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Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

 TAKDİM 
Değerli Kızılay Dostları, Kıymetli Araştırmacılar,
Arşivler bir kurumun, bir ülkenin, hatta insanlığın ortak miraslarıdır. Tozlu kutulardan çıkarılarak kamuoyunun gündemine getirilen bir belge sayfalarca yazıdan, saatlerce videodan güçlüdür. Bir sayfalık metin, tarihin bir anında belki de iki millete mensup insanlar arasında kurulan
bir bağın portresidir ve bu portre yüz yıllar sonra bile dostluk fidanına can suyu olacak kudrete
sahiptir. Tıpkı Arakan’daki Müslümanların Birinci Dünya Savaşı’nda yaralanan Osmanlı askerleri için topladıkları yardımların makbuzları gibi… Aradan geçen yaklaşık 100 yılın ardından
Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlatan Kızılay, bu makbuzları tozlu raflardan
indirdiğinde 100 yıl önceki kardeşlik yeniden canlanmıştı.
2018’de 150’nci yılını idrak eden Kızılayımız modern ve güncellenmiş arşivleriyle bir buçuk asırlık bir maziye ışık tutuyor. Koca bir cihan imparatorluğunun dağılışının şahidi, milli mücadele döneminin onurlu kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ve istikbalin yılmaz bekçisidir
Kızılay. Böyle köklü bir mazi barındırdığı nice hikâyelerle keşfedilmeyi bekliyor.
Kızılay arşivi; 1868 yılı Mecrûhîn ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti’nden Türk Kızılayı’na kadar uzanan döneme ait belgeleri içeriyor. Kızılay, savaş dönemlerinde
üstlendiği rol ve sorumlulukları nedeniyle Türk ve Dünya tarihine ışık tutacak nitelikteki tarihi
belgeleri arşivinde bulunduruyor. Kurtuluş Savaşı sırasında Eskişehir’de korunan Kızılay arşivi
1928 yılında Başkent’e getirildi, 1941 yılında ise Kızılay’ın Etimesgut’ta bulanan yerleşkesine
nakledilerek koruma altına alındı. Kızılay arşivine ilişkin ilk sistemli çalışmalar 2006 yılında başlatıldı. Gerçekleştirilen titiz çalışmalar ile Kızılay arşivi araştırmacılar arasında büyük heyecan
uyandırdı ve “Türk Kızılayı Tarih Dizisi” adı altında ardı ardına nitelikli eserler yayımlandı.
Kızılay arşivleri şimdi araştırmacılar için rahat ulaşılabilir bir hale getiriliyor. Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sosyopark) projesi kapsamında imzalanan
işbirliği protokolü ile birlikte Medeniyet Üniversitesi’ndeki değerli öğretim üyelerimiz Kızılay
arşivleri kataloğunu hazırladılar. Böylece; Kızılay arşivleri yerli ve yabancı araştırmacılar için
birincil kaynak sağlayan, zengin belge ve materyallerin daha rahat ulaşıldığı bir hazine sandığı
hüviyetine büründü.
Bu vesileyle Medeniyet Üniversitesi’nin desteğini sağlayan Prof. Dr. İhsan Karaman Hocamıza özellikle şükranlarımı sunarım. Kızılay arşivlerini bugüne kadar gözü gibi koruyan Kızılay
yöneticileri, çalışanları ve gönüllülerine de teşekkürü borç bilirim. Karanlık rafları aydınlatacak
olan tüm tarih madencilerinin gerçekleştireceği çalışmaların insan ıstırabının dindirilmesine fayda sağlayacağını ümit ediyorum.
Sevgi ve saygılarımla

Dr. Kerem KINIK
Kızılay Genel Başkanı

4

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

 PREAMBLE 
Dear Friends of Red Crescent, Dear Researchers,
Archives are the common inheritance of institutions, countries, and wider humanity. A document, found in dusty boxes and brought to the public attention, is more impactful than pages of
articles or hours of videos. One-page document might represent a portrait of an established mutual
relation between two nations during a particular period of the history. And such a historical portait
may, centuries after, remain strong enough to serve as a life line support for friendly relationships.
Just like the donation receipts of the assistance from Muslims in Rakhine to Ottoman soldiers
wounded during the First World War. A century after, Red Crescent launched an aid campaign
for Rakhinian Muslims and those receipts brought out of mothballs revived again the friendship
established 100 years ago.
Our Society, the Red Crescent, turning 150 years in 2018, has a modern and updated archive that provides an insight on the past one and a half century. Turkish Red Crescent is the witness of the dissolution of a great world empire, a honorable hero of the National Struggle Period
and the resolute guardian of Republic of Turkey and its future. Such a long-established history
awaits to be discovered and contains many stories in it.
Red Crescent Archive contains documents a long period from Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Ottoman Association to Support Wounded and Sick Soldiers) of 1868 to the Turkish Red Crescent Society. Turkish Red Crescent, given the roles and
responsibilities carried out during wartimes, preserves in its archives historical documents that
would shed light on Turkish and World history. Red Crescent Archives that was under protection
in Eskişehir during the War of Independence, has been relocated in 1928 to its Headquarters in
Ankara, from where it was later relocated in 1941 to the Red Crescent Etimesgut Campus and
protected therein. First systematic studies on Red Crescent Archives have started in 2006. Meticulous efforts on Red Crescent Archives encouraged enthusiasm among researchers and led unique
studies published one after the other under title “History of Turkish Red Crescent Series”.
Now, Red Crescent Archives becomes even more easily accessible for researchers. Following the signing of the cooperation protocol under the framework of the Social Entrepreneurship
and Social Responsibility Application and Research Center (Sosyopark) Project, distinguished
academicians at the Istanbul Medeniyet University prepared a catalogue for Red Crescent Archives. Hence, Red Crescent Archives became a treasure house, serving as a primary source for
domestic and international researchers with the rich documents and materials that can be easily
accessed via this catalogue.
I take this opportunity to extend my particular gratitude to Prof. Dr. Ihsan Karaman who
made the support of Istanbul Medeniyet University possible. I would also like to thank the Red
Crescent managers, staff and volunteers who protected and preserved these archives. I truly hope
that the studies of history miners will light up many issues contributing to alleviate the human
suffering.
Yours faithfully,
Dr. Kerem Kınık
President of the Turkish Red Crescent
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أعزائي أصدقاء الهالل األحمر ،باحثينا المبجلين:
إن األرشيف هو اإلرث المشترك للمؤسسة وللبلد بل وحتى للبشرية جمعاء .وال غرو في أن وثيقة تستخرج من العلب
المغبرة لتظهر أمام الجمهور لها أثر ال يمكن أن يضاهيه أثر كتابات طويلة الصفحات ،وال شريط فيديو يمتد على مدار ساعات
وساعات .إنها صفحة واحدة تتضمن نصا دوّن في لحظة مشهودة من التاريخ لربما مثلت صورة ارتباط بين أشخاص من
شعبين مختلفين وإن تلك الصورة لهي كافية بحد ذاتها إلحياء نبتة الصداقة بين الشعوب حتى بعد مرور مئات السنين تماما
مثلما حصل مع إيصاالت المساعدات التي جمعها مسلمو أراكان للجنود العثمانيين الجرحى خالل الحرب العالمية األولى...
فبعد مرور حوالي  100عام على ذلك ولما أزاح الهالل األحمر الغبار عن هذه الوثائق مع إطالقه حملة لجمع المساعدات
لمسلمي أراكان أذكت تلك الوثائق روح األخوة وبعثتها في النفوس من جديد ،تماما كما كانت قبل  100عام خال.
ماض
إن هاللنا األحمر الذي بلغ في عام  2018عامه الخمسين بعد المئة يمتلك أرشيفا عصريا مح ّدثا يسلط الضوء على
ٍ
يمتد على مدى قرن ونصف القرن من الزمن .فالهالل األحمر شاهد على انهيار إمبراطورية كبيرة حكمت العالم ،وهو بطل
مشرف من أبطال النضال الوطني ،وحارس ال يقهر من حراس الجمهورية التركية ومستقبلها ...إن ماضيا عريقا كهذا مليء
بالحكايا والقصص التي تنتظر من يكتشفها.
يمتلك أرشيف الهالل األحمر وثائق ترجع إلى الفترة الممتدة من تأسيس "جمعية إغاثة الجنود الجرحى والمرضى
العثمانيين" عام  1868ولغاية الهالل األحمر التركي .ويتضمن أرشيف الهالل األحمر وثائق تاريخية من شأنها أن تلقي
الضوء على التاريخ التركي والعالمي نظرا للدور الهام والمسؤوليات العظام التي اضطلع بها خالل فترات الحروب .أثناء
حرب االستقالل حُفظ أرشيف الهالل األحمر في مدينة "إسكي شهير" وتم جلبه إلى العاصمة عام  1928ثم نقل في عام
 1941إلى مركز تابع له في "إتي مسغوت" وحُفظ هناك .أما أول عمل منهجي تناول أرشيف الهالل األحمر فقد انطلق عام
 2006وقد أثارت هذه األعمال الدؤوبة حماسة كبيرة لدى الباحثين في أرشيف الهالل األحمر وأخذت المؤلفات القيّمة بالظهور
الواحدة تلو األخرى تحت اسم "سلسلة تاريخ الهالل األحمر".
لقد أصبح الوصول إلى أرشيف الهالل األحمر حاليا متاحا للباحثين بسهولة .بموجب اتفاقية التعاون المبرمة في إطار
مشروع "سوسيو بارك" (مركز البحوث التطبيقية في مجاالت التعاون االجتماعي) أعد أعضاء هيئة التدريس الموقرون في
جامعة إسطنبول الحضارية كتيبا ألرشيف الهالل األحمر .وهكذا أصبح أرشيف الهالل األحمر بمثابة صندوق كنز يشكل
مصدرا أساسيا للباحثين المحليين واألجانب مع إمكانية الوصول بسهولة أكثر إلى الوثائق والمواد الغنية التي يزخر بها.
وإنني بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى البروفيسور د .إحسان كارامان خاصة على ما وفره من دعم من
جامعة إسطنبول الحضارية لهذا اإلنجاز .كما أود أن أشكر مدراء الهالل األحمر وموظفيه والمتطوعين الذين حافظوا على
أرشيف الهالل األحمر حتى اآلن كحفاظهم على أعينهم .ولكم أتمنى أن تسهم جميع األعمال التي سيقوم بها "عمال مناجم
التاريخ" إلضاءة الرفوف المعتمة في الحد من معاناة اإلنسانية.
مع خالص المحبة واالحترام

د .كرم قنق
رئيس جمعية الهالل األحمر
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 TAKDİM 
Arşivler, milletlerin ve devletlerin bir nev’i hafızası olma özelliğini gösterirler. Bu hafıza,
milletlerin geçmişleriyle gurur duymalarının yanında, gelecek ile ilgili sorumluluk ve görev bilincini sürekli olarak hatırlamalarında bir mihenk taşıdır. Ülkemiz ve milletimiz bu açıdan zengin
bir kaynağa sahiptir. Zengin arşiv kaynağımızın bir parçasını da Kızılay arşivi oluşturmaktadır.
Kızılay arşivi, 1868 yılında kurulan Mecrûhîn ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti’nden günümüze kadarki dönemi kapsayan belgeleri ihtiva etmektedir. Arşiv, Kızılay’ın
savaş dönemlerinde üstlendiği rol ve sorumlulukları yanında, doğal afetler gibi insanların yardıma muhtaç olduğu dönemlerdeki faaliyetlerini içeren belgeleri de barındırmaktadır. Bu yönü ile
sağlık hizmetleri tarihi, sivil toplum tarihi, sosyal yardım tarihi, savaş tarihinin insani boyutuna
dair Türk ve Dünya tarihine ışık tutacak nitelikteki belgeleri bünyesinde bulundurmaktadır.
Elinizdeki eser askeri, siyasi, iktisadi ve toplumsal açılardan, hem ülkemiz hem de dünya
tarihi açısında bir kırılma ve dönüşüm döneminin başlangıcı olarak kabul edeceğimiz Birinci
Dünya Savaşı’nda Türk Kızılayı’nı ele almaktadır. Eser Türk Kızılayı’nın Birinci Dünya Savaşı
süresinde Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu kıt kaynaklarla ortaya koyduğu büyük başarısının
hikâyesini anlatmaktadır. Bu başarı sadece Osmanlı coğrafyası içinde değil, aynı zamanda gönül
coğrafyamız olarak adlandırabileceğimiz yerlerde de yankı bulmuştur. Bu yankı, bazen uzak yerlerden cephede savaşan Mehmetçik için gönderilen maddi değeri az, fakat manevi değeri büyük
bir yardım şeklinde; bazen de Mehmetçiğin muzaffer olması için yapılan makbul bir dua şeklinde
olmuştur. Bu gönül bağı, bizden uzak olan coğrafyaları yakınlaştırmak için bir köprü vazifesi
görmektedir.
Türk Kızılayı Arşivinde yer alan yüzbinlerce belgeden bir demet sunan bu çalışma, milletimize, geleceğin ancak geçmiş ile kaim olacağını ve Kızılay’ın bizi biz yapan değerlerden biri
olduğunu göstermektedir.
Kitabın hazırlanmasında özveri ile çalışan ve bilimsel katkı yapan üniversitemiz mensubu
öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilgin Aydın’a, Prof. Dr. Recep Karacakaya’ya, Prof. Dr. Zekai Mete’ye,
Prof. Dr. Hamdi Genç’e, Doç. Dr. Faruk Bal’a bu kalıcı eserin ortaya çıkmasını sağlayan Türk
Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz’a ve
onların şahsında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğüne şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı
sunuyorum.
Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
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 PREAMBLE 
Archives have the feature of functioning as the memory of nations and states. This memory
is a distinctive sign of pride, felt out of one nation’s history, and beyond that it is a cornerstone in
terms of being reminded to take up the responsibility and sense of mission for the nation’s future.
Our country and our nation have a rich source in this respect. And, part of this rich archive resource is the Turkish Red Crescent Archive. The Archive contains the documents of a long period
between 1868, starting from the year Turkish Red Crescent was founded under the name of Mecrûhîn ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti till now. The documents featured in
the Archive reveal the role and responsibility undertaken by the Turkish Red Crescent during the
war-time, and also the activities conducted by the National Society at times of natural disasters.
In this regard, the Archive includes the documents, which can shed a light on the Turkish history
and the World history in the following respects: the history of health services, the history of civil
society, the history of social welfare, and the humanitarian aspect of the history of war.
This study researchs the Turkish Red Crescent during the First World War, which can be
considered as a milestone for the period in which our country’s history and World history faced
a breaking point, from a political, economic, military and societal point of view. This study provides an account of the success stories of the Turkish Red Crescent during the First World War,
with the limited resources the Ottoman State had at that time. The echoes of this success can be
heard not only within the limits of Ottoman geography but also in the geography, to which we are
connected through our hearts. This echo sometimes took the shape of a small amount of donation, which was sent from distant places to the Ottoman soldiers fighting in the frontlines, but that
possesses an indispensable moral value; and sometimes it was in a prayer made with a goodwill
for the victory of Ottoman soldiers. This heart connection functions as a bridge bringing distant
places closer to each other.
This work, which presents select documents among hundred of thousands documents contained in the Turkish Red Crescent Archive, demonstrates that the future can exist only together
with the past and that the Turkish Red Crescent itself is an important value that defines us.
I would like to express my gratitude personally, and on behalf of our University, to the
members of staff at our university Professor Recep Karakaya, Professor Zekai Mete, Professor
Hamdi Genc, Associate Professor Faruk Bal for their commitment and academic contributions,
and I would like to thank to Turkish Red Crescent General Directorate, President of the Turkish
Red Crescent Society, Dr. Kerem Kinik and the Vice President of the Turkish Red Crescent Society, Dr. Naci Yorulmaz for their support throughout the process of publishing a historical study
like this.
Professor M. İhsan KARAMAN
Chancellor, Istanbul Medeniyet University

8

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı



تقديم



ال تجد األمم وال الدول أمينا على ذاكرتها الحضارية أوفى من األرشيف ،فما هذه الذاكرة إال مبعث فخر لألمم بماضيها المجيد
من جهة ،ونبراس يذكرها على الدوام بمسؤوليتها إلدراك واجباتها في المستقبل من جهة أخرى .إن لدى بلدنا وأمتنا مصادر
ثرية للغاية في هذا الصدد ،وال شك أن أرشيف الهالل األحمر ،هو أحد تلك المصادر ،حيث يحتوي أرشيف الهالل األحمر
الذي تأسس عام  1868تحت مسمى (جمعيه إغاثة الجنود الجرحى والمرضى العثمانيين) ،على وثائق تعود إلى الفترة الممتدة
ما بين ذلك التاريخ ويومنا هذا .وباإلضافة إلى الدور البارز للهالل األحمر في زمن الحروب ،والمسؤوليات التي اضطلع
بها آنذاك ،يتضمن األرشيف أيضا وثائق عن أنشطته خالل األوقات الحرجة التي احتاج فيها الناس إلى المساعدة العاجلة،
كالكوارث الطبيعية على سبيل المثال  ..حيث يركز هذا الجانب من األرشيف ،على تاريخ الخدمات الصحية ،وتاريخ المجتمع
المدني  ،وتاريخ المساعدات االجتماعية  ،والبعد اإلنساني لتاريخ الحروب ،وتلقي وثائقه الضوء على تاريخ تركيا والعالم
.بأسره
يتناول الكتاب الذي بين أيديكم ،مسيرة الهالل األحمر التركي أثناء الحرب العالمية األولى ،التي يمكن اعتبارها نقطة تحول
كبرى في الجوانب العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،في كل من بلدنا وفي تاريخ العالم .حيث يطلعنا هذا الكتاب
على قصة النجاح الكبير الذي حققه الهالل األحمر التركي بالرغم من شح موارد الدولة العثمانية خالل الحرب العالمية األولى.
ولم يتردد صدى هذا اإلنجاز ضمن الجغرافيا العثمانية فحسب ،بل تعداه في ذات الوقت إلى الجغرافيا الصديقة التي تربطها
بها أواصر المحبة أيضا .ولربما تمثل هذا الصدى في بعض األحايين ،بأشياء بسيطة من حيث قيمتها المادية ،عظيمة من حيث
قيمتها المعنوية ،كانت ترسل من أماكن نائية ،لتصل إلى جنودنا البواسل الذين يحاربون على خطوط الجبهات ،أو قد تكون
دعاء خالصا إلى المولى عز وجل ،كي ينصرهم على األعداء نصرا مؤزرا .وبذا أصبح الهالل األحمر جسرا يقرب برباط
.المحبة ،الجغرافيا البعيدة عنا إلينا ،ويتغلب على بعد المسافات
تشير هذه الدراسة التي قدمت لنا باقة من آالف الوثائق الموجودة في أرشيف الهالل األحمر التركي ،إلى أن مستقبل األمة ال
.يستقيم أوده إال باستناده على الماضي ،وأن الهالل األحمر التركي ،هو واحد من تلك القيم التي جعلتنا على مانحن عليه اليوم
وإنني أعرب عن امتناني العظيم ،لجميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعتنا ،الذين عملوا بكل التفاني وقدموا مساهماتهم
العلمية القيمة إلعداد هذا الكتاب ،وهم البروفيسور الدكتور "بيلغين آيدن" و البروفيسور الدكتور "رجب كاراجا كايا" ،و
األستاذ المساعد " فاروق بال"،البروفيسور الدكتور "حمدي غينتش"البروفيسور الدكتور" زكائي مته" لدعمهم ظهور مثل هذا
العمل الخالد إلى النور .كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل باسمي شخصيا وباسم جامعتي إلى رئيس الهالل األحمر التركي الدكتور
"كرم كنك" ،وإلى نائب رئيس الهالل األحمر التركي ،الدكتور ناجي يورولماز ممثلين عن المديرية العامة للهالل األحمر
.التركي

البروفيسور الدكتور محمد إحسان كارامان
رئيس جامعة إسطنبول الحضارية
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 ÖNSÖZ 
İnsanlığın yüzyıl önce yaşadığı ve sonuçları itibariyle acı bir tecrübe olan Birinci Dünya
Savaşı’nın etkileri sadece savaşılan cephelerle sınırlı kalmamış, cephe gerisindeki insanların günlük yaşamlarını da etkilemişti. Şiddetli savaş koşullarında milyonlarca insan hayatını kaybetmiş
ve devletlerden bazıları tarih sahnesinden çekilirken yerlerini yeni devletlere bırakmışlardı. Bu
büyük savaşın beraberinde getirdiği acıların dindirilmesinde Kızılay önemli sorumluluklar üstlendi. Öyle ki Kızılay yaralı ve esir askerlerimizin tedavi, sevk ve idaresinin tek sorumlusuydu.
Kızılay savaş süresince kurduğu hastaneler ve yaptığı yardımlarla bir yandan maddi acıların dinmesine yardım ederken, diğer taraftan savaşın farklı cephelerinde düşman kuvvetlerle
savaşan Osmanlı askerlerinin aileleriyle irtibat kurmalarında rol oynayarak cephe ile aileler arasında köprü oldu. Milletimizin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde Kızılay’ın maddi ve manevi
destekleri tarihimizin en büyük kahramanlıklarından biridir.
Haziran 1868’de, “Mecrûhîn ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Yaralı
ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti)” adıyla kurulan Kızılay bugün 150 yıllık bir maziye sahiptir.
Elinizdeki bu kitap, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kızılay’ın savaş cephelerinde ve cephe gerisindeki faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası alandaki girişimlerini, Osmanlı İmparatorluğu sınırları
dâhilinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslüman ve gayrimüslimlerin Kızılay’a yaptığı
yardımları, ayrıca Kızılay’ın hem savaşılan ülkelere esir düşen Osmanlı askerleri için yaptıklarını
hem de düşman ülkelerin Osmanlı topraklarındaki savaş esirleri için yaptığı girişimleri ortaya
koyuyor.
Kitapta Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden Kızılay’ın Birinci
Dünya Savaşı yıllarında yapmış olduğu faaliyetleri içeren bazı örnek belgelerin Osmanlıca asılları ile Türkçe transkriptleri; Türkçe, İngilizce ve Arapça özetleri yer alıyor. Eserin bu haliyle sunulmasından maksadımız okuyucunun, zengin bir arşiv koleksiyonuna sahip olan Kızılay Arşivi’ne
dair fikir sahibi olmasıdır. Çünkü arşivde yerli ve yabancı araştırmacıların istifadesine sunulan
çok çeşitli ve değerli arşiv malzemeleri bulunmasına karşın, Kızılay Arşivi’ni tamamı ile tanıtan
yayınların sayısı sınırlıdır. Bu çalışma ve devam yayınlarının bu boşluğun doldurulmasına büyük
katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Kızılay Arşiv Kataloğu yayın dizisinin ortaya çıkmasına öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık başta olmak üzere Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz’a, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan’a ve İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman’a, yayına hazırlanmasında emeği geçen Arşiv Yönetimi Müdürü Mehtap Baykal Yeşilyurt ve Arşiv Yönetimi Müdürlüğü çalışanları Hande
Uzun Külcü, Recep Can, Esra Oğuztürk ve Ülkü Doğan’a teşekkür ederiz.
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 FOREWORD 
The impact of the First World War, a tragic experience for humanity, was not only limited
to those in the battlefields, but it also had implications for the daily lives of the civilians behind
the frontlines. During harsh conditions of the war, millions of people lost their lives and some of
the ancient states had to come off the stage of history and left their place to the new states. Turkish
Red Crescent played a significant role in alleviating the physical and moral suffering occured as a
consequence of the First World War. Indeed, the Turkish Red Crescent was the only one in charge
for conducting medical treatments to our wounded and prisoner soldiers.
While the Turkish Red Crescent helped to alleviate the physical suffering of sick and wounded in its field hospitals and provided humanitarian assisatance during the war on one hand, it has
also functioned as a bridge in terms of enabling the communication between the Ottoman soldiers
fighting with the enemy in various fronts, and their families, on the other. The material and moral
support of the Turkish Red Crescent, during a period in which our nation was going through the
ring of fire, is one the greatest valour of our history.
Turkish Red Crescent, which was founded on 11 June 1868 under the name “Mecrûhîn ve
Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” (Association to Support Wounded and Sick
Soldiers), has a legacy of 150 years now. This book discloses the activities of the Turkish Red
Crescent both on the frontlines and behind the frontlines, its enterprises at domestic and international levels, the relief donated to Turkish Red Crescent by Muslims and Non-Muslims living on
Ottoman soil and various states around the world, the efforts of the Turkish Red Crescent with
regards to the captured Ottoman soldiers in the enemy states, and also the prisoners of war held
on Ottoman soils.
You will find some exemplary documents, which were inherited to Repubic of Turkey from
Ottoman Empire and which include the activities of the Red Crescent during the First World War,
in this book in their original Ottoman format and in Turkish transcripts; also, the Turkish, English
and Arabic compendium version of these documents are included in this work. In this respect,
our attempt by publishing this book is that the reader will have a conceptual knowledge about the
Red Crescent Archive, which has a rich content. Because, although there are many indispensable
materials in this archive, which is accessible for local and international researchers, the number
of publications that promote the Red Crescent Archive as a whole has been limited. We hope to
contribute to fill this gap to some extent.
We would like to express our gratitude to, firstly, the President of the Turkish Red Crescent
Society, Dr. Kerem Kinik, for his pioneering support and contributions at every stage during the
publication of the Turkish Red Crescent Archive Catalogue Series and to the Vice President of the
Turkish Red Crescent Society, Dr. Naci Yorulmaz, Director General of the Turkish Red Crescent
Dr. Ibrahim Altan, and to Professor M. Ihsan Kahraman, Chancellor of Istanbul Medeniyet University. We would also like to thank to Turkish Red Crescent Archive Manager Mehtap Baykal,
the staff at the Archive Management Hande Uzun Kulcu, Recep Can, Esra Oguzturk and Ulku
Dogan.
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تمهيد



لم تقتصر اآلثار المريرة للحرب العالمية األولى التي عاشتها البشرية قبل قرن من الزمن على جبهات القتال فحسب ،بل
أثرت على الحياة اليومية للناس وراء خطوط التماس أيضا .بسبب هذه الحرب الطاحنة توفي الماليين من البشر وتخلت بعض
الدول القديمة في العالم عن مكانها في مسرح التاريخ لتبرز دول أخرى .وفي خضم هذه الحرب الشرسة تبوأ الهالل األحمر
التركي مكانة بارزة في تخفيف وطأة اآلالم التي تسببت بها الحرب وكان هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن معالجة ونقل وتدبير
شؤون جنودنا الجرحى واألسرى.
قام الهالل األحمر خالل فترة الحرب بإنشاء المستشفيات وتقديم المساعدات لتخفيف المعاناة المادية للناس من جهة،
وأصبح كذلك ،صلة الوصل بين الجنود العثمانيين الذين حاربوا قوات العدو في مختلف جبهات القتال وعائالتهم من جهة
أخرى .إن المساعدات المادية والمعنوية التي قدمها الهالل األحمر لشعبنا في فترة كان يمر خاللها بمرحلة عصيبة لهي من
أكبر البطوالت التي شهدها تاريخنا.
يمتد تاريخ الهالل األحمر التركي الذي تأسس في شهر حزيران/يونيو من عام  1868تحت اسم "جمعية إغاثة الجنود
الجرحى والمرضى" إلى  150سنة مضت .يتناول هذا الكتاب الذي بين أيديكم أنشطة الهالل األحمر التركي في جبهات
الحرب وخلف تلك الجبهات خالل سنوات الحرب العالمية األولى ومبادراته الوطنية والدولية والتبرعات التي تلقاها من
الرعايا المسلمين وغير المسلمين الذين كانوا يعيشون في الدولة العثمانية أو في أنحاء العالم المختلفة .كما يكشف كذلك عن
مبادرات جمعية الهالل األحمر في مساعدة األسرى العثمانيين الذين اعتقلوا في الدول المعادية ومبادراته لمساعدة سجناء
الحرب الموجودين من تلك الدول ضمن األراضي العثمانية.
يتضمن هذا الكتاب بعض النماذج عن الوثائق الشاهدة على فعاليات الهالل األحمر خالل سنوات الحرب العالمية األولى
والذي انتقل من الدولة العثمانية إلى عهد الجمهورية التركية حيث يعرض بعض النسخ األصلية للوثائق العثمانية إلى جانب
كتابتها باألحرف التركية مع ملخص عنها باللغات التركية واإلنجليزية والعربية .نهدف من تقديم الكتاب بهذه الطريقة إلى
إطالع القارئ على أرشيف الهالل األحمر الحاوي على مواد غنية للغاية فهناك مجموعة هائلة من المحفوظات األرشيفية
القيّمة التي تفيد الباحثين المحليين واألجانب بيد أن المؤلفات التي تعرّف بمجمل أرشيف الهالل األحمر محدودة ونحن على ثقة
بأن هذا العمل وما سوف يليه من أعمال أخرى ستسهم بشكل كبير في سد هذه الفجوة.
وإننا نتقدم بالشكر الجزيل لكل من قام بدور ريادي وساهم في ظهور سلسلة منشورات دليل أرشيف الهالل األحمر إلى
النور وعلى رأسهم كل من الرئيس العام للهالل األحمر التركي الدكتور كرم قنق ،نائب رئيس الهالل األحمر التركي د.
ناجي يورولماظ ،المدير العام للهالل األحمر د .إبراهيم ألتان ،عميد جامعة اسطنبول الحضارية البروفيسور د .محمد إحسان
كارامان .كما نود أن نشكر أيضا مديرة إدارة أرشيف الهالل األحمر مهتاب بايكال يشيل يورت وموظفي مديرية إدارة
األرشيف هاندة أوزون كولجو ،رجب جان ،إسرا أوغوزتورك وأولكو دوغان إلسهاماتهم في إعداد هذا العمل للنشر.
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 Giriş* 
19. yüzyılın sonunda, savaşta yaralanan askerlere yardım amacı ile kurulan Türk Kızılayı,
o günden günümüze kadar varlığını devam ettirerek, savaşta ve barışta, renk, dil ve din farkı
gözetmeksizin ve karşılıksız olarak insanlığın hizmetinde oldu. Türk Kızılayı, kurulduğu günden
itibaren hem yurt içinde hem de yurt dışında tabii afetler, salgın hastalıklar, savaşlar başta olmak
üzere ihtiyaç duyulan bütün ortamlarda ve felaket anlarında hazır bulunmaya çalıştı. Bu yüzden
de Türkiye’de Osmanlı’dan günümüze tevarüs ederek varlığını koruyabilen en köklü kuruluşlar
arasında yer almayı başardı.
Uluslararası yardım kuruluşlarının ortaya çıkışı 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanır.. Jean
Henry Dunant isimli bir İsviçreli, 1859 yılında, Solferino’da, Fransız ve İtalyan kuvvetlerinin
Avusturya ordularına yenilgisi ile sonuçlanan savaşın kanlı çarpışmalarını savaş alanında izlemiştir. Dunant’ın, tanık olduğu dehşet verici hadiseleri 1862 yılında “Bir Solferino Hatırası” adlı
eserinde yayınlaması, uluslararası bir yardım kurumunun temellerinin atılmasının başlangıcı olur.
Dunant, 300.000 insanın çarpıştığı Solferino Savaşının insanlık onuruna yakışmayan tablosunu resmettiği “Bir Solferino Hatırası” kitabında, amacı harp yaralılarını tedavi etmek olan
bir derneğin kurulmasını önerir.di. Önerisi, yaralı ve hasta askerlerin milliyet farkı gözetilmeden
yetişmiş sağlık personeli tarafından tedavi edilmesini, tedavi merkezlerinin uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınarak saldırılardan uzak tutulmasını, savaşanlara insani yardım sağlanması
konularını kapsamaktaydı.
İlgiyle okunan bu kitaptaki ilkeler birçok Avrupalı devlet adamının beğenisini kazandı. Bu
beğeni bir yardım kuruluşu kurulması düşüncesini kuvveden fiile çıkardı. İlk olarak Cenevre’de
askeri yaralılara yardım amacıyla Kızılhaç’ın temelleri atıldı. Bu girişim farklı yerlerde ulusal
yardım dernekleri kurulmasına öncülük etti. 26-29 Ekim 1863’te birçok ülkeden doktor ve memurların katılımıyla gayrı resmî olarak yapılan toplantıda konunun ayrıntıları görüşüldü ve resmi
yetkililerin katılacağı uluslararası bir kongre toplanması kararlaştırıldı. Kongrenin amblemi olarak Dr. Aplla’nın önerdiği haç işareti benimsendi.
1863’teki bu ilk adım, Ulusal Kızılhaç Derneklerinin kurulmasının yolunu açtı ve ardından da 1864 yılında Birinci Cenevre Konvansiyonu’nun toplanmasını sağladı. Belçika, Danimarka, Fransa, Hess**, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Prusya, İsviçre, Wurtemberg, Amerika
Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Saksonya ve İsveç temsilcilerinin oluşturduğu tam yetkili
bir komisyon, İsviçre Federal Hükümetinin öncülüğünde Cenevre’de bir araya geldi. Toplantıda, uluslararası yardım dernekleri kurulması, savaş anında ulus ayrımı yapılmaksızın yaralıların
toplanıp bakılmaları, sahra hastanelerinin, sağlık personelinin, gönüllü yardımcıların, yaralıların
saldırmazlık çerçevesi içinde kalmaları görüşüldü. Bu toplantıda öncü ve ev sahibi ülke olan
İsviçre’nin ulusal bayrağının tersi, beyaz üzerine kırmızı haç bulunan Kızılhaç işareti amblem
olarak kabul gördü. Bu ilkeler, 22 Ağustos 1864 tarihinde Cenevre sözleşmesi ile resmileştirildi.
Cenevre Sözleşmesine katılım büyük oldu. Bu sayede birçok ülke Kızılhaç Derneği kurdu.
Bu dernekler faaliyetlerini savaş alanları ile de kısıtlamayıp barış dönemlerinde de salgın hastalıklar ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda insanlığa yardım görevlerini üstlendi.
*

Bu bölümde Kızılay’ın Tarihi ile ilgili bilgiler, Seçil Karal Akgün ve Murat Uluğtekin’in Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a isimli
kitaplarından ve Kızılay’ın internet sitesinde yer alan Dünya’nın İlk Kızılay’ı, Dünyaya Hilali Armağan Eden Kızılay başlıklı
tanıtım yazısından yararlanılmak suretiyle yazılmıştır.

**

Alman birliğinin sağlanmasından önceki şehir devleti
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Osmanlı Devleti, ilk Cenevre Konvansiyonu’na delege göndermemişti. Fakat Devlet, 5
Temmuz 1865 tarihinde sözleşmeyi imzaladı. Osmanlı Devleti, 1867 yılında Paris’te toplanan ilk
Uluslararası Kızılhaç Kongresi’ne, Macar asıllı Dr. Abdullah Bey’i ile katıldı. Dr. Abdullah Bey
bu toplantıda kuruluşun daimi üyeliğine seçildi. Dr. Abdullah Bey’in ısrarlı girişimleri sonunda
Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa ve Kırımlı Dr. Aziz Bey’in çabalarıyla 11 Haziran 1868’de, Tıbbiye Nazırı Marko Paşa’nın başkanlığında “Mecrûhîn ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet
Cemiyeti (Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti)” kuruldu. Kuruluşu izleyen süre içinde
cemiyet pek faal olamadı. Kuruculardan Dr. Abdullah Bey’in kişisel gayretleriyle kısa bir süre
çalışmalar yürüten bu cemiyet, onun ölümünden sonra yeterince ilgi görmemesi nedeniyle 1874
yılında dağıldı.
İki yıl süren sessizliğin ardından cemiyetin yeniden örgütlenmesini sağlayan gelişme, Osmanlı–Rus Savaşı oldu. Osmanlı–Rus Savaşı’nda Rus kuvvetlerinin ilerleyişi karşısında Osmanlı
orduları büyük kayıplar verdi. Savaşta yaralı askerlere yetişmede yetersiz kalınmaktaydı. Yetersizliğin kavranması, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin tekrar hayata geçirilmesinde büyük etken oldu.
11 Haziran 1868 tarihinde Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan ve
dünyanın ilk Kızılay’ı olan cemiyet, 14 Nisan 1877'de Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını
alarak çalışmalarına başladı. Cemiyet özellikle Osmanlı–Rus Savaşı’nın Plevne cephesinde varlığını gösterdi. Bölgeye gönderilen 2 operatör doktor başkanlığındaki 50 doktor, Plevne müdafaası
sırasında 4000’e yakın hasta ve yaralıya baktı. Yine Hilal-i Ahmer tarafından cephe gerisinde 9
gezici hastane, İstanbul’da 4 ilk yardım istasyonu kuruldu ve buralarda da 25 bin yaralı ve hastaya
bakıldı.
Osmanlı–Rus Savaşı’nın ardından Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin 1897 yılında başlayan Osmanlı-Yunan Savaşı’na kadar faaliyet açısından suskun kaldığını görüyoruz. Savaş başlayınca
Sadrazamlık emri ile göreve çağrılan Hilal-i Ahmer, yaralı ve hasta askerlerin İstanbul’a getirilmesi için iki hastane vapuru kiraladı. Ayrıca orduya askerler için gerekli sağlık malzemesi ve
kinin başta olmak üzere ilaç sağlayarak devlete yardımcı oldu.
Kızılhaç hareketinin amblem olarak benimsediği kızıl haçın, din ve mezhep farklılıklarının üstünde olduğu çok kereler dile getirilmiş olsa da, bu sembol Hristiyanlığı çağrıştırdığından,
Müslümanlar arasında rahatsızlığa sebep olduğu ve bu nedenle Cemiyet’in başlangıçta gerekli
ilgiyi görmediği dile getirilmekteydi. 12 Ağustos 1876 İstanbul toplantısında, cemiyet’in ilk kuruluş adımları atılırken sembolün “Haç” olmasının, Müslümanların dini hassasiyetlerine uygun
olmayacağı dile getirilerek, sembol olarak “Hilal” kabul edilmişti. Seçilen amblem, Dr. Besim
Ömer Paşa tarafından ilk olarak 1907 yılında Londra’da yapılan toplantıda önerildi. Bu toplantıda
“Haç” yerine “Hilal” kullanılmasına olumlu yaklaşılmakla birlikte bu isteğe resmi bir yaklaşım
getirilemedi. Kırmızı Hilal sembolü, Dr. Besim Ömer Paşa tarafından Londra’dan sonra Lahey
Konferansı’nda da önerildikten sonra, 10 Mayıs 1912’de toplanan 9. Washington Salib-i Ahmer
Konferansı’nda resmen bütün devletler tarafından onaylandı.
Bugün Uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketinin etkin bir üyesi olan Türk Kızılayı, 1868
yılında dünyadaki ilk Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak kuruldu. Osmanlı İmparatorluğunun en zor
döneminde askerlere yardım amacıyla kurulan Hilal-i Ahmer, uluslararası harekete “kızıl ay”
amblemini de kazandırdı. Böylece Hilal’i dünyaya armağan eden kurum oldu. Cemiyet, 1923'de
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947'de Türkiye Kızılay
Derneği" adını aldı. Kuruluşa "Kızılay" adını, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk verdi.
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KIZILAY ARŞİVİ
Milletler sahip oldukları tarihi miras ile diğer milletlerden farklılıklarını ortaya koyarlar.
Tarihi mirasın önemli bir parçasını da arşivler, kütüphaneler ve milletin hafızasının taşa ve mermere yansıması olan tarihi eserler oluşturur. Milletlerin millet olma vasfını taşımasında ve bunu
sürdürmesinde de tarihi mirasın büyük ehemmiyeti ve yeri yardır. Bir milletin ve devletin hafızasının yazıya, belgeye veya bir eşyaya yansımasının ürünü olan arşivler geçmiş ile bugün arasında
bağlantı kurma gibi önemli bir fonksiyonu ifa ederler. Arşivler, devletin ve bireylerin hakları ile
milletlerarası ilişkileri belgeler ve korurlar. Bir sorunun teşhis ve tedavi edilmesi için yol gösterirler. Arşivler ait olduğu dönemin örf ve adetlerini, hukuki uygulamalarını, sosyal yapısını, kurumlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri ortaya koyarlar. Ayrıca arşivler sahip oldukları bu özellikleri
ile de bilimsel çalışmaların daha doğru ve objektif yapılmasına da imkân verirler.
Çağımızda ülkelerin büyük bir kısmı milli hafıza olarak nitelendirilen ve bugün ile dün
arasındaki irtibatı kuran arşivlere önem vermekte ve bunu milli bir görev olarak addetmektedir1.
Arşivlerin zengin bir tarihi mirasa sahip olan Türkiye için de büyük önem taşıdığında şüphe
yoktur. Türkiye açısından arşivlerin iki boyutu vardır; birincisi Osmanlı’dan devraldığı zengin
arşiv malzemesi nedeni ile dünyanın sayılı arşiv malzemesine sahip ülkelerinden biri olmasıdır.
İkincisi ise Osmanlı Devleti sonrasında onun toprakları üzerinde bugün bağımsız devletler olarak
varlıklarını sürdürmekte olan kırka yakın devlete ait arşiv belgelerine de ev sahipliği yapmasıdır.
Türkiye’de bugün başta devlet arşivleri ve kurumsal arşivler olmak üzere çok sayıda kurum, zengin arşivleri ile ülkemizin ve milletimizin birikiminin, geçmişteki Türk ve İslam dünyası
ile insanlığa yaptığı hizmetinin ve değerlerinin gün ışığına çıkması için çaba göstermektedirler.
Ülkemizde zengin arşiv malzemesine sahip olan kurumlarımızdan biri de Kızılay’dır. Bir
asrı aşan bir geçmişe sahip olan Kızılay bu yolculukta, ülkemiz ve dünya tarihine tanıklık eden,
geleceğe ışık tutacak binlerce bilgi, belge ve objeyi Kızılay Arşivi’nde muhafaza etmektedir. Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Kızılay, aynı zamanda ülkemizin en önemli kurum
arşivlerinden birisine de sahiptir. Kızılay, köklü tarihimizle duyduğu gururu, bu tarihin oluşmasında en büyük paya sahip bağışçılar ile ve bu köklü kurumun gerçek sahibi olan halkımızla arşivi
aracılığıyla paylaşıyor.
Kızılay 150 yıldır, yurt içinde ve dışında, savaşlarda, mübadele yollarında, depremlerde,
yüzlerce afet bölgesinde, açlık ve yoksullukla mücadele eden topraklarda, insanlığın hizmetinde
insani yardım çalışmaları yürütmektedir.
Kızılay arşivi, 1868 yılında kurulan Mecrûhîn ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet
Cemiyeti’nden günümüze kadarki dönemi kapsayan belgeleri ihtiva etmektedir. Arşiv, Kızılay’ın
savaş dönemlerinde üstlendiği rol ve sorumlulukları nedeniyle, Türk ve Dünya tarihine ışık tutacak nitelikteki tarihi belgeleri bünyesinde bulundurmaktadır. 1868 yılında Cemiyetin kurulmasını
takiben, Türk-Yunan Savaşı ile başlayan, ardından Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ile devam eden ve Kurtuluş Savaşı’yla son bulan döneme ait binlerce belge Kızılay arşivinde
yer almaktadır. Cephelerde ve cephe gerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, yurt içi ve yurt dışı
çalışmalar ve ilgili kurumlarla yapılan işbirlikleri, Hilal-i Ahmer’in sosyal hayata katılımı gibi
konular bu dönemin incelenmeye değer kesitlerinin en önemlilerinden sadece bir kaçıdır.
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, cemiyetin adım adım sosyal ve ekonomik hayata katılımı ve yükselen ivmesinin yanı sıra ülkemizin yardımlaşma kültürü, bireylerin sosyal yaşama
katılımı, uluslararası ilişkileri, sağlık alanındaki gelişmeler, afetlerin seyri, kadın ve gençlik çalışmaları da arşivimizden takip edilebilir. Kızılay arşivi, Kızılay’ın bugün olduğu gibi kurulduğu ilk andan itibaren, insani yardım alanında iz bırakan ve toplumumuzun tüm bireylerine “Biz
1 İsmet Binark, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, T.C Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Yayın no:3, Ankara 1980, s.11.
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Oradaydık” gururunu yaşatan iyilik çalışmalarını sunmanın yanı sıra ülkemizin tarihine tanıklık
etmektedir.
Kızılay, tarihe tanıklık eden belgelerini, belirli bir süre Eskişehir’de muhafaza ettikten sonra 1928 yılında Ankara’daki Kızılay Genel Merkez binasına nakletmiştir. İlerleyen yıllarda daha
geniş bir yere ihtiyaç duyulması sebebi ile 1941 yılında Kızılay Etimesgut yerleşkesinde arşiv kurulmuştur. Köklü tarihine ilk andan itibaren sahip çıkan Kızılay, arşivini korumuş, yeniden yapılanma ve modernizasyon çalışmaları kapsamında 2006 yılında Arşiv Projesini hayata geçirmiştir.
Kuruluştan 1928 yılına kadar geçen döneme ait Osmanlıca belgelerin tasnifi 2010 yılının
sonunda tamamlanarak, modern arşiv binasında araştırmacıların kullanımına açılmıştır. 1928 yılı
sonrasına ait belgelerin tasnif çalışmaları devam etmektedir.
Kızılay Arşivinde, 1868’den Harf İnkılâbına kadar olan döneme ait, çoğunluğu Osmanlıca
olmak üzere Fransızca, İngilizce, Rusça gibi dillerde yaklaşık 1600 kutu belge, 550 adet defter
ile Balkan ve Dünya Savaşları’ndaki Türk ve yabancı esirlere ait yaklaşık 308.645 adet esir kartı
bulunmaktadır. Bu belgeler yerli ve yabancı araştırıcıların istifadesine sunulmaktadır.
Arşivdeki en eski belge 8 Mayıs 1864 tarihli, Sultan Abdülaziz tarafından Marko Paşa’ya
“feriklik” unvanının verildiğini gösterir berattır. Berat, Dr. Marko Paşa’nın torunu Sayın Despina
ANATS tarafından 2015 yılında Türk Kızılayı Arşivi’ne bağışlanmıştır.
1868 yılından 1928 yılına kadar olan Osmanlıca, Fransızca, İngilizce belgelerin büyük bir
bölümünün içerik analizi yapılmış olup, katalog kayıtlarına Kızılay’ın web sitesi üzerinden erişim
mümkündür.
Kızılay Arşivi’nde bulunan belgeler, defterler ve görsel malzeme türlerine bakıldığı zaman
başta sağlık tarihi olmak üzere, sosyal tarih, ekonomi tarihi, kurumlar tarihi, savaş tarihi, afet ve
salgın hastalıklar tarihi, biyografi tarihi, şehir tarihi ve hatta kültür tarihi gibi çok farklı alanlarda
yapılacak çalışmalara kaynaklık edecek malzemeye ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Bu malzemeleri aşağıda olduğu gibi sınıflandırabiliriz;
Belgeler:

Defterler:

Görsel Materyaller:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Yardım Yazışmaları
Hastane Yazışmaları
Hasta Raporları
Esir mektup ve yazışmaları
Esir Listeleri
Esir Kartları
İlanlar, duyurular

Hesap Defterleri
Hastane Yazışma Defterleri
Esir Defterleri
Yevmiye Defterleri
Ambar Defterleri
Protokol Defterleri
Karantina Defterleri
Muhaberat Defterleri
Kızılhaçlarla Yapılan
Yazışma Defterleri

Haritalar, krokiler
Kartpostallar
Fotoğraflar
Resimler
Pullar
Afişler

Elinizdeki çalışma I. Dünya Savaşı yıllarında Türk Kızılayı’nın savaş cephelerinde ve cephe gerisindeki faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası alandaki girişimlerini, Osmanlı ve dünyanın
çeşitli ülkelerinde yaşayan müslim ve gayrimüslimlerin Kızılay’a yaptığı yardımları, ayrıca Kızılay’ın hem savaşılan ülkelere esir düşen Osmanlılar için yaptıklarını hem de düşman ülkelerin
Osmanlı topraklarındaki savaş esirleri için yaptığı girişimleri ortaya koyan bir çalışmadır. Yirminci yüzyılın en büyük savaşlarından olan I. Dünya Savaşı’nın etkileri sadece savaşılan cephelerde
sınırlı kalmamış, cephe gerisindeki insanların da günlük yaşamlarını etkileyerek, diğer savaşlardan çok farklı olmuştur. Savaş sonucunda milyonlarca insan vefat etmiş ve dünyanın kadim dev33
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letlerinden biri olan Osmanlı Devleti yıkılmıştır. Ancak savaşın sona ermesi var olan sorunların
çözümüne katkı yapmamıştır. Özellikle Osmanlı’nın eski coğrafyasında geçmiş sorunların zaman
zaman nüksettiği görülmektedir.
Kızılay savaş süresince kurduğu hastaneler ve yaptığı yardımlarla bir yandan maddi acıların
dinmesine yardım etmiş, diğer taraftan ise savaşın farklı cephelerinde düşman kuvvetleri ile savaşan
Osmanlı askerlerinin aileleri ile irtibat kurmalarında rol oynayarak cephe ile aileler arasında köprüler kurmuştur. Ayrıca Kızılay, Osmanlı’nın savaş nedeni ile çekildiği topraklarda yaşayan insanlar
arasında hâlâ varlığını sürdürdüğünü aldığı maddi ve manevi yardımlarla göstermektedir.
Bu çalışmada yer alan belgelere baktığımızda Türk Kızılayı’nın, I. Dünya Savaşı yıllarında
savaş cephelerinde yürüttüğü etkili ve gayretli çalışmalar görülmektedir. Bu faaliyetlerin çok zor
şartlar altında gerçekleştirilmeye çalışıldığı belgelere açık bir şekilde yansımıştır. Örneğin savaş
esnasında cephe yakınlarında hastane olarak kullanılan yapılar bayraklarla işaretlenip saldırıdan korunmak istenmesine rağmen, yine de düşman uçaklarının bombalarına hedef oldu. 25 Temmuz 1915
tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre Kale-i Sultaniye'nin (Çanakkale) doğusunda Hilal-i Ahmer
Hastanesi olarak kullanılan ve bayraklarla işaretlenen Halil Paşa Çiftliği düşman uçaklarının saldırısına uğradı, bombalama sonucu yanmaya başlayan hastanedeki yaralı askerlerden 7'si şehit oldu2.
Benzer şekilde, düşman uçaklarınca bombardımana tutulan Havuzludere'deki hastanede de 4 şehit
verildi; ayrıca etrafındaki tepelerde Hilal-i Ahmer bayrakları olmasına rağmen On dokuzuncu Fırka
Sıhhiye Bölüğü'ne de uçaklarla saldırı yapıldı3.
Bir taraftan cephede bu derecede tehlikeli ortamlarda görev yapan Kızılay, diğer taraftan cephe
gerisinde de çok farklı vazifeler üstlendi. Yine bir belgeden öğrenildiğine göre, canlarını kurtarmak
için savaşın cereyan ettiği bölgelerden iç kısımlara kaçan göçmenler ile bulaşıcı hastalığa yakalanmış olan fakir halkın ihtiyacı için istenilen para Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nce gönderilemeyince
bu kişilerin yardımına Hilal-i Ahmer Cemiyeti koştu4. Cephe dışındaki hastanelerin ihtiyacı olan
koltuk değneğinden seruma kadar hemen her türlü malzeme de Kızılay tarafından karşılanıyordu5.
Hilal-i Ahmer’in cephe gerisinde üstlendiği en etkili faaliyet alanlarından biri de şüphesiz
yardım organizasyonlarıydı. Bu yardımlar ülke içinden olabildiği gibi, sınırların dışındaki birçok
bölgeden de savaş sırasında Kızılay adına yardım toplanmaktaydı. Bunların bir kısmı askerler
için çamaşır dikilmesi6, çorap örülmesi7 ve eldiven yaptırılması şeklinde gerçekleşiyordu8. Ülke
dışından yapılan yardımlar ise dünyanın dört bir köşesinden gerçekleşmekteydi. Amerika’dan9,
Bosna-Hersek’den10, Viyana’dan11, Endonezya’daki Cava adasından12 ve Tayland’ın başkenti
Bangkok’dan13 toplanan yardımlarla ilgili belgeler Kızılay Arşivi’nde yer almaktadır.
2 Belge nr. 39-118-248.
3 Belge nr. 52-23-225. 20 Ekim 1915 günü yine bir düşman uçağı tarafından dört bombayla vurulan Onbeşinci Fırka Sıhhiye
Bölüğü Sargı Merkezi’nde de askerler şehit edilmişti (Belge nr. 68-714-400.1).
4 Kars tarafından gelen göçmenlere yapılan yardımlar için bkz. Belge nr. 26-72-156.1. Batı cephesinde de Çanakkale etrafındaki
köylerde yerleşen göçmenlerden hasta olanların tedavisi yine Hilal-i Ahmer tarafından gönderilen malzemeler ile yapılmaktaydı
(Belge nr. 33-72-157. 9 Nisan 1915).
5 Belge nr. 48-13-39 (26 Haziran 1915).
6 Bu konudaki bir gazete ilanı bkz. Belge nr. 30-193-60 (11 Mart 1915).
7 İstanbul’da örülecek çorapların ipleri Uşak’tan getirilmekteydi (Belge nr. 70-37-7 (1 Kasım 1915).
8 Kafkasya cephesindeki Osmanlı askerlerine gönderilmek üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi'nce imal ettirilen yün
eldivenlerle ilgili 22 Ocak 1915 tarihli belge için bkz. nr. 20-193-147.
9 Amerika'da yaşayan Osmanlı vatandaşlarından Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne yardımda bulunanların isim ve verdikleri paranın
miktarını gösteren liste için bkz. Belge nr. 84-397-191 (13 Şubat 1916).
10 Bosna-Hersek’te Hilal-i Ahmer Cemiyeti adına yardım toplanmasında büyük katkıları olan Mustafa Paşa’nın eşi Nuriye Hanım,
Madam Gizela fon Sartoviç, Madam Babet Berkoviç ve diğer dokuz hanıma Şefkat Nişanı takdim edilmişti (Belge nr. 86-16859. 19 Şubat 1916).
11 Viyana Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi tarafından iki defada toplanan yardımın miktarı 135.000 krona ulaşmıştı
(Belge nr. 140-313-146. 3 Mayıs 1918).
12 Daha önce Balkan savaşlarında yardımda bulunmuş olan Cava halkından Hilal-i Ahmer'e yardım talep edilmek üzere gazetelere
ilan verilmesi ve Hilal-i Ahmer'in faaliyetleri hakkında 6-10 sayfalık Arapça bir broşür hazırlanmıştı (6 Kasım 1915 tarihli belge,
nr. 72-129.1).
13 Bangkok’daki Almanya Sefareti aracılığıyla, Hilal-i Ahmer adına yardım toplanmasında gayretleri görülen Seyyid Mehmed
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Kızılay’ın faaliyetleri sadece cephede ve cephe arkasındaki tedavi ve diğer yardımlardan
ibaret değildi. Bir çok belgeye yansıdığı üzere, savaş sırasında esir düşen Osmanlı askerlerine
insanca muamelede bulunulmasını sağlamak14 ve Rusya ile İngiltere'de bulunan Osmanlı esirlerinin kaldıkları karargâhları ziyaret ve teftiş ettirmek gibi girişimlerde de bulunulmaktaydı15. Aynı
zamanda Osmanlı topraklarında bulunan yabancı esirler adına yurt dışından gönderilen para ve
çeşitli eşya da yine Kızılay vasıtasıyla sahiplerine teslim edilmekteydi. Bu şekilde Cenevre'de
Federal Bank'taki Hilal-i Ahmer Cemiyeti hesabına yatırılan para, cemiyet vasıtasıyla esirlere
dağıtılmış, makbuzları da uluslararası komite vasıtasıyla gönderenlere teslim edilmişti16.
Savaşın getirdiği büyük yıkımı hafifletebilmek ve temel ekonomik faaliyetlerin devamını
sağlayabilmek gibi girişimlerin de Kızılay’ın ilgi alanı içerisinde olduğunu görüyoruz. Nitekim
savaşta yaralanıp sakat kalmış olan askerlerin zor durumda kalmadan günlük hayatlarını devam
ettirebilmeleri için bir sanat öğrenmeleri konusunda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nce bir derslik açılması düşünüldü17. Benzer şekilde Karamürsel kazasındaki bazı arazilerin, sahiplerinin haklarına
bir zarar getirilmemek kaydıyla Hilal-i Ahmer çiftçileri tarafından ektirilmesine teşebbüs edildi18.
Bu çalışmada Türk insanının yardım ve fedakârlık duygusunun “ete kemiğe bürünmüş”
hali olan ve Osmanlı’dan Türkiye’ye intikal eden Türk Kızılayı’nın I. Dünya Savaşı yıllarında
yapmış olduğu faaliyetleri içeren bazı örnek belgelerin Osmanlıca asılları ile Türkçe transkriptleri; Türkçe, İngilizce ve Arapça özetleri okuyucularla paylaşılmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği
gibi Kızılay Arşivi’nde, yerli ve yabancı araştırmacıların istifadesine sunulan çok çeşitli ve değerli arşiv malzemesi vardır. Buna karşın, Kızılay Arşivi’ni tamamı ile tanıtan yayın fazla değildir. Bu çalışma, buna benzer çalışmalar için bir ilk adım olarak yeni görüş ve bilgilerin ortaya
çıkmasına fayda sağlayacak olması sadece ülkemiz için değil konuyla ilgili çalışan diğer insanlar
için büyük bir kazanç olacaktır.

14
15
16
17
18

Ramazan el-Mısrî, Seyyid Abderus bin Abdullah el-Habeşî ve Mosyö Hans Ribecik Hilal-i Ahmer madalyası ile taltif
edilmişlerdi (Belge nr. 118-649-5. 16 Aralık 1917).
Osmanlı Donanması personelinden olup İngilizler tarafından yaralı olarak esir edilmiş olan Mülazim-i Evvel Şevket Efendi'nin
kötü tedavi sonrasında vefat etmesi üzerine, Hilal-i Ahmer vasıtasıyla İngiltere nezdinde teşebbüse geçilmiş ve Osmanlı
esirlerine insanca muamelede bulunulması temin edilmeye çalışılmıştı (Belge nr. 98-570-2. 13 Temmuz 1916).
Belge nr. 99-196-108.
Belge nr. 67-693-4 (24 Ekim 1915).
Belge nr. 81-153-5 (4 Şubat 1916).
Belge nr. 126-27-200 (16 Şubat 1917).
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 Introduction* 
Turkish Red Crescent, which was founded with an aim to support the soldiers, wounded
at the battlefield, at the late 19th century, endured since then, and has been serving humanity on
a complimentary basis without discrimination on any grounds such as gender, colour, language
and religion in peace and war. Since its foundation, the Turkish Red Crescent has responded to
natural disasters, epidemics, wars both domestically and internationally, whenever a call for help
is made following a crisis or catastrophy. Turkish Red Crescent has succeeded in sustaining its
existence and maintained its position among the long-established institutions which are inherited
from Ottomans to Turkiye.
The emergence of international aid organizations is dated back to the mid-19th century. A
Swiss citizen, named Jean Henry Dunant, experienced on the battlefield the bloodshed happened
during the fighting between Austrian military and Italian and French forces in Solferino in 1859.
Publishing his memories, which were reflecting his testimony of tragic events happened there, in
his book titled “A Memory of Solferino” constituted the initial foundation of an international aid
organization.
In his book titled “A Memory of Solferino”, where Dunant portrays a picture of 300.000
people fighting in Solferino Battle, which is incompatible with the human dignity; he suggested
founding an association that aims to provide medical treatment to the wounded soldiers in the
battles. His suggestion included the issues related to providing humanitarian aid to the fighters,
keeping medical treatment centres safe-guarded from any attacks by securing this through international conventions, treating wounded and sick soldiers with qualified medical staff without
discrimination on the grounds of nationality.
The principles stated in this book, which attracted a significant amount of interest, won
recognition by many European statesman. This recognition enabled putting the idea of founding
an aid organization into practice. The foundations of the Red Cross were laid initially at Geneva
with the aim of providing medical treatment to the wounded soldiers. This initiative led to founding national aid organizations around different places. In the unofficial meeting, which was held
on 26-29 October 1863 with the participation of doctors and officers from many countries, the
details of the issue were addressed and it was decided that an international congress to be held
with the participation of official authorities. The sign of the cross was adopted as the emblem of
the congress in accordance with the suggestion of Dr. Aplla.
This first step, taken in 1863, led to founding National Red Cross Societies and then provided the opportunity to convene First Geneva Convention in 1864. A fully authorized commission
convened in Geneva under the guidance of Swiss Federal Government, and included delegations
from the following countries: Belgium, Denmark, France, Hess, Netherlands, Italy, Spain, Portugal, Prussia, Switzerland, Wurtemberg, United States of America, England, Russia, Saxonia
and Sweden. The following issues were addressed during the meeting: founding international aid
organizations, picking up the wounded soldiers during the battles without any discriminations on
the grounds of nations and providing them with medical treatment, military hospitals, medical
staff, volunteered assistants and wounded soldiers to be included within the pact of non-aggression. In this meeting, the sign of Red Cross, which is the reversed version of the host country’s
(Swiss) national flag, is agreed upon to be the emblem of the organization. These principles were
formalized on 22 August 1864 by the Geneva Conventions.
* The information with regards to the History of Red Crescent, has been written by making use of the work titled Hilal-i Ahmerden
Kizilaya written by Secil Karal Akgun and Murat Ulugtekin, and also referred to the introductory paper titled Dünya’nın İlk
Kızılay’ı, Dünyaya Hilali Armağan Eden Kızılay which can be found on Red Crescent’s website.
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Participation in the Geneva Covenant has been wide. Many countries founded Red Cross
Societies. These associations did not limit their activities with those at the battlefield, but took
responsibilities also on providing humanitarian services during the emergencies such as epidemics or natural disasters.
Ottoman State had not sent a delegate to the First Geneva Convention. However, the State
signed the convention on 5 July 1865. Ottoman State joined the first International Red Cross
Congress, which was held in Paris in 1867, by sending Dr. Abdullah Bey, who was Hungarian
origin. Dr. Abdullah Bey was elected as a permanent member of the association. After persistent
initiatives taken by Dr. Abdullah Bey and efforts made by Grand Vizier Omer Pasha and Dr. Aziz
Bey of Crimea, “Mecrûhîn ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” (Association
to Support Wounded and Sick Soldiers) was founded on 11 June 1868 and this association was
chaired by Health Minister Marko Pasha. Following its foundation, the association had not been
very active. The association, which conducted some activities thanks to the personal efforts of its
founder Dr. Abdullah Bey, was adjourned after his death, due to lack of interest, in 1874.
Following the two years spent in silence, the re-organization of the association was led
by the Ottoman-Russian War. During the war, Ottoman armies suffered heavy losses against the
Russian forces, which were moving forwards quite fast. There was an inefficiency in taking care
of the wounded soldiers during the war. Realization of this inefficiency had a major influence on
bringing Ottoman Red Crescent Society back into existance.
The Association, which was founded on 11 June 1868, under the name “Ottoman Association to Support Wounded and Sick Soldiers”, had been renamed and began its activities on 14 April
1877 as the Ottoman Red Crescent Society, which is the first Red Crescent Society in the world.
The Society made its presence felt in Plevne front during the Ottoman Russian War. 50 doctors,
headed by two operator doctors, were deployed to the area and provided medical treatment to
almost 4000 sick and wounded persons during the defence of Plevne. Again, 9 mobile hospitals
were constructed behind the frontline, and 4 more first-aid stations in Istanbul, by the Ottoman
Red Crescent, and 25000 people received medical treatments in these facilities.
We see again another period of silence of the Ottoman Red Crescent Society after the
Ottoman Russian War until the war that began in 1897 between Ottoman and Greece. After the
emergence of this war, Ottoman Red Crescent was called for duty by the Grand Vizier’s decree,
and rented two hospital ships to transport wounded and sick soldiers to Istanbul. Moreover, the
Society supported the state by providing the army with the required medical items and medicine,
especially quinine.
Although it has been stated earlier many times that the emblem adopted by the Red Cross
movement, the red cross, does not have any association with any religious and sectarian diversity,
given that it reminds of Christianity, it was also stated that this situation offended Muslims, and
that due to this feeling, the Society did not attract sufficient interest at first. During the meeting
held on 12 August 1876 in Istanbul, it had been stated that adopting Cross as the emblem of the
Society would not suit the religious sensitivity of Muslims, and Crescent was adopted as the symbol of the Society. This adopted emblem was first suggested by Dr. Besim Omer Pasha in the meeting held in London in 1907. Although this suggestion to adopt Crescent instead of Cross received
positive responses, an official response to this request had not been issued. After the symbol of
Red Crescent was suggested by Dr. Besim Omer Pasha in London and then in Hauge Conference,
it was officially approved by all states during the 9th Washington Red Cross Conference, which
was held on 10 May 1912.
Turkish Red Crescent, which is an active member of the International Red Crescent-Red
Cross Movement also today, was founded as the first Red Crescent Association in the world in
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1868. Ottoman Red Crescent, which was founded with the aim of supporting soldiers during the
most difficult period in Ottoman Empire, introduced “Red Crescent” emblem to the international
movement. Thus, it had been the National Society that donated the “Crescent” to the world.
The association named as Turkey’s Red Crescent Society in 1923, and as Turkish Red
Crescent Community in 1935, and finally “Turkish Red Crescent Society” in 1974. The name
“Red Crescent” was given to the Association by Mustafa Kemal Ataturk, who is the founder of
our Republic.

RED CRESCENT ARCHIVE
Nations demonstrate their uniqueness through their historical legacy. The major part of
the historical legacy is consisted of archives, libraries and the historical artefacts, which are the
reflections of a nation’s memory on stone and marbles. Historical legacy has a major significance
and role in a nation’s making and carrying this feature of being a nation throughout its existence.
Archives, which are the products of the reflection of a nation’s and a state’s memory on a writing,
document or item, performs the significant function to bridge the past and the present. Archives
document and preserve the international relations and the rights of the state and the individuals.
They guide us to diagnose a problem and to treat it. Archive disclose the social structure, legal
practices, general customs, institutions of the era they belong and the interrelations between these
features. Besides, archives enable conducting scientific research in a proper and objective manner
with these features they possess.
In our age, most of the countries value the archives, which bridge the past and present
and are attributed as national memory, and consider them as a national duty.1 It is doubtless that
archives have importance for Turkiye, which has a rich historical legacy. For Turkiye, archives
have two aspects: first, the fact that Turkiye is one of the recognized countries in terms of being in
possession of huge archive materials inherited from the rich Ottoman archive document tradition.
Secondly, Turkiye hosts the archive documents, which belong to almost forty states that were
founded as independent states on Ottoman soils after its downfall.
Today many institutions in Turkiye, including the state archives and institution archives,
make efforts to reveal the service rendered by our country and nation to Turkish and Islamic World and humanity and its value via making use of its rich archives.
One of the institutions that is in possession of a rich archive material is the Red Crescent.
Turkish Red Crescent Society, which has a history that transcends a century, preserves thousands
of information, document and objects that witnesses our country’s and the world’s history and
that would shed light on the future, in Red Crescent Society Archives. Turkish Red Crescent,
which is one of the long-established institutions of our country, is also in possession of one of the
most significant institutional archives of our country. Red Crescent shares the pride, it feels for
our long-established history, via its archives with the donor, who have the biggest contribution in
the making of this history, and with our people, who are the true owners of this long-established
institution.
Red Crescent has been conducting humanitarian aid activities in serving humanity for 150
years, domestically and internationally, during the war time, on the population exchange routes,
after the earthquakes, in hundreds of disaster areas, and fighting hunger and poverty.
Red Crescent archives includes the documents, which belong to the period from the foundation of Mecrûhîn ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti in 1868 till now. The
archive consists of the historical documents which would shed light on Turkish and World History
1 İsmet Binark, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, T.C Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Yayın no:3, Ankara 1980, p.11

38

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

due to the roles and responsibilities taken up by Red Crescent during the war times. There are
thousands of documents in Red Crescent archives with regards to the period which starts with
founding the Association in 1868 and followed by Turkish-Greek War, and then Tripoli, Balkan
Wars, First World War and War of Independence. To note a few significant archival sections of
this period: the activities conducted in the front-lines and behind the front-line, domestic and international activities, co-operations with relevant organizations, the participation of Ottoman Red
Crescent in to the social life.
One can follow the developments in health sector, the process of disasters, women and
youth studies, the participation of the Association into the social and financial life step by step, its
increasing momentum, the culture of co-operation in our country, the participation of individual
in social life, international relations of our country from the Republic’s foundation till now in our
archive. Red Crescent archive witnesses the history of our country and provides humanitarian aid,
which is something all of the individual members of our society could be proud of by being able
to say that “Turkish Red Crescent Was Here” from its foundation onwards.
Red Crescent transported its history-witnessing documents from Eskisehir, where they
were preserved for a while, to its Headquarter Building in Ankara in 1928. Due to the need to
have a bigger place in the following years, an archive had been constructed in Red Crescent Etimesgut campus in 1941. Red Crescent, which looked after its long-established history, preserved
its archive and initiated Archive Project in 2006 as part of the modernization and re-organization
activities.
The classification of documents in Ottoman language, covering the period between 1868
and 1928, was completed at the end of 2010, and these documents were brought into service for
researchers in its modern archive building. The classification of the documents, which belong the
period after 1928, is still in progress.
There are 308.645 prisoner cards, which belong to Turkish and foreign prisoners of war
during the Balkan and First World War, 550 books of entries, 1600 boxes of documents, for the
period between 1868 to Alphabet Reforms, most of them in Ottoman language, but also in French, English and Russian in Red Crescent Archive. These documents are brought into service for
national and international researchers.
The oldest document in the archive is the charter, which demonstrates that Marko Pasha
was promoted to lieutenant general by Sultan Abdulaziz, dated 8 May 1864. This charter was
donated to the Turkish Red Crescent Archives by Ms. Despina ANATS, who is grand-daughter of
Dr. Marko Pasha, in 2015.
Content-analysis of most of the documents, which are in Ottoman, French and English for
the period between 1868- 1928, is completed, and the catalogue records are accessible online via
Red Crescent’s website.
When we analyse the types of documents, records and visual materials in Red Crescent
Archives, we find that the archive hosts many materials, which could be used as references in
studies for many fields such as history of medicine, social history, history of economics, history
of institutions, history of war, history of disaster and epidemics, history of biography, history of
city, and even cultural history. These materials can be classified as below:
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Documents:

Books:

Visual Materials:

•
•
•
•

• Ledger
• Hospital Correspondence
Books
• Books of Prisoners
• Daybooks
• Stock Books
• Protocol Books
• Quarantine Books
• Copy Books
• Copy Books for the Correspondences with Red Cross

•
•
•
•
•
•

Aid Correspondences
Hospital Correspondences
Patient Reports
Prisoners’ letters and correspondences
• Lists of Prisoners
• Prisoner Identification Cards
• Notices and Announcements

Maps, Plans
Card posts
Photographs
Pictures
Stamps
Posters

This study discloses the steps taken both by Red Crescent for the Ottoman prisoners captured in the enemy countries, on the one hand, and the efforts of the enemy states for their soldiers
taken as prisoners in Ottoman soil, on the other. This study also demonstrates the activities of the
Turkish Red Crescent on the battlefields and behind the front-lines during the First World War, its
enterprises embarked on both national and international level, and the relief donated to the Red
Crescent by Muslims and Non-Muslim, who live in Ottoman or various of the world. The effects
of the First World War, which is one of the greatest wars in 20th century, were not confined to the
front-lines, but rather influenced the daily lives of the people behind the front-lines and in this
respect, is differed from other wars. At the end of the war, millions of people died, and Ottoman
Empire, one of the oldest states in the world, felt down. However, the end of war did not contribute to solving the problems. Particularly, it is observed that the problems of the past relapses
from time to time in the geography that was ruled by Ottoman Empire before the end of the war.
Red Crescent helped to alleviate the physical suffering by the hospitals it constructed during the war on the one hand, and bridged the families and the frontlines by enabling communication between Ottoman soldiers who fought with enemy forces in different fronts and their
families. Moreover, Red Crescent demonstrates via the moral and material support it received the
fact that Ottoman State felt its presence, in the soils the State left due to the results of war.
When the documents included in this work are analysed, we find that the Turkish Red Crescent undertook efficient and diligent enterprises on the battlefields during the First World War.
The difficulties faced during these activities are clearly reflected on the documents. For instance,
the buildings, which were used as an hospital near the front-lines, were marked with flag in terms
of being safe-guarded during the attacks, however they were still targeted by the enemy aircrafts.
As it is derived from the document dated 25 July 1915, that Halil Pasha farm, which was being
used as an Ottoman Red Crescent Hospital and marked with flags to the East of Kale-i Sultaniye
(Canakkale), was bombed by enemy aircrafts, that seven of the patients were martyrized, that
there were many causalities, and that there broke out a fire as a result of the bombing.2 Similarly,
the hospitals built for the slightly wounded at Havuzludere were bombed by enemy aircrafts, and
4 were fallen as martyrs, moreover although there were Ottoman Red Crescent flags on the surrounding hills, 19th Medical Legion Troops were also bombarded by the enemy aircrafts.3
While Red Crescent was on duty in such dangerous conditions in the front-lines, it also
served different kinds of duties behind the front-lines. As we find out from another document,
since it is not possible for the Association for National Defence to afford the funds requested from
2 Document no: 39 (118/248).
3 Document no: 52 (23/225). Again, an enemy aircraft dropped four bombs on to the 15th Medical Legion Troop Dressing Centre
on 20 October 1915, causing martyrizing one medical soldier and one injured soldier (Document no: 68 (714/400.1).
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Erzurum province to provide the necessary aid for the poor and almsmen, who were infected with
an epidemic disease, along with immigrants coming from Kars and other cities; it was Ottoman
Red Crescent who rushed to help these people.4 The materials needed in the hospitals that are behind the front-lines, were provided by Ottoman Red Crescent, including a wide range of variety
from crutches to serums.5
One of the most efficient fields of the Ottoman Red Crescent Society’s activity was obviously aid organizations. Whereas, these aids would be collected domestically, it was also the case
where donations are collected in many areas on behalf of Red Crescent beyond the borders during
the war. Some of these organizations included sewing clothes6, socks7 and gloves for the soldiers.8
The relief items donated abroad were coming from all around the world. There are documents in
Red Crescent Archive with regards to the donations collected in America9, Bosnia-Herzegovina10,
Vienna11, Cava Island12 in Indonesia, and Bangkok13, the capital of Thailand.
The activities of Red Crescent were not confined to providing medical treatment and organizing donations on or behind the front-lines. As it is reflected in many documents, Red Crescent
also undertook the responsibilty of ensuring14 that Ottoman soldiers, who were captured during
the battles, were getting a humanitarian treatment and making it possible to inspect and visit the
garrisons in Russia and England, where the Ottoman prisoners were held15. At the same time,
money and other various items which were donated from abroad for the benefit of the foreign
prisoners held on Ottoman soil, was delivered via Red Crescent to their bearers. In this manner,
the money deposited to the Ottoman Red Crescent Account in Federal Bank in Geneva, was allocated to the prisoners via the Association, and the receipts were delivered to the senders via the
International Committee.16
We find that alleviating the terrible downfall caused by the First World War and enabling
sustainable basic economic activities were also part of Red Crescent’s interests. Hence, it was
considered by Ottoman Red Crescent Society founding an art class for enabling disabled soldiers
to sustain their daily life without facing poverty.17 Similarly, it was attempted by the Ottoman Red
4 For the helps provided to the immigrants coming from Kars, please see, Document no: 26 (72/156.1). The treatment of
immigrant patients who settled around the villages in Canakkale were made with the material sent by Ottoman Red Crescent.
Document no: 33 (72-157). (9 April 1915).
5 Document no: 48 (13/39). (26 June 1915).
6 For the News advert concerning the request for help made by Ottoman Red Crescent Society Women Centre to sew dresses for
Ottoman soldiers. See, Document no: 30 (193/60). (11 March 1915).
7 The wool yarns were coming from Usak, for the socks to be sewed in Istanbul (Document no: 70 (37/7). (1 November 1915).
8 For the wool gloves, which were produced by Ottoman Red Crescent Society’s Woman Centre, and that were delivered to
Medical Military Granary for being sent to Ottoman soldiers in Caucasian battlefields, see the document dated 22 January 1915,
Document no: 20 (193/147).
9 For the list which demonstrates the amount money donated to Ottoman Red Crescent by Ottoman citizens living in America,
showing each donator’s name, please see Document no: 84 (397/191). (13 February 1916).
10 A second grade Order of Compassion was granted to Nuriye Hanim, who is the wife of the deceased Mustapha Pasha, and to
Madam Gizela von Sartovic, and three ninth grade Order of Compassions were granted to Madam Babet Berkovic and other
nine Hanims for their contributions in collecting donations on behalf of Ottoman Red Crescent Society in Bosnia-Herzegovina.
(Document no: 86 (168/59). (19 February 1916).
11 The amount of the donations collected by Vienna Red Crescent Association Women Centre on two sessions, was almost 135.000
crowns. (Document no: 140 (313/146). (3 May 1918).
12 Previously, an advert was made on the newspapers for enabling Cava people to make donations to Ottoman Red Crescent as
it was the case during the Balkan Wars, and that some 6-10 pages long, Arabic brochure were prepared about the activities of
Ottoman Red Crescent (6 November 1915), Document no: 72 (397/129.1 ).
13 Seyyid Mehmed Ramazan el-Misri, Seyyid Abderus bin Abdullah el-Habeshi and Monsieur Hans Ribecik, who were members
of the committee which was formed by Bangkok German Embassy, were granted with Ottoman Red Crescent Medal for their
efforts in collecting donations on behalf of Ottoman Red Crescent. (Document no: 118 (649/5). (16 December 1917).
14 Since there are news with regards to the death of the Third Lieutenant Sevket Efendi, who was one of the motorboat mechanics
in Ottoman Navy, due to lack of medical treatment or mistreatment, that Ottoman Red Crescent undertook enterprises in terms of
making sure that Ottoman prisoners of war are treated in a humanitarian matter by taking steps in that direction in the presence
of England. Document No: 98 (570/2). (13 July 1916)
15 Document no: 99 (196/108).
16 Document no: 67 (693/4). (24 October 1915).
17 Document no: 81 (153/5). (4 February 1916).
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Crescent to cultivate some lands in Karamursel by its farmers on the condition that the rights of
their owners are not violated.18
In this work, some exemplary documents, which include the activities of the Red Crescent
during the First World War, are shared with the readers in their original Ottoman format and in
Turkish transcripts; and also the Turkish, English and Arabic compendium version of these documents are also put into the service of general public. As has been mentioned above, there are
indispensable archive materials in Red Crescent Archives, which demonstrate amazing diversity,
and these materials are put into the service of local and foreigner researchers. However, there are
not many publications in terms of promoting the Red Crescent Archives as a whole. We hope that
this study will be the first step taken in that direction.

18 Document no: 126 (27/200). (16 February 1917).
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مقدمة

*



في نهاية القرن التاسع عشر ،أنشئ الهالل األحمر التركي ،بهدف مساعدة الجنود الجرحى في الحروب ،واليزال قائما منذ
ذلك اليوم وحتى اآلن ،وقد قدم للبشرية في زمن الحرب والسلم خدماته بال مقابل ،بدون أي اعتبار الختالف في اللون أواللغة
أوالدين بين الناس .وعمل الهالل األحمر التركي منذ اليوم الذي تأسس فيه ،على أن يكون له حضور ملحوظ في داخل تركيا
وخارجها ،وفي جميع األماكن التي تدعو إليها الحاجة ،بما في ذلك اآلفات الطبيعية واألمراض الوبائية والحروب والكوارث.
تبوء مكانة مرموقة بين المؤسسات األكثر عراقة في تركيا ،والتي نجحت في إثبات وجودها منذ عهد الدولة
وبذا تمكن من ُّ
العثمانية وحتى وقتنا الحاضر.
بدأت منظمات المعونة الدولية بالظهور في منتصف القرن التاسع عشر .ففي عام  ، 1859شهد مواطن سويسري
يدعى"جان هنري دونانت" ،الصدامات الدامية في حرب "سولفرينو" التي انتهت بهزيمة نكراء ألحقتها القوات الفرنسية
واإليطالية بالجيوش النمساوية .وكان نشر الكتاب الذي وضعه " دونانت" في عام  1862بعنوان "تذكار سولفرينو" عن
األحداث المريعة التي عايشها هناك ،بداية إلرساء قواعد أول مؤسسة خيرية دولية.
رسم كتاب " تذكار سولفرينو" صورة لمعركة ضروس خاض غمارها  300،000شخص ،وكشف عن آثارها المفجعة
التي ال تليق بشرف اإلنسانية  ..وتضمن الكتاب اقتراحا بتأليف جمعية لعالج جرحى الحروب  ..ويشمل االقتراح عدة نواح
منها ،معالجة الجنود المصابين والمرضى علي أيدي الطواقم الطبية المدربة بدون أي اعتبار لجنسياتهم ،وحماية مراكز العالج
من االعتداءات بموجب االتفاقيات الدولية ،وتجنب الهجوم عليها ،وتقديم المساعدة اإلنسانية للمتقاتلين.
قرئت المبادئ الواردة في هذا الكتاب باهتمام بالغ ،وفازت بإعجاب العديد من السياسيين األوروبيين .و أدى هذا اإلعجاب
إلى خروج فكرة إنشاء المنظمة الخيرية من حيز التفكير إلى نطاق الفعل ،فتم في البداية ،تأسيس الصليب األحمر في جنيف
لمساعدة العسكريين الجرحى .وأدت هذه المبادرة إلى إنشاء جمعيات خيرية وطنية في مناطق مختلفة .وفي  29-26من شهر
تشرين األول/أكتوبر من عام  ، 1863وفي اجتماع غير رسمي شارك فيه أطباء وموظفون من بلدان عديدة ،نوقشت تفاصيل
هذه المسالة ،واتفق علي عقد مؤتمر دولي يحضره مسؤولون رسميون .وتم اعتماد عالمة الصليب شعارا للمؤتمر ،بناء على
اقتراح تقدم به الدكتور "أبال".
هذه الخطوة األولى التي اتخذت في عام  1863مهدت الطريق إلنشاء جمعيات الصليب األحمر الوطنية ،وتالها في
عام  ، 1864عقد اتفاقية جنيف األولى ،حيث تشكلت لجنة مفوضة بكامل الصالحيات من كل من ممثلي بلجيكا  ،والدانمرك
 ،وفرنسا  ،وهيس  ،وهولندا  ،وإيطاليا  ،واسبانيا  ،والبرتغال  ،وبروسيا  ،وسويسرا  ،وفورتمبرغ  ،والواليات المتحدة
 ،والمملكة المتحدة  ،وروسيا  ،وساكسونيا  ،والسويد ،واجتمعت في جنيف ،بقياده الحكومة السويسرية االتحادية .وتم في
االجتماع مناقشة إنشاء الجمعيات الخيرية الدولية ،واالتفاق على إخالء الجرحى في وقت الحرب والعناية بهم دون تمييز في
االنتماء ،وإبقاء المستشفيات الميدانية والعاملين في مجال الرعاية الصحية ،والمساعدين المتطوعين ،و الجرحى ،خارج إطار
االقتتال والعدوان .كما تم في هذا االجتماع  ،اعتماد عكس ألوان العلم الوطني لسويسرا شعارا للصليب األحمر ،أي صليب
أحمر اللون على خلفية بيضاء ،باعتبارها الدولة الرائدة والبلد المضيف للمؤتمر .وقد اعتمدت هذه المبادئ رسميا بموجب
اتفاقية جنيف في  22آب  /أغسطس من عام .1864
كانت المشاركة في اتفاقية جنيف كبيرة للغاية .و أنشأت العديد من البلدان جمعية للصليب األحمر خاصة بها .ولم تقصر
هذه الجمعيات أنشطتها على ساحات القتال وأزمنة الحروب ،بل اضطلعت بمهامها اإلنسانية في حاالت الطوارئ مثل األوبئة
والكوارث الطبيعية ،أثناء فترات السلم أيضا.
لم ترسل الدولة العثمانية مندوبين إلى اتفاقية جنيف األولى ،ولكنها وقعت على االتفاقية في  5تموز  /يوليو من عام
 .1865ثم أوفدت الدولة العثمانية ،الدكتور "عبد هللا بيك" ذي األصول المجرية ،إلى المؤتمر الدولي األول للصليب األحمر
الذي عقد في باريس عام  ،1867حيث انتخب الدكتور "عبد هللا بيك" عضوا دائما في المؤسسة في تلك الجلسة .وبعد
المبادرات المستمرة للدكتور "عبد هللا بيك" ،والجهود الدؤوبة لكل من القائد األعلى "عمر باشا" والدكتور القرمي "عزيز
بك" تأسست (جمعيه إغاثة الجنود الجرحى والمرضى) برئاسة " ماركو باشا" من وزارة الطب ،في  11حزيران  /يونيو
عام  .1868لكن الجمعية لم تكن نشطة جدا ،خالل الفترة التالية  ..إذ عملت لفتره قصيرة من الزمن ،بالجهود الشخصية ألحد
مؤسسيها وهو الدكتور "عبد هللا بيك" ،لكنها سرعان ما انحلت عقب وفاته في عام  ،1874بسبب عدم وجود اهتمام كاف بها.
وبعد سنتين من السكون ،حدث تطور أدى إلى إعادة تنظيم الجمعية من جديد ،أال وهو نشوب الحرب العثمانية الروسية،
فمع تقدم القوات الروسية ،تكبدت الجيوش العثمانية خسائر بشرية كبيرة ،ولم تكن جهود الوصول إلى الجنود الجرحى كافية.
لذا فقد كان إدراك النقص في تلك التدابير ،عامال رئيسيا في إعادة إحياء جمعية الهالل األحمر.
تأسست أول جمعية للهالل األحمر في العالم ،تحت اسم (جمعيه إغاثة الجنود الجرحى والمرضى) في الحادي عشر من
*
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إن المعلومات المذكورة في هذا القسم عن تاريخ الهالل األحمر ،مستندة إلى كتاب بعنوان " الهالل األحمر ما بين عهدين" لـ "سيتشيل كارال أك
غون" و"مراد أولوتكين"  ،باإلضافة إلى النصوص التعريفية الواردة في الموقع االكتروني للهالل األحمر نفسه ،والتي تحمل العناوين التالية" :أول
هالل أحمر في العالم" و"الهالل األحمر الذي منح الدنيا هالال".
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شهر حزيران  /يونيو عام  ،1868وبدأت أنشطتها في الرابع عشر من نيسان  /أبريل عام  1877تحت اسم (جمعية الهالل
العثماني) ،وأثبتت الجمعية وجودها بشكل خاص ،في الحرب العثمانية الروسية على جبهة "بليفنه" ،فقد تم إرسال  50طبيبا
إلى المنطقة  ،بإمرة اثنين من األطباء الجراحين  ..وقد عالج هؤالء ما يقارب أربعة آالف جندي ما بين مريض وجريح ،ممن
أصيبوا أثناء الدفاع عن "بليفنه" ،كما قام الهالل األحمر بإنشاء  9مستشفيات متنقلة في الخطوط الخلفية للجبهة ،و  4محطات
لإلسعافات األولية في اسطنبول ،وعولج فيها نحو خمسة وعشرون ألفا ما بين جريح ومريض.
بعد الحرب العثمانية الروسية ،نرى أن جمعية الهالل األحمر قد ظلت ساكنة حتى الحرب العثمانية اليونانية التي نشبت
في عام  .1897ولما بدأت الحرب ،عاودت جمعية الهالل األحمر ممارسة واجبها ،بأمر من الوزير األكبر "الصدر األعظم"
حيث قامت باستئجار سفينتي مستشفى لنقل الجرحى والجنود المرضى إلى اسطنبول .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد ساعدت الجمعية
الدولة في توفير اإلمدادات الطبية الالزمة للجنود وعلى راسها مادة الكينين في المقام األول.
وقد ذكر أنه وعلى الرغم من التأكيد المتكرر بأن الصليب ذو اللون األحمر ،الذي اعتمد شعارا لحركة الصليب األحمر،
يتعالى على الخالفات الدينية والطائفية  ،إال أنه في الواقع يدعو إلى المسيحية  ،هذا ما سبب انزعاجا وسخطا جما في أوساط
المسلمين ،وأدى بالتالي ،إلى عدم إيالء االهتمام الالزم بهذه الجمعية في البداية .وفي اجتماع الثاني عشر من شهر آب/
أغسطس من عام  1876في اسطنبول  ،حين اتخذت الخطوات األولى لتأسيس الجمعية ،تقرر اعتماد الهالل شعارا لها بدال
من رمز الصليب  ،تفاديا إلثارة الحساسيات الدينية لدى المسلمين ،وكان الدكتور "بسيم عمر باشا" أول من اقترح الشارة
المختارة في االجتماع الذي عقد في لندن عام  .1907وبالرغم من مالقاة طلب استخدام الهالل بدال من الصليب قبوال في
هذا االجتماع  ،إال أنه لم يتم إقراره فيه رسميا ،لكن اقتراح الدكتور "بسيم عمر باشا" بخصوص شعار الهالل األحمر،
والذي كان قد عرض على مؤتمر الهاي بعد لندن ،تم االعتراف به أخيرا بشكل رسمي ،من طرف جميع الدول المشاركة في
المؤتمرالتاسع للصليب األحمر المنعقد بتاريخ  10أيار/مايو .1912
يعتبر الهالل األحمر التركي اليوم  ،عضو نشطا في في حركة الهالل األحمر -الصليب األحمر الدولية  ،وكان قد تأسس
في عام  1868باعتباره أول جمعية هالل آحمر في العالم .أما الهالل األحمر العثماني الذي تأسس في أصعب فترة من تاريخ
الدولة العثمانية بهدف مساعدة الجنود ،فقد أكسب رمز الهالل األحمر للعالم بأسره .حملت الجمعية في عام  1923اسم "
الهالل األحمر التركي" باللفظ العربي( ،)Hilâl-i Ahmer Cemiyetiوفي عام  1935تغير اسمها إلى اللفظ التركي جزئيا
( ،)Türkiye Kızılay Cemiyetiلكن في عام  1947تحول اسمها إلى اللفظ التركي بشكل كامل (Türkiye Kızılay
 )Derneğiوقد كان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك ،هو أول من أطلق اسم منظمة "كيزيالي" على
جمعية الهالل األحمر التركي الحالية.
أرشيف الهالل األحمر
تتمايز أمة عن سواها من األمم األخرى بتراثها الحضاري التاريخي ،حيث يعتبر األرشيف جزءا هاما من هذا التراث
 ،فالمكتبات واآلثار الباقية ،تعكس ذاكرة األمة محفورة على الحجر والرخام .ومن هنا تنبع أهمية التراث في التأكيد على
تمتع األمة بصفتها وإدامة بقائها  ..إذ يمثل األرشيف ذاكرة األمة والدولة ،وجسر ربط بين الماضي والحاضر ،وفي الوقت
ذاته ،يوثق حقوق الدولة واألفراد ،وحتى العالقات بين الدول ،ويساعد على تشخيص المشاكل والتوصل إلى حلها أيضا ..
كما يكشف األرشيف عن العرف والعادات السائدة والممارسات القانونية في الفترة التي ينتمي اليها  ،ويطلعنا على البنية
االجتماعية للدولة ومؤسساتها والعالقات فيها .وعالوة على ذلك  ،تتيح لنا المحفوظات األرشيفية إجراء دراساتنا العلمية بشكل
أكثر دقة وموضوعية.
وفي عصرنا هذا ،تعتبر معظم البلدان األرشيف ذاكرتها الوطنية ،وصلة الوصل بين يومها وأمسها ،وتعتبر الحفاظ عليه
واجبا وطنيا .1وما من شك في أن األرشيف يحظى بأهمية كبرى في الجمهورية التركية ،لما تتمتع به من تراث تاريخي ثري،
فلألرشيف في تركيا بعدان  ،يتمثل أولهما بغنى المواد األرشيفية الموروثة من الدولة العثمانية ،األمر الذي جعل أرشيفها يتبوأ
مكانة عالمية مرموقة قل نظيرها  ..أما الثاني فيتمثل بوجود الوثائق األرشيفية التي تخص أكثر من أربعين دولة مجاورة ،من
الدول التي كانت منضوية تحت لواء الدولة العثمانية سابقا ،والتي يستمر وجودها حاليا كدول مستقلة ..
واليوم ،تسعى العديد من المؤسسات في تركيا ،وعلى رأسها أرشيف الدولة ،إلى إخراج كنوز أمتنا المعرفية الغنية
المتراكمة عبر العصور إلى النور ،من أجل التعريف بما قدمته تركيا والعالم اإلسالمي من فضائل عظيمة إلى اإلنسانية.
وال غرو في أن إحدى أغنى مؤسسات بلدنا بالمواد األرشيفية ،هي جمعية الهالل األحمر ،هذه الجمعية التي يربو عمرها
على قرن من الزمن ،فهي تحتفظ في أرشيفها بآالف المعلومات والوثائق واألشياء التي تشهد على تاريخ بالدنا والعالم ،وتسلط
الضوء على المستقبل .تعتبر جمعية الهالل األحمر واحدة من أكثر المؤسسات رسوخا في بلدنا ،ويعتبر أرشيفها في نفس
الوقت ،أحد أهم مجموعات األرشيف الموجودة بين أيدينا حاليا ..تفخر هذه الجمعية العتيدة بتاريخنا المجيد ،وتشارك وتتحف
بمواد أرشيفها ،المتبرعين المانحين من أبناء شعبنا ،الذين تعتبرهم المالك الحقيقيين لهذه المؤسسة ،وأصحاب الفضل األكبر
في تشكيل هذا التاريخ.
" 1عصمت بينارك" األرشيف والمعلومات األرشيفية  ،دائرة األرشيف التابعة لرئاسة الوزراء في الجمهورية التركية ،من المنشور رقم ، 3 :أنقرة
 ، 1980ص .11
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 150عاما و جمعية الهالل األحمر ماتفتأ تمارس عملها اإلغاثي في خدمة اإلنسانية داخل تركيا وخارجها ،في زمن
الحروب ،وعلى الطرق لدى تبادل األسرى ،وعند وقوع الزالزل ،كما تتواجد في مئات المناطق المنكوبة ،التي تناضل في
مواجهة الجوع والفقر.
يحتوي أرشيف الهالل األحمر على وثائق تغطي الفترة الممتدة ما بين تاريخ تأسيس (جمعيه إغاثة الجنود الجرحى
والمرضى) في عام  ،1868ويومنا هذا .ويتضمن األرشيف وثائق تاريخية من شأنها أن تلقي الضوء علي التاريخ التركي
والعالمي نظرا للدور الهام والمسؤوليات العظام التي اضطلعت بها خالل فترات الحرب .إذ توجد آالف من الوثائق المحفوظة
في أرشيف الهالل األحمر ،والتي بدأت ترد عقب تأسيس الجمعية في عام  ،1868بدءا باندالع الحرب التركية اليونانية،
ومعركة طرابلس وحروب البلقان ،ومرورا بالحرب العالمية األولى ،وانتهاء بحرب االستقالل ..فالفعاليات واألنشطة الجارية
في الجبهات وفي الخطوط الخلفية ،والدراسات المحلية والدولية والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ،ومشاركة الهالل األحمر
في الحياة االجتماعية ،ليست سوى بعض من أهم أقسام تلك الفترات التي يتعين علينا دراستها والتمحيص فيها.
واعتبارا من تأسيس الجمهورية ،بات بمقدورنا أن نتتبع في أرشيفنا ،تزايد مشاركة جمعية الهالل األحمر في المجتمع
والحياة االقتصادية و تسارع وتيرتها خطوة بخطوة ،وثقافة التكافل في بلدنا ،ومشاركة األفراد في الحياة االجتماعية،
والعالقات الدولية ،والتطورات في مجال الصحة ،والمنحى الذي اتخذته الكوارث ،إضافة إلى دراسات عن المرأة والشباب .إن
أرشيف الهالل األحمر شاهد على تاريخ بالدنا ،فكما هو حاليا ،كان منذ اللحظة األولى التي تأسس فيها ،قد ترك أثرا واضحا
في مجال العمل اإلنساني ،وها هو الهالل األحمر يعيش اليوم و افراد مجتمعنا كافة ،فخر مقولة "لقد كنا هناك"
بعد االحتفاظ بوثائق أرشيف الهالل األحمر الشاهدة على التاريخ ،في مدينة "إسكي شهير" لفترة معينة ،تم نقلها عام
 1928إلى مبنى المقر العام للهالل األحمر في "أنقرة" ،وفي السنوات التالية  ،تم إنشاء أرشيف خاص بالهالل األحمر في
الحرم الجامعي في "إتي مسغوت" عام  1941بسبب الحاجة إلى مساحة أوسع .ولم يأل الهالل األحمر الوفي لتاريخه األصيل،
جهدا في الحفاظ على أرشيفه منذ لحظة إنشائه ،أما آخر مشروع لتحديث األرشيف وإعادة تأهيله ،فقد انطلق في عام .2006
في نهاية عام  ،2010تم استكمال تصنيف الوثائق المكتوبة بالعثمانية ،منذ فترة تأسيسه وحتى نهاية عام ، 1928
ووضعت في متناول الباحثين في المبنى الحديث لألرشيف .أما أعمال تصنيف الوثائق التي تعود إلى مابعد عام  1928فال
تزال مستمرة.
يوجد في أرشيف الهالل األحمر منذ تاريخ تاسيسه عام  1868إلى فترة انقالب الحرف إلى األبجدية الغربية ،حوالي
 1600صندوق من الوثائق و  550دفترا ،إضافة إلى ما يقارب  308.645من بطاقات األسرى من أتراك وأجانب ،من
جراء حرب البلقان والحروب العالمية ،وغالبيتها مكتوبة باللغة العثمانية  ،أما البقية فمدونة باللغات الفرنسية واإلنجليزية
والروسية وغيرها ،وهذه الوثائق متاحة حاليا ليستفيد منها الباحثون المحليون واألجانب.
أقدم وثيقة في األرشيف ،تعود إلى تاريخ  8مايس /مايو من عام  ، 1864وهي تبين منح السلطان عبد العزيز براءة لقب
الباشاوية للدكتور “ماركو “ .وقد تبرع بها السيد “ديسبينا أناتس”  ،حفيد “ماركو باشا” ،ألرشيف الهالل األحمر التركي في
عام .2015
يمكن حاليا عن طريق موقع الهالل األحمر ،االطالع على سجالت فهارس الوثائق العثمانية والفرنسية واإلنجليزية العائدة
إلى الفترة ما بين  1868و 1928بعد أن تم إجراء تحليل المحتوى لمعظمها
عندما نمعن النظر في الوثائق والكتب والمواد المرئية الموجودة في أرشيف الهالل األحمر ،نجد فيها مصدرا هائال
للمعلومات والدراسات في شتى المجاالت عن تاريخ الصحة ،التاريخ االجتماعي خوصا ،وعن التاريخ االقتصادي وتاريخ
المؤسسات وتاريخ الحروب والكوارث وتاريخ األوبئة وتاريخ السير الذاتية أيضا .يمكننا تصنيف هذه المواد على النحو التالي:
الصليب األحمر
المواد البصرية:
•الخرائط والكروكيات األولية
•البطاقات البريدية
•الصور الفوتوغرافية
•الرسوم
•الطوابع
•األفيشات

الدفاتر:
•دفاتر الحسابات
•دفاتر المراسلة في المستشفيات
•دفاتر السجناء
•دفاتر الدوام
•دفاتر المستودعات
•دفاتر البروتوكول
•دفاتر الحجر الصحي
•دفاتر االتصاالت
•دفاتر المراسالت التي تبودلت مع

الوثائق:

•مراسالت المساعدات
•مراسالت المستشفيات
•تقارير المرضى
•مراسالت السجناء و رسائلهم
•قوائم السجناء
•بطاقات السجناء
•اإلعالنات والتنويهات

هذه الدراسة التي بين أيدينا ،تكشف عن المبادرات التي قامت بها جمعية الهالل األحمر التركية في جبهات الحرب
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وفي الخطوط الخلفية خالل سني الحرب العالمية األولى ،والمبادرات الوطنية والدولية  ،والمساعدات التي قدمها المواطنون
العثمانيون المسلمون وغير المسلمين الذين يعيشون في بلدان مختلفة من العالم ،وكذلك تكشف عن مبادرات جمعية الهالل األحمر
في مساعدة األسرى العثمانيين الذين اعتقلوا في الدول المعادية ،ومساعدة األسرى الموجودين من تلك الدول في األراضي
العثمانية .لم تقتصر آثار الحرب العالمية األولى التي تعتبر واحدة من أكبر المعارك في القرن العشرين على جبهات الحرب
فحسب ،بل أثرت أيضا على الحياة اليومية لألشخاص الموجودين خارج جبهات القتال ،لقد كانت حربا مختلفه جدا عن سواها،
ونتيجة لتلك الحرب فقد قتل الماليين من الناس ،ودمرت إحدى أقدم الدول في العالم ،أال وهي الدولة العثمانية .بيد أن نهاية الحرب
لم تسهم في حل المشاكل القائمة ،حيث اليزال يالحظ من حين إلى آخر ،حدوث انتكاسات في الجغرافيا القديمة للدولة العثمانية
قام الهالل األحمر خالل فترة الحرب ،بإنشاء المستشفيات وتقديم المساعدات للتخفيف من وطأة العوز المادي من جهة،
وأصبح من جهة أخرى ،صلة الوصل بين الجنود العثمانيين الذين حاربوا قوات العدو في مختلف الجبهات وعائالتهم .وباإلضافة
إلى ذلك ،ال يزال الهالل األحمر يثبت تواجده الحالي بين الناس الذين يعيشون في األراضي التي اقتطعت من الدولة العثمانية بعد
الحرب ،عبر تقديمه المساعدات المادية والمعنوية لهم بشكل متواصل.
عندما ننظر إلى الوثائق الواردة في هذه الدراسة ،نرى مقدار الجهود الفعالة التي بذلها الهالل األحمر التركي على
جبهات القتال خالل سني الحرب العالمية األولى ،ويتضح لنا عبر هذه الوثائق ،كم جرت تلك النشاطات في ظل ظروف بالغة
الصعوبة .على سبيل المثال ،فإن اإلنشاءات القريبة من الجبهة والمستخدمة كمستشفيات ،كانت تحمل أعالما تشير إلى ماهيتها
بهدف حمايتها من الهجمات ،ولكنها رغم ذلك ،قد أصبحت هدفا لطائرات العدو .فوفقا لوثيقة تحمل تاريخ  25من شهر تموز
 /يوليو عام  ،1915فقد هاجمت الطائرات المعادية مزرعة "خليل باشا" التي كانت تستخدم كمستشفا للهالل األحمر في شرق
"القلعة السلطانية" (تشاناق قلعة)  ،بالرغم من وجود الرايات المرفوعة الدالة على طبيعتها ،واستشهد نتيجة للقصف سبعة
جنود جرحى في المستشفى 2.وبشكل مشابه ،استشهد أربعة جرحى بسبب القصف الذي طال مشفى "هافوزلو ديره" ،وتعرض
طاقم ومرتبات الفرقة الصحية التاسعة عشرة لهجوم الطائرات أيضا ،بالرغم من وجود الرايات منصوبة على التالل المحيطة
3
بالمكان.
كان الهالل األحمر يعمل في بيئات محفوفة بالمخاطر على الجبهة من ناحية ،وكان يضطلع بمهام أخرى مختلفة جدا خلف
خطوط الجبهات من ناحية ثانية  ..وقد ورد في وثيقة أخرى ،أن عددا من الالجئين الذين فروا بحياتهم من المناطق التي تدور
فيها الحرب ،إلى المناطق الداخلية من البالد فتعرضوا لإلصابة بمرض معد ،ولما لم تتمكن "جمعية الدفاع الوطني" من
إرسال األموال المطلوبة إلى أولئك الفقراء المرضى ،هرعت جمعية الهالل األحمر إلى نجدتهم 4.غطى الهالل األحمر كل
5
احتياجات المشافي الواقعة خارج جبهات القتال تقريبا ،من تأمين العكازات إلى السيروم.
ومما ال شك فيه أن أحد أكثر النشاطات التي قام بها الهالل األحمر وراء الجبهات تاثيرا ،كان تنظيم حمالت المساعدة.
فقد جمعت المساعدات أثناء الحرب باسم الهالل األحمر من داخل البالد حسب توافرها ،ومن مناطق كثيرة خارج الحدود
أيضا ،حيث تضمنت خياطة مالبس داخلية للجنود ،6وحياكة الجوارب 7والقفازات لهم 8.أما المعونات القادمة من خارج البالد
فقد وردت من جميع انحاء العالم ،حيث توجد في أرشيف الهالل األحمر كافة الوثائق المتعلقة بالمساعدات التي تم جمعها من
13
أمريكا 9والبوسنة والهرسك 10وفيينا 11وإندونيسيا وجزيرة جاوا 12و بانكوك عاصمة تايالند.
 2الوثيقة رقم )248/118( 39
 3الوثيقة رقم . )225/23( 52استشهد في يوم ( 20تشرين األول/أكتوبر  )1915عدد من الجنود في مقر الفرقة الصحية الخامسة عشرة ،إثر قصفه
مرة أخرى بأربع قنابل من قبل طائرة العدو .الوثيقة رقم . )400.1/714( 68
 4لالطالع على المساعدات المقدمة إلى الالجئين القادمين من نواحي محافظة "قارص" ،انظر إلى الوثيقة رقم . )156.1/72( 26وعلى الجبهة
الغربية ،تم أيضا عالج المرضى من الالجئين الذين استقروا في القرى المحيطة بمحافظة "تشاناق قلعة" باستخدام المواد التي أرسلها الهالل األحمر
(الوثيقة رقم  9 .)157-72( 33نيسان  /أبريل .)1915
 5الوثيقة رقم  26( )39/13( 48حزيران/يونيو .)1915
 6انظر إلى إعالن الصحيفة حول هذا الموضوع الوثيقة رقم  11( )60/193( 30آذار/مارس )1915
 7كانت الخيوط التي ستحاك منها الجوارب في اسطنبول ،تحضر من محافظة "أوشاك" (انظر إلى الوثيقة رقم  1( )7/37( 70تشرين الثاني/نوفمبر .)1915
 8لمعرفة المزيد بشأن القفازات الصوفية التي كانت تصنعها السيدات في المراكز التابعة لجمعية الهالل األحمر كي ترسل إلى الجنود العثمانيين في
الجبهة القفقاسية الثامنة ( ،انظر إلى الوثيقة المؤرخة في  22كانون الثاني /يناير رقم .)147/193( 20
 9للحصول على قائمة بأسماء األشخاص الذين ساعدوا جمعية الهالل اآلحمر من المواطنين العثمانيين الذين يعيشون في أمريكا ومقدار المال الذي
منحوه ،انظر إلى الوثيقة رقم  )191/397( 84بتاريخ ( 13شباط/فبراير .)1916
 10قامت "نورية هانم" ،عقيلة مصطفى باشا ،بتقديم وسام الرحمة إلى السيدة "غيزيال فون سارتوفيتش" ،والسيدة "بابيت بيركوفيتش" وتسع سيدات
أخريات ،تقديرا لمساهماتهن الكبيرة في جمع المساعدات لصالح جمعية الهالل اآلحمر في البوسنة والهرسك( .انظر إلى الوثيقة رقم )59/168( 86
بتاريخ  19شباط/فبراير .)1916
 11بلغت قيمة المعونات التي جمعت على مرتين من طرف مركز السيدات في جمعية الهالل األحمر في فيينا ،مقدار  135,000كرونا (انظر إلى
الوثيقة رقم  )146/313( 140بتاريخ  03مايس/مايو .)1918
 12تم وضع إعالن في الصحف وإعداد كتيب باللغة العربية مؤلف من  10-6صفحات بشان أنشطة الهالل األحمر ،من أجل طلب المساعدة من الشعب
الجاوي الذي سبق له وأن ساند الهالل األحمر في حروب البلقان( .انظر إلى الوثيقة رقم  )129.1/397( 72بتاريخ  06تشرين الثاني /نوفمبر
.)1915
 13تم باسم الهالل األحمر في السفارة األلمانية في بانكوك ،تكريم كل من السادة :سيد محمد رمضان المصرى ،سيد عبدروس بن عبدهللا الحبشي،
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لم تكن أنشطة الهالل األحمر التي تجري على خط الجبهة أو الخطوط الخلفية مقتصرة على تقديم العالج والمساعدات
للناس فقط ،إذ يتضح من العديد من الوثائق ،مبادراته للتأكد من تلقي الجنود العثمانيين األسرى معاملة إنسانية 14،وزيارة
وتفتيش مقرات السجناء العثمانيين في روسيا وإنجلترا 15.وفي الوقت نفسه ،كان يتم تسليم األموال واألغراض المختلفة
المرسلة من الخارج إلى السجناء األجانب المتواجدين على األراضي العثمانية إلى أصحابها عن طريق الهالل األحمر .وبنفس
الطريقة ،كان يتم توزيع األموال المودعة في حساب جمعية الهالل اآلحمر في البنك االتحادي في جنيف على السجناء األسرى
16
من خالل الجمعية ،ويتم بالمقابل تسليم اإليصاالت إلى المرسلين عن طريق اللجنة الدولية.
ونرى كذلك أن مبادرات الهالل األحمر األخرى ،مثل التخفيف من الدمار الكبير الذي خلفته الحرب وضمان استمرار
األنشطة االقتصادية األساسية قد كانت تحظى بدورها ،باهتمام كبير من لدنه ،وكذا كان األمر بالنسبة الفتتاح فصول دراسية
لتعليم المهن على نفقة الهالل األحمر ،حتى يتمكن الجنود الذين أصيبوا بعجز جسدي في الحرب ،من مواصلة حياتهم اليومية
بدون ان يكونوا في حالة صعبة من الفقر والفاقة 17.وبشكل مماثل ،جرت محاوالت حثيثة لزرع بعض األراضي الواقعة في
18
قضاء "كارا مورسيل" على مزارعي الهالل األحمر ،مع مراعاة عدم اإلضرار بحقوق أصحابها.
توجد في هذه الدراسة أمثلة على المساعدات الكريمة التي جاد بها اإلنسان التركي ،ومشاعر التضحية التي عاشها
تجسيدا للمثل القائل « اللحم ستر للعظم « ووثائق شاهدة على المبادرات التي قام بها الهالل األحمر خالل سنوات الحرب العالمية
األولى ،بعد انتقاله من مرحلة تركيا العثمانية إلى تركيا الحديثة .كما تتوفر ملخصات عن أمثلة من تلك الوثائق العثمانية مع
نصها التركي ،بكل من اللغات التركية واالنجليزية والعربية مرفقة بالطبع ،بأصلها العثماني لتتم مشاركتها مع القراء .وكما
ذكرنا أعاله ،فهناك مجموعة واسعة من المواد األرشيفيه القيمة التي تقدم إلى الباحثين المحليين واألجانب .ومن ناحية أخرى،
تعرف بالهالل األحمر بكامله ليست بكثيرة  ..لذا يؤمل ان تكون هذه الدراسة الخطوة األولى إلجراء
نجد أن المنشورات التي ٍ
دراسات مماثلة.

وموسيو هانز ريبيسيك عبر تقليدهم وسام الهالل األحمر ،وذلك نظرا لجهودهم الجمة التي بذلوها في جمع المساعدات (الوثيقة رقم ،)5/649( 118
 16كانون األول/ديسمبر .)1917
 14عقب وفاة المالزم األول " شوكت أفندي" أحد أفراد البحرية العثمانية الذي أسره البريطانيون وهو جريح ،نتيجة للمعالجة الطبية السيئة ،بادر الهالل
األحمر إلى متابعة أحوال األسرى العثمانيين في انكلترا ،وحرص على تلقيهم معاملة إنسانية حسنة( .الوثيقة رقم  13 ،)2/570( 98تموز/يوليو .)1916
 15الوثيقة رقم .)108/196( 99
 16الوثيقة رقم .)4/693( 67بتاريخ ( 24تشرين األول/أوكتوبر .)1915
 17انظر إلى الوثيقة رقم .)5/153( 81بتاريخ ( 04شباط/فبراير .)1916
 18انظر إلى الوثيقة رقم .)200/27( 126بتاريخ ( 16شباط/فبراير .)1917
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Osmanlı Hilal-i Ahmer Genel Merkezi Önünde Ambulans Arabaları - 1914 (Kızılay Arşivi)
Ambulance Cars in Front of Ottoman Red Crescent Headquarter - 1914 (Red Crescent Archive)
( (أرشيف الهالل األحمر1914 - عربات إسعاف أمام المقر العام للهالل األحمر العثماني
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti başkanlığında oluşturulan Üsera Komisyonu’nun teşekkül tarihinden
1914 senesi sonuna kadar olan faaliyetleri hakkındaki rapor.
14 Mart 1914 / 1 Mart 1330

The report concerning the activities of Prisoners of War Commission, which is formed and
presided by Ottoman Red Crescent Society, effective from its foundation until the end of 1914.
14 March 1914 / 1 March 1330

.1914 تقرير حول فعاليات هيئة األسرى منذ تأسيسها تحت رئاسة جمعية الهالل األحمر وحتى نهاية عام
۱۳۳۰  مارس۱ / 1914 مارس/ آذار14

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi
Üserâ Komisyonu’nun Bidâyet-i Teşekkülünden
1330 senesi nihâyetine kadar üserâ mu‘âmelâtı hakkında
Riyâset-i Celîleye
Ma‘rûz-ı ihtirâmkârânemdir.
Harb-i hâzırda Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi’nde te’sîs edilen Üserâ Komisyonu’nun
1330 senesi gâyesine kadar fa‘âliyeti ber-vech-i âtîdir:
Ordu-yı Osmânî tarafından esîr edilen düşman asâkir ve zâbıtânının esâmisi her tarafdan
taleb edilmiş ve bi’l-cümle üserâ garnizonlarına keşîde edilen telgrafnâmeler netîcesinde 231 Rus
efrâd-ı bahriyesinin ve Safir mürettebâtından ber-hayât kalan on neferin esâmisi Cenevre Komitesi’ne elde edilerek teblîğ edilmişdir.
Muhtelif mahallerden şimdiye kadar on dört esîr hakkında ma‘lûmât taleb edilmişdir. Bunlardan dört Fransız iki Rus ve bir İngiliz hakkında lâzım gelen ma‘lûmât i‘tâ olunduğu gibi mütebâkî altı Rus için dahi üserâ garnizonlarından ma‘lûmât taleb olunmuşdur.
Osmanlılardan kayd-ı esârete dûçâr olanlar hakkında ma‘lûmât ahzı için altı mürâca‘at
vâki‘ olmuşdur. Bundan mâ‘adâ Rus kuvâ-yı bahriyesi tarafından gark ve efrâdı ve yolcuları esîr
edilen Bezm-i Alem, Midhat Paşa ve Bahr-ı Ahmer vapurlarının efrâdı ve yolcuları hakkında
ma‘lûmât taleb edilmiş ise de henüz vürûd eylememişdir.
Üserâ komisyonu üserâya mahsûs mektûbları mahallerine irsâli ile dahi meşgûl olmakdadır. Üserâ komisyonunun fa‘aliyeti henüz pek cüz’î bir hâlde ise de Balkan Muhârebâtı esnâsında
aylarca müddet zarfında elde edilen netîcelerden daha müsmir bir sûretde çalışmışdır.
Fî 1 Mart sene 1330 [1331]
Tahrîrat Kâtibi
(İmza)
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Doktor Peştemalciyan Paşa’nın kızı Luiz Peştemalcıyan Hanım’a üçüncü rütbeden Şefkat Nişanı
verilmesi.
25 Mart 1914 / 27 Rebî‘u'l-âhir 1332 / 12 Mart 1330

Granting Third Grade Order of Compassion to Luis Pestemalciyan, who is Dr. Pestemalciyan’s
daughter.
25 March 1914 / 27 Rabi’ al-âhir 1332 / 12 March 1330

.منح وسام الرحمة من الدرجة الثالثة للسيدة لويز بيشتيمالجيان ابنة الطبيب بيشتيمالجيان
۱۳۳۰  آذار/  مارس۱۲ / ۱۳۳۲  ربيع اآلخر۲۷ / 1914 مارس/ آذار25

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
7
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Behiyyesi’ne
Sa‘âdetlü efendim!
25 Şubat sene [1]329 tarihli ve 2745 numaralı tezkire-i behiyyeleri cevâbıdır. Müteveffâ
Doktor Peştemalcıyan Paşa'nın kerîmesi Luiz Peştemalcıyan Hanım'a üçüncü rütbeden Şefkat
Nişân-ı Hümâyûnu i‘tâsı husûsuna bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-sudûr
buyurulmuşdur, efendim.
Fî 27 Rebî‘u'l-âhir sene [1]332 ve fî 12 Mart sene [1]330
Dâhiliye Nâzırı
Talʻat
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Tifüs hastalığının yayılmasının engellenmesi amacıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti ambarlarında
bulunan ve dezenfekte edilmiş çamaşır ve yorganların askeri heyete teslim edilmesi.
28 Nisan 1914 / 15 Nisan 1330

With the objective of preventing the transmission of typhus fever, delivery of the disinfected linens
and clothes, which were stored at the Ottoman Red Crescent Society granaries, to the military
delegation.
28 April 1914 / 15 April 1330

. إلى الوفد العسكري-  بعد تعقيمها لمنع انتشار مرض التيفوس- تسليم الثياب واللحف الموجودة في عنابر جمعية الهالل األحمر
۱۳۳۰  نيسان/  أبريل۱٥ / 1914 أبريل/ نيسان28

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Heyet-i İdâresi'ne
Ordumuzda şiddetle icrâ-yı hüküm etmekde olduğu ma‘a't-teessüf görülen tifüsün sür‘at-i
mümkine ile tedâbîr-i lâzımeye bi't-tevessül men‘-i sirâyetiyle izâlesi esbâbına gayret ve mu‘âvenet Hilâl-i Ahmer Cem‘iyeti'nin dahi cümle-i vezâifinden görülmesiyle geçende Askerî Müfettiş-i
Umûmîsi Liman Paşa'nın vukû‘ bulan taleb ve mürâca‘atı üzerine cem‘iyyet anbarından iki yüz
takım çamaşır verilmiş ise de bu mikdâr ancak bir mahalde bulunan bir kısım asâkirin tathîrât-ı
fenniye esnâsındaki ihtiyâcâtını te’mîn edebilip hastalığın sirâyet ve intişâr ve icrâ-yı te’sîr eylediği diğer mahallerdeki lüzûm ve ihtiyâc bâkî kalmasına ve el-yevm Hilâl-i Ahmer anbarında bu
ihtiyâc-ı mübrem ve âcili te’mîn edecek derecede etüvden geçerek tathîrât-ı fenniyesi icrâ edilmiş
çamaşır olduğu gibi bunlardan Amerikandan i‘mâl edilip henüz isti‘mâl edilmeyen çamaşırların
rutûbet te’sîrâtıyla bozulması da melhûz bulunmasına ve verilecek çamaşırlar miyânında münâsib mikdârda yorgan i‘tâsı da muktezî olup Hilâl-i Ahmer anbarında mevcûd ve temizlenmiş
müsta‘mel yorganların şu sırada cihet-i askeriyece pek ziyâde işe yarayacağı bedîhî görülmesine
binâen hastalığın men‘-i sirâyet ve indifâ‘ına Hilâl-i Ahmer Cemiyetince dahi intizâr-ı umûmî
vechile mu‘âvenet-i mümkine ibrâzıyla zamânında îfa-yı mu‘âvenet edilmiş olmak üzere anbarda
mevcûd çamaşırlardan ve yorganlardan tensîb edilecek mikdârın hemen hastagân-ı askerî nâmına
i‘tâsına heyet-i idâreye teklif eder ve yeniden çamaşır i‘mâli lâzım geldiği takdîrde Hilâl-i Ahmer
hanımlarının îfa-yı hidmete âmâde bulunduklarını ilâveten arz ve beyân eylerim. Lüzûm görüldüğü hâlde etüvlerimiz ve antiseptik ilaçlar ile de mu‘âvenet edebileceğimizi ilâve eylerim efendim.
Fî 15 Nisan sene [1]330
Doktor
Besim Ömer
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Ankara'da, Çankırı Çerkeş adına açılmış olan hastanenin masrafları için Çankırı Hilal-i Ahmer
Şubesi'nden 5.000 kuruş gönderildiği, bu paranın savaş devam ettikçe gönderileceği, hastane
masrafları için gerektikçe merkezden tahsisat istemenin zaman kaybına neden olduğu, bundan
dolayı Çerkeş Hilal-i Ahmer Şubesi hasılatının merkeze gönderilmek yerine Çankırı vasıtasıyla
doğrudan doğruya hastaneye harcanmasının uygun görüldüğü.
22 Haziran 1914 / 9 Haziran 1330

That 5.000 piasters had been sent from Ottoman Red Crescent Cankiri Branch for the expenses
of the hospital founded in Ankara under the name Cankiri Cerkes, that this amount would be sent
as long as the war continues, that it is a waste of time to request subsidy from the centre for the
expenses of the hospital, that due to this fact it had been approved to spend the output of Ottoman
Red Crescent Cerkes Branch directly for the hospital via Cankiri Branch rather than sending the
output to the Centre..
22 June 1914 / 9 June 1330

 آالف قرش من فرع الهالل األحمر في جانقيري لتغطية نفقات المستشفى الذي أقيم لتلبية احتياجات جانقيري5 إرسال مبلغ
 وبما أن طلب المخصصات من المركز كلما دعت، وسيستمر إرسال هذا المبلغ طالما استمرت الحرب،تشيركيش في أنقرة
الحاجة لتغطية نفقات المستشفى يتسبب في هدر الوقت فقد تمت الموافقة على إرسال إيرادات فرع الهالل األحمر في تشيركيش
.إلى المستشفى بشكل مباشر عبر جانقيري بدال من إرسالها إلى المركز
۱۳۳۰  حزيران/  يونيو٩ / ۱٩۱٤  حزيران/  يونيو۲۲

Telgrafnâme
Mahreci: Kengırı
Numara: 1816
Tarih: 10 Haziran sene [1]331
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Şubesi Merkez-i Umûmîsine
Ankara'da Kengiri Çerkeş nâmına küşâd edilen hastahânenin masârıfı için bura Hilâl-i Ahmer Şu‘besi'nden beş bin guruşun sarfı emir buyurulmuşdur. Harb devâm etdikçe hastahâne için
muktezî masârıfâtın te’mîn edilmek üzere buraca ale't-devâm irsâlata devâm edilmek tabî‘î olup
ancak Çerkeş Hilâl-i Ahmer Şu‘besi'nce muttasıl takâsit ve teberru‘âtın dahi ba‘demâ doğruca
merkez-i umûmîye irsâlinden ise bura Hilâl-i Ahmer Şu‘besi vâsıtasıyla mezkûr hastahâneye îsâli
vücûbu derkâr olmağla Çekreş Hilâl Şu‘besi hâsılâtının işbu hastahâneye gönderilmek üzere merkez livâ şu‘besine irsâli lüzûmunun mahallî şu‘besine iş‘ârı ve her def‘a hastahâne masârıfı için
merkez-i âlîlerinden bi'l-istîzân tahsîsât istihsâli müşkil ve izâ‘a-i vakti müstelzim olduğundan
bura ve Çerkeş şu‘abâtı i‘ânâtının mezkûr hastahâneye bi'l-istîzân sarf için irâde buyurulması livâ
şu‘besi karârıdır.

Fî 9 Haziran sene [1]330
Mutasarrıf Asaf
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Hastane gemisi haline dönüştürülen Gülnihal ve Edremit vapurları için bir Serçavuş ile üç aded
"vardabandra" memuru tayin edildiği, bunlar için gönderilmiş olan işaret filamaları ile defterin de
seferberlik bittiğinde Bahriye Dairesi'ne iadesinin istendiği.
20 Eylül 1914 / 7 Eylül 1330

That three “revenue flag” officials and one sergeant major had been appointed to the Gulnihal
and Edremit steamers, which were transformed into hospital-ships, and that the nautical signal
flags and the ledger were asked to be returned at the end of the mobilization.
20 September 1914 / 7 September 1330

، موظفين يتولون رفع العلم على ورديات في سفينتي غولنيهال وإيدريميت اللتين تم تحويلهما إلى مشافي3تعيين رقيب أول و
.وطلب إعادة األعالم والسجالت التي أرسلت لهم عند انتهاء التعبئة إلى دائرة الشؤون البحرية
۱۳۳۰  أيلول/  سبتمبر٧ / ۱٩۱٤  أيلول/  سبتمبر۲۰

Nezâret-i Umûr-ı Sıhhiye
Birinci Daire
Şube: 4
Numara:
Umûmî 27571
Husûsî: 791
Dersaadet 7-7-[1]330
Hülâsa: İşâret filamalarıyla vardabandra efrâda dâir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi'ne
Sa‘âdetlü efendim!
Fî 23 Ağustos sene [1]330 tarih ve 574/254 numaralı tezkire-i behiyyeleri cevâbıdır. Hastahâne sefînesine ifrâğ olunduğu bildirilen Gülnihal ve Edremid vapurlarına merbût pusulada
isimleri muharrer bir serçavuşla üç nefere "vardabandra" işâret me'mûru olarak ta‘yîn ve derdest-i i‘zâm bulunmuş olduklarından ma‘âş ve mu‘ayyenâtları hakkındaki muamele bi'l-âhire
icrâ olunacakdır. Bunlara muktezî birer takım işâret-i umûmiye filamaları i‘mâl etdirildiği gibi iki
sefîneden her birerleri için birerden iki kıt‘a işâret-i umûmiye defteri ve iki dürbün gönderilmiş
olduğundan seferberlik hitâmında Dâire-i Bahriye'ye i‘âdesi beyân olunur. Ol bâbda emr ve irâde
efendimindir.
Bahriye Nâzırı Nâmına
Erkân-ı Harbiye Reisi
Vâsıf
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin depolarındaki mevcut eşyası ile 1400 yataklık bir hastane teşkilinin
uygun görüldüğü, Ayastefanos'dan Maltepe'ye kadar yaralı taşımak üzere Şehremaneti’nce iki
otomobil tahsis edileceği, Sahra Sıhhiye Müfettişliği’nce listesi gönderilen doktorlar hakkında
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin verdiği kararın ayrıntılı olarak bildirilmesinin istendiği.
4 Ağustos 1914 / 22 Temmuz 1330

That construction of a hospital with 1400 bed-capacity was approved by Ottoman Red Crescent
Society on the basis of supplies in its stores, that two automobiles will be allocated by the
Municipality to transport causalities from Ayastefanos to Maltepe, that it was requested that the
decree made by Ottoman Red Crescent Society would be sent in detail about the doctors, the list
of whom was sent by Mobile Field Hospital Examiners.
4 August 1914 / 22 July 1330

 ستقوم أمانة المدينة، سرير بالمستلزمات الموجودة في مخازن جمعية الهالل األحمر1400 الموافقة على تشكيل مستشفى بسعة
 طلب قيام جمعية الهالل األحمر بإبالغ قراراها بالتفصيل،بتخصيص سيارتين تتوليان نقل الجرحى من أياستيفانوس إلى مالتيبي
.بشأن األطباء الذين أرسلت دائرة التفتيش الصحي في ساهرا قائمة بأسمائهم
۱۳۳۰  تموز/  يوليو۲۲ / 1914 أغسطس/ آب4

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Dâiresi
Seferberlik Müdîriyeti
Numara: 34
826 mersûle
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri
21 Temmuz sene 330 tarihli 136/165 numaralı tezkirelerine cevâbdır. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin vesâit-i hâzırası ve anbarında mevcûd eşyâsına nazaran şimdilik bin dört yüz yataklık
hastahane teşkili bizce de muvâfık görülmüşdür.
Hasta nakline mahsus vapurlar hakkındaki mütâla‘aları muvâfık görülmüş ve iş‘âr-ı âlîleri
vechile keyfiyet Levâzımât-ı Umûmiye Dâiresi'ne tebliğ edilmişdir. Ayastefanos'dan Maltepe'ye
kadar yaralı ve hasta nakliyâtının te’mîni zımnında Şehremâneti tarafından cem‘iyetinize iki otomobil tahsîs edilecekdir. Sevkiyâtın behemehâl cem‘iyetinizce yapılması lâzımdır.
Evvelce listesi gönderilen etibbâ hakkında Hilâl-i Ahmer Cemiyetince ne gibi bir karâr
verilmiş ise ale'l-esâmî muvazzahan iş‘ârı mütemennâdır efendim. Ol bâbda emr ü irâde efendim
hazretlerinindir.
Fî 22 Temmuz sene [1]330
Sahra Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi
Süleyman Müfit
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Dimetoka'da halkın yardımıyla açılan, doktor ve sair görevlileri fahri olarak tedarik edilmiş olan
100 yataklık Hilal-i Amer Hastanesi için Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nce ücretli veya ücretsiz yeterli
miktarda ilaç gönderilip gönderilemeyeceğinin sorulduğu.
19 Eylül 1914 / 6 Eylül 1330

That it was asked whether sufficient amount of medicine would be sent or not by Ottoman Red
Crescent Society either free of charge or not for the Ottoman Red Crescent Hospital, which was
founded by the aid of the people in Dimetoka with 100 bed-capacity, and for which doctor and
other clerks were appointed as honorary.
19 September 1914 / 6 September 1330

االستفسار عما إذا كانت جمعية الهالل األحمر سترسل أدوية بكميات كافية وبشكل مجاني أو غير مجاني لمستشفى الهالل األحمر
.الذي يستوعب مئة سرير والذي تم تزويده باألطباء وبباقي الموظفين بشكل فخري بمساعدة سكان ديميتوكا
۱۳۳۰  أيلول/  سبتمبر٦ / 1914 سبتمبر/ أيلول19

Telgrafnâme
Mahreci: Dimetoka
Numara: 2063
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâseti'ne
Burada halkın mu‘âvenetiyle yüz yataklık bir Hilâl-i Ahmer Hastahânesi açıldı. Doktorları,
eczâ tabibleri, me’mûrları ve hademesi fahriyyen tedârik edildi. Malzemesi hazırlandı, parasız
veyâ bedelle mikdâr-ı kâfî eczâ-yı tıbbiye gönderilip gönderilemeyeceği.
6 Eylül [1]330
Dimetoka Kaymakamı
Ali Galib

Kızılay Arşivi, No: 112/8

65

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

8

66

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

Büyük Karargah-ı Umumi Üçüncü Ordu hastaları ve yaralılarının nakli için gerekli olan paranın
noksanının Müdafaa-i Milliye ve Hilal-i Ahmer Cemiyetlerinin birleşerek karşılamalarına dair
Liman von Sanders Paşa’nın tahriratı
20 Aralık 1914 / 7 Kânûn-ı Evvel 1330

Correspondence of Liman von Sanders Pasha with regard to compensating the deficit amount,
which is needed to transport the patients and causalities in Third Army of General Headquarters,
with the co-operation of Ottoman Red Crescent Society and the Association for National Defence.
20 December 1914 / 7 Kanun al-Awwal 1330

خطاب ليمون فون سانديرس باشا حول قيام جمعيتي الدفاع الوطني والهالل األحمر بدفع المبلغ الناقص الالزم لنقل جرحى
.ومرضى الجيش الثالث التابع لمقر رئاسة األركان الكبير
۱۳۳۰  كانون األول٧/ ۱٩۱٤  ديسمبر۲۰

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
4. Şube Müdîriyeti
Numara:1263
Dersaadet 7-10- [1]330
Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Büyük Karargâh-ı Umûmî Üçüncü Ordu-yı Hümâyûn hastagân ve mecrûhînini nakil etmek
üzere birçok hasta arabalarına arz-ı ihtiyâç etmekdedir. Derhal ihzârı iktizâ eden arabalar için bin
altı yüz lira mikdârında bir meblağ noksandır. Hilâl-i Ahmer ve Müdâfa‘a-i Milliye Cem‘iyyet-i
muhteremeleri bu husûsda i’tilâf ve ittihâd edib de işbu ihtiyâcât-ı sıhhiye ve hayriyeyi bertaraf
etmek üzere meblağ-ı mezbûru büyük Karargâh-ı Umûmî'nin emrine tevdî‘ edebildiği hâlde müstelzim-i mest ve şükrân-ı azîm olacağı ma‘rûzdur.
Liman Von Sanders
Müdâfa‘a-i Milliye Cem‘iyyet-i muhteremesine bir nüshası gönderildi.
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Erzurum Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından tesis edilen Hilâl-i Ahmer Hastanesi baştabipliğine
Doktor Emin Bey'in tayin edildiği, muavin ve hastanenin tesisi için iktiza eden hastabakıcılar ve
levazımıyla birlikte Gülnihal gemisiyle yakında hareket edeceklerine dair gazete ilanı.
12 Kasım 1914 / 30 Teşrîn-i Evvel 1330

Newspaper advertisement concerning the imminent departure of Gulnihal ship, which would
carry Dr. Emin Bey, who was appointed as the chief surgeon at Erzurum Ottoman Red Crescent
Hospital, and his assistant with nurses and the equipment required for the facilities of the hospital
that was constructed by Erzurum Ottoman Red Crescent Society.
12 November 1914 / 30 Tasrin al-Awwal 1330

 ونشر إعالن في الصحف يُفيد،تعيين الطبيب أمين بيك كبيرا ألطباء المستشفى الذي أسسته جمعية الهالل األحمر في أرضروم
."بأنه سيتم قريبا إرسال مساعدي األطباء والممرضات والمواد الالزمة إلى المستشفى بواسطة سفينة "غولنيهال
۱۳۳۰  تشرين األول۳۰ / 1914 نوفمبر/ تشرين الثاني12

73/874
30 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
…. Gazetesi Müdîriyet-i Aliyyesi'ne
Erzurum'da Hilâl-i Ahmer Hastahânesi
Kafkasya dârü'l-harbine mahsûs olarak Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Erzurum'da
bir hastahâne te’sîs eylediği haber alınmışdır. Bu hastahâne sertabâbetine evvelce Trablusgarb'da
Hilâl-i Ahmer Heyet-i Sıhhiyesi Riyâseti'nde bulunmuş olan Doktor Emin Bey ta‘yîn edilmişdir.
Mûmâ-ileyh ve rüfekâsı ve mu‘âvinleri hastahânenin te’sîsi için iktizâ eden hasta bakıcıları ve
levâzımı dahi istishâb ile Hilâl-i Ahmer Gülnihal hastahâne gemisiyle karîben azîmet edecekdir.
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Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından hastane gemisi haline getirilen Gülnihal Vapuru'nun,
Lahey İkinci Sulh Konferansı kararları gereğince beyaz boyası üzerine kırmızı kuşak çekildiği ve
ayrıca geceleri de fark edilebilmesi için bacasına özel fenerler konulduğundan durum hakkında
Rusya ve sair muharip devletlere bilgi verilmesi.
14 Kasım 1914 / 1 Teşrîn-i Sânî 1330

Informing Russia and other combatant states about the case that on the white dye of the
Gulnihal Steamer, which was transformed into a hospital-ship by Ottoman Red Crescent
Society, a red strap was painted as required by the Second Peace Conference at Hauge,
and that some lanterns were placed particularly on the ship’s funnel so that the ship can be
detected in the night.
14 November 1914 / 1 Tasrin al-Thani 1330

 تم رسم شريط أحمر على أرضية-  وبموجب قرارات مؤتمر الهاي الثاني للسالم- إبالغ روسيا وجميع الدول المتحاربة بأنه
 كما تم تركيب مصابيح خاصة على،بيضاء على سفينة غولنيهال التي حولتها جمعية الهالل األحمر العثمانية إلى مستشفى
.مدخنتها كي يتسنى تمييزها ليال أيضا
۱۳۳۰  تشرين الثاني۱ / 1914 نوفمبر/ تشرين الثاني14

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdîriyet-i Umûmiyesi
Bahriye Nezâret-i Celîlesi'nden Vârid Olan 1 Teşrîn-i sânî 330 Târihli ve 5/153 Numaralı
Tezkirenin Sûretidir
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından 1259 gayr-ı sâfî ve 598 sâfî tonilato cesâmetinde çifte uskurlu ve iki bacalı ve iki direkli sâbıkan Kembriç nâmındaki Gülnihal Vapuru hastagân
ve mecrûhîne mahsûs Hilâl-i Ahmer hastahâne sefînesi ittihâz edilmiş ve Lahey İkinci Sulh Konferansı mukarrerâtı vechile teknenin beyaz boyası üzerine kırmızı kuşak çekilerek telvînâtı icrâ
olunmuş ise de bu kabîl sefâinin geceleri kendilerini tanıtdırabilmelerine dâir Lahey Konferansı
mukarrerâtında kabûl edilmiş bir alâmet-i fârika-i mahsûsa olmadığından geçen muhârebede kabul edildiği vechile mezkûr sefînenin geceleyin alâmet-i fârika olmak üzere grandi sütununun
şapkasına ve birbiri altına gelmek ve araları iki kademden aşağı ve üç kademden fasılalı olmamak
şartıyla üstünde beyaz ve altında iki aded kırmızı olarak üç aded amûdî fener ta‘lîk eylemesi Dâire-i Bahriyece tensîb edilmiş ve mezkûr sefînenin bu hafta içinde âcilen Bahr-ı Siyâh'a hareketi
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi'nden bildirilmekde bulunmuş olduğundan
ol vechile Rusya ve sâir düvel-i muhârebeye mezkûr sefînenin Hilal-i Ahmer sefînesi olduğunu
ve gece alâmâtına dâir muvazzahan ve resmen teblîgât icrâsıyla vürûd edecek cevâbın nezâret-i
âcizîye iş‘ârına müsâ‘ade-i fahîmânelerinin şâyân buyurulması bâbında.

Kızılay Arşivi, No: 599/ 81
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Erzincan Hilâl-i Ahmer Hastahânesi Baştabibi Server Kamil Bey'e verilen talimatta, Osmanlı
Hilâl-i Ahmeri tarafından tertip edilen hastahâne heyetiyle ve mümkün mertebe süratle karadan
Erzincan'a hareket edilmesi gerektiği, geçeceği yol üzerinde askeri kıtalar bulunup bulunmadığı,
var ise buralardaki sıhhi durumun nasıl olduğu, hastane ve revirlerdeki uygulamaların yerinde
olup olmadığının tesbiti ve hastalık bulunan yerlerde hemen müdahale edip tedbirler alması
gerektiğinin belirtildiği.
27 Ocak 1915 / 14 Kânûn-ı Sânî 1330

That in the mandate given to Server Kamil Bey, who is chief surgeon at Erzincan Ottoman Red
Crescent Hospital, it was stated that he needs to set out to Erzincan on land as soon as possible
with the commission, which is organized by Ottoman Red Crescent; that he needs to ascertain
whether there are troops on the route or not, if so, the medical status of those troops, whether
the practices in the hospital and infirmaries are legitimate or not; that he needs to step in to take
precautions immediately in the epidemic areas.
27 January 1915 / 14 Kanun al-Thani 1330

جاء في التعليمات التي وجهت لكبير أطباء مستشفى الهالل األحمر في أرزنجان السيد سيرفير كامل أن عليه التوجه في أسرع
 والتحقق من وجود أو عدم،وقت ممكن مع وفد المستشفى الذي أعده الهالل األحمر العثماني إلى أرزنجان عبر الطريق البري
 وما إذا كانت،وجود وحدات عسكرية على الطريق الذي سيمرون منه ومن الوضع الصحي لتلك الوحدات في حال وجدت
 وأن يتخذ على الفور اإلجراءات الالزمة في األماكن التي تنتشر،اإلجراءات المتبعة في المشافي والمستوصفات تسير كما يجب
.فيها األمراض
۱۳۳۰  كانون الثاني۱٤ / ۱٩۱٥ يناير/ كانون الثاني۲۷

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekaleti
Sahra Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîliği
Numara: 2741
Dersaadet
14-11-[1]330
Erzincan Hilâl-i Ahmer Hastahânesi Sertabibi Server Kâmil Bey'e
Sûret
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâseti Aliyyesi'ne
Osmanlı Hilâl-i Ahmeri tarafından tertîb edilen hastahâne hey’etiyle ve mümkün mertebe
sür‘atle berren Erzincan'a hareket edeceksiniz. Geçeceğiniz bi'l-cümle kasabât ve şehirlerde kıta‘ât bulunup bulunmadığını ta‘yîn ve bu kıta‘âtın ahvâl-i sıhhiyesini ber-tafsîl mu‘ayene, revir ve
hastahâneleri teftîş ve bu hastahânelerle revirlerdeki teşhîslerin doğru olup olmadığını ve bi'l-hâssa esnâ-yı seyâhatde her hangi bir tarafda emrâz-ı intâniye salgınları olup olmadığını tahkīk,
salgın vukû‘unda tedâbîr-i lâzıme-i sıhhiye icrâ edilecekdir.
Sivas Kolordusu Sertabâbet vekîli mütemâdiyen enfluenza musâbîn ve vefeyâtı iş‘âr ediyor. Bunun için Sivas'da ve kolordunun diğer garnizonlarında sârî hastalık olup olmadığını tahkik
ve bu hastalıklara karşı bi'l-hâssa Sivas'da şiddetle hücûm edilecektir.
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Hidemât-ı sıhhiye-i askeriyede müstahdem bi'l-cümle etibbâ size bu hususlarda mu‘âvenet
etmeğe mecbûrdur.
Müşkilâta tesâdüf edilirse telgrafla ma‘lumât verilecekdir. Bu husûsda ben şiddetle teşebbüsâtda bulunacağım. Bi'l-umum tahkîkât ve icrâat-ı sıhhiyenizde mu‘âvenet-i lâzımenin icrâsını
me’mûrîn-i mülkiyeden ricâ ederim. Ahâlî arasında sârî hastalıklar olup olmadığını tahkîk ediniz.
Bu bâbda belediye etibbâsı da birlikde ahâlî arasındaki sârî hastalıkların itfâsı için ittihâz-ı tedâbîr
ediniz. Ma‘iyetinizdeki Hilâl-i Ahmer Hastahânesi etibbâ ve me’mûrîniyle hastabakıcıları sârî
hastalıkların itfâsı husûsunda dahi istihdâm edilecekdir.
Erzincan'da hastahâneniz heyeti evvel emirde Ordu-yı Hümâyûn Tathîrât-ı Fenniye Kolu
sıfatıyla istihdâm edilecekdir.
Bu ta‘lîmâtın esâsı ve gâyesi Ulukışla Erzincan hattının hastalıklardan masûn olmasını
te’mîn etmekdir. Binâenaleyh bu maksada vusûl için bütün kuvvetinizle çalışmanız îcâb eder.
Sahra Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi Vekîli
Mu‘allim
Prof. Dr. Mayer

Server Kamil Bey'e Ulukışla-Sivas hattı için îcâb eden mevâdd-ı müzâdd-ı ta‘affüniye ile
bunların nakli için mekkâre verilmesi ricâ olunur.

Kızılay Arşivi, No: 118/232
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Beyazıt Meydanı Osmanlı Hilal-i Ahmer Ambulans Arabaları-1914 (Kızılay Arşivi)
Ottoman Red Crescent Ambulance Cars, Beyazıt Square -1914 (Red Crescent Archive)
( (أرشيف الهالل األحمر1914 - عربات إسعاف الهالل األحمر العثماني في ساحة بيازيد
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Yaralılar ile askeri erkanın elde mevcut bulunan ve peyderpey açılan Hilal-i Ahmer hastanelerinde
güzel bir şekilde iaşe ve tedavilerinin yapılabilmesi için Hilal-i Ahmer tahsisatından havale
gönderilmesinin istendiği.
2 Aralık 1914 / 19 Teşrîn-i Sânî 1330

That it is requested from Ottoman Red Crescent to transfer funds for the purposes of catering
and treating causalities and soldiers in good conditions at the Ottoman Red Crescent Hospitals,
which are either already have been founded or will gradually be founded.
2 December 1914 / 19 Tasrin al-Thani 1330

طلب إرسال حوالة من مخصصات الهالل األحمر من أجل معالجة وإطعام الجرحى والجنود في مشافي الهالل األحمر القائمة
.وتلك التي يتم افتتاحها تباعا بأفضل شكل
۱۳۳۰  تشرين الثاني۱٩ / 1914 ديسمبر/ كانون األول2

Telgrafnâme
Mahreci: Bağdad
Numara. 39321
Tarih: 19 Teşrîn-i Sânî sene[1]330
Dahiliye Nezâreti'ne
Dört yüz seksen beş numara
Mecrûhîn ve zu‘afâ-yı askeriyenin elde mevcûd ve bundan sonra peyderpey küşâd edilecek
Hilâl-i Ahmer hastahânelerinde hüsn-i i‘âşe ve emr-i müdâvâtları bi-hakkın tehiyye ve istikmâl
etmek üzere Hilâl-i Ahmer tahsîsâtından tensîb buyurulacak mikdârın sür‘atle havâlenâmesinin
i‘tâ buyurulması.
Vâli Vekîli Reşid

Kızılay Arşivi, No: 322/1
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Bağdat'da Museviler ve Hıristiyanlar tarafından iane suretiyle yüzer yataklık birer hastanenin
teşkil olunmak üzere olduğu, Hilal-i Ahmer adına tesis edilecek olan hastanelere cemiyetce
yardımda bulunulmasının uygun olduğu.
3 Aralık 1914 / 20 Teşrîn-i Sânî 1330

That two hospitals, each having 100 bed capacity, are on the brink of being constituted in Baghdad
with the aid of Christians and Hebrews, and that it is appropriate to aid the hospitals, which are
being built on behalf of Ottoman Red Crescent.
3 December 1914 / 20 Tasrin al-Thani 1330

 والموافقة على قيام، سرير100 بمساعدات من اليهود والمسيحيين يجري العمل على تأسيس مستشفيين في بغداد لكل منهم بسعة
.جمعية الهالل األحمر بتقديم المساعدات لهذين المشفيين اللذين سيؤسسان لصالحها
۱۳۳۰  تشرين الثاني۲۰ / 1914 ديسمبر/ كانون األول3

Bağdad 485
Beyân-ı mütâla‘a buyurulmak ricâsıyla Sahra Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîliği'ne takdîm, 20
Teşrîn-i sânî 1330
Hilâl-i Ahmer Reis-i sânîsi Doktor (İmza)
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâseti'ne
18 Teşrîn-i sânî sene [1]330 târihinde Bağdad Sertebâbeti'nden alınan telgrafda Cemâ‘at-i
Mûseviye ve Hıristiyâniyye taraflarından bi'l-i‘âne yüzer yataklık birer hastahânenin derdest-i
teşkîl olunduğu bildirilmekdedir. Hilâl-i Ahmer nâmına da te’sîs edileceği metn-i telgrafda iş‘âr
olunan hastahânelere cem‘iyet-i aliyyelerince mu‘âvenet-i nakdiyede bulunulması muvâfıkdır.
İ‘âdeten takdîm kılınır. Fî 21 Teşrîn-i sânî sene 330
Karargâh-ı Umûmî
Sahrâ Sıhhiye Müfettişliği

Kızılay Arşivi, No: 322/1.1
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Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Dersaadet Kadınlar Merkezi'nin faaliyetleri hakkındaki rapor.
7 Aralık 1914 / 24 Teşrîn-i Sânî 1330

The report concerning the activities of Dersaadet (Istanbul) Women Centre of Ottoman Red
Crescent Society.
7 December 1914 / 24 Tasrin al-Thani 1330

.تقرير حول فعاليات مركز در سعادت النسوي التابع لجمعية الهالل األحمر التركي
۱۳۳۰  تشرين الثاني۲٤ / 1914 ديسمبر/ كانون األول7

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Dersaadet Kadınlar Merkezi
Aded:
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Efendim hazretleri!
Seferberlik i‘lânını müte‘akib Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi çamaşır dikmek
ve sâir hidemâtda bulunmak üzere heyet-i merkeziye-i umûmiyeye hemen bilâ-ifâte-i vakt arz-ı
hizmet eylemiş ise de anbarımızda çamaşırın kifâyet edecek aded ve mikdârında olduğu cevâbını
alır almaz bir tarafdan askerlerimizin sıhhatlerine hizmet, diğer cihetden sıhhiye-i askeriyenin
bir mu‘âvini olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin te’mîn-i mevcûdiyet ve muvaffakiyeti için beyne'l-ahâlî hidemâtını ihsâs ve irâe eylemek üzere hanımlar a‘zâsına matbû‘ bir beyannâme irsâl
ile hediye-i şitâiyye istihzârına tavassut eylemiş ve ihtiyârî olarak a‘zâsından cem‘ eylediği 1616
pamuklu hırkadan gayrı sâir eşyâyı Müdâfa‘a-i Milliye Cemiyet-i muhteremesine irsâl etmişdir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi'nin a‘zâsı nezdinde bu teşebbüsü zâten cemiyetimizin bi'l-vâsıta der‘uhde eylediği hizmetden gayrı sıhhıye-i askeriyeye mu‘âvenet husûsunda
cem‘iyetimizin vezâifine dâir ahâlîmizi îkâz ve irşâd eylemişdir. Bunun ma‘nen derece-i te’sîri
nezd-i riyâset-penâhîlerinde vâreste-i îzâhdır.
Muhârebenin i‘lânı üzerine yine heyet-i idâremiz heyet-i merkeziye-i aliyyenize arz-ı hidmet eylediği gibi diğer cihetden cem‘iyyât-ı mümâsile gibi hanımların merkezinin ibrâz-ı fa‘âliyeti ve sıhhat-i asâkirin bir dereceye kadar emr-i muhâfazasına hidmet maksadıyla Osmanlı
hânımlarına hitâben bir hafta mukaddem gazetelerde mütâla‘a buyurduğunuz beyannâme heyet-i
merkeziyemizin karârına tevfîkan neşr edilmişdir. Bu beyannâmenin tab‘ ve neşrini müte‘âkib
heyet-i merkeziyemize birçok hânımlar mürâca‘at etmiş ve kendilerine bir suhûlet olmak üzere
tarafımızdan iştirâ olunan yün ipliği aynı fiyât ile i‘tâ edilmişdir. ancak mürâca‘âtın tevâlîsine
ve cemâ‘ât-ı muhtelifeden yün ipliği ve nümûne taleb ve bir çok fakîr kadınlar tarafından arz-ı
hidmet edilmekde olmasına ve maksad bir tarafdan sıhhat-i umûmiye-i askeriyeye hizmet ve
aynı zamanda cem‘iyetimizin vezâif-i insâniyet-perverânesinin beyne'l-ahâlî ta‘mîmi ile a‘zâsının adedini teksîr olduğundan mürâca‘at-ı mütevâliyeyi adem-i red ile muhadderât-ı Osmâniyeyi
cem‘iyetimize rabt eylemek üzere eldiven yapmak ve yaptırmak için yüz kilo kadar yün ipliğinin
cem‘iyetimizce mübâya‘asıyla hânımlar merkezine tevdî‘inin ricâsı bugün in‘ikâd eden heyet-i
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merkeziyemizce karârgîr olmuşdur. Bu yün ipliğinden bir mikdârı mekâtib-i inâsa gönderilecekdir
ki bu sayede ziyâde eldiven ördürmek kâbil ve bu sûretle kızlarımızda efkâr-ı vatanperverânenin
îkâzı mümkündür. Gerçi çorap örülmesi de mütâla‘aya alınmış ise de bu yolda çorap yetişdirilmesinde su‘ûbetden sarf-ı nazar bir hayli zaman zâyi‘ edileceği ve fiyâtca büyük bir fark görüldüğü
ve çorap kolaylık ile ve daha ucuz tedârik olunabileceği cihetle heyet-i merkeziyemizce karârgîr
olan nümûneye göre ki (Almanya ve Avusturya ordularında kabûl edilmişdir) yalnız eldiven örülmesi tercih edilmişdir. Bu vesîle ile takdîm-i ihtirâmât eyleriz efendim.
Fî 24 Teşrîn-i Sânî sene [1]330

Heyet-i İdâre Başkâtibesi
(İmza)
Kâtibe (İmzâ)								
									
Mühür: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Kadınlar Dersaadet Merkezi

Kızılay Arşivi, No: 27/189

82

Reise-i Sâniye
Mathilda Loe’ros

Çanakkale’den Sirkeci’ye Yaralı Nakli - 1915 (Kızılay Arşivi)
Transportation of Injured Soldier from Çanakkale to Sirkeci - 1915 (Red Crescent Archive)
( (أرشيف الهالل األحمر1915 - نقل الجرحى من تشاناق قلعة إلى سيركيجي
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Yeniden teşekkül eden Hilal-i Ahmer Cemiyeti Ankara Merkez Şubesi'nin Müftü Rıfat Efendi
başkanlığında Reji Başmüdürü Osman Paşa, Sıhhiye Müdürü Mahmud Celaleddin, Belediye reisi
Vekili Asım ve Tabib Ahmed beylerden oluştuğu.
20 Aralık 1914 / 2 Safer 1333 / 7 Kanun-ı Evvel 1330

That Ottoman Red Crescent Society’s Ankara Central Branch, which was re-organized, has been
formed in the following organization scheme: Mufti Rifat Efendi as the chairman, Osman Pasha
as the director, Mahmud Celaleddin as the health director, Deputy Mayor Asim Bey and Surgeon
Ahmed Bey.
20 December 1914 / 2 Safar 1333/ 7 Kanun al-Awwal 1330

يترأس فرع جمعية الهالل األحمر المركزي في أنقرة والذي أُعيد تشكيله المفتي رفعت أفندي ويضم كال من السادة كبير مدراء
. نائب رئيس البلدية عاصم والطبيب أحمد، مدير الصحة محمود جالل الدين،إدارة االحتكار (الريجي) عثمان باشا
۱۳۳۰  كانون األول۷ /۱۳۳۳  صفر۲ / 1914 ديسمبر/ كانون األول20

Ankara Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
Aded:
Umûmî: 35740
Husûsî: 82
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi Riyâseti Cânib-i Vâlâsı'na
30 Teşrîn-i sânî [1]330 tarihli telgrafnâme-i âlîleri cevâbıdır.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Ankara şu‘be-i merkeziyesi müfti-i belde Rıfat Efendi'nin riyâset-i ûlâ ve Reji Başmüdürü Osman Paşa'nın riyâset-i sâniyesi altında Sıhhiye Müdürü Mahmud
Celaleddin ve Belediye Reis Vekîli Asım ve Tabib Ahmed beyler ve Beşinci Kolordu-yı Hümâyûnu merkezinde müstahdem etibbâ-yı askeriye miyânından diğer iki zâtdan mürekkeb olarak müceddeden teşkîl kılınmış ve Hilâl-i Ahmer nâmına celb ve cem‘-i i‘ânât için suver ve vesâil-i
münâsibe ve müessireye mürâca‘at olunmakla berâber beyân buyurulan husûsât ve hesâbâtın
lüzûm-ı entâcı da mûmâileyhime tebliğ kılınmış olduğundan teba‘a-i mezkûrenin fa‘âliyet ve
mesâ‘îsi netâyicinden peyderpey ma‘lûmât i‘tâsı tabî‘î bulunduğunu arz ile te’yîd-i ihtirâm eylerim efendim.
Fî 2 Safer sene [1]333 ve fî 7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Ankara Vâlîsi
(İmza)

Muhâsebeye:

1-Cevâbda Hilâl-i Ahmer şu‘abâtının yalnız muhârebeye mahsûs olmayıp dâimâ îfâ-yı vazife etmesi lâzım geleceğine dâir ilâvât ve îzâhât da bulunulması.

Kızılay Arşivi, No: 155/17
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti ambarında mevcut olan çadırların tamamının Süveyş'e gönderilmiş
olmasından dolayı, ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaç nedeniyle, Dahiliye Nezareti'ne ödünç
verilip Burdur'a gönderilmiş olan çadırların iadesinin istendiği.
7 Ocak 1915 / 25 Kanun-ı Evvel 1330

That it was requested that the tents, which were granted on a loan to the Ministry of Interior and
were sent to Burdur, should be returned due to any possible urgent need in the future, since all of
the tents available in the Ottoman Red Crescent Society warehouse were sent to Suez.
7 January 1915 / 25 Kanun al-Awwal 1330

 ولتلبية الحاجة التي قد تنشأ الحقا فقد طُلب،نظرا إلى إرسال جميع الخيام الموجودة في عنبر جمعية الهالل األحمر إلى السويس
.إعادة الخيام التي تم تسليفها لوزارة الداخلية وأرسلت إلى بوردور
۱۳۳۰  كانون األول۲۰ / 1915 يناير/ كانون الثاني7

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkâne'de
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi Anbarı
Aded: 1072
İstanbul: 25 Kânûn-ı Evvel 1330
Telefon Numarası, İstanbul 1783
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâseti Cânib-i Alîsi'ne
Ma‘rûzdur
Ahîren Süveyş'e i‘zâm kılınan hastahâneye mevcûd çadırlarımız kâmilen verilmiş olduğundan ileride zuhûr edecek ihtiyâc nazar-ı dikkate alınarak bundan evvel Dahiliye Nezâret-i
celîlesine i‘âdeten verilip Burdur'a gönderilmiş olan çadırlarımızın i‘âdesi husûsunun nezâret-i
müşârunileyhâya iş‘ârı lâzım geldiği ma‘rûzdur, ol bâbda
Hilâl-i Ahmer Anbarı Ser-me’mûru
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 368/2
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Gelibolu'daki Askeri hastanelere verilmesi önceden kararlaştırılan 2.000 yorgandan verilmemiş
olan 1.000 adedine ihtiyaç kalmadığından bunların Selimiye Hastanesine gönderilmesi.
12 Ocak 1916 / 30 Kânûn-ı Evvel 1331

Delivery of the half of the 2000 quilts, for which there were an ordinance initially to be allocated
to the Military Hospitals in Gallipoli, to Selimiye Hospital, since they were no longer needed there.
12 January 1916 / 30 Kanun al-Awwal 1331

 لكن هذه األلف لم تُرسل اللتغاء- إرسال ألف من أصل ألفي أغطية أسرّة تقرر إرسالها سابقا إلى المشافي العسكرية في جاليبولي
. إلى مستشفى السليمية- الحاجة إليها
۱۳۳۱  كانون األول۳۰ / ۱۹۱٦ يناير/ كانون الثاني۱۲

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Karar Müsveddesi
Numara: 808
Gelibolu şibh-i cezîresindeki askerî hastahânelere i‘tâsı evvelce takarrür eden iki bin yorganın el-ân verilmeyen bin adedinin artık orada ihtiyâç kalmadığına mebnî Selimiye Hastahanesi'ne i‘tâsı ve keyfiyetin inbâ ve teblîğine karar verildi.
Fî 30 Kânûn-ı Evvel sene [1331]

Kızılay Arşivi, No: 12/267
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Yaralı Osmanlı askerleri için Ermeni milleti adına 50 yataklık bir hastane tesisine Patrikhane’ce
karar verildiği, bu iş için gerekli olan paranın da Osmanlı Ticaret Bankası aracılığıyla temin
edildiği, hastanenin teşkili ve malzemelerinin temini hususunda Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'nden rapor istendiği.
13 Ocak 1915 / 31 Kanun-ı Evvel 1330

That an ordinance was issued by Patriarchate for a hospital with 50 bed capacity to be founded
on behalf of Armenian people for the injured Ottoman soldiers, and that the amount of money
needs for this had been funded through Ottoman Trade Bank, and that a report was requested from
Ottoman Red Crescent Society with regards to building the hospital and supplying the materials.
13 January 1915 / 31 Kanun al-Awwal 1330

 وتوفير، سريرا باسم الشعب األرمني من أجل معالجة جرحى الجنود العثمانيين50 قرار البطريركية تأسيس مستشفى بسعة
 وطلب تقرير من جمعية الهالل األحمر العثماني بخصوص،المبلغ الالزم لهذا الغرض بواسطة المصرف التجاري العثماني
.تأسيس المستشفى وتوفير مستلزماته
۱۳۳۰  كانون األول۳۱ / 1915 يناير/ كانون الثاني13

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Ma‘rûz-ı âcizleridir.
Ahvâl-i harbiye dolayısıyla mecrûhîn-i asâkir-i şâhâne için Ermeni milleti nâmına elli yataklık bir hastahâne te’sîsi Patrikhânece karargîr olarak Ticâret-i Osmaniye Bankası vâsıtasıyla bu
bâbda mebâliğ-i kâfiye cem‘ edilmiş olduğu Patrikhâne tarafından cem‘iyet-i aliyyelerine iş‘ar kılınmış olduğundan ve husûs-ı mezkûr hakkında cem‘iyet-i muhteremeleriyle müzâkereye âcizleri
me’mûr edildiğimden hastahâne-i mezkûr levâzımâtının sür‘atle tedâriki için husûsât-ı âtiyenin
nazar-ı dikkate alınması ricâ olunur. Şöyle ki:
Evvelâ: Elli yataklık bir hastahâneye muktezî eşyânın hazırlanması için cem‘iyet-i aliyyelerince bize ne yolda mu‘âvenet icrâ edilebileceğinin beyân buyurulması.
Sâniyen: Hastahâne-i mezkûr levâzımının cem‘iyyet-i aliyyelerince kâffeten tedâriki mümkün olamadığı hâlde mevcûd eşyâ ve levâzımınızdan ne gibileri ve ne mikdârda ve ne fiyâtla
verilebileceğinin iş‘âr buyurulması.
Sâlisen: Mezkûr hastahâne levâzımının cem‘iyet-i aliyyelerince tedâriki mümkün olamadığı hâlde elli yataklık bir hastahânenin gerek eşyâsına ve gerek edviye ve levâzımına âid formülünüzün i‘tâ buyurulması ricâ olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 31 Kânûn-ı evvel sene 1330
Doktor Kirkor Davityan

Kızılay Arşivi, No: 23/156
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Alaiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Şubesi tarafından iane olarak 5 Osmanlı lirası ile 25 Mecidiye'nin
posta ile takdim olunduğu ve daha önce gönderilen 15.000 liraya ait makbuz ilmühaberinin
gönderilmesinin istendiği.
16 Ocak 1915 / 3 Kanun-ı Sânî 1330

That 5 Ottoman Liras and 25 Mecidiyes (500 Piasters) were presented as an aid via post by Alaiye
Ottoman Red Crescent Branch and that the receipt certificates were requested for the 15.000
Liras, which were sent previously.
16 January 1915 / 3 Kanun al-Thani 1330

 وطلب إرسال وصل استالم، مجيدية عبر البريد كمساعدات25 ليرات عثمانية و5 إرسال فرع جمعية الهالل األحمر في أالية
. ألف ليرة تم إرساله سابقا15 بمبلغ
۱۳۳۰  كانون الثاني۳ / 1915 يناير/ كانون الثاني16

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Erkekler Alâiye Şubesi
Numara: 8
Dersaadet'de Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmî Riyâset-i Aliyyesi'ne

Guruş

Aded

Fî

540

5 Osmanlı

108

500

25 Mecîdiye

20

1040

Yalnız bin kırk guruşdur

Harb-i hâzırımızda hâzâ min fazli Rabbî görünmekde olan muvaffakiyet-i azîmeden mütevellid sürûr ve şâdmânî efrâd-ı Osmânîyi her dürlü fedâkarlığın icrâsına hâheş ve sevk-i tabî‘î-i
vicdânî ile bir şevk ve şatâret tahrîk ve tergîb etmekde bulunduğunu müstağnî-i arz ve îzâhdır.
Muhârebede yaralanan asker kardeşlerimizin emr-i tedâvilerine bir mu‘âvenet-i mûrâne olmak
üzere sarf-ı semere-i sâ‘î ve gayret-i âcizî olarak bu kere de i‘âneten derc edilen ber-mûceb-i
bâlâ beş Osmanlı lirası ve yirmi beş aded mecidiye surre-bend olarak postaya teslîmen takdîm-i
pîşgâh-ı sâmîleri kılındı. Meblağ-ı mezbûrun ve fî 3 Kânûn-ı evvel sene [1]330 tarih ve altı numaralı arîza ile takdîm kılınan on beş bin liranın keyfiyet-i vusûl ve makbûz ilmühaberlerinin irsâli
husûsuna lâzım gelenlere irâde buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 3 Kânûn-ı sânî sene [1]330
Alâiye Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Şube Reisi
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 155/22
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi'nce imal ettirilen yün eldivenlerin Kafkasya harp
mıntıkasındaki Osmanlı askerlerine gönderilmek üzere Sıhhiye-i Askeriye deposuna teslim
edildiği; Romanya'nın Tutrakan kazasına bağlı Salhala köyü halkından Berber Salih Ağa,
Şaban Ağa, Halil Ağa, Eyüb Ağa ve Salih Ağa tarafından toplam 185 Frank ve bunların aileleri
tarafından da çeşitli eşyaları Hilal-i Ahmer Cemiyetine bağışladıklarından dolayı kendilerine
teşekkür edildiğine dair ilanlar.
22 Ocak 1915 / 9 Kanun-ı Sânî 1330

That the wool gloves, which were produced by Ottoman Red Crescent Society’s Woman Centre,
were delivered to Medical Military Warehouse for being sent to Ottoman soldiers in Caucasian
battlefields; the adverts with regards to acknowledging Barber Salih Aga, Saban Aga, Halil Aga,
Eyup Aga and Salih Aga from Salhala village in Tutrakan Romani for the money, 185 franks, they
collected and for the various articles their families donated to Ottoman Red Crescent Society.
22 January 1915 / 9 Kanun al-Thani 1330

 تولى المركز النسوي لجمعية الهالل األحمر اإلشراف على حياكتها إلرسالها إلى الجنود العثمانيين- تسليم قفازات صوفية
، شعبان آغاـ خليل آغا، وإعالنات شكر لكل من بربر صالح آغا، إلى المخزن العسكري الصحي- المحاربين على جبهة القوقاز
 فرنك وتبرع عائالتهم ببعض185 أيوب آغا وصالح آغا من قرية سالهاال؟ التابعة لقضاء توتراكان في رومانيا لتبرعهم بمبلغ
.المساعدات العينية لجمعية الهالل األحمر
۱۳۳۰  كانون الثاني٩ / 1915 يناير/ كانون الثاني22

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Karar Müsveddesi
Numara: 1434/116
Tarih: 9 Kânûn-ı sânî sene [1]330
….. Gazetesi Müdüriyet-i Aliyyesi'ne
Hilâl-i Ahmer'in Hediyesi
Osmanl Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkez-i Umûmîsi'nce i‘mâl ve tedârik edilen
üç bin çift yün eldiven kafkasya dârü'l-harekâtındaki Osmanlı Askerlerine gönderilmek üzere
sıhhiye-i askeriye deposuna teslîm edilmişdir.
**

Teşekkür
Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi'nden

Romanya'da Tutrakan kazâsına tâbi‘ Salhala karyesi ahâlî-i hamiyyetmendânından Şaban
Ağa ve mahdûmları tarafından yüz otuz, Berber Salih Ağa tarafından on, Halil Ağa tarafından
kırk, Eyüb Ağa tarafından iki, Salih Ağa tarafından üç ki cem‘an yüz seksen beş Frank nakden ve
mûmâileyhimin âileleri tarafından gömlek, çorap, peşkir, yağlık ve sâireden mürekkeb on parça
eşyâ da aynen teberru‘âtda bulunduklarından teşekkür olunur.

Kızılay Arşivi, No: 193/147
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Çanakkale'de karşıdan karşıya hasta ve yaralı taşımak için Şirket-i Hayriye'nin ufak vapurlarından
birisinin tahsis edilmesinin kumandanlığa yazılmış olduğu, uygun olmadığı takdirde Haliç
Şirketi'nden bir vapurun bu iş için görevlendirileceği.
23 Mart 1915 / 10 Mart 1331

That the correspondence was made with Commandership concerning allocating one of the
small ferries that belongs to Şirket-i Hayriye for transporting injured and sick soldiers across
Dardanelle, and that if this is not possible a ferry, belonging Halic Company would be employed
for this mission.
23 March 1915 / 10 March 1331

توجيه كتاب إلى القيادة بطلب تخصيص إحدى السفن الصغيرة التابعة للشركة الخيرية من أجل نقل المرضى والجرحى بين
. وفي حال عدم الموافقة على الطلب سيتم تخصيص سفينة من شركة خليج لهذا الغرض،الضفتين في تشاناق قلعة
۱۳۳۱  آذار/  مارس۱۰/ ۱٩۱٥ آذار/  مارس۲۳

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube:7
Numara: 1466
Dersaadet
10-1-[1]331
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Saadetlü efendim hazretleri
3 Mart sene [1]331 tarih ve 4/19 numaralı tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır
Çanakkale'de karşıdan karşıya hasta ve mecruh nakli için el-yevm mezkûr sularda çalışan
Şirket-i Hayriye'nin ufak vapurlarından birinin tahsîsi kumandanlığa yazılmışdır. Olamadığı sûretde Haliç Şirketi'nden bir vapurun sevk edileceği beyânıyla te’yîd-i ihtirâm olunur. Ol bâbda
irâde efendim hazretlerinindir.

Çanakkale'den vürûd edecek cevâb-ı telgrafîye kadar hıfz.

Sahra Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi
Mu‘allim
Süleyman Nimet

Kızılay Arşivi, No: 25/16
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Balkan Savaşı zamanında Hindistan Müslümanları tarafından gönderilen ve İngiliz Konsolosu
Kilberson tarafından muhacirine dağıtılan eşyanın bir kısmının Konsolos tarafından gasbedildiği
ve eşyayı "İngiliz Hükümeti" dağıtıyor diye propaganda yapıldığı, gasb edilen eşyanın bir
kısmının Musevi bir tüccar tarafından satılmakta iken müsadere edildiği ve Musevinin sorgusunda
Kilberson'un borcuna mukabil bu pelerinleri kendisine verdiğini beyan ettiği.
31 Ocak 1915 / 18 Kânûn-ı Sânî 1330

That some of the articles, which were sent by India Muslims during the Balkan Battle and were
being distributed to the immigrants by English Consul Kilberson, were usurped by the Consul
and that he were propagating that “English Government” were distributing these articles, that
some of the usurped articles were confiscated while they were being sold by a Hebrew merchant,
and that Hebrew merchant admitted during the interrogation that Consul Kilberson gave these
articles in exchange of his debt.
31 January 1915 / 18 Kanun al-Thani 1330

استيالء القنصل البريطاني كيلبيرسون على جزء من المعونات التي أرسلها مسلمو الهند أثناء حرب البلقان والتي يقوم هو
 تمت مصادرة جزء من هذه المعونات،بتوزيعها على المهاجرين ونشر شائعات بأن "الحكومة البريطانية" توزع مساعدات
المستولى عليها أثناء قيام تاجر يهودي ببيعها والذي قال عند استجوابه إن كيلبيرسون هو من أعطاه هذه العباءات لقاء دين كانت
.مترتب عليه له
۱۳۳۰  كانون الثاني۱۸ / ۱٩۱٥ يناير/ كانون الثاني۳۱

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Bursa Merkezi
Aded: 125
Merkez-i Umûmî Riyâset-i Aliyyesi'ne
Atûfetlü efendim hazretleri!
Balkan muhârebe-i zâilesinde Hindistan müslümanları tarafından cem‘ ve derc olunup
Londra'da Hindistan nâmına müşâvir-i kralî bulunan Emir Ali hazretleri vesâtatıyla muhâcirîne
tevzi‘ edilmek üzere buraya gönderilen ve İngiliz Konsolosu Kilberson tarafından tevzî‘ edilen
para ve eşyâ "İngiltere Hükûmeti Tevzî‘ Ediyor" propagandasıyla kısmen muhâcirîne tevzi‘ ve
kısm-ı mühimmi de merkūm tarafından gasb ve sû-i istimâl edilmiş olduğu tevâtüren şuyû‘ bulmuş ve buna heyetimizce kanâ‘at-ı kâmile hâsıl olmuş iken elde kat‘î vesâik olmadığından hiçbir
şey yapılamamışdı. Ahîren Hindlilerin göndermiş olduğu eşyâdan bir kısım pelerinlerin otuz beş
guruş mukâbilinde ki: ‑mezkûr pelerinlerin ancak bir liraya i‘mâli mümkün idi‑ Musevi milletinden birisi tarafından satılmakda olduğu istihbâr edilmekle keyfiyet vilâyete arz olunarak pelerinlerden kalabilenleri ya‘ni kırk iki adedi müsâdere etdirilmiş ve cemiyetimize mâl edilmişdir.
Pelerinleri satan Musevinin resmen ifâdesi zabt edildikde –İngiliz Konsolosu Kilberson'un
kendisine deyni olan otuz liraya mukâbil seksen aded pelerin verdiğini ve binâenaleyh pelerinleri
satmakda olduğunu beyân etmişdir. Kilberson'un da ifâdesi alınarak– merkūm pelerinleri fukarâya tevzi‘ eylemek üzere Musevi'ye verdiğini ifâde etmek sûretiyle mâhiyetini meydâna koymuş-
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dur. Mu‘azzam bir hükûmet olduğu iddi‘â olunan İngiltere Siyasî Memurlarının irtikâb etdiği şu
zillet câlib-i dikkat görülmekle keyfiyet vilâyetçe Hâriciye Nezâreti'ne iş‘âr edilmiş ve ayrıca
îcâbının icrâsı için de arz-ı keyfiyet olunur. Ol bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 18 Kânûn-ı Sânî sene [1]330
Reis
Sıhhıye Müdürü Operatör
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 156/56
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Mamuretülaziz Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nce 50 yataklık bir Hilal-i Ahmer Hastanesi’nin bütün
levazımıyla birlikte hazır edilerek birkaç gün içinde Erzurum'a sevk edileceği.
19 Kasım 1914 / 6 Teşrîn-i Sânî 1330

That one 50-bed capacity Red Crescent Hospital, with all of its inventory, will be dispatched to
Erzurum by Mamuretulaziz Ottoman Red Crescent Society
19 November 1914 / 6 Tasrin al-Thani 1330

 سرير مع جميع مستلزماته سيتم إرساله إلى أرضروم50 قيام جمعية الهالل األحمر في والية معمورة العزيز بتجهيز مستشفى بـ
.خالل بضعة أيام
۱۳۳۰  تشرين الثاني٦ / ۱۹۱٤  نوفمبر/  تشرين الثاني۱۹

Telgrafnâme
Mahreci: El-Aziz
Numara: 41120
Dersaadet'de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâseti'ne
Elli yataklık bir Hilâl-i Ahmer hastahânesi bütün levâzımıyla ihzâr olunarak birkaç güne
kadar Erzurum'a sevk olunacağı ma‘rûzdur.
Fî 6 Teşrîn-i sânî sene [1]330
Hilâl-i Ahmer Reisi
Ziya

Kızılay Arşivi, No: 157/48.1
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Bağdat Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından, Ordu-yı Hümayun Merkez Hastanesi’nde tedavi
edilen yaralı Osmanlı askerlerinin masrafları için 500 kuruş verildiği.
1 Şubat 1915 / 19 Kanun-ı Sânî 1330

That 500 piastres were given by Baghdad Ottoman Red Crescent Society for the expenses of the
injured Ottoman soldiers, who were being treated at the Imperial Military Central Hospital.
1 February 1915 / 19 Kanun al-Thani 1330

 قرش لتغطية نفقات الجنود العثمانيين الجرحى الذين يتلقون العالج في المستشفى500 تقديم جمعية الهالل األحمر في بغداد مبلغ
.المركزي للجيش العثماني
۱۳۳۰  كانون الثاني۱۹ / 1915 فبراير/ شباط1

Bağdad Merkez Hastahânesi
Sertabâbeti
Bağdad, fî 19 Kânûn-ı sânî sene 1330
Bağdad Hilâl-i AhmerCemiyeti Muhteremesi tarafından verilen
500 guruş (Yalnız beş yüz guruşdur.)
Bağdad Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i muhteremesi tarafından Ordu-yı Hümâyûn Merkez Hastahânesi'nde taht-ı tedâviye alınan mecrûhîn-i asâkir-i Osmâniyenin masârıfât-ı müteferrikalarına
medâr olmak üzere ber-vech-i bâla yalnız beş yüz guruş râyic-i belde alınmış olduğunu mübeyyin
işbu makbuz mazbatası bi't-terkîm temhîren i‘tâ kılındı.
Fî 19 Kânûn-ı Sânî sene [1]330
İâşe ve Kasa İdâre Komisyonu
İdâre Me’mûru

Yüzbaşı

Eczâcı Yüzbaşı

Mülâzim-i Sânî

İmâm

İsmail Hakkı

(mühür)

Ali Rıza

(Mühür)

(mühür)

İşbu mazbata Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i muhteremesi huzûr-ı âlîsine takdîm fî 19 minh.
(Mühür)
Bağdad Merkez Hastahânesi
Sertabâbeti

Bâlada beyân olunan beş yüz guruşun sarfı 71 numaralı ve fî 20 Kânûn-ı sânî sene [1]330
tarihli karar iktizâsındandır. Fî 20 Kânûn-ı sânî sene [1]330

Meblağ-ı mezbûr makbûzum olmuşdur. fî 20 minh. (İmza)

(Mühür)
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Erkek Bağdad Merkezi

Kızılay Arşivi, No: 243/19
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Bulaşıcı hastalıklara yakalanmış hastalara harcanmak üzere Erzurum Hilal-i Ahmer Merkezi
adına 2.000 lira verileceği.
15 Şubat 1915 / 3 Şubat 1330

That 2.000 liras would be given on behalf of Erzurum Ottoman Red Crescent Branch for the
purpose of spending on patients with epidemic diseases.
15 February 1915 / 3 February 1330

.سيتم تقديم ألفي ليرة باسم مركز الهالل األحمر في أرضروم لتغطية نفقات المرضى الذين أصيبوا بأمراض معدية
۱۳۳۰  شباط/  فبراير۳ / 1915 فبراير/ شباط15

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkezi Umûmiyesi
Aded: 463/1664
İstanbul: fî 3 Şubat 1330
Telefon Numarası:İstanbul 1783
Muhâsebeye
Erzurum Hilâl-i Ahmer merkezi nâmına emrâz-ı müstevliye musâbînine sarf edilmek üzere
iki bin liranın i‘tâsı heyet-i idârece takarrür etmişdir.
Tahrîrât Kâtibi Nâmına
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 21/31
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Kars ve sair yerlerden gelen muhacirler ile bulaşıcı hastalığa yakalanmış olan fakir ve düşkünler
için Erzurum vilayetinden istenilen paranın Müdafaa-i Milliye Cemiyetince verilebilmesine
imkan olmadığından Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nce gerekli yardımın yapılması.
17 Şubat 1915 / 4 Şubat 1330

Provision of necessary aid for the poor and almsmen, who were infected with an epidemic
disease, along with immigrants coming from Kars and other cities, since it is not possible for the
Association for National Defence to afford the funds requested from Erzurum province.
17 February 1915 / 4 February 1330

تقديم جمعية الهالل األحمر المبلغ المطلوب من والية أرضروم من أجل مساعدة الفقراء والمساكين الذين أصيبوا بأمراض
.معدية والمهاجرين الذين قدموا من قارص وغيرها من المناطق لعدم توفر اإلمكانية لدى جمعية الدفاع الوطني لتقديم هذا المبلغ
۱۳۳۰  شباط/  فبراير٤ / ۱۹۱٥  شباط/  فبراير۱۷

Müdâfa‘a-i Milliye Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi
Aded:
İstanbul 4 Şubat sene 1330
Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri!
Müdâfaa-i Milliye'nin seferberliğin i‘lânı târîhinden beri ihtiyâr etdiği masârıf-ı azîme vâridâtıyla nesbet kabûl etmeyecek derecelere vâsıl olduğu gibi yirmi beş gün teşkîlat-ı mahsûsa
ihtiyâcat-ı mübremesinin te’mîn-i tedâriki için de Erzurum'dan nakden taleb olunan bin lira gönderilmekle kuvve-i mâliyesine hissolunacak kadar nakîsa ârız olduğu hâlde sûreti melfûfen mütekaddem telgrafnâme mütâla‘asından muhât-ı ilm-i sâmî-i cenâb-ı nezâret-penâhîleri olacağı vechile ma‘a't-teessüf hüküm-fermâ olan emrâz-ı müstevliye musâblarına bir hidmet ve mu‘âvenetde
bulunmak üzere iki bin lira taleb olunmaktadır. Anifen ma‘rûz esbâb dolayısıyla cem‘iyyetin bu
bâbda da dest ve mu‘âvenet uzatabilmesine imkân gayr-ı müsâ‘id olduğundan sıhhat ve selâmet-i
umûmiyeye ta‘lîk eden bu hidmetin teşkîlâtdaki münâsebet-i esâsiyeye nazaran bu bâbda mu‘âvenet-i lâzıme îfâsı için sıhhıye-i askeriye vesâtatıyla Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'ne evâmir-i lâzımenin
emir ve teblîğ buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
(Mühür)
Müdâfa‘a-i Milliye Cemiyeti Riyâseti
Merkez-i Umûmîsi

Kızılay Arşivi, No: 72/156.1
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Hilal-i Ahmer ianesi olarak Köstence Müftüsü delaletiyle toplanan 2844 Ley 65 Peni'ye ait çekin
Köstence Başşehbenderliği vasıtasıyla takdim edildiği.
22 Şubat 1915

That a cheque, covering 2844 leys (Romanian currency unity) and 655 pennies, which were
collected under the guidance of Kostence’s Mufti as an aid to Ottoman Red Crescent, was
presented via Kostence Consulate.
22 February 1915

 بنسا جُمعت بإشراف مفتي كوستنجة كمساعدات للهالل األحمر عبر القنصلية العامة في65 ليو و2844 إرسال شيك بقيمة
.كوستنجة
1915 فبراير/ شباط22

Devlet-i Aliyye-i Osmâniye Başşehbenderliği
Köstence
Aded: 587
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Melfûf: 2844 Ley 65 Peni'yi natık bir çek
Atûfetlü efendim hazretleri
Hükûmet-i mahalliyece gösterilen her dürlü müşkilâta rağmen i‘âne dercine devâm edilmesi husûsunda tedâbir-i mukteziyeye teessül edilmiş ve netîce-i müfîde istihsâli de me’mûl bulunmuşdur. Bu cümleden olmak üzere Köstence Sancağı ahâlî-i İslamiyesi tarafından Hilâl-i Ahmer
i‘ânesi cem‘ ve derc edilerek müfti-yi belde fazîletlü Hafız Rıfat Efendi yediyle bu kere tevdî‘
olunan 2844 Ley 65 Peni'yi nâtık bir kıt‘a çek leffen takdîm kılınmış ve meblağ-ı mezbûrun nüsha-i sâniye makbûzlarının akdemce irsâl buyurulan maktû‘ makbûzlardan buraca bi'l-imlâ ashâbına tevzî‘i mukarrer bulunmuş olduğundan yalnız nüsha-i ûlâ makbuzunun irsâlini ricâ eder ve
bu vesîle ile de i‘ânenin arkası alınmasına âcizleri tarafından her sûretle sarf-ı mesâ‘î edilmekde
bulunduğunu ilâve eylerim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 22 Şubat sene [1]915
Köstence Başşehbenderi
(İmza)
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Doktor Neşet Bey'in başkanlığında Mısır cihetine sevk olunan Hilal-i Ahmer Sıhhiye Heyeti’nin
orduya iltihak ettiği ve tedaviye başlamış oldukları, yakında harp mıntıkalarına gönderilecek olan
sıhhi heyetler için iki operatör ile altı tabibe ihtiyaç olduğundan gönüllülerin idareye müracaat
etmelerine dair gazete ilanı.
22 Şubat 1915 / 9 Şubat 1330

News advert concerning the fact that Ottoman Red Crescent Medical Commission, which is chaired
by Doctor Neset Bey and dispatched to Egypt quarter, joined to the army and began treatments,
and that voluntaries should appeal to management since two operators and six surgeons are
required for the Medical Commissions, which will be send to battlefields in the near future.
22 February 1915 / 9 February 1330

،التحاق الوفد الطبي للهالل األحمر الذي تم إرساله إلى جهة مصر برئاسة الطبيب نشأت بيك بالجيش ومباشرته بتقدم العالج
 أطباء لاللتحاق بالوفود6واإلعالن الذي نُشر في الصحف بشأن مراجعة المتطوعين لإلدارة نظرا للحاجة إلى جرّا َحين اثنين و
.الطبية التي سيتم إرسالها قريبا إلى مناطق الحروب
۱۳۳۰  شباط/  فبراير٩ / 1915 فبراير/ شباط22

131/1729
9 Şubat [1]330
Cerîde-i Mu‘teberesine
Hilâl-i Ahmer Mersin Heyet-i Sıhhiyesi
Doktor Neşet Ömer Bey'in taht-ı riyâsetinde Mısır cihetine sevk olunan Hilâl-i Ahmer Heyet-i Sıhhiyesi'nin ordu-yı hümâyûna ilhâk etmiş, ve akîb-i vusûlünde mecrûhînin tedâvîleriyle
iştigâle başlamış olduğu bu kere kumandan paşa hazretlerinden Hilâl-i Ahmer merkez-i umûmîsine vârid olan telgrafnâmede beyân edilmiş olduğu müstahberdir.
İlan
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi'nden:
Karîben Dârü'l-harblere i‘zâm olunacak Heyet-i Sıhhiyeler için iki operatör ve altı tabibe
ihtiyâc olacağından tâlib olanların şerâit-i lâzımeyi anlamak üzere seri‘an Sultan Mahmud Türbesi civârında kâin idâre-i merkezîye mürâca‘at etmeleri lüzûmu i‘lân olunur.

Kızılay Arşivi, No: 193/84
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Dres'deki Serum Enstitüsüyle yapılan görüşme neticesinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nce Berlin
Sefareti vasıtasıyla on bin doz dizanteri, biner doz kolera ve veba serumu getirtilecek ise de
tetanos serumunun İsviçre’nin Bern şehrindeki fabrikadan getirtilmesi uygun olacağından,
fabrikanın İstanbul mümessili Andre Henni ile ayda 1500 doz tetanos serumu vermek üzere Mart
başından itibaren bir mukavele yapılması.
6 Mart 1915 / 21 Şubat 1330

That a contract is signed with Andre Henni, who is the representative of the factory in Bern, for buying
1500 doses of tetanus antisera per month effective from the beginning of March since it is appropriate
to import these from the factory in Switzerland, Bern; although ten thousand doses of dysentery,
thousand doses of cholera and plague antisera will be imported from Berlin, via Berlin Embassy by
Ottoman Red Crescent Society as a result of meetings held with Sera Institution in Dresden.
6 March 1915 / 21 February 1330

 آالف جرعة لمعالجة الزحار10 نتيجة اللقاء الذي أجري مع معهد األمصال في درس فإن جمعية الهالل األحمر ستقوم بجلب
 وبالمقابل سيتم تأمين مصل عالج،وألف جرعة من مصل معالجة الكوليرا وألف أخرى لمعالجة الطاعون عبر سفارة برلين
مارس عقد مع ممثل المعمل في إسطنبول أندريه هينّي/التيتانوس من معمل في مدينة بيرن السويسرية لذا سيُبرم مطلع آذار
. جرعة من مصل عالج التيتانوس شهريا1500 للحصول على
۱۳۳۰  شباط/  فبراير۲۱ / 1915 مارس/ آذار6

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Sahra Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîliği
Numara: 1325/3307
Dersaadet, 21-12-[1]330
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri
Dres'deki Serum Enstitüsüyle vukû‘ bulan muhâbere netîcesinde cem‘iyyet-i aliyyelerince
Berlin Sefâret-i Seniyyesi'nin tavassutuyla mezkûr müesseseden on bin doz dizanteri ve biner doz
kolera ve veba serumu celb edilebileceği tahakkuk etmiş ise de yalnız tetanos serumunun Berlin'den celb edilmeyip İsviçre'nin Bern şehrindeki serum fabrikalarından celbi daha muvâfık görüldüğünden mezkûr fabrikanın Dersaadet vekîli olan Mösyö Andre Henni taraf-ı âlîlerine i‘zâm
kılınmışdır. Mûmâ-ileyh ile ayda bin beş yüz dozluk tetanos serumu i‘tâ edilmek üzere Mart ibtidâsına kadar bir mukâvele akd edilmesini ricâ ederim. Ol bâbda irâde efendim hazretlerinindir.
Sahrâ Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi Vekîli
Kaymakam Muallim
Prof. Dr. Mayer

Kızılay Arşivi, No: 328/1
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi'nin Osmanlı askerleri için çamaşır dikimi hususunda
hanımlardan yardım talebine dair gazete ilanı.
11 Mart 1915 / 26 Şubat 1330

News advert concerning the request for help made by Ottoman Red Crescent Society Women
Centre to sew dresses for Ottoman soldiers.
11 March 1915 / 26 February 1330

اإلعالن الذي نُشر في الصحف حول طلب المركز النسوي التابع لجمعية الهالل األحمر من السيدات المساعدة في حياكة مالبس
.للجنود العثمانيين
۱۳۳۰  شباط/  فبراير۲٦ / 1915 مارس/ آذار11

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Karar müsveddesi
Numara: 1917/143
Tarih: 26 Şubat sene [1]330
…. Gazetesi Müdüriyet-i Aliyyesi'ne
Hilâl-i Ahmer Dersaadet Hanımlar Merkezi'nden:
Memleketimiz hâl-i harbde, her birimizin karındaşı, zevci, evlâdı ve yâhud pederi silahlanmış, serhadlere koşmuş vatanı müdâfa‘a için canını fedâya hazır bulunuyor. Anadolu köylerinde
bî-kes kalan kadınlar çocuklarını arkalarına yüklenmiş, kar, yağmur altında tarla sürüyor, ekin
ekiyor, milletin idâre-i hayâtını te’mîn için elzem olan nevâleyi yetişdirmeğe çalışıyorlar. Bu
belki ağlamakla vakit geçirmek, kuru bir can kaydına düşerek yeis ve kedere kapılmak, vazifelerimizi unutmak câiz değildir.
"Ellerinizi, kollarınızı mu‘attal kılmayınız" emr-i celîlini son ve hürmetle hatırlamak, kalbimizde vatan aşkı, yurd sevgisiyle vüs‘-i kudretimiz nisbetinde bir hizmete şitâbân olmak, hem
cinsimizin imdâdına koşmak lâzımdır. Vatan yalnız silahla müdâfa‘a olunmaz. Bir de ma‘nevî
olan kısmı vardır. Harbe giden erkeklerin istirâhat-i vicdâniyesini te’mîn için arkada bırakdıkları
evlâd ve iyâlin muhâfaza ve ibrâz-ı mu‘âvenet etmek, sonra da sahne-i harbde mecrûh düşmüş
gâzîleri tedâvî ve tesellî eylemek kadınlara terettüb eden vezaif-i vataniyyenin en birincisidir.
İnsanın seviye-i irfân, mevki‘-i ictimâ‘îsi ne derece yüksek ise vatana, millete karşı olan
vezâifi de o nisbetde mütezâyid idüğü bu gün şehirlerde meskûn olan hanımlardan beklenen
himmet ve gayret Anadolu köylerinde nafaka-i yevmiyesini bile tedârikden âciz kalan bîçâregân
nisvânın ibrâz edeceği hizmetler hem ayâr olamaz. Hilâl-i Ahmer bütün İstanbul hanımlarını iş
başına da‘vet ediyor. Askere çamaşır yetişdirmek lâzım, dikiş dikmek ve yâhud dikdirmek arzu
edenler her gün sahabdan akşama kadar Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi'ne mürâca‘at edebilirler. Çamaşır için lâzım gelen Amerikan bezleri merkezde hazırdır. Bunları gâyet cüz’î bir ücret
mukâbilinde dikmeğe müheyyâ olan binlerce fukarâ-yı nisvân da ashâb-ı hamiyetin lutuf ve himmetine intizâr ediyor.

Kızılay Arşivi, No: 193/60
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Çanakkale Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin, hastaların karşıdan karşıya taşınması amacıyla, bir
istimbotun tedarik edilmesini istediği.
15 Mart 1915 / 2 Mart 1331

That Dardanelle Ottoman Red Crescent Society requested a steamboat to be supplied for the
purpose of transporting patients across the Bosporus.
15 March 1915 / 2 March 1331

.طلب جمعية الهالل األحمر في تشاناق قلعة التزود بسفينة لنقل المرضى من ضفة إلى أخرى
۱۳۳۱  آذار/  مارس۲ / 1915 مارس/ آذار15

Telgrafnâme
Mahreç: Kale
Numara: 135
Dersaadet'de Hilâl-i Ahmer Riyâseti'ne
Karşıdan karşıya hasta ve mecruh nakil içün küçük bir istimbota ihtiyaç kat‘îdir. Şimdiden
oraca tedâriki esbâbının tevessül olunması ricâ olunur.
Fî 2 Mart sene [1]331
Hilâl-i Ahmer Katib-i Umûmîsi
Adnan

Kızılay Arşivi, No: 25/15
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti yararına Bosna ve Hersek Reisü'l-uleması Hacı Cemaleddin Efendi
tarafından kançılaryaya teslim olunan 30.000 Kuron'un Osmanlı Devleti’nin Viyana Sefaretine
takdim olunduğu.
30 Mart 1915

That 30.000 crowns (currency unit), which were delivered to Chancellery by Haci Cemaleddin
Efendi, who was Head of Bosnia and Herzegovina’s Ulema Council, were presented to Ottoman
State’s Vienna Embassy for the benefit of Ottoman Red Crescent Society.
30 March 1915

 ألف كرونة إلى سفارة الدولة العثمانية في فيينا قام كبير علماء البوسنة والهرسك حجي جمال الدين أفندي بتسليمها30 تقديم مبلغ
.إلى المستشارية لصالح جمعية الهالل األحمر
1915 مارس/ آذار30

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye
Saraybosna Şehbenderliği
Aded: 2070/16
Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i Merkeziyesi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Reis Bey Efendi!
Bosna ve Hersek Reisü'l-ulemâsı fazîletlü Hacı Cemaleddin Efendi Hazretleri tarafından
Hilâl-i Ahmer menfa‘atine olarak 6/19 Mart [1]915 tarihinde kançılarya-i âcizîde teslîm eylediği
otuz bin kuron cem‘iyet-i muhteremenize irsâl ve îsâl olunmak üzere 23 Mart sene [1]915 [tarih]
ve 2059/19 numaralı arîza-i âcizî ile Viyana Sefâret-i Seniyyesi'ne irsâl kılınmış olduğu ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 30 Mart sene 1915
Başşehbender
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 314/166

121

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

33

122

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

Çanakkale etrafındaki köylerde yerleşen muhacirlerin hastalarının tedavisi için hazırlanan listede
belirtilen malzemenin sırtta taşınabilecek ağırlıkta olmak üzereiki veya dört sandığa yerleştirilmek
suretiyle gönderilmesinin istendiği.
9 Nisan 1915 / 27 Mart 1331

That it was requested that articles mentioned in the list, which is prepared for the treatment of
immigrant patients who settled around the villages in Dardanelle, should be sent in two or four
crates on the condition that their weight would not exceed the limits of being able to be carried
on shoulder.
9 April 1915 / 27 March 1331

طلب إرسال المستلزمات المبينة في الالئحة المتعلقة بمستلزمات عالج مرضى المهاجرين الذين استوطنوا في القرى المجاورة
.لتشاناق قلعة على أن توضع تلك المستلزمات في صندوقين أو أربعة صناديق بأوزان يمكن حملها على الظهر
۱۳۳۱  آذار/  مارس۲٧ / 1915 أبريل/ نيسان9

Numara: 23
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Riyâset-i Aliyyesi'ne
Efendim!
Çanakkale etrâfındaki köylerde yerleşen fukarâ-yı muhâcirîn hastagânının tedâvîsine mahsûs olmak üzere tertîb edilen edviye listesi leffen takdîm-i huzûr-ı âlîleri kılınmışdır. Mezkûr
liste muhteviyâtı lutfen tedârik ile ister sırtında nakil edilebilecek sikletinde ya‘ni her iki sandık
seksenden yüz kıyyeye kadar ağırlıkda olmak üzere iki veya dört sandığa yerleşdirilmek suretiyle
gönderilmesi husûsu istirhâm olunur, efendim hazretleri
27 Mart sene [1]331
Çanakkale Hilâl-i Ahmer Merkezi reisi
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 72/157
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Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kale-i Sultaniye şubesince istenilen tıbbi yardım malzemelerinin
listesi.
9 Nisan 1915 / 27 Mart 1331

A list of medical aid materials requested by Ottoman Red Crescent Society Kale-i Sultaniye
(Dardanelle) Branch.
9 April 1915 / 27 March 1331

.الئحة مواد المساعدات الطبية التي طلبها فرع جمعية الهالل األحمر العثماني في القلعة السلطانية
۱۳۳۱  آذار/  مارس۲٧ / 1915 أبريل/ نيسان9

Numara:24
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesine
Efendim
Maydos Askeri Hastahânesi için âcilen taleb olunan zîrde muharrer beş kalem malzeme-i
tımâriye ve tıbbiyenin tedârik olunarak sür‘atle gönderilmesi husûsu istirhâm olunur, efendim
hazretleri.
27 Mart [1]331
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Erkekler Kale-i Sultaniye Merkezi
Aded

10

Termometre (tıbbî)

10

Hıyâte-i cerrâhiye için hakederon iğnesi (inhinâsı çok ve büyük olanlardan)

100

Nişastalı sargı

1

50 ve yâhud 100 santimetre müke‘ablık şırınga

1 kilo Sakız (Mastizol yerine)

Kızılay Arşivi, No: 270/40
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Almanya, İngiltere ve Fransa hükümetleri arasında meydana gelen anlaşma neticesi buralardaki
esirlerin ihtiyaçlarını tetkik ve durumlarının iyileştirilmesi amacıyla Kızılhaç Cemiyeti azasından
bir ve tarafsız sefarethanelere mensup iki kişiden müteşekkil bir heyetin esir karargahlarını
gezerek raporlarını yayınladıkları ve bu heyetin Osmanlı esir karargahların da ziyaret etmelerinin
muhtemel olduğu.
20 Nisan 1915 / 7 Nisan 1331

That a commission, which is composed of three members – respectively one member from Red
Cross Association and two members from non-party Embassies – travelled to the prisoner of war
camps for the purposes of investigating the needs of prisoners and improving their conditions as
a result of the agreement made between the German, English and French governments; and that
it is possible that this commission would be visiting Ottoman prisoner of war camps.
20 April 1915 / 7 April 1331

بموجب اتفاق أُبرم بين حكومات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبغية دراسة احتياجات األسرى في تلك الدول وتحسين أوضاعهم زار
،وفد ضم عضوا من جمعية الصليب األحمر وعضوين من سفارات محايدة مقار اعتقال األسرى ونشر تقاريره بهذا الخصوص
.ومن المحتمل أن يُجري هذا الوفد زيارة لمقار األسرى لدى العثمانيين
۱۳۳۱  نيسان/  أبريل۷ / 1915 أبريل/ نيسان20

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
74/356
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri!
Hükûmet tarafından görülen lüzûm üzerine tevkîf edilen düvel-i muhâsama teba‘asının
isimlerinin bildirilmesi vilâyât ve livalara yazıldığı ve cevâb vürûdunda irsâl edileceği Emniyet-i
Umûmiye Müdîriyeti ifâdesiyle şeref-vârid olan fî 12 Mart sene [1]331 tarih ve bir numaralı tezkire-i devletlerinde iş‘ar buyuruluyor.
Üserâ-yı harbiye hakkında şifâhî veyâ tahrîrî vukû‘ bulacak mürâca‘âtı kayd ve kabûl ve
mürâca‘ât-ı vâkı‘aya dâir ba‘dehû tahkîkât icrâsıyla alâkadârâne ma‘lûmât i‘tâ ve üserâ-yı merkûme ile âileleri arasında te’sîs-i muhâberât ve münâsebâta tavassut eylemek ve mekâtîb ve teberru‘ât-ı vârideyi ve posta havâle ve paketlerini, hükûmetçe müttehez usûle teba‘an mürselün-ileyhlerine îsâl etmek ve'l-hâsıl mütekaddem tezkire-i âcizîde tafsîlen arz edildiği üzere ta‘ahhüdât ve
mukâvelât-ı beyne'l-milel ile ta‘ayyün etmiş bir takım vezâifi îfâ etmek maksadıyla Salîb veyâ
Hilâl-i Ahmer merkez-i umûmîlerinde "Üserâ Komisyonu" nâmıyla bir heyet teşkîl etmiş olmasına binâen Erzurum, Sivas, İzmit, Bağdad ve sâir vilâyâta sevk edildiği mesmû‘ olan üserânın
ahvâl-i sıhhıyeleri hakkında ahz-ı ma‘lûmât Hilâl-i Ahmer şu‘belerinin veya bi'l-vâsıta sâlifü'l-arz
üserâ komisyonunun vezâifini teshîl edeceği mülâhazasıyla memâlik-i mezkûre şu‘belerine tebligât-ı mukteziyye îfâ edildiği ve zâten Almanya, İngiltere, Fransa hükûmetleri arasında geçen
Kânûn-ı sâni'de husûle gelen bir i’tilâf netîcesi olarak memâlik-i mezkûredeki üserânın ihtiyâcâtı
tedkîk ve esbâb-ı refâhını te’mîn maksadıyla o memleketin Salîb-i Ahmer Cemiyeti a‘zâsından
bir ve bî-taraf sefârethânelere mensûb iki zât ile Cenevre merkez komitesi delegesinden müteşekkil bir heyet-i mahsûsanın üserâ karargâhlarını ziyâret ederek müşâhedât ve tedkîkâtını resâil ile
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âlem-i insâniyetin nazar-ı ıttılâ‘ına vaz‘ etdiği ve ezcümle heyet-i mezkûre tarafından İngiltere,
Fransa ve Almanya'da şimdiye kadar icrâ edilen tedkîkâta dâir kaleme alınan rapor tab‘ olunup
gerek muhârib ve gerek bî-taraf memâlik salîb-i ahmer merâkizine tevzî‘ edildiği ve üserânın
tatmîn-i ihtiyâcâtı için ebzâl edilen asâr-ı [silik] işbu raporda lisân-ı sitâyişle zikr ve ta‘dâd edilmekle berâber bi'l-cümle nevâkıs ve kusûr hakkında dahi ciddiyet-i tedkîke delâlet edecek ba‘zı
ihtârâta tesâdüf olunduğu ve heyetin sonra Osmanlı üserâ karargâhlarını da ziyâret etmesi ağleb-i
ihtimâlâtdan bulunduğu cihetle keyfiyyât-ı ma‘rûza hakkında teshîlât-ı mahsûsa-i nezâret-penâhîlerinin şâyân buyurulması üserâ komisyonu ifâdesiyle ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 7 Nisan sene [1]331
Aslına Mutâbıkdır
(İmza)
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Gelibolu Hilâl-i Ahmer Hastanesi Baştabibi Taha Yusuf Bey'in Gelibolu'nun bombardımanı
esnasındaki olaylara ve hastanenin nakline dair raporu.
7 Mayıs 1915 / 24 Nisan 1331

A report with regards to the incidents happened during the bombardment at Gallipoli and to
transportation of the hospital that is written by Ottoman Red Crescent Gallipoli Hospital chief
surgeon Taha Yusuf Bey.
7 May 1915 / 24 April 1331

.تقرير كبير أطباء مستشفى الهالل األحمر في جاليبولي طه يوسف بيك حول ما جرى أثناء قصف جاليبولي ونقل المستشفى
۱۳۳۱  نيسان/  أبريل۲٤ / 1915 مايو/ أيار7

Serî‘an Heyet-i İdâreye
Fî 24 Nisan sene [1]331
Huzûr-ı Âlîlerine
Efendim Nisan'ın 19'uncu günü müdhiş bir bombardımana ma‘ruz olduk. Ağır yaralılarımız
vardı. Hemen onları hastahânenin en alt katında bulunan mahzene indirtdim. Memleket yanıyor,
her tarafdan dumanlar çıkıyor, ve'l-hâsıl kasaba dâhilinde müdhiş bir kargaşalık hüküm-ferma
oluyordu. Biz ise tekmîl rüfekâ-yı hastahânede cem‘ ile ma‘iyyetimiz efrâdının cesâretsizliklerini
def‘ için ba‘zen tehdîd ve ba‘zen nasîhat ile hastalarımızı alt kata indirebildim. Bunların içinde
pek çok korkak firârî bulunduğu gibi içlerinde hakîkaten cesâret gösterenler velev ki az olsun var
idi ki bi'l-âhire bunların esâmisini İstanbul'a sağ olarak gelir isem takdîm ederim. Kezâ arkadaşlarımın içinde cesâreti olanlar ziyâde idi. Tekmîl askerî kısmı firâr etmiş ya‘ni daha doğrusu fener
ve civârına tahassun etmişlerdi. Heyet-i hükûmet kezâ fener altındaki kovuklara ilticâ etmişlerdi.
Orada kendine melcee bulan Beşinci Ordu Sıhhiye Reisi, yahud sertabibi Talat Bey'e adam gönderdim, bize hemen eşyâları bırakarak karşı Çardak kasabasına geçmemizi söylemiş, hâlbuki bendeniz pek ziyâde korkak on dokuz hedemeyi Çardak'a gönderdim. Diğerleriyle arkadaşlarımı bir
yere toplayarak eşyâlarımızın bir kısmını bağlamağa başladım. Mecrûhîni serî‘an fener civârına
sedyeleriyle sevk etdim. Oradan yelken kayıklarıyla Lapseki'ye göndertdim. Artık bombardıman
kesilmiş idi. Bombardıman sabahın sâ‘at yedisinde ibtidâr ile sekize beş kala bitmiş idi. Binâenaleyh yemek yemeksizin sâ‘at altıya kadar çalışdık. Eşyânın kısm-ı a‘zamını bağladık, her tarafdan
pek çok va‘ad-i mu‘âvenet olunuyordu!!? Sâ‘at altı buçukda Çardak'a geçdik. Orada belediye
dâiresinde beş metre murabba‘ı bir odada kuru tahta üzerinde 12 kişi bizler yatdık. Ertesi sabah
tekrâr Gelibolu'ya geçdim. Yine çalışdık, çünkü eşyâlar tekmîl bağlanmamış idi. Hastahânenin
eşyâsını o gün dahi uğraşdık ve hastahâneden on kişi nevbetçi bırakarak Çardak'a avdet etdik.
Ve'l-hâsıl her gün geçerek lazım gelen işleri yapıyorduk. Karargâh iki buçuk sâ‘atlik bir mesâfeye
gitmiş, bârgir yok, bir şey yok. Kimseyi görmek kâbil değil, kendi başımıza kaldığımız ve hiçbir
tarafdan mu‘âvenet görmediğimi anlatır isem hayret etmezsiniz sanırım. Askerî hastahânesine
emir vermişler tekmîl eşyâlarını boşaltmışlar ve vapura irkâb ile Tekfurdağı'na göndermişler. Bu
esnâda bize bir şey demiyorlar. Adetâ gizliyorlar, işte dün Lapseki'de menzil Sertabibi Fuad Kamil Bey ile ba‘de'l-müzâkere Tekfurdağı münâsib görüldüğü hâlde ve erkân-ı harb reisi ve ordu
sertabibi Tekfurdağı'nı münâsib gördüğü hâlde her bir tertîbât yoluna girdiği zaman yine yeniden
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ordu sertabibinden bir telgrafla Şarköy'üne gitmekliğimiz emir olunuyor. Artık her bir tertîbât zîr-i
zeber oluyor. Ne ise Fuad Kâmil Bey’in gayreti sâyesinde şimdi Plevne vapurunda bir kısmımız
bulunuyor bir kısmımız dahi Gelibolu'da eşyâmızı ufak bir vapura irkâb ile uğraşıyor ki Vapur-ı
Plevne'ye rapt ederek eşyâyı alacağız. Gülcemal Vapuru buraya geldi. 317 balyadan ibâret olan
eşyâyı gitdik, aradık -telgrafınız mûcebince‑ gemide Hilâl-i Ahmer nâmına eşyâ bulunmadığını söylediler. Şarköy'deki menzil hastahânelerini oradan çekmişler, gûyâ hatt-ı harbe sürmüşler.
Binâenaleyh Hilâl-i Ahmer'in oraya gitmesi lazım gelmiş idi. Gelibolu hastahâne-i askerisinin
Şarköy'e gitmeyerek daha medeni ve her bir şey tedârik olunabileceği sehîl olan Tekfurdağı'na
gitmesi muktezî imiş!!? Ve'l-hâsıl paşam biz ba‘zı husûsu arkadaşlarım mesela Fuad Kamil gibi
erbâb-ı nâmusdan olanlardan mehmâ emken mu‘âvenet gördüm ise de diğerlerinden mu‘âvenet
yerine bi'l-akis elden geldiği kadar müşkilâtdan başka bir şey görmedim. Zâten bu işin tafsîlâtını
bi'z-zât söylemek isterim. Etdiğim tahkîkâtdan Şarköy'de ba‘zen ekmek bulunamaz imiş, ihtiyât
şimdi birkaç çuval un alıyorum. Hemen hastahâneyi buradan kaldırdıkdan sonra Şarköy'e çıkarmak zannedersem fevka'l-had müşkil olacak. Çünkü lazım gelen mavna, istimpot gibi vesâit
mefkûd olduğunu söylüyorlar. Bakalım Cenâb-ı Hak ne gösterir?
Muhterem paşam, başınızı ağrıtdım. Fakat bunları size şimdiye kadar yazmamış idim. Artık taşdım, yazmağa mecbur oldum. Hiç verilen emirler tahrîrî değil dâimâ şifâhî emir verirler!!?
Yalnız Şarköy'e hareketimiz için emr-i telgrafî var!! [Hilâl-i Ahmer'in büyük vekâyi‘de tamâmıyla müstakil olması zannedersem daha muvâfık olacak] Tahrîrâtınızı Şarköy'e gönderir iseniz daha
muvâfık olur. eşyâların Şarköy'e gönderilmesi husûsunda lâzım gelen mu‘âmeleyi oraca yapdırır
iseniz kezâ gâyet muvâfık olur. Çünkü Gülcemal'de çıkmadı. Yok eğer bizim daha iyi çalışabilecek bir mahalle naklimiz için ayrıca tasavvurunuz var ise ol vakit eşyâları te’hîr etdirirsiniz efendim. Hamdolsun cümlemiz sıhhatteyiz. Yalnız bendeniz ruhen hastayım. Çünkü çalışamıyorum.
Önüme daima müşkilât, dâimâ müşkilât!! Çıkıyor. Gönderilen dört aded hasta bakıcısı efendiler
geldiler, yanımdadırlar. Bunlara ma‘aş ne verilecekdir? İş‘ârını istirhâm eylerim.
Doktor Taha Yusuf

Gerek mutasarrıfdan ve gerekse kapudanlardan etdiğim tahkikata göre Şarköyü'nde hastahâne levâzımâtı ve binâ bulmak kâbil değil imiş. Ma‘amâfîh aldığım emir üzerine gidiyorum.
Pek çok müşkilata tesâdüf edeceğiz. Limanının bulunmaması ve vâsıta- inakliye olarak yalnız
eski küçük kayık mevcûd olması dolayısıyla mecrûh ihrâcı gâyet müşkil imiş. Marmara Ereğlisi
olur ise pek muvâfık imiş. Zîrâ limanı gâyet mahfûz olduğunu şimdi yine kapudan harîtadan gösterdi. Artık bu husûsda teşebbüs sizlere âitdir efendim.
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Şirket-i Hayriye İdaresi'nin harbin başlangıcından beri askeriyeye ifa ettiği hizmetlere ilave
olarak, Kale-i Sultaniye'den şirket vapurlarıyla gelmekte olan yaralı gazilere çay, gevrek, süt,
ayran ve sigara gibi ikramlarda bulundukları.
12 Mayıs 1915 / 29 Nisan 1331

That Sirket-i Hayriye Management treated veteran soldiers, who were coming from Kale-i
Sultaniye (Dardanelle), with tea, milk, crisps, ayran and cigarettes in addition to the services,
this company provided to military from the beginning of the battle.
12 May 1915 / 29 April 1331

إضافة إلى الخدمات التي قدمتها إدارة الشركة الخيرية للجيش منذ بدء الحرب قامت بتقديم الشاي والكعك والحليب والعيران
.والسجائر وغيرها لجرحى الجنود الذي تم إرسالهم بسفن الشركة من القلعة السلطانية
۱۳۳۱  نيسان/  أبريل۲٩ / 1915 مايو/ أيار12

İdâre-i Şirket-i Hayriye
Tahrîrât Kalemi
Aded: 244
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Reis-i Sânîsi Cânib-i Alîsi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri!
Şirketimizin bidâyet-i harbden beri cihet-i askeriyeye arz ve îfâ edegelmekde olduğu hidemât-ı vataniyesine bir zamîme olmak üzere ahîren Kale-i Sultaniye'den şirketimiz vapurlarıyla
vürûd etmekde olan mecrûhîn-i guzât-ı muhteremeye çay, gevrek, süd, ayran ve sigara tevzi‘ ve
i‘tâsı sûretiyle de nâcizâne bir hizmet ve mu‘âvenet-i insâniyetkârânede bulunmakla müftehir olduğumuzdan berây-ı ma‘lûmât arz ve beyânına te’yîd-i ihtirâmâta zerî‘a ittihâz eylerim efendim
hazretleri.
Fî 29 Nisan sene [1]331
Şirket-i Hayriye Müdîr-i Umûmîsi
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 90/6
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İzci Cemiyeti üyelerinden Leon Allahverdi'nin Hilal-i Ahmer hastahânelerinden birinde çalışma
talebinde bulunduğu.
19 Mayıs 1915 / 6 Mayıs 1331

That Loen Allahverdi, who is a member of Scout Association, appealed to work in one of the
Ottoman Red Crescent Hospitals.
19 May 1915 / 6 May 1331

.طلب ليون هللا فيردي أحد أعضاء جمعية الكشافة العمل في أحد مشافي الهالل األحمر
۱۳۳۱  أيار/  مايو٦ / 1915 مايو/ أيار19

Hilâl-i Ahmer İdâre-i Merkeziyesi Cânib-i Âlîsi'ne
İzzetlü efendim hazretleri!
Âcizleri ahîren Harbiye Nâzır-ı âlîsi devletlü Enver Paşa hazretlerinin riyâset-i aliyyeleri
altında teşekkül eden İzci Cem‘iyyeti müntesiblerinden olup nizâmnâme-i mahsûsamız ahkâmı
dolayısıyla mecrûh ve hasta nakil ve tedâvîye dâir ma‘lûmât-ı kâfiye sâhibi olmak lâzım geldiğinden bu husûsdaki rüsûh ve melekeme müsteniden zîr-i idâre-i aliyyelerinde bulunan hastahâne
merâkizi birinde îfâ-yı vazife etmeme müte‘allik fî 26 Nisan sene [1]331 tarihli bir arîza-i âcizîye
takdîm etmiş isem de el-ân cevâb-ı aliyyeye mazhar olmadığımdan icrâ-yı îcâbı lâzım gelenlere
emir ve havâle buyurulmakla bendelerine işbu vazîfe-i mukaddese ile iştigâle müsâ‘ade-i aliyyelerinin sezâvâr buyurulması istirhâmıyla ihtirâmât-ı fâikamın kabûlünü temennî eylerim efendim.
Fî 6 Mayıs sene [1]331
Beyoğlu Tünel Başında 479 Numaralı
Hânede Mukîm Leon Allahverdi

Kızılay Arşivi, No: 195/8
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25 Temmuz 1915 tarihinde Kale-i Sultaniye'nin doğusunda Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak
kullanılan ve bayraklarla işaretlenen Halil Paşa Çiftliği'nin düşman uçakları tarafından
bombalandığı, hastalardan 7'sinin şehit olduğu, çok sayıda yaralı bulunduğu, hastanede yangın
çıktığı.
26 Temmuz 1915 / 13 Temmuz 1331

That, on 25 July 1915, Halil Pasha farm, which was being used as an Ottoman Red Crescent
Hospital and marked with flags to the East of Kale-i Sultaniye (Dardanelle), was bombed by
enemy aircrafts, and that seven of the patients were martyrized, that there were many causalities,
and that there broke out a fire as a result of the bombing.
26 July 1915 / 13 July 1331

 مزرعة خليل باشا الواقعة شرقي القلعة السلطانية والتي يتم استخدامها1915 يوليو/ تموز25 قصف طيران األعداء بتاريخ
 مرضى ووقوع العديد من اإلصابات ونشوب7  وأدى القصف إلى استشهاد،كمستشفى تابع للهالل األحمر ورفعت فيه أعالمه
.حريق في المستشفى
۱۳۳۱  تموز/  يوليو۱۳ / ۱۹۱٥  تموز/  يوليو۲٦

Bahr-i Sefid Boğazı Mevki‘-i Müstahkem Kumandanlığı
Sertabâbeti
Numara:108
Kale-i Sultâniye
13-5-[1]331
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyâseti Cânib-i Sâmîsi'ne
Emin bir ümîd-i zaferle sırf muhâfaza-i dîn ve müdâfa‘a-i vatan uğrunda insânî bir sûretde
hareket eden Ordu-yı Osmânî'nin merd ve asîl efrâd-ı şecâ‘at-nihâdı tâ bidâyet-i harbden beri
dârü'l-hilâfe kapısını muhâfaza emrinde düşmandan gördükleri mukâbele-i hodkâmâne yine o
mu‘âmele-i merdûdâne fâ‘illerinin medeniyet sözüyle süslenmiş, müfekkirenin ihâta edemeyeceği vahşetleri ümidsizlik, muvaffakiyetsizlik, gaddarlıklarıyla teşdîd edilerek her dürlü vesâit-i
müdâfa‘adan mahrûm, yalnız memleketleri, yurdları için büyük bir şân ve şerefle yaralanmış
mecrûhîne ve devâ almak için hastahâneye ilticâ etmiş hastagâna da teşkîlden âzâde kalmamış ve
kalmamakda bulunmuşdur. Şimdiye kadar tevâlî eden tecâvüzât-ı elîmâneye inzimâm eden vak‘a,
insâniyet ve şefkat için çırpınan kalblerde ne büyük bir hüzün ve elem tahassül ederdi. Vak‘a düşmanlar için hadd-i zâtında pek basît, yalnız on, on beş bomba atmak kadar bir hâdise. Fakat netice
itibarıyla pek feci‘ ve pek vahşiyâne.
12 Temmuz sene [1]331 târihinde, Pazar günü zevâlden altı sâ‘at sonra her gün olduğu
gibi boğazın medhal tarafından geldikleri müşâhede edilen altı düşman tayyâresinin ber-mu‘tâd
merkez hastahânesi üzerinden geçdiklerinden bir müddet sonra Kal‘a-i Sultaniye'nin iki sâ‘at
şarkında sırf zu‘afâ için tahsîs edilen ve müte‘addid Hilâl-i Ahmer Sancak ve alâmetleriyle bir
müessese-i sıhhiye olduğu aylardan beri i‘lân edilen Halil Paşa Çiftliği'ni ve sükkânı bulunan ik
iyüzü mütecâviz hastagânı yükseklerden alçaklıklar yağdıran bombalarıyla tahrîb ve kısmen büyük bir yangın tevlîd etdikleri haberi üzerine derhal mahall-i mezkûra şitâb ederek hastagândan
yedisinin şehîd ve on ikisiyle civârda bulunan bir kadının mecrûh ve hastahâneye âid bir bârgirin
de telef oldukları görülmesi şimdiye kadar îkâ‘ edilen düşman şenâ‘atinin gâyesini isbâta bir
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burhân-ı kâfîdir. Bu canavarca salgınları icrâ eden medeni dimâğlara! Bi'l-mukâbele gösterilecek
tek bir levha-i şefkat varsa o da bu gibi tahrîbâtdan kurtulabilmiş, belki kurtulamayacak hastahânelerimizde onların kendi milletine mensûb birçok mecrûh üserânın istirâhat- ihâl ve refâh-ı bâl
içinde tedâvîleri ve şifâ bulmakda olduklarıdır.
Heyet-i Sıhhiye nâmına bu tecâvüz-i elîmânenin târih-i harbde derîn ve siyâh bir leke teşkîl eden vak‘asını bütün şiddetle protesto eder ve bunun tekerrüründen masûniyetimizi hukûk-ı
insânî müdâfaalarının tavassutlarından istirhâma müsâra‘at eylerim.
Bahr-ı Sefîd Boğazı Mevki‘-i Müstahkem
Sertabîbi Binbaşı
Salih

Beyne'l-milel komiteye protesto edildi. Diğer bir protesto ile birlikde bu bâbda yeniden
tafsîlât vermek üzere şimdilik hıfzı.

Kızılay Arşivi, No: 118/248
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Irak Cephesi (Kut-ül Amare) Çölde Akşam Taamı (Kızılay Arşivi)
Iraq Frontline (Kut-ül Amare) Dinner in the Desert (Red Crescent Archive)
( جبهة العراق (كوت العمارة) (أرشيف الهالل األحمر- طعام العشاء في الصحراء
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Sivas-Erzurum arasında tesisi düşünülen istirahathaneler için tedarikte bulunmak üzere Nazım
Bey'in Erzincan'da kaldığı, Hilal-i Ahmer Darülharbler Murahhası Asaf Bey'in ise Erzurum'a
hareket ettiği.
26 Mayıs 1915 / 13 Mayıs 1331

That Nazim Bey stayed at Erzincan to get some supplies for the recovery rooms, which were
considered to be built between Sivas-Erzurum, and that Asaf Bey, who was Ottoman Red Crescent
Abode of War Delegate, moved to Erzurum.
26 May 1915 / 13 May 1331

بقاء ناظم بيك في أرزنجان وتوجه مندوب الهالل األحمر لـ "دار الحرب" آصف بيك إلى أرضروم للتزود بالمستلزمات الالزمة
.لالستراحات التي يُعتزم إقامتها بين سيواس وأرضروم
۱۳۳۱  أيار/  مايو۱۳ / 1915 مايو/ أيار26

Telgrafnâme
Mahreci: Erzincan
Numara: 12122
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi'ne
Bu gün Erzurum'a hareket ediyorum. Sivas Erzurum arasında te’sîsi mutasavver olan onu
mütecâviz cem‘an altı yedi yüz kişilik zu‘afâya mahsûs istirâhat hâneler için tedârikâtda bulunmak üzere Nazım Bey şimdilik Erzincan'da bırakılmışdır.
Fî 13 Mayıs sene [1]331
Hilâl-i Ahmer Dârü'l-harbler Murahhası
Asaf

Kızılay Arşivi, No: 270/72
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Çanakkale'de düşmana karşı savaşan askerler için Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden istenilen
çamaşırlardan şimdilik 5.000'er adet don, gömlek ve çorabın gönderilebileceği.
2 Haziran 1915 / 20 Mayıs 1331

That 5.000 pants, shirts and socks will be sent to Dardanelle, for now, upon the request made to the
Ottoman Red Crescent Society to provide clothes for the soldiers who are fighting in Dardanelle.
2 June 1915 / 20 May 1331

 آالف قطعة من كل من السراويل الداخلية والقمصان والجوارب من المالبس التي طُلبت5 سيتم في الوقت الراهن إرسال خمسة
.من جمعية الهالل األحمر إلرسالها إلى الجنود الذين يحاربون األعداء في تشاناق قلعة
۱۳۳۱  أيار/  مايو۲۰ / 1915 يونيو/ حزيران2

Salim Bey Çiftliği Karargâhı'ndan
Seddü'l-bahır'da düşmana karşı müdâfa‘a-i vatanla meşgûl olan askerin kumandanı sıfatıyla zât-ı âlîlerinden Hilâl-i Ahmer'in mu‘âvenet-i müfîdesini ricâya cesâret-yâb oluyorum.
Birçok muhârebât ile meşgûl olup yorulmuş olan askerin levâzım-ı iksâiyesini tedârik
husûsunda merci‘-i âidine mürâca‘at etmiş olduğum gibi Alman Salîb-i Ahmer'inden ihdâ olunan
mühim bir meblağı da bu husûsda sarf edeceğim. Cemiyetinizden de arada sırada istirâhat etdirilen askerlere çamaşırlarını değişdirebilmek ve bu suretle emrâz-ı sâriyenin önünü alabilmek için
temin-i nezâfet ve tahâret eylemek üzere on beş bin don ve on beş bin gömlek ve on beş bin çift
çorapın i‘tâsını sûret-i mahsûsada ricâ ederim.
Sür‘atle İdâre Heyetine

Cenûb-ı Garbî Kumandanı

Sûret-i askeriyece kabûl ve tasvîb edildiği takdîrde beş bin don, beş bin gömlek ve beş bin
çift çorabın i‘tâsına şimdilik karar verildi. 20 Mayıs [1]331 (İmzâlar)

Kızılay Arşivi, No: 12/217.1
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti ianesi olarak Sofya Leblebici esnafı tarafından sefarete teslim olunan
paranın lastik bedelinden sonra geri kalan kısmının Cemiyete takdim edildiği ve Leblebici Esnafı
adına makbuzunun gönderilmesinin istendiği.
2 Haziran 1915

That the amount of money, collected by Sofia Chickpeas Merchants as an aid to Ottoman Red
Crescent Society and delivered to the Embassy, was presented to the Association after an amount of
transportation fee was deducted from the full amount, and that on behalf of Chickpeas Merchants
a receipt was requested.
2 June 1915

بعد خصم أجور- تقديم القسم المتبقي من المبلغ الذي سلّمه تجّار القضامة في صوفيا للسفارة كمساعدات لجمعية الهالل األحمر
. إلى الجمعية وطلب إرسال وصل استالم بالمبلغ باسم تجّار القضامة- النقل
1915 يونيو/ حزيران2

Sofya Sefâret-i Seniyyesi
3264/96
Hülâsa: Sofya'da Leblebici esnâfı tarafından verilen i‘âneye dair
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi'ne
Efendim hazretleri
Sofya'daki Leblebici esnâfı tarafından bu kere Hilâl-i Ahmer i‘ânesi olarak sefâret-i seniyyeye dokuz yüz yirmi lef tevdî‘ olunmuşdur. 19 Mayıs 1915 tarihli ve 84 numaralı tahrîrât-ı
âcizîde mevzû‘ bahis masârıf-ı müteferrika miyânında evrâk-ı müsbetelerden birinde mukayyed
bulunan 200 Frank mukaddemâ icrâ edilmiş olan teşebbüsât-ı âcizî üzerine bu kere Şimendüfer
Nezâreti'nden alınmış ve otomobil lastikleri dahi 1480 Lefe mübâya‘a olunduğundan sefâret-i
seniyyenin zimmetinde ayrıca yirmi Lef dahi kalmışdır. Binâenaleyh bu kere sefâret-i seniyyede
Hilâl-i Ahmer hesâbına olarak cem‘an 1140 Lef mevcûddur.
İşbu meblağdan mârrü'l-arz tahrîrâtda mevzû‘ bahis olup emîn bir vâsıta ile irsâl kılınacağı
bildirilmiş olan 290 Lef 40 Santim tenzîl edilerek mütebâkî kalan 450 Lef otomobil lastikleri
makbûzuyla berâber leffen takdîm kılınmış olmağla Sofya'daki leblebici esnâfı nâmına 920 Leflik
bir makbuz irsâli mütemennâdır efendim hazretleri
Fî 2 Haziran sene 1915
Sofya Sefîri
(İmza)

Alındı
Muhasebeye
Merbûtu olan otomobil lastiği Leblebici Esnafı i‘ânesi için (3979) numaralı ve bakiye-i
hesâb edâdan irsâl edilen dört yüz elli Lef için dahi (1973) numaralı vezne makbûz ilmühaberi
tanzîm olundu. Fî 24 minh

Kızılay Arşivi, No: 314/199
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Kurna ile Amare arasında bulundurulan Dicle Fırkası’nın geriye çekilmesi üzerine, İngilizlerin
nehir yoluyla ilerleyerek Amare önüne geldikleri ve kasabaya hakim oldukları, orada bulunan
hastane ile 1 numaralı hasta nakil dubası arasındaki temasın kesildiği.
6 Haziran 1915 / 24 Mayıs 1331

That upon withdrawal of Tigris Legion, which was located between Kurna and Amare, English
soldiers proceeded along the river and came to Amare and established dominance over the town,
and that the connection lost between the hospital located there and patient transport buoy number
1.
6 June 1915 / 24 May 1331

 وانقطع،نتيجة النسحاب فرقة دجلة المتمركزة بين القرنة والعمارة تقدم اإلنكليز عبر النهر ووصلوا إلى العمارة وسيطروا عليها
.1 االتصال بين المستشفى الموجودة هناك وعوّامة نقل المرضى رقم
۱۳۳۱  أيار/  مايو۲٤ / 1915 يونيو/ حزيران6

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkanede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Bağdad Vilayeti Heyet-i Merkeziyesi
Aded: 66/4
Dersaadet'de osmanlı Hilâl-i ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı ta‘zîmkârânemizdir
Irak kuvve-i seferiyesinin îcabât-ı askeriye ilcââtıyla, Kurna ile Amâre arasında bulundurduğu Dicle Fırkası'nın geriye çekilmesi üzerine İngilizlerin nehren ilerleyerek Amare pîşgâhına
gelip kasabaya nehren hâkim olduklarını ve bu suretle oradaki hastahanemizle bir numaralı hasta
nakliye dubamız arasındaki temasımızın münkatı‘ olduğunu kemâl-i teessürle arz eyler ve düşman eline geçen ve geçecek olan Hilâl-i Ahmer müessesâtı hakkında yapılması îcâb eden mu‘âmelâtın îfâsını heyet-i celîlelerine terk ile te’yîd-i ta‘zîmât ederiz efendim hazretleri
24 Mayıs 1331
Bağdad Merkezi Reisi Doktor
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 322/13
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Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Bronzart Paşa'nın eşi tarafından, Osmanlı yaralıları için
istenilen 200 adet, çarşaf ve yorganlık çarşaf ile bir teneke alkolün gönderilmesi.
9 Haziran 1915 / 27 Mayıs 1331

That 200 linens and quilts, and one bottle of alcohol, which were requested by the wife of Bronzart
Pasha, who were the Chief of Defence Staff, were sent to Pasha’s house.
9 June 1915 / 27 May 1331

 قطعة من مالءات األسرة والبطانيات وتنكة كحول إلى منزل رئيس هيئة أركان الجيش برونزارت باشا بناء على200 إرسال
.طلب زوجته لهذه المستلزمات من أجل الجرحى العثمانيين
۱۳۳۱  أيار/  مايو۲۷ / 1915 يونيو/ حزيران9

İstanbul 26-3-1331
Hilâl-i Ahmer Heyet-i İdâresine
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi Ferik Bronzart Paşa hazretlerinin refîka-i muhteremeleri
Madam vâsıta-i âcizâneleri ile zât-ı âlîlerinden mecrûhîn-i Osmaniye için (200) yataklık çarşaf ve
yorgan çarşafı ve bir tenekede temiz (Alkol) istirhâm ediyorlar.
Lutfen eşyâ-yı mezkûrenin mümkün olduğu kadar sür‘atle Kadıköy'ünde Moda'da müşârunileyhâ Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi Ferik Bronzart Paşa hazretlerinin hânelerine sevki
kemâl-i hürmetle ricâ olunur.
(İmza)

Mukarrer olan beş bin liralık krediye mahsûben i‘tâsına karar verildi. Fî 27 Mayıs sene
[1]331

Kızılay Arşivi, No: 73/44
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Gelibolu Hilal-i Ahmer Hastanesi Baştabibi Taha Yusuf Bey'in hastanenin durumu ve çalışmaları
hakkındaki raporu.
15 Haziran 1915 / 2 Haziran 1331

A report concerning the status and practices of Gallipoli Ottoman Red Crescent Hospital, written
by the Chief Surgeon of the hospital Taha Yusuf Bey.
15 June 1915 / 2 June 1331

.تقرير كبير أطباء مستشفى الهالل األحمر في جاليبولي طه يوسف بيك حول وضع المستشفى وفعالياته
۱۳۳۱  حزيران/  يونيو۲ / 1915 يونيو/ حزيران15

Fî 2 Haziran sene [1]331
Muhterem efendim!
Hastahânemiz pek muntazam sûretde işliyor. Hal-i hâzır mevcûdu 195'dir. Bunların takrîben elli adedi şifâyâb olmuş, şifâ bulanlardan kısm-ı cüz’îsi kıtʻalarına iltihâk edebilmek üzere
taburcu bâkîsi İstanbul'a sevk olunmak üzere vapur bekliyoruz. Menzilden aldığım telgraf mûcebince yakında vapur gönderecekler. Operatör Faik Efendi dün avdet etdi. İstanbulî hastahânelerden edilen tahkîkât üzerine bizim erdiğimiz vefeyât her hâlde oradan daha azdır. İstanbul'da
mafsal yaraları hemen umûmiyetle denebilecek derecede vefât ile netîce bulduğu hâlbuki bizim
burada gâyet vahim mafsallar ekseriyetle şifâ ile netîcelenmekdedir. Eski dostlarımdan Topçu
Binbaşısı Sami Bey mahzâ Hilâl-i Ahmer'in nâm-ı bülendini takdîren on gün evvel mecrûhan
–cerîhası mafsal-ı rüsğu'l-kadem etmesidir‑ tedâvî edilmek üzere hastahânemize gelmişdir. İstanbul'a gitmek arzu etmiyor. Kezâ üç mülâzim göğüslerinden yaralandıları hâlde burada tedâvî
ve şifâyâb olmuşlardır –ki ikisinin yarası nâfize idi‑ ihtilâtı olarak mühim zâtü'r-re’e geçirdiler.
Dimağlara gelince yedi aded dimâğ yaraları vardır ki bunlar ölüme mahkûm olarak vapurdan çıkarılmış ve hakîkaten İstanbul'a kadar vapurda bırakılsa idi ölmeleri bence muhakkak iken bunlar
burada kurtuldular. Yalnız ikisinin mâdde-i dimâgıyesinin kısm-ı a‘zamı seylân etmiş bir hâlde
olduğundan birisi 13 gün diğer ikisi 15 gün yaşadı. Bi'l-âhire vefât etdiler. İleride bunlar hakkında
lâzım gelen istatistiki takdîm ederim. Bunları arzdan maksadım: Ma‘iyyetime almağa müsâ‘ade
buyurduğunuz arkadaşlarımdan ba‘zıları vüs‘-i beşerin fevkinde çalışdılar. Hem dâimâ takdîr etdiğim o küçükler ya‘ni talebeler ol kadar müfîd bir sûretde hizmet ediyorlar ki bunların bi-hakkın
vasfından âcizim. Fi'l-hakîka İstanbul'dan intihâb ederken hepsinin ahlâkına zekâlarına âgâh etdim. Fakat çalışma kâbiliyetine, ‑bâ-husûs böyle köylerde‑ yorulmak bilmez azimlerini doğrusu
bilmiyordum. Paşam emin olunuz, eğer bizim ayırdığımız en vahim yaralıların 200 adedi yerine
sellemehü's-selâm [kesik] üzere –askerî hastahânelerinin yapdığı gibi‑ 500-600 mecrûh alsak idi
bunların hidmeti bizim aldığımız 200 yaralıdan pek çok hafif olur idi. Binâen aleyh [kesik] evvelce takdîr buyurulan dörder lira ma‘aş hakîkaten pek cüz’îdir. Bâ-husûs medâr-ı teşvîk olmak üzere bunların tezyîd-i ma‘âşâtına hiç şüphesiz tarafdâr bulunduğunuzu bildiğimden ricâ ve istirâm
eyler ve kemâl-i hürmetle ellerinizden öperim efendim.
Şarköy: Gelibolu Hilâl-i Ahmer Hastahânesi
Sertabibi Taha Yusuf

Kızılay Arşivi, No: 523/35
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Düşman uçaklarının Lapseki şehrindeki hastaneye bir bomba atarak üç kadının yaralanmasına
ve bir sivil gencin vefatına sebep olduğu, ayrıca hastane ile ahalinin evlerinde tahribat meydana
getirdiği.
17 Haziran 1915 / 4 Haziran 1331

That enemy aircrafts bombed a hospital in Lapseki causing three injuries (all of them, women)
and one civilian death (a young man), and that bombing led to destructions at the hospital and
civilian houses.
17 June 1915 / 4 June 1331

 نساء بجراح ووفاة شاب مدني جراء إلقاء طائرات العدو قنبلة على مستشفى مدينة البسيكي ما تسبب أيضا بإلحاق3 إصابة
.أضرار مادية بالمستشفى وبمنازل السكان
۱۳۳۱  حزيران/  يونيو٤ / 1915 يونيو/ حزيران17

Telgrafnâme
Mahreci: Lapseki
Numara: 1636
Tarih: 4 Haziran 1331
İstanbul Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi'ne
Dün ale's-sabâh alaturka sâ‘at on râddelerinde bir düşman tayyâresi hiçbir müessese-i askeriyeye mâlik olmayıp yalnız marazâ ve mecrûhîn hastahâneleri âdî olan Lapseki şehrinin sâhilinde vâki‘ hastahânelerine bir bomba atdığı ve bombanın infilâkından iki kız bir kadın mecrûh
ve bir genç sivilin vefât eylediği ve hastahâneler ile ahâlî hânelerinde tahrîbât husûle getirdiği
kemâl-i teessüfle müşâhede edilmişdir.

Kızılay Arşivi, No: 270/52
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Samsun'a gelen muhacirler ile yollarda çalışan amele taburları arasında bulaşıcı ve bulaşıcı
olmayan hastalıklar ortaya çıkmasından dolayı Samsun Hilal-i Ahmer Şubesi'nce 50 yataklık
bir hastane tesis edildiği, fakat daimi doktoru olmadığından, buraya hava değişimi nedeniyle
Samsun'da bulunan İstavrioğlu Pelopidas Efendi'nin tayin olunması talebi.
21 Haziran 1915 / 8 Haziran 1331

That a hospital with 50 bed-capacity was constituted by Samsun Ottoman Red Crescent Society
due to the emergence of epidemic and non-epidemic diseases among immigrants coming to
Samsun and worker troops working on the roads; however, since the hospital does not have a fulltime doctor, it is requested that Istavtioglu Pelopidas Efendi, who happens to be in Samsun due to
sick leave, to be appointed as the full-time doctor.
21 June 1915 / 8 June 1331

 سريرا بسبب تفشي األمراض المعدية وغير المعدية في صفوف عمال50 إنشاء فرع الهالل األحمر في سامسون مستشفى بسعة
 لكن وبسبب عدم وجود طبيب دائم في المستشفى تم طلب تعيين إيستافري أوغلو،الطرق والمهاجرين الذي قدموا إلى سامسون
.بيلوبيداس باشا الذي قدم إلى سامسون للفسحة طبيبا في هذه المستشفى
۱۳۳۱  حزيران/  يونيو٨ / 1915 يونيو/ حزيران21

Canik Hilâl-i Ahmer
Merkezi
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi Cânib-i Alîsine
Samsun'a vürûd eden muhâcirîn ve el-yevm civâr yolarda çalışan amele taburu efrâdı arasında sârî ve gayr-ı sârî hastalık zuhûr etmesinden dolayı bi-mennihî te‘âlâ Samsun'da elli yataklık bir Hilâl-i Ahmer Hastahânesi te’sîs ve levâzımı bi'l-ikmâl işe mübâşeret edilmiş ise de
ahvâl-i hâzıra hasebiyle hastahâneye bir tabîb-i dâimî bulunamamışdır. Mevcûd etibbâ-yı resmiye tarafından mu‘âvenet vukû‘ buluyorsa da birçok vezâif der‘uhde etmiş olan bu etibbâdan
hakkıyla istifâde mümkün olamıyor. Sivil tabîb iken Samsun Altıncı Amele Taburu'na ta‘yîn ve
oradan Onuncu Kolordu Heyet-i Sıhhiyesi Raporuyla berây-ı tebdîl-i havâ memleketimize i‘zâm
edilen Samsun'un Kadı Mahallesinden Epikanidisoğullarından İstavrioğlu Pelopidas Efendi'nin
hastahânemize ta‘yîni tensîb edilmiş ise de mûmâileyhin tebdîl-i havâ müddetinin hitâm bulmak
üzere olması ve binâenaleyh mahall-i hidmetine gitmesi lüzûmu hastahânemizin yine tabîbsiz
kalmasını intâc edeckdir. Esâsen cihet-i askeriye tarafından vukû‘ bulan talebimiz üzerine hastahânemiz için gayr-ı müslim efrâddan hademe ve sâire verilmekdedir, tabîb ise herşeyden ziyâde elzemdir. Tabîb-i mûmâileyhin sâir efrâd-ı gayr-ı müslime-i askeriye misillü hastahânemizde
hidmet etdirilmesinin lâzım gelen makâm ve merci‘ine emir buyurulması için nezâret-i âidesi
nezdinde teşebbüsâtda bulunulmasını arza mecbûriyet hâsıl oldu. Ol bâbda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 8 Hazîran sene [1]331.

Canik Hilâl-i Ahmer Merkezi
Heyet-i İdâre Reisi
Arasoğlu
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Gureba-yı Müslimin Hastanesi'nde tedavi gören askeri yaralılar için gerekli olan koltuk değnekleri
ile serumun gönderilmesinin istendiği.
26 Haziran 1915 / 13 Haziran 1331

That it is requested that crutches and serums to be sent since they are required for the treatment
of the wounded soldiers in Gureba-yi Muslimin Hospital.
26 June 1915 / 13 June 1331

.طلب إرسال العكاكيز واألمصال الالزمة لجرحى الجيش الذين يتلقون العالج في مستشفى غرباء المسلمين
۱۳۳۱  حزيران/  يونيو۱۳ / 1915 يونيو/ حزيران26

Nezâret-i Evkāf-ı Hümâyûn
Gurebâ-yı Müslimîn Hastahânesi
Sertabâbeti
Aded: 231
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Gurebâ-yı müslimîn Hastahânesi'nde taht-ı tedâvîde bulunan mecrûhîn-i askeriyeye on çift
kol ve on çift etrâf-ı sakîle mizâbaları ile yirmi çift koltuk değneği ve on top kezar serumundan
hâsıl varaka-i âcizî hademeye teslîm edilmesi husûsuna müsâʻade buyurulmak bâbında emr ve
irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 13 Haziran sene [1]331
(Mühür)
Gurebâ-yı Müslimîn Hastahânesi Sertabâbeti
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İngilizlerin Çanakkale'de domdom kurşunu kullandıklarını dost ve tarafsız devletler nezdinde
ispat etmek üzere, hastanelerde bulunan yaralıların yaralarının resimleri ile yaralılardan çıkarılmış
olan domdom kurşunu parçalarının gönderilmesinin istendiği.
29 Ağustos 1915 / 16 Ağustos 1331

That it is requested that pictures of the wounded people and dumdum bullets extracted from the
wounded people to be sent, with an aim of demonstrating them as a proof to ally and neutral states
that English forces used dumdum bullets in Dardanelle.
29 August 1915 / 16 August 1331

طلب إرسال صور الجرحى الذين يتلقون العالج في المشافي وشظايا الرصاص المتفجر التي يتم إخراجها من أجسادهم إلثبات
.استخدام اإلنجليز الرصاص المتفجر في تشاناق قلعة للدول الصديقة والمحايدة
۱۳۳۱  آب/  أغسطس۱٦ / ۱۹۱٥  آب/  أغسطس۲۹

Sıhhıye Nezâreti
Sıhhiye Merkez İstihbârât Kalemi
Aded: 2047
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
16-6-1331
Çanakkale'de İngilizlerin domdom kurşunu isti‘mal eylediği tahakkuk etmekle medeniyet
nazarında ve dost veyâ bî-taraf devletler nezdinde isbât için gayr-ı kâbil-i red ve cerh delâil ve
vesâika ihtiyâc-ı şedîd olduğundan muhtelif hastahânelere gelip de radyografiye edilmiş mecrûhînden bir çoklarının yara resimleri ve diğer bir çok yaralardan çıkarılmış ve domdom olduğuna
aslâ şüphe edilmeyen kurşun parçalarının serî‘an toplatdırılarak Sıhhıye Dâiresine irsâli Sıhhiye
Sahrâ Müfettiş-i Umûmîliği'nin emri iktizâsındandır.
İşbu ta‘mîmin Hilâl-i Ahmer'e merbût hastahânelere emir ve teblîği mütemennâdır.
(Mühür)
Sıhhiye Merkez İstihbarat Kalemi
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Türk akıncılarının sahilleri gözetlerken çekilmiş fotografı.
30 Haziran 1915 / 17 Haziran 1331

A photograph of Turkish raiders, taken while they were watching the beaches.
30 June 1915 / 17 June 1331

.صورة قوات المغيرين األتراك أثناء مراقبتهم السواحل
۱۳۳۱  حزيران/  يونيو۱۷ / 1915 يونيو/ حزيران30

Kütahya Ahz-ı Asker Şubesi
Te’sîr-i Cihâd,
Akıncılarımız sahilleri tarassud, 17 Haziran [1]331
[Resim altı yazısı:] Te’sîr-i Cihâd, Akıncılarımız sahilleri tarassud ederken. 17 Haziran
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Pek yakında ikinci Mısır seferine başlanacağından, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından,
Mısır Kuvâ-yı Seferiyesi Heyet-i İmdâdiyesi Şubesi adıyla Dördüncü Ordu’ya gönderilmiş ve
esas operatörü tedavi olmak amacıyla İstanbul’a gitmiş olan heyetin, İstanbul'a gönderilmesinin
mümkün olamayacağı.
15 Eylül 1915 / 2 Eylül 1331

Since the second military campaign to Egypt will begin soon, that it is not possible to send the
commission, which had already been sent to Fourth Army under the name of Egypt Campaign
Forces Rescue Commission by Ottoman Red Crescent Society, and the actual operator of which
had already been to Istanbul for the purposes of having medical treatment, to Istanbul.
15 September 1915 / 2 September 1331

عدم إمكانية إرسال الوفد الذي أرسلته جمعية الهالل األحمر العثماني إلى الجيش الرابع باسم فرع وحدة دعم القوات المتحركة
 عدم إمكانية إرساله إلى إسطنبول نظرا إلى أن موعد الحملة،في مصر والذي توجه جرّاحه الرئيس إلى إسطنبول لتلقي العالج
.على مصر بات على األبواب
۱۳۳۱  أيلول/  سبتمبر۲ / ۱۹۱٥  أيلول/  سبتمبر۱٥

Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn
Kumandanlığı
Sertabâbeti
Aded: 826/887
Kudüs: Ordugâhı, 2/7/1331
Dersaadet'de Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyyeti Riyâseti Aliyyesi'ne
Atûfetlü efendim hazretleri
Müsta‘înen billâhi te‘âla karîben ikinci Mısır seferine başlanacakdır. Binâenaleyh Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Mısır Kuvâ-yı Seferiyesi Heyet-i İmdâdiyesi şu‘besi unvânıyla Dördüncü Ordu'ya gönderilip ve bu güne kadar her ne kadar fevka'l-âde ibrâz-ı mesâ‘î etmiş ise asıl
hidemât-ı fedâkârânesini esnâ-yı seferde yapacak olan ve esâsen operatörü berây-ı tedâvi İstanbul'a azîmet etmiş bulunan bu heyetin Dersaadet'e iâdesi ma‘a't-teessüf mümkün olamayacağını
zât-ı âlînize ihtirâmâtımla berâber iblağ eder ve ihtirâmât-ı mahsûsamın kabûl buyurulmasını ricâ
ederim. Ol bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.
Dördüncü Ordu Kumandanı ve
Bahriye Nâzırı
Ahmed Cemal
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Havuzludere'deki hafif yaralı hastanelerine, düşman tayyaresi tarafından bomba atıldığı, 4 şehit,
sekiz yaralı olduğu, yine Ondokuzuncu Fırka Sıhhiye Bölüğü'ne, etrafındaki tepelerde Hilal-i
Ahmer bayrakları olmasına rağmen, düşman uçakları tarafından bomba atıldığı, fakat herhangi
bir kayıp olmadığı.
18 Temmuz 1915 / 6 Temmuz 1331

That hospitals for the slightly wounded at Havuzludere were bombed by enemy aircraft, and that
4 were fallen as martyrs and 8 were injured, that although there were Ottoman Red Crescent
flags on the surrounding hills, 19th Medical Legion Troops were also bombarded by the enemy
aircrafts, but there have been no casualties.
18 July 1915 / 6 July 1331

 كما، جرحى جراء إلقاء طائرة معادية قنبلة على مشافي الجرحى المصابين بجراح طفيفة في هاووزلو ديري8 شهداء و4 سقوط
قصفت طائرات األعداء السرية الطبية للفرقة التاسعة عشر رغم رفع أعالم الهالل األحمر على التالل المجاورة إال أن القصف
.لم يتسبب في وقوع أي خسائر
۱۳۳۱  تموز/  يوليو٦ / 1915 يوليو/ تموز18

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekaleti
Şube: 7
Numara: 2708
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Beşinci Ordu Sıhhiye Riyâseti'nden mevrûd fî 3 Temmuz sene [1]331 tarihli Telgrafnâme
sûretidir.
Madde 1- Havuzludere'deki hafif mecrûhîn hastahânelerine dün bir düşman tayyâresi bombalar atarak 4 şehid ile sekiz mecrûhumuz olmuşdur.
Madde 2- Bu gün Ondokuzuncu Fırka Sıhhiye Bölüğü'ne etrafındaki tepelerdeki müte‘addid Hilâl-i Ahmer bayraklarına rağmen bir düşman tayyâresi bomba atmış ise de lehü'l-hamd bir
kazâyı mûceb olmadığı ma‘rûzdur.
Aslına Mutâbıktır fî 6 Temmuz sene [1]331
(Mühür: Karargâh-ı Umûmî Sahrâ Sıhhiye Müfettişliği)
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Hilal-i Ahmer Çanakkale Şubesi’nce, yaralı askerlere dağıtılmak için tütün satın almak üzere
Ömer bin Reşad'ın İstanbul'a gönderildiği.
24 Temmuz 1915 / 11 Temmuz 1331

That Omer bin Reshad had been sent to Istanbul by Ottoman Red Crescent Dardanelle Branch for
buying tobacco that would be allocated to wounded soldiers.
24 July 1915 / 11 July 1331

.إرسال فرع الهالل األحمر في تشاناق قلعة عمر بن رشاد إلى إسطنبول لشراء التبغ لتوزيعه على الجنود الجرحى
۱۳۳۱  تموز/  يوليو۱۱ / ۱۹۱٥  تموز/  يوليو۲٤

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Erkekler Kale-i Sultaniye Merkezi
Ömer bin Reşad Bey
Hilâl-i Ahmer Çanakkale Erkekler Şubesi tarafından asâkir-i şâhâne mecrûhînine tevzî‘
edilmek üzere tütün mübâya‘asına me’mûren Dersaadet'e hareket eden bâlâda ismi muharrer
Ömer Reşad Bey'e işbu vesîka i‘tâ kılındı.
Fî 8 Temmuz sene [1]331
(Mühür)
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Erkekler Kale-i Sultâniye Merkezi

Avdet için mecrûh vapurlarından birine rükûbuna müsâ‘ade edilmesi hakkında vesîka verildi. Fî 11 Temmuz sene [1]331

Kızılay Arşivi, No: 270/56
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Harp esnasında dişleri kırılmış olan askerlere diş yapılmak üzere, Cumartesi, Salı ve Perşembe
günleri saat 10'da Gülhane Mektep ve Seririyyatına müracat edilerek ölçülerinin aldırılması ve
tekrar hastanelerine dönmeleri hususunun ilgililere tebliğ edilmesinin istendiği.
1 Ekim 1915 / 18 Eylül 1331

That an application to be made to Gulhane Clinical Instruction and Academy on Tuesdays,
Thursdays and Saturdays at 10 am by the soldiers whose teeth were broken during the combat
and that these soldiers should be notified about returning to their hospitals after the application.
1 October 1915 / 18 September 1331

طلب إبالغ المعنيين بخصوص مراجعة مدرسة وعيادة غولهانة عند تمام العاشرة من أيام السبت والثالثاء والخميس ألخذ
.مقاسات أسنان الجنود الذين تحطمت أسنانهم خالل الحرب وإعادتهم مجددا إلى مشافيهم
۱۳۳۱  أيلول/  سبتمبر۱۸ / ۱۹۱٥  أكتوبر/  تشرين األول۱

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Dâiresi
Şube 2
4431
892 Mersûle
18-7-[1]331
Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri!
Esnâ-yı harbde dişleri kırılmış olan efrâda diş i‘mal edilmek üzere bunların Cumartesi, Salı
ve Perşembe günleri alafranga sâ‘at onda Gülhâne Mekteb ve Serîriyyâtı'na mürâca‘atla ölçülerinin aldırılması ve tekrâr hastahânelerine avdetleri husûsunun îcâb edenlere tebliği ricâ olunur. Ol
bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.
Sıhhiye Dâiresi Reisi Vekîli
Kaymakam
Burhaneddin
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Erzurum Hilâl-i Ahmer Hastanesi Baştabibi İsmail Mekki'nin şehirdeki Hilâl-i Ahmer
Müesseselerinin idare ve işleyişiyle alakalı göndermiş olduğu mektup.
5 Ağustos 1915 / 23 Temmuz 1331

The letter sent by Erzurum Ottoman Red Crescent Hospital Chief Surgeon Ismail Mekki about the
management and operations of Ottoman Red Crescent Organizations in the city.
5 August 1915 / 23 July 1331

الرسالة التي وجهها كبير أطباء مستشفى الهالل األحمر في أرضروم إسماعيل م ّكي حول إدارة مؤسسات الهالل األحمر في
.المدينة وعملها
۱۳۳۱  تموز/  يوليو۲۳ / 1915 أغسطس/ آب5

Erzurum Hastahânesi
23 Temmuz [1]331
Hilâl-i Ahmer Riyâset-i Aliyyesi'ne
Muhterem Reis Bey Efendi,
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Erzurum'da beş yüz yataklı bir hastahânesiyle Erzurum'a iki buçuk sâ‘at mesâfede –şehrin medhalinde‑ hademesiyle berâber bin kişilik bir nekâhethânesi mevcûd olup birisi bendeniz tarafından diğeri de Nazım Bey tarafından idâre edilmektedir.
Hastahânenin umûr-ı sıhhıyesi ordu sertabibi tarafından teftîş edildiği gibi umûr-ı idâre de merkez-i umûmîye gönderilen cedveller ve sâir ile teftîş edildiğine ve Hilal-i Ahmer Nizamnâme-i
dâhilîsine göre de bir hastahâne için bir şehirde bir müfettiş bulunmadığına nazaran Nazım Bey
yalnız hastahânemizin müfettişi sıfatıyla bulunması ve bâ-husûs her gün tebeddüle uğrayan imzâsı i‘tibârıyla -bir gün Ilıca Sertabibi, diğer bir gün Erzurum Hilal-i Ahmer Sertabibi ve diğer
bir gün de Hilâl-i Ahmer Müfettişi ve en son Hilal-i Ahmer Müessesât Müfettişi unvânı‑ biz de
mütehayyır kaldık. Gerek devâirce ve gerekse Ereğli‑Erzincan arasındaki sevk me’mûrlarınca da
müşkilât başgöstermeğe başlamışdır. Müfettişlik olup olmayacağı bizce nazar-ı i‘tibara alınmamakla berâber ne gibi mevâdd-ı teftîş edeceği cây-ı suâldir. Umûr-ı sıhhiye ise zâten onunla pek
meşgûl değil, umûr-ı idâreyi ise bu husûsda bizden re’y soran ve idâresinin tanzîmi için bizden
mu‘âvenet bekleyen bir zât, nasıl olur da teftîş yapabilir? Mîr-i mûmâileyh bu gibi husûsâtda
zâten behredâr değil. Bâ-husûs Hilâl-i Ahmer müessesâtı mu‘âmelâtına külliyen gayr-ı vâkıf.
Bütün bunlarla berâber Sivas ve Erzincan gibi mevâki‘a verdiği telgraflarla sevkiyâtı büsbütün
ta‘vîza uğratıyor. Asıl mesele de bundan ibâretdir. Meselâ: Murahhas Paşa'nın Erzincan'da iken
yola çıkarılacağını bildirdiği hastahânemize âid dört sandık eczâ, ancak dün bir çok muhâberâtı
müeddî oldukdan sonra yola çıkarılabildi. İşte bu sebebden pek çok müşkilât tahaddüs etmekde
ve zâten burada bize hastahâne, diğeri nekâhethâne olmak üzere –beynlerinde iki buçuk sâ‘atlik
mesâfe bulunan‑ iki müessesenin mevcûd olduğuna nazaran her müessese taleb etdiği eşyâ ve
eczânın celbine çalışsa daha güzel olacağı ve her iki müessese beyninde uhuvvet ve meveddet
bulunması ve Ilıca için behemehâl müstakîm bir idâre me’mûrunun i‘zâmı ve görüşüldüğü zaman
verilen karârın hilâfına hareket olunmaması ve her hâlde şu keşmekeşden kurtarılarak nâm ve unvânlarının ıslâhı husûslarını istirhâmla dün, Nazım Bey tarafından ordu sertababetine mürâca‘at
eylediğinde nekâhethânenin mevsim-i şitâda da civâr köylerde temâdîsi husûsuna karâr verildiği173
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ni ve ambarımızda mevcûd şekerin sülüsânı hastahânemiz için alıkonularak sülüsünün nekâhethâneye verilmiş olduğunu arz eyler ve nekâhethânenin adem-i devamı hakkında 149 Numara ve fî
20 Hazîran sene [1]331 tarihli ma‘rûzâtımda sâbit bulunduğumu ve evvelsi gün gelen havâlenâme
mûcebince –Nâzım Bey'in taleb ve ısrârı üzerine‑ üç aylık iki bin liranın da kendisine teslîm edildiğini arz ile te’yîd-i tazîmât ve ihtirâmât eylerim efendim.
Erzurum Osmanlı Hilal-i Ahmer
Hastahânesi Sertabîbi
İsmail Mekkî

Kızılay Arşivi, No: 581/4

174

Süveyş Cephesi Mevlevi Sıhhiyeciler - 1916-1918 (Kızılay Arşivi)
Suez Frontline Whirling Dervish Medics - 1916-1918 (Red Crescent Archive)
( (أرشيف الهالل األحمر1918-1916 - عمال الصحة من المولوية على جبهة السويس
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Hastanelere sevk edilmek üzere harp meydanlarından Hilal-i Ahmer vapurlarıyla gelen gazi ve
yaralılara, Lapseki iskelesinde ve vapurlarda dağıtılan yoğurt sarfiyatını gösterir ilmühaberin
takdim edildiği.
7 Ağustos 1915 / 25 Temmuz 1331

That a certificate of expenditure of yoghurt, which was allocated at Lapseki pier and ferries to
the ghazis and wounded soldiers who were brought there from the battlefields by Ottoman Red
Crescent ferries to transport them to hospitals, was presented to the authorities.
7 August 1915 / 25 July 1331

تقديم إيصال يبيّن تكلفة اللبن الذي تم توزيعه في السفن وفي ميناء البسيكي على جرحى الجيش والجرحى (المدنيين) الذين تم
.جلبهم بسفن تابعة للهالل األحمر من ساحات القتال من أجل نقلهم إلى المشافي
۱۳۳۱  تموز/  يوليو۲٥ / 1915 أغسطس/ آب7

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Erkekler Kale-i Sultaniye Merkezi
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmisi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Reis Bey Efendi Hazretleri!
Hastahanelere sevk edilmek üzere meydan-ı harbden Hilal-i Ahmer vapurlarıyla avdet
eden mecrûhîn-i guzât-ı Osmâniyeye Lapseki İskelesinde ve vapurlar derûnunda tevzî‘ edilen
yoğurdun mikdâr ve sarfiyâtını mübeyyin ilmühaberler te’yîd-i ihtirâma tevdi‘an takdîm kılınır
efendim hazretleri
Fî 25 Temmuz sene 1331
Çanakkale Hilâl-i Ahmer Erkekler
Merkezi Reisi
İsmail

Kızılay Arşivi, No: 270/58
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Bulgaristan Ordusu için 300 yataklı bir Hilâl-i Ahmer Sıhhiye Heyeti tertib edilerek derhal yola
çıkarılmasının uygun olduğu.
11 Ekim 1915 / 27 Eylül 1331

That it is approved that a 300 bed-capacity Ottoman Red Crescent Medical Mission for Bulgaria
Troops would be formed and dispatched immediately.
11 October 1915 / 27 September 1331

. سرير وإرساله على الفور إلى الجيش البلغاري300 الموافقة على إعداد وفد طبي من الهالل األحمر مع
۱۳۳۱  أيلول/  سبتمبر۲٧ / ۱۹۱٥  أكتوبر/  تشرين األول۱۱

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekaleti
Şube: 7
Numara: 3975/5892
Dersaadet 27-7-[1]331
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri
Bulgaristan ordusu nezdinde üç yüz yataklı bir Hilâl-i Ahmer Heyet-i sıhhiyesi tertîbi ile
derhal sevk ve i‘zâmı muvâfık olacağı beyânıyla te’yît-i müvâlat olunur efendim hazretleri.
Sahrâ Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 112/18
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Harp mıntıkalarından yaralı olarak hastanelere getirilen ve görülen lüzum üzerine kolu ve bacağı
kesilen zabitlerin künyeleri ile yapılan işlemi belirtir raporların kıtalarına bildirilmek üzere
İstihbarat Kalemi'ne gönderilmesi, yol meşakkatine tahammül edemeyecek kadar iyileşmemiş,
güçsüz ve zayıf olan askerlerin de iyice iyileşmeden taburcu edilmemelerinin hastanelere tebliği.
25 Ekim 1915 / 12 Teşrîn-i Evvel 1331

Notifications to the hospitals that the identification tags of the officers, who were brought to the
hospitals from battlefields as a result of being wounded and had their legs and arms amputated,
and the reports detailing their treatment need to be sent to the Military Intelligence Division, and
that the weak and powerless soldiers who would not endure the difficulties of traveling should not
be discharged from the hospitals.
25 October 1915 / 12 Taşrin al-Awwal 1331

إبالغ المشافي بأن يرسلوا إلى مكتب االستخبارات بيانات الضباط الذين تم نقلهم جرحى من ساحات الحرب إلى المشافي وبترت
 وعدم تخريج الجنود المنهكين الضعفاء الذين،أذرعهم أو أرجلهم للضرورة مع التقارير المتعلقة بذلك إلبالغ قطعهم العسكرية
.لم يشفوا لدرجة تسمح لهم بتحمل مشقات السفر من المشافي إلى حين تماثلهم للشفاء
۱۳۳۱  تشرين األول۱۲ / ۱۹۱٥  أكتوبر/  تشرين األول۲٥

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Merkez İstihbârât Kalemi
Numara: 3184
12-8-[1]331
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
1-Dârü'l-harblerden mecrûhan avdetle hastahânelerce taht-ı tedâvîye alınıp görülen lüzûm-ı
sıhhî üzerine kolu ve bacakları kesilen zâbıtânın mikdârıyla künyelerinin bilinmesine lüzûm-ı âcil
hâsıl olmuş bulunduğundan bu misillü zâbıtânın kıt‘a-i asliyelerine künye-i muvazzahaları ve
a‘zâlarından hangisinin ne mikdâr kesilmiş olduğunu nâtık ve hastahânelerce musaddak birer
kıt‘a defterini tanzîm ve kaleme irsâli muktezîdir.
2-Bi'ş-şifâ dârü'l-herakâta i‘âdeten sevk olunan efrâd miyânında hakîkaten zayıf ve nahîf,
meşiyyete ve meşâkk-ı seferiyeye gayr-ı mütehammil kimselerin yollarda menzil noktalarında
kaldıkları ve istirâhat ve tedâvîye muhtâç bulundukları Birinci Ordu Sıhhiye Riyâsetinin teftîş
raporundan anlaşılmağla bu gibilerin dikkatle mu‘ayenesiyle yol mezâhimine tahammül edecek
derecede kuvvet ve iyilik bulmadan taburcu edilmemeleri Sahra Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîliği'nin emri iktizâsındandır.
İşbu ta‘mîmin Hilâl-i Ahmer'e mensub hastahânelere emr-i teblîği mütemennâdır.
(Mühür)
Sıhhiye
Merkez İstahbârât Kalemi

Kızılay Arşivi, No: 23/287
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Guraba-yı Müslimin Hastanesinde mevcut gaziler için gerekli olan 4 bacak ve 20 sağ ve sol kol
için toplam 24 aded gutber alındığına dair mazbata.
28 Ağustos 1915 / 15 Ağustos 1331

Mandate concerning the purchase of 24 items of prothesis (4 legs and 20 right and left arms),
which is required for ghazis who are being treated at the Guraba-yi Muslimin Hospital.
28 August 1915 / 15 August 1331

. ذراعا يمينيا ويساريا لجرحى الجنود في مستشفى غرباء المسلمين20 أرجل اصطناعية و4  غوتير لـ24 وصل شراء
۱۳۳۱  آب/  أغسطس۱٥ / 1915 أغسطس/ آب28

Nezâret-i Evkāf-ı Hümâyûn
Gurebâ-yı Müslimîn Hastahânesi
Sertabâbeti
Aded: 46
Aded
04

gutber bacak için

20

gutber sağ ve sol kol için

Gurebâ-yı Müslimîn Hastahânesi'nde mevcûd guzât-ı Osmâniye için muktezî dört aded bacak için yirmi aded gutber sağ ve sol kol için ki cem‘an ber-vech-i bâlâ yirmi dört aded gutber ahz
olunduğunu mübeyyin işbu mazbata Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne takdîm kılındı.
Fî 15 Ağustos sene [1]331
Sertabib

Tabib-i Sânî

Tabib

Sereczâcı

Necmeddin Arif

(İmza)

(İmza)

Ali Rıza

Muhâsebe
Me’mûru
İsmail b. Mehmed
Hakkı

Celal Bey Efendi'nin emri üzerine kâmilen i‘tâsı.

Kızılay Arşivi, No: 73/65
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nce Beşinci Ordu hasta ve düşkünleri için 1.000 lira kıymetinde çamaşır,
yatak ve çorap verilmesine karar verildiği.
1 Eylül 1915 / 19 Ağustos 1331

That it has been decided by Ottoman Red Crescent Society to send clothes, beds and socks worth
1.000 liras for the sick and almsman in the Fifth Army.
1 September 1915 / 19 August 1331

قرار تقديم جمعية الهالل األحمر مالبس وأسرّة وجوارب بقيمة ألف ليرة لتلبية احتياجات المرضى والمحتاجين في الجيش
.الخامس
۱۳۳۱  آب/  أغسطس۱٩ / 1915 سبتمبر/ أيلول1

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Numara: 730
Beşinci Ordu zu‘afâ ve hastagânına bin lira kıymetinde çamaşır, yatak ve çorap i‘tâsına
karar verildi.
19 Ağustos [1]331
(îmzalar)

Kızılay Arşivi, No: 12/233
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Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa’nın, Mısır seferi için Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden her
biri yirmi beş yatak alacak şekilde 300 hasta çadırı, 10 adet seyyar cihaz ve 20 portatif ameliyat
masası talep ettiği.
20 Eylül 1915 / 8 Eylül 1331

That Fourth Army Commander Cemal Pasha requested from Ottoman Red Crescent Society for
the Egypt Military Campaign 300 patient tents, each being able to host 25 beds, 10 mobile devices
and 20 portative surgery tables.
20 September 1915 / 8 September 1331

 أجهزة10  سريرا باإلضافة إلى25  خيمة تتسع كل منها لـ300 طلب قائد الجيش الرابع جمال باشا من جمعية الهالل األحمر
. طاولة عمليات محمولة وذلك من أجل الحملة على مصر20متنقلة و
۱۳۳۱  أيلول/  سبتمبر٨ / 1915 سبتمبر/ أيلول20

Telgrafnâme
Mahreç: Karargâh-ı Kudüs
Numara: 16798
Deraliyye'de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmî Riyâseti'ne
Mısır seferi esnâsında gerek Kanal önünde ve gerek Tûr-ı Sînâ şibh-i cezîresi menzil hutûtu
üzerinde orduca teşkîl edilecek ve müessesât-ı sıhhiye için muktezî hasta çadırlarının ihtiyâcât-ı
sâirenin azametine binâen orduca te’mînine imkân kalmamışdır. Binâenaleyh cemiyet-i muhteremenin Mısır seferine âlî hediyesi ve esbâb-ı muvaffakiyetin kıymetli birmikdârı olmak üzere
beheri yirmi beş yatak istî‘âbına kâfî üç yüz hasta çadırı ve on aded seyyâr cihaz ta‘kîm eylemek
ve yirmi portatif ameliyât masasının her ne sûretle olursa olsun tedârik ve en geç 1 Teşrîn-i sânî
[1]331 târîhinde orduya irsâlini cem‘iyet-i muhteremeden ricâ ederim.
Fî 8 Eylül sene [1]331
Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal

Kızılay Arşivi, No: 23/268
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Tedavi amacıyla Avrupa'da bulunan Noradunkyan Efendi'nin Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık
maaşlarının yarısını Hilâl-i Ahmer Cemiyetine bağışladığı.
2 Ekim 1915 / 23 Zilka‘de 1333 / 19 Eylül 1331

That Noradunkyan Efendi, who were in Europe to get medical treatment, donated half of his
monthly wages of September, October, November and December to Ottoman Red Crescent Society.
2 October 1915 / 23 Dhu al-Quidah 1333 / 19 September 1331

 تشرين،أكتوبر/ تشرين األول،سبتمبر/تبرع نورادونكيان أفندي المتواجد في أوروبا لغرض العالج بنصف راتبه ألشهر أيلول
.ديسمبر لجمعية الهالل األحمر/ نوفمبر وكانون األول/الثاني
۱۳۳۱  أيلول/  سبتمبر۱۹ /۱۳۳۳  ذي القعدة۲۳ / 1915 أكتوبر/ تشرين األول2

Meclis-i A‘yân Riyâseti
Aded: 136/23
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Li-ecli't-tedâvî Avrupa'da bulunan a‘yândan Noradunkyan Efendi hazretleri Eylül, Teşrîn-i
evvel, Teşrîn-i sânî ve Kânûn-ı evvel ma‘aşlarının nısfını hilâl-i Ahmer'e terk etdiğini bildirmiş ve
Muhâsebe-i A‘yânca mu‘âmele-i kaydiyesi icrâ edilmiş olmağla beyân-ı ma‘lûmât olunur efendim.
Fî 23 Zilka‘de sene [1]333 ve fî 19 Eylül sene [1]331
Meclis-i A‘yân Reisi Nâmına
Müştak İsmail

Ma‘aş çıktıkça buradan me’mûr i‘zâmıyla mı almak veyâhud oradan gönderilmek mi
münâsib olacağının ve makbûz kat‘ında bir hatâ edilmemek üzere nısf ma‘aş mikdâr-ı sahîhinin
iş‘ârı ricâsıyla A‘yân Riyâset-i Celîlesi'ne cevap.

Kızılay Arşivi, No: 313/94
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Sofya'da neşredilen Otro gazetesinin bir muhabiri tarafından Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin teşkilat
ve faaliyetleri hakkında yazılmış olan makale suretinin takdim olunduğu.
6 Ekim 1915 / 23 Eylül 1331

That a copy of the article written about the organization and activities of Ottoman Red Crescent
Society, by a reporter from Otro newspaper which is published in Sofia, was presented.
6 October 1915 / 23 September 1331

. الصادرة في صوفيا حول تأسيس جمعية الهالل األحمر وأنشطتهاOtro تقديم نسخة عن مقالة كتبها مراسل صحيفة
۱۳۳۱  أيلول/  سبتمبر۲۳ / 1915 أكتوبر/ تشرين األول6

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Matbû‘ât-ı Umûmiye Müdîriyeti
Aded: 217
Hilâl-i Ahmer Riyâset-i Aliyyesi'ne

Sofya'da münteşir Otro gazetesi tarafından geçenlerde sûret-i mahsûsada Dersaadet'e i‘zâm olunan ve bu def‘a Sofya'ya azîmet eden mezkûr gazete muhâbiresinin Hilâl-i
Ahmer teşkîlât ve tertîbâtını takdîren yazmış olduğu makâle manzûr-ı âlîleri olmak üzere
taraf-ı âlîlerine leffen takdîm kılınmışdır efendim.
Fî 23 Eylül sene [1]331
Matbû‘ât-ı Umûmiye Müdürü
(İmza)

Bulgar gazetesi muhâbirinin makâlesinde en mühim cihet Hilâl-i Ahmer vapurlarındaki noksandır. Fi'l-vâki‘ bu vapurlarda heyet-i sıhhiye bi'l-hassa mu‘allim hastabakıcı yokdur. Bu cihet nazar-ı dikkate alınmalıdır.
Heyet-i tahrîriyemizden birinin hastahânelerimizi ziyâret ile müessesâtımız hakkında her şeyin ve bi'l-hâssa ecnebîlerin nazar-ı dikkatini celb edecek sûretde başka bir imzâ
ile Hilâl-i Ahmer fa‘âliyetine dâir bir makale yazar ve bu makâlede hastahânelerimizden
anbarımızdan bahs eder ise pek müfîd olur fikrindeyim.

Kızılay Arşivi, No: 397/211

191

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

64

192

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

1 Ekim 1915 tarihinde iki Fransız torpil arama gemisinin şehri bombardıman ettiği, bu esnada sahile
yakın bulunan Gureba Hastanesi'ne de kırk sekiz merminin isabet ettiği, Girit muhacirlerinden
hasta İbrahim Kapudan'ın şehit olmasına sebep olduğu, olayın İsviçre Salib-i Ahmer Cemiyeti
nezdinde protesto edilmesinin istendiği.
7 Ekim 1915 / 28 Zilka‘de 1333 / 24 Eylül 1331

That two French mine-sweeper coastals bombarded the city on 1 October 1915, that forty-eight
bullets hit the Gureba Hospital which is near to the coast, and that during this bombardment
patient Ibrahim Kapudan – a Crete immigrant - martyrized, and that it is requested that this
incident should be protested in the presence of Swiss Red Cross Association.
7 October 1915 / 23 Dhu al-Quidah 1333/ 19 September 1331

 ما أدى إلى إصابة مستشفى غرباء القريبة من الساحل1915 أكتوبر/ تشرين األول1 قصف طوربيدان فرنسيان المدينة بتاريخ
 وطلب االحتجاج على الواقعة لدى جمعية الصليب األحمر في، طلقة واستشهاد إبراهيم كابودان أحد مهاجري كريت48 بـ
.سويسرا
۱۳۳۱  أيلول/  سبتمبر۱۹ /۱۳۳۳  ذي القعدة۲٤ / 1915 أكتوبر/ تشرين األول7

Dâhiliye Nezâreti
Sıhhiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Heyet-i Teftîşiye Şubesi
Aded-i Husûsî: 16
Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri!
18 Eylül sene [1]331 zevâlî sâ‘at beşi çeyrek geçe iki Fransız torpil taharri gemisi şehri
bombardımana başlayarak sahile karîb bulunan gurebâ hastahânesine dahi kırk sekiz mermi endahtıyla hastahâneyi istifâde olunamayacak bir hâle getirdiği ve Girid muhâcirlerinden İbrahim
Kapudan isminde bir hastanın şehiden vefât etdiği Teke Merkez Tabâbeti'nden alınan telgrafnamede bildirilmşidir. Kavâ‘id-i beyne'l-mileliye ve insâniyeye muhâlif olarak îkâ‘ olunan işbu
mu‘âmele-i sebâ‘ânenin İsviçre Salîb-i Ahmeri nezdinde protesto olunması heyet-i teftîşiye ifâdesiyle ricâ olunur. Ol bâbda irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 28 Zilka‘de sene [1]333 ve fî 24 Eylül sene [1]331
Dâhiliye Nâzırı Nâmına
Sıhhiye Müdîr-i Umûmîsi
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 376/3
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti hastaneleri memurlarından olup, görevde iken bulaşıcı hastalıklardan
dolayı vefat edenlerin ailelerine, askeriyedeki maaşları nispetinde dul ve yetim aylığı verilebileceği.
22 Aralık 1915 / 9 Kânûn-ı Evvel 1331

That it is appropriate to give dependents benefits to the families of the officers, who used to work
at Ottoman Red Crescent Hospitals and died as a result of epidemic diseases while working.
22 December 1915 / 9 Kanun al-Awwal 1331

إمكانية تخصيص راتب شهري لأليتام واألرامل من عوائل موظفي جمعية الهالل األحمر الذين يتوفون بسبب إصابتهم بأمراض
.معدية أثناء تأديتهم مهامهم في المشافي بنسبة تتوافق مع الرواتب الممنوحة لهم في الجيش
۱۳۳۱  كانون األول۹ / ۱۹۱٥  ديسمبر/  كانون األول۲۲

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekaleti
Şube: 7
Numara: 5136
İstanbul 9-10-[1]331
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri!
Üçüncü Ordu Kumandanlığı'ndan Nezâret-i celîleye yazılan arîzada Hilâl-i Ahmer Hastahâneleri me’mûrîninden esnâ-yı hidmetde ilel-i sâriyeden vefat edenlerin âilelerine ma‘âş tahsîsi muvâfık olacağı beyân edilmiş ve keyfiyet Mu‘âmelât-ı Zâtiye Müdîriyeti'ne lede'l-havâle
bu gibi vefât edenler eğer efrâddan addedilecekse ahîren Sıhhiye Dâiresi'nce teklif olunan lâyıha-i kânûniyenin mer‘îyyü'l-ahkâm olunca âilelerine ma‘âş tahsîsi kâbil olduğu ve eğer efrâd
mâ-fevkinde bir sınıf dahi var ise derecelerinin inbâsı ifâdesiyle ordu dâiresine havâle-i keyfiyet
olunmuşdur. Dâire-i müşârunileyhâdan yazılan derkenârda ise Hilâl-i Ahmer İdâresi'nce istihdâm
olunan me’mûrînin bir gûnâ ma‘aş veyâ muhassasât alıp almadıklarının beyânı ve bu bâbdaki
Hilâl-i Ahmer Nizâmmânesinin rabtı taleb edilmiş olmağla bidâyet-i seferberîde cihet-i askeriyece Hilâl-i Ahmer hidmetine terk olunan etibbâ, eczâ-cı ve hastabakıcılara muhassasât-ı askeriyeleri nisbetinde ma‘aş verilmesi lüzûmu makâm-ı âcizîden taraf-ı riyâsetpenâhîlerine iş‘âr olunmuş iken yine ba‘zı taraflarda muhassasât-ı askeriyelerinin yüksek ma‘aşlarla etibbâ ve eczâcı
hastabakıcılar istihdâm edilmekde olduğu ma‘lûm ve Hilâl-i Ahmer me’mûrîn-i mükellefesinin
hakk-ı tekâ‘üd ve eytâm ve erâmil ma‘aşâtından istifade edebilmeleri ancak bu gibilerin esnâ-yı
harbde orduda çalışan arkadaşları derecesinde mütena‘im olmalarına vâbeste olacağı kaviyyen
meczûm olmağla cem‘iyyet-i aliyyeleri me’mûrîninin tekâ‘üd ve eytâm ve erâmil ma‘âşâtına
nâiliyetleri matlûb ise evvelce sebk eden iş‘âr-ı âcizî vechile ma‘âşlarının muhassasât-ı askeriyeleri derecesine tenzîl icâb edeceği ve aksi takdîrde ordu dâiresinin sâlifü'z-zikr isti‘lâmına Hilâl-i
Ahmer me’mûrlarının bir nev‘ sigorta şeklinde müstevfâ ma‘âşâtla istihdâm edilmekde oldukları
tarzında cevâb verileceği ve bu bâbdaki mütâla‘alarına intizâr olunduğu arz olunur.
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Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan esirlere gönderilecek olan para ve eşyanın Osmanlı
Hilal-i Ahmer Cemiyeti vasıtasıyla sahiplerine teslim olunacağı.
23 Ekim 1915 / 3 Muharrem 1334 / 10 Teşrîn-i Evvel 1331

That the money and items, which will be sent to the prisoners of wars within the borders of
Ottoman State, shall be delivered to their beneficiaries via Ottoman Red Crescent Society.
23 October 1915 / 3 Muharram 1334 / 10 Taşrin al-Awwal 1331

سيتم تسليم المبالغ المالية واألشياء التي ستُرسل إلى األسرى المتواجدين داخل حدود الدولة العثمانية إلى أصحابها عبر جمعية
.الهالل األحمر العثماني
۱۳۳۱  تشرين األول۱۰ /۱۳۳٤  مح ّرم۳ / 1915 أكتوبر/ تشرين األول23

Bâb-ı Alî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 461/73557
Hülâsa: Memâlik-i Osmâniyedeki Üserâya gönderilecek
Nukûd ve eşyâ
Sa‘âdetlü efendim!
Memâlik-i Osmaniyede bulunan üserâya hâricden gönderilecek mebâliğ ve eşyâ hakkındaki sûret-i mu‘âmele 11 Teşrîn-i evvel sene 331 tarihli ve 420 numaralı tezkire ile taraf-ı âlîlerine
iş‘âr edilmiş idi. Üserâ-yı merkûmeye âid olup sefâret-i ecnebiyeye bi'l-vürûd mürselün-ileyhlerine irsâli lâzım gelen nukûd ve eşyânın da cem‘iyyet-i aliyyeleri ma‘rifetiyle gönderilmesi münâsib görülmüş ve Amerika sefâretine o vech ile teblîgât ifâ olunmuş olmağla îsâlât-ı mezkûrenin
mürâca‘at hâlinde kabûlüyle mu‘âmelelerinin îfâsı için iktiza edenlere vesâyâ icrâsına himmet-i
aliyyeleri derkâr buyurulmak bâbında irâde efendimindir.
Fî 3 Muharrem sene [1]334 ve fî 10 Teşrîn-i evvel sene [1]331
Hâriciye Nâzırı Nâmına
Müsteşar
(İmza)
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Yabancı esirler adına gelecek olan paranın, Cenevre'deki Federal Bank'daki Hilal-i Ahmer
Cemiyeti hesabına yatırılacağı ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti vasıtasıyla esirlere dağıtılacağı ve
alınacak makbuzların uluslararası komite vasıtasıyla gönderenlere teslim edileceği.
24 Ekim 1915 / 15 Zilhicce 1333 / 11 Teşrîn-i Evvel 1331

That the money, received on behalf of the foreign prisoners, will be paid in to the Ottoman
Red Crescent bank account in Federal Bank at Geneva and this money will be allocated to the
prisoners via Ottoman Red Crescent Society and that the receipts will be sent to the donators via
international committee.
24 October 1915 / 15 Dhu al-Hijjah 1333 / 11 Taşrin al-Awwal 1331

سيتم إيداع المبالغ المالية التي ستُرسل إلى األسرى األجانب في حساب جمعية الهالل األحمر في البنك الفدرالي في جنيف
. كما سيتم إرسال إيصاالت استالم لمرسلي تلك المبالغ عبر لجنة دولية،وسيتولى الهالل األحمر توزيعها على األسرى
۱۳۳۱  تشرين األول۱۱ /۱۳۳۳  ذي الحجة۱٥ / 1915 أكتوبر/ تشرين األول24

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 420/72839
Hülâsa: Üserâya irsâl olunacak mebâliğ hakkındaki
suret-i mu‘âmelenin beyânı
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne
Saadetlü efendim hazretleri
Üserâ-yı ecnebiye nâmına vürûd edecek mebâliğin Cenevre’de “Bank Federal”a Hilal-i
Ahmer hesâb-ı cârîsine tevdî‘ kılınarak listesini ya mezkûr banka veyahud beyne’l-milel Salîb-i
Ahmer vâsıtasıyla Hilal-i Ahmer’e teblîğ olunmak ve Hilal-i Ahmer tarafından ta‘lîmat-ı mahsûsa
[kesik] garnizon kumandanlarına ve eğer mürselün-ileyh hasta ise bulunduğu hastane sertabâbetine irsâl ve alınacak makbuzlar Hilâl-i Ahmer tarafından yine beyne’l-milel komite vâsıtasıyla
mürseline îsâl kılınmak ve sâir diğer mürâselâta da bu sûretle Hilâl-i Ahmer tarafından tavassut
edilmek hâlindeki muhassenâtdan bahisle fîmâ-ba‘d üseraya irsal olunacak mebâliğ hakkında
bu sûretle mu‘âmele edilmesi muvâfık görüldüğüne dâir Başkumandanlık vekâlet-i celîlesinden
alınan 28 Eylül sene [1]331 tarihli tezkirenin sûreti matviyyen tesyâr kılınmış ve keyfiyet Amerika Sefaretine’de o vechile yazılmış olmağla ona göre cemiyet-i aliyyelerince de iktizâ-yı hâlin
îfâsına himmet buyurulması mütemennâdır.
Fî 15 Zilhicce sene [1]333 ve fî 11 Teşrîn-i evve sene [1]331

Hariciye Nâzırı Nâmına
Umûr-ı Siyâsiye Müdür-i Umûmîsi
(İmza)

Nukûdun sâhiblerine tamâmıyla irsâli için üserânın tebdîl-i mevki‘ edildikçe Hilâl-i Ahmer
merkezine ma‘lûmat verilmesi lüzûmuna dâir Hariciye Nezâreti’ne
Üserâ garnizonlarına tebliğ olundu.
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20 Ekim 1915 günü bir düşman tayyaresinin Onbeşinci Fırka Sıhhiye Bölüğü Sargı Merkezi’ne
dört bomba atarak bir sıhhiye erinin şehit ve bir erin de yaralanmasına sebep olduğu.
24 Ekim 1915 / 11 Teşrîn-i Evvel 1331

That an enemy aircraft dropped four bombs on to the 15th Medical Legion Troop Dressing Centre
on 20 October 1915, causing martyrizing one medical soldier and one injured soldier.
24 October 1915 / 11 Tasrin al-Awwal 1331

 قنابل على مركز إسعاف تابع للسرية الطبية للفرقة الخامسة عشر4  ألقت طائرة معادية1915 أكتوبر/ تشرين األول20 بتاريخ
.ما أدى إلى استشهاد أحد أعضاء الفرقة الطبية وجرح آخر
۱۳۳۱  تشرين األول۱۱ / 1915 أكتوبر/ تشرين األول26

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekaleti
Şube: 7
Numara: 6666
Dersaadet
11-8-1331
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri!
Fî 7 Teşrîn-i evvel sene [1]331'de zevâlî sâat dokuzu kırk beş geçe bir düşman tayyâresi
tarafından Onbeşinci Fırka Sıhhiye Bölüğü Sargı Merkezi'ne dört büyük bomba atarak iki sıhhiye
neferinden birinin şehâdetine ve birinin de mecrûhiyetine sebebiyet vermiş olduğu Beşinci Ordu
Sıhhiye Riyâseti'nden mevrûd 9 Teşrîn-i Evvel sene [1]331 tarihli telgrafnâmede izbar kılınmağla
îcâbı vechile teşebbüsâtda bulunmak üzere beyân-ı keyfiyet ve te’yîd-i müvâlât olunur efendim
hazretleri.
Sahrâ Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi
Mu‘allim
Süleyman Nimet
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden yardım isteyen Fransa’da iki ve Cezayir'de 6 esirin her birine 50
frank verilmesinin kararlaştırıldığı.
30 Ekim 1915 / 17 Teşrîn-i Evvel 1331

That it is approved that 50 francs per person would be granted to the two prisoners in France and
six prisoners in Algeria who requests help from Ottoman Red Crescent Society.
30 October 1915 / 17 Tasrin al-Awwal 1331

 فرنكا لكل منهم) طلبوا المساعدة من جمعية50(  أسرى في الجزائر واثنين آخرين في فرنسا6 قرار إرسال مساعدة مالية لـ
.الهالل األحمر
۱۳۳۱  تشرين األول۱٧ / 1915 أكتوبر/ تشرين األول30

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Karar Kağıdı
Numara: 756
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nden muʻâvenet taleb eden Fransa'da mevkûf iki ve Cezayir'de
mevkûf altı esirin her birine elli frank i‘tâsı karargîr olmuşdur.
Fî 17 Teşrîn-i evvel sene [1]331
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Askerlere çorap örmek üzere Uşak Kaymakamlığı’na sipariş edilmiş olan yün ipliğin Uşak İstasyonu
Sevkiyat-ı Askeriye Komisyonu vasıtasıyla İstanbul’a gönderildiği, Uşak Kaymakamlığı’ndan
bildirilen ipliklerin henüz Haydarpaşa Sevk Komisyonu'na ulaşmadığı.
1 Kasım 1915 / 19 Teşrîn-i Evvel 1331

That wool yarns, which were commissioned to the Usak District Governorship for their usage
in knitting socks of the soldiers, were sent to Istanbul via Usak Station Military Transportation
Commission, and that these yarns have not yet arrived at Haydarpasa Consignment Commission.
1 November 1915 / 19 Tasrin al-Awwal 1331

إرسال شحنة خيوط الصوف التي طُلبت من قمائمقام أوشاك لحياكة جوارب للجنود إلى إسطنبول عبر لجنة الشحن العسكري في
. الشحنة التي أبلغ عنها قمائمقام أوشاك لم تصل بعد إلى لجنة الشحن في حيدر باشا.محطة أوشاك
۱۳۳۱  تشرين األول۱۹ / 1915 نوفمبر/ تشرين الثاني1

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi
Aded: 415/2793
İstanbul fî 19 Teşrîn-i evvelsene 1331
Telefon Numarası: İstanbul 1783
Sevkiyât-ı Askeriye Müdîriyeti Cânib-i Alîsine
Efendim!
Asâkir-i Osmâniyeye çorap i‘mâl edilmek üzere Uşak Kaymakamlığına sipâriş edilen beş
yüz sekiz kıyye yün ipliğin Uşak İstasyonu Sevkiyât-ı Askeriye Komisyonu'na tevdî‘an cem‘iyyetimize irsâl edildiği mezkûr kaymakamlıkdan vârid olan telgrafnâmede bildirilmiş olmağla eşyâ-yı mezkûrenin vusûl bulup bulmadığının iş‘ârına müsâ‘ade buyurulması mütemennâdır.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Reis-i Sânîsi
(İmza)

Serî‘an Haydarpaşa Sevk Komisyonu Riyâseti'ne fî 21/22 minh.
Haydarpaşa 13781
Sevkiyât Müdîriyeti Cânib-i Alîsine

Şimdiye kadar bu gibi eşyânın vürûd etmediği ma‘rûzdur. Fî 23 Teşrîn-i evvel [1]331
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Dersaadet Kadınlar Şubesi'nden, Konya Kadınlar Şubesi Reisi adına gönderilen takvim bedelinin
posta ile gönderilmiş olduğu, ulaştığında makbuzunun gönderilmesinin istendiği.
2 Kasım 1915 / 20 Teşrîn-i Evvel 1331

That the calendar cost, which was sent to Konya Women Centre from Dersaadet (Istanbul) Women
Centre, was sent by post and that its receipt is requested upon its arrival.
2 November 1915 / 20 Tasrin al-Awwal 1331

 وطلب إرسال،إرسال قيمة التقويم السنوي الذي أرسله الفرع النسوي في در سعادت لرئاسة الفرع النسوي في قونيا عبر البريد
.وصل االستالم عند وصول المبلغ
۱۳۳۱  تشرين األول۲۰ / 1915 نوفمبر/ تشرين الثاني2

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Konya Merkezi
Aded: 322
Dersaadet'de Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Efendim!
Dersaadet Kadınlar Şu‘besi'nden Konya Kadınlar Şu‘besi Reisi Vali-i Esbak Azmi Bey
Efendi Hazretlerinin refîka-i muhteremeleri hanım efendiye i‘tâ kılınan takvîm esmânı olup veznemize teslîm kılınan iki yüz yirmi buçuk kuruş bâ-posta takdîm kılınmışdır.
Dersaadet Kadınlar Şu‘besi mezkûr takvîm esmânını Konya Kadınlar Şu‘besinden taleb
eylemekte olduğu cihetle bura şu‘besi oranın makbûzunu taleb etmekde olduğundan keyfiyet-i
vusûlünün ber-kâ‘ide-i emr irâde buyurulması ma‘rûzdur efendim hazretleri.
Fî 20 Teşrîn-i Evvel sene 1331
(Mühür)
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Erkekler Konya Merkezi

Meblağ-ı mezbûr hangi irsâlât miyânında bulunduğunun mahallinden isti‘lâmı menût-ı
re’y-i âlîleridir. Fî 26 minh.
Muhâsebece ba‘de't-tedkîk meblağ-ı mezbûrun i‘tâsı lazım gelir.
Veznedar (İmza)
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Cava halkının Balkan savaşlarında olduğu gibi bu gün de Hilal-i Ahmer'e yardımının sağlanması
amacıyla gazetelere ilan verilmesi ve Hilal-i Ahmer'in faaliyetleri hakkında 6-10 sayfalık Arapça
bir broşür hazırlanması.
6 Kasım 1915 / 24 Teşrîn-i Evvel 1331

That an advert to be made on the newspapers for enabling Cava people to make donations to
Ottoman Red Crescent as it was the case during the Balkan Wars, and that a 6-10 pages long,
Arabic brochure to be prepared about the activities of Ottoman Red Crescent.
6 November 1915 / 24 Tasrin al-Awwal 1331

 وإعداد كتيب باللغة،نشر إعالنات في الصحف لتأمين دعم شعب جاوة للهالل األحمر اليوم أيضا كما فعل أثناء حروب البلقان
. صفحات حول أنشطة الهالل األحمر10  أو6 العربية يقع في
۱۳۳۱  تشرين األول۲٤ / 1915 نوفمبر/ تشرين الثاني6

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı İdâriye Müdîriyet-i Umûmiyesi
Umûr-ı İdâriye Kalemi
Aded
Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne Batavya Başşehbenderliği'nden mevrûd 21 Şevval sene 1333
ve 20 Ağustos sene 1331 tarihli ve 38-492 numaralı tahrîrâtın sûretidir
Geçen şehr-i Nisan'da tertîb etdiğimiz müsâmere hâsılâtının vusûlüne dâir lutfen ve tenezzülen irsâl buyurulan 4 Temmuz sene 1915 tarih ve 68078/7 numaralı emirnâme-i sâmî-i cenâb-ı
efhamîleri vâsıl-ı dest-i ta‘zîm ve tekrîm oldu. Cem‘ edilen i‘anâtın mahalline vusûlünün neşr ve
işâ‘ası halkça bir kat daha itmi‘nân-ı kalbî mûceb ve bir tarafdan halkı i‘tâ-yı i‘âneye devâm ve
teşvîke hâdim olacağından müsâ‘ade-i erhamîlerine mağrûren yerli gazeteleriyle neşr etdirdiğim
Hollandaca ve gerek Malayca makâle tercümeleriyle ma‘an manzûr-ı dakâyık-menşûr-ı cenâb-ı
dâverîleri buyurulmak üzere bu kere leffen takdîm kılınmışdır. Cava'nın şark tarafında ve şimendüferle bir buçuk günlük mesâfede vâki‘ Surabaya şehrine gelince sâlifü'l-arz emirnâme-i âsafânelerinde ismi muharrer "Seyyid Ali Muhsin Şiblî" nâm zât bundan bir buçuk sene evvel vefât
edip mahdûmunun ise şehbenderhânece ahvâli ma‘lûm olmadığı ve şu kadar ki el-yevm şehr-i
mezkûrda beyne'l-ahâlî Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'ne reis intihâb olunan "Seyyid Hasan bin Abdurrahman b. Samit" nâm zâta doğrudan doğruya ve gerek şehr-i mezkûr Almanya konsoloshânesi
ma‘rifetiyle lâzım gelen vesâyâ ve iltimâs irsâl edilmekdedir.
Harb münâsebetiyle Cava'da ikâmete ve derûn-ı cezîrede devre mecbûr olan Almanya
"Operet" kumpanyasının Surabaya şehrinde bulunduğu müddet geçen şehr-i Temmuz'da mezkûr
"Operet" kumpanyası tarafından Hilâl-i Ahmerimiz ve Almanya ve Avusturya Salîb-i Ahmeri
menfa‘atine müştereken i‘tâ olunup hâsılâtının bâliğ olduğu sekiz bin filorin üç hisseye bi'l-ifraz
Hilâl-i Ahmerimize isâbet edecek mikdârın doğrudan doğruya nezâret-i celîle-i efhamîlerine irsâlini şehr-i mezkûrda mukîm Almanya konsoloshânesi ma‘rifetiyle Hilâl-i Ahmer Reisi Hasan
bin Abdurrahman Samit Efendi'ye bildirdim. Ba‘zı mevâni‘ ve ifâdâta rağmen Hilâl-i Ahmerimiz
menfa‘atine cem‘-i i‘âne husûsunda bezl-i makderet edilmekde ve bu husûsda tab‘ ve neşr etdi210
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rilen i‘lân ve reklamlardan iki nüshası manzûr-ı âlî-i cenâb-ı dâverîleri buyurulmak üzere leffen
takdîm kılınmışdır.
Târihden dört beş hafta sonra yine Almanya Maliye Nâzırı asâletlü Helferih hazretlerinin Batavya'da mukîm iki birâderleri ve Almanya ve Avusturya Konsoloshâneleriyle müştereken
cemiyetler ve müsâmereler tertîbiyle cem‘-i inâneye sa‘y ve makderet ve bu vesîle-i cemîle ile
Osmanlı Alman kurbiyyet ve uhuvvetine delâlete tevessül edileceği ma‘rûzdur ol bâbda.
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı İdâriye Müdîriyet-i Umûmiyesi
Umûr-ı İdâriye Kalemi
Aded: 451-73385
Hülâsa: Hilâl-i Ahmer i‘ânesi hakkında,
melfûf 4
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim
8 Haziran [1]331 tarihli ve 1237/217 numaralı tezkireleri cevâbıdır.
Balkan muhârebesi esnâsında Hilâl-i Ahmer'e mühim mu‘âvenetlerde bulunmuş olan Cava
ahâli-i islâmiyesinin muhârebe-i hâzırada dahi i‘âne i‘tâsına teşvîk edilmesi Batavya Başşehbenderliği'ne tavsiye ve iş‘âr kılınmış idi. Mezkûr başşehbenderlikden bu bâbda vârid olan tahrîrât-ı
cevâbiyenin sûret-i melfûfâtıyla ma‘an ve leffen tesyâr edilmiş olmağla ol bâbda irâde efendimindir.
Fî 24 Teşrîn-i evvel sene [1]331
Hâriciye Nâzırı Nâmına
Müsteşar
(İmza)

Hilâl-i Ahmer'in seferberlikden beri fa‘âliyetine ve sarfiyâtına dâir muhtasar altı-ile on sahifelik Arapça bir risâlecik tertîb edilerek sür‘at-i mümkine ile gönderilmesi.
Tahrîrât.

Kızılay Arşivi, No: 397/129.1
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İzmir'de ve hat boyundaki hastanelerde tedavi edilmekte olan hasta ve yaralı askerler için talep
olunan ilaç ve malzemenin siparişinin verildiği.
24 Kasım 1915 / 11 Teşrîn-i Sânî 1331

That the order has been made for the requested medicine and materials for the sick and wounded
soldiers, who are receiving medical treatment in Izmir and along the cost.
24 November 1915 / 11 Tasrin al-Thani 1331

تقديم طلبية األدوية والمستلزمات الطبية الالزمة لعالج الجنود الجرحى والمرضى الذين يعالجون المشافي في إزمير وعلى
.)طول خط (الجبهة
۱۳۳۱  تشرين الثاني۱۱ / 1915 نوفمبر/ تشرين الثاني24

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Aydın Vilâyeti Heyet-i Merkeziyesi
Aded: 500
Merkez-i Umûmî Riyâseti Huzûr-ı Alîsi'ne
9 Teşrîn-i sânî sene [1]331 tarihli telgrafımıza zeyldir. İzmir'de ve hat boyundaki hastahânelerde taht-ı tedâvide bulunan hasta ve mecrûh askerler için muktezî edviyeden burada mevcûd
kalmadığından ve İzmir'in bu husûsda büyük ıztırârı olduğundan bedeli hemen takdîm olunmak
üzere beş yüz gram morfin, otuz şişe diritromisin, yüz kutu kloridrat temetin, on kilo iyodor dö
potasyum, iki kilo teoberomit, beş yüz kilo sülfat dö sud, on kilo salisilat dö sud, yirmi beş kilo
asitborik, on büyük şişe solüsyon adranayin gönderilmesi ehemmiyetle mütemennâdır. Ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 11 Teşrîn-i sânî sene [1]331
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
İzmir Merkezi Reisi
(İmza)

Heyet-i âcizânemiz işbu ricâsının hüsn-i telakkî buyurulmasını ve tesrî‘-i icrâ-yı îcâbına
müsâ‘ade buyurulmasını bi'l-hâssa istirhâm eder. Fî 11 minh.
Eczâ sipâriş edilmiş ve telgrafla İzmir'e ma‘lûmât verilmiş olmağla Muhâsebe'ye.

Kızılay Arşivi, No: 27/94
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1915 Aralık ayı sonlarında Berlin’de açılacak olan sergiye Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
de katılacağı, sergide düşmandan ganimet olarak alınan harp malzemeleri ile Almanların ilgisini
çekecek Osmanlı eşyalarının sergileneceği.
6 Aralık 1915 / 28 Muharrem 1334 / 23 Teşrîn-i Sânî 1331

That Ottoman Red Crescent Society will join to the exhibit, which will begin at the end of December
1915 in Berlin, and that the battle materials, which were captured during the war, and some
Ottoman materials, which might attract German’s interest, will be displayed during the exhibit.
6 December 1915 / 28 Muharram 1334/23 Tasrin al-Thani 1331

 وستقوم1915 ديسمبر/ستشارك جمعية الهالل األحمر العثماني في المعرض الذي سيقام في برلين نهاية شهر كانون األول
.بعرض معدات حربية تم اغتنامها من األعداء إلى جانب قطع عثمانية تسترعي اهتمام األلمان
۱۳۳۱  تشرين الثاني۱۰ /۱۳۳٤  مح ّرم۲٨ / 1915 ديسمبر/ كانون األول6

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Umûr-ı İdâriye Kalemi
Numara:
Umûmî: 328997
Husûsî: 90
Hülâsa: Berlin'de küşâd olunacak sergiye hükûmet-i seniyyece
iştirâk olunması hakkında
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi'ne
Salîb-i Ahmer Alman Heyet-i merkeziyesi tarafından Efrencî Kânûn-ı evvel nihâyetinde
veyâhud sene-i cedîdede Berlin'de küşâd olunacak olan ve Avusturya-Macaristan ile Bulgaristan
hükûmetlerinin de iştirâki takarrür eden sergiye hükûmet-i seniyyenin dahi iştirâke da‘vet edildiği
ve mezkûr sergiye tarafımızdan top, esliha, bomba, humbara, mermi ve sâir levâzım-ı harbiye ile
sancak gibi harb-i hâzırda düşmandan iğtinâm edilen eşyâ ve Ordu-yı hümâyûn'un sünûf-ı muhtelifesine mahsûs kıyâfet-i askeriye nümûneleri gönderilmek lâzım gelip bunların teşhîri zımnında
seksen metre murabba‘ı mahal tahsîs kılındığı ve Almanya ahâlîsince câlib-i dikkat görülecek
şeylerin de Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından eşyâ-yı mebhûseye ilâve edilebileceği ve
işbu sergi pek çok halk tarafından ziyâret olunacakdır. İrsâl edilecek eşyânın intihâbında iltizâm-ı
dikkat ve i‘tinâ edilmesi iktizâ edeceği beyânıyla taleb-i ta‘lîmâtı hâvî Berlin Sefâret-i Seniyyesi'nin Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden sûreti tevdi‘ olunan telgrafnâmesi Meclis-i Vükelâ'da
lede'l-mütâla‘a sâlifü'z-zikr sergiye hükûmet-i seniyyece de iştirâk edilmesi bi't-tensîb Harbiye
Nezâret ve Bahriye Nezâreti Vekâlet-i Celîleleri'ne tebligât icrâ edilmiş olmağla muktezâsının
îfâsı siyâkında tezkire-i muhibbî terkîm olundu.
28 Muharrem [1]334 ve 23 Teşrîn-i sânî [1]331
Sadrazam Nâmına
Müsteşar
(İmza)
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Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından Dördüncü Ordu ihtiyaçları için kırk kilo kinin ve
ayrıca iki adet etüvün Kumandan Cemal Paşa adına gönderilmesine karar verildiği.
13 Aralık 1915 / 30 Teşrîn-i Sânî 1331

That it is approved to send two incubator machines and 40 kilos quinin to Commander Cemal
Pasha for the entails of the Fourth Army by Ottoman Red Crescent Society.
13 December 1915 / 30 Tasrin al-Thani 1331

 غراما من الكينين وجهازي تعقيم إلى قائد الجيش الرابع جمال باشا لتلبية40 قرار إرسال جمعية الهالل األحمر العثماني
.احتياجات الجيش
۱۳۳۱  تشرين الثاني۳۰ / 1915 ديسمبر/ كانون األول13

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Numara: 789
Dördüncü Ordu-yı hümâyûn ihtiyâcâtı için kırk kilo kininin i‘tâsına karar verildi.
Fî 26 Teşrîn-i sânî sene [1]331
(İmzâlar)

Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn ihtiyâcâtı için iki aded seyyar etüvün Kumandan Cemal Paşa
nâmına i‘âdesi karârgîr oldu.
30 Teşrîn-i sânî sene [1]331

(İmzalar)
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Fatih medreselerinde iskân olunan Müslüman esirlerden 69 adedinin hamama gönderildiği,
kendilerine temiz çamaşır ve elbise verildiği, bunların yattıkları yataklar pis olduğundan yatakları
temiz olan medreseye nakledildikleri ve hasta olan üç esirin de tedavi için Cerrahpaşa Hastanesi'ne
sevk edildikleri.
16 Aralık 1915 / 3 Kanun-ı Evvel 1331

That 69 of Muslim prisoners of war, who were being held in Faith madrasah, were sent to hammam,
that clean clothes were given to them, that since the beds they were using were not clean, they
were transported to a madrasah which has clean beds, and that three of them were dispatched to
Cerrahpasa Hospital for getting medical treatment.
16 December 1915 / 3 Kanun al-Awwal 1331

 أسيرا من األسرى المسلمين الذين تم تسكينهم في مدارس الفاتح إلى الحمام وإعطائهم ثيابا ومالبس داخلية نظيفة69 إرسال
. منهم مرضى إلى مستشفى جرّاح باشا للعالج3 ونقلهم إلى مدرسة أخرى ذات أسرة نظيفة بسبب اتساخ أسرّتهم ونقل
۱۳۳۱  كانون األول۳ / 1915 ديسمبر/ كانون األول16

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi
Aded:
Bu gün Fatih'de medreselerde iskân olunan üserâ-yı islâmiyeden altmış dokuz adedi hamama gönderilip temiz çamaşır ve elbise verilmişdir. Şu kadarki bunların evvelce yatdıkları yataklar
telvîs olunduğu için diğer yatakları temiz olarak ihzâr olunan medreseye nakli için emir verdim.
Üç nefer rahatsız olduklarından Cerrahpaşa Hastahanesine sevk etdim. rahatsızlıkları bronjit, sıtma (malarya) ve diğeri dahi zayıfdır. Başka bir vukû‘ât yokdur.
Fî 3 Kânûn-ı evvel [1]331
Doktor
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 282/24
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Müslüman esirler arasında iki neferde garip bir hastalık görülerek tedavi altına alındıkları ve
gerekli ilaçların Daruşşafaka Hastanesi'nden tedarik edildiği.
18 Aralık 1915 / 5 Kanun-ı Evvel 1331

That a bizarre disease had been diagnosed among the two Muslim prisoner soldiers and that they
have been given medical treatment and that the medicine they need was provided by Darussafaka
Hospital.
18 December 1915 / 5 Kanun al-Awwal 1331

 والتزود باألدوية الالزمة من مستشفى دار،إخضاع اثنين من األسرى المسلمين للعالج إثر مالحظة إصابتهم بمرض غريب
.الشفقة
۱۳۳۱  كانون األول٥ / 1915 ديسمبر/ كانون األول18

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi
Aded
İstanbul fî 5 Kânûn-ı Evvel 1331
Telefon Numarası: İstanbul 1783
Üserâ-yı İslamiye miyânında iki nefer de garîb a‘raz görülmekle taht-ı tedâvîye alınarak
lâzım gelen edviyenin Dârüşşafaka Hastahânesi'nden tedâriki esbâbına tevessül edilmiştir.
Doktor
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 282/25
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İran’da yaralı Osmanlı askerlerini tedavi etmek üzere talep olunan sıhhiye heyetinin Kirmanşah'a
gönderilmesine imkân olmadığı.
19 Şubat 1915 / 6 Şubat 1331

That it is not possible to send the medical committee, which was requested to be sent to treat
injured Ottoman soldiers in Iran, to Kirmansah.
19 February 1915 / 6 February 1331

.عدم إمكانية تلبية طلب إرسال وفد طبي إلى كرمانشاه لمعالجة جنود عثمانيين جرحى في إيران
۱۳۳۱  شباط/  فبراير٦ / 1915 فبراير/ شباط19

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekaleti
Şube:7
Numara: 6108
İstanbul
6-12-[1]331
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri
İran'da mecrûh olan Osmanlı askerlerini tedâvi etmek üzere Kirmanşah'da cem‘iyyet-i aliyyeleri tarafından bir hastahâne küşâdı ateşemiliterlikden mevrûd 16 Kânûn-ı sânî sene [1]331
tarihli şifrede ricâ edilmekde olduğundan heyet-i muhteremelerince de münâsib ve muvâfık görüldüğü takdîrde mahall-i mezkûra bir heyet-i sıhhiyenin i‘zâmı ricâsıyla te’yîd-i müvâlat olunur
efendim hazretleri.
Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi
Mu‘allim Emriyle
İbrahim Refik

Heyet-i İdâre'ye

Heyet-i İdâre: Kirmanşah'a bir heyet-i sıhhiyenin i‘zâmında imkân görmediğinin iş‘ârı.
[Heyet Azaları İmzaları]
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez heyeti azasından Yusuf Bey'in Ankara ve Çankırı'da bulunan
İngiliz ve Fransız esirleri ile sair tutukluların bulundukları yerlerde yapmış olduğu incelemeler
hakkındaki raporu.
21 Ocak 1916 / 8 Kanun-ı Sânî 1331

A report, written by Yusuf Bey who is one of the members of Ottoman Red Crescent Society Centre
Committee, with regards to his inspections about English and French prisoners of war and other
prisoners located at Ankara and Cankiri.
21 January 1916 / 8 Kanun al-Thani 1331

تقرير يوسف بيك أحد أعضاء وفد مركز جمعية الهالل األحمر حول أوضاع األسرى اإلنكليز والفرنسيين وغيرهم من األسرى
.في أنقرة وجانقيري
۱۳۳۱  كانون الثاني٨ / 1916 يناير/ كانون الثاني21

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi
Aded
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi Cânib-i Alîsi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri
Ankara ve Kengiri'de [Çankırı] bulunan üserâ karargâhlarını ziyaretle lede'l-îcâb üserânın
tehvîn-i ihtiyâcâtına teşebbüs eylemek ve geçilen mahallerde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin vezâif
ve hidemâtı hakkında eşrâf-ı memleket ve efrâd-ı ahâlîye ma‘lûmât verilerek ve teşvîkât-ı lâzıme îfâ olunarak cem‘iyete yeniden a‘zâ kaydı ve i‘âne cem‘i esbâbını istihzâr etmek vazîfesiyle
me’mûren i‘zâm kılınmış olmaklığıma mebnî refâkat-i âcizâneme ta‘yîn buyurulan evrak Müdürü
ve Üserâ Komisyonu Kâtibi Macid Bey ile birlikde ol havâlîye icrâ edilen ve tamâm bir ay imtidâd eden seyâhatimiz esnâsında vâki‘ olan müşâhedât ve icrâât hakkında arz-ı ma‘lûmâta ibtidâr
eylerim:
Evvelâ Ankara'da bulunan İngiliz zâbıtân ve efrâdı.
Ankara'ya muvâsalatımızda orada 25 kadar İngiliz zâbiti bulunuyordu. Bunların kısm-ı
a‘zamı bir husûsî hânede iskân edilmiş ve içlerinden yalnız iki üçü otelde ikâmet etmekde bulunmuş olup nezâretleri Mekteb-i Sultânî ve Mekteb-i Hukûk me’zûnlarından ihtiyât zâbiti Mülâzim
Rüşdü Bey'e tevdî‘ kılınmış idi. Otelde ikâmet edenler Ankara'da mümkün olduğu kadar istirâhat
te’mînine muvaffak olmuş iseler de husûsî hânede ikâmet edenlerin evvelâ hânenin darlığından
ve sonra mefrûşâtın ve bâ-husûs yatak ve tuvâlet takımlarının zâbitlik sıfatıyla mütenâsib olmayacak derecede âdî ve kirli olmasından dolayı esbâb-ı istirâhatden mahrûm bulundukları görülmüşdür. Bu zâbıtânın hidmet-i husûsiyelerine yine esîr İngiliz efrâdından 7 nefer tefrîk edilmiş
olduğundan yemek pişirmek ve hânenin nezâfet ve tahâretine bakmak gibi vezâif bunlara tevdî‘
edilmiş ve bunlardan başka da Ankara'daki askerî hastahânede de iki İngiliz neferinin taht-ı tedâvîde bulunduğu görülmüş olup hastahânedekiler efrâd-ı asâkir-i şâhâne misillü hüsn sûretle
tedâvî edilmekde iseler de zâbıtânın ma‘iyyetinde bulunan efrâda yatak yerine sâdece ot minder229
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ler verilmiş ve bu minderler de haşerât bulunduğundan şikâyet etdikleri görülmüşdür. Esnâ-yı
ziyâretde refâkatimizde bulunmuş olan Mülâzim Rüşdü Bey Beşinci Kolordu Kumandanlığınca
zâbıtân-ı mûmâileyhimin ıslâh-ı hâli matlûb ve mutasavver olup ez-cümle kendilerine daha vâsi‘
ve daha münâsib bir hâne tedârik edilmek üzere olduğu ifâde kılınmış ve ma‘amâfîh mefrûşât
tedârikinde güçlük çekileceği ve emvâl-i metrûkeden üserâ için taleb edilen ba‘zı eşyânın emvâl-i mezbûre komisyonunca i‘tâsı cihetine gidilmediği ilâveten beyân olunmuş ve fi'l-hakîka
Kengiri'den [Çankırı] avdetimizde zâbıtân-ı mûmâileyhimin bir kısmının evvelki hânede kaldığı
ve oteldekilerle kısm-ı diğerinin başka bir hâneye nakil edildiği ve birkaç iskemle ve bir iki masa
tedârik edilmiş ise de yatak takımlarının hâl-i sâbıkında bulunduğu görülmüşdür. Birkaç ay evvel
i‘tâ edilmiş olan yataklarla yorganlardan [kesik] çarşafı olmadığı gibi olanlarının da tâ o zamandan beri tebdîl edilmediği ve kâffesinin simsiyah ve kirli olduğu ve yüz yıkamak için iki üç kişiye
ancak bir tas [küvet] isâbet etdiği tekrâr müşâhede edilmişdir. Bu hâlin mehmâ emken ıslâhı için
birkaç top patista alınarak her birine ikisi yatak, ikisi yorgan için dörder çarşaf ve ikisi yasdık
yüzü i‘mâl etdirilmiş ve her adama bir leğen isâbet edecek sûretde leğenlerin adedi tezyîd edilmiş
ve zâbıtânın ma‘iyyetindeki efrâda şilte ve yeni ot minderler tedârikine teşebbüs olunmuş ise de
ot minder bulunamadığı gibi şiltelere de pamuk bulunamayıp yün de pahalı olduğu cihetle yalnız
ihzâr edilmiş olan şilte kılıflarıyla çarşafların ve yasdık yüzlerinin i‘tâsıyla iktifâ olunmuşdur. Ankara'da bulunan esîr İngiliz zâbıtân ve efrâdına Hilâl-i Ahmer nâmına edilen mu‘âvenet-i mâddiye
bundan ibâret kalmışdır. Kendi dermiyân etdikleri metâlibe gelince:
1-Kendilerine gönderilen posta paketlerinin mektubların ve paranın vakit ve zamânıyla
yedlerine vâsıl olmasını
2-Kendilerine İngilizce kitab tedârikine müsâ‘ade olunması
3-Mektublarda hiç olmazsa ba‘zı ahvâl-i mühimmede dört satırdan ziyade yazılabilmesi
4-Abdesthânelere mahsûs dâfi‘-i ta‘affün-i eczâ verilmesi
5-İstanbul'dan ba‘zı me’kûlât ve eşyâ tedârik etmelerine müsâ‘ade olunması
gibi şeylere inhisâr etmiş olup posta paketleri, mektuplar ve paranın vaktiyle yedlerine vâsıl olmaması ve hatta ba‘zen büsbütün zâyi‘ olması gibi ahvâl hakkındaki şiyâyetin bu iş Hilâl-i
Ahmerce der‘uhde edilmezden evvelki zamâna âid bulunduğu ve mektûblara dört satırdan fazla
yazılabilmesi husûsundaki talebin ba‘zı ticâret ve para işleri hakkında dört satırla kâfî derecede
îzâhât verilemediğinden ileri geldiği ve mutlak bir sûretde taleb edilmeyip istisnâî bir sûretde
taleb edildiği anlaşılmışdır. Kitab ve eşyâ-yı sâire tedâriki husûsunda Hilâl-i Ahmer'in tavassut
ve delâlet edebileceği fakat şimdi çıkan ecnebî resâil-i mevkûtesinin ve gazetelerinin ve sûret-i
umûmiyede siyâsî kitabların verilmesine askerî sansürünce müsâ‘ade olunmayacağını melhûz
bulunduğu bildirilmişdir.
Zâbıtân-ı mûmâileyhimin ahvâl-i sâireleri hakkındaki meşhûdâtımız ber-vech-i âtîdir:
Ahvâl-i sıhhıyeleri yerindedir. Yemekleri kendi arzu ve tensiblerine göre kendi neferleri
tarafından tabh edilmekde ve hükümetçe kendilerine verilen ma‘aş ise gerek yemek, gerek hâne
îcârı gibi masârıf-ı sâireleri tesviye olunmakdadır. Ankara'ya muvâsalatımızda zâbıtân kasaba
dâhil ve hâricinde arzu etdikleri gibi serbest gezip dolaşmağa me’zûn idiler. Ancak çıkdıkları
zaman arkalarından giden gayr-ı müsellah bir nefer kendilerine refâkat etmekte idi. Kengiri'den
[Çankırı] avdetimizde Dersaadet'den Kolordu Kumandanlığı'na gelen bir emre binâen zâbıtânın
evlerinde mevkûf tutulduğu ve yalnız haftada iki gün çıkıp dolaşmalarına müsâ‘ade olunduğu
gösterilmişdir.
Sâniyen: Kengiri'de [Çankırı] bulunan İngiliz ve Fransız Efrâdı.
Kengiri'de [Çankırı] gördüğümüz üserânın mikdârı 8 Fransız ve 136 İngiliz olmak üzere
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cem‘an 324 neferden ibâret olup bunlar kasabaya yarım sâ‘at mesâfede bulunan kışlada ikâmet etdirilmekdedir. Kışlanın binâsı bir dereceye kadar köhne ve ba‘zı koğuşların da camları noksan ise
de umûmiyeti i‘tibârıyla üserânın ikâmet etdikleri koğuş ve odalar mazbût addedilebilir. Bunlarda noksan olan camların tedârik ve vaz‘ına şu sırada mâddeten imkân olmadığından pencereleri
tıkanmak sûretiyle idâre-i maslahat olunmuş ve koğuşlarda kurulmuş olan sobalarla emr-i teshîn
te’mîn edilmişdir. Gaz fikdânından dolayı tenvîrât ciheti bi'z-zarûre mahdûd bulunmağla berâber
her koğuşa lambalar verilmiş ve yalnız ayrı bir koğuşda bulunan Fransızlar gerek tenvîrât gerek
teshîn masârıfını kendileri tesviye etmeğe mecbûr olduklarından şikâyet etmişler ve bundan başka mütâlebeleri olmadığını ve ancak kendilerine birkaç kitab gönderilir ise memnûn olacaklarını
ilâve etmişlerdir. Bu bâbda garnizon kumandanlığına vukû‘ bulan mürâca‘atımıza cevâben Fransızlar İngilizlerle hüsn-i imtizâc edemediklerinden şiyâyetle ayrı bir koğuşda bulundurulmalarını
kendileri taleb etdiklerinden onlara müstakillen bir oda tahsîs edilmiş ve şu hâlde yalnız sekiz kişi
için tenvîrât ve teshînât îfâsı müşkil bulunmuş olduğu bildirilmekle berâber bunun dahi çâresie
bakılacağı bildirilmişdir. Kengiri'deki [Çankırı] üserâya Amerika sefâretinden külliyetli mikdârda
melbûsât ve eşyâ-yı sâire gönderilmiş olmağla berâber bunların hâlen bi'l-cümle ihtiyâcâtı taht-ı
te‘mîne alınamamış ve ez-cümle kışlık elbise ve kaput ve yatak fanilası ve ayakkabı gibi levâzım-ı şitâiyeye ciddî ihtiyâçları olduğu müşâhede olunmuşdur. Buna bir dereceye kadar çâresâz
olmak üzere Kengiri'de [Çankırı] hâzır bulunması ve i‘mâl etdirilmesi mümkün olan eşyâdan iki
yüz on çift mest pabuş ve iki yüz on çift yemeni kundura ve iki yüz on çift yün çorap ve iki yüz on
aded fanila kuşak mübâya‘a olunarak bunlardan hâzır bulunanlar hemen bi'z-zât üserâ debboyuna
konulmuş ve henüz i‘mal edilemeyen mest pabuşlarla yemenilerin bir kısmının tesellüm ve i‘tâsı
Kengiri [Çankırı] Hilâl-i Ahmer Şu‘besi Reisi Mutasarrıf-ı sâbık Ulvi Bey'e havale olunmuşdur.
İngiliz üserânın mütâlebât-ı vâkı‘aları hakkında çavuşları tarafından verilen uzun bir cedvel ile Hilâl-i Ahmer Riyâseti'ne hitâben ayrıca yazılan mektûb merbûtan ve aynen takdîm edilmiş olup bunda ta‘dâd edilen eşyâ-yı muhtelifeden en ziyâde câlib-i dikkat görülenler –bâlâda
zikr olunan melbûsât-ı şitâiyyeden başka‑ bir de iç çamaşırları ve yatak yorgan yasdık takımları
ve abdesthânelere mahsus dâfi‘-i ta‘affün-i eczâ gibi şeyler olup bu bâbda Kengiri'den [Çankırı]
keşîde etdiğim 14 Kânûn-ı evvel [1]331 tarihli telgrafnâmeye cevâben 350 don ve 350 gömlek
gönderileceği beyân buyurulması üzerine yataklarla melbûsât-ı şitâiye için dahi Kengiri'de [Çankırı] garnizon kumandanlığına ve Ankara'da Beşinci Kolordu Kumandanlığı'na mürâca‘at olunmuş idi. Bu bâbda alınan ma‘lûmata nazaran Kengiri [Çankırı] Askerî debboyunda daha bin takım
yatak mevcûd bulunmakda ise de şilteler lüzûmundan fazla geniş olduğundan mezkûr şiltelerden
her esire müstakillen bir aded verilse her koğuşa yatırılabilecek efrâdın adedini tenkîs etmek
ve binâenaleyh fazla koğuş açmak ve o nisbetde tenvîr ve teshîn masârıfı ihtiyâr etmek lâzım
geleceğinden bundan sarf-ı nazar olunmuş ve mevcûd şiltelerin kesilerek daraltılması Kolordu
Kumandanlığınca emir edilmiş ise de ya masârıfdan ictinâb olunmasından veyâhud kumaş ve dikişçi bulunamamasından dolayı mahallince bu cihete de gidilmeyerek üç nefere iki şilte verilmek
sûretiyle idare-i maslahat olunmuşdur. Efrâd-ı merkûmeden taleb edenler takım takım kasabaya
hamâma gönderiliyorlar. Kışlada da havludaki tulumbada yıkandıkları görülmüşdür. Koğuşları
ekseriyetle kirli olup bu da havludan çamurlu ayakkabılarıyla içeriye girmekde olmalarından ileri
geliyor ki bu def‘a verilen mest pabuş ve kundura yeminiyi isti‘mâl etdikleri takdîrde koğuşlarının kir ve tozdan kurtulacağı çavuşlarına ihtâr olunmuşdur.
Sâlifü'z-zikr cedvel ile taleb edilen eşyâ-yı muhtelifeden başka üserâ-yı merkûmenin dermiyân etdikleri mütâlebât ve şikâyât miyânında kendilerine gönderilen paraların ve posta paketlerinin kısmen vârid olmamış olması gibi ahvâl dahi bast ve beyân edilmiş olmasına mebnî bunların
her biri için ayrıca Hilâl-i Ahmer merkezine tahrîren mürâca‘at eylemeleri tavsiye olunmuşdur.
Kengiri'deki [Çankırı] İngiliz ve Fransız esirlerinin ahvâl-i sıhhiyeleri umûmiyetle iyidir.
Fakat soğuklar şiddetle hüküm-fermâ olmağa başlayınca yazlık ince keten elbise ile ve kaputsuz
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kalanlar da göğüs hastalıklarının başlayacağı muhakkak addolunabilir. Ta‘âm husûsunda İngilizler cihet-i askeriyece verilen ta‘yînâta kanâ‘at edemeyerek Pazar kurulan günlerde kasabaya
azîmetle ayrıca kendi hesâblarına yumurta, yağ, tavuk, hindi gibi şeyler mübâya‘a etmekde ve
memleketlerinden aldıkları paranın kısm-ı a‘zamını bu uğurda safr etmekdedirler. Hatta bu İngilizlerin pazar yerindeki mübâya‘âtından dolayı fiyatların kısmen yükseldiği Kengiri'de [Çankırı]
rivâyet olunmaktadır.
Sâlisen: Sivil Menfîler ve Mevkûflar.
Muhârib devletler teba‘asından olarak me’mûren gitdiğimiz havâlîye hükümetçe nefy ve
teb‘îd edilmiş olanlar iki takımdan mürekkeb olup bunlardan biri Ankara'da diğeri Kengiri'dedir
[Çankırı]. Ankara'da bulunanlar yerli İngilizlerden ve Rus tâbi‘iyetinde Ermenilerden birkaç kişiden ibâret olup hükûmet-i mülkiyenin taht-ı nezâretinde olarak ikâmetgâhlarının intihâbında ve
tarz-ı ma‘îşetlerinin ta‘yîninde ve şehir dahilinde gelip gitmek ve efrâd-ı ahâlî ile ihtilât etmek
husûsâtında tamâmen serbest bırakılmakda ve ancak içlerinde şâyed ba‘zılarının ahvâl ve harekâtı
dâ‘î-i şüphe olursa yalnız onlar mu‘ayyen bir mahalde ikâmete icbâr ve ihtilâtdan men‘ edilmekde
olduklarından kasaba sekene-i sâiresinden pek de farklı bir hâlde bulunmayan bu menfîlerin daha
fazlaca tedkîk-i ahvâline lüzûm görülmemişdir.
Kengiri'dekilere [Çankırı] gelince: Bunlar dokuzu sinn-i kemâle varmış erkek ve on beşi
kadın ve çocuk olmak üzere Fransız teba‘asından yirmi dört kişiden ibâret olup epeyce sıkı bir
nezâret-i askeriye tahtında bulunduklarından garnizon kumandanlığının delâletiyle kendilerini
ziyaret etdik. Bunların ikametgâhı askerî depboy binâsı olup erkekler büyük bir koğuşda kadınlar
da ayrı bir iki odada yatırılmakda ve erkeklerin koğuşu aynı zamanda umumunca yemek odası
ve salon ve çocuklar için dershâne olarak isti‘mâl edilmekdedir. Erkeklerin koğuşu iki soba ile
teshîn edilmekde olup teshîn, tenvîr ve me’kûlât masârıfı tamâmen kendileri tarafından tesviye
edilmekdedir. Mevkûfîn-i merkûme arasında Dersaadet Rıhtım Şirketi Müdürü ve Dersaadet Su
Şirketi Müfettiş-i umûmîsi gibi mevki‘-i ictimâ‘îsi yüksek ve hâl ve servetleri müsâ‘id olan zevât
bulunmağla berâber onlarla birlikde kendilerine ve çocuklarına muktezî mu‘âlecât ve me’kûlât
masârıfının tesviyesinde müşkilât çeken fakîr âileler dahi bulunduğu câlib-i dikkatdir. Üç yaşında
bir kız çocuk ve ihtiyâr bir erkek ile romatizmadan muzdarib diğer bir erkek müstesnâ olmak
üzere umûmiyetle mevkûfîn-i merkûmenin ahvâl-i sıhhıyeleri mûceb-i iştikâ olmayacak derecede
iyidir. Bunların cümlesi sâlifü'z-zikr debboy binâsında ikâmete mecbûr olup kapılarında süngülü
nevbetçiler bulundurulmakdadır. Yalnız debboyun etrafındaki bağçede dolaşmağa ve haftada iki
gün nezâret-i askeriye tahtında kasabanın dâhil ve hâricinde gezmeğe me’zûndurlar. Gerçi bunların her gün her dakika çıkmalarına müsâ‘ade edilmiş dahi olsa kasaba dâhilinde gezecek mahal
ve şu mevsimde civârda tenezzüh edecek yer bulunmadığı âşikâr olmağla berâber bu kayd altında
bulunmak ve âilelerinden gelen parayı kumandanlığa teslîm etmeğe ve çarşıdan mübâya‘âtda bulunmak için bile izin istemeğe mecbûr olmak kendilerine pek ağır gelmekde olup bundan şikâyet
etmekdedirler.
Ankara'daki sivil menfîler ile Kengiri'deki [Çankırı] işbu sivil mevkûfların tâbi‘ bulundukları kuyûd ve şerâit arasındaki fark-ı azîm yeniden nazara çarpmış ve Dahiliye Nâzırı heyet-i merkeziyemiz a‘zâsından Talat Bey Efendi hazretlerinin Ankara'ya vukû‘ bulan seyâhatlerinde oradaki sivil menfîler hakkındaki mu‘âmeleyi bi'z-zât müşâhede ve tasvîb buyurmuş oldukları Ankara
vâlî vekîli bey efendi tarafından ifade olunmuş olmasına nazaran Kengiri'de [Çankırı] menfî olan
Fransızların garnizon kumandanlığınca tâbi‘ tutuldukları usûl ve mu‘âmele bir sehivden neş’et
etmiş olacağı âşikârdır. Ankara'da olduğu gibi Kengiri'de [Çankırı] dahi sivil menfîlerin nezâreti
cihet-i mülkiyeye tevdî‘ ve havâle olunursa her iki cihetdeki mu‘âmelenin tevhîd edilmiş olacağı
vârid-i hâtır olur.
Gerek Ankara'da gerek Kengiri'de [Çankırı] üserâ ve mevkûfîn hakkındaki müşâhedâtımı232
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za ve bunların şikâyât ve mütâlebâtına dâir Ankara'da Beşinci Kolordu Kumandan Vekîli Miralay
Halil Sami Bey Efendi'ye ma‘lûmat ve îzâhât-ı lâzıme verildikden sonra mîr-i müşârunileyhin
taleb ve müsâ‘adeleri üzerine bu bâbda kendilerine bir de muhtıra takdîm kılınmış olup sûret-i
merbûtan arz ve takdîm olunur.
Râbi‘an: Hilâl-i Ahmer Hakkında Ahâlî'ye Teşvîkât.
Mahallerinden keşîde etdiğim telgraflarla arz etdiğim vechile eşrâf-ı memlekete ve efrâd-ı
ahâlîye Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti'nin vezâif ve hidemâtı hakkında ma‘lûmât vermek ve ahâlîyi
cem‘iyyete i‘âne vermeğe ve a‘zâ kayd olunmağa teşvîk etmek üzere hükûmât-ı mahalliyenin
inzimâm-ı muvâfakat ve tensîbiyle Kengiri'de [Çankırı] Kalecik'de ve Ankara'da Cuma namazlarından evvel câmi‘lerde va‘az etdim ve mev‘ızaların ahâlîce kemâl-i dikkatle istimâ‘ ve hüsn sûretle telakkî edildiğini müşâhede edebildim. Bu va‘azlarda mevzu‘ bahis etdiğim cihetler Ankara
vilâyet gazetesinin ( ) tarihli ve ( ) numaralı nüshasında telhîsen zikr edilmişdir.
Kengiri'de [Çankırı] zâten Hilâl-i Ahmer Şu‘besi mevcûd ve epeyce fa‘âl olup orada yapılacak şey a‘zâ adedidin ve i‘ânâtın tezyîdine hizmet etmekden ibâretdir. Şu‘bemizin reisi mutasarrıf-ı sâbık Ulvi Bey bu bâbda sarf-ı gayretden geri kalmadığı gibi mutasarrıf-ı lâhık Şükrü Bey
dahi teşvîkât-ı lâzımede bulunmağı va‘ad etmişdir. Şu kadar ki Ankara'dan Kastamonu ve Sinop
cihetlerine sevk edilen zu‘afâ-yı askeriye cihet-i askeriyece yalnız Kengiri'ye [Çankırı] kadar
gönderilip oradan ileriye nakilleri husûsu cihet-i mülkiyeye bırakıldığından ve hâlbuki yolun en
ârızalı hatta kısmen tehlikeli aksâmı Kengiri'den [Çankırı] sonrası olduğundan bu bâbda büyük
müşkilâta tesâdüf olunduğunu mutasarrıf-ı liva sûret-i mahsûsada ikâmetgâhımıza gelerek ifâde
ve zu‘afâ-yı askeriyenin tesâdüf etdiği müşkilât-gûnâ gûnu ve çekdiği mezâhimi hikâye etmiş
ve zu‘afa-yı merkûmeye Hilâl-i Ahmerce mu‘âvenet olunmasını taleb etmişdir. Edilecek mu‘âvenet hem Kengiri'de [Çankırı] çorba ve çay tevzî‘ etmek için bir aşhâne te’sîsi hem Kengiri'den
[Çankırı] ileriye vukû‘ bulacak nakliyâta mu‘âvenet olunması sûretiyle vukû‘ bulmak lâzım gelir.
Böylece zu‘afâya edilecek mu‘âvenet Hilâl-i Ahmer hidemâtını ahâlîye daha âşikâr bir sûretde izhâr ederek i‘ânatın cem‘ ve tezyîdine küllî hidmeti olacağı âşikârdır. Bu bâbda Kengiri'den [Çankırı] telgrafla arz-ı ma‘lûmat olunmuş ise de ne kadar verildiğine dâir ma‘lûmât alınamamışdır.
Kalecik'den geçdiğimiz sırada Kaymakam-ı kazâ devren mülhakâtda bulunduğundan kendisiyle
görüşülememiş ise de Müftü Efendi ile Tahrîrât Kâtibi, Mal Müdürü Vekîli, ve Reji Me'mûruyla
te‘âti-i efkâr edilmiş ve Hilâl-i Ahmer Heyeti zâten müteşekkil bulunduğundan Kaymakam beyin
avdetinden sonra ibrâz-ı fa‘âliyet etmesi ricâ olunmuşdur.
Ankara merkez-i vilâyet olduğu hâlde orada hâlen Hilâl-i Ahmer teşkîlâtı mevcûd olmadığı
ma‘a'l-esef görülmüş ve vukû‘ bulan mürâca‘at üzerine vâlî vekîli Necmi Bey Efendi işe kemâl-i
ciddiyetle mübâşeret etmişdir. Bundan akdem bir Hilâl-i Ahmer Heyet-i müessesesi teşkîl edilmiş
ise de hiçbir iş görmeğe muvaffak olmadığından bu heyetin yeniden te’sîsi zımnında ruesâ-yı
me’mûrîne ve eşrâf ve mu‘teberân-ı beldeye taraf-ı vilayetpenâhîden bir tahrîrât-ı umûmiye gönderilmiş ve kendilerinden senevî birer lira i‘âne i‘tâsının ta‘ahhüd edilmesi taleb olunmuşdur. Bu
teşebbüsün netîcesinde def‘aten iki yüz liradan fazla bir hisse-i iştirâk ve i‘ane cem‘ edileceği
ümîd olunuyor. Gerek Ankara'da gerek Kalecik ve Kengiri'de [Çankırı] ahâlîye ve erkân-ı hükûmete vuku‘ bulan mürâca‘âtımda Hilâl-i Ahmer için en ziyâde senevî on guruş yâhud ayda bir
guruş verecek a‘zânın kaydı cihetine gidilmesi ihtâr olunmuşdur ki cem‘ edilecek i‘ânâtın her biri
az fakat adedi çok olan hisselerden müteşekkil etmesi gâyesi ta‘kîb olunmuşdur. Bu sûretle hem
i‘âne verenlere tahmîl edilen bâr hafîf kalır hem yekûn hâiz-i ehemmiyet bir meblağ teşkîl eder.
Bu seyâhatimiz esnâsında Hilâl-i Ahmer müzeyyenâtının her tarafdan taleb edildiği dahî
müşâhede olunmuşdur. Anadolu ahâlîsince fevka'l-âde rağbete mazhar olacak müzeyyenât bir de
kadınların başlarındaki tepeliklere dikdikleri ve gerdanlık gibi boyunlarına takdıkları paralar ve
para taklîdi şeyler yerine kâim olacak Hilâl-i Ahmer madalyalarıdır. Bunlardan ve kemer tokası
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olabilecek şekilde Hilâl-i Ahmer alâmetlerinden muhtelif boyda ve cinsde i‘mâl edilip mu‘tedil
bir bedel ile satıldığı takdîrde pek külliyetli mikdârda sürülmek ma’mûl bulunduğu ve böylece
hem vâridât te’mîni hem teşvîkât îfâsı maksadları husûle geleceği vârid-i hâtır oluyor.
Meşhûdât-ı vâkı‘a ber-vech-i bâlâ arz ve tafsîl edildikden sonra bundan istihrâc edilen netâyicin ve bu bâbdaki mütâla‘ât-ı âcizânemin ber-vech-i zîr telhîsan arz ve îzâhına mücâseret kılınır.
Evvelâ: Ankara'da el-yevm bulunup topu 25 kadar zâbit ve 7 neferden ibâret olan üserânın
mikdârı o kadar kalîldir ki bunların ahvâl-i mâddiyesinin oldukça mükemmel bir sûretde ihlâsı
için ihtiyâr olunacak fedâkarlık pek ehemmiyetsizdir. Bunlara birkaç şilte ve yorganın ve hatta
ikinci derecede kalacak diğer ba‘zı eşyâ-yı beytiyenin ve ezcümle abdesthânelere muktezî dâfi‘-i ta‘affün-i eczânın i‘tâsı için sarf edilecek meblağın cüz’iyyeti ile bundan hâsıl olacak hüsn-i
te’sîrin ehemmiyeti mukâyese ve takdîr edilirse bu bâbda bir dakîka bile tereddüd edilmemek
lâzımdır.
Ma‘lûmdur ki gerek sûret-i umûmiyede memleketimiz gerek be-tahsîs cem‘iyyetimiz henüz memâlik-i garbiyede lâyıkıyla tanınmamışdır. Vakt-i harbde düşman üserâsına edilecek bu
gibi bir hüsn-i mu‘âmele cem‘iyyetimizin mevki‘ ve i‘tibârını bi-hakkın a‘lâ ve tahakküm edeceği gibi Osmanlı milletinin zâten mine'l-kadîm meşhûr-ı âlem olan hissiyât-ı âliye-i necîbânesine
ve misâfirperverliğine bir delîl daha teşkîl edeceğinden küçük bir fedâkarlık mukābilinde bu gibi
bir menâfi‘in te’mîni muvâfık-ı maslahat olur fikrindeyim
Sâniyen: Kengiri'deki [Çankırı] sivil Fransız mevkûfîn ile Ankara'daki sivil Rus ve İngiliz
menfîlerin tâbi‘ bulundukları kuyûd ve şerâit arasında azîm fark olduğundan heyet-i merkeziyemiz a‘zâsından bulunan Dahiliye Nâzırımız Talat Bey Efendi hazretlerine keyfiyetin arzıyla
terfîh-i hâllerine delâlet buyurmasının t emennîsi
Sâlisen: Sûret-i umûmiyede üserânın bulundukları mahallerde muhtâç oldukları ba‘zı eşyâyı tedârikde müşkilât çekdikleri cihetle bedeli taraflarından tesviye edilmek üzere taleb edecekleri
eşyânın Dersaadet'den tedârik ve irsâline Hilâl-i Ahmer'in delâlet etmesi.
Râbi‘an: İngiliz üserâ ba‘zı kütüb-i dîniye taleb etdikleri gibi Fransızlardan da Kengiri'den[Çankırı] katolik papası ve katolik kilisesi bulunamamasından şikayet edenler bulunduğundan bu cihetlerin dahi Talat Bey Efendi hazretlerine arzı.
Hâmisen: Anadolu'da kadınlara mahsûs tepeliklere dikilebilecek ve gerdanlık yapılabilecek delik madalya şeklinde müzeyyenât ve kemer tokaları i‘mâl etdirilmesi.
Sâdisen: Cem‘iyyete yeniden a‘zâ kaydı ve i‘âne cem‘i için her tarafda vâsi‘ mikyâsda propaganda icrâsı husûsâtı ittihâzından fâide me’mûl olan tedâbîr cümlesinden olacağı vâridt-i hâtır
olmağla icrâ-yı îcâbı husûsunda heyet-i merkeziyenin re’y ve karârına mürâca‘at olunması re’y-i
âlî-i riyâset-penâhilerine vâbestedir. Ol bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 8 Kânûn-ı Sânî sene [1]331
Heyet-i Merkeziye A‘zâsından
Yusuf
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Çanakkale'de, Yirmi Dördüncü Fırka’ya bağlı Sarıçalı ve Pınarbaşı hastanelerinde yatmakta
olan askerlerin vasıta yokluğundan perişan bir halde olduğu, yatak yorgan bulunamadığı, ishalli
hastaların günlük çamaşırlarının bile değiştirilemediği, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden durumla
ilgili yardım talebinde bulunulduğu.
27 Ocak 1916 / 14 Kânûn-ı Sânî 1331

That soldiers, who are getting medical treatment at the Saricali and Pinarbasi Hospitals of 24th
Troop in Dardanelle, are in miserable condition due to the lack of transportation, that that they do
not have bed or linens, that even patients with diarrhea cannot change their underclothes daily,
and that the help of Ottoman Red Crescent Society is requested about solving the issues.
27 January 1916 / 14 Kanun al-Thani 1331

 الذين يتلقون العالج في مشافي ساري تشالي وبينارباشي في تشاناق قلعة بسبب ضعف24 سوء أوضاع الجنود التابعين للفرقة
 وطلب المساعدة في،اإلمكانيات حيث ال توجد أسرّة أو أغطية وحتى المرضى المصابون باإلسهال يتعذر تغيير مالبسهم يوميا
.هذا الشأن من جمعية الهالل األحمر
۱۳۳۱  كانون الثاني۱٤ / 1916 يناير/ كانون الثاني27

Numara:508
Tarih:14/11/[1]331
Dersaadet'de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Çanakkale'nin Asya cihetindeki Yirmidördüncü Fırka'ya merbût Sarıçalı ve Pınarbaşı Hastahânelerinde esir-i firâş bulunan hastagân-ı asâkir-i şâhânenin hâli fikdân-ı vesâit yüzünden cidden perişân ve merhamete şâyândır. Yatak ve yorgan gibi mevâddın yokluğundan kat‘-ı nazar
hasta çamaşırının noksanından yevmiye çamaşırının değişdirilmesi derece-i vücûbda olan ishalli
hastaların hâl-i esef iştimâline bükâ-yı teessür dökmemek elden gelmez. Taht-ı idâredeki milyonlarca evlâdına bakmak mecbûriyetinde bulunan hükûmetin matlûb derecede mu‘âvenetde bulunamaması zarûrîdir. Bu hastaların terfîh ve tes‘îdleri için ebzâl-i âtıfet buyurulması husûsunda
şeyme-i kerîme-i vatanperverîlerine mürâca‘at eylerim efendim.
Yirmidördüncü Fırka Kumandanı Miralay
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 12/268
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Harp dolayısıyla malul olan askerlerin günlük hayatlarını temin edebilecek bir sanat öğrenmeleri
sefaletten kurtulmalarına yardımcı olacağından Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nce bu gibiler için bir
derslik açılmasının istendiği.
4 Şubat 1916 / 22 Kanun-ı Sânî 1331

That since learning an art which could provide disabled soldiers the means of daily living costs
and prevent them being miserable, founding a classroom for such people is requested from
Ottoman Red Crescent Society.
4 February 1916 / 22 Kanun al-Thani 1331

طلب إقامة جمعية الهالل األحمر دورة تعليمية لتعليم الجنود الذين أصيبوا بعاهات في الحرب حرفة تمكنهم من مواصلة حياتهم
.اليومية وتوفر لهم حياة كريمة وتبعد عنهم شبح العوز
۱۳۳۱  كانون الثاني۲۲ / 1916 فبراير/ شباط4

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekaleti
Şube: 7
Numara: 5837
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri!
Harb-i ahîrde ma‘lûl kalan efrâdın hayât-ı yevmiyelerini tedârike medâr olacak sûretde
bir san‘ata sülûk etdirilmesi âtiyen sefâletden kurtulmalarına yardım edeceğinden cem‘iyyet-i
aliyyelerince bu gibilere mahsûs bir dershâne küşâdı fâide-i azîme ve efkâr-ı umûmiye üzerinde
te’sîrât-ı nâfi‘a husûle getireceği beyânıyla tensîb ve icrâ-yı temennîsiyle te’yîd-i müvâlât olunur
efendim hazretleri.
Fî 22 Kânûn-ı sânî sene [1]331
Sahra Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi
Mu‘allim
Süleyman Nimet
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239

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

82

240

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

Irak cephesinde İngiliz ordusu tarafından boğucu gaz yayan bombalar kullanıldığından askerleri
bu gazlardan korumak amacıyla maske imal ettirilmesi.
4 Şubat 1916 / 22 Kânûn-ı Sânî 331

That since English army uses bombs which dissipate choking gas in Iraq front, masks, which
could protect the soldiers from the effects of these gases, to be produced.
4 February 1916 / 22 Kanun al-Thani 1331

.تصنيع أقنعة تقي الجنود قنابل الغازات الخانقة التي يلقي بها الجيش البريطاني على جبهة العراق
۱۳۳۱  كانون الثاني۲۲ / 1916 فبراير/ شباط4

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 7
Numara: 5840
Mahremdir
İstanbul, 22-11-331
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘adetlü efendim hazretleri
Irak'daki İngiliz ordusu tarafından muhnik gaz neşr eden bomba ve dane isti‘mâl edilmekde
olduğundan efrâdın tahaffuzuna medâr olmak üzere ağızlıklar irsali taleb olunmakdadır. Çanakkale muhârebâtında fevka'l-âde istifâde olunan ve cemiyet-i aliyyeleri tarafından ihzâr buyurulan
ağızlıklardan ilk tertîb olmak üzere yirmi bin adedinin i‘maline emir ve vesâtat buyurulması temennisiyle te’yîd-i müvâlât olunur efendim hazretleri
Sahra Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi
Muallim
Süleyman Nimet
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Tanzim olunacak umumi harp istatistiklerinde esirlerin de miktarının bilinmesi ve gerek zayiat
cetvelleri dosyalarında, gerek esas defterlerde kayıp veya şehit olarak kayıtlı birçok zabit ve
neferin halen düşman memleketlerinde esir olduğu, kayıtlarda yanlışlığa mahal bırakmamak
üzere Hilal-i Ahmer Üsera Komisyonu'nun Kızılhaç merkezleri vasıtasıyla elde etmiş olduğu esir
zabit ve neferlerin isimlerini belirtir defterlerin peyderpey Sıhhıye Merkez İstihbarat Kalemi'ne
gönderilmesi.
8 Şubat 1916 / 26 Kanun-ı Sânî 1331

That the number of the prisoners of war to be known in the general war statistics, which will
be formed, and that many soldiers and officers, who are recorded as missing or martyr in both
casualty scales and main records, are still prisoners of war in the enemy nations, and that to
prevent any misreporting, the records, acquired by Ottoman Red Crescent Prisoners of War
Commission via Red Cross Centres, which include the names of prisoner soldiers and officers,
should be sent to Medical Central Intelligence Unit step by step.
8 February 1916 / 26 Kanun al-Thani 1331

 ولكون العديد من الضباط والجنود المسجلين كمفقودين أو،لمعرفة أعداد األسرى في إحصائيات الحرب العامة التي سيتم إعدادها
 ولعدم إفساح المجال أمام حدوث،شهداء في ملفات جداول الخسائر أو في السجالت الرئيسة هم حتى اآلن أسرى في بالد األعداء
أي خطأ في السجالت فإن هيئة األسرى في الهالل األحمر سترسل تباعا إلى المركز الصحي في مكتب االستخبارات المركزية
.سجالت أسماء الضباط والجنود األسرى التي حصلت عليها من مراكز الصليب األحمر
۱۳۳۱  كانون الثاني۲٦ / 1916 فبراير/ شباط8
Harbiye Nezâreti
Sıhhıye Merkez İstihbârât Kalemi
Numara: 7040
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Nezdinde Harbiye Nezâreti Murahhaslığına
Tanzîm olunacak umûm harb istatistikinde üserânın dahi mikdârı bilinmek ve gerek zâyi‘ât
cedvelleri dosyalarında, gerek esâs defterlerde gâib ve hatta şehîd olarak mukayyed bir çok zâbit
ve nefer el-yevm esîren düşman memleketlerinde mukîm ve ber-hayât bulundukları ba‘zılarının
âilelerine gönderdikleri mektûblar üzerine ahz-ı asker kalemlerinden vâki‘ ihbârâtdan anlaşılmakda olup haklarında yanlış mu‘âmele yapılmamak için bu gibilerin gerek cedvellerde ve gerek
esâs defterlerdeki kaydları tashîh ve ta‘dil edilmek ve eytâm ve erâmilînin ol vechile ikdâr ve
i‘âşesine gidilmek üzere geçen Balkan muhâberesinde olduğu gibi Hilâl-i Ahmer Üserâ Komisyonu'nun Salîb-i Ahmer merkezleri vâsıtasıyla veyâhud sâire ile elde etmiş olduğu esîr zâbıtân ve
efrâd esâmîsinin –kıt‘a numaraları ve muvazzah künye üzerine tanzîm kılınacak‑ birer kıt‘a defterinin peyderpey Sıhhiye Merkez İstihbârât Kalemi'ne i‘tâ ve irsâli husûsunun te’mîni zımnında
iktizâsının îfâsı ehemmiyetle ricâ olunur efendim.
Fî 26 Kânûn-ı sânî sene [1]331

Müdür
Hasan Kadri

Ol vechile emir i‘tâsı ricâsıyla Hilâl-i Ahmer Riyâset-i Aliyyesi'ne takdîm kılındı. Fî 28 minh.
Harbiye Nezâreti Murahhası
Tabîb Mirlivâ İbrahim
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Amerika'da yaşayan Osmanlı tebaasından Hilal-i Ahmer Cemiyetine yardımda bulunanların isim
ve verdikleri paranın miktarını belirtir listenin takdimi ve bunların her biri adına ayrı ayrı makbuz
kesilmesinin istendiği.
13 Şubat 1916

That it is requested that the names of Ottoman people living in America, who donated to Ottoman
Red Crescent Society, to be presented with the amount of the money they donated, and that receipts
to be written for each donation.
13 February 1916

طلب تقديم قائمة بأسماء أبناء الجالية العثمانية في الواليات المتحدة الذين تبرعوا لجمعية الهالل األحمر والمبالغ التي تبرعوا بها
.وإعداد وصل استالم لكل منهم
1916 فبراير/ شباط13

Hilâl-i Ahmer-i Osmânî İ‘ânesi
Romanyalı Ali bin Mustafa Efendi
Midillili Faik ve Hakkı Efendiler
Hocazâde Demir Çavuş
Romanyalı Mister Kostika
Pazarköylü Mustafa Fehmi Efendi
Sinoplu Kart Hasan oğlu Hasan Mehmed Efendi
Samsunlu Reşid Efendizâde Fehmi Efendi ve âilesi
Midillili Hasan Muharrem Efendi
Kale-i Sultâniyeli Osman Efendi b. Halil Efendi
Midillili Aşâir Beyzâde Rauf Efendi
Bozcaadalı Mustafa Abdüllatif Efendi
West Wirginia eyâletinin Berwind kasabasında mukîm teba‘a-i Osmaniyeden altı zât
Bozcaadalı Kahya oğlu İbrahim Efendi
Tüccâr-ı mu‘tebereden Gülabi Gülbenkyan Efendi
Hasan Ebu Abbas Efendi
Ashland kasabasında mukîm Bika‘ kazâsı ahâlî-i müslimesi tarafından
A.Hasan Efendi
Waşhington Sefâret-i Seniyyesi İmamı Mehmed Ali Efendi tarafından Springfield şehrinde
mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir
İsmail el-Kürdî Efendi
Ashland kasabasında mukîm Bika‘ kazâsı ahâli-i müslimesi tarafından
Münir Ulvan Efendi
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Pontiac şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir
"		
"
"
"
"		
"
"
"
"		
Hyland Park
"
"
"
"
"
"		
"
"
4322/4251
[Yekûn]

Dolar
10
10
5
5
5
5
10
5
10
5
5
110
5
50
25
270
10
199

Santim
-

10
60
10
40

-

46
46
30
35
343
1364

-
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Nakl-i Yekûn Sahife (1)'den
Washington Sefâret-i Seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Detroit şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniye'den cem‘ edilmişdir.
"
"
"
"
"
"
Boston'da mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden on yedi zât tarafından
Washington Sefâret-i seniyyesi imâmı Mehmed Ali Efendi tarafından East Saint Louis şehrinde
mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Logan şehrinde mukîm Bika‘ kazâsının Sultan Yakub karyesi ahâlî-i müslimesi tarafından
Washington sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Providence ve Potakit
şehirlerinde mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Vatinsivil şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir
Washington sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Worcester şehrinde
mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir
Washington sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Norwood şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir
Washington sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Woonsocket şehrinde
mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir
Mr. Adolf Pavenstedt tarafından
Kolombiya Dârü'l-fünûnu talebesinden Hamdi Efendi tarafından (West End)de verilen
konferansdan sonra Mr. L. Turk cem ve teslîm edilmişdir
Mrs Luis Musarus tarafından
Selim Efendi Faris Salim tarafından
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Lowell şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Lowell şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Lawrence şehrinde
mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Cafetown şehrinde
mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Manchester şehrinde
mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Sıddık Baba Efendi tarafından
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
[Yekûn]
Sahife (2)'den nakl-i yekûn
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
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Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Peabody'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Woburn şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Woburn şehrinde mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Providence'da mukîm
Kermilli Koç Alioğlu Ahmed bin Hamid Ağa'dan cem‘ edilmişdir.
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Providence'da mukîm
Kendircili Molla Beşir'den cem‘ edilmişdir
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Worcester'de mukîm
teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir
Washington Sefâret-i seniyyesi İmâmı Mehmed Ali Efendi tarafından Salim'de mukîm teba‘a-i
müslime-i Osmâniyeden cem‘ edilmişdir
Hannibal şehrinde mukîm teba‘a-i müslime-i osmâniyeden on bir kişi tarafından
Newyork'da mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniye
Kanton şehrinde mukîm teba‘a-i müslime-i Osmâniyeden on yedi kişi tarafından
[Yekûn]
Abbas Hasan Efendi tarafından
[Yekûn]
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Münhanik Gazlara Karşı Ağızlık ve Burunluk İmali -Harb-i Umumi- 1331-1915 (Kızılay Arşivi)
Production of Gas Masks in Ottoman Red Crescent Women’s Art House - 1331-1915 (Red Crescent Archive)
1915-1331-  الحرب العمومي- صناعة أقنعة واقية من الغازات في الهالل األحمر العثماني دار الفنون النسوية
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Yunan Kızılhaçı vasıtasıyla Rus Kızılhaç Cemiyeti tarafından gönderilen listeler incelendiğinde
Osmanlı sivil esirlerinin çoğunun yaşları 15-16 veya 50-60 yaşlarında oldukları ve genellikle
doğum yerlerinin Kars ve Ardahan olarak belirtildiği, bunların esasen Rus tebaasından olup
Müslüman olmalarından dolayı tutuklandıkları anlaşıldığından esirler hakkında detaylı bir bilgiye
ulaşılamadığı.
13 Şubat 1916 / 9 Rebî‘u'l-âhir 1334 / 31 Kanun-ı Sânî 1331

That when the lists, which were sent by Russian Red Cross via Greek Red Cross, are analysed,
it is seen that most of the Ottoman civilian prisoners of war were aged 15-16 or 50-60 and their
birth place was generally stated as Kars and Ardahan, and that these were actually belonging to
Russian folk but arrested since they were Muslims, and that no further detailed information can
be acquired due to this situation.
13 February 1916 / 9 Rabi al-Ahir 1334/31 Kanun al-Thani 1331

لدى فحص القوائم التي أرسلتها جمعية الصليب األحمر الروسية عبر الصليب األحمر اليوناني تبين أن أعمار معظم األسرى
 عاما وبأن أماكن والدة معظمهم هي قارص أو أرداخان وبأنهم في األساس60-50  أو16-15 المدنيين العثمانيين تتراوح ما بين
.رعايا روس تم اعتقالهم لكونهم مسلمين ولهذا السبب يتعذر الوصل إلى معلومات مفصلة بشأنهم
۱۳۳۱  كانون الثاني۳۱ /۱۳۳٤  ربيع اآلخر۹ / 1916 فبراير/ شباط13
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 599/77988
Hülasa: Rusya'daki üserâ-yı Osmâniye,
Melfûf listeler
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim,
Yunan Salîb-i Ahmer Cem‘iyeti vâsıtasıyla Rus Salîb-i Ahmer Cemiyeti'nden bi'l-istihsâl
mukaddemâ cem‘iyet-i aliyyeleri tarafından tevdî‘ olunan listeler miyânında zuhûr edip merbûtan
tesyâr kılınan listelerde muharrer sivil üserâdan ekserinin on beş on altı yaşlarında sagîrü's-sin
ve ba‘zısının da elli altmış yaşlarında esnân-ı askeriye hâricinde ve kısm-ı a‘zamının mahall-i
tevellüdü Kars ve Ardahan gibi Rus memleketleri olarak gösterilmiş olması ve başka sarâhat bulunmaması hasebiyle ta‘yîn-i hüviyetleri kâbil olamadığına ve bunların esâsen Rus teba‘asından
olup İslam olmalarından dolayı taht-ı tevkîfe alınmış olmaları muhtemel bulunduğuna binâen
bu bâbda tahkîkât îfâ ve iktizâsının icrâsıyla netîcesinin inbâsı ve isimleri ile sinleri ve mahall-i
tevellüdlerinin ve tevkîf edilmezden evvel ne gibi işlerle iştigâl eylediklerinin ve'l-hâsıl ta‘yîn-i
hüviyetlerine medâr olacak sâir husûsâtın alâ (…) beyân ve tezbîr olunması zımnında mezkûr listelerin yine Yunan Salîb-i Ahmer Cem‘iyyeti'ne irsâliyle nevâkısı mezkûrenin ikmâlinden sonra
i‘âdesi lüzûmu bâ-tezkire-i Harbiye Nezâret-i Celîlesi'nden iş‘âr olunmakla iktizâ-yı hâlin îfâ ve
inbâsına himem-i vâlâları derkâr buyurulmak bâbında irâde efendimindir.
Fî 9 Rebî‘u'l-âhir sene [1]334 ve fî 31 Kânûn-ı sânî sene [1]331
Hâriciye Nâzırı Nâmına
Müsteşar Vekîli
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 562/20
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Bosna ve Hersek Müslümanları tarafından, Hilal-i Ahmer Cemiyeti adına toplanan yardımların
umulanın üzerinde olduğu, bunda kadınların katkısının çok olduğu, merhum Mustafa Paşa zevcesi
Nuriye Hanım ile Madam Gizela fon Sartoviç'e ikinci dereceden Madam Babet Berkoviç ve diğer
dokuz hanıma da üçüncü dereceden Şefkat Nişanı verilmesi.
19 Şubat 1916

That donations to Ottoman Red Crescent Societys from Bosnia and Herzegovina Muslims were
more than expected, and the influence of women were significant in achieving this, and that it is
requested that a second grade Order of Compassion to be granted to Nuriye Hanim, who is the
wife of the deceased Mustapha Pasha, and to Madam Gizela von Sartovic, and three ninth grade
Order of Compassions to be granted to Madam Babet Berkovic and other nine hanims.
19 February 1916

المساعدات التي جمعها مسلمو البوسنة والهرسك لجمعية الهالل األحمر فاقت التطلعات وكان للنساء دورا بارزا في ذلك لذا تم
 ومن الدرجة،منح وسام الرحمة من الدرجة الثانية لزوجة المرحوم مصطفى باشا نورية هانم والسيدة غيزيال فون سارتوفيتش
.الثالثة للسيدة بابيت بيركوفيتش وتسع نساء أخريات
1916 فبراير/ شباط19

Viyana Sefâret-i Seniyyesi
45434
Saraybosna'da ba‘zı İslam hânımların nişanla taltifi hakkında
Hilal-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesi Cânib-i Vâlâsı'na
Sa‘âdetlü efendim hazretleri
Avusturya ve Macaristan dâhilinde Hilâl-i Ahmer için cem‘ edilmekde olan i‘ânât miyânında Bosna ve Hersek Müslümanları tarafından şimdiye kadar derc ve peyderpey teslîm edilmekde
olan i‘ânâtın mikdârı dört yüz bir bin yüz altmış üç krona bâliğ olmuşdur. Bosna Hersek'de ümîdin fevkinde bu kadar küllî bir i‘âne husulü İslam kadınlarının icrâ etdirdikleri te’sîr-i azîmden
münba‘isdir. Hamiyet ve Devlet-i Aliyye-i Osmâniyeye karşı incizâb ve muhabbetlerini fi‘ilen
isbât eden bu hânımların Şefkat Nişân-ı Hümâyûnuyla taltîfleri sefâret-i seniyyece tensîb edilerek
mahalliyle bi'l-muhâbere en ziyâde bezl ve derc-i i‘âneye himmet edenlerin isimleri şehbenderlikden celb ve leffen takdîm kılınmışdır. Bunların esâmîsi hizâlarında gösterildiği vechile merhûm
Mustafa Paşa zevcesi Nuriye Hanımla i‘âneye ehemmiyetli sûretde iştirâk eden Madam Gızela
fon Sartoviç'e ikinci ve diğer dokuz hanımla Madam Babet Berkoviç'e üçüncü rütbeden bir kıt‘a
Şefkat Nişânı'nın i‘tâsına delâlet buyurulmasını ricâ ederim. Ol bâbda irâde efendimindir.
Fî 19 Şubat sene [1]916
Viyana Sefîr-i Kebîri
Hüseyin

Viyana Sefîri ve Hilâl-i Ahmer Reisi Hüseyin Hilmi Paşa Hazretlerinin işbu iş‘ârı ve Bâb-ı
Alîye arzı kabûl edilmişdir. fî 17 Şubat sene 1331
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Gelibolu'da ölen İngiliz ve Fransız zabit ve askerlerinin defin işlemleri yapılmış olduğundan
İngiliz Kızılhaç Cemiyeti’nce teşkil edilen bir heyetin Gelibolu'ya gelmesine izin verilemeyeceği,
daha önce kendileri tarafından defnedilen ve kitabeleri yazılan mezarların muhafaza edilmekte
olduğu.
25 Şubat 1916 / 12 Şubat 1331

That a permission to the Committee formed by English Red Cross Association could not be
granted for coming to Gallipoli since English and French soldiers and officers who were fallen at
Gallipoli have been already buried, and that cemeteries, in which the fallen soldiers were buried,
are still being preserved.
25 February 1916 / 12 February 1331

لن يُسمح لوفد شكله الصليب األحمر البريطاني بالمجيء إلى جاليبولي نظرا إلى إتمام إجراءات دفن الضباط اإلنكليز والفرنسيين
. وتتم المحافظة على القبور التي ُكتبت شواهدها والذين قاموا سابقا بدفن قتالهم فيها،الذين توفوا هناك
۱۳۳۱  شباط/  فبراير۱۲ / 1916 فبراير/ شباط25
Gelibolu'da akrabâ ve ta‘allukâtını kaybeden pek çok kimesneler, Gelibolu şibh-i cezîresi
meydan muhârebesinde düşen İngilizlerin düşdükleri yerlerin ta‘yîn etdirilebilmesi ve bi'l-âhire
iktizâ eden mezâr taşları ile âbidelerin rekz ve ikâme edilmesi için İngiliz Salîb-i Ahmer Cemiyeti'ne mürâca‘at ediyorlar.
Vefât edenlerin hüviyetlerini mümkün mertebede ta‘yîn ve cesedlerini defn etmek vazîfesiyle mükellef bir komisyon acaba Gelibolu şibh-i cezîresine i‘zâm edilemez mi? Vâkı‘a bunca
müddet geçdikden sonra böyle bir emrin kuvveden fi‘ile çıkarılması gâyet müşkil olduğunu bilirim. Fakat bu husûsda, milletdaşlarımıza yardım etmek çârelerini bulur iseniz, minnetdârların
adedi pek çok olacakdır.
Bu bâbdaki masârıfın te’diyesini, alâkadârânın der‘uhde edeceğini zannederim.
Çanakkale Grubu Kumandanlığı
Erkân-ı Harbiyesi
Aded
Şube:1
Numara: 4/1780
Umumî: 4581

**

12-12-[1]331
Dersaadet'de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâseti'ne
7-12-[1]331 tarih ve 889/4737 numaralı tahrîrât-ı vâlâları cevâbıdır:
Maktûl düşen İngiliz ve Fransız zâbıtân ve neferatı defin edilmiş olduğundan beyne'l-milel
Salîb-i Ahmer Cemiyeti'nin arzusunu yerine getirmek mümkün değildir. Ma‘ahâzâ mukaddemâ
maktûl düşerek kendileri tarafından defin edilip üzerlerine hüviyetlerini müş‘ir olmak üzere yazılan kitabelerin ve ale'l-umûm mezarların muhâfaza edilmekde olduğunu arz eylerim.
Çanakkale Grubu Kumandanı
Mirlivâ
(İmza)
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Ottoman Red Crescent Officers carrying injured soldiers in Gallipoli War -1915 (TBMM Archives)
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Bugün gelen 46 esirle beraber Müslüman esirlerin mevcudunun 189'a ulaştığı, bunlardan
sadece ikisinin adi hastalık dolayısıyla Cerrahpaşa Hastanesi'nde yattığı, diğerlerinin ise sağlık
durumlarının iyi olduğu.
26 Şubat 1916 / 13 Şubat 1331

That the number of Muslim prisoners of war amounted to189, with the 46 new-coming prisoners,
and that only two of them were receiving medical treatment at Cerrahpasa Hospital due to an
ordinary disease, and that the health condition of the others is fine.
26 February 1916 / 13 February 1331

 أسيرا يرقد اثنان منهم فقط في مستشفى جرّاح باشا لمعالجتهما189  أسيرا اليوم ارتفع عدد األسرى المسلمين إلى46 مع قدوم
.من أمراض اعتيادية أما الباقون فيتمتعون بصحة جيدة
۱۳۳۱  شباط/  فبراير۱۳ / 1916 فبراير/ شباط26

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Muhteremesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri!
Yeniden kırk altı üsera-yı İslâmiye vürud etmişdir. Bu günün mevcûdu eskilerle beraber
yüz seksen dokuza bâliğ olmuşdur. Bunlardan yalnız ikisinin emrâz-ı âdiyeden Cerrahpaşa Hastahânesi'nde yatmakta olduğu ve diğerlerinin ahvâl-i sıhhiyeleri berkemâl bulunduğu arz olunur
efendim hazretleri.
13 Şubat 1331
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Üserâ-yı İslamiye Sertabâbeti Nâmına
Nuri Bey

Kızılay Arşivi, No: 282/45
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Müslüman esirlerden 182'sinin sevk edildiği, yeni gelen altmış esir olduğu, eskiden kalanlarla
beraber toplam 66 esir bulunduğu ve bunlardan bir tanesinin Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi
altında olduğu.
4 Mart 1916 / 20 Şubat 1331

That 182 of Muslim prisoners of war had been dispatched, and that there are 60 new-coming
prisoners, and that there are 66 prisoners at the total, and that one of them is receiving medical
treatment at Cerrahpasa Hospital.
4 March 1916 / 20 February 1331

 أسيرا يخضع أحدهم للعالج في66  أسيرا جديدا ليصل عددهم مع األسرى السابقين إلى60  أسيرا مسلما ووصول182 نقل
.مستشفى جرّاح باشا
۱۳۳۱  شباط/  فبراير۲۰ / 1916 مارس/ آذار4

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Vekâlet-i Muhteremesine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri!
Üserâ-yı İslamiye'den yüz seksen ikisi sevk olunmuşlardır. Yeniden altmış esir vürûd etmişdir. Karargâhdaki üserâ-yı mevcûde biri emrâz-ı âdiyeden Cerrahpaşa Hastahânesi'nde olmak
üzere eskiden kalan altı neferle berâber altmış altı olduğu ve sıhhat-i umûmiyenin berkemâl bulunduğu arz olunur efendim hazretleri
20 Şubat sene 1331
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Üserâ-yı İslâmiye Sertabâbeti Nâmına
Nuri Bey
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Tıp Fakültesi üçüncü sınıf ile son sınıf talebelerinden bazılarına tunçtan imal edilmiş Hilâl-i
Ahmer Madalyası verilmesine dair irade-yi seniyye suretinin takdim kılındığı.
Nisan 1916 / Cemâziye'l-âhir 1334 / Nisan 1332

That the copy of Imperial Decree, with regards to granting Ottoman Red Crescent Bronze Medal
to the third-grade Medicine School students and some of the final class students, was presented.
16 April 1916 / Jumada al-Ahir 1334/April 1332

تقديم نسخة من المرسوم السلطاني حول منح أوسمة الهالل األحمر البرونزية إلى بعض طلبة السنة الثالثة والسنة األخيرة في
.كلية الطب
۱۳۳۲  نيسان/  أبريل/ ۱۳۳٤  جمادى اآلخر/ 1916 أبريل/نيسان

Bâb-ı Alî
Teşrîfât-ı Umûmiye Dâiresi
114
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sânîliği Cânib-i Vâlâsı'na
4 Nisan sene [1]332 tarih ve yetmiş bir numaralı tezkire-i behiyyeleriyle taltîfleri inhâ olunan Tıp Fakültesi müntehâ ve üçüncü sınıflar talebesinden ba‘zı efendilere Tunç Hilâl-i Ahmer
madalyaları i‘tâsı hakkında şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhînin sûret-i musaddakası leffen irsâl kılınmış olmağla ol bâbda emr ve irâde efendimindir.
Fî Cemâziye'l-âhire sene [1]334 –Nisan sene [1]332
Teşrîfât Müdür-i Umûmîsi Nâmına
Teşrîfât Müdürü
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 168/68

265

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

91

266

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Konya ve civarından satın aldığı ve Konya vilayetince el konulan
zahirenin cemiyete teslim edilmesi.
18 Haziran 1916 / 5 Haziran 1332

That the store of grains which were bought by Ottoman Red Crescent Society near Konya and
then confiscated by Konya Province, to be returned to the Association.
18 June 1916 / 5 June 1332

.تسليم جمعية الهالل األحمر الحبوب التي كانت قد اشترتها من قونيا وما حولها والتي صادرتها والية قونيا
۱۳۳۲  حزيران/  يونيو٥ / ۱۹۱٦  حزيران/  يونيو۱۸

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi
Konya Vilâyeti'nden Dahiliye Nezâreti'ne Çekilip Nezâretden Hilâl-i Ahmer'e Muhavvel
Telgrafa Kâtib-i Umûmîlikden Zeylen Verilen Cevâb Sûretidir:
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin ihtiyâcına binâen Konya ve civârında mübâya‘a eylediği buğday kısmen Sarayini ve kısmen de Konya istasyonunda mazbût ve mahfûz ve her dürlü te’sîrât-ı
ceviyeden masûn ve mahsûsan istihzâr edilmiş anbarlarda mevzû‘ olup ayrıca me’mûrîn-i mahsûsanın taht-ı muhâfazasında bulunmağla mezkûr zahîrenin hangar altında te’sîrât-ı ceviyeye
ma‘ruz kalarak telef olmuş olması tamâmıyla gayr-ı vâriddir.
İş‘âr-ı ahîre kadar zahîre sevki için teşebbüsâtda bulunulmamasının me’mûrlarımıza tebliğ
edilmiş olması o sıralarda Hilâl-i Ahmer'e âit vagonlara Haydarpaşa'da cihet-i askeriyece vaz‘-ı
yed edilmiş olmasından münba‘isdir. Bundan başka makâm-ı vilâyetçe cem‘iyetimize gösterilmiş
olduğu ileri sürülen suhûletler dahi hayâlî olup müşârun-ileyh cem‘iyyetimizi zahîre iştirâsı için
vesâit-i nakliyesi olmayan ve Koçhisar ve Aksaray gibi istasyonlara dört beş gün mesâfede bulunan nakil meselesi pek güç uzak köy ve kasabalara gitmeğe mecbûr etmişdir ki buralarda suhûlet
yerine adem-i imkâna karîb güçlük görülmüş ve ancak Hilâl-i Ahmer me’mûrlarının fevka'l-âde
sa‘y ve gayretleri te’sîriyle iştirâ olunan zahîreler istasyonlara kadar getirilebilmişdir.
Cem‘iyetimize levâzım idâresince verilen vagonlar çok def‘a takliyât-ı askeriyenin müsâ‘adesine göre ve zuhûr eden fırsatda ânî olarak verilmekde olduğundan bu bâbda bir vesîka ibrâzı
mümkün olmamakla berâber makâm-ı vilâyetin cihet-i askeriyeye mu‘âvenet-i dâimede bulunan
cem‘iyetimizden bu yolda vesîka talebinde bulunmağa ne dereceye kadar salâhiyetdâr olduğu
bizce meşkûkdur. Her hâlde bundan bir müddet sonra şiddetle muhtâc olduğumuz bu zahîrelerin
nakli taht-ı te’mîne alınacağı şüphesiz idi.
Bütün bu delâil isbât ediyor ki vâli bey efendi cem‘iyyetin zehâirine fuzûlî olarak vaz‘-ı
yed etmiş ve Konya ve civârında biraz uzak köy ve kasabalarda el-ân birçok zehâir tahte't-türâb
mevzû‘ ve medfûn oldukları hâlde bunları getirtmekde müşkilâtdan ihtirâzen kolayca ve zahmetsizce iş görmüş olmak kasdıyla Hilâl-i Ahmer buğdaylarını almakdan men‘-i nefs edememişdir.
Halbuki makâm-ı vilâyetçe cem‘iyyetin elinden alınmış olan bu zahîre esâsen nezâret-i celîlelerinin delâlet ve tensîbiyle Adapazarı ve civârı ahâlîsinden alınan tohumluk mısır mukâbili olarak
267
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cem‘iyetçe ahâlîye karşı i‘tâsı ta‘ahhüd edilmiş mevâddan ibâret olup bunların ahâlî-i mezkûreye
tevzî‘ edilmesi ve mahzende telef edilmiş olması da cem‘iyyetimiz için ayrıca mühim ve ma‘nevî
bir ziyân ve zarardır.
Hülâsa vâlî bey efendinin telgrafnâme-i cevâbîsindeki bütün müdde‘ayât kısmen hilâf-ı
vâki‘ şeylerden ve kısmen te’vîlen inhirâf edilmiş haksızlıklardan ibâret olduğu vâreste-i isbât
olmağla almış olduğu buğdayın bilâ ifâte-i zamân i‘âde eylemesi husûsunun müşârunileyhe emir
ve tebliğ edilmesi kemâl-i ehemmiyetle müsterhamdır efendim.
Fî 5-4-[13]32
Doktor Adnan

Kızılay Arşivi, No: 179/19
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Çanakkale Savaşı’nda Yaralı Taşıyan Osmanlı Hilal-i Ahmer Görevlileri -1915 (TBMM Arşivi)
Ottoman Red Crescent Officers carrying injured soldiers in Gallipoli War -1915 (TBMM Archives)
( (أرشيف البرلمان التركي1915 موظفو الهالل األحمر العثماني أثناء نقلهم جرحى من جبهة تشاناق قلعة
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Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti azasından Veznedar Keresteciyan Efendi'nin Muharebe Gümüş
Liyakat madalyası ile taltif edilmesi.
2 Mayıs 1916 / 29 Cemâziye'l-âhir 1334 / 19 Nisan 1332

Rewarding Treasurer Keresteciyan Efendi, who is one of the members of Ottoman Red Crescent
Society, with Silver Battle Order of Merit.
2 May 1916 / 29 Jumada al-Ahir 1334 / April 1332

.منح كريستيجيان أفندي أمين الصندوق وأحد أعضاء جمعية الهالل األحمر العثماني وسام االستحقاق الحربي الفضي
۱۳۳۲  نيسان/ أبريل۱۹ / ۱۳۳٤  جمادى اآلخر۲۹ / 1916 مايو/ أيار2

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
3241/9
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti a‘zâsından Veznedâr Keresteciyan Efendi'nin muhârebe gümüş liyâkat madalyasıyla taltîfi husûsuna irâde-i seniyye-i Hazret-i Pâdişâhî şeref-sudûr
buyurulduğu Harbiye Nezâreti'nden bildirilmiş ve mezkûr madalya ile berât-ı âlîsi leffen savb-ı
âlîlerine irsâl kılınmışdır. Ol bâbda irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 29 Cemâziye'l-âhir sene 1334 ve fî 19 Nisan sene 1332
Dahiliye Nâzırı Nâmına
Müsteşar Vekîli
Subhi

Kızılay Arşivi, No: 545/3
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Arjantin'in Mendoza eyaletinde yaşayan Suriyeli Museviler tarafından, Mendoza'daki Almanya
Konsolosunun önderliğinde, Osmanlı Hilal-i Ahmer cemiyeti menfaatine sinema ve tiyatro
oyunları tertip ettikleri, elde edilen paranın Deutsche Bank aracılıyla takdim olunduğu.
13 Mayıs 1916 / 30 Nisan 1332

That movies and theatre plays were organized by Syrian Hebrews living in Argentina Mendoza, on
behalf of Ottoman Red Crescent Society under the leadership of German Consulate in Mendoza,
and that the money collected was presented through Deutsche Bank.
13 May 1916 / 30 April 1332

إقامة السوريين اليهود القاطنين في والية ميندوزا األرجنتينية عروضا مسرحية وسينمائية تحت رعاية القنصلية األلمانية في
.Deutsche Bank الوالية لصالح جمعية الهالل األحمر العثماني وإرسال ريع هذه العروض عبر
۱۳۳۲  نيسان/  أبريل۳۰ / 1916 مايو/ أيار13

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı İdâriye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Umûr-ı İdâriye Kalemi
78-82118
Hülâsa: İ‘âne irsâline dâir
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim!
Arjantin'de "Mendoza" eyâletinde mukîm Suriyeli Mûsevîler tarafından 20 Kânûn-ı evvel
915 tarihinde Mendoza'daki Almanya Konsolosunun riyâset-i fahriyesi tahtında Osmanlı Hilâl-i
Ahmer menfa‘atine sinema ve tiyatro oyunları tertîb edilerek cem‘ olunan üç yüz on beş Arjantin
dolarının mukâbili olan 698,55 markdan vukû‘a gelecek masârıf bi't-tenzîl mütebâkîsi tesviye
edilmek üzere "Deutsche Obreze Eyşe" bankasına teslîmen gönderildiği ve i‘âne cemiyetinin müşevvik ve mürettiblerine beyân-ı teşekkür edildiği Bounes Aires Başşehbenderliği Vekâleti'nden
iş‘âr edilmişdir.
Meblağ-ı mezbûrun bi'l-vürûd Deutsche Bank tarafından 26 Şubat sene 916 tarihinde cem‘iyet-i muhteremeye teslîm edilmiş olduğu bank-ı mezkûr ile cereyân eden muhâbere netîcesinden
anlaşılmakla makbûzunun imlâ ve isrâsına himmet buyurulması bâbında irâde efendimindir.
Fî 30 Nisan sene [1]332
Hâriciye Nâzırı Nâmına
Umûr-ı İdâriye Müdür-i Umûmîsi
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 398/183
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Kemah Hilâl-i Ahmer Hastanesi Baştabibi Burhaneddin Bey'in hastanenin işleyişi ve giren çıkan
yaralı ve hastaların miktarına ve bazı mütalaalarına dair tanzim ettiği rapor.
17 Mayıs 1916 / 4 Nisan 1332

The report, formed by Head Surgeon Burhaneddin Bey, concerning the activities of Kemah
Ottoman Red Crescent Hospital and the number of injured and diseased people and his analyses.
17 May 1916 / 4 Nisan 1332

تقرير كبير أطباء مستشفى الهالل األحمر في كيماه برهان الدين بيك حول سير عمل المستشفى وعدد الجرحى والمرضى الذين
.دخلوا إليه وخرجوا منه وبعض المالحظات
۱۳۳۲  نيسان/  أبريل٤ / ۱۹۱٦  أيار/  مايو۱۷

Numara: 243
Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Reis Paşa Hazretleri:
Fî 4 Nisan 332 tarihli ve yüz on beş numaralı arîza-i âcizâneme zeyldir.
Bâlada târîh ve numara ile arz olunduğu üzere Mart'dan Nisan'a kadar devir olunan hastagân adedi dört yüz kırk dörtdür.
Nisan ibtidâsından gâyesine kadar hastagân adedi günden güne tezâyüd ederek bin iki yüz
on yediye bâliğ olmuş ve bunlardan merbûtan takdîm kılınan cedvel mûcebince kırk dokuz vefât
iki yüz on taburcu, kırk dokuz nefer tebdîl-i havâ ve menzil müfettişliğinden hastahâneye yeniden
Erzincan'dan hasta gönderileceğinden mevcûd hastagânın geriye sevk edilmesi emir olunmağla
üç yüz doksan bir nefer dahi bakiye-i tedâvîlerini ikmâl etmek üzere Harput Hastahânelerine
i‘zâm kılınmış ve Mayıs ayına beş yüz yirmi hasta devir olunmuşdur.
Bu bâbda daha ziyâde tafsîlât ve îzâhâtı mutazammın bir aded harb istatistik cedveli ile bir
de vefeyâtı gösterir cedvel melfûfen takdîm kılınmışdır.
Nisan ayına devir olunan elli bir bin yüz kırk yedi guruş yirmi altı para evvelce i‘âne veren zevâtın esâmîsini mübeyyin takdîm kılınan cedvellerde gösterildiği üzere altı bin dokuz yüz
altmış guruş yirmi para ve adem-i lüzûmuna mebnî furuht edilen kısrak bedeli iki bin sekiz yüz
guruş ki cem‘an yekûn altmış bin dokuz yüz on dört guruş on altı paraya bâliğ olmuş ve mütekaddem vesâik mûcebince Nisan'da vukû‘ bulan sarfiyât elli iki bin altmış sekiz guruş on beş para
bi't-tenzîl el-yevm kasa mevcûdu sekiz bin sekiz yüz kırk altı guruş bir para kaldığı anlaşılıyor.
Ve fî 3 Mayıs 332 tarihinde makâm-ı âlîlerinden gönderilen iki yüz lira ile berâber yirmi sekiz bin
sekiz yüz kırk altı guruş bir para kasada mevcûd olduğu tezâhür ediyor.
Kemah'da en mühim masârıfdan ma‘dûd olan ekmek ve et olup ekmeğin hâricden kıyye
hesâbıyla satın alınmakda iken ma‘rûz kaldığımız müşkilâta binâen un veyâ buğdayın fî-i mîrîsiyle menzilden alınması daha muvâfık görülerek menzil müfettişliğine vukû‘ bulan mürâca‘atım
üzerine Kemah nokta anbarından lüzumu kadar buğday veya un verilmesine müsâ‘ade istihsâl
edilmiş ve yüz kıyye buğdaya yüz on kıyye ekmek alınması belediyenin karârına iktirân etdirilmiş
ve ol sûretle ekmek daha kolayca tedârik edilmekdedir. İşte Nisan ibtidâsından on altısına kadar
hâricden mübâya‘a sûretiyle ekmek alınmış ve târîh-i mezkûrdan i‘tibâren ma‘rûzât-ı sâbıka dâi275
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resinde hareket olunmakdadır. On altı günlük ekmek bedeli olan altı bin üç yüz seksen iki guruş
otuz altı para kasa mevcûdunun adem-i kifâyesine mebnî me’mûrîn ve müstahdemînin Nisan
ma‘aşlarıyla berâber te’diye edilememiş ve postaya tevdî‘ edildiği iş‘ar buyurulan üç yüz liranın
vürûduna ta‘lîk edilmişdir.
İdâre me’mûru İhsan Efendi'nin makâm-ı âlîlerine keşîde etdiği me’zûniyet telgrafının
emr-i cevâbîsini beklemeksizin vukû‘ bulan ısrâr ve ibrâma rağmen fî 2 Mayıs 322 tarihinde
hareket etmişdir. Yalnız mûmâileyhin Nisan ma‘aşı ile harcırahı verilerek vermiş olduğu senedler
manzûr-ı âlîleri buyurulmak üzere melfûfen takdîm kılınmışdır. Mûmâileyh nihayet Haziran haftasında İstanbul'dan hareket etmediği sûretde buraların meşâk ve mezâhimine mütahammil fa‘âl
yalnız ayyaş ve vehhâm olmayan diğer bir idâre me’mûrunun i‘zâmı ve şu evsâfı hâiz olmayan
idâre me’mûrunun buralarda îfâ-yı vazîfe edemeyeceğinden gönderilmemesi müsterhamdır.

Kızılay Arşivi, No: 633/21
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Filistin Cephesi’nde (Hafir) Osmanlı Hilal-i Ahmer Sahra Hastanesi - 1916 (Kızılay Arşivi)
Ottoman Red Crescent Field Hospital in Palestine Frontline (Hafir) - 1916 (Red Crescent Archive)
( (أرشيف الهالل األحمر1916 - ) جبهة فلسطين (حفير- مستشفى الهالل األحمر العثماني في الصحراء
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Kemah Hilal-i Ahmer Hastanesi’nin Kayseri'ye nakil hazırlıklarının tamamlandığı, erzak ve
eşyaların devir muamelesinin yapıldığı ve hastaneyi teftiş eden müfettişin hastanenin idare ve
düzeninden memnun kaldığı.
22 Mayıs 1916 / 9 Mayıs 1332

That the preparations to transport Kemah Ottoman Red Crescent Hospital has been completed,
that transfer transactions of items and supplies have been made and that inspector, who inspected
the hospital, was pleased by the management and order of the hospital.
22 May 1916 / 9 May 1332

إتمام استعدادات نقل مستشفى الهالل األحمر في كيماه إلى قيصري وإجراء معاملة تحويل ملكية المواد الغذائية وأغراض
. وإعراب المفتش الذي زار المستشفى عن امتنانه من إدارتها وتنظيمها،المستشفى
۱۳۳۲  أيار/  مايو٩ / 1916 مايو/ أيار22

Taht-ı Himaye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Kemah Hastahânesi
Aded: 273
Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Reis Paşa Hazretleri!
Gerek taraf-ı âlîlerinden ve gerek ordudan mevrûd emr-i telgrâfîler üzerine hastahânemizin
Kayseri'ye nakil hazırlıklarını ikmâl ettik. Ber-mûceb-i emr erzâkı Erzincan'daki hastahânemize
ve eşyâsı da Kemah'daki bizim işgâl ettiğimiz binâda ya‘ni bizi istihlâf eden hastahâne heyetine
devir ve teslim ile işgâl ediliyor.
Dünkü gün menzil müfettişi bey efendi geldiler. Hastahânemizde intizâm ve mükemmeliyeti takdîren birçok iltifât-ı takdîriye ile sizleri tatyîb ve hastahânedeki her üç tabibin ve bir
inzibât zâbitinin harb madalyalarıyla taltîflerini ve hastahânedeki intizâmı kumandan paşa hazretlerine bâ-telgraf yazdılar.
Bi-mennihî te‘âlâ bu hafta zarfında eşyâ ve erzâkın mu‘âmele-i devriyesini bi'l-îfâ her iki
tarafdan alınacak makbuzları bi'l-âhire makâm-ı âlîlerine arz ve takdîm ve ayrıca yevm-i hareketimiz hakkında dahi bâ-telgraf arz-ı ma‘lûmât edileceği ma‘rûzdur efendim hazretleri
Fî 9 Mayıs sene [1]332
Kemah Hilâl-i Ahmer Hastahânesi
Sertabîbi
Burhaneddin

Kızılay Arşivi, No: 633/23
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Erzurum Hastanesi’nde fahri hemşire olarak görev yapan Reyhan
Kamil hanımın hastanedeki hizmetleri nedeniyle Ordu Kumandanlığı’nca ilk defa olarak harp
madalyası ile taltif olunduğu, Reyhan Kamil hanımın, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nce de Gümüş
Hilal-i Ahmer Madalyası ile taltif olunmasının istendiği.
31 Mayıs 1916 / 18 Mayıs 1332

That Reyhan Kamil Hanim, who was working as a voluntary nurse at the Erzurum Hospital of
Ottoman Red Crescent Society, was initially rewarded with War Medal for her services at the
hospital by Military Command Office, and that it is requested that Reyhan Kamil Hanim to be
rewarded with Silver Ottoman Red Crescent Medal by Ottoman Red Crescent Society.
31 May 1916 / 18 May 1332

منح قيادة أركان الجيش الممرضة الفخرية العاملة في مستشفى جمعية الهالل األحمر في أرضروم ريحان كامل وألول مرة
 ورغبة الهالل األحمر أيضا بمنح الممرضة المذكورة وسام الهالل األحمر،وساما حربيا نظرا للخدمات التي قدمتها للمستشفى
.الفضي
۱۳۳۲  أيار/  مايو۱٨ / 1916 مايو/ أيار31

Erzincan
18-3-[13]32
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Hastahânemizin fahrî ser-hemşîresi Reyhan Kamil bint-i Tayyib Bey'in hastahânenin nezâfet ve tahâret ve bi'l-hassâ hasta bakıcılığı vezâifinde fedâkârâne sa‘y ve gayreti nezd-i kumandânîde mazhar-ı taltif görülerek ülkemizde ilk defa olmak üzere bu kere bir kıt‘a Harb Madalyası ile taltîf buyurulmuş olduğundan hânım-ı mûmâileyhânın ibrâz etmiş olduğu fedâkârâne
hidemâtın Hilâl-i Ahmer Cemiyetince bir nişâne-i takdîrî olmak üzere bir kıt‘a Gümüş Hilal-i
Ahmer Madalyası ile taltif buyurulmasını istirhâm eylerim ve bu vesîle ile de arz-ı ihtirâm eylerim efendim hazretleri.
Erzincan'da Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Erzurum Hastahânesi Sertabîbi Üçüncü Ordu
Sıhhıye Reisi Vekîli
Doktor Server Kamil

Kızılay Arşivi, No: 325/163
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Harbin ve askeri nakliyatın büyük bir kısmı Anadolu'ya intikal ettiğinden, şimendüfer
güzergahlarıyla menzillerden her gün geçmekte olan asker, subay ve yaralılar için Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'nce menzil ve istasyonlarda birer çayhane oluşturulması.
15 Haziran 1916 / 2 Haziran 1332

That since most of the military transportation has been reverted to Anatolia, it is requested that
a tea house to be constructed by Ottoman Red Cross Association at each station and destination
station for the soldiers, officers and injured people, who pass through train route every day.
15 June 1916 / 2 June 1332

إقامة جمعية الهالل األحمر مقاهي في جميع أماكن االستراحة والمحطات لخدمة الجنود والضباط والجرحى الذين يمرون منها
.يوميا عبر طريق السكة الحديدية نظرا إلى انتقال المعارك وجزء كبير من القوات العسكرية إلى األناضول
۱۳۳۲  حزيران/  يونيو۲ / ۱۹۱٦  حزيران/  يونيو۱٥

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 7
Numara: 272
İstanbul, 1-4-1332
Saadetlü efendim hazretleri
Harekât-ı harbiyenin ve nakliyât-ı askeriyenin mühim kısmı Anadolu'ya intikal ve şimendüferler güzergâhıyla menzil hutûtundan her gün birçok kıta‘at ve zu‘afâ geçmekde olduğundan
bu hutût üzerinde merbûtan mütekaddem krokide irâe olunan mahallerde asker mecrûh ve zu‘afâ
için birer çayhâne merkezinin te’sîsi ehem ve elzem görülmekdedir. Cemiyet-i aliyyelerince bu
teşkilâtın der‘uhde buyurulması ordu için şimdiye kadar ibraz buyurulan teshilata zamîmeten
pek kıymetdâr bir mu‘âvenet olacağı beyânıyla te’yîd-i hürmet olunur. Ol babda irâde efendim
hazretlerinindir.
Aslına Mutâbıkdır. Fî 28 Temmuz [1]333
(Mühür)
Karargâh-ı Umûmî Sahra Sıhhiye Müfettişliği
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Osmanlı Donanması'nın motorbot çarkçılarından olup İngilizler tarafından yaralı olarak esir
edilmiş olan Mülazim-i Evvel Şevket Efendi'nin iyi tedavi edilmemesi nedeniyle önce ayağı
kesilmiş ve daha sonra da vefat ettiği haberi alınmış olduğundan, İngiltere nezdinde girişimlerde
bulunarak Osmanlı esirlerine insanca muamele edilmesinin temin edilmesi.
13 Temmuz 1916 / 30 Haziran 1332

Since there are news with regards to the death of the Third Lieutenant Sevket Efendi, who was
one of the motorboat mechanics in Ottoman Navy and captured by English forces in an injured
condition, and lost his leg and eventually died due to lack of medical treatment, that it should be
warranted that Ottoman prisoners of war are treated in a humanitarian matter by taking steps in
that direction in the presence of England.
13 July 1916 / 30 June 1332

إطالق المبادرات الالزمة لدى بريطانيا من أجل ضمان معاملة األسرى العثمانيين معاملة إنسانية بعد تلقي نبأ وفاة المالزم أول
وميكانيكيي الزوارق اآللية في البحرية العثمانية شوكت أفندي الذي أسره اإلنكليز جريحا وبترت ساقه لعدم تلقيه الرعاية الطبية
.الالزمة
۱۳۳۲  حزيران/  يونيو۳۰ / 1916 يوليو/ تموز13

Harbiye Nezâreti
Mu‘âmelât-ı Zâtiye Müdîriyeti
İstihbârât Kalemi
3350
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi'ne
Donanma-yı Osmânî motorbot çarhçılarından olup İngilizler tarafından mecrûh olarak
dûçâr-ı esâret edilmiş olan Mülâzim-i Evvel Şevket Efendi b. İbrahim'in fî 9 Kânûn-ı evvel sene
[13]31 tarihinde vefât etmiş olduğu mukaddemâ Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden mevrûd ve İngiltere'deki üserâ-yı Osmâniyeye âid olan listede bildirilmiş idi. Hâlbuki mûmâileyhin ayağından mecrûh olarak kurtarılmış ve Basra'da taht-ı tedâvîye alınmış olduğu hâlde bi'l-âhire görülen lüzûm üzerine mezkûr ayağı kat‘ edilerek Basra'nın esnâ-yı tahliyesinde hastahânedeki ağır
mecrûhîn ile berâber esâreten Hindistan'ın Yuta şehrine nakil edildiği ve orada cerîhasının hüsn
sûretle tedâvî edilmeyerek kangren olmasından dolayı vefât eylediği muahharen istihbâr kılınmış
ve ma‘ahâzâ İngiltere'de ve İngiltere'nin aksâm-ı sâiresinde bulunan mecrûh üserâmız beynindeki
vefeyâtın kesreti kendilerinin lâyıkıyla tedâvî edilmemelerinden ileri geldiği anlaşılıp şu hâlin
devâmı ise nazar-ı musâmaha ile görülemeyeceği derkâr bulunmuş olmasına mebnî hükûmet-i
mezkûre nezdinde bu bâbda teşebbüsât-ı müsmirede bulunularak üserâmızın mukteziyât-ı insâniye dâiresinde mu‘âmele görmesi ve ale'l-husûs her vechile şâyân-ı mu‘âvenet ve himâye olan
mecrûhîn ile hastagânın îcâbât-ı tıbbiye ve sıhhiyeye tevfîkan tedâvî edilmesi esbâbının istikmâli
nezâret-i müşârunileyhâya yazılmış olduğuna ma‘lûmât husûlü mütemennâdır.
Fî 30 Haziran sene [1]332
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Rusya ve İngiltere'de bulunan Osmanlı esirlerinin kaldıkları karargahların ziyaret ve teftiş
ettirilmesi şartıyla Kızılhaç'ın Cenevre'deki merkezinden gönderilecek tarafsız bir heyete İstanbul,
Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat ve Kastamonu'daki esir karargahlarının
ziyaret ettirilebileceği, harbin devam etmesi nedeniyle Sivas, Bilemedik, Resülayn ve Musul
karargahlarının ise ziyaret ettirilmeyeceği.
15 Temmuz 1916 (Tahmini?) / 2 Temmuz 1332

That it is agreed for a non-party commission, which was sent by Red Cross Centre in Geneva,
to visit prisoner camps in Istanbul, Bursa, Eskisehir, Kutahya, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat
and Kastamonu on the condition that the camps, where Ottoman soldiers are held as prisoners
in Russia and England, to be visited and inspected as well, and that it is not possible for the
commission to visit the camps in Sivas, Bilemedik, Resulayn and Musul since the battle is ongoing
in those places.
15 July 1916 (Estimated?) / 2 July 1332

إمكانية زيارة وفد محايد من مقر الصليب األحمر في جنيف مقار احتجاز األسرى في كل من إسطنبول وبورصة وإيسكي شهير
وكوتاهيا وأفيون كاراحيصار وقونية ويوزغات وقسطمونو مقابل السماح بزيارة وتفتيش مقار احتجاز األسرى العثمانيين في
 مع عدم إمكانية زيارة وفد الصليب األحمر مقار احتجاز األسرى في سيواس وبيليميديك وريسوليان والموصل،روسيا وبريطانيا
.بسبب استمرار الحرب فيها
۱۳۳۲  تموز/  يوليو۲ / ) (تقريبي؟1916  يوليو/ تموز15

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 6
Numara: 4143/4253
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Fî 2 Temmuz sene [13]32 târihli tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır.
Aynı zamanda Rusya ve İngiltere'de bulunan Osmanlı üserâ-yı harbleriyle karârgâhları
ziyâret ve teftîş edilmek şartıyla Salîb-i Ahmer'in Cenevre'deki merkez-i umûmîsinden i‘zâm kılınacak bî-taraf bir heyet Dersaadet, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisârı, Konya, Yozgad,
Kastamonu üserâ karargâhlarında mevcûd milel-i muhtelifeye mensûb üserânın ziyâret etdirilmesi ve vaz‘iyet-i hâzıra-i harbiye dolayısı ile Sivas, Bilemedik, Resülayn, Musul üserâ karargâhlarının mezkûr heyete irâe etdirilmemesi münâsib görülmüş olmağla ol vechile iktizâsının îfâ
buyurulması mütemennâdır.
Başkumandan Vekîli
Enver

Cevab, fi 13.6.[1] 332
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Thatmyo'daki Türk esirlerinden 105. Alay 3. Tabur üsteğmeni Osman Çelebi'nin mektubu.
1 Ağustos 1916 / 19 Temmuz 1332

The letter written by 105th Regiment 3rd Battalion First Lieutenant Osman Celebi, who was a
Turkish Prisoner of War at Thatmyo.
1 August 1916 / 19 July 1332

. عثمان شلبي أحد األسرى األتراك في تهاتميو105 رسالة مالزم أول الكتيبة الثالثة للفوج
۱۳۳۲  تموز/  يوليو۱۹ / 1916 أغسطس/ آب1

Thatmyo'da Türk Üserâ Karargâhından
19/5/[1]332
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi
2688
Göndermiş olduğunuz mektûbu aldım. Türkiye'den ilk gelen mektûbum olduğu bi'l-hâssa
mektûb üzerindeki kırmızı hilali gördüğüm vakit biraz teselli olarak mu‘azzez hilâli öpdüm. Hayatda olduğuma memleketimin ma‘lûmâtı olduğunu anlıyorum, yalnız adresin mufassal olmadığı
için mektûbun kimin tarafından geldiğini ve beni nereden ve kimin tavsiyesiyle yazıldığını anlayamadım.
Asker kardeşlerimizden Doktor Yüzbaşı Nuri Efendi'nin bundan iki mâh mukaddem mübâdele-i üserâ miyânında yurdumuza i‘âde edildiğini yazmakla kesb-i memnûniyet eyler ve sizi
tebrîk ederim.
105. Alay 3.Tabur Mülâzim-i Sânisi
Osman Çelebi
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İngiliz esirleri ile mübadele edilen subayların verdiği ifadelere göre, İngilizlerin Hind Çini'ne
sevkettikleri esirleri, gemilerin ambarlarına doldurarak gıdasız, havasız, hastaları ilaçsız
bıraktıkları, kalp hastası olan Fırka Kumandanı Subhi Bey'in başka bir yere nakli talebini kabul
etmeyerek, ölümüne sebep oldukları anlaşıldığından, İngilizlerin esirlere yaptıkları kötü muamele
devam ederse mecburen mukabelede bulunacağımızın İngiliz Kızılhaç Cemiyetine tebliğ edilmesi.
29 Ağustos 1916 / 16 Ağustos 1332

That according to the statements given by the military officers who were bartered with English
prisoners, it is claimed that English authorities put the prisoners of war, who were being transported
to Indochina, in the hatches of the ships without access to food, air and medicine, and that they
did not approve the request of Legion Commander Subhi Bey, who had a heart disease, to being
transported to another place and caused his death, and it should be announced to English Red
Cross Association that if such a terrible treatment is carried on by English authorities, that would
make retaliatory actions necessary.
29 August 1916 / 16 August 1332

طبقا إلفادات الضباط الذين تمت مبادلتهم بأسرى بريطانيين فإن اإلنكليز يرسلون األسرى إلى الهند الصينية عبر السفن في عنابر
 ونظرا إلى أنه تبين أن اإلنكليز تسببوا في وفاة قائد الفرقة صبحي بيك،مكتظة بال غذاء أو هواء ودون تقديم الدواء لمرضاهم
الذي يعاني من مرض في القلب لرفض طلب نقله إلى مكان آخر فقد تم إبالغ جمعية الصليب األحمر البريطانية بأنه في حال
.واصل اإلنكليز معاملتهم السيئة لألسرى فإننا سنضطر مجبرين إلى الرد بالمعاملة بالمثل
۱۳۳۲  آب/  أغسطس۱٦ / 1916 أغسطس/ آب29

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 29607/7719
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâseti'ne
İngilizlerin üserâmıza tatbîk etdikleri mu‘âmelât-ı gayr-ı lâyıkaya dâir avdet eden ve İngiliz
üserâsıyla mübâdele edilen zâbıtânımızın verdikleri ifâdâta nazaran Hind Çini'ye üserâ efrâdımızı
sevk eden vapurların anbarlarına doldurularak gıdasız, havasız ve hastalar ilaçsız bırakıldığı ve
bu sûretle birçok vefeyât vukû‘ bulduğu ve efrâddan ba‘zılarını vapur direğine bağlayarak dövdükleri ve bir zâbit vurdukları, zâbıtânı tel örgüsüyle muhât ve pis mahallere ikâme etdikleri ve
kalb hastalığına binâen münâsib bir mahalle naklini istirhâm eden Fırka Kumandanı Subhi Bey'in
bu mürâca‘atı is‘âf olunmayarak bi'n-netîce kalbe dûçâr ve mevtine sebebiyet verdikleri, zâbıtâna Çanakkale'nin tahliyesine kadar ma‘aş i‘tâsından imtinâ‘ etdikleri ve bi'l-umûm me’mûrîn-i
mülkiyeye yalnız bir nefer ta‘yîni vermekle iktifâ etdikleri anlaşılmışdır. İngilizlerin üserâmıza
revâ gördükleri işbu ahvâl-i müessifeden dolayı îcâb edenlerin nazar-ı dikkati celb edilmesi ve
şiddetle protesto edilmekle berâber bu hâlin devamı takdîrinde mukâbele-i bi'l-misle mecbûriyet
hissedileceğinin îcâb edenler vâsıtasıyla İngiltere Salîb-i Ahmer Cem‘iyetine teblîği ricâ olunur.
16 Ağustos [1]332
Başkumandan Vekîli
Enver

Kızılay Arşivi, No: 196/106
291

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

102

292

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

Konya Garnizonu’nda bulunan Hindli esir subayların, her hafta Hindistan'daki ailelerine birer
mektup gönderdikleri halde çok azına İngilizce olarak cevap geldiği, bazılarına da esaretlerinden
beri Hind yazısı ve Urdu lisanıyla hiç mektup gelmediği ve bu durumdan şikayetçi oldukları.
2 Eylül 1916 / 20 Ağustos 1332

That although Hindu prisoner officers held in Konya Headquarters send a letter each week to
their families in India, very few of them had responses in English, and some of them never received
a letter in Indian or Urdu and they are complaining about this situation.
2 September 1916 / 20 August 1332

رغم إرسال الضباط الهنود األسرى في حامية قونية رسائل أسبوعية إلى أسرهم في الهند فإنهم لم يتلقوا سوى بعض الردود
. كما أن بعضهم لم يتلقى أية رسالة باللغة الهندية أو األوردية منذ أسره وهم مستاؤون من هذا الوضع،عليها باللغة اإلنكليزية
۱۳۳۲  آب/  أغسطس۲۰ / 1916 سبتمبر/ أيلول2

Numara: 89
Konya, 20/6/[1]332
Menzil Müfettiş-i Umûmîliğine
Konya Garnizonundaki Hindli mahbûs üserâ zâbıtânına Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üsera Komisyonu vâsıtasıyla gelen mektuplarda yalnız İngilizce ibâre ile yazılmış olan pek az kimseye
mektup gelmekde olduğunu ve kendileri her hafta Hindistan'daki ailelerine birer mektup yazdıkları halde Hindu yazısı ve Urdu lisanı yazılarıyla yazılmış olarak pek çoğu tarih-i esâretlerinden
beri mektub almadıklarından bu hususun te’mînini istirham eyledikleri maruzdur.

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesi'ne

Konya
Üsera Garnizonu Kumandan
Mu‘âvini Binbaşı Ahmed Haydar

Meâline nazaran iktizâ-yı hâlin îfâ buyurulması ricâ olunur efendim.
Fî 26 minh.
(Mühür)
Menzil Müfettiş-i Umûmîliği
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Fransızlar tarafından esir edilip Almanya'ya iade edilen Tabib Rollier Stabsarzt'ın ifadesine göre,
Fransızlar tarafından Türk esirlerine çok kötü davranıldığı ve bulundukları yerlerin ikamete
elverişli olmadığı.
25 Ekim 1916

That according to the statement of Surgeon Rollier Stabsarzt, who was captured by the French
and repatriated to Germany, Turkish prisoners of war were mistreated by French and the place
they were held was not appropriate for residing.
25 October 1916

طبقا إلفادة الطبيب رولير ستابسارزت الذي أسره الفرنسيون وأعيد إلى ألمانيا فإن الفرنسيين يعاملون أسراهم األتراك معاملة
.سيئة جدا ويحتجزونهم في أماكن غير صالحة للعيش
1916 أكتوبر/ تشرين األول25

Berlin Sefâret-i Seniyyesi
Ateşemiliterliği
993
25-10-[1]916
Sûret
Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne
Fransızlar tarafından esîr edilip bu kere Almanya'ya i‘âde edilen Tabib "Rollier Stabsarzt
Stdtin"den Fransa'daki üserâmız hakkında işbu ma‘lûmâtı aldım:
"İsimleri âtîde muharrer Osmanlı üserâsı Korsika Adasında Bastia'da iken muahharen Korte'ye nakil edilmişlerdir. Bunlar 1915 Kânûn-ı evvelinde buraya getirilmişdir. Burası soğukdur.
Üserânın ekserîsi Arabdır. Üşüyorlar ve Almanlara edilen mu‘âmeleden daha fenâ mu‘âmele görmekdedirler. Yemek içmek ve meskenleri fenadır. Diğer esîr Osmanlı efrâdı ise Kazabianda'da
bulunuyorlar. Burada evvelce Alman esirleri bulunmakda idi. Isıtmalı olduğundan Alman hükümetinin teşebbüsâtı üzerine Alman üserâsı buradan kaldırılmış yerlerine Türk üserâsı getirilmişdir. Hatta zâbıtânın dahi buraya getirileceği mervîdir. Bunlara hiçbir hediye ve sâire gelmiyor. Pek
me’yûsdurlar."
Üserâmızın Kazabiyan'dan kurtarılmaları için Berlin Amerika veyâ İspanya sefâreti nezdinde teşebbüsâtda bulunulması için sefâret-i seniyyeden ricâ etdim. Keyfiyet ma‘rûzdur.
Berlin Ateşemiliteri
Miralay
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Osmanlı esirlerinin Fransa hükümeti tarafından Kuzey Afrika'da Oran, Kap, Matifa, Kazablanka
ve Bizarta garnizonlarında bulundurulduklarına dair haberin asılsız olduğu, esirlerin Od ve
Herolet vilayetlerinde istihdam olundukları ve gayet müsait şartlarda bulunduklarının, Fransa
Hariciye Nezareti'nden Amerika Sefaretine gönderilen notada belirtildiği.
1 Kasım 1916 / 19 Teşrîn-i Evvel 1332

That the news, with regards to Ottoman prisoners being held at Oran, Kap, Matifa, Casablanca,
Bizarta by French government, are groundless, and that prisoners are held in Od and Herolet
province, and that it has been stated in the memorandum which was sent by French Foreign
Ministry to American Embassy.
1 November 1916 / 19 Tasrin al-Awwal 1332

عدم صحة نبأ احتجاز الحكومة الفرنسية األسرى العثمانيين في حاميات وهران وكاب وماتيفا والدار البيضاء وبيزارتا في شمال
 حيث جاء في مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية الفرنسية إلى السفارة األمريكية أنه يتم تشغيل األسرى في واليتي أود،إفريقيا
.وهيرولت في ظل شروط حسنة للغاية
۱۳۳۲  تشرين األول۱٩ / 1916 نوفمبر/ تشرين الثاني1

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 2178/88954
Hülâsa: Amerika-yı Şimâlîde mevkûf sekiz yüzü
mütecâviz üserâ-yı Osmâniye
Suret
Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne
Fransa hükûmeti tarafından Afrika-yı Şimâlî'de "Oran, Kap, Matifa, Kazablanka, Bizarta"
mevki‘lerindeki dört garnizonda bulundurulmakda olan üserâ-yı Osmâniye hakkındaki Mu‘âmelât-ı Zâtiye Müdîriyeti İstihbârât Kalemi'nin 34000 numarasını muhtevî 3 Temmuz sene 332
tarihli tezkire-i nezâret-penâhîleri üzerine Amerika Sefâreti'ne teblîgât-ı lâzıme icrâ kılınmış idi.
Üserâ-yı Osmâniyeden sekiz yüzü mütecâviz eşhâsın mârrü'z-zikr karargâhlarda mevkûf
bulunduklarına dâir beyânâtın bî-asıl ve esâs olup Osmanlı üserânın nefs-i Fransa'da ikâmet etdirilmekde ve "Od, Aude" ve Herolet "Herauld" vilâyetlerinde istihdâm olunmalarına nazaran
en müsâ‘id bırakılmakda ve memnûniyet-bahş şerâit-i sıhhıye tahtında imrâr-ı hayat edilmekde
oldukları Fransa Hariciye Nezâreti'nden Paris'deki Amerika Sefâretine 25 Eylül sene [1]916 tarihinde i‘tâ ve Dersaadet Amerika Sefâreti'nden irsâl kılınan notada bildirilmiş olmakla emr u
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 19 Teşrîn-i evvel sene [1]332
Hâriciye Nâzırı Nâmına
Umûr-ı Siyâsiye Müdür-i Umûmî Vekîli
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Hacıoğlu ve Şürekası'nın, Galata'da Kule kapısı civarında Büyükhendek'te açmış oldukları
sinemada, her 15 günde bir kere gündüzleri hanımlara ve geceleri erkeklere mahsus olmak üzere
yapılacak gösteriden elde edecekleri gelirden, masraflar düşüldükten sonra kalan kısmını Hilâl-i
Ahmer Cemiyetine bağışlayacakları.
8 Kasım 1916 / 26 Teşrîn-i Evvel 1332

That Hacioglu and their followers will donate the revenue they receive from the movie-plays,
which are screened on a forth night basis woman-only during the day and man-only during the
evenings in Galata near Buyukhendek, after they deduce the amount of the costs to Ottoman Red
Crescent Society.
8 November 1916 / 26 Tasrin al-Awwal 1332

سوف تقام عروض سينمائية في دار السينما التي افتتحها حجي أوغلو وشركاه في بيوك هينديك بجوار باب برج غاالطة مرة
. يوما (صباحا للنساء ومسا ًء للرجال) وسيُقدم ريع هذه العروض إلى جمعية الهالل األحمر بعد اقتطاع تكاليف العروض15 كل
۱۳۳۲  تشرين األول۲٦ / 1916 نوفمبر/ تشرين الثاني8

Hacıoğlu ve Şürekâsı
Dersaadet
Sirkeci Ma‘den Han
Numara: 2
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Saadetlü efendim hazretleri!
Galata'da Kule kapısı civârında Büyükhendek'de bu kere küşâd etdiğimiz sinema salonunda gündüzleri ve geceleri en fevka’l-âde kurdelalar teşhîr edilmekde olduğundan cemiyet-i
aliyyeye karşı nâciz bir mu‘âvenet ibrâz etmek fikriyle her on beş günde bir kere gündüzleri
hanımlara ve geceleri erkeklere mahsûs olmak üzere masârıfât-ı vâkı‘anın tenzilinden sonra kalacak mebâliğin Cem‘iyet menfa‘atine terk ve teberru‘unu arzu eylemekde bulunduğumuzdan îcâb
eden mu‘âmelenin îfâsı husûsuna müsâ‘ade-i aliyyelerinin erzân buyurulması zımnında tezkire-i
âcizî terkîmine mübâderet kılındı. Ol bâbda irâde efendim hazretlerinindir.
26 Teşrîn-i Evvel sene 1332
(Mühür)
Hacıoğlu ve Şürekâsı
Dersaadet
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Lalapaşa kazası Tombay köyü ahalisinden Yuşa’nın, oğlu Rüstem'den haber alamaması üzerine,
hayatta olup olmadığı ve esir düşüp düşmediği hakkında bilgi istediği.
9 Kasım 1916 / 27 Teşrîn-i Evvel 1332

That information about Rustem, who is a member of the community of Tombay village in Lalapasha,
is requested by his father Yusha, who is not able to receive any tidings about him, whether he is
alive or captured.
9 November 1916 / 27 Tasrin al-Awwal 1332

طلب يوشع أحد سكان قرية تومباي في قضاء الالباشا معلومات حول ابنه رستم الذي انقطعت أخباره ومعرفة ما إذا كان حيا أم
.ال أو إذا كان قد وقع في األسر أم ال
۱۳۳۲  تشرين األول۲٧ / 1916 نوفمبر/ تشرين الثاني9

Efendim Lalapaşa kazâsının Tombay karyesi ahâlîsinden Beşinci Fırka'ya Mensûb Onüçüncü Alayın Üçüncü Taburunun Onikinci Bölüğünün üçüncü takımında üçüncü mangası efrâdından oğlum Yuşaoğlu yirmi bir yaşında, Rüstem'in on aydan beri hayât ve memâtından haber
alamadık. Ziyâdesiyle merâk ve endîşe üzereyiz. Lutfen oğlum Rüstem'in sağ olup olmadığının
ve esîr bulunup bulunmadığının lutfen taraf-ı âcizâneme ma‘lûmât buyurmalarını kemâl-i sûzişle
istirhâm ederim efendim.
Fî 27 Teşrîn-i evvel sene [1]332
Rüstem'in Pederi
Yuşa
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Hilal-i Ahmer'in Sivas'ta bir eczane açmasının uygun olmadığı.
14 Kasım 1916 / 1 Teşrîn-i Sânî 1332

That founding a pharmacy for the welfare of Ottoman Red Crescent in Sivas is not approved.
14 November 1916 / 1 Tasrin al-Thani 1332

.عدم السماح بفتح صيدلية تابعة للهالل األحمر في مدينة سيواس
۱۳۳۲  تشرين الثاني۱ / 1916 نوفمبر/ تشرين الثاني14

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 61
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Riyâseti'ne
Ahâlinin ihtiyâcına Hilâl-i Ahmer'in menfa‘atine şehirde bir eczâhâne küşâdı tasvîr ediyorum. Müsâ‘ade edilip edilmeyeceği müste’zendir.
Fî 1 Teşrîn-i sânî sene [1]332
Sivas Hilâl-i Ahmer Hastahânesi
Sertabibi Server Kamil

Orada eczâhânelere eczâ satılmak kâbildir, eczâhâne açılmasın.
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Sivas eski telgraf müfettişlerinden Hacı Osman'ın, esir bulunan oğlu Ahmet Muhtar'a gönderilmek
üzere Üsera Komisyonu’na bir mektup gönderdiği, ayrıca herhangi bir esire hediye gönderilmek
üzere yarım lira bağışta bulunduğu.
14 Kasım 1916 / 1 Teşrîn-i Sânî 1332

That Haci Osman, who was the previous telegram inspector in Sivas, sent a letter to the Prisoners
of War Commission for delivering it to his prisoner son Ahmet Muhtar and that he donated half
lira to be delivered to a random prisoner.
14 November 1916 / 1 Tasrin al-Thani 1332

إرسال حجي عثمان أحد مفتشي التلغراف القدامى في سيواس رسالة إلى هيئة األسرى إليصالها إلى ابنه األسير أحمد مختار
.وتبرعه بنصف ليرة إلرسال هدية ألي أسير ال على التعيين
۱۳۳۲  تشرين الثاني۱ / 1916 نوفمبر/ تشرين الثاني14

50/20
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üserâ Komisyonu Riyâset-i Aliyyesi'ne
Muhterem Komisyon-ı âlîlerinizi üserâ mektûbları hakkındaki teshîlat-ı vâkı‘a-i insâniyetkârîlerine umûm millet medyûn-ı şükrân olduğu gibi hisseme âid kısmından dolayı bi'l-hâssa
arz-ı minnetdârî ederim. Mahdûm-ı âcizî Ahmed Muhtar'ın bulunduğu mevki‘in mechul olması hasebiyle kendisinden mevrûd mektûb zarfıyla cevâben yazdığım kartı leffen takdîm kılındı.
Bu bâbdaki şükrâniyetimi bi'l-fi‘il îfâ etmiş olmak üzere bu kere havâlenâme olarak komisyon-ı
muhteremeniz nâmına yarım lira takdîm etdim meblağ-ı mezbûru postadan aldırarak efrâd-ı askeriyeden üsera bulunan birisine bir paket hediye irsâl buyurmazını arz ve istirhâm eylerim. Ol
bâbda irâde efendimizindir.
Fî 1 Teşrîn-i sânî sene [1]332
Beypazarı'nda Mukim Sivas
Telgraf Müfettiş-i Sâbıkı
El-Hâc Osman
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Dobruca'dan gelen 540 adet yaralı askere Edirne Hilal-i Ahmer Çayhanesince çay verilerek
hastanelere sevklerinin yapıldığı.
16 Ocak 1917 / 3 Kânûn-ı Sânî 1332

That Edirne Ottoman Red Crescent Teahouse provided 540 wounded soldiers, who came from
Dobruca, with tea and transported them to relevant hospitals.
16 January 1917 / 3 Kanun al-Thani 1332

. جنديا جريحا قدموا من دوبروجة إلى قهوة الهالل األحمر وتقديم الشاي لهم ونقلهم إلى المشافي540 إرسال
۱۳۳۲  كانون الثاني۳ / ۱۹۱۷  يناير/  كانون الثاني۱٦

Telgrafnâme
Mahrec: Edirne
Numara: 205
Tarih: 3-11-[13]32
Dersaadet'de Hilâl-i Ahmer Riyâset-i Celîlesi'ne
Dün gece Dobruca'dan vürûd ed en beş yüz kırk nefer mecrûhîne çay verilerek hastahânelere sevk edildikleri ma‘rûzdur.
Edirne Hilâl-i Ahmer Ser-me’mûru
Ferruh
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Rusya'daki Osmanlı esirlerine, İsveç Kızılhaçı tarafından oluşturulacak heyet vasıtasıyla eşya
dağıtılmak üzere, Selattin Paşa'ya verilen on bin liranın kullanımıyla ilgili olarak adı geçenle
görüşülmesi, beş bin lira daha ilave edilebileceği, şimdiye kadar ne tür eşya alındığı ve dağıtım
yapılım yapılmadığı hakkında bilgi verilmesinin istendiği.
15 Kasım 1916 / 2 Teşrîn-i Sânî 1332

That it is requested to talk with Selattin Pasha, to whom 10.000 liras was given for allocating stuff
to Ottoman prisoners of war in Russia via a committee organized by Swedish Red Cross, about the
use of this amount, and that 5.000 liras more can be added to this amount and that information,
with regards to the type of stuff bought till now and whether any delivery has been made or not,
is requested.
15 November 1916 / 2 Tasrin al-Thani 1332

 آالف ليرة أعطيت له لشراء أغراض وتوزيعها على األسرى العثمانيين في روسيا10 لقاء مع سالطين باشا لبحث أوجه إنفاق
 وطلب معلومات حول نوعية األشياء، آالف ليرة إضافية5  وإمكانية تقديم،عبر وفد سيتولى الصليب األحمر السويدي تشكيله
.التي تم شراؤها حتى اآلن وما إذا كان قد تم توزيعها أم ال
۱۳۳۲  تشرين الثاني۲ / 1916 نوفمبر/ تشرين الثاني15

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi
Aded
Şifreli Telgraf
Viyana Sefâret-i Seniyyesi'nde Hilâl-i Ahmer Murahhası Doktor Hikmet Bey'e
Rusya'daki Osmanlı üserâsına İsveç Salîb-i Ahmeri tarafından teşkîl edilecek heyet vâsıtasıyla eşyâ tevzî‘ etdirilmek üzere evvelce Selattin Paşa'ya tevdî‘ olunan on bin liranın sûret-i
isti‘mâli hakkında müşârunileyhle lutfen görüşünüz. Eğer lüzûmu varsa daha beş bin lira irsâl
edilmek mümkün olacakdır. Ne gibi eşyâ hazırlandığının ve şimdiye kadar tevzî‘âta başlanıp
başlanmadığının ve hangi mahallerde İsveç Heyetinin dolaşacağının dahi tahkîki mütemennâdır.
Fî 2 Teşrîn-i Sânî sene [1]332
Hilâl-i Ahmer Reis-i Sânîsi
Besim Ömer
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Varna'da tesis edilen 60 yataklı Şifa Hastanesi için Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nce bir doktor ile iki
sargıcı hemşirenin görevlendirilmesinin talep olunduğu.
16 Kasım 1916

That it is requested that a doctor and two bandage roller nurses to be appointed by Ottoman Red
Crescent Society to the Shifa Hospital, which is built at Varna with 60 bed capacity.
16 November 1916

. سريرا60 طلب جمعية الهالل األحمر تعيين طبيب وممرضتي تجبير للعمل في مستشفى الشفاء الذي تم تأسيسه في فارنا بسعة
1916 نوفمبر/ تشرين الثاني16

Varna 3/16 Teşrîn-i sânî 1916
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkezi Riyâset-i Vâlâsı'na
Efendim hazretleri
Bizim muhâfazamız için müttefik ordular ile berâber Dobruca ve Tuna cephelerinde akûr
düşmanı kahr ve istîsâl eden dîn kardaşlarımızın tedâvi ve teşfiyesi maksad-ı hayr-ı marsadıyla
Varna'mızda Şifâ Hastahânesi nâmında altmış yataklı bir hastahâne-i İslâm te’sîs etdik. Bi-mennihî te‘âlâ fî 19 Teşrîn-i sânî sene 916'da resm-i iftitâhı icrâ olunacakdır. İdâresi husûsunda bir
azm-i kavîden başka istinâdgâhımız yok. Binâenaleyh bunun emr-i idâresini teshîl ve mümkün ise
cem‘iyyet-i vâlânız tarafından bir doktor ile iki yara bağlayıcı İslam hanımının irsâli husûsunda
âtıfet buyurulursa minnetdâr edileceğimizi arz eder ve bu vesîle ile takdîm-i ihtirâmât eylerim
efendim.
Fî 17 Teşrîn-i sânî sene 916.
Şifâ Hastahânesi Müdürü
Mehmed Subhi
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Bounes Aires Başşehbenderliği’nce Hilâl-i Ahmer ianesi olarak Deutsche Bank vasıtasıyla
gönderilmiş olan 698 mark elli beş fenikin bankadan teslim alınarak alındı senedinin şehbenderliğe
gönderilmesi.
21 Kasım 1916 / 8 Teşrîn-i Sânî 1332

That it is requested that 698 marks and 55 pfennigs, which is the amount sent by Buenos Aires
Consulate General as a donation to Ottoman Red Crescent Society via Deutsche Bank, need to be
collected from the bank and that the notice of delivery should be sent to the Consulate.
21 November 1916 / 8 Tasrin al-Thani 1332

Deutsche Bank  فنيكا أرسلته القنصلية العامة في بوينوس إريوس كمساعدة للهالل األحمر عبر55 ماركا و698 استالم مبلغ
.وإرسال وصل االستالم إلى القنصلية
۱۳۳۲  تشرين الثاني٨ / 1916 نوفمبر/ تشرين الثاني21

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Muhâsebe Şubesi
Aded-i Umûmî: 2657
Aded-i Husûsî: 57
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâseti Vekâlet-i Aliyyesi'ne
Dersaadet Deutsche Bank Şu‘besi'nden vârid olan 21 Eylül sene 916 tarihli mektûbda
Hilâl-i Ahmer i‘ânesi olarak Bounes Aires Şehbenderliği'nden Berlin'deki Deutsche Obreze Eşe
Bank vâsıtasıyla vürûd edip mukaddemâ gönderilmiş olan altı yüz doksan sekiz Mark elli beş Feniki nâtık nüshateyn senedin el-ân i‘âde edilmemiş olduğundan bahisle mezkûrü'l-mikdâr markın
aldırılması lüzûmu beyân edilmektedir. Kayda lede'l-mürâca‘a meblağ-ı mezbûru nâtık nüshateyn
senedin 2632/32 numaralı ve 23 Haziran [1]332 tarihli müzekkire ile savb-ı vâlâlarına irsâl ve
mukâbilinde 342 numaralı ve 27 Hazîran sene [1]332 tarihli makbûzunun ahz olunarak şehbenderliğe îsâl olunduğu anlaşılmış olmağla mezkûrü'l-mikdâr markın şimdiye kadar tahsîl edilmemiş olması esbâbının inbâsı ricâ ve bi'l-vesîle ile te’yîd-i ihtirâm olunur efendim.
Fî 8 Teşrîn-i sânî sene [1]332
Muhâsebe Müdürü
(İmza)
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Harpte vazife esnasında vefat eden doktorların ailelerine yardım olmak amacıyla Üçüncü Ordu
doktorları tarafından toplanan 8335 kuruş 30 paranın, posta vasıtasıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne
gönderildiği, paranın teslim alınarak makbuzunun Üçüncü Ordu Sıhhiye Riyaseti'ne gönderilmesi.
3 Şubat 1917 / 21 Kânûn-ı Evvel 1332

That 8335 qurush and 30 coins, collected by Third Army doctors with the aim of supporting the
families of the doctors who died during their service at the war, was sent to Ottoman Red Crescent
Society via post, and that the amount should be collected and its receipt to be sent to Third Army
Medical Presidency.
3 February 1917 / 21 Kanun al-Awwal 1332

 قرشا جمعها أطباء الجيش الثالث كمساعدة لعوائل األطباء الذين توفوا في الحرب خالل8335  وحدة نقدية بقيمة30 إرسال
. واستالم هذا المبلغ وإرسال وصل االستالم إلى رئاسة الصحة في الجيش الثالث،أدائهم عملهم إلى جمعية الهالل األحمر
۱۳۳۲  كانون األول۲۱ / ۱۹۱۷  فبراير/  شباط۳

Ücüncü Ordu-yı Hümâyûn
Sıhhiye Riyâseti
Numara: 5506
Ordu Karargâhı
21-11-[13]33
Dersaadet'de Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Harb-i Umûmî'de îfâ-yı vazife esnâsında vefât eden etibbânın muhtâc-ı mu‘âvenet âilelerine yardım etmek üzere Üçüncü Ordu etibbâsı tarafından bu kere de i‘tâ ve Ordu Sıhhiye Riyasetinde cem‘ olunan i‘ânâtdan 8335 kuruş otuz paranın 21-11-[13]33 tarih ve Suşehri postahânesinin 163 numaralı irsâliyesiyle riyâset-i aliyyeleri nâmına takdîm kılınmış bulunduğu cihetle
meblağ-ı mezbûrun vürûdunda muktezî bir kıt‘a makbuzunun Üçüncü Ordu Sıhhiye Riyâseti'ne
irsâli müsterhamdır.
Üçüncü Ordu Sıhhiye Reisi Emriyle
Mu‘âvin
(İmza)
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Düşman gemileri ve tayyarelerinin Ariş ve Hafiretü'l-avce'de üzerlerinde Hilal-i Ahmer işareti
bulunan hastaneleri bombaladıklarından durumun ilgililer nezdinde protesto edilmesi.
5 Aralık 1916 / 22 Teşrîn-i Sânî 1332

That since enemy warships and aircrafts bombed the hospitals, which have Ottoman Red Crescent
flag, in Aris and Harifertu’l-avce, it is requested that the situation to be protested in the presence
of relevant authorities.
5 December 1916/22 Taşrin al-Thani 1332

االحتجاج لدى الجهات المعنية على قصف السفن والطائرات المعادية مشافيا رفع عليها علم الهالل األحمر في العريش وفي
.حفيرة العوجة
۱۳۳۲  تشرين الثاني۲۲ / ۱۹۱٦  ديسمبر/  كانون األول٥

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube
Numara
Dördüncü Ordu Sıhhiye Riyâseti'nden Mevrûd fî 9 Teşrîn-i sânî 332 Tarihli 2822 Numaralı
Tahrîrat Suretidir
Düşman gemileri fî 5 Haziran sene [1]332'de Ariş'i bombardıman ederken atdıkları güllelerden yirmi sekizlik bir mermi hastahânenin bahçesine düşdü. Hastahanenin bi'l-umûm camları kırıldı ve ba‘zı ufak tefek maddi hasarı mûceb oldu. Fî 5 Temmuz sene [1]332'de düşman
tayyareleri yine Ariş kasabasını döğerken hastahanenin gayet büyük Hilal-i Ahmer bayrağını ve
damlarının üzerinde dört metre kutrundaki beyaz zemin üzerinde kırmızı hilali gördüğü halde
yine hastahaneyi kasd ederek attığı bomba hastahâneye otuz metre mesafedeki haneye düşerek
bir odayı harab etmişdi. Bu iki vakanın bi'z-zât şâhidiyim. Ahîren Ariş'e attığı bombalardan birisi
hastahânenin kapısı önüne düşerek, hastahâne müdürünün yaralanmasına sebebiyet vermişdir.
2-9-[13]32 tarihinde Hafîretü'l-avceye gelen düşman tayyâreleri Hafîr'deki Hilâl-i Ahmer Hastahânesinin pek büyük Hilâl-i Ahmer bayrağı olmasına rağmen hastahâne üzerine iki bomba atmışdır. Lehü'l-hamd hastalara bir şey olmayıp yalnız maddi zarar îkâ‘ etmişdir.
Bu ve bu gibi vekâyi‘ düşmanlarımızın da vaz‘-ı imzâ etdiği Cenova Mukâvelenâmesi'ne
ri‘ayet etmediklerini isbât ediyor. Bu keyfiyet îcâb edenlerin nazar-ı dikkatini celb edilmek üzere
arz olundu.
Aslına Mutâbıkdır.
Fî 22 Teşrîn-i sânî sene [1]332
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Daha önce gönderilen tıbbi malzemenin bir kısmının bozuk olması ve hastanenin işlerinin
çoğalması nedeniyle, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Canik'teki hastanesinin tıbbi malzeme talebinde
bulunduğu.
24 Kasım 1916 / 11 Teşrîn-i Sânî 1332

That Ottoman Red Crescent Society Hospital in Canik requested medical materials since the
medical material previously sent was partly tainted and the work-load of the hospital increased.
24 November 1916 / 11 Tasrin al-Thani 1332

طلب مستشفى جمعية الهالل األحمر في جانيق التزود بمستلزمات طبية بسبب زيادة ضغط العمل في المستشفى ولكون جزء من
.المستلزمات الطبية التي أرسلت سابقا فاسدة
۱۳۳۲  تشرين الثاني۱۱ / 1916 نوفمبر/ تشرين الثاني24

Canik Hilâl-i Ahmer Merkezi
Numara: 32
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i Merkeziye si Cânib-i Alîsi'ne
Evvelce arz olunduğu vechile fî 15 Teşrîn-i evvel sene 332 tarihli telgrafnâme-i âlîleriyle
irsâl buyurulan edviyenin kısmen isti‘mâle gayr-ı sâlih bir hâlde zuhûr etmesine ve aynı zamânda
hastahânemiz umûrunun şu sırada tevessü eylemesine mebnî bir ihtiyâc-ı mutlak içinde bulunan
hastahânemizin tehvîn-i ihtiyâcına medâr olmak üzere melfûf listede muharrer eczâ-yı tıbbiyenin
irsâli esbâbının istikmâline emir ve müsâ‘ade buyurulması ma‘rûz ve müsterhamdır.
Fî 11 Teşrîn-i sânî sene [1]332
Hilâl-i Ahmer Canik Merkezi
(İmza)
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Üç kişiden oluşan teftiş heyetinin 20 Kasım 1916'da Türk esirlerini teftiş etmek üzere Mısır'a
hareket edip etmediklerinin ve Hindistan'a gidecek heyetin de ne vakit yola çıkarılacağının
Başkumandan vekili Enver Paşa tarafından sorulduğu.
28 Kasım 1916 / 15 Teşrîn-i Sânî 1332

That it is asked by Deputy Commander-in-Chief Enver Pasha whether the inspection committee,
which consists of three members, has yet dispatched to Egypt or not with their mandate of
inspection Turkish prisoners on 20 November 1916, and when the other committee that is set to
travel India will be dispatched.
28 November 1916 / 15 Tasrin al-Thani 1332

20  أشخاص قد توجهت إلى مصر بتاريخ3 توجيه نائب القائد العام أنور باشا سؤاال حول ما إذا كانت لجنة التفتيش التي تضم
. وعن وقت إرسال الوفد المقرر أن ينطلق إلى الهند، لتفقد أوضاع األسرى األتراك أم ال1916 نوفمبر/تشرين الثاني
۱۳۳۲  تشرين الثاني۱٥ / 1916 نوفمبر/ تشرين الثاني28

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekaleti
Şube: 6
Numara: 2543/10958
Fî 15 Teşrîn-i Sânî sene [1]332
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
31 Teşrîn-i evvel sene [13]32 tarih ve 366 numaralı tezkire-i aliyyelerine merbût telgrafnâme mündericâtına atfen üç kişiden mürekkeb heyet-i teftîşiyenin fî 20 Teşrîn-i sânî sene 916'da
üserâmızı teftîş etmek üzere Mısır'a hareket edip etmediklerinin ve Hindistan'a gidecek heyet de
ne vakit yola çıkarılacağının bi't-tahkîk sür‘at-i iş‘ârı mütemennâdır.
Başkumandan Vekîli
Enver
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Düşman devletlere gönderilen boş esir listelerinin doldurulması ve iadesi için yeterli zaman
geçmediğinden, yabancı esirler hakkında bilgi verilmemesine dair kararın İngiliz ve Fransızlar
için geçerli olabileceği, Rusya Hükümeti'nden şimdiye kadar hiçbir liste gelmediği, sadece
Rusya Kızılhaçı tarafından gönderilen listeler de ise esirlerin hüviyetlerini tayine yarayacak bilgi
bulunmadığından iade olunduğu, Rusya Hükümeti’ne esir listelerinin gönderilmesine devam
edilip edilmemesi hususunda Muamelat-ı Zatiye Müdüriyeti’nce bilgi istenmesi.
29 Kasım 1916 / 16 Teşrîn-i Sânî 1332

Since not enough time passed for filling and returning the empty prisoner of war lists, which shall
be sent to enemy states; and since the decree with regards forbidding giving information about
foreign prisoners would only be valid for English and French; and since there are no such lists
coming from Russian Government; and since there is not any relevant information for being able
to identify the identity of the prisoners in the lists sent by Russian Red Cross and for this reason
they were returned, asking information from Personal Affairs Management whether the lists of
prisoners would be sent to Russian government anymore or not.
29 November 1916 / 16 Tasrin al-Thani 1332

كاف لملئ الدول المعادية لوائح األسرى الفارغة التي أرسلت إليها وإعادتها فإن قرار عدم تقديم
نظرا إلى عدم مرور وقت
ٍ
 عدم وصول أية الئحة من الحكومة الروسية حتى اآلن أما،معلومات حول األسرى األجانب قد يسري على بريطانيا وفرنسا
،اللوائح التي أرسلها الصليب األحمر الروسي فتمت إعادتها لعدم احتوائها على معلومات تفيد في التعرف على هوية األسرى
.طلب مديرية األحوال الشخصية من الحكومة الروسية تقديم معلومات حول ما إذا كانت ستواصل إرسال لوائح األسرى أم ال
۱۳۳۲  تشرين الثاني۱٦ / 1916 نوفمبر/ تشرين الثاني29
Harbiye Nezâreti
Mu‘âmelât-ı Zâtiye Müdîriyeti
İstihbârât Kalemi
4257
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Sâniyesi'ne
Menzil Müfettiş-i Umûmîliği'ne vârid olup müdüriyete tevdî‘ kılınan 7 Teşrîn-i sânî sene
1332 tarihli tezkire-i aliyyelerinde tarafımızdan düvel-i muhâsamaya gönderilen tehî üserâ listelerinin imlâ ve i‘adesine kifâyet edecek kadar bir vakit murûr eylemediği cihetle üserâ-yı ecnebiye
hakkında ma‘lûmât verilmemesi hakkında ittihâz olunan karârın şedîd olduğu iş‘ar buyurulmuşdur. Bu mütâla‘a İngilizlerle Fransızlar hakkında vârid olsa bile Rusya Hükûmeti'nden şimdiye
kadar tek bir liste gelmemiş ve ancak Rus Salîb-i Ahmeri tarafından tanzîm olunan bir takım liste
de üç bin kadar efrad ismi muharrer ise de bunlar da ta‘yîn-i hüviyete medâr olacak ma‘lûmât-ı
lâzıme mevcûd olmadığından ekserî i‘âde kılınmış olmasına nazaran Rusya Hükûmeti'ne üserâ
listelerinin i‘tâsına devam edilip edilmediği husûsunda cem‘iyyet-i aliyyelerinin ne fikir ve mütâla‘ada bulunduğu inbâ buyurulmak üzere işbu muhtıra takdîm kılınır efendim.
Fî 16 Teşrîn-i sânî sene 1332
(Mühür)
Mu‘âmelât-ı Zâtiye Müdîriyeti
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Bankok Almanya Sefareti’nce, Hilal-i Ahmer adına yardım toplamak için teşkil olunan heyet
azasından, gayretleri görülen Seyyid Mehmed Ramazan el-Mısrî, Seyyid Abderus bin Abdullah
el-Habeşî ve Mösyö Hans Ribecik'in Hilal-i Ahmer madalyası ile taltif edilmeleri.
16 Aralık 1917 / 30 Rebî‘u'l-Evvel 1336 / 16 Kânûn-ı Evvel 1333

Granting Ottoman Red Crescent Medal to Seyyid Mehmed Ramazan el-Misri, Seyyid Abderus
bin Abdullah el-Habeshi and Monsieur Hans Ribecik, who were members of the committee which
was formed by Bangkok German Embassy, with the mandate of collecting donations on behalf of
Ottoman Red Crescent, for their efforts.
16 December 1917 / 30 Rabi al-Awwal 1336 / 16 Kanun al-Awwal 1333

منح السفارة األلمانية في بانكوك وسام الهالل األحمر لكل من أعضاء الهيئة التي ُشكلت لجمع مساعدات لصالح الهالل األحمر
. سيد عبدروس بن عبد هللا الحبشي وماسيو هانس ريبيجيك لجهودهم في هذا المجال،وهم سيد محمد رمضان المصري
۱۳۳۳  كانون األول۱٦ / ۱۳۳٦  ربيع األول۳۰ / 1917 ديسمبر/ كانون األول16

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı İdâriye Müdîriyet-i Umûmiyesi
Umûr-ı İdâriye Kalemi
Aded: 282/105568
Hülâsa: Bankok Hilâl-i Ahmer Şubesi A‘zâsının
Madalya ile taltîfleri. Melfûf 1
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim
Siyam'da mukîm teba‘a-i Osmâniye menâfi‘ini himâyeye me’mûr Bankok Almanya Sefâretince Hilâl-i Ahmer i‘anesi cem‘i husûsunda teşkîl olunan heyet a‘zâsından olup bu husûsda
mesâî-i meşkûreleri sebk eden muharrerü'l-esâmî üç zâtın Hilâl-i Ahmer madalyalarıyla taltîfi
teklîfini hâvî Almanya sefâretinden i‘tâ olunan takrîrin sûreti îcâb-ı hâlin îfâsı zımnında leffen
tesyîr kılındı. İrâde efendimindir.
Fî 30 Rebî‘u'l-evvel sene [1]336 ve fî 16 Kânûn-ı evvel sene [1]333
Hâriciye Nâzırı Nâmına
Umûr-ı İdâriye Müdür-i Umûmîsi
(İmza)

Taltîfat Komisyonuna
Evvel emirde tedkîki ricâsıyla İstatistik Şu‘besine, 16-12-[19]17
Es-Seyyid Mehmed Ramazan el-Mısrî Efendi, Tunç
Es-Seyyid Abderus bin Abdullah el-Habeşî Efendi, Tunç
Mösyö Hans Ribecik, Tunç

Mûmâileyhimin evvelce taltîf edildikleri ma‘rûzdur. Fî 16-12-[19]17
Mûmâileyhimin madalya ve berâtları Hâriciye Nezâreti'ne gönderilmekle hıfz. 17-12-[19]17.
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti adına Berlin’den gönderilip, İstanbul’a gelmiş olan iki adet sandığın
Sergi Komisyonu'na gönderilmesi.
23 Aralık1916 / 10 Kanun-ı Evvel 1332

Sending two boxes, which were sent from Berlin on behalf of Ottoman Red Crescent Society and
arrived at Istanbul, to Exhibit Commission.
23 December1916 / 10 Kanun al-Awwal 1332

.إرسال صندوقين أرسلتهم برلين إلى إسطنبول باسم جمعية الهالل األحمر إلى لجنة العرض
۱۳۳۲  كانون األول۱۰ / 1916 ديسمبر/ كانون األول23

Hilâl-i Ahmer Sergisi
Galatasarayı Mektebi Dâhilinde
Telefon: Beyoğlu 307
21/135
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Muhterem efendim hazretleri!
Cem‘iyet-i muhteremeleri nâmına Berlin'den sevk olunub Dersaadet'e muvâsalat eylediği
anlaşılan (12434) numaralı Saksonya Vagonu derûnunda sergiye âid sıhhî küçük modelleri muhtevî (S) markalı ve 1351 ve 1342 numaralı iki aded sandık mevcûd bulunmuş olduğundan mezkûr
sandıkların biran evvel sergi komisyonuna irsâli husûsuna müsâ‘ade buyurulması ricâsıyla takdîm-i ihtirâmât olunur efendim hazretleri
Fî 10 Kânûn-ı evvel sene [1]332
Sergi Heyeti Reisi
İsmail Canbolat
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Eskişehir'de mültecilere günde bir defa sıcak yemek vermek üzere belediyece tesis edilen mutfak
masraflarına Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nce herhangi bir yardımda bulunulamayacağı.
26 Aralık 1916 / 13 Kanun-ı Evvel 1332

Sending two boxes, which were sent from Berlin on behalf of Ottoman Red Crescent Society and
arrived at Istanbul, to Exhibit Commission.
23 December1916 / 13 Kanun al-Awwal 1332

لن تتمكن جمعية الهالل األحمر من تقديم أي مساعدات لتغطية نفقات المطبخ الذي أسسته البلدية لتقديم وجبة من الطعام الساخن
.مرة واحدة يوميا لالجئين في إيسكي شهير
۱۳۳۲  كانون األول۱۳ / 1916 ديسمبر/ كانون األول26

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmiyesi
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Efendim hazretleri!
Mültecilerin fukarâ ve zu‘afâsına yevmiye birer def‘a sıcak yemek verilmek üzere devâir-i
belediyece tabhlar te’sîsi ve masârıf-ı dâimesinin kısmen muhâcirîn tahsîsâtıyla Hilâl-i Ahmer,
Müdâfa‘a-i Milliye ve Donanma-yı Osmânî cemiyetlerince te’mîni zımnında ibrâz olunacak
mu‘âvenetin derecesi hakkında Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne arz-ı keyfiyet olunması ta‘mîmen
şeref-vârid olan tahrîrât-ı aliyyede emr ve iş‘âr olunduğundan bahisle bu bâbda Hilâl-i Ahmer
Cemiyet-i muhteremesince gösterilecek mu‘âvenet-i hamiyetkârâneye dâir ma‘lûmât i‘tâsı hakkında Eskişehir Aşâir ve Muhâcirîn Müdîriyeti'nden bâ-tezkire istifsâr olunmağla taleb edilen
işbu mu‘âvenetin merkez-i umûmîce tensîb olacak karârın ve taraf-ı âcizâneme emir ve iş‘âr
buyurulmasının arzıyla takdîm-i ihtirâmât olunur efendim hazretleri.
13 Kânûn-ı Evvel sene [1]332
Eskişehir Hilâl-i Ahmer Murahhası
(İmza)

Heyet-i İdâre'ye
Muvâfık olamayacağına dâir cevâb tastîri.

Kızılay Arşivi, No: 157/232

329

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

121

330

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

30 Aralık 1916 tarihinde düzenlenecek olan Osmanlı İnkılabı törenlerine katılmak üzere, Hilal-i
Ahmer Cemiyeti Heyeti’nden üç kişinin, Darülfünun'da Telif ve Tercüme Dairesi’nde hazır
bulunmalarının istendiği.
26 Aralık 1916 / 13 Kanun-ı Evvel 1332

That it is requested that three members of Ottoman Red Crescent Association to be present at
the Original and Translation Works Department in Istanbul University for Ottoman Reform
Ceremonies, which will be held on 30 December 1916.
26 December 1916 / 13 Kanun al-Awwal 1332

 أشخاص من وفد جمعية الهالل األحمر في دائرة التأليف والترجمة في دار الفنون للمشاركة في احتفاالت الثورة3 طلب تواجد
.1916  كانون األول30 العثمانية التي ستقام في
۱۳۳۲  كانون األول۱۳ / 1916 ديسمبر/ كانون األول26

İhtifâl-i Milli Heyeti
Aded:
Efendim hazretleri!
İşbu Kânûn-ı evvelin on yedinci Cumartesi günü icrâsı karârgîr olan İnkılâb-ı Osmânî ihtifâlinde cem‘iyyet-i muhtereme nâmına üç zâtın bulunması mûceb-i mübâhât olacağından intihâb buyurulacak zevâtın yevm-i mezkûrda vasatî sâ‘at onda Dârü'l-fünûn'da Te’lîf ve Tercüme
Dâiresini teşrif buyurmaları mütemennâdır efendim hazretleri
Fî 13 Kânûn-ı evvel sene [1]332

[...] Bey Efendi ile Doktor Rıza Servet Bey ve üniforma ile Nuri Bey.

Reis
Mehmed Ziya
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Hilal-i Ahmer Süveyş Heyet-i İmdadiyesi Vekilharcı İdare Memuru Vekili Eşref Bey tarafından
gönderilen rapor.
6 Ocak 1917 / 24 Kanun-ı Evvel 1332

The report sent by Eshref Bey, who is the Ottoman Red Crescent Suez Branch Deputy Tax Office.
6 January 1917 / 24 Kanun al-Awwal 1332

.التقرير الذي أرسله أشرف بيك نائب الموظف اإلداري مسؤول الشؤون المالية في وحدة الدعم التابعة للهالل األحمر في السويس
۱۳۳۲  كانون األول۲٤ / 1917 يناير/ كانون الثاني6

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Heyetimiz 1 Kânûn-ı evvel sene [13]32 târihinden Kânûn-ı sânî gâyesine kadar Hafir'de
müte‘addid suretlerle îfâ-yı vazîfe etmişdir. Kuvve-i Seferiye Kumandanlığı'nın emriyle Hafir'e
seksen kilometre bu‘d ve mesâfede bulunan el-Ariş kasabası tahliye olunarak Ariş‑Hafir yolu
üzerinde ve Hafir'den takrîben elli kilometre kadar garb-ı şimâlîde bulunan Mağzaba Noktasında
askerimiz tedâfu‘î bir vaziyet almışlardı. 10 Kânûn-ı evvel [13]32 tarihinde düşmanın bu nokta
üzerine hücûm etmesi üzerine oradaki kıta‘âtımız 11 Kânûn-ı evvel [1]332 günü düşmana esîr
düşmüşdür. Bu sûretle düşman Hafir'e kadar gelebilmek imkânını bulmuş oluyordu. 11 Kânûn-ı
evvel târîhinde hastahânemizi ziyâret eden kuvve-i seferiye kumandanına Hilâl-i Ahmer Hastahânesi eşyâsının bir kazâ vukû‘unda on günde günde toplanabileceği şifâhen söylendiği hâlde
kumandanın hiçbir tehlike melhûz olmadığını te’mîn etmesi dolayısıyla hastahânemiz kemâfi's-sâbık eski yerinde bırakıldı. 10 Kânûn-ı evvel [1]332 vak‘asından Hafir'de ancak akşam sâ‘at
sekizde haber alınabildi. Hafir Nokta Kumandanlığı'na hastahânenin vaziyeti ne olacağı sorulmuş
ise de cevâben Kuvve-i Seferiye Kumandanlığı'ndan bu husûsa dâir bir emir olmadığı öğrenilmişdir. Ma‘amâfîh düşmanın Hafir'e kadar gelmesi için lâ-akal yirmi dört sâ‘atlik bir mesâfe
bulunmasından bi'l-istifâde hemen eşyânın toplanmasına başlanılmışdır. Hafir Nokta Kumandanı
Kolağası Hüseyin Hüsnü Efendi hastahânenin hiç olmazsa Hafir kasabası içine nakli ve eğer tren
gelecek olursa hemen Seb‘a sevki zımnında elinden geldiği kadar sarf-ı mesâ‘î etmiş ve Hafir'de
mevcûd bi'l-cümle vesâit-i nakliyeyi hastahânemizin eşyâsını nakle tahsîs etmişdir.
Bu esnâda Üçüncü Fırka Kumandanı otomobille Hafir'e gelerek vaziyetin pek tehlikeli
olmasına binâen hastahâne eşyâsının hemen Seb‘a sevki için emir vermişdir. Sabaha karşı Hafir'e
asker getiren bir trenle eşyanın en kıymetdâr olan kısmı Seb‘a nakil edilmiş ve eşyaya nezâret etmek üzere doktor Hafız Cemal ve İdâre Me’mûru Vekîli Eşref ve Rontgen Me’mûru Ömer Efendiler me’mûr edilmişlerdir. Hastahânenin eşyâsı Hafir'deki bi'l-cümle vesâit-i nakliye ile ancak
ertesi günü akşama kadar geceli gündüzlü çalışıldığı hâlde İstasyona nakil edilebilmişdir. Eşyâ
bir tarafdan sevk edilirken diğer tarafdan da fırka kumandanlığının emriyle müsta‘celen Hafir'den
beş kilometre şarkda ve Bi’rüsseba yolu üzerinde yüz yataklık bir hastahâne te’sîs edilmek için
çalışıyorduk. 11 ve 12 Kânûn-ı evvel [13]32 cesîm ve eşyâsı mebzûl olan hastahânemizin bir gece
içinde hem toplanıp ve hem de sevki pek muntazam olamamış ise de buna rağmen eşyamızdan hiç
birisi zâyi‘ olmamışdır. Yalnız eşyâsının Seb‘a naklinden sonra başlayarak geceli gündüzlü sekiz
gün devâm eden yağmurdan eşyâmız ıslanmışdır. 14 Kânûn-ı evvel sene [13]32 tarihinde teşebbüsümüz üzerine Çöl Menzil Müfettişliği ve Kuvve-i Seferiye Kumandanlığı'nın emirleriyle hastahânemize âid bi'l-cümle malzeme Kudüs'e sevk edilmeğe başlanılmışdır. Pek karışık bir hâlde
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Seb‘a muvâsalat eden ve orada günlerce yağmur altında kalan eşyânın Kudüs'e nakliyle ziyandan
vikâyesi zımnında Çöl Menzil Müfettişliği'nin fevka'l-âde büyük yardımı olmuşdur. Esâsen Çöl
Menzil Müfettişliği hastahânemizin Hafir'de bulunduğu târîhde eşyâmızın en son kâfilesi Kudüs'e
hareket etmiş bulunuyordu. Kudüs'e sevk edilen eşyâ Kudüs istasyonundaki müsta‘cel sevkiyât-ı
askeriyeden dolayı da Yumza nakil edilememiş ve yine bir müddet yağmur altında kalmışdır.
Kudüs Menzil Müfettişliği bi'l-cümle vesâit-i nakliyesini sevkiyât-ı askeriyeye tahsîs etdiğinden
eşyâmız istasyonda daha bir müddet kalmağa mecbur olacağı hâlde Kudüs'de bulunan "505" numaralı Alman Otomobil Parkı Kumandanı Mülâzim Kovasi Bey'in heyetimize karşı gösterdiği
ve hiçbir vakit unutulamayacak olan büyük yardımıyla bütün eşyâ gece ve gündüz çalışılarak
depoya nakil edilebilmişdir. Eğer park bu kıymetdar mu‘âvenetini sûret-i husûsiyede bize yapmamış olsaydı bu müddetde eşyâmız yine günlerce yağmur altında kalacak ve ihtimâl ki birçok
eşyâ bu sûretle ziyan olacakdı. 26 Kânûn-ı evvel sene [13]32'de eşyâmız tamâmıyla debboya
nakil edilmiş ve ıslanmış eşyânın çürümeden vikâyesi için açılarak kurutulmağa başlanmışdı.
Bu günler zarfında Hafir'de te’sîs etdiğimiz yüz yataklı seyyâr hastahâneye berây-ı tebdîl-i havâ
Beyrut'da bulunan Operatör Akif Bey iltihâk etmiş ve bu sûretle yalnızlıkdan kurtulmuş bulunuyordum. Hafir'deki vaziyet-i askeriyemizin her gün daha ziyâde kesb-i salâh etmesi dolayısıyla
Fırka Kumandanlığı'nın emriyle hastahâne iki yüz yatağa iblağ edilmiş ve bunun için lâzım gelen bi'l-cümle malzeme cihet-i askeriyeden tedârik edilmişdir. Bi'l-âhire görülen lüzûm üzerine
buraya gelen yüz yataklık bir revir hastahânesine hastalarımız nakil edilerek heyetimize ihtiyâc
kalmamış ve Kuvve-i Seferiye Kumandanlığı'nın emriyle 30 Kânûn-ı evvel sene [13]32 târihinde
Hafir'den mütebâkî eşyâ ile hareket olunarak 2 Kânûn-ı sânî sene [13]32 târihinde Kudüs'e muvâsalat edilmişdir. Eşyâmız esnâ-yı nakilde kat‘iyyen hiçbir gûnâ zarara dûçâr olmamışdır. Nihâyet
bir iki ehemmiyetsiz lamba şişesinin kırılması gibi. Her vakit bu gibi eşyâ naklinde görülen ufak
tefek ziyandan başka bir zararımız yokdur. Eşyânın naklinde bi'l-cümle me’mûrîn ve efrâd geceli
gündüzlü bilâ-ârâm cansiperâne îfâ-yı vazîfe etmişlerdir. Bu ay zarfında hastahânemize duhûl
eden hastagânın mecmû‘u 260, hurûc eden 327, fevt 2'dir. Duhûller miyânında bulunan sekiz
mecrûhdan biri mitralyöz, yedisi Hafir'e gelen düşman tayyâreleri tarafından atılan bombadan
yaralanan mecrûhîndir.
Bu aya âid başkaca şâyân-ı iş‘ar bir vak‘a olmadığı ve heyetimizin Kudüs'de eşyânın tanzîmi ile meşgûl olduğunu arz ile takdîm-i ihtirâmât eylerim efendim.
Numara: 18
Kudüs, 24 Kânûn-ı Evvel [1]332
Şehir Kânûn-ı evvel'in onuncu günü akşamı ya‘ni on birinci gecesi sâ‘at on râddelerinde
Hafir'in üç kilometre garbında ve Hafir-Mağrabe dekovil hattı üzerinde müesses Hilal-i Ahmer
Hastahânesi'nin bulunduğu mevki‘in idâre-i harbiyece lüzûm-ı kat‘îsine binâen oradan Hafir'in
şarkında şimendüfer hattı kurbuna ve ağırlığının dahi Bi'rüsseba nakline dâir Üçüncü Fırka Kumandanlığı'ndan aldığımız emir ile vukû‘ bulan teblîğiniz üzerine ma‘lûm-ı âlîniz olduğu vechile
müsta‘celiyet-i maslahata binâen o gece sabaha kadar hastahâne hemen kâmilen Hafir İstasyonu'na nakil edilmiş idi.
Tensîb-i âlîleri üzere bendeniz ve Doktor Hafız Cemal ve Rontgen Me’mûru Ömer Beylerle
Eczâcı Mu‘âvini İsak Efendi Kânûn-ı evvel'in onbirinci günü vakt-i zuhurda Hafir'den hareketle
o akşam Bi'rüsseba muvâsalat eyledik. Eşyâ o gece vagonlarda kalarak Bi’rüsseba'da Çöl Menzil
Müfettişliği'nin ve Birinci Kuvve-i Seferiye Kumandanı Von Kress Bey'in emri alınmak üzere
Doktor Hafız Cemal Bey ile o gece menzil müfettişliğine mürâca‘at edildikde Fon Kresi Bey
dahi orada hâzır bulunmuş olmağla eşyânın her hâlde Seb’a'dan daha geriye ve ancak Kudüs'e
nakli Miralay Von Kress Bey'in arzusu dâiresinde bulunduğu anlaşılmakda idiyse de ertesi günü
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Çöl Menzil Müfettişi Behcet Bey cevâb-ı kat‘î veremediğinden de cihet-i askeriyeye lâzım olan
şimendüfer vagonlarının tahliyesi mecbûrî bulunduğundan eşyâ kâmilen Bi’rüsseba şimendüfer
rampasına nakil edilerek kısmen çadırlar derûnunda ve kısmen örtülerek muhâfaza edilmiş ise de
o gün başlayan şedîd bir yağmur fırtınası kısmen eşyâ-yı ıslattı ve ba‘dehû gelen bir vagon dahi
kâmilen ıslak olarak muvâsalat eylemişdi.
Ba‘dehû menzil müfettişliğinden eşyânın Kudüs'e nakli için alınan emir üzerine Doktor
Hafız Cemal Bey Kudüs'de anbar ve vesâit-i nakliye tedâriki zımnında hemen Kudüs'e hareket
etdi ve eşyânın kâmilen on iki vagon derûnunda olarak Kudüs'e nakline başlanılmışdır. Ancak
Seb‘a'da biraz keşâyiş gösterir gibi olan havânın aksine olarak bir gün sonra ya‘ni eşyânın Bi’rüsseba ve Kudüs arasındaki istasyonlarda bulunduğu ve Kudüs'e vâsıl olduğu günlerde pek şedîd
ve emsâli nâ-mesbûk bir yağmur ve dolu fırtınası bütün şiddet ve dehşetiyle devâm etmekde idi.
Kudüs'de vesâit-i nakliyenin kâmilen cihet-i askeriyeye hasr edilmiş olmasından nâşî eşyâ
bir gün vagonlar derûnunda kalmış olup bir gün sonra Kânûn-ı evvel'in yirmi birinci günü sevk
olunan asker için kapalı vagonlara ihtiyâç olduğundan istasyon kumandanlığı aldığı emir üzerine
askere vagon tedâriki için eşyâmızı ve daha mevcûd diğer askerî eşyâyı dahi kâffeten hat üzerine ve yağmur altına atmışlardı ve yine kendilerinin dahi mu‘âvenetiyle bütün eşyâ istasyondaki
erzak anbarına alınmış ise de eşyâ ve erzâk ma‘a'l-esef ıslanmış idi. Kudüs Menzil Müfettişliği'nden yalnız bir otomobil eşyânın nakline tahsîs edilebilmiş idi. Yarın akşama kadar eşyânın anbar
ittihâz etdiğimiz eski İngiliz hastahânesinin bir anbarıyla ittisâlindeki İngiliz mektebindeki üç
büyük odalara nakli kâbil olacakdır ve hava bütün şiddetiyle dün akşama kadar devam etmişdir.
Efrâd ve bi'l-cümle me’mûrînimiz bu yağmur ve dolu fırtınasına rağmen bütün azimleriyle
eşyânın nakil ve muhâfazasına i‘tinâ etmişlerdir.
Bu gün havanın biraz güzel olduğu görülmekde ise de güneşli olarak ve bir kaç günler
devâm etdiği takdîrde ıslanmış çadırların ve sâirenin ve çamaşır ve erzakın kurudulması mümkün
olabilecekdir.
İmkânın bütün ma‘nasıyla vâki‘ olan sa‘y ve gayrete rağmen ma‘a'l-esef eşyâmız ıslanmış
ve bunun istasyondaki askerî anbarında kalması kâbil olamamışdır. Sebebi ise cihet-i askeriyece
bu günlerde vukû‘ bulan serî‘ ve müsta‘cel sevkiyât olmuşdur ve tahsîs olan bir tek otomobilin
bile hemen geriye alınması mümkün gibi idi. Bu bâbda Doktor Hafız Cemal Bey'in ve menzilin
verdiğinden başka fazla otomobil tedâriki için otomobil parkı nezdinde Frer Hanri'nin ve eşyânın
sevk ve muhâfazasında Rontgen Me'mûru Ömer Bey'in nâ-mesbûk gayretleri görülmüş ve cümlesi su içinde çalışmışlardır.
Efrâdımızın ise on iki gündür devâm eden yağmur ve dolu fırtınasına rağmen su içinde
çalışmaları ayrıca şâyân-ı zikirdir.
İşbu rapor-ı âcizî zuhûr eden serî‘ vâsıta ile hemen irsâl için şimdilik müsta‘celen tahrîr ve
takdîm edilmiş olup bu bâbda daha mufassal ve müşterek raporumuzun ba‘dehû takdîm edileceğini arz eylerim efendim.
Hilâl-i Ahmer Süveyş Heyet-i İmdâdiyesi
Vekîlharcı İdâre Me’mûru Vekili
Eşref

Kızılay Arşivi, No: 394/15

338

Kudüs-ü Şerifte Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Muayenehane-i Tıbbiyesi
Kayıt Muamelesi -Harb-i Umumi- 1331-1915 (Kızılay Arşivi)
Health Services of Ottoman Red Crescent in Palestine Frontline (Kudus) - 1331-1915 (Red Crescent Archive)
( (أرشيف الهالل األحمر1915-1331-  جبهة فلسطين- الخدمات الصحية للهالل األحمر العثماني في القدس الشريف

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

123

340

Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı

Esir garnizonlarını teftiş etmek üzere İstanbul'a gelmiş olan Uluslararası Kızılhaç delegeleri
Mösyö Boasya ve Fişer'in, Balkan treniyle İstanbul’dan ayrılacakları, bunlara ait hususi evrakın
İsviçre Sefareti'ne teslim edilmek üzere Viyana Murahhası Doktor Hikmet Bey'e gönderildiği.
9 Ocak 1917 / 27 Kanun-ı Evvel 1332

That Monsieur Boasya and Fisher, who are the members of International Red Cross delegation
and has been to Istanbul with the mandate of inspecting the prisoner garrisons, will leave Istanbul
with Balkan train, and that particular documents, which belong to them, has been sent to Vienna
Deputy Doctor Hikmet Bey for delivering them to Swiss Embassy.
9 January 1917 / 27 Kanun al-Awwal 1332

ضي الصليب األحمر الدولي ماسيو بوياسيا وفيشير اللذين قدما إلى إسطنبول لتفتيش الحاميات التي يُحتجز فيها
َ سيغادر مفو
 وإرسال أوراقهما الخاصة إلى مندوب فيينا الطبيب حكمت بيك لتسليمها إلى، سيغادران المدينة عبر قطار البلقان،األسرى
.السفارة السويسرية
۱۳۳۲  كانون األول۲٧ / 1917 يناير/ كانون الثاني9

Taht-ı Himaye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmîsi
Aded: 713/2764
İstanbul 27 Kânûn-ı Evvel 1332
Telefon Numarası: İstanbul 1783
Merkez-i Umûmî A‘zâsından Viyana Murahhası Doktor Hikmet Bey Efendi'ye
Üserâ garnizonlarını ziyâret etmek üzere İstanbul'a gelmiş olan Beyne'l-milel Salîb-i Ahmer delegeleri Mösyö Boasya ve Fişer bu günkü Balkan treniyle şehrimizden müfârakat edeceklerdir. Mûmâileyhime âid evrâk-ı husûsiye büyük bir zarf derûnunda olarak nâm-ı âlîlerine irsâl
edilmişdir. Vusûlünde bilâ-te’ehhür Viyana İsviçre sefâretine gönderilmesine vesâtat buyurulması
bi'l-hâssa ricâ ve takdîm-i ihtirâm olunur efendim hazretleri.
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmîsi Evrak Memurluğu Nâmına
(İmza)
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Makedonya ve Dobruca cephelerinden 214 yaralı asker geldiği, bunlara Edirne Hilal-i Ahmer
Cemiyeti çayhanesince çay, ekmek, zeytin ve sigara dağıtıldığı ve yaralıların Edirne hastanelerine
sevk olundukları.
11 Ocak 1917 / 29 Kanun-ı Evvel 1332

That 214 wounded soldiers came from Macedonia and Dobruca frontlines, that Ottoman Red
Crescent Edirne Branch Tea House provided them with tea, bread, olives and cigars, and that the
wounded soldiers have been dispatched to relevant hospitals in Edirne.
11 January 1917 / 29 Kanun al-Awwal 1332

 جنديا جريحا من جبهتي مقدونيا ودبروجة وتقديم الشاي والخبز والزيتون والسجائر لهم في مقهى جمعية الهالل214 وصول
.األحمر ونقلهم إلى مشافي إدرنة
۱۳۳۲  كانون األول۲٩ / 1917 يناير/ كانون الثاني11

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi
Aded: 65
İstanbul 29 Kânûn-ı evvel 1332
Huzûr-ı Âlî-i Riyâset-Penâhîye
Efendim hazretleri!
24 ve 27 Kânûn-ı evvel [1]332 tarihlerinde Makedonya cephe-i harbinden seksen altı ve
Dobruca'dan da ikiyüz on dört nefer mecrûh vürûd ederek ale'l-usûl çayhânemizce çay ve ekmek
ve zeytin tevzî‘ ve Edirne merkezine ihdâ olunup berâ-yı tevzî‘ çayhânemize verilmiş olan tütün
ve sigaralar da efrâd ve zâbıtâna i‘tâ kılınmış ve mecrûhîn istikrâ olunan arabalarımızla Edirne
Hastahânelerine sevk ve i‘zâm kılınmışdır. Ol bâbda emr u fermân efendim hazretlerinindir.
(Mühür)
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Edirne Çayhânesi
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Romanya'da bulunan esirlere, Romanya Kızılhaç’ı vasıtasıyla para ve paket gönderilebileceğinin
Romanya Hariciye Nezareti'nden bildirildiği, Romanya'daki Osmanlı esirleri hakkında şimdiye
kadar bir bilgi mevcut olmadığından, bu konuda Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne gelmiş bir liste olup
olmadığının sorulduğu.
25 Ocak 1917 / 12 Kanun-ı Sânî 1332

That it has been reported by Romania Foreign Ministry that sending money and packages to the
prisoners in Romania via Romanian Red Cross is approved, and that since there is no information
with regards to the Ottoman prisoners in Romania, it has been asked whether any list is received
by Ottoman Red Crescent Society.
25 January 1917 / 12 Kanun al-Thani 1332

بالغ وزارة الخارجية الرومانية حول إمكانية إرسال النقود والطرود إلى األسرى العثمانيين في رومانيا عبر الصليب األحمر
 ونظرا إلى عدم توفر أي معلومات حتى اآلن عن األسرى العثمانيين في رومانيا فقد تم سؤال جمعية الهالل األحمر،الروماني
.عما إذا كانت قد تلقت أي لوائح بخصوصهم أم ال
۱۳۳۲  كانون الثاني۱۲ / 1917 يناير/ كانون الثاني25

Harbiye Nezâreti
Muâmelât-ı Zâtiye Müdîriyeti
İstihbârat Kalemi
4700
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi'ne
Romanya'da mevkûf üserâ-yı harbiyeye Romanya Salîb-i Ahmer Cemiyeti vâsıtasıyla para
ve paketler irsâl olunabileceği Romanya Hariciye Nezâreti'nin iş‘ârına atfen ve Amerika Sefâreti'nden verilen ma‘lûmâta binâen Hâriciye Nezâret-i celîlesi'nden mevrûd 5 Kânûn-ı sânî sene
[13]32 tarihli tezkirede iş‘âr buyurulmuş ise de hükûmet-i mezkûre nezdindeki üserâ-yı Osmâniye hakkında şimdiye kadar bir ma‘lumât vârid olmamış olduğundan bu bâbda cem‘iyyet-i aliyyelerine liste gelmiş ise bur sûretinin irsâli, gelmemiş ise bi'l-istihsâl isbâli mercûdur efendim.
Fî 12 Kânûn-ı sânî sene 1332
(Mühür)
Mu‘âmelât-ı Zâtiye Müdîriyeti
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Hilal-i Ahmer çiftçilerinin boş kalmaması ve ziraatin geliştirilmesi ve çoğaltılması amacıyla,
Karamürsel kazası dahilinde terk edilmiş olan olan arazi ve çiftliklerin, sahiplerinin tasarruf
haklarına halel gelmemesi kaydıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nce ektirilmesi.
16 Şubat 1917 / 3 Şubat 1332

Cultivation of the abandoned fields and farms in Karamursel by Ottoman Red Crescent Society on
the condition that the owners’ right of disposition would not be affected, and with the purpose of
developing and increasing agriculture and preventing Ottoman Red Crescent farmer from loafing
around.
16 February 1917 / 3 February 1331

لعدم بقاء المزارعين بال عمل ولتطوير الزراعة وزيادة المحصول الزراعي ستتولى جمعية الهالل األحمر اإلشراف على زراعة
.األراضي والمزارع المتروكة والواقعة ضمن قضاء كارامورسيل شريطة عدم انتهاك حقوق أصحابها في التصرف بها
۱۳۳۱  شباط/  فبراير۳ / 1917 فبراير/ شباط16

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Karamürsel Şubesi
56
Dersaadet'de Hilâl-i Ahmer Cem‘iyeti Merkez-i Umûmiyesi Cânib-i Âlîsi'ne
Ma‘rûzdur!
Zirâ‘at Nezâreti'nin iş‘ârına atfen makâm-ı mutasarrıfîden kâymakamlığa mürsel 1847 numaralı ve 29 Kânûn-ı sânî sene [1]332 tarihli telgrafnâme şu‘be-i âcizânemize havale edilmiş
idi. Mezkûr telgrafnâmenin hülâsa-i müfâdı Hilâl-i Ahmer çiftçileri boş kalmamak ve teksîr-i
zirâ‘atı mûceb olmak üzere kazâ dâhilinde emvâl-i metrûkeden ashâbının hakk-ı tasarrufları ihlâl
edilmemek şartıyla topluca arâzî tedâriki husûsâtına gayret olunmak vesâyâsından ibâretdir. Bunun üzerine mesele şu‘be-i âcizânemizce tezekkür olundu ve telgrâfnâme hakkında sûreti merbût
mütâla‘anâme tahrîr olunarak Zirâ‘at Nezâreti'ne takdîm edilmek üzere Kaymakamlığa verildi.
Mezkûr mütâla‘anâme mündericâtından müstebân buyurulacağı vechile dâhil-i kazâda mikdâr-ı
kâfî elverişli arâzî mevcûddur ve şu‘be-i âcizânemiz bu bâbda buraca rehberlik etmeğe ve elinden
geldiği mertebe ebzâl-i mesâ‘î eylemeğe âmâdedir. Mesele Hilâl-i Ahmer çiftçilerine ta‘alluk
etdiği için merkez-i âlîlerinin bu bâbda alâkadâr olacağı bî-iştibâh olduğundan umûr-ı mebhûse-i
zirâ‘iyyede alâ-kadri'l-imkân arz-ı hidemâta hâzır bulunduğumuzu arz eder ve evâmir-i aliyyelerine intizâr eyleriz efendim.
Fî 3 Şubat [1]332
Karamürsel Hilal-i Ahmer Cemiyeti Şubesi Reisi
(İmza)
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nde açılmış olan serginin,
Kız Sanayi Mektebi talebe ve öğretmenleri tarafından ziyaret edilebilmesi için giriş şartlarının
bildirilmesinin istendiği.
24 Şubat 1917 / 11 Şubat 1332

That the entrance criteria of the exhibit, held by Ottoman Red Crescent Society in Galatasaray
High School, are asked in order to plan the visit by the students and teachers of the Girls Industry
School to the exhibit.
24 February 1917 / 11 February 1331

طلب االستعالم عن شروط السماح ألساتذة وطالبات المدرسة الصناعية لإلناث بزيارة المعرض الذي أقامته جمعية الهالل
.األحمر في مدرسة غاالطة سراي سلطانيسي
۱۳۳۱  شباط/  فبراير۱۱ / 1917 فبراير/ شباط24

Kız Sanâyi Mektebi
97
Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Efendim!
Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi'nde umûma küşâde buyurulan serginin mektebimiz talebât
ve heyet-i ta‘lîmesi tarafından dahi temâşası için lutfen şerâit-i duhûlün iş‘ârı ricâ olunur efendim.
Fî 11 Şubat sene [1]332
(Mühür)
Kız Sanayi Mektebi Müdîriyeti
İstanbul
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Drama Cemaat-i İslamiye Reisi Müftü Seyyid Musa Kazım ve sairlerinin talepleri üzerine,
açlıktan ölmek üzere olan halk için Sofya Hilal-i Amer Şubesi vasıtasıyla gerekli yardımlarda
bulunulmak üzere 1.000 liranın sarfına karar verildiği.
9 Mayıs 1917

That upon the appeal by the Head of Drama Islamic Society Mufti Seyyid Musa Kazim, it is
approved that 1.000 to be spent on the necessary aids to support starving people in that region
via Sofia Ottoman Red Crescent Society Branch.
9 May 1917

بناء على طلب رئيس الجماعة اإلسالمية في مدينة دراما المفتي سعيد موسى كاظم وغيره تقرر صرف مبلغ ألف ليرة لتقديم
.المساعدات الالزمة عبر فرع الهالل األحمر في صوفيا إلى السكان الذين يوشكون على الموت جوعا
1917 مايو/ أيار9

Drama Cem‘iyyet-i İslâmiyesi
Numara: 19
Hilâl-i Ahmer Riyâset-i Aliyyesi'ne
Atûfetlü efendim hazretleri!
İlk istîlâdan beri yekdiğerinden eşna‘ bir ahvâlden canhırâşâne diğer ahvâl ve girdâb-ı
hevl-nâka yuvarlanmakda iken altı yedi aydan beri esbâb-ı ma‘îşetimiz izâ‘a edilmiş olmağla idâme-i hayâtımız ba‘de zâ-imkân hâricine çıkmakta bulunduğu ve terk-i hayât edenlerin yevmiye
adedi ukûle hayret verecek derecede tezâyüd edip kulûb-ı nâsa dehşet ilkâ eden şu hâl-i hâzır ve
esef-iştimâlin devâmı takdîrinde mevt-i muhakkak karşısında mahkûm kalmış bulunduğumuzu
ma‘a'l-esef ba‘de'l-arz nitekim ilk istilâda imdâdımıza hâzır ve şen yetişdiğiniz gibi bu kere dahi
kâinâta şâyi‘ olan ve hayât-ı umûmiyeyi tehdîd eden işbu mevt-i muhakkakdan tahlîsimize medâr
olacak nân-pare olmak üzere arz-ı hakîkatle ma‘a'l-hicâb Drama sancağının üç bin ahâlî-i İslâmiyesi nâmına istimdâd ve istirhâm eyleriz ol bâbda lutf ve kerem efendimiz hazretlerinindir.
Fî 16 Nisan sene 1333
Cemâ‘at-i İslâmiye Reisi
Mütfü

A‘zâ

A‘zâ

A‘zâ

A‘za

Mehmed Şemseddin

Hüseyin Naci

Mehmed Feyzi

İbrahim Hakkı

Seyyid Musa
Kazım

Sofya Hilâl-i Ahmer Şubesi vâsıtasıyla lâzım gelen mu‘âvenetde bulunmak üzere bin lira
sarfına karâr verildi. Fî 9 Mayıs 1917
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1 Şubat 1917 senesinde İstanbul'da açılan Birinci Hilal-i Ahmer sergisindeki yardımları
dolayısıyla Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi'nden Doktor Hikmet Beyefendi'ye Hilâl-i Ahmer
Sergisi Madalyası verilmesi.
30 Haziran 1917

Granting to Medical General Manager Doctor Hikmet Bey, the Ottoman Red Crescent Exhibition
Medal for this efforts in holding the First Ottoman Red Crescent Exhibit in Istanbul on 1 February
1917.
30 June 1917

 تم منح الطبيب حكمت بيك1917 فبراير/ شباط1 نظرا إلسهاماته في إقامة معرض الهالل األحمر األول في إسطنبول بتاريخ
.أفندي أحد أطباء مديرية الصحة العامة وسام الهالل األحمر للمعرض
1917 يونيو/ حزيران30

İstanbul'da 1 Şubat sene 1917 târihinde küşâd edilen ilk Hilâl-i Ahmer sergisine Sıhhiye
Müdîriyet-i Umûmiyesinden Murahhas Doktor Hikmet Bey Efendi tarafından ibrâz buyurulan
mu‘âvenet heyet-i umûmiyemizce sezâvâr-ı takdîr görülmekle mîr-i mûmâileyhe bir kıt‘a Hilâl-i
Ahmer Sergisi Madalyası i‘tâ kılındı.
Fî 30 Haziran sene 1917
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İstanbul'da tertip edilen Birinci Hilal-i Ahmer Sergisi'nin ilanlarının neşrinde gerekli kolaylığı
gösteren Türk Yurdu Gazetesi adına bir adet Hilal-i Ahmer Sergisi Madalyası verilmesi.
30 Haziran 1917

Granting Turk Yurdu Newspaper an Ottoman Red Crescent Exhibition Medal for their cooperation
in publishing the adverts of the First Ottoman Red Crescent Exhibit in Istanbul, which was held
on 1 February 1917.
30 June 1917

فبراير/ شباط1 نظرا إلى تقديمها التسهيالت الالزمة لنشر إعالنات المعرض األول للهالل األحمر الذي أقيم في إسطنبول بتاريخ
. فقد تم منح صحيفة تورك يوردو وسام الهالل األحمر للمعرض1917
1917 يونيو/ حزيران30

İstanbul'da 1 Şubat sene 1917 târihinde küşâd edilen ilk Hilâl-i Ahmer sergisine Türk Yurdu Gazetesi tarafından sergiye mütedâir i‘lânâtın neşri husûsunda vâki‘ olan mu‘âvenât heyet-i
umûmiyemizce sezâvâr-ı takdîr görülmekle cerîde-i mezkûreye bir kıt‘a Hilâl-i Ahmer Sergisi
Madalyası i‘tâ kılındı.
Fî 30 Haziran sene 1917
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Hamburg Şehir Kütüphanesi İdare'sine gönderilmiş olan Hilal'in Ahmer'in matbu evrak ve
kitaplarından dolayı kütüphane idaresinin memnun olduğu ve teşekkür ettikleri.
13 Temmuz 1917

That the Management of Hamburg City Library was delighted with the printed papers and books
sent by Ottoman Red Crescent to that library and that they acknowledge this.
13 July1917

.إعراب إدارة مكتبة مدينة هامبورغ عن امتنانها وشكرها إلرسال كتب ومنشورات الهالل األحمر إليها
1917 يوليو/ تموز13

Hamburg Şehri Kütübhânesi İdâresi Tarafından fî 13 Temmuz sene [1]917 Tarihiyle Vârid
Olmuşdur.
Hilâl-i Ahmer'in matbû‘ evrâk ve kütübünün gönderildiğini müş‘ir fî 24 Hazîran sene 1917
tarihli mektûbunuzu aldık. Kütübhâne, Hamburg senatosu tarafından teşkîl edilerek kemâl-i i‘tinâ
ile bakılmakdadır. Zât-ı âlînize ta‘alluk eden kıymetdar eserlerin, kütübhânemizin en kıymetli
eşyâ-yı memlûkesi miyânında hıfz edileceğini ayrıca arz ve ma‘a'l-i‘tirâf beyân-ı minnetdârî ve
ihtirâm eyleriz.
Hıfzı
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İngiltere'de bulunan Osmanlı esirleri için 74 adet Kur'an-ı Kerim'in sansürce gerekli işlemleri
yapıldıktan sonra posta ile gönderildiği.
13 Ağustos 1917

That 74 books of Qur’an Kareem were posted to the Ottoman prisoners held in England after the
required censoring procedure.
13 August 1917

. نسخة من القرآن الكريم لألسرى العثمانيين في بريطانيا بعد قيام الرقابة باإلجراءات الالزمة74 إرسال
1917 أغسطس/ آب13

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkâne'de
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmîsi
Aded: J.M 70
İstanbul 13/8/1917
TelefonNumarası: İstanbul 1783
İstanbul Askerî Sansür Müfettiş-i Umûmîliği Cânib-i Âlîsi'ne
İngiltere'de bulunan Osmanlı esirlerine gönderilen 74 aded Kur’ân-ı Kerîm muntazaman
bağlanmış ve adresleri üzerine yazılmış olduğu hâlde takdîm kılındı. Sansürce lâzım gelen mu‘âmelenin îfâsı ve mühürlerin vaz‘ı ile postahâneye tevdî‘i ve netîceden ma‘lûmât i‘tâ buyurulması
müsterhamdır. Ol bâbda irâde efendimindir.

74 Kur’ân-ı kerîm birlikte

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Üserâ Komisyonu Paket Şubesi

Mezkûr 74 paketin sansürce lâzım gelen mu‘âmelesi îfâ edilerek mahallerine sevk edilmek
üzere postaya tevdî‘ kılındığı ma‘rûzdur efendim. Fî 20 Ağustos sene [1]333.
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Sibirya'da esir bulunan 88. Alay, 2. Tabur, 7. Bölük Mülâzim-i Sânîsi Abdurrahman'ın, Sivas
vilayetine tabi Zara kasabasının Bedirviran köyündeki ailesinin durumu hakkında bilgi talep
ettiği.
15 Ağustos 1917 / 15 Ağustos 1333

That Lieutenant of 88th Regiment 2nd Battalion 7th Section Abdurrahman, who is captured in
Siberia, requests information with regards to the condition of his family in Bedirviran village of
Zara town at Sivas.
15 August 1917 / 15 August 1333

 عبد الرحمن األسير في سيبريا والتي88 طلب معلومات حول عائلة المالزم الثاني في السرية السابعة للكتيبة الثانية في الفوج
.تقيم في قرية بدرفيران في قصبة زارا التابعة لوالية سيواس
۱۳۳۳  آب/  أغسطس۱٥ / 1917 أغسطس/ آب15

Sibirya, Çita Pesiçinka?
15 Ağustos 1333
Muhterem Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Heyeti'ne
İki seneden beri Sibirya'da esîr olarak bulunuyorum. Bu müddet zarfında yalnız geçen sene
Mart'ında ebeveynimden bir kart alabildim. Ben ise haftada birer kart ve ayda iki mektub yazabildiğim halde ma‘a't-teessüf hiç birine cevab alamıyorum. Bundan dolayı pek mükedder bulunuyorum. Validemin adresi: Sivas Vilâyeti'ne tâbi‘ Zara kasabasında Karslı dükkancı Mehmed Efendi
vâsıtasıyla Bedirviran karyesinde pederim Ahmed Ağa. Bu adresin şimdi nerede bulunduklarını
ve sıhhatlerinin iş‘ârını cem‘iyyet-i muhteremenizden istirhâm ederim.
88. Alay 2. Tabur, 7. Bölük Mülâzim-i Sânîsi
Abdurrahman
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Priştina'da medrese talebeleri için Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nce gönderilmiş olan kitapların posta
ücreti dahil olmak üzere bedelinin Sofya'daki Bank Jeneral'e gönderilmek üzere Priştina bankasına
teslim edildiği.
Eylül 1917 / Eylül 1333

That the cost of the books, which was sent by Ottoman Red Crescent for the madrasah students
in Pristine, was delivered to Pristine Bank (including the postage cost) with an order to be sent
to Bank Jeneral in Sofia.
September 1917 / September 1331

 إلى بنك بريشتينا لتحويلها-  بما في ذلك أجور البريد- تسليم ثمن الكتب التي أرسلتها جمعية الهالل األحمر لطلبة مدارس بريشتينا
.إلى بنك جنرال في صوفيا
۱۳۳۱  أيلول/  سبتمبر/ 1917 سبتمبر/أيلول

Dersaadet'de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Reis-i Sânîsi Cânib-i Alîsine
Atûfetlü efendim hazretleri!
Priştina'da medrese talebesi için lutfen irsâl buyurulan kitabların ma‘a posta ücreti esmânı
olmak lâzım gelen yüz bir buçuk liranın takdîmi hakkındaki emr-i âlîleri muahharen bi'l-vürûd
mûcebince ol mikdâr leva Sofya'daki Bank Jeneral'e îsâl olunmak üzere derhal bura bankasına
teslîm edilerek mukâbiline alınan bir kıt‘a ilmübaher leffen arz ve takdîm kılınmış ve bu bâbdaki
lutuf-ı âlîlerine karşı teşekküründen âciz kalmış olduğumun arz ve beyânını vesîle-i hasene ittihâz
ederek takdîm-i arîza-i cevâbiyeye ictisâr eder ve hakk-ı âcizânemize olan hüsn-i teveccühât-ı
âlîlerinin kemâ-fi's-sâbık ber-devâm buyurulmasını istirhâm eylerim. Ol bâbda ve her hâlde emr
ve irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî Eylül sene [1]333
Priştina Cemâ‘at-i İslamiye ve Belediye
A‘zâsından
(İmza)
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Danimarka'da yayınlanan bir gazetede, Osmanlı ülkesinde bulunan İngiliz esirlerinin iskelet
halindeki fotografları tasvir edilerek, esirlere iyi bakılmadığının beyan edilmekte olduğu, bu
gibi haberlerin önüne geçebilmek ve tekzib edebilmek için bazı esirlerin yemekleri, gezmeleri,
istirahatleri ve bilhassa futbol oynarken resimleri alınarak ve altına kendi elyazılarıyla isimlerini
kaydettirerek acilen Menzil Müfettişliğine gönderilmesi.
16 Ekim 1917 / 16 Teşrîn-i Evvel 1333

That, in a newspaper published in Denmark, English prisoners held in Ottoman country were
portrayed with skeleton photos, and also it was stated that the prisoners were mistreated, and
that in order to prevent such fake news and being able to disclaim such news, it is requested that
the photos of the prisoners to be taken while they are having their food, walking, resting and
especially playing football and that these photos to be recorded with their own handwritings at
the bottom of the photos, and to be sent to Destination Inspectorship immediately.
18 Kasım 1917 / 18 Teşrîn-i Sânî 1333

نشرت صحيفة صادرة في الدانمرك صورا تظهر األسرى البريطانيين المحتجزين لدى العثمانيين كهياكل عظمية وذكرت أنه
 للتمكن من التصدي لمثل هذه األخبار وتكذيبها تم التقاط صور لبعض األسرى وهم يتناولون الطعام،ال يتم االعتناء بهم جيدا
ويتجولون ويستريحون وعلى األخص وهم يلعبون كرة القدم مع كتابة األسرى أسماءهم بخط يدهم على الصور وإرسالها على
.وجه السرعة إلى مفتشية االتصاالت
۱۳۳۳  تشرين األول۱٦ / 1917 سبتمبر/ أيلول16

Müfettişlikde kalacakdır.
Suret
Danimarka'da intişâr eden bir gazetede nezdimizde bulunan İngiliz esirlerinin iskelet hâlinde fotografları tasvir edilerek tarafımızdan üserâya iyi bakılmamakda olduğu ve merkûmların
şimdiye kadar ber-hayât kalmış olmaları bir hârıka olduğu ve kendilerinin şâyân-ı merhamet bir
hâlde bulundukları acıklı bir lisân ile zikr ü beyân edilmekdedir. İngilizler tarafından hakkımızda
hilâf-ı hakîkat neşr etdirilen bu gibi havâdisi sûret-i kat‘iyyede red ve cerh etmek üzere garnizonunuzda bulunan üserâdan ba‘zılarının münâsib vaz‘iyetde ta‘amları ve gezmeleri ve istirâhatları
esnâsında bi'l-hâssa futbol oynarken fotograflarının ahzı ve zîrlerine bi'z-zat isimlerinin kendilerine kayd etdirilerek âcilen Menzil Müfettiş-i Umûmîliği'ne irsâli ta‘mîmen teblîğ ve ricâ olunur.
Fotograf masrafı taraf-ı mîrîden te’diye ve tesviye kılınacakdır.
41/4313
Haleb 16-9-[13]33
Menzil Müfettiş-i Umûmîliği'nin ta‘mîm sûreti bâlâdadır. Meâline nazaran iktizâsının âcilen îfâsıyla fotografların müfettişliğe gönderilmesi mercûdur.
Bağdad Hattı İnşaat Kıt‘âtı Müfettişi
Erkân-ı Harbiye Miralayı
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Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa'nın bildirdiğine göre, yardım miktarının 850 liraya
ulaştığı ve yardım verenler içinde yüz lira verenler olduğundan, bunların isimlerinin ayrıntılı bir
şekilde öğrenilerek madalya ile taltif edilmelerinin uygun olacağı.
16 Kasım 1917 / 16 Teşrîn-i Sânî 1333

According to Fourth Army Commander-in-chief Cemal Pasha’s report, the amount of the
donations amounted to 850 liras and since there are some donators who donated as much as 100
liras, their names should be learnt in detail and that rewarding these donators with medals would
be appropriate.
16 November 1917 / 16 Tasrin al-Thani 1333

 ليرة وبأن البعض قدم معونات بمئة ليرة لذا سيكون850 ذكر قائد الجيش الرابع جمال باشا أن مقدار المساعدات قد وصل إلى
.من المالئم معرفة أسماء هؤالء بالتفصيل ومنحهم أوسمة
۱۳۳۳  تشرين الثاني۱٦ / 1917 نوفمبر/ تشرين الثاني16

Telgrafnâme
Mahreci: İskenderun
Numara: 6223
Tarih: 16 Teşrîn-i sânî sene [13]33
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi'ne
C. İ‘âne mikdârı ahîren sekiz yüz elli liraya bâliğ olmuşdur. İ‘âne edenler miyânında yüz
lira verenler dahi mevcûd olduğundan isimleri müfredâtıyla öğrenilerek madalya ile taltîfleri tesrî‘ edilirse medâr-ı teşvîk olur.
Fî 16 minh.
Dördüncü Ordu Kumandanı
Bahriye Nâzırı Cemal
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Harp esnasında Rus ordusundan firarla Osmanlı ordusuna iltica eden ve Rusya'ya dönmemek
üzere Osmanlı tabiiyetine geçmek isteyen iki kişinin işlemleri yapılmak üzere Bursa Garnizonu'na
sevk edildikleri.
18 Kasım 1917 / 18 Teşrîn-i Sânî 1333

That two individuals, who escaped from Russian army during the battle and joined Ottoman army
and now wants to be an Ottoman citizen for good, have been dispatched to Bursa Garrisons.
18 November 1917 / 18 Tasrin al-Thani 1333

فرار شخصين من الجيش الروسي أثناء الحرب ولجوئهما إلى الجيش العثماني معربين عن رغبتهما في أن يصبحا من رعايا
. وإرسالهما إلى حامية بورصة إلتمام اإلجراءات الالزمة،الدولة العثمانية كي ال يعودا إلى مجددا روسيا
۱۳۳۳  تشرين الثاني۱٨ / 1917 نوفمبر/ تشرين الثاني18

Karargâh-ı Umûmî
Şube: 3
Toros İnşaat Kıt‘âtı
Kumandanlığı
Aded: 373
Belemedik, 18-11-[13]33
Bağdad Hattı İnşaat Kıt‘âtı Müfettişliği Cânib-i Alîsi'ne
Esnâ-yı harbde Rus ordusundan firârla ordu-yı Osmânîye arz ve dehâlet ederek Rusya'ya
avdet etmemek üzere tâbi‘iyet-i Osmâniye'ye geçmek arzusunda bulunan iki neferin mütekaddem
istid‘aları fî 24 Teşrîn-i evvel sene [13]33 tarih ve 448 numaralı i‘lâmla arz edilmiş idi. Haklarında muktezî mu‘âmelenin icrâsı için Bursa Garnizonu'na sevk edilmesi cevâben iş‘ar buyurulmuş olmağla merkûmlar fî 11 Teşrîn-i sânî sene [13]33 tarih ve 377 numaralı tahrîrâtla mezkûr
garnizon kumandanlığına i‘zâm kılınmış ve tanzîm kılınan künye cedveli rabtan takdîm edilmiş
olduğu ma‘ruzdur.
Toros İnşaat Kıt‘âtı Kumandanı
Erkân-ı Harbiye Kaymakamı

Karargâh-ı umûmî Üçüncü Müdîriyeti'ne Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâseti'ne yazılmışdır.
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Osmanlı Matbuat Cemiyeti'nin misafirlerine gösterilen lütuf ve nezaketten ve ayrıca Hilal-i
Ahmer müesseselerinde görülen nizam ve intizamdan dolayı Osmanlı Matbuat Cemiyeti’nce
teşekkür edildiği.
29 Kasım 1917 / 29 Teşrîn-i Sânî 917

That Ottoman Press Society acknowledges the courtesy and elegancy conducted by Ottoman
Red Crescent Society to its guests, and also the order and regulations in Ottoman Red Crescent
Society Houses are acknowledged.
29 November 1917 / 29 Tasrin al-Thani 917

شكر من الجمعية العثمانية للمطبوعات لما لقيه ضيوفها من حفاوة وكياسة في مؤسسات الهالل األحمر ولما لمسوه من حسن
.اإلدارة والنظام
٩۱٧  تشرين الثاني۲٩ / 1917 نوفمبر/ تشرين الثاني29

Osmanlı Matbûât Cemiyeti
Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i Muhteremesine
Muhterem efendim!
Osmanlı Matbûât Cemiyeti'nin misâfiri olarak şehrimize gelen heyet a‘zâsı hakkında gösterilen lutuf ve nezâket âsârından cemiyetimiz heyet-i idâresinin 22 Teşrîn-i sânî 917 tarihli ictimâ‘ında bahs edilmiş ve bundan dolayı bi'l-hâssa arz-ı teşekkür edilmesine karâr verilmişdir.
Hilâl-i Ahmer müesseselerinde görülen intizâm ve mükemmeliyet misâfirlerimizin memleketimiz
hakkında pek iyi fikirler peydâ etmelerini de mûceb olduğundan bu teşekkür vazîfesini harâret ve
iftihârla îfa ve bu vesîle ile te’kîd-i hürmet ederiz efendim.
29 Teşrîn-i sânî sene 917
Kâtib-i Umûmî
Ahmed Emin
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Rusya'da esir bulunan 99. Alay Ağırlık Kumandanı Yüzbaşı Abid Efendi'nin Diyarbakır'dan
Urfa'ya gelen eşi İnci ve çocukları Zehra, Naciye ve Sabri'nin Tüfekçi ustası Rufai Şeyhi Fehmi
Efendi'nin yanında oldukları ve sıhhatlerinin iyi olduğu.
8 Aralık 1917 / 8 Kanun-ı Evvel 1333

That the wife of the captured captain Abid Efendi of the 99th Regiment in Russia, came to Urfa
from Diyarbakir with her children Zehra, Naciye and Sabri, and that they are staying with the
Gunsmith and Rufai Sheikh Fehmi Efendi and that their condition is fine.
8 December 1917 / 8 Kanun al-Awwal 1333

 األسير لدى روسيا السيدة إنجي وأوالدها زهرة99 زوجة اليوزباشي عابد أفندي قائد وحدة الذخيرة والعتاد العسكري في الفوج
وناجية وصبري جاؤوا من دياربكر إلى أورفا وهم حاليا لدى خبير صناعة وصيانة األسلحة الشيخ الرفاعي فهمي أفندي وبصحة
.جيدة
۱۳۳۳  كانون األول٨ / 1917 ديسمبر/ كانون األول8

Urfa Mutasarrıflığı
Numara: 12897
Dersaadet Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üserâ Komisyonu Riyâset-i Aliyyesi'ne
Diyarbekir vilâyet-i celîlesine hitâben 29 Teşrîn-i evvel 333 tarih ve 10421 T. Numaralı
tahrîrat-ı aliyyeleri cevâbıdır. Rusya'nın Kostroma Vilâyetinin Denloga Kazâsında üserâ-yı Osmaniye'den 99. Alay Ağırlık Kumandanı Yüzbaşı Abid Efendi'nin Diyarbakır'dan buraya gelen
ve tekâ‘üd Tüfenkçi ustası Rufai Şeyhi Şeyh Fehmi Efendi'nin nezdinde bulunan zevcesi İnci ve
kerîmeleri Zehra ve Naciye Hanımlarla mahdûmu Sabri Efendi'nin bir seneden beri Urfa'ya gelerek cümlesinin hâl-i sıhhatde oldukları polis merkez memurluğunun tahkîkatından anlaşılmakla
bi'l-vesîle te’yîd-i ihtirâmat eylerim efendim.
Fî 8 Kânûn-ı evvel sene [1]333
Urfa Mutasarrıfı
(İmza)
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Viyana Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi tarafından iki defada toplanan 135.000 kronun
Viyana Murahhaslığı adına gelir kaydedilmiş olduğu, hanımlar merkezinin yardımlarından dolayı
taltif edilmesi.
3 Mayıs 1918

Granting Woman Centre for their donations, since 135.000 crowns collected by Vienna Ottoman
Red Crescent Society’s Woman Centre were registered as revenue of the Association’s Vienna
Management.
3 May 1918

، ألف كرونة جمعه المركز النسوي لجمعية الهالل األحمر في فيينا على دفعتين كإيرادات لصالح مفوضية فيينا135 تسجيل مبلغ
.مع تكريم المركز النسوي لما قدمه من مساعدات
1918 مايو/ أيار3

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
2/304
Hilâl-i Ahmer Cemiyet-i Sâniyesi Cânib-i Alîsine
Ma‘rûz-ı âcizîdir
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Viyana Hanımlar Merkezi tarafından cem‘ olunup iki def‘ada tevdî‘ olunan cem‘an yüz otuz beş bin kron Viyana murahhaslığı nâmına îrâd kayd edilmiş ve hanımlar merkezi tarafından bu sûretle ibrâz olunan me’ser-i gayret ve mu‘âvenetden dolayı zikr
olunan merkez riyâsetine tatlîfnâme irsâli menût-ı re’y-i âlîleri bulunmuş olduğu ma‘rûzdur. Emr
ve irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 3 Mayıs sene [1]918
Doktor Hikmet
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Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Cağaloğlu Hastanesi – Heyet-i Sıhhiye – Harb-i Umumi – 1331-1915 (Kızılay Arşivi)
Cağaloğlu Ottoman Red Crescent Hospital - 1331-1915 (Red Crescent Archive)
( (أرشيف الهالل األحمر1915-1331-  الحرب العمومي-  الهيئة الصحية-مستشفى الهالل األحمر العثماني في جاغال أوغلو

Çanakkale’de yüzüne kurşun isabet edip Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Beyoğlu Hastanesinde tedavi gören
Isparta’lı Hüseyin Oğlu Osman’a ait hasta tabelası (Kızılay Arşivi)
Patient sign, which belongs to Osman son of Huseyin from Isparta who had medical treatment at Ottoman Red
Crescent Hospital in Beyoglu, after being stroke by bullet in the face in Dardanelle (Red Crescent Archive)
 الذي تلقى العالج في مستشفى الهالل األحمر العثماني في منطقة بيه أوغلو بسبب إصابة وجهه،لوحة مريض تعود لعثمان بن حسين اإلسبارطي
( (أرشيف الهالل األحمر.برصاصة في حرب تشاناك كاله

Çanakkale’de kafasına kurşun isabet edip Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Beyoğlu Hastanesinde tedavi gören İzmir’li Mustafa Oğlu Salih’e ait hasta tabelası (Kızılay Arşivi)
Patient sign, which belongs to Salih son of Mustafa from Izmir, who had medical treatment at Ottoman Red
Crescent Hospital in Beyoglu, after being stroke by bullet in the head in Dardanelle. (Red Crescent Archive)
 الذي تلقى العالج في مستشفى الهالل األحمر العثماني في منطقة بيه أوغلو بسبب إصابة رأسه،لوحة مريض تعود لصالح بن مصطفى اإلزميري
( (أرشيف الهالل األحمر.برصاصة في حرب تشاناك كاله

Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan tıbbi malzemeler (Kızılay Arşivi)
Medical Equipment used during the First World War (Red Crescent Archive)
(المواد الطبية التي استخدمت في الحرب العالمية األولى (أرشيف الهالل األحمر

Birinci Dünya Savaşı’nda Kızılay faaliyetlerini gösteren kartpostallar (Kızılay Arşivi)
Card posts demonstrating the activities of Ottoman Red Crescent during the First World War (Red Crescent Archive)
(البطاقات البريدية التي تُظهر فعاليات الهالل األحمر في الحرب العالمية األولى (أرشيف الهالل األحمر

Osmanlı Hilal-İ Ahmer Cemiyeti Tekfurdağı Hastanesi’nde Bir Koğuş- Harb-i Umumi-1331 (Kızılay Arşivi)
A dormitory of Ottoman Red Crescent Society Hospital in Tekfurdagi - First World War -1331 (Red Crescent Archives)
((أرشيف الهالل األحمر۱۳۳۱  الحرب العالمية األولى- مهجع في مستشفى تكفورداغي لهالل االحمر العثماني

Süveyş Heyet-i Sıhhiyesi –Bir Hastane Koğuşu Vizite Esnasında (Kızılay Arşivi)
Suez Medical Committee – During a visit to a hospital dormitory (Red Crescent Archives)
( خالل زيارة في مهجع المستشفى (أرشيف الهالل األحمر- )اللجنة الصحية لسويس

Filistin Cephesinde Osmanlı Hilal-i Ahmer Sağlık Görevlisi - 1916 (Kızılay Arşivi)
An Ottoman Red Crescent Medical Officer in Palestine Front - 1916 (Red Crescent Archive)
( (أرشيف الهالل األحمر1916 -  جبهة فلسطين- موظف صحة في الهالل األحمر العثماني

Çanakkale’de Çamlık Mevkiinde Hilal-i Ahmer Seyyar Hastanesi,
Umum Hindistan Heyeti Sıhhiyesinin Ziyareti (Kızılay Arşivi)
Red Crescent Mobile Field Hospital in Dardanelle Camlik A visit of Medical Committee From Indian Community, (Red Crescent Archives)
( زيارة اللجنة الصحية العامة من الهند (أرشيف الهالل األحمر-  جناق قلعة٬مستشفى الهالل األحمر المتنقل في جامليك
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Şarköy Hilal-i Ahmer Hastanesi Krokisi
Diagram of Ottoman Red Crescent Hospital in Sarkoy
مخطط مستشفى الهالل األحمر في منطقة شاركوي

