330 



Yalova Kaplıcası 
Fransada Mont-Dore 
Kaplıcası 

Irza hane 
(Darülacezeki Kreş 
Denilen Puponier 
Doğururken ve 
Doğurduktan Sonra 
Küçük Çocuklarda 
Vefeyatm Kesreti 
Seriyab Viladiye 

Çocukl Sıhhatı 

Nevsati Afiyet 
Nevsati Afiyet 
Nevsali Afiyet 
Nevsati Afiyet 
Emrazı Nisa 

Ebelik 

1911 de 9.cu Wahing
ton Beynelmilel Salibiah
rner Konferansı 
Hilaliahmere Dair Ha
nımlara Konf eranslanm : 
1921 de Cenevrede İni
kat eden Beynelmilel Sa
libiahmer Konferansına 
Dair 
Hastabakıcıhk Deısleri 

Sıhhiyei Askeriye ve 
Umumiyede Tayyareler
den E.dilecek İstifade 
İlk İmdat ve Muavenet : 
Ebe Hanımlara Öğütlerim: 
1924'de Viyana'da İnikat 
Eden Etfale Muavenet 
Beynelmilel İttihadı 
Konferansı 

Çocuklara Dair Sıhhi ve 
İçtimai Teşkilat ve Tesisat 
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{Paris Tıb Fakültesi Profesörlerirnden Dr. Budin'in eseri 
Fransızcadan tercüme ........................ ............. .......... . 
1-Veraset 
2 - Meme verme 
3-Emzirme 
4- Çocuklarda emrazın sirayeti 
5 - Saraca, Çiçek, Kızıl, Kızamık 
6 - Kemik hastalığı, Raşitizm 
(Bırıncı sene ........................................................ ..... . 
(İkinci sene ................... ... ................................... ...... . 
(Üçüncü sene ........................... ................... .... .......... . 
(Dördüncü sene ................ ........................................ . 
(Müellifi (Prof. Lütaud. Mektebi Tıbbiye tarafından 
tabedilmiştir .............................................................. . 
Tıb fakültesi talebeleri, ebeler için, İkinci tabı. 350 resim, 
28 boyalı levha, 668 sayfa .................. ... ................. .. . 

Raport .................................... , .. ...... ........................ .. . 

(Harb zamanında verilen dersler. Hilaliahmer tarafından 
tabedilmiştir}.Sayfa 440 ............ ........ ........................ . 

1317 

1928 

1319 

1320 

1322 

1313 

1315 
1316 
1320 
1322 

1314 

1928 

1328 

1330 

1337 

1331 

1341 
1918 
1322 

1924 

1925 



Harb Z.amanında Hasta 
Bakıcının Bir Günlük 
Vazifesi 
Verem Tehlikesi 

Nüfus Siyaseti 

Yüzyıl Yaşamak 
Hastabakıcılığa Dair 

Fenni Velade- (5) Cilt: 

Anne Olacaklara ve 
Annelere 
Nüfus Siyaseti-Çocuk 
Yetiştirme 
Kadın Has1alıklan ve 
Onlardan Korunma 
Kısırlık 

Doğum Tarihi 
Üzüm ve Üzümle Tedavi 
Gençliği Koruma 
Çok Yaşama 
Türk Çocuğu 
Yaşamalıdır 
Türk Çocuğu Nasıl 
Yaşamalıdır? 1 
Türk Çocuğu Nasıl 
Yaşamalıdır? 2 

101 

(Veremle Mücadele Cemiyeti tarafından tab edilmiştir. 
1 - Nüfuz meselesi - Küçük çocuklarda vefeyat 
2-Fen ve izdivaç .................................................... . 
3 - Gebelik ve gebelikte tedabir ............................... . 
4-Çocuk büyütme. Çinceye tercüme edilmiştir ....... . 

{Valdeme ithaf) ......................................................... . 
1-Hamil ............................................................... . 
2 - Veladet, avakıbı veladet, nevzat.. ....................... . 
3 -Ameliyatı veladiye. Tıb Fakültesi tarafından 
tab olunmuştur ......................................................... . 
4 - Marazi nifasiyet, gebelik patolojisi ............. .... .. .. . . 
5 - Güç doğum .... ............................ .......... ..... ........ . 

Resimler ve boyalı levhalar ....................................... . 

: (Dördüncü tabı. Üçüncü tabı Bulgarcaya çevrilmiştir) 

(Birinci cild:Sağlarn nesil, sağlam ırk) Öjenik .............. . 

(İkinci cilld:Püerikültür) .............................................. . 

Fransızca-En f'rançals 

1331 
1919 

1340 
1340 
1341 
1927 
1337 
1338 
1339 

1927 
1833 
1933 

1930 

1930 

1931 
1931 
1932 
1933 

1934 

1936 

1939 

1939 

Le Nicotisme en T urquie : . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . ........... ... ... . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 1889 
Le Tabagisme dans ses rapport avec I'alcoolisme en Turquie..... .......................... 1890 
Dilber, esclave, et l'eunuque Amoureux Roman traduit du Turc en 1894 et 
imprime en 1933................................................................................................ 1934 
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EK-2 

SA Yll'I YILLARINA GÖRE ÜLKEl'liZ NÜFUSU ve NÜFUS 

AKTIŞ OR.ANLARI ( 1927- 1990) () 

Sa~ın Yıllan Nüfus Artı3 Oranı (1000) 
1927 13.648.270 21.1 
1935 15.158.018 19.6 
1940 17.820.950 10.6 
1945 18.790.174 21.7 
1950 20.947.188 27.8 
1955 24.064.763 28.5 
1960 27.754.820 24.6 
1965 31.391421 27.2 
1970 35.666.549 24.2 
1975 40.197.669 22.8 
1980 45.217.556 
1985 50.664.458 
1990 56.473.035 

* N.E. Çilingiroğlu: "Demografi ve Sağlık". HaDc Sağlığı, Ed: M.Bertam-Ç.Güler, Ank, 1995, s.42. 
Ö.Gülesen: Epldemiyoloji. 1981, "Bursa Üni. Basımevi, Yayın No:2-013-0043". 
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EK-3 

Almanya'da cebri kısırlaştırma kanunu başlıca hükumler (*)(**) 

1- Ana ve babadan geçmek üzere (irsi) illetle lekeli kimse ancak inceden inceye muayeneden 

sonra kısırlaştırılabilir. 

2- Kanunun işaret ettiği irsi hastalıklar şunlardır: amadan doğma akıl zayıflığı, Schizophrenie, 

Foli sirkülier, irsi sar'a Huntington kore'si irsi körlük, irsi sağırlık, vahim ve irsi beden 

bozuklul<lan, biçimsizlikleri. 

3- 18 yaşında, reşit olmayan yahut temyiz kudretinden mahrum olan hasta ancak vasisinin 

rıza ve izni ile kısırlaştırılır. Mütehassıs bir hükümet tabibi bu talebi kabul weya red eder. 

4- Kısırlaştırma, hastanın kendi hekimi veya yattığı müessese (hastane, hapishane) direktörü 

tarafından teklif olunabilir, 

5- Kısırlaştırma, bu iş için sureti mahsusada teşkil edilen bir irsi sıhhat mahkemesi 

(Erbgefundheitsgerichts) tarafından imza olunmak üzere tahriren istenir ve bu istidaya tıbbi bir 

vesika da raptedilir. 

5 ve 6- HükUm, bir hekimin ve irs meselesininde mütehassıs başka bir hekimin de bulunduğu 

mahkeme tarafından verilir. 

7- Mahkeme hafidir. Mahkeme lüzümuna hükmettiği tahkikatı icra eder. Şahitlere, ehli hibeye 

müracaat edebilir ve namzedi tıbbi bir muayene için huzuruna çıkartabilir. 

Şahitlerin, ehli hibrenin dinlenmesi, tahlif ve reddi hukuk muhakemeleri usulü kaidelerine 

göre yapılır. 

Şahit hekimler ve ehli hibreye faydalı olan istihbaratı mahkemeler ve müesseler ve 

hastaneler mahkeme tarafından talep olunan malumatı bildireceklerdir. 

8- Müzakere ve münakaşa şifahi olarak yapddıktan ve reyler ekseriyetle toplandıktan sonra 

mahkeme bütün aza tarafından imzalanmak üzere kararını verir. 

Bu kararda kısırlaştırmayı muhik gösteren sebepler bildirilecektir. 

Karar vakaya göre namzede, hekime, yahut hastanın vasisine bildirilir. 

* Yukarda ba§hca hükt1mleri telhis edilen Alman kanununun serlavhası aynen şöyledir: irsi hastalıklı çocukların 
yeli§mesine mani olmak için 14 temmuz 1933 tarihli kanun. 

** B.Ö. Akalın: Türk Çocuğunu Nasıl Ya§8tmah? I. İst.,1939,Ahmed İhsan Basımevi. s.6Q-62. 
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9- Kararın tebliğinden sonra nihayet bir ay içinde istinaf kabildir. 

istinaf halinde dava ewelki irai sıhhat mahkemesi evsafında bir irsi sıhhat istinaf 

mahkemesi (Erbgefundheitsobergericht) tarafından gayr kabili temyiz ve istinaf olmak üzere 

hükum olunur, 

10- Bu istinaf mahkemesi ayni vilayet istinaf mahkemesine bağlıdır, 

Mahkemeye vilayet istinaf mahkemesi azasmdan birinden, muavin bir hekimden, Reich 

tarafından tayin olunan diğer bir hekimden mürekkeptir. Her aza için bir yedek aza vardır. 

Kararlar istinaf edilemez. 

11- Namzet üzerinde cerrahi müdahele Reich tarafından tayin olunan mütehassıs bir operatör 

tarafından hususi bir sıhhi müessesede icra edilecektir. 

Ameliyat selahiyetli makamların izni olmaksızın yapılamaz. 

Ameliyat namzedi teklif eden veya hükme iştirak eyeleyn hekim tarafından yapılamaz, 

12- Kısırlaştırma hususunda mahkeme tarafından verilen karar, -müstedinin talebi üzerine 

verilmiş olmak hali müstesna- alakadnn muhalefetine rağmen icara olunur. Mahkeme kararını 

icra ettirmeğe memur tabibin, alakadarın mukavemeti halinde polis kuwetine müracata hakkı 

vardır. 

Eğer bazı ahval ve şerait müdahelenin derekap icarasına müsait değilse mahkeme kararın. 

icrasını muvakkaten tehir edebilir. 

13- Mahkeme masrafları hükümete aittir. 

Cerrahi müdahele ücreti, mukayyet zevat için sigortalar ve başkaları için ictimai ve basiret 

ve muavenet cemiyetleri tarafından ödenir. 

14- Bu konuda zikir olunan vakalarda, kısırlaştırma ancak ameliyatta teehürün hastayı ölüm 

tehlikesine koyduğu ahvalde yapılabilir; şu kadar ki hastanın muvafakatı lazımdır. 

15- Gerek muhakeme safahatına, gerek cerrahi müdaheleye iştirak eden kimseler sırrı ifşa 

etmemekle mükelleftirler. Aksi halde cezayı nakdi ile hapis cezasına mahkum edilirler. 

Bu kanun 1934 yılı ikinci kanununun birinci gününden itibaren muteberdir. 



Süt için 

1ffi 

EK-4 

Yemesini. İçmeslnJ İstemlyen Çocuklara 

Yedirmek ve İçirmek için Ne Yapmalı? (*} 

Çocuğun yanında sütü kadehten kadehe boşaltmak, 
Renkli kadehler kullanmak, 
Bardağın dibine hoşa gidecek bir resim koymak, 
Saman sapı ile içirmek, 
Dereceli kadehle vermek, çocuk ne kadar içtiğine merak eder! 

Bulamaç, mama için Önce az vermek , 
Her övünde başka başka unla yapmak, 
Çekirdeksiz üzüm, erik ve saire ile pişirmek, 
Jelatin katmak, 

Sebze ezmesi için : · 
Kalıplara koyarak bir şekil vermek üzere soğutmak, 
Ewela az mikdar vermek, 

9:12 aylık 
olanlara: 

Her yenekte başka başka sebze esmesi yedirmek, 
Sebzeleri yolunda hazırlamak: 
Dilim dilim doğramak ve iyi pişirmek 
Tereyağı katmak, 
Türlü halinde yapmak, 
Sütlü sebze çorbası ve ezmesi pişirmek, 
Sebze salatası hazırlamak, 
Jelatin kullanarak kalıpla, şekillere sokmak, 
Sebze üzerine beyaz salça dökmek 

Yaşlanna Göre Her Övünde Çocuklara Verilecek Yiyecekler 

Sabah altıda : 6 
200:250 gram kaynamış süt 

Dokuzda: 9 
İki büyük kaşık portakal yahut üç kaşık domatis suyu 

Onda: 10 
200 gram süt ve iki kaşık unla yapdan bulamaç, mama 

ikide: 14 • 2 
İki yahut dört kaşık et suyu, yahut iki kaşık sebze çorbası veyahut yarım 
yumurta sarısı (az pişmiş), 
180:200 gram süt 

Akşam alhda: 18 
Bir iki yemek kaşığı un ve 200 gram sütle yapılmış mama (saat on dörtte 
yumurta sansı verilmişse yalnız süt) 
Günde üç çay kaşığı balıkyağı-üç derada birer kaşık 

Akşam onda : 22 
200 gram süt 
Günde üç çay kaşığı balıkyağı-üç defada birer kaşık 



12:15 aylık 
olanlarn: 

12:15 nylık 
ofanlarn: 

15:18 aylık 
ohınlara: 
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Sabah altıda : 6 
200:250 gram kaynamış süt 

Sekizde: 8 
İki çorba kaşığı portakal yahut üç çorba kaşığı domatis suyu 

Dokuz buçukta : 9''2 

200 gram kaynamış süt, biraz kızarmış ekmek veya gevrek (tereyağsız), 
bulamaç veya mamadan : 
1 :3 çay kaşığı 

Bir buçukta : 1112 

Makineden geçirilmiş tavuk, kıyıJmış dana eti veya kuzu veyahut sğır 
karaciğeri:2:3 çay kaşığı ladar- çorba içinde, yahut yumurta sansı Koyu 
sebze çorbasından 2:4 yemek kaşığı 120:180 gram süt: kızarmış ekmek 
yahut gevrek yahut bu sütten yapılmış pudink, sütlaç, Poriçten 2:3 
yemek kaşığı. 

Beş buçukta: 5112 

Dokuz boçukta verilen yemeklerin aynı. Yalnız bir veya iki yemek kaşığı 
ateşte pişmiş elma veya kabuğu soyulmuş erik. 

Onda: 22 
220 gram kaynamış süt (çocuk isterse) Bu yaştaki çocuklar günde en 
aşağı yarım kilo pastörize süt içmelidirler. Sütten tiksiniyorlarda bu miktar 
sütü mamalarına karıştınp vermeli. İlk günleri mamalardan bir kaç kaşık 
vermeli, daha sonra miktarını ziyadeleştirmeli. Balık yağı yine günde üç 
defa, bir çay kaşığı ile, Balık yığına eylülden hazirana kadar devam 
olunacak 

Kahve affı sabah yedi buçukta: 71/2 

220 gram kaynamış süt, rafadan yumurta, kızartılmış, yahut fırında 
kurutulmuş ekmek, pek az tere yağı. 

Onda: 10 

İki çorba kaşığı portakal yahut üç çorba kaşığı domatis suyu. 

on iki buçukta: 12112 

Ya, kıyılmış dana eü (1:2 yemek kaşığı) veya aynı miktarda kuzu 
külbastısı veya piliç, yahut kıydmış kuzu ciğeri veyahut rafadan yumurta. 
Ispanak, bezelye, hawç, şalgam, kabak gibi sebzelerden biri (1:2 yemek 
kaşığı) ve aynı zamanda külde pişmiş patatis (1:2 çorba kaşığı miktarı) 
Çerez gibi: Ateşte pişmiş elma, yahut sulu erik içi, veya pirinç pudingi 
(2:3 yemek kaşığı). Bir ince dilim ekmek az tereyağı. 

üçte: 15 

140:160 gram kaynamış süt 
Akşam altıda: 18 

Sabah kahve altısının aynı 210 gram kaynamış süt, ince bir dilim 
ekmek, tereyağı ile, yine üç defa çay kaşığı ile balık yağı 



14:28 nyhk 
olanlara: 
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Kahvaltı, sabah sekizde: 8 

Pirinç unu, tapyoka ve sair unlarla bulamaç (şekersiz), kaynamış 
sütle. Üç dört çorba kaşığı Yahut yalnız süt {bir bardak), az pişmiş 
rafadan yumurta, bir dilim tereyağı sürülmüş bayat yahut 
kızarmış ekmek 

Yemiş: erik, şeftali, kayısı (komposto,. ezme) elma. armut 
furunda) 

Onda: 10 

İki yemek kaşığı portakal yahut üç çorba kaşığı domatis suyu 

On iki : öğle yemeği 

Kıyılmış dana eti (2:4 yemek kaşığı dolusu), ayı miktarda kuzu 
külbastısı veya piliç, ara sıra balık veya yumurta veyahut 
karaciğer bir patatis (külde pişmiş) , 2-4 yemek kaşığı şu 
sebzelerden \)iri ve iki: ıspanak, hawç,bezelye, pancar yaptakğı, 
yeşil taze fasu)ya, şalgam, balkabağı, kereviz veya sakııkabağı. 

Sütlü puding, erik ezmesi, elma ezmesi (biraz jelatin de 
konulabilir), portakal, mandalina, bir dilim ekmek tereyağla 

Altıda: 18 

Unla veya nişasta ile yapılmış mama, bir bardak süt, tereyağı sürülmüş 
ekmek, ekmek üstüne sürülmüş kremah peynir, bisküyi, makarna, 
furunda kzıartılmış patatis, yemiş ezmesi. 

Üç defa'ada alınmak üzere üç çay kaşığı bahkyağı 

* B.Ö.Akahn: Türk Çocuğunu NasılYaşatmah? 11,İst. , 1939, Ahmed İhsanBasımevi.s.184-187. 




