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    TAKDİM    

Savaşlar, siyasi bunalımlar, ekonomik krizler, doğal afetler, salgın hastalıklar ve bunların 
bıraktığı derin izlerdir tarih sayfalarının konuları. Ana başlıkları ise savaşlardır; çünkü savaşlar 
insan yapımı afetlerdir ve tüm afetlerden daha fazla yıkıma sebep olurlar. 

Tarihin gördüğü en fazla yıkım getiren savaşlar yakın tarihimize rastlar. Bu savaşların ge-
tirdiği büyük yıkım geride kayıp bir kuşak bırakırken, düşman elinde esir kalanlar bu kayıp ku-
şağın talihsiz çocukları oldular. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti saflarında savaşan 
200 binden fazla Türk askeri esir düştü. Bu esirlerden yaklaşık 50 bini yollarda veya kamplarda 
hayatını kaybetti. Sibirya'dan Myanmar'a, Korsika Adası'ndan Kanada'ya kadar uzanan geniş bir 
coğrafyada esaret altında kalan askerler, geride yürek burkan öyküler bıraktı. 

Savaşların yardım kuruluşlarına yüklediği sorumluluklar arasında hasta ve yaralıların bakı-
mının yanı sıra esirlerle ilgili sorunlar da bulunmaktadır. Tarafların esirleri ve esaret koşullarından 
ülkeleri ile haberleşmelerine ve ülkelerine geri dönmelerine kadar uzanan bir dizi sorunlar ulus-
lararası yardım kuruluşlarının uhdesine bırakılmıştır.

Savaş esirlerine insancıl yaklaşılması gerektiği ilk kez XIX. yüzyıl sonunda kurulan ulus-
lararası yardım kurumlarında gündeme getirilmiş ve ilk kez 1912 yılının Mayıs ayında Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Washington şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Salib-i Ahmer Konfe-
ransı’nda savaş esirleri ile ilgili konularda uluslararası kapsamda ortak bir yaklaşımla hareket 
edilmesi kararı alınmıştır. Osmanlı Hilal-i Ahmer adına Dr. Besim Ömer’in de katıldığı bu kon-
feransta savaş esirlerine yapılan bağışları toplamak üzere özel komisyonlar kurulması ve Cenev-
re Beynelmilel Komitesi’nin dağıtımı yapmak üzere bu komisyonların üst kurumu olarak kabul 
görmesine karar verildi. 

Bu karar üzerine Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1912’de bu uluslararası kuruluşla bağ-
lantılı olarak Üsera Heyeti (Esirler Komisyonu) adı verilen özel bir komisyon kurdu. Bu komis-
yon Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonunda hem İtilaf Devletleri’nin elinde bulunan Türk 
esirlerin hem de Osmanlı Devleti topraklarında bulunan yabancı esirlerin aileleriyle olan haber-
leşmelerini sağladı. 

Bu hizmetler, Kızılay’ın insanlık tarihine sunduğu en önemli katkılardan biri olarak kayıt-
lara geçti. Elinizde bulunan bu eser kapsamlı bir çalışma olan Arşiv Kataloğumuzun ikinci sayısı 
olup Kızılay’ın arşiv belgelerinde esirlerle ilgili gerçekleştirdiği çalışmalara ışık tutmak amacıyla 
hazırlandı. Medeniyet Üniversitesi’nin değerli katkılarıyla mücessem hale gelen bu çalışmada 
desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. İhsan Kahraman hocamıza özellikle teşekkür etmek isterim. 

Ayrıca çalışmada emeği olan tüm Kızılaycılara teşekkürü borç bilirim. Kızılay Arşivi’nin 
raflarından büyük bir özveri ile araştırmacıların ilgisine sunulan bu eserin insanlık adına hayırlı 
çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum.

 Dr. Kerem KINIK
 Kızılay Genel Başkanı
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    PREAMBLE    

Wars, political dismays, economic crises natural disasters, epidemic diseases and their deep 
impacts are the subject matter of the history pages. The headlines are written by wars, for wars are 
human-made disasters and they cause more destruction than any other disaster. 

Wars that which brought about the most destruction in the history belong to our recent 
history. Whereas the destruction, which was brought about by these wars, left a lost generation be-
hind, the prisoners of war became the unfortunate children of this lost generation. During the First 
World War, more than 200 thousands of Turkish soldiers, who fought in Ottoman frontlines, beca-
me prisoners of war. Nearly 50 thousands of these prisoners of war lost their lives on the roads or 
in the detention camps. The prisoners of war, who were held in a vast geography stretching from 
Siberia to Myanmar, from Corsica Islands to Canada, left heart-wrenching stories behind them.

In addition to taking care of the sick and wounded people, the issues related to the prisoners 
of war are included among the responsibilities of aid organizations, the responsibilities that which 
are handed over to these organisations by wars. A series of issues such as providing communicati-
on between the prisoners of war and their countries under the conditions of captivity, taking them 
back to their countries, were left as a responsibility to the international aid organizations.

The need to approach the prisoners of war in a humanitarian manner had been brought 
forward for the first time by the international aid organizations that were founded at the end of 
19th century. It was decided in the International Red Cross Conference, which was held in Was-
hington on May 1912 that states should act in accordance with a common perspective on the in-
ternational plane about the issues related to the prisoners of war. During this conference, to which 
Dr. Besim Omer attended as an Ottoman Red Crescent representative, the resolution was adopted 
that special commissions should be founded for the purpose of collecting donations that were 
made to the prisoners of war, and that Geneva International Committee should be accepted as the 
supreme board of these commissions for the purpose of distributing these donations. 

Upon the adoption of this resolution, Ottoman Red Crescent Society formed a special com-
mission in this regard, named The Commission of the Prisoners of War (Usera Commission) in 
1912. This commission provided the communication between Turkish prisoners of war, who were 
held by the Allies, and their families and also between the foreign prisoners of war, who were held 
in the Ottoman soil, and their families during and at the end of the First World War. 

These services had been on the books as one of the most significant contributions made 
by Red Crescent in the history of humanity. This book is the second volume of our Archive Ca-
talogue, which is a comprehensive work, and it is prepared with an aim to shed a light on Red 
Crescent’s activities with regards to the prisoners of war as had been recorded in the archive 
documents. I would like to particularly thank to Professor Ihsan Karaman, who provided full 
support to this work, which became solid with the precious contributions of Istanbul Medeniyet 
University. 

I also owe to all Red Crescent workers, who contributed to this work, a debt of gratitude. 
I wish that this work, which was brought from the shelves of the Red Crescent Archive to the 
attention of researchers with a significant commitment, will lead to the best research for the sake 
of humanity.

 Dr. Kerem Kınık
 Red Crescent President
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    تقديم    

.

الحروب، االضطرابات السياسية، األزمات االقتصادية، الكوارث الطبيعية، األمراض السارية واآلثار العميقة التي يخلفها 
كل ذلك هي موضوع صفحات التاريخ، أما العنوان الرئيس لتلك الصحفات فهو: الحروب. فاألخيرة كوارٌث من صنيع اإلنسان 

وسبب الدمار األكبر من بين جميع الكوارث.

الحروب األكثر دمارا عبر التاريخ ليست ببعيدة عن حاضرنا المعاصر. الدمار الهائل الناجم عنها خلف وراءه جيال تائها، 
وكان أسرى الحروب أبناء عاثرو الحظ في هذا الجيل التائه. إبان الحرب العالمية األولى بلغ عدد الجنود األتراك الذين وقعوا 
أسرى بيد األعداء أكثر من 200 ألف جندي، نحو 50 ألف منهم فقد حياته في مخيمات االعتقال أو في الطريق إليها. احتُجز  
األسرى في مخيمات اعتقال امتدت على رقعة شاسعة شملت سيبيريا وميانمار وجزيرة كورسيكا وحتى كندا مخلفين ورائهم 

قصصا وحكايا تُفجع القلوب.

ألقت الحروب على عاتق المؤسسات اإلغاثية مسؤوليات جّمة منها رعاية المرضى والجرحى ومتابعة مشاكل األسرى. 
فمن أبرز المسؤوليات التي أنطيت بمؤسسات اإلغاثة الدولية التواصل مع الدول المعنية لمعرفة أحوال أسرى الحروب من 

مختلف األطراف وأوضاع احتجازهم ومتابعة شؤونهم حتى عودتهم إلى ديارهم.

نُوقشت مسألة وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية للمرة األولى في مؤسسات اإلغاثة الدولية التي أُسست نهاية 
القرن التاسع عشر. ثم وفي المؤتمر الدولي للصليب األحمر الذي انعقد في مايو/أيار 1912 في مدينة واشنطن األمريكية 

اتُخذ قرار بالتحرك المشترك على الصعيد الدولي بخصوص أسرى الحرب. وقد شارك الدكتور بسيم عمر  ممثال عن الهالل 
األحمر العثماني في المؤتمر المذكور الذي تقرر خالله تشكيل لجان خاصة لجمع التبرعات ألسرى الحرب وكذلك التوافق 

على أن تكون اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف هي الهيئة العليا لتلك اللجان التي تتولى توزيع المساعدات. 

بناء على هذا القرار أَسست جمعية الهالل األحمر العثمانية عام 1912 لجنة خاصة مرتبطة بهذه الجمعية الدولية أطلقت 
عليها اسم »لجنة األسرى« والتي تولت خالل وعند نهاية الحرب العالمية األولى مسؤولية التواصل مع عوائل األسرى 

العثمانيين لدى دول الحلفاء وكذلك األسرى األجانب لدى الدولة العثمانية.

هذه الخدمات كانت من أبرز الخدمات الجليلة التي قدمها الهالل األحمر لتاريخ البشرية. الكتاب الذي بين أيديكم هو 
العدد الثاني من الدليل الموسع ألرشيف الهالل األحمر الذي أُعد بغرض تسليط الضوء على فعاليات جمعية الهالل األحمر 

بخصوص األسرى كما جاءت في وثائق الجمعية. هنا أود التوجه بشكر خاص ألستاذنا البروفيسور د. إحسان قهرمان 
إلسهاماته في إعداد هذا العمل الذي أبصر النور بفضل الجهود القيِّمة لجامعة إسطنبول الحضارية.

كما يسعدني التوجه بجزيل الشكر والعرفان لجميع العاملين في جمعية الهالل األحمر ممن أسهموا في إنجاز هذا العمل 
الذي ُجمعت مواده بعناية فائقة من رفوف أرشيف الهالل األحمر لتُوضع تحت تصرف الباحثين المهتمين بهذا الشأن راجين أن 

يحمل كل الخير للبشرية قاطبة.

د. كرم قينيق
 الرئيس العام للهالل األحمر
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    TAKDİM    

Savaşların, siyasi, askeri, insani, sosyal ve ekonomik çok önemli sonuçları vardır. Sonuç-
ların bir kısmı savaştan kısa bir süre sonra etkisini kaybederken, bazıları ise savaş sona erse de 
varlığını nesilden nesile aktarılan anılarla toplum içinde sürdürür. Bu anılara kaynaklık eden olay-
ların başında savaşta esir düşme veya esir alınma hadisesi gelir. Esaret, hem esir olanlar ve hem 
de esirlerin yakınları için zorluklar, merak, endişe ve özlem taşıyan bir süreçtir. Bu süreç bazen 
sevinçle bazen de acı ve kederle sonuçlanır.  

Kızılay’ın, kuruluşundan itibaren savaşlarda aldığı önemli görevler arasında esirler ile ilgili 
konular da yer almaktadır.  Kızılay, savaşlarda esir düşen asker ve sivillerin sayılarını, adlarını, 
yerlerini saptamış; barınacakları yerleri sağlamış; yiyecek, içecek, giyecek ve sağlık gereksinim-
lerinin giderilmesine çalışmış; aileleriyle haberleşmelerini temin etmiş, esir mektuplarını yerleri-
ne ulaştırmıştır. Kızılay, dönemin zor şartlarında din, dil ve ırk farkı gözetmeden herkese yardımı 
bir görev olarak görmüş, yabancı savaş esirleri ile aileleri arasında irtibatı da sağlamıştır. 

Rusya’nın Viladi Vostok şehrinden gemiye bindirilen Mülazım Edhem Tahir Bey’in Kızı-
lay’a hitaben yazdığı mektubun girişinde, “23 Şubat'da Viladi Vostok'dan hareketimizden bugüne 
kadar gemi hayâtı bizi nasıl müşkil mevki‘de bırakmışsa eminim ki muhterem cem‘iyetiniz de 
aynı müşkilata ma‘rûz kaldınız. Fa‘âliyet-i mütemâdiyenizi her zaman takdîr etdiğimiz hâlde bü-
tün mürâca‘at kapılarının mesdûdiyetinden dolayı sesimizi işitdirecek makāmı ancak İstanbul'da, 
daha doğrusu muhterem cem‘iyetinizde buluyor ve tasdîmâtı dâimâ oraya yapıyoruz” diyor. Mü-
lazim Edhem Tahir Bey’in sözleri, Kızılay’ın esirlerin ve ailelerinin ilk başvuru makamları ara-
sında olduğunu veciz bir şekilde ifade ediyor.

Elinizdeki eser, esir düşen Osmanlı askerleri ve Osmanlı Devleti’nin aldığı esirlerle ilgili 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin faaliyetlerine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır.  Ülkemizin çok 
önemli arşiv belgelerine sahip olan kurumlarından biri olan Türk Kızılayı Arşivi’nde yer alan 
esirler ile ilgili binlerce belge arasından seçilen örnekler, gelecekte yapılacak çalışmalara rehber-
lik etmesi için burada yayınlanmıştır. Esirler ile ilgili belgeler, özellikle de esir mektupları bize 
savaşın insani boyutuyla ilgili önemli hatırlatmalar içermektedir.

Kitabın hazırlanmasında özveri ile çalışan ve bilimsel katkı yapan öğretim üyelerimiz Prof. 
Dr. Bilgin Aydın’a, Prof. Dr. Gülfettin Çelik’e, Prof. Dr. Hamdi Genç’e, Prof. Dr. Recep Karaca-
kaya’ya, Prof. Dr. Zekai Mete’ye,  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, 
Genel Müdür Dr. İbrahim Altan’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    

Wars have significant political, martial, humanitarian, social and economic consequences. 
Whereas some of these consequences lose their effects after a short while, some others subsist in 
the society through the memories passed down even though the war had ended. One of the most 
salient events, which constitute the basis for these memories, is the case of being held captive 
during the war. Captivity is a process that carries many difficulties, wonder, anxiety and yearning 
with it for both the prisoners of war and their relatives. This process lasts sometimes in joy but 
sometimes in bitterness and sorrow.

Among the significant responsibilities that have been undertook by Red Crescent since the 
very beginning of its foundation, there can be found the issues which are related to the prisoners 
of war. Red Crescent identified the number, name and location of the soldiers and civilians who 
were held captive during the wars; the Society attempted to supply food, drink, clothes, accom-
modation and medical treatment to them, it enabled them to communicate with their families and 
delivered the letters written by prisoners of war. Red Crescent considered providing humanitarian 
aid to everyone as a duty without making any religious, linguistic and racial discrimination during 
the difficult conditions of the era and it provided communication between the foreign prisoners 
of war and their families. 

In the introduction of the letter written by Lieutenant Edhem Tahir Bey, who had been 
put on board at Vladivostok in Russia, to Red Crescent, it is stated that “I am sure that your 
honourable Society was subjected to a similar difficulty to that of our experience we had during 
our journey on the ship from Vladivostok on February 23 till now. Although we appreciate your 
continuous activities, since all of the other points of application are closed, we find the office that 
can hear our voice solely in Istanbul, namely in your honourable Society and make our applica-
tion always to your Society”. The words of lieutenant Edhem Tahir Bey express briefly the fact 
that Red Crescent was among the first points of contact between the prisoners of war and their 
families.

This work is prepared with an aim to shed a light on the Ottoman Red Crescent Society’s 
activities with regards to the Ottoman soldiers who became prisoners of war and the prisoners 
of wars, who were held by the Ottoman State. Samples are singled out from the thousands of 
documents about the prisoners of war held in the Turkish Red Crescent Archive, which is one of 
the institutions that possess crucial archive documents in our country. It is intended in publishing 
them in this work that these documents will guide future studies. Documents about the prisoners 
of war, particularly the letters written by the prisoners of war, contain significant reminders for us 
about the humanitarian aspect of war.

I would like to thank to our academic staff Professor Bilgin Aydin, Professor Gulfettin 
Celik, Professor Hamdi Genc, Professor Recep Karacakaya, Professor Zekai Mete, and Associate 
Professor Faruk Bal for their commitment and academic contributions in preparing this book. I 
would like to express my gratitude, personally and on behalf of our University, to Turkish Red 
Crescent President Dr. Kerem Kinik, Turkish Red Crescent Vice-President Dr. Naci Yorulmaz, 
and General Director Ibrahim Altan and to the Turkish Red Crescent General Directorate for their 
efforts in bringing this lasting work into existence.

 Professor M. Ihsan KARAMAN
 Istanbul Medeniyet University Chancellor



Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

9

    تقديم    

أو اإلنساني أو االجتماعي أو االقتصادي. وإلن ظل تأثير بعض هذه النتائج محدودا وتالشى بعد فترة وجيزة من انتهاء 
الحرب إال أن تأثير بعضها اآلخر يبقى شاخصا تتذكره األجيال المتعاقبة حتى بعد انتهاء الحرب. ولعل معظم ذكريات الحروب 

هي تلك المتعلقة باألسر. فاألسر يحمل بين طياته مصاعب جمة، قلقا وشوقا، ترقبا ولهفة لألسير كما لذويه على حد سواء. 
ينتهي أحيانا بالفرح، وأخرى بالمرارة والحزن.

منذ تأسيسه تولى الهالل األحمر مهاما جسيمة خالل الحروب من أبرزها اهتمامه بقضية األسرى حيث قام بتحديد أعداد 
األسرى المدنيين والعسكريين وأسماءهم وأماكن احتجازهم، وفّر لهم المأوى والمأكل والمشرب والملبس وسعى إلى تلبية 
احتياجاتهم الطبية وتوفير تواصلهم مع ذويهم وإيصال رسائلهم إلى أماكنها. في أحلك األوقات مدَّ الهالل األحمر يد العون 

للجميع دونما تمييز بين دين أو لغة أو عرق وكان جسرا يصل األسرى األجانب بذويهم.

في مقدمة خطاب وجهه المالزم أدهم طاهر بيك إلى الهالل األحمر، أحد المرسلين بالسفينة من مدينة فالدي فوستوك 
الروسية، ورد ما يلي: 

"إلن واجهتنا المشاكل منذ انطالق سفينتنا من فالدي فوستوك في الثالث والعشرين من فبراير/شباط وحتى اآلن فإنني على 
ثقة من أن جمعيتكم الموقرة قد تعرضت لذات المشاكل. لتقديرنا الدائم ألنشطتكم المستمرة وبسبب انسداد جميع األبواب التي 
يمكن اللجوء إليها فإننا ال نجد مكانا نُسِمع منه صوتنا سوى إسطنبول، وبعبارة أدق جمعيتكم المصون التي نتوجه إليها دوما".

تعبر هذه الكلمات بإيجاز عن كون الهالل األحمر أحد الجهات التي يلجأ إليها األسرى وذويهم أوال. 

يسعى الكتاب الذي بين أيديكم إلى تسليط الضوء على فعاليات الهالل األحمر بخصوص أسرى الحرب العثمانيين لدى 
الدول األعداء واألسرى األجانب لدى الدولة العثمانية. ويعد الهالل األحمر من المؤسسات التركية الزاخرة بكٍم هائل من 
الوثائق األرشيفية بالغة األهمية. هذا العمل يعرض نماذج مختلفة من وثائق األسرى التي اختيرت من بين آالف الوثائق 
المحفوظة في أرشيف الهالل األحمر لتكون دليال مرجعيا مرشدا للبحوث التي ستُجري بهذا الخصوص مستقبال. وثائق 

األسرى - وال سيما رسائلهم - تذكرنا بشدة بالبُعد اإلنساني للحرب.

ختاما أود أن أعرب عن امتناني العظيم، لجميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعتنا، الذين عملوا بكل تفاٍن وقدموا 
مساهماتهم العلمية القيِّمة إلعداد هذا الكتاب، وفي مقدمتهم البروفيسور د. بيلغين آيدين، البورفسور د. غولفتين تشيليك، 

البروفسور د. حمدي غينتش، البروفسور د. رجب كاراجا كايا، البروفسور د. زكائي ميتي، األستاذ المساعد د. فاروق بال. 
كما أتقدم بالشكر باسمي أنا شخصيا وباسم جامعتي إلى الهالل األحمر التركي، ممثال بكل من الدكتور كرم قينيق، رئيس 

جمعية الهالل األحمر التركي، ومساعده د. ناجي يورولماظ والمدير العام د. إبراهيم ألتان لما قدموه من دعم لظهور مثل هذا 
العمل الخالد إلى النور.

البروفيسور د. محمد إحسان كارامان

رئيس جامعة إسطنبول الحضارية
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    ÖNSÖZ    

İnsanlık tarihi, toplumlar arasında meydana gelen sayısız savaşlara şahit olmuştur. Savaş-
lar, katılan devlet sayısının çokluğu ve buna bağlı olarak da çatışma sahasının genişliği gibi se-
beplerden insanlık tarihi için önemli sonuçlar doğurmuştur. Askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal 
sonuçları yanında, savaşların ortaya çıkardığı en önemli sonuçlarından biri de savaş esirlerinin 
durumu olmuştur. 

Savaş esirleri yaşadıkları kamplarda esaret hayatının ortaya çıkardığı manevi problemler 
yanında sağlık, beslenme, parasızlık ve aileleriyle haberleşememe sorunları ile de karşılaşmış-
lardır. Birçok esir, cephede esir alındıktan sonra imha edilmiştir. Kimileri kamp şartlarından, ki-
mileri esaret hayatı yaşadığı bölge halkının saldırılarından, kimileri de doğal sebeplerden dolayı 
hayatını kaybetmiştir.

Elinizdeki eser, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında girdiği savaşlarda esir düşen Osman-
lılar ve Osmanlı’nın aldığı esirlerle ilgili Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin faaliyetlerine ışık tutmaya 
çalışmaktadır.  Kitapta, çok zengin bir belge koleksiyonuna sahip olan Türk Kızılayı Arşivi’nde 
yer alan belgelerden yararlanılmıştır. Başta esir kartları olmak üzere, esir mektupları, esir listeleri, 
esir fotoğrafları, esirlerle ilgili yazışmalar kullanılan başlıca belgeler olmuştur. Kitapta yer alan 
belgeler, bu zengin arşiv malzemesinin tanıtımını amaçlamaktadır. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti savaşların hüküm sürdüğü dönemde öncelikli olarak Osmanlı esir-
lerinin yerlerini ve sayılarını tespite çalışarak aileleri ile haberleşmelerini sağlamış, onlara para 
göndermeye çalışmıştır. Cemiyet, esirlere mektup, giyecek, kitap gibi yardımları ulaştırmış, özel-
likle esir mektuplarının adreslerine ulaştırılması en önemli görevlerinden biri olmuştur. Savaş 
sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yalnızca Türk askerlerine değil aynı zamanda yabancı esirlere 
de gereken özeni göstermiş, dil, din ve ırk farkı gözetmeden herkese yardımı bir görev olarak 
görmüştür. Dönemin zor şartlarında, yabancı savaş esirleri ile aileleri arasında irtibatı sağlamıştır. 
Esirlerin ailelerine, ailelerin de savaş esirlerine gönderdikleri eşya ve paketleri,  fotoğrafları ve 
mektupları adreslerine ulaştırmak suretiyle aralarındaki iletişimin sürmesini sağlamıştır. 

Kitapta, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden Kızılay’ın esirlerle 
ilgili yapmış olduğu faaliyetleri içeren bazı örnek belgelerin Osmanlıca asılları ile Türkçe trans-
kriptleri; Türkçe, İngilizce ve Arapça özetleri yer alıyor. Eserin bu haliyle sunulmasından maksa-
dımız,  dünyadaki farklı toplumların savaşlarda esir düşenlerin durumlarını anlamaları ve Kızılay 
Arşivi hakkında bir fikir sahibi olmalarıdır. Kızılay Arşivi’nde yerli ve yabancı araştırmacıların 
istifadesine sunulan çok çeşitli ve değerli malzeme bulunmasına karşın, Arşivi 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 Kı-
zılay 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 hazırlanmasın-
da 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    

History of humanity has witnessed innumerable deadly wars that took place between dif-
ferent societies. Wars brought about significant results due to the variety of the engaged states 
and thereby the width of conflict zone. In addition to the political, financial, social and martial 
consequences, one of the significant consequences of wars is the status of the prisoners of war.

Prisoners of war experienced many issues related to health, nutrition, poverty and com-
munication in addition to the moral problems that are brought about by the life in the prisoner’s 
camps. Many prisoners were firstly held captive on the battlefront and then exterminated. Some 
died due to the camp conditions, some died due to the attacks by the locals around the camp, and 
some due to natural reasons. 

This work attempts to highlight the activities of Ottoman Red Crescent Society with regar-
ds to the Ottoman prisoners, who had been held captive during the wars fought at the latest-era 
of Ottoman State, and also the prisoners, who had been held captive by the Ottomans. Turkish 
Red Crescent Archive possesses a rich collection of documents, some of which have been used in 
this book. The used documents include the letters written by the prisoners, the lists of prisoners, 
the photographs of prisoners, the correspondences with regards to prisoners. The usage of these 
documents aims to promote this rich archive material. 

Ottoman Red Crescent Society primarily attempted to locate the place and the number of 
the Ottoman prisoners and aimed to send them money and thereby enabled them to communicate 
with their families. The Society supplied letters, clothes and books to the prisoners; particularly, 
delivery of the prisoners’ letters had been one of the significant missions of the Society. During 
the war, Ottoman Red Crescent Society took care of not only the Turkish soldiers but also foreign 
soldiers without any discrimination on the basis of language, religion or race since the Society 
considered delivering humanitarian aid as its mission. Under the difficult conditions of the era, 
the Society connected the foreign prisoners of war with their families. The Society maintained 
the connection between the prisoners of war and their families by way of delivering stuffs and 
packages, letters and photographs on bidirectional basis: from prisoners to the families and from 
families to the prisoners. 

You will find some exemplary documents, which are inherited from Ottoman State to the 
Turkish Republic, and that include the activities of Red Crescent with regards to the prisoners of 
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 an understanding of the 
status of the prisoners of war and have a conceptual knowledge about the Red Crescent Archive. 
For, there are many indispensable archive materials in this archive, which is put at the disposal of 
local and international researchers. However, the number of publications that promote Red Cres-
cent Archive as a whole is limited. We hope to contribute to fill this gap to some extent.

We would like to express our gratitude to, firstly, Turkish Red Crescent Society Chairman 
Dr. Kerem Kinik for his pioneering support and contributions at each stage during the publication 
of the Turkish Red Crescent Archive Catalogue Series and to Turkish Red Crescent Society Vice 
Chairman Dr. Naci Yorulmaz, Turkish Red Crescent General Director 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 Yesilyurt, and to the staff at 
the Archive Management: Hande Uzun Kulcu, Recep Can, Esra Oguzturk and Ulku Dogan.
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    تمهيد    

على مر العصور شهد تاريخ اإلنسانية عددا ال حصر له من الحروب بين األمم المختلفة وقد خلفت تلك الحروب آثارا 
هامة في تاريخ البشرية ألسباب متعددة مثل تعدد الدول المشاركة فيها وامتدادها الجغرافي تبعا لذلك. إلى جانب نتائجها 

العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية كانت قضية األسرى من أهم ما نجم عن تلك الحروب.

إضافة إلى المشاكل المعنوية التي تسببت بها حياة األسر ألسرى الحروب في المعسكرات فقد عانوا أيضا من مشاكل 
صحية وسوء التغذية وانعدام المال وعدم التواصل مع عائالتهم. العديد من األسرى تمت تصفيتهم بعد أسرهم على جبهات 

القتال وبعضهم توفي نتيجة سوء أوضاع معسكرات االعتقال أو جراء تعرضه لهجمات من سكان المنطقة التي كان يُحتجز 
فيها أو ألسباب طبيعية.

يحاول هذا الكتاب الذي بين أيديكم تسليط الضوء على فعاليات جمعية الهالل األحمر بخصوص أسرى الحرب العثمانيين 
أو األسرى الذين سقطوا بيد الدولة العثمانية إبان الحروب التي خاضتها في آخر سنواتها. وتجدون بين طيات صفحاته وثائق 

متعددة من أرشيف الهالل األحمر التركي الزاخر بمجموعة ثرية من الوثائق. من أبرز الوثائق التي ستجدونها في هذا الكتاب: 
بطاقات األسرى، رسائلهم، قوائم بأسمائهم، صورهم والمراسالت المتعلقة بهم. وتسعى الوثائق الواردة هنا إلى التعريف بهذا 

األرشيف الغني.

صبت جمعية الهالل األحمر اهتمامها أوال على تحديد أماكن وأعداد األسرى العثمانيين في مناطق الحروب وسعت إلى 
توفير إمكانيات التواصل بينهم وبين عائالتهم وإلى إرسال النقود إليهم. كما أوصلت الجمعية لألسرى الرسائل والمالبس 

والكتب وغيرها من المساعدات األخرى وكان من أبرز مهامها على األخص إيصال رسائل األسرى إلى ذويهم. لم يقتصر 
اهتمام جمعية الهالل األحمر خالل الحرب على الجنود األتراك وحدهم بل عنيت كذلك باألسرى األجانب ومدت لهم يد العون 
دونما تمييز بين لغة أو ديانة أو عرق. وشكلت خالل األوضاع العصيبة في الحروب جسرا للتواصل يربط األسرى األجانب 

بذويهم وحافظت على التواصل فيما بينهم عبر إيصالها األغراض والطرود والصور والرسائل المرسلة من األسرى إلى 
أسرهم وبالعكس.

تجدون في هذا الكتاب نماذجا لبعض الوثائق بأصلها العثماني حول فعاليات الهالل األحمر بشأن األسرى منذ بداية تأسيسه 
في عهد الدولة العثمانية وحتى الجمهورية التركية باإلضافة إلى كتابة تلك الوثائق باألحرف التركية وملخصا لها باللغات 

التركية واإلنكليزية والعربية. غرضنا من تقديم الكتاب بهذا الشكل هو تعريف الشعوب المختلفة في العالم على أحوال أسرى 
الحروب وإطالعهم على أرشيف الهالل األحمر فرغم احتوائه العديد من المواد المتنوعة والقيّمة ووضعها في خدمة الباحثين 

المحليين واألجانب إال أن عدد المؤلفات التي تعّرف بهذا األرشيف ككل محدود. كلنا ثقة بأن هذا الكتاب والمؤلفات التالية 
ستسهم بشكل كبير في سد هذه الثغرة. هنا نود التوجه بخالص الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل وفي مقدمتهم رئيس 

جمعية الهالل األحمر د. كرم قينيق الذي لعب دورا رائدا في ظهور سلسلة منشورات »دليل أرشيف الهالل األحمر« ولم يدخر 
جهدا في دعم هذا العمل، وأيضا مساعد الرئيس العام للهالل األحمر د. ناجي يورولماظ، المدير العام للهالل األحمر د. إبراهيم 
ألتان، رئيس جامعة إسطنبول الحضارية البروفسور د. م. إحسان كارامان، كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من مديرة إدارة 
األرشيف مهتاب بايكال يشيل يورت وموظفي إدارة األرشيف هاندة أوزون كولجو، رجب جان، إيسرا أوغوز تورك وأولكو 

دوغان إلساهماتهم في إعداد هذا العمل للنشر.
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    Giriş   

Tarihin en eski dönemlerinden itibaren savaşlarda insanlar birbirlerini esir almaya başla-
mışlardır. Her toplum kendi gelenek, inanç ve kurallarına göre esirlere muamelede bulunmuştur. 
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası alanda ortaya çıkan gelişmelere paralel ola-
rak insan haklarında meydana gelen düzenlemeler çerçevesinde savaş esirlerinin statü ve hakla-
rının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde esir haklarının da 
belirlendiği uluslararası savaş hukuku metinleri olan Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri ortaya çık-
mıştır. Büyük devletlerin savaşların insanileştirilmesine yönelik kabul ettikleri Lahey ve Cenevre 
Sözleşmeleri’ne Osmanlı Devleti de Birinci Dünya Savaşı öncesi imza atmıştır1. 

Savaş esirlerinin sorunlarının çözülmesi açısından 1912 yılının Mayıs ayında toplanan IX. 
Washington Salib-i Ahmer Konferansı bir dönüm noktası oluşturur. Konferansta savaş esirlerine 
insancıl yaklaşım gerektiğine ilişkin karar alınmıştır. Bu önemli girişim, ilk olumlu sonuçlarını 
Balkan savaşları sırasında vermeye başlamıştır. Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine Cenevre’deki 
Uluslararası Kızılhaç Genel Merkezi, Belgrat’ta İsviçre konsolosunun başkanlığında uluslararası 
bir acente kurmuştur2. 

Bu kurumun Osmanlı savaş esirlerine de faydalı hizmetler yapacağı düşünüldüğünden, İs-
tanbul’da Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne bağlı Üsera Komisyonu adı altında özel bir heyet kurulmuş 
ve 14 Aralık 1912 tarihinden itibaren görev yapmaya başlamıştır3. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Balkan Savaşları esnasında faydalı hizmetlerde bulunmuştur. Esir 
düşmüş Türklerin saptanabilmesi için sistemli bir çalışma başlatan Üsera Komisyonu, Belgrat’da-
ki Uluslararası Kızılhaç Komisyonu ile Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Salib-i Ah-
mer temsilciliklerinden bu bölgelerdeki Türk esirlerin isimlerini gösteren listelerin gönderilmesi-
ni istemiştir. Karşılık olarak da, Harbiye Nezareti’nden sağladığı4 Osmanlı ordusuna esir düşmüş 
Bulgar askerlerinin isimlerini bildiren defterleri derhal bu komisyona göndermiştir. 

Hilal-i Ahmer Üsera Komisyonu, esirlerin bulundukları yerler öğrenildikten sonra, Türk 
askerleriyle aileleri arasında haberleşmeyi sağlamaya, hatta aileler tarafından gönderilecek para 
ve hediyeleri esirlere ulaştırmaya çalışmıştır5. Ayrıca Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Sırbistan ve diğer 
yerlerden Selanik’e gelen Osmanlı esirlerinin sevk masrafları için iki bin lira ödenmesine karar 
vermiştir6.

Esirlerin sağlık durumlarıyla da ilgilenen Üsera Komisyonu, Ruscuk’da çadırlarda 600’den 
fazla Osmanlı esirinin bulunduğunun, hasta olan esirlerden her gün 15’ten fazla esirin vefat etti-
ğinin ve acilen tabip ve ilaca ihtiyaç duyulduğunun Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne bildirilmesi üze-
rine7, esirlerin tedavisi için İstanbul’dan dört doktor ve 40 hastabakıcıdan oluşan bir sağlık ekibi 
oluşturarak Bulgaristan’a göndermiştir8. 

Esirlerin aileleriyle bağlantılarını sağlamak yönünde yardımcı olmanın yanı sıra, Balkan 

1 Mücahit Özçelik, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’deki Esirler, TTK Yayınları, Ankara 2013, s. 187.
2 Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Zeki İzgöer-Ramazan Tuğ, Ankara 2013, s. 164; 

Merhamet Güneşi Kızılay-Le Soleil de la Compassion, Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Tetik-Ertan Karapirinler, Ankara 2015, s. 
17.

3 Osmanlı Kızılay Cemiyeti Yıllığı, s. 164; Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Ankara 2001, c.II, s. 
33.

4 Kızılay Arşivi, 279/5.
5 Kızılay Arşivi, 69/8.
6 Kızılay Arşivi, 72/116.
7 Kızılay Arşivi, 69/5.
8 Özellikle Rusçuk’ta bulunan binlerce Türk esir arasında lekeli humma hastalığı yayılmıştır. Bkz. Merhamet Güneşi Kızılay, s. 

17; Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Ankara 2002, c.I, s. 133.
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savaşlarında düşman işgalinde kalan yörelerin İstanbul’da Darülfünun’da okuyan çocuklarının 
aileleriyle haberleşmelerini sağlamakla kalmamış zor durumda olanlara borç para da vermiştir9. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Esirlerle İlgili Faaliyetleri

Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Osmanlı Devleti’nde, Türk ve yabancı harp esir-
leriyle ilgilenecek bir kurum yoktu. Savaşa katılan ülkelerden Fransa ve Almanya’da Harbiye 
Nezareti, Rusya ve Avusturya’da ise Kızılhaç kuruluşları savaş esirleriyle ilgileniyorlardı. 

Savaş’ın başında Hilal-i Ahmer Cemiyeti Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gerek yabancı 
ülkelere esir düşen Türk askeleri ile gerekse de Osmanlı’ya esir düşen yabancı askerlele ilgilen-
me görevini kendisine verilmesini talep etmişti. Osmanlı Devleti’nin Harbiye Nezareti, savaşın 
başında, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin bu konudaki müracaatını kabul etmemişti. Fakat savaşın 
ilerleyen safhalarında, özellikle Çanakkale Savaşı’nın başlamasıyla, Kızılhaç örgütleri İngiliz ve 
Fransız esirleri hakkında sürekli bilgi istemeye başlamışlardır10. Bunun üzerine, Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti, Harbiye Nezaretine müracaatlarını yenilemiş, nihayet, Osmanlı memleketinde bulunan 
harp esirlerinin listelerinin karışıklıklara meydan verilmemesi amacıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
tarafından hazırlanmasına izin verilmiştir11. 

Böylece esir düşen İngiliz ve Fransız askerlerinin ilk isim listeleri, Kızılhaç örgütlerinden 
gönderilen listelere karşılık olarak, fazla gecikmesizin ilgili ülkelere gönderilmiştir12. 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı esnasında esir düşen, çok kötü şartlarda 
yaşayan yerli ve yabancı harp esirlerinin yardımlarına koşmuştur13.

1-Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Yurt Dışındaki Osmanlı Esirleri İle İlgili Faaliyetleri

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda birçok askerini ve sivil insanını İngiltere, Fransa, 
Rusya, İtalya ve Romanya gibi devletlere esir vermiştir. Bu esirler, Hindistan’dan İngiltere’ye, 
Kuzey Buz Denizi’nden Mısır’a kadar uzanan geniş bir coğrafya içerisinde değişik kamplarda, 
çok zor şartlar altında, esaret hayatı yaşamışlardır. 

I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin en çok esir verdiği ülke İngiltere olmuştur. Orta-
lama 135.000 civarında asker ve sivil esir düşmüştür. İngilizler Türk esirlerini, ilk olarak Bağdat 
ve Basra’daki toplama kamplarına götürmüşler14, sonrasında ise Hindistan, Mısır, Kıbrıs, Malta15, 
Hindiçini gibi birbirinden uzak kamplara yerleştirmişlerdir16. 

İngilizlerin elinde esir olan Osmanlı askerleri, kötü şartlardaki kamplarda zorluklarla kar-
şı karşıya kalmışlardır. Hindistan’ın Burma kasabasında Thatmyo Esir Karârgahındaki Osmanlı 

9 Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, c.II, s. 33.
10 Kızılhaç örgütlerinin İngiliz ve Fransız esirleri hakkında sürekli bilgi istemeye başlamaları üzerine, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 

bir ”Üserâ Komisyonu“ kurmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında kurulan Üserâ Komisyonu, 1914 yılı sonuna kadar 
Osmanlı Ordusu tarafından esir edilen düşman askerleri ve subaylarının isimlerini her taraftan talep etmiş, elde edilen bilgileri 
Cenevre Komitesi’ne bildirmiştir. Osmanlılardan esir düşenler hakkında bilgi talebinde bulunmuş, esirlere ait mektupları 
yerlerine gönderme işi ile meşgul olmuştur. Bkz. Kızılay Arşivi, 196/5; Mesut Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, 1914-
1925, Türk Kızılay Derneği Yayınları, Ankara 2010, s. 110.

11 ”Nezdimizde bulunan ba‘zı üserâ-yı harbiyenin esâmîsini hâvi bir listenin cem‘iyyet-i muhteremeleri tarafından Hâriciye 
Nezâret-i Celîlesi’ne irsâl ve takdîm kılınmakda olduğu işbu tezkire-i aliyyeleri müfâdından anlaşılmış ve düvel-i muhâsama ile 
te‘âtî edilecek işbu listelerin bir makāmdan tanzîmi ile selâmet-i mu‘âmelenin te’mîni zımnında ba‘demâ üserâ-yı harbiyenin 
hayât ve memâtına âid bu gibi listelerin cem‘iyyet-i muhteremelerince tanzîmi ile Hâriciye Nezâret-i Celîlesine irsâl ve takdîmi 
münâsib görülmüşdür…“. Bkz. Kızılay Arşivi, 674/38.

12 Merhamet Güneşi Kızılay, s. 29, 30.
13 Harbiye Nezaretinin hazırladığı tahmini bir raporda 133.839 Türk harp esiri olduğu tahmin edilmekteydi. Bunlardan 20.352’si 

Rusya, 804’ü Fransa, 100’ü İtalya ve diğerleri İngiltere tarafından esir alınmıştı. Rusya’ya ait sayının oldukça tutarsız olduğu 
aynı raporda kabul edilmekteydi; Bazı kaynaklarda Rusya’daki Türk esiri sayısının 60-70 bin kişi olduğu tahmin ediliyordu. 
Bkz. Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, s. 111,112.

14 Mahmut Akkor, I. Dünya Savaşında Çeşitli Ülkelerdeki Türk Esir Kampları, Sakarya 2006, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 
40.

15 Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Tarafından Malta’da bulunan esirlere tevzi edilmek üzere gönderilmiş olan paranın ihtiyaç sahiplerine 
dağıtımını gösterir liste için bkz. Kızılay Arşivi, 1141/138.1

16 İngilizlerin elinde bulunan Türk esirlerinin bulundukları kamplar için bkz. Akkor, Esir Kampları, s. 43.
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esirlerinden çok sayıda vefat eden olmuş, birçoğu da hastanede tedavi altına alınmıştır. Kamptaki 
esirlerin çamaşır ihtiyaçları karşılanmamış ve çıplak bir halde bırakılmışlardır17. İngilizlere esir 
düşen askerlerin pek çoğu yanlış tedavi ve sağlıksız ortam yüzünden kör olmuşlardır18.

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’den sonra en çok esiri Rusya’ya vermişti.  
Kafkas ve Galiçya Cephelerindeki mücadeleler sonucunda Rusya’nın 60.000–70.000 civarında 
Türk askerini esir aldığı tahmin edilmekteydi. Bu esirler daha ziyade Kazan ve Sibirya’nın muh-
telif yerlerindeki kamplara gönderilmişlerdir19. 

Rusya Hükümeti, Osmanlı topraklarındaki Rus esirlerine Danimarka Kızılhaç’ı vasıtasıyla 
yardıma izin verilmediği takdirde Kafkasya’daki Osmanlı esirlerine de yardıma izin verilmeye-
ceğini bildirmiştir20. 

Ruslara esir düşenlerle ilgili olarak, Hilal Ahmer Cemiyeti devreye girmiş ve bu esirlerin 
aileleri ile ilgili bilgi almaya çalışmıştır21. Ruslar, Osmanlı esirlerine kötü muamelede bulun-
muşlardır22. Rusya’da bulunan Türk esirlerinin haberleşmelerini sıkı bir kontrole tabi tutmuşlar, 
Osmanlı esirlerinin mektuplarında dört satırdan fazla yazı yazmalarına izin vermemişlerdir23. 

Osmanlı Devleti, esirlere yardım edebilmek için Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile müttefik ve ta-
rafsız bazı devletlerin yardım cemiyetlerinden yararlanmıştır. Harbiye Nezareti ile Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti’nin yardımları, ancak Avrupa Kızılhaçları ve yardım cemiyetleri vasıtasıyla Rusya’daki 
esirlere ulaştırılabilmiştir. Eylül 1917’de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Murahhası olarak Kopenhag’da 
Danimarka Kızılhaçı nezdinde görevlendirilen Yusuf Akçura, Rusya’daki Osmanlı esirleriyle ir-
tibata geçerek onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. Bolşevik ihtilâlinin çıkması ve 
ardından Rusya’nın savaştan ayrılması üzerine buradaki esirler serbest bırakılmış, Türk esirleri 
kendi imkânlarıyla yurda dönmeye çalışmışlardır24.

Sibirya’daki esaret yerlerinden Rostof, Kirson ve Novorosisk limanlarına gelen Osmanlı 
esirleri, oradan Odesa’ya geçip, sonrasında imkân buldukça vatanlarına dönebilmişlerdir25.

Osmanlı Devleti, Sibirya’da bulunan Osmanlı esirlerinin ülkeye getirilmesi için Japonya 
Hükümeti’ni aracı olarak kullanmış, bu iş için İngiltere Fevkalade Komiserliği vasıtasıyla Japon-
ya Hükümetine 240.000 lira göndermiştir26.

Brest-Litovsk Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Kuzey Kafkasya ve Rusya’nın iç kı-
sımlarındaki garnizonlarda bulunan esirler daha çok Batum üzerinden Türkiye’ye gelmişlerdir27. 
Batum Başşehbenderliği, Rusya’dan gelen muhacir ve esirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için 
acilen para gönderilmesini Hariciye Vekaleti’nden istemiş, Vekalet de gereğinin yapılmasını An-
kara Hilâl-i Ahmer Heyeti’ne yazmıştır28.  Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Batum’dan Trabzon’a gelen 
esirlerin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra memleketlerine göndermiştir29.

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti öncelikli olarak esirlerin yerlerini ve sayılarını tespite çalışarak 
17 Kızılay Arşivi, 196/104.
18 Kızılay Arşivi, 195/26.
19 Rusya’daki Türk esirlerinin durumu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, c.II, s. 65-76;Çapa, Kızılay 

(Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, s. 112; Rusya’daki Türk esir kampları için bkz. Akkor, Esir Kampları, s. 41.
20 Kızılay Arşivi, 772-2.
21 Kızılay Arşivi, 690/57.
22 Eski Dokuzuncu Kolordu Kumandanı İhsan Paşa tarafından yazılan belgede ve iki Osmanlı esiri tarafından gönderilen 

mektuplarda Rus ve İngilizlerin Osmanlı esirlerine kötü muamelede bulundukları bildirilmekteydi. Bkz. Kızılay Arşivi, 196/99.
23 Buna karşılık olarak Osmanlı Devleti de Rus esirlerinin dört satırdan fazla yazacakları mektup ve kartların kabul edilmeyeceğini 

açıklamıştı. Bkz. Kızılay Arşivi, 690/46; Osmanlı Devleti ayrıca, Rus esirlerinin memleketlerinden gelen mektup haricinde 
herhangi bir gazete ve kitap okumalarına izin verilmemesi yolunda tedbirler alma yoluna gitmiştir. Kızılay Arşivi, 711/128.

24 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, s. 112-116.
25 Kızılay Arşivi, 645/96.
26 Kızılay Arşivi, 196/4.
27 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, s. 117.
28 Kızılay Arşivi, 1198/39.
29 Kızılay Arşivi, 160/103.
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aileleri ile haberleşmelerini sağlamış, onlara para göndermeye çalışmıştır. Esirlere yapılan yar-
dımlarını ulaştırırken de birçok güçlükle karşılaşmıştır30. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bunlara oku-
ma-yazma öğretmek için, karargâhlardaki subay ve imamlardan31 da faydalanarak okullar açmış, 
buralara okul kitapları göndermiştir.

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti esirlere mektup, giyecek, kitap ve para gibi yardımları ulaştırmış32, 
özellikle esir mektuplarının adreslerine ulaştırılması en önemli görevlerinden biri olmuştur. Ce-
miyet, esir aileleri tarafından gönderilen paket ve eşyaları Türk esirlerine ulaştırmıştır. 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Türk esirlerine iyi davranılmadığına dair haberler üzerine ilgili 
ülkeler nezdinde teşebbüslerde bulunmuş, aynı şekilde Osmanlı Devleti’ndeki esirlere kötü mua-
mele edildiği iddialarını da hemen tekzip etmiştir33.

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra, esirlerin sıkıntı içinde olduklarını dik-
kate alan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti esirlere ulaştırılmak üzere 50 bin lira tahsis edilmesini karar-
laştırmış, Mısır’da bulunan İsveç delegeleri ve mahalli Osmanlı yardım cemiyetleri aracılığıyla 
Mısır garnizonlarındaki Türk esirlerine 27.500 Osmanlı lirası göndermiştir. Fransa ve Mısır’daki 
esirlerin her birine bir kat elbise, çamaşır ve bir miktar yiyecekten oluşan 1.500 levazım paketi 
gönderilmiştir34. Ayrıca, Avusturya’daki Osmanlı esirlerinin iaşe ve memleketlerine iade oluna-
bilmesi amacıyla Viyana İsviçre Sefareti’ne iki yüz bin kron gönderilmesi kararlaştırılmıştır35.

Türk esirleri yaşadıkları kamplarda sağlık, beslenme, parasızlık, aileleriyle haberleşememe 
ve esaret hayatının ortaya çıkardığı ruhsal sorunlarla karşılaşmışlardır. Savaş şartlarının insanlık 
adına utanç verici koşullarından dolayı, birçok insan cephede esir alındıktan sonra imha edil-
miştir. Kimileri kamp şartlarından, kimileri esaret hayatı yaşadığı bölge halkının saldırılarında, 
kimileri de doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybetmiştir36.

2- Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Yabancı Savaş Esirleriyle İlgili Faaliyetleri

1916 yılı başlarında Türk tarafının elinde İtilâf devletlerine ait 26.334 harp esiri vardı; 
bunlardan 5.268’i Rus, 120’si Fransız, 2.000’i Rumen, 8.537’si Hindli ve 10.409’u İngiliz idi37.

Kasım 1915’te, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi, harp esirlerine mektup, kitap gön-
derme ve para yardımı işlerinin kendi şubeleri üzerinden gerçekleştirilmesi hususunda, Harbiye 
Nezareti tarafından görevlendirilmiştir. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin üstlendiği görev zordu. Fark-
lı yerlerde bulunan toplama kamplarının neredeyse tamamından yeterli bilgi akışı yoktu. Esirlerle 
ilgili tam ve doğru bilgilere ulaşmak zaman zaman çok zor olmuş, çoğunlukla uzun süren yazış-
maların yapılması gerekmiştir38. 

Yabancı esir askerlerin ailelerinin her hafta düzenli olarak gönderdikleri mektuplar, ha-
vale, koli ve kitaplar, esirlerin büyük bir kısmına önemli oranda gecikmelerle ulaştırılabilmiştir. 
1915’ten 1918’e kadar yabancı harp esirlerine ulaştırılmak üzere, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne tes-

30 Düşman devletlerin elindeki Osmanlı esirlerine para gönderilebilmesi için, esirin daha önce görev yaptığı askeri kıtanın beyan 
edilmesinin istendiği, akrabalarının bunu bilemedikleri için para gönderemedikleri, buna bir çözüm bulunması gerektiği. Bkz. 
Kızılay Arşivi, 690/54.

31 Savaş sırasında birçok kadı ve ve ordu imamı esir düşmüştür. Kadı ve ordu imamlarından esir bulunanların listesi için bkz. 
Kızılay Arşivi, 822/142.1.

32 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, s. 111, 112. 
33 Cenevre’de çıkan Lozan gazetesinde Kutülamare’de esir edilen İngiliz ve Hintlilere kötü muamele edildiği ve buna dayanak 

olarak da İsviçre Kızılhaç Komisyonu raporu gösterildiğinden, gerekli tekzip yapılmak üzere komisyon raporunun gönderilmesi 
Hilal Ahmer Cemiyeti’nden istenmiştir. Bkz. Kızılay Arşivi, 282/211; Erzurum’da bulunan Ermeni esirlerine fena muamele 
yapıldığına dair, Milletler Cemiyeti Umumi katipliğine gönderilen bir mektup üzerine yapılan tahkikat neticesinde iddiaların 
gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Ermeni esirleri esaretleri sırasında kendilerine yapılan iyi muameleden dolayı 
Erzurum Garnizon Kumandanlığı’na teşekkür telgrafları göndermişlerdir. Bkz. Kızılay Arşivi, 1156/3.

34 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, s. 112.
35 Kızılay Arşivi, 645/303.2.
36 Akkor, Esir Kampları, s. 205, 206.
37 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, s. 120.
38 Merhamet Güneşi Kızılay, s. 30.
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lim edilen 8.755 adet eşya ve erzak kolisi sahiplerine teslim edilmiştir. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 
harp esirleriyle sivil esirlere gönderilen her türlü kolinin ve paranın kayıplarını önlemek amacıy-
la, denetlemeler yapmış, bizzat delegeler görevlendirerek yerinde dağıtımlar yapmıştır39.

Harp esirleri adına gelen ve İstanbul’da biriken paketler, adreslerine göre ayrılmakta ve 
kiralanan bir vagona yerleştirilerek sevk edilmekteydi40. Bursa Esir Garnizonu Kumandanlığı, 
Osmanlı Bankası’ndan aldığı parayı, gönderilen listelere uygun olarak esirlere dağıtmış, esirler-
den General Smith,  ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle kendisine verilen parayı kabul etmemiş ve bu 
para Bursa Postanesi vasıtasıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne gönderilmiştir41.

Esirlere gelen malzemeler bizzat sahiplerine ulaştırılmış, karşılığında alınan makbuzlar Hi-
lal-i Ahmer Cemiyeti’ne gönderilmiştir42. 

1915-1918 yılları arasında, 46.410 adet posta havalesiyle, toplam 713.500 Osmanlı Lirası, 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından esirlere teslim edilmiştir43. 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Anadolu’da harp esirlerinin yaşadığı kampları da denetlemiştir. 
Esir kamplarının Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından denetlenme yetkisi Harbiye Nezareti’nden 
alınmıştır. Bu yetkiyle, dört yıl boyunca, iki yabancı heyetin yanı sıra Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 
heyetleri de kampları ziyaret edip denetleyebilmişlerdir44. Denetleme heyetleri, Aralık 1915’ten 
itibaren Anadolu’da harp esirlerinin tutulduğu birçok kampı ziyaret etmiş, kamplarda aksayan 
noktaları tespit etmiştir. Bu çerçevede heyetlerce iyileştirici tedbirler alınması ve harp esirlerine 
ve sivil tutuklulara daha iyi davranılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmuştur. 
Heyetler, yaptıkları incelemeler sonucu,  birçok suiistimal ve usulsüzlükler tespit etmişler, tespit 
ettikleri usulsüzlükleri ilgililere bildirmişlerdir.  Kamplarda belli bir düzenin bulunduğu, para ve 
koli dağıtımlarının belirlenen bir sisteme göre yapıldığı da tespitleri arasında yer almışdır. 

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, tarafsız ülkelerin denetleme heyetleri de verilen izinler45 
üzerine Osmanlı esir kamplarını gezmişler, denetleme heyeti temsilcileri Bursa, Eskişehir, Kü-
tahya, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Yozgat, Kastamonu, Bor, Kayseri, Ankara, Bilemedik, 
Halep, Nusaybin esir kamplarını ziyaret etmişler ve denetledikleri kamplarda hayata geçirilecek 
ıslah çalışmaları hususuna Harbiye Nezareti’nin dikkatini çekmişlerdir46.

3- Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Birinci Dünya Savaşı Sonrası Esirlerle İlgili Faaliyet-
leri 

Esirler sorunu Birinci Dünya Savaşı bitiminde de yoğun bir şekilde Hilal-i Ahmer Cemi-
yeti’nin faaliyetleri arasında yer almıştır. Kurtuluş Savaşı’nda esir düşen askerlerin ve Yunan 
işgalinde Ege Bölgesi’nden Yunanistan’a esir diye götürülen sivil Türklerin haberleşmesini de 
Hilal-i Ahmer Üsera Şubesi sağlamış47, Harp esirlerinin ihtiyaçlarına harcanmak üzere para tahsis 
etmiştir48. 

39 Ayrıntılı bilgi için bkz. Merhamet Güneşi Kızılay, s. 30, 31; Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, s. 118.
40 Kızılay Arşivi, 690/23.
41 Kızılay Arşivi, 697/108.
42 Ayastefanos Esir Garnizonu’nda bulunan İngiliz esirleri adına Flemenk Sefareti vasıtasıyla gelen ve memur vasıtasıyla 

gönderilen balyaların sahiplerine dağıtılarak alınacak makbuzların Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne gönderilmesi Osmanlı Hilâl-i 
Ahmer Cem‘iyyeti Üserâ Komisyonu tarafından, Ayastefanos Üserâ Garnizonu Kumandanlığına yazılmıştır. Kızılay Arşivi, 
821/53.

43 Hilal-i Ahmer Cemiyeti, esirlere gönderilen ve kendisinin teslim ettiği paralara ait makbuzları paraların gönderdikleri yerlere 
iade etmekteydi. Bkz. Kızılay Arşivi, 690/11.

44 Merhamet Güneşi Kızılay, s.31.
45 Merhamet Güneşi Kızılay, s.30,32; Danimarka heyetinin Rus esirlerini ziyaretleri esnasında garnizona geldiklerinde talep 

ettikleri cetvellerle verilmiş, heyetin diğer garnizonlara gittiklerinde istedikleri cetvellerin verilmesi için gerekli yazışmalar 
yapılmıştır. Kızılay Arşivi, 880/1.

46 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, s. 121. 
47 Yunanistanla esir meselesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, c. II, s. 37-51; Çapa, Kızılay (Hilal-i 

Ahmer) Cemiyeti, s. 122-134.
48 Kızılay Arşivi, 194a/147.
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Yunan kuvvetleri, Türk topraklarını işgal ettiklerinde, yerli halktan kadın, çocuk ve ihtiyar-
ları, savaş alanlarında esir düşenlerle birlikte; Yunanistan’a götürmüş veya Anadolu’da işgal altın-
da bulundurdukları yerlere toplamış ve tutuklamışlardı. Yunanistan’a götürülen esirler kötü mua-
mele ve şiddete maruz kalmıştı49. Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerinin Yunanistan’daki 
Türk esirleri ile ilgili yaptığı incelemeler sonucu hazırladıkları rapor, iddia olunan kötü davranışın 
gerçek olduğunu göstermiştir50. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi üyeleri Anadolu’daki Yunan esirlerinin bulundukları gar-
nizonları da gezmişler, burada gördükleri düzen ve esirlere gösterilen iyi davranışlardan dolayı 
garnizon yetkililerine ve ayrıca ziyaret edilen yerlerdeki Hilal-i Ahmer şubelerine, esirlere yar-
dımlarından dolayı teşekkür etmişlerdir.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Komisyonu, Anadolu’daki yabancı esirlerle de ilgilenmiş, 
yabancı esirlerin listelerini çıkarmış, esirlerin ailelerinden gelen mektup, para ve paketleri esirlere 
ulaştırmış, bir yandan da esirlerin yazdıkları mektupları ailelerine göndermiştir51. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Lozan’da Türk ve Yunan tarafları arasında imzalanan esir deği-
şimi anlaşmasına uygun olarak İzmir’e gelen esirlere, gerekli yardımları yaparak, ihtiyaçlarını 
karşılamış, muhtaç esirlerin memleketlerine gidebilmeleri için ihtiyaç duydukları yol parasını 
karşılamış, esirlerin bir an önce ailelerine kavuşmalarını sağlamıştır52.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele sü-
resince sahip olduğu kaynak ve imkanlar gözönüne alındığında hem dünyanın değişik ülkelerinde 
esir bulunan Türk esirleri için göstermiş olduğu gayret hem de Osmanlı’nın esir aldığı yabancı 
askeler için verdiği, hizmetler bunun çok ötesindedir.  Cemiyetin bu iyi niyetli, insânî çabası ge-
rek uluslararası kurumlar arası ilişkilerde gerekse de kendi idari bürokrasimizde yeni bir iş, işleyiş 
ve yaklaşımın gelişimine önemli bir katkı oluşturmuştur. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin etkisi ve 
tanınırlığı ülke sınılarını aşmıştır. 

49 Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, c. II, s. 43; Memleketlerine henüz dönmemiş ve halen Yunanistan’da bulunan esirlerin isimlerini 
gösterir liste için bkz. Kızılay Arşivi, 281/236.1

50 Yunanistan’da bulunan Türk esirlerini ziyaret ve teftişe memur İsviçreli Doktor Schatzman’ın vermiş olduğu rapor için bkz. 
Kızılay Arşivi, 1223/270.

51 Kızılay Arşivi, 768/53.1.
52 Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, c. II, s. 56.
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    Introduction    

Since the very beginning of the history, humans began to hold each other captives during 
the wars. Each society treated prisoners of war according to their own tradition, faith and rules. 
There has been efforts in terms of identifying the status and rights of the prisoners of war within 
the framework of the regulations that emerged in the field of human rights since the second half 
of the 19th century as a result of the developments in the international arena. In virtue of these 
efforts Hague and Geneva Conventions, which are the major texts of international law of war 
and in which the rights of prisoners are also identified, had come into being. Ottoman State also 
signed Hague and Geneva Conventions, which were accepted by the leading states in terms of 
humanization of wars, before the First World War.1 

9th Red Cross Conference, which was convened in Washington in May 1912, had been a 
milestone in terms of resolving the problems of the prisoners of war. The resolutions that have 
passed at this conference necessitated a humanitarian approach towards the prisoners of war. 
This significant effort led to its first positive results during the Balkan Wars. Upon the outbreak 
of Balkan War, International Committee of the Red Cross Headquarter in Geneva established an 
international agency in Belgrade under the presidency of Swiss consul.2 

Since it is considered that this establishment was going to provide fruitful services to Otto-
man prisoners of war, a special committee named ”Commission of the Prisoners of War“, which 
was affiliated to Ottoman Red Crescent Society, was established in Istanbul. The Commission 
began serving from 14 December 1912 onwards.3

Ottoman Red Crescent Society had served effectively during the Balkan Wars. The Com-
mission of the Prisoners of War, which mounted a systematic operation in terms of identifying 
Turks who were held captive, asked the International Red Cross Committee in Belgrade and Red 
Cross Agencies in Bulgaria, Serbia, Greece and Montenegro for the lists that demonstrate the na-
mes of Turkish prisoners in these areas. In return, the Commission immediately sent the records, 
which were provided by the Ministry of War, that demonstrate the names of Bulgarian soldiers, 
who were held captive to the Ottoman army, to this Committee.4

Ottoman Red Crescent Commission of the Prisoners of War attempted to enable the com-
munication between the Turkish soldiers and their families, and aimed to deliver the money and 
the gifts that were sent by their families to the prisoners after locating the place of the prisoners.5 
Besides, Ottoman Red Crescent Society decided to pay two thousand liras for the transportation 
costs of the Ottoman prisoners who came to Thessalonica from Serbia and other places.6

The Commission of the Prisoners of War, which was dealing with the health conditions of 
prisoners as well, formed a health care team, which was composed of four doctors and 40 care-
givers, in Istanbul and sent this team to Bulgaria7 after it was reported to Ottoman Red Crescent 
Society that there were more than 600 Ottoman prisoners in Ruse, and more than 15 sick prisoners 
were dying each day and that they were in urgent need of medical treatment and medicine.8 
1 Mücahit Özçelik, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’deki Esirler, TTK Yayınları, Ankara 2013, p. 187.
2 Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı, Prepared By: Ahmet Zeki İzgöer-Ramazan Tuğ, Ankara 2013, p. 164; Merhamet 

Güneşi Kızılay-Le Soleil de la Compassion, Prepared By: Ahmet Tetik-Ertan Karapirinler, Ankara 2015, p. 17.
3 Osmanlı Kızılay Cemiyeti Yıllığı, p. 164; Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Ankara 2001, v.II, p. 

33.
4 Red Crescent Archive, 279/5.
5 Red Crescent Archive, 69/8.
6 Red Crescent Archive, 72/116.
7 Typhus was spread among the thousands of Turkish prisoners particularly in Ruse. See, Merhamet Güneşi Kızılay, p. 17; Seçil 

Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Ankara 2002, v.I, p. 133.
8 Red Crescent Archive, 69/5.
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In addition to supporting the prisoners in terms of enabling them to communicate with their 
families, the Commission did not confine itself to enable the communication between the families 
in the occupied territories and their children who were studying in the Istanbul University, it also 
made loans to those who were in a difficult situation.9

The Activities of Ottoman Red Crescent Society with Regards to Prisoners during the 
First World War

There was not any institution that would deal with the Turkish and foreign prisoners of war 
in the Ottoman State when the First World War began. In France and Germany, it was the Ministry 
of War, and Red Cross Agencies in Russia and Austria, that were dealing with the prisoners of war 
among the countries which joined the War. 

At the beginning of the War, Ottoman Red Crescent Society requested to undertake the duty 
of taking care of the Turkish soldiers, who were held captive by the foreign countries, and also 
the foreign soldiers, who were held captive by the Ottoman State, as was the case in the European 
countries. The Ministry of War in Ottoman State declined this application of Ottoman Red Cres-
cent Society at the beginning of the War. However, as the war progressed, particularly after the 
outbreak of the Dardanelles Campaign, Red Cross Agencies began asking information about the 
British and French prisoners continually.10 Thereon, Ottoman Red Crescent Society renewed their 
appeal to the Ottoman Ministry of War, and finally the request was accepted. It was granted that 
the lists of war prisoners, who were held in Ottoman country, shall be prepared by Ottoman Red 
Crescent Society in an effort to prevent any disorder.11 

Thereby, the first lists, displaying the names of British and French prisoners of war, were 
sent to the relevant countries without any delay in exchange for the lists that were sent by the Red 
Cross Agencies.12

Ottoman Red Crescent Society lent a helping hand to the local and foreign prisoners of 
war, who were held captive during the First World War and living under really poor conditions.13

1. The Activities of Ottoman Red Crescent Society with regards to the Ottoman Pri-
soners of War Abroad 

Many Ottoman soldiers and civilians were held captive by the states such as Britain, Fran-
ce, Russia, Italy and Romania during the First World War. These prisoners had lived under very 
poor conditions in the prisoners of war camps that were located in a diverse geography, from India 
to Britain and from the Arctic Ocean to Egypt. 

The most of Ottoman prisoners of war were held by Britain during the First World War. 
Approximately, there were around 135.000 soldiers and civilians who were held captive. British 

9 Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, v.II, p. 33.
10 Upon the fact that Red Cross agencies began to ask information about the British and French prisoners of war, Ottoman Red 

Crescent Society established the ”Commission of Prisoners of War“. The Commission of Prisoners of War, which was founded 
at the beginning of the First World War, demanded the names of the foreign soldiers and officers who were held captive by 
Ottoman army, from all over the fronts and then reported the received information to the Geneva Committee until the end of 
1914. The Commission requested information about the prisoners from Ottomans, and undertook the delivery of the letters 
written by the prisoners. See, Red Crescent Archive, 196/5; Mesut Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, 1914-1925, 
Türk Kızılay Derneği Yayınları, Ankara 2010, p. 110.

11 ”Nezdimizde bulunan ba‘zı üserâ-yı harbiyenin esâmîsini hâvi bir listenin cem‘iyyet-i muhteremeleri tarafından Hâriciye 
Nezâret-i Celîlesi’ne irsâl ve takdîm kılınmakda olduğu işbu tezkire-i aliyyeleri müfâdından anlaşılmış ve düvel-i muhâsama ile 
te‘âtî edilecek işbu listelerin bir makāmdan tanzîmi ile selâmet-i mu‘âmelenin te’mîni zımnında ba‘demâ üserâ-yı harbiyenin 
hayât ve memâtına âid bu gibi listelerin cem‘iyyet-i muhteremelerince tanzîmi ile Hâriciye Nezâret-i Celîlesine irsâl ve takdîmi 
münâsib görülmüşdür…”. See. Red Crescent Archive, 674/38.

12 Merhamet Güneşi Kızılay, p. 29, 30.
13 In a report prepared by Ministry of War on the basis of estimation, it was estimated that there were 133.839 Turkish prisoners 

of war.  20.352 of these were held captive by Russia, 804 of them were held by France, 100of them were held by Italy, and the 
rest by Britain. It was accepted in the same report that the numbers related to Russia were not coherent. In some sources, it was 
estimated that there were 60-70 thousand Turkish prisoners in Russi, see, Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, p. 111,112.
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forces took Turkish prisoners firstly to the detention camps in Baghdad and Basra14, then they 
dispatched them to the distant camps in India, Egypt, Cyprus, Malta and Indochina.15 

Ottoman soldiers, who were held captive by the British, had faced with difficulties in the 
camps that have poor conditions. Many Ottoman prisoners died in the Thayet Prisoner Camp at 
Burma, India and many of them were given medical treatment. The clothe requirements of the 
prisoners at the camp were not met and they were left naked.16 Many soldiers, who were held 
captive by the British forces, lost their sight due to wrong treatment and unhealthy conditions.17

The second most of Ottoman prisoners of war were held by Russia during the First World 
War. It was estimated that Russia held around 60.000-70.000 Turkish soldiers captive after the 
battles on Caucasia and Galicia fronts. These prisoners were mostly sent to the camps that were 
located at the various places of Kazan and Siberia.18 

Russian Government had stated that if Russian prisoners in Ottoman soil were not to be 
allowed to access aid through the agency of Denmark Red Cross, Ottoman prisoners in Caucasia 
were not going to be allowed to access aid as well.19 

With regards to those who were held captive by Russians, Ottoman Red Crescent Society 
had pitched in and attempted to receive information about the families of these prisoners.20 Russi-
ans maltreated Ottoman prisoners of war.21 They subjected the communications between Turkish 
prisoners to a strict control, and they did not let Ottoman prisoners to write more than four lines 
in their letters.22 

Ottoman State made use of Ottoman Red Crescent Society and the aid organizations of 
some ally and neutral states with an effort to help prisoners. The aids of the Ministry of War and 
Ottoman Red Crescent Society could be delivered to the prisoners in Russia only through Europe-
an Red Cross agencies and other European aid organisations. Yusuf Akcuram, who was employed 
as the Ottoman Red Crescent Society delegate in Denmark Red Cross in Copenhagen on Septem-
ber 1917, contacted Ottoman prisoners in Russia and supported them in moral and material terms. 
After Russia came out of the war and Bolshevik Revolution emerged, the prisoners were released 
and Turkish prisoners attempted to return to the homeland through their own means.23

Ottoman prisoners, who came to harbours in Rostov, Kherson and Novorossiysk from the 
prisoner camps in Siberia, passed to Odessa and then turned back to their homelands whenever 
they found an opportunity.24

Ottoman State used Japanese Government as a mediator with an effort to bring Ottoman 
prisoners in Siberia back to their homeland and sent 240.000 liras to Japanese Government for 
this job via British High Commission25.

14 Mahmut Akkor, I. Dünya Savaşında Çeşitli Ülkelerdeki Türk Esir Kampları, Sakarya 2006, Master Thesis, p. 40.
15 For the camps, where Turkish prisoners were held by British forces, see, Akkor, Esir Kampları, p. 43.
16 Red Crescent Archive, 196/104.
17 Red Crescent Archive, 195/26.
18 For detailed information about the conditions of Turkish prisoners in Russia, see, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, v.II, p. 65-

76;Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, p. 112; For Turkish prisoner camps in Russia, see, Akkor, Esir Kampları, p. 41.
19 Red Crescent Archive, 772-2.
20 Red Crescent Archive, 690/57.
21 In a document written by the previous Commander of the Ninth Army İhsan Pasha and the letters sent by two Ottoman prisoners, 

it was reported that Russians and British were maltreating Ottoman prisoners, see, Red Crescent Archive, 196/99.
22 In exchange, Ottoman State declared that the letters and cards written by Russian prisoners that are more than four lines will 

not be accepted, see, Red Crescent Archive, 690/46; moreover, Ottoman State resorted to take precautions such as not allowing 
Russian prisoners to read any other thing than letters coming from their countries, such as a newspaper or a book, see, Red 
Crescent, 711/128.

23 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, p. 112-116.
24 Red Crescent Archive, 645/96.
25 Red Crescent Archive, 196/4.
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After the Treaty of Brest-Litovsk, prisoners, who were held in garrisons located in North 
Caucasia and Russian inlands, were brought to Turkey mostly through Batumi.26 Batumi Chief 
Consulate requested from the Ministry of War that an urgent remittance is needed for taking care 
of the needs of immigrants and prisoners who came from Russia. Upon this request, the Ministry 
wrote to Ottoman Red Crescent Society in Ankara for further action.27 Ottoman Red Crescent 
Society firstly took care of the needs of the prisoners who came to Trabzon from Batumi and then 
dispatched them to their hometowns.28

Ottoman Red Crescent Society primarily attempted to identify the number and location of 
the prisoners and aimed to enable communication between them and their families, and then to 
send them money. The Society experienced many challenges while delivering the aids made to 
the prisoners.29 Ottoman Red Crescent Society established schools with an effort to teach these 
prisoner how to read and write, and made use of officers and imams in the headquarters to this 
end,30 and sent school texts to these places.

Ottoman Red Crescent Society delivered aids such as letters, clothes, books and money to 
the prisoners31. Particularly, the delivery of the prisoner letters to their families became one of its 
most significant missions. The Society delivered the packages and belongings that were sent by 
the families of the prisoners to the Turkish prisoners. 

Ottoman Red Crescent Society made efforts before the relevant countries with regards to 
the reports of maltreatment. In a similar vein, it refuted the claims of maltreatment of the prisoners 
of war in the Ottoman State.32

After the Armistice of Mudros, Ottoman Red Crescent Society took notice of the nuisance 
of the prisoners and decided that 50.000 liras should be allocated to the prisoners. In this regard, 
The Society sent 27.500 liras to the Turkish prisoners, who were held in the garrisons in Egypt, 
via the Swedish delegates and local Ottoman aid organizations in Egypt. The Society sent to each 
prisoner a package of supply, which is composed of a pair of underwear, clothe and a fair amount 
of food (1.500 packages of supply were sent at total).33 Moreover, it was decided that two hundred 
thousand crowns should be sent to Vienna Swiss Embassy with an effort to catering and repatria-
ting the Ottoman prisoners in Austria.34

Turkish prisoners of war had experienced psychological and nutritional problems, health 
issues, poverty and lack of communication with their families due to the conditions of the prisoner 
life. Because of the disgraceful war conditions, many people were held captive on the battlefronts 
and then exterminated. Some died due to the camp conditions, some died due the attacks by the 
local people, and some due to natural reasons.35

26 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, p. 117.
27 Red Crescent Archive, 1198/39.
28 Red Crescent Archive, 160/103.
29 For the report which states that in order to send money to the Ottoman prisoners held by the enemy states, the information 

regarding the troop of the prisoners needs to be stated, and that due to lack of any information about this, their families are not 
able to send Money to them, and that this issues needs to be solved, see, Red Crescent Archive, 690/54.

30 Many kadis and army imams were held captive during the war. For a list of the kadis and army imams who were held captive, 
see, Red Crescent Archive, 822/142.1.

31 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, p. 111, 112. 
32 Since in the newspaper, which is published in Geneva, Lausanne, it was reported that British and Indian prisoners, who were 

held captive in Kut’ul-Amare, were maltreated and that the report of Switzerland Red Cross Commission was shown as a basis 
for this claim; it was requested from Ottoman Red Crescent Society to refute this claim by sending a commission report, see, 
Red Crescent Archive, 282/211; upon a letter sent to the League of Nations, General Clerk, about the maltreatment of Armenian 
prisoners held in Erzurum, an investigation was conducted and as a result of this investigation, it was found out that these claims 
were not true and they were only slander. Armenian prisoners sent appreciation telegraphs to the Erzurum Garrison Command 
due to the well treatment during their captivity, See, Red Crescent Archive, 1156/3.

33 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, p. 112.
34 Red Crescent Archive, 645/303.2.
35 Akkor, Esir Kampları, p. 205, 206.
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2. The Activities of Ottoman Red Crescent Society with regards to Foreign Prisoners 
of War  

At the first few months of 1916, there were 26.334 prisoners of war, who were members of 
the Allies forces and held by Turkish forces; 5.268 of them were Russian, 120 of them were Fren-
ch, 2.000 of them were Romanian, 8.537 of them were Indian and 10.409 of them were British.36

On November 1915, Ottoman Red Crescent Society Head Quarter was employed by the 
Ministry of War in delivering letters and books to the prisoners and sending money via their own 
branches. The mission assumed by Ottoman Red Crescent Society was difficult. There was not 
sufficient flow of information from almost all of the detention camps, which were located at di-
verse places. It was quite difficult to acquire concise and accurate information about the prisoners 
from time to time, and mostly this required longstanding correspondences.37

The letters, money orders, packages and books, which were sent by the families of the 
prisoners regularly each week, had been delivered to the major part of the prisoners with delays.  
8.755 items and supply parcels, which were handed over to Ottoman Red Crescent Society, were 
delivered to their owners (prisoners). Ottoman Red Crescent Society conducted inspections with 
an effort to prevent the loss of any type of package and money that were sent to the prisoners of 
war and civilian prisoners. The Society employed delegates to this end and made on-site distri-
butions.38

The packages, which were received in the name of prisoners of war and piled up in Is-
tanbul, were classified according to their addresses and dispatched on a rental carriage.39 Bursa 
Prisoners of War Commandership allocated the money, which was received from Ottoman Bank 
to the prisoners in accordance to the lists sent. General Smith denied to take the money because 
he did not need it, and this money was sent back to the Ottoman Red Crescent Society via Bursa 
Post Office.40

Materials, which were sent to the prisoners, were delivered to their owners personally, and 
the delivery receipts were sent to the Ottoman Red Crescent Society.41 

Between 1915 and 1918, 713.500 Ottoman liras were delivered to the prisoners via 46.410 
post money orders, by Ottoman Red Crescent Society.42 

Ottoman Red Crescent Society also inspected the camps, in which prisoners of war lived, 
in Anatolia. The authority to inspect the prisoner camps (by Ottoman Red Crescent Society) was 
granted by the Ministry of War. With this authorisation, Ottoman Red Crescent Society Delegati-
ons were able to visit and inspect the camps for four years in addition to two foreign delegations.43 
The inspection delegations visited many prisoner camps in Anatolia from December 1915 onwar-
ds, and identified halting points in these camps. Within this framework, these delegations made 
attempts before the relevant authority to take reformatory measures and to treat prisoners of war 
and civilian prisoners better. Upon their investigations, the delegations identified many miscon-
duct and irregularities, and they reported these to the relevant authorities. Among their findings, 
it could be seen that there was a particular order in the camps, and that the money and packages 
were delivered on the basis of a system.

36 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, p. 120.
37 Merhamet Güneşi Kızılay, p. 30.
38 For detailed information, see, Merhamet Güneşi Kızılay, p. 30, 31; Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, p. 118.
39 Red Crescent Archive, 690/23.
40 Red Crescent Archive, 697/108.
41 It was written by Ottoman Red Crescent Society Commission of Prisoners of War to the San Stefano Prisoner Garrison 

Commandership that the rolls of money, which were sent via Dutch Embassy officials on behalf of the British prisoners who 
were held in San Stefano Prisoner Garrison, should be allocated to their owners and the delivery receipts should be sent to the 
Ottoman Red Crescent Society, Red Crescent Archive, 821/53.

42 Ottoman Red Crescent Society were sending the delivery receipts with regards to the money, which was  sent to the prisoners 
and delivered by the Society, back to the places from where the money was sent. See, Red Crescent Archive, 690/11.

43 Merhamet Güneşi Kızılay, p.31.
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According to the principle of reciprocity, delegations from the neutral states were allowed 
to visit Ottoman prisoner camps44, and the representatives of the delegations visited the prisoner 
camps in Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Yozgat, Kastamonu, Bor, 
Kayseri, Ankara, Bilemedik, Aleppo, Nusaybin and called the attention of the Ministry of War to 
the issue of putting the improvements into the practice in the camps they inspected.45

3. The Activities of Ottoman Red Crescent Society with regards to Prisoners of War 
after the First World War 

The issue of prisoners had been one of the most acute among the activities of Ottoman Red 
Crescent Society at the end of the First World War. Ottoman Red Crescent Society Prisoners Branch 
provided the soldiers, who were held captive during the Turkish War of Independence, and Turkish 
civilians, who were captured as prisoners of war at the Greek-occupied territories in Aegean46, with 
the opportunity to communicate. It also made endowments for the needs of the prisoners of war.47 

Greek forces, when they occupy Turkish lands, took some of the women, children and older 
people among the local folk together with the prisoners of war to Greece or other places in Anatolia 
they occupied, and detained them. The prisoners, who were taken to Greece, had been subjected to 
maltreatment and violence.48 The report, which was prepared by International Committee of the Red 
Cross officials, who made inspections about the Turkish prisoners in Greece, demonstrated that the 
alleged maltreatment was real.49

The members of the International Committee of the Red Cross visited the garrisons in Anato-
lia, where Greek prisoners of war were held, and they thanked to the garrison officials for the order 
in the camps and the fair treatment of the prisoners. They also acknowledged the aids made to the 
prisoners by Ottoman Red Crescent Branches, during their visits.

Ottoman Red Crescent Society Commission of Prisoners of War took care of the foreign pri-
soners of war in Anatolia, listed the foreign prisoners of war, delivered the letters, donated funds and 
packages that were sent by the families to the prisoners, and sent the letters written by the prisoners 
to their families.50 

Ottoman Red Crescent Society, in accordance with the agreement signed between Turkish 
and Greek parties in Lausanne for the prisoner exchange, supported the prisoners who came to Izmir 
properly, fulfilled their needs and provided them with the transportation fee that they need to go back 
to their hometowns, and thereby enabled them to reunite with their families as soon as possible51.

When we consider the resources and means Ottoman Red Crescent Society had during the 
Balkan Wars, the First World War and the Turkish War of Independence; we can find out that the ef-
forts made for the Turkish prisoners, who were held in different countries, and the services provided 
to the foreign prisoners, who were held by the Ottoman State, are beyond these resources and me-
ans. The humanitarian and gracious efforts of the Society contributed to developing a new treatment 
and approach both in the relations among the international institutions and in our own administrative 
bureaucracy. The influence and recognisability of Ottoman Red Crescent Society has gone beyond 
the borders of Turkey. 
44 Merhamet Güneşi Kızılay, p.30,32; Tables, demanded by Denmark delegation during their visit to Russian prisoners in the 

garrison, were provided to them, and the correspondences about providing the tables, they demanded when they visited other 
garrisons had been made, Red Crescent Archive, 880/1.

45 Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, p. 121. 
46 For detailed information about the issue of prisoners with Greece, see, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, v. II, p. 37-51; Çapa, Kızılay 

(Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, p. 122-134.
47 Red Crescent Archive, 194a/147.
48 Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, v. II, p. 43; Fort he lists displaying the names of the prisoners of war who had not turned back to 

their hometowns and were still in Greece, see, Red Crescent Archive, 281/236.1
49 For the report given by Swiss Doctor Schatzman, who visited Turkish prisoners and inspected the camps, see. Red Crescent 

Archive, 1223/270.
50 Red Crescent Archive, 768/53.1.
51 Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, v. II, p. 56.
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       مقدمة      

منذ فجر التاريخ كانت األطراف المتنازعة تأسر بعضها بعضا خالل الحروب وعامل كل منها أسراه وفق عاداته 
ومعتقداته وضوابطه. اعتبارا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر  وبالتوازي مع التطورات الحاصلة على الساحة الدولية 
وفي إطار  ظهور تشريعات حقوق اإلنسان ظهرت مساٍع لتحديد وضع وحقوق أسرى الحروب ونتيجة لها ظهرت اتفاقيات 

الهاي وجنيف كنصوص دولية تضبط قوانين الحرب وتحدد حقوق األسرى. قبل اندالع الحرب العالمية األولى وقّعت الدولة 
العثمانية1 على تلك االتفاقيات التي اعتبرت الدول العظمى أن هدفها هو إضفاء اإلنسانية على الحروب.

شكل مؤتمر واشنطن التاسع الذي عقده الصليب األحمر في أيار/مايو من عام 1912 نقطة تحول بخصوص التوصل إلى 
حلول لمشاكل أسرى الحرب. واتخذ المؤتمر قرارا بضرورة معاملة األسرى معاملة إنسانية. هذه المبادرة الهامة بدأت تعطي 
أولى ثمارها اإليجابية إبان حروب البلقان فإثر اندالع الحرب هناك أسس مقر الصليب األحمر الدولي في جنيف وكالة دولية 

برئاسة القنصل السويسري في بلغراد2.

واعتقادا بأن هذه الهيئة ستكون ذات فائدة ألسرى الحرب العثمانيين أيضا فقد تم تأسيس هيئة خاصة تابعة لجمعية الهالل 
األحمر في إسطنبول حملت اسم »لجنة األسرى« باشرت مهامها بتاريخ 14 كانون األول/ديسمبر 19123.

أسدت جمعية الهالل األحمر خدمات جليلة خالل حروب البلقان حيث عملت بشكل ممنهج على الحصول على معلومات 
حول أسرى الحرب األتراك وطلبت من اللجنة الدولية للصليب األحمر في بلغراد ومن ممثلياتها في كل من بلغاريا وصربيا 

واليونان والجبل األسود إرسال قوائم بأسماء أسرى الحرب األتراك المحتجزين في تلك المناطق. وفي المقابل أرسلت إلى 
اللجنة على الفور سجالت حصلت عليها من وزارة الحربية4 تتضمن أسماء الجنود البلغار األسرى بيد الجيش العثماني.

سعت لجنة األسرى التابعة للهالل األحمر إلى تأمين التواصل بين األسرى األتراك وعوائلهم بعد معرفتها أماكن احتجازهم 
كما عملت على إيصال النقود والهدايا التي ترسلها العوائل إليهم5. إلى جانب ذلك قررت جمعية الهالل األحمر دفع مبلغ ألفي 

ليرة6 لتغطية نفقات نقل األسرى العثمانيين من صربيا والمناطق األخرى إلى سيالنيك.

اهتمت لجنة األسرى كذلك بالحالة الصحية ألسرى الحرب فإثر إبالغ اللجنة جمعية الهالل األحمر7 بوجود أكثر من 6 
آالف أسير عثماني في معسكرات األسرى في روستشوك، وبوفاة أكثر من 15 أسيرا يوميا جراء المرض، وبضرورة إرسال 

أطباء وأدوية على الفور توجه وفد طبي من إسطنبول إلى بلغاريا8 ضم 4 أطباء و40 مساعدا.

إلى جانب مساعدتها األسرى وذويهم على التواصل أدت اللجنة نفس المهمة ما بين طلبة دار الفنون في إسطنبول وأسرهم 
القاطنة في المناطق التي احتلها األعداء إبان حروب البلقان ولم تكتف بذلك وحسب بل قدمت قروضا مالية للذين كانوا يعانون 

من ضائقة مادية منهم9.

فعاليات جمعية الهالل األحمر بخصوص األسرى خالل الحرب العالمية األولى

لدى اندالع الحرب العالمية األولى لم يكن في الدولة العثمانية هيئة تعنى بشؤون أسرى الحرب من األتراك واألجانب. في 
فرنسا وألمانيا اللتان شاركتا في الحرب كانت وزارة الحربية هي المعنية بذلك، أما في روسيا والنمسا فكان الصليب األحمر 

هو من يهتم بشؤون األسرى.

مع اندالع الحرب طلبت جمعية الهالل األحمر من وزارة الحربية في الدولة العثمانية أن توكل إليها مهمة متابعة أوضاع 
األسرى من الجنود األتراك في الدول األجنبية واألجانب لدى الدولة العثمانية كما كان الحال في الدول األوروبية بيد أن 

الوزارة رفضت هذا الطلب مطلع الحرب، لكن ومع استمرار رحى المعارك واندالع حرب تشاناق قلعة على األخص بدأت 
منظمات الصليب األحمر تطلب باستمرار الحصول على معلومات حول األسرى الفرنسيين والبريطانيين10. إثر ذلك جددت 

1  مجاهد أوزتشيليك، األسرى في تركيا إبان الحرب العالمية األولى، منشورات هيئة التاريخ التركي، أنقرة 2013، ص، 187.
2  حولية جمعية الهالل األحمر العثماني 1911-1913، أعدها للنشر: أحمد زكي إيزغويير - رمضان توغ، أنقرة 2013، ص. 164؛ الهالل األحمر.. 

شمس الرحمة - Le Soleil de la Compassion، أعده للنشر: أحمد تيتيك- إيرتان كارابيرينلير، أنقرة 2015، ص. 17.
3  حولية جمعية الهالل األحمر العثماني، ص. 164؛ سيتشيل كارال أكغون، مراد أولوغ تكين، من الهالل األحمر العثماني إلى الهالل األحمر التركي، 

أنقرة 2001. مجلد II، ص. 33.
4  أرشيف الهالل األحمر، 5/279.

5  أرشيف الهالل األحمر، 8/69.
6  أرشيف الهالل األحمر، 116/72.

7  أرشيف الهالل األحمر، 5/69.
8  انتشر مرض التيفوس بين آالف األسرى األتراك المحتجزين في روستشوك على األخص. انظر. الهالل األحمر.. شمس الرحمة، ص.17؛ سيتشيل 

كارال أكغون، مراد أولوغ تكين، من الهالل األحمر العثماني إلى الهالل األحمر التركي، أنقرة 2002، المجلد I، ص. 133.
9  من الهالل األحمر العثماني إلى الهالل األحمر التركي، المجلد II، ص. 33.

10  إثر المطالبات المستمرة لمنظمات الصليب األحمر بالحصول على معلومات حول األسرى البريطانيين والفرنسيين أنشأت جمعية الهالل األحمر 
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جمعية الهالل األحمر طلبها لوزارة الحربية إلى أن ُسمح لها في نهاية المطاف بذلك11تجنبا لحصول أي التباس في قوائم أسرى 
الحرب المحتجزين لدى الدولة العثمانية.

بهذا الشكل أُعدت أولى قوائم أسرى الجنود البريطانيين والفرنسيين وأرسلت إلى الدول المعنية12 دونما تأخير مقابل القوائم 
التي أرسلتها منظمات الصليب األحمر.

 لقد سارعت جمعية الهالل األحمر إبان الحرب العالمية األولى إلى مساعدة أسرى الحرب األتراك واألجانب الذين كانوا 
يزرحون تحت رحمة أوضاع بالغة الصعوبة13.

فعاليات جمعية الهالل األحمر بخصوص األسرى العثمانيين في الخارج. 1

إبان الحرب العالمية األولى وقع العديد من جنود ومدنيي الدولة العثمانية في األسر في دول عدة كبريطانيا وفرنسا وروسيا 
وإيطاليا ورومانيا وتم احتجازهم في ظروف شديدة الصعوبة في معسكرات انتشرت على رقعة جغرافية واسعة ابتداء من الهند 

وحتى بريطانيا ومن بحر المتجمد الشمالي حتى مصر. 

معظم األسرى العثمانيين في الحرب العالمية األولى تم أسرهم في بريطانيا حيث بلغت أعدادهم نحو 135 ألف عسكري 
ومدني تقريبا. في البداية أرسلت بريطانيا األسرى العثمانيين إلى معسكرات األسرى في بغداد والبصرة14 لكنها الحقا بدأت 

بإرسالهم إلى الهند ومصر وقبرص ومالطا15 والهند الصينية وغيرها من الدول البعيدة16.

عانى األسرى العثمانيون األمّرين جراء الظروف الصعبة في معسكرات األسرى البريطانية وتوفي العديد منهم في معتقل 
ثاتميو في بلدة بورما في الهند فيما خضع عدد آخر ال يستهان به للعالج في المشافي. لم تلبى احتياجات األسرى من المالبس 

الداخلية وتركوا عراة17. كما فقد معظم الجنود األسرى في بريطانيا نعمة البصر18 جراء العالج الخاطئ والشروط غير 
الصحية في معسكرات احتجازهم.

ثاني أكثر دولة بعد بريطانيا تعرض فيها الجنود العثمانيون لألسر خالل الحرب العالمية األولى كانت روسيا حيث تقدر 
أعداد أسرى معارك جبهتي القوقاز وغاليسيا بحوالي 60 ألف إلى 70 ألف جندي وقد أُرسل هؤالء األسرى عموما إلى 

معسكرات اعتقال مختلفة في قازان وسيبيريا19.

هددت الحكومة الروسية بمنع إرسال مساعدات إلى األسرى العثمانيين في القوقاز إذا لم يُسمح لها بإرسال مساعدات إلى 
أسراها في الدولة العثمانية عبر الصليب األحمر الدنماركي20.

اهتمت جمعية الهالل األحمر بشؤون األسرى العثمانيين لدى روسيا وسعت إلى الحصول على معلومات عن عوئلهم21. 
عامل الروس األسرى العثمانيين معاملة سيئة22 وفرضوا رقابة صارمة على تواصلهم مع ذويهم فلم يسمحوا لهم بكتابة رسائل 

تتجاوز األربعة أسطر23.

»لجنة األسرى« مطلع الحرب العالمية األولى. طلبت اللجنة من جميع الجهات قوائما بأسماء جنود وضباط العدو الذين أسروا على يد الجيش العثماني 
حتى نهاية عام 1914 وأبلغت لجنة جنيف بالمعلومات التي حصلت عليها. كما طلبت الحصول على معلومات حول األسرى العثمانيين وتولت مهمة 
إيصال رسائلهم إلى ذويهم. انظر: أرشيف الهالل األحمر، 5/196؛ مسعود تشابا، جمعية الهالل األحمر، 1914-1925، منشورات جمعية الهالل 

األحمر التركي، أنقرة 2010، ص. 110.
11  »تبين من هذه المذكرة قيام أعضاء الجمعية المحترمين بإرسال لوائح بأسماء بعض أسرى الحرب المحتجزين لدينا إلى وزارة الخارجية الموقرة، 

لضمان سالمة سير اإلجراءات عبر إعداد إحدى الجهات لهذه اللوائح التي سيتم بحثها مع الدول المعادية سيكون مالئما من اآلن فصاعدا قيام أعضاء 
الجمعية المحترمين بإعداد مثل هذه اللوائح حول بيانات حياة ووفاة أسرى الحرب وإرسالها إلى وزارة الخارجية الموقرة...«. انظر. أرشيف الهالل 

األحمر، 38/674.
12  الهالل األحمر.. شمس الرحمة، ص. 29- 30. 

13  قّدر تقرير أعدته وزارة الحربية أعداد أسرى الحرب من الجنود األتراك بـ 133.839 جنديا أسر 20.352 منهم في روسيا و804 في فرنسا و100 
في إيطاليا والمتبقون في بريطانيا. نفس التقرير أقر بعدم تطابق أعداد الجنود األتراك األسرى في روسيا مع مصادر أخرى قّدرت أعدادهم بنحو 60-

70 ألف جندي. انظر. تشابا، جمعية الهالل األحمر، ص. 112-111.
14  محمود أّكور، معسكرات األسرى األتراك في العديد من الدول خالل الحرب العالمية األولى، صقاريا 2006، أطروحة ماجستير لم تُنشر، ص. 40.

15  لإلطالع على القائمة المتعلقة بتسليم النقود المرسلة من الهالل األحمر لألسرى في مالطا انظر. أرشيف الهالل األحمر، 138.1/1141.
16  لإلطالع على معسكرات األسرى األتراك المحتجزين لدى بريطانيا انظر. أّكور، معسكرات األسرى، ص. 43. 

17  أرشيف الهالل األحمر، 104/196.
18  أرشيف الهالل األحمر، 26/195.

19  للحصول على معلومات تفصيلية بشأن وضع األسرى األتراك لدى روسيا انظر. من الهالل األحمر العثماني إلى الهالل األحمر التركي، المجلد II، ص. 
65-76؛ تشابا، جمعية الهالل األحمر، ص. 112؛ بشأن مخميات اعتقال األسرى األتراك لدى روسيا انظر، أّكور، معسكرات األسرى، ص. 41.

20  أرشيف الهالل األحمر، 772-2.
21  أرشيف الهالل األحمر،57/690.

22  أشارت وثيقة خطها قائد الفيلق التاسع السابق إحسان باشا ورسائل أسيرين عثمانيين إلى معاملة الروس والبريطانيين األسرى العثمانيين المحتجزين 
لديهم معاملة سيئة. انظر. أرشيف الهالل األحمر، 99/196.

23  في المقابل أعلنت الدولة العثمانية أنها لن تقبل بكتابة األسرى الروس رسائل أو بطاقات بريدية تتجاوز األربعة أسطر. انظر. أرشيف الهالل األحمر، 
46/690؛ كما عمدت الدولة العثمانية إلى السماح لألسرى الروس بقراءة الرسائل التي تصلهم من وطنهم فقط دون السماح لهم بقراءة أي شيء آخر 
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عملت الدولة العثمانية على مساعدة أسراها عبر جمعية الهالل األحمر وبعض الدول الحليفة والمحايدة. ولم تكن مساعدات 
وزارة الحربية والهالل األحمر المرسلة إلى األسرى في روسيا لتصلهم إال عبر الصليب األحمر في الدول األوروبية 

والجمعيات الخيرية. قام يوسف أكتشورا الذي تم تعيينه في أيلول/سبتمبر من عام 1917 مندوبا لجمعية الهالل األحمر لدى 
الصليب األحمر الدنماركي في كوبنهاغن بالتواصل مع األسرى العثمانيين في روسيا وقدم لهم مساعدات مادية ومعنوية. وبعد 
اندالع الثورة البلشفية وما تلى ذلك من انسحاب روسيا من الحرب أُطلق سراح األسرى العثمانيين وحاولوا العودة إلى أوطانهم 

بإمكانياتهم الشخصية24.

 وصل األسرى العثمانيون الذين احتجزوا في سيبيريا إلى موانئ روستوف وكيرسون ونوفوروسيسك ومنها توجهوا إلى 
أوديسا التي كانوا يعودون منها إلى أوطانهم كلما سنحت لهم الفرصة بذلك25.

لجأت الدولة العثمانية إلى الحكومة اليابانية لتتوسط لها بشأن إعادة األسرى العثمانيين من سيبيريا إلى وطنهم وأرسلت لها 
لهذا الغرض مبلغ 240 ألف ليرة عبر المفوضية البريطانية السامية26.

بعد إبرام معاهدة بريست ليتوفسك أُرسل األسرى المحتجزون في شمال القوقاز والمناطق الداخلية من روسيا إلى تركيا 
عبر طريق باتوم عموما27. وطلب قنصل باتوم من وزارة الخارجية اإلسراع بإرسال النقود لتلبية احتياجات المهاجرين 

واألسرى القادمين من روسيا، بدورها أرسلت الوزارة خطابا إلى الهالل األحمر في أنقرة لعمل الالزم28. وبعد تلبيتها 
احتياجات األسرى القادمين من باتوم إلى طرابزون قامت جمعية الهالل األحمر بإرسالهم إلى أوطانهم29.

عملت جمعية الهالل األحمر أوال على تحديد أماكن وأعداد األسرى وتأمين تواصلهم مع عائالتهم إلى جانب إرسالها النقود 
لهم وقد واجهت العديد من المصاعب في إرسال المساعدات لألسرى30. بغية تعليمهم الكتابة والقراءة عمدت الجمعية إلى طلب 

العون من ضباط المقار العسكرية واألئمة31 وقامت بافتتاح المدارس وإرسال الكتب المدرسية إليها.

أوصلت جمعية الهالل األحمر مساعدات مختلفة لألسرى من رسائل ومالبس وكتب ونقود وغيرها32 وكان من أبرز 
مهامها على األخص إيصال رسائل األسرى إلى عائالتهم وإيصال الطرود وغيرها من األشياء األخرى المرسلة من تلك 

العائالت إلى األسرى األتراك.

إثر تلقيها أنباء حول عدم معاملة األسرى األتراك معاملة حسنة أطلقت جمعية الهالل األحمر المبادرات الالزمة لدى 
الدول المعنية كما نفت بالمقابل وعلى الفور صحة األنباء التي ترددت حول تلقي األسرى األجانب لدى الدولة العثمانية معاملة 

سيئة33.

في أعقاب إبرام هدنة مودروس قررت جمعية الهالل األحمر تخصيص مبلغ بقيمة 50 ألف ليرة لألسرى نظرا إلى 
األوضاع الصعبة التي كانوا يعانونها وتم إرسال 27.500 ليرة عثمانية إلى األسرى األتراك في مصر عبر الجمعيات الخيرية 

العثمانية المحلية ومندوبي السويد في مصر. كما أرسلت الجمعية 1500 طرد من المستلزمات األساسية34 يحتوي كل منها 
على طقم واحد من المالبس ومالبس داخلية وبعض المواد الغذائية ليتم توزيعها على كل فرد من األسرى في فرنسا ومصر. 

إلى جانب ذلك تقرر إرسال مبلغ 200 ألف كرونة إلى سفارة فيينا في السويد لتلبية نفقات اإلعاشة والعودة لألسرى العثمانيين 
في النمسا35.

عانى األسرى األتراك في معسكرات األسر من مشاكل صحية وسوء التغذية وعدم توفر النقود ومشاكل في التواصل مع 
عوائلهم إضافة إلى مشاكل نفسية تسببت بها حياة األسر. جراء الظروف المخزية التي يندى لها جبين اإلنسانية والتي تسببت 
بها الحرب تمت تصفية العديد من الجنود بعد أسرهم على جبهات القتال وتوفي بعضهم بسبب سوء ظروف معسكرات األسر 

كالكتب أو الصحف. أرشيف الهالل األحمر، 128/711.
24  تشابا، جمعية الهالل األحمر، ص. 116-112.

25  أرشيف الهالل األحمر، 96/645.
26  أرشيف الهالل األحمر، 4/196.

27  تشابا، جمعية الهالل األحمر، ص. 117.
28  أرشيف الهالل األحمر، 39/1198.
29  أرشيف الهالل األحمر، 103/160.

30  كطلب الدول المعادية معرفة القطع العسكرية لألسرى العثمانيين المحتجزين لديها للسماح بإرسال النقود إليهم، وعدم تمكن ذويهم من إرسال النقود 
لعدم معرفتهم بقطعهم العسكرية، وضرورة التوصل إلى حل لهذا اإلشكال. انظر. أرشيف الهالل األحمر، 54/690.

31  سقط خالل الحرب العديد من القضاة وأئمة الجيش في األسر. لإلطالع على قائمة بأسمائهم انظر. أرشيف الهالل األحمر، 142/822. 1.
32  تشابا، جمعية الهالل األحمر، ص. 112-111.

33  طُلب من جمعية الهالل األحمر إرسال تقرير لجنة الصليب األحمر السويسري لنفي صحة أنباء أوردتها صحيفة لوزان الصادرة في جنيف حول تلقي 
األسرى البريطانيين والهنود في كوت العمارة معاملة سيئة استنادا إلى التقرير المذكور. انظر. أرشيف الهالل األحمر، 211/282؛ نتيجة تحقيقات 

أجريت إثر توجيه رسالة إلى الجمعية العامة لعصبة األمم المتحدة حول معاملة األسرى األرمن المحتجزين في أرضروم بشكل سيء تبين أن تلك 
االدعاءات ليست سوى محض افتراء وال عالقة لها بالواقع. وقد وجه األسرى األرمن برقية شكر  لقيادة معسكر أرضروم نظرا للمعاملة الحسنة التي 

تلقوها أثناء فترة أسرهم. انظر. أرشيف الهالل األحمر، 3/1156.
34  تشابا، جمعية الهالل األحمر، ص. 112.
35  أرشيف الهالل األحمر، 303/645. 2.
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وبعضهم اآلخر بسبب تعرضه لهجمات السكان المحليين في األماكن التي احتجز فيها، فيما قضى آخرون ألسباب طبيعية36.

فعاليات جمعية الهالل األحمر بخصوص أسرى الحرب األجانب. 2

مطلع عام 1916 كان لدى الجانب التركي 26.334 أسير حرب من جنود دول الحلفاء بينهم 5.268 روسيا و120 
فرنسيا و2000 روماني و8.537 هنديا و10.409 بريطانيين37.

في تشرين الثاني/نوفمبر لعام 1915 كلفت وزارة الحربية المقر العام لجمعية الهالل األحمر بإيصال رسائل وكتب 
ومعونات مالية ألسرى الحرب عبر فروعه المختلفة. كانت مهمة عسيرة بسبب شح المعلومات حول جميع معسكرات األسرى 
تقريبا المتوزعة في أماكن مختلفة وكان الحصول على معلومات وافية وصحيحة عن األسرى أمر في منتهى الصعوبة يتطلب 

في معظم األحيان مراسالت طويلة األمد38. 

الرسائل والحواالت النقدية والطرود والكتب التي كانت ترسلها عوائل األسرى األجانب بشكل منتظم أسبوعيا كان معظمها 
يصل متأخرا. خالل الفترة الممتدة بين عامي 1915-1918 قام الهالل األحمر بتسليم 8755 طردا من المواد الغذائية وغيرها 
إلى أسرى الحرب األجانب. ولمنع ضياع أي طرد أو نقود يتم إرسالها إلى أسرى الحرب من عسكريين ومدنيين فرض الهالل 

األحمر رقابة عليها وعيّن بنفسه مندوبين لتولي تلك المهمة أثناء عملية التوزيع39.

كانت الطرود المرسلة باسم أسرى الحرب تتجمع في إسطنبول وتُفرز بحسب العناوين المرسلة إليها وتوضع في 
مقطورات مستأجرة لترسل لألماكن المطلوبة40. قامت قيادة معسكر األسرى في بورصة بتوزيع النقود التي استلمتها من 

المصرف العثماني على الجنود األسرى طبقا للجداول المرسلة إليها ورفض أحد األسرى ويدعى الجنرال سميث تسلم النقود 
التي قدمت إليه بدعوى عدم حاجته إليها وأعيد ذلك المبلغ إلى جمعية الهالل األحمر عبر مكتب البريد في بورصة41.

تم إيصال المواد التي كانت ترسل إلى األسرى إلى أصاحبها شخصيا مقابل إيصاالت استالم أُرسلت إلى جمعية الهالل 
األحمر42.

بين عامي 1915-1918 قام الهالل األحمر بتسليم األسرى 46.410 حواالت بريدية و713.500 ليرة عثمانية43.

كما تولى الهالل األحمر مهمة تفتيش معسكرات أسرى الحرب في األناضول بإذن من وزارة الحربية. وبموجب هذا اإلذن 
قام وفدان أجنبيان ووفود من الجمعية بزيارة وتفتيش المخميات على مدى 4 سنوات44. اعتبارا من شهر كانون األول/ديسمبر 

لعام 1915 زارت تلك الوفود العديد من معسكرات األسرى في األناضول وحددت مواطن النقص فيها وأطلقت في هذا اإلطار 
المبادرات الالزمة لدى الجهات المعنية لتحسين أوضاع مخميات االعتقال ومعاملة أسرى الحرب واألسرى المدنيين بشكل 
أفضل. وبفضل ذلك تم الكشف عن العديد من اإلساءات واالنتهاكات وإبالغ الجهات المعنية بها. وكان من ضمن مالحظات 

تلك اللجان وجود منظومة معينة داخل معسكرات األسرى وتوزيع النقود والطرود المرسلة لألسرى وفق نظام محدد.

في إطار مبدأ المعاملة بالمثل وبناء على التصاريح الممنوحة لها45 زارت لجان تفتيش من الدول المحايدة أيضا مخيمات 
األسرى في الدولة العثمانية في كل من بورصة، إيسكي شهير، كوتاهية، أفيون قارا حصار، قونية، قرشهير، يوزغات، 

قسطمونو، بور، قيصري، أنقرة، بيليميديك، حلب ونصيبين. ولفتت تلك اللجان نظر وزارة الحربية إلى التحسينات التي سيتم 
إدخالها على تلك المخميات46.

فعاليات جمعية الهالل األحمر بخصوص األسرى بعد الحرب العالمية األولى. 3

36  أّكور، مخميات األسرى، ص. 206-205.
37  تشابا، جمعية الهالل األحمر، ص. 120.

38   الهالل األحمر.. شمس الرحمة، ص. 30.
39  لمزيد من التفاصيل انظر. الهالل األحمر.. شمس الرحمة، ص. 30-31؛ تشابا، جمعية الهالل األحمر، ص.118.

40  أرشيف الهالل األحمر، 23/690.
41  أرشيف الهالل األحمر، 108/697.

42  وجهت لجنة األسرى التابعة لجمعية الهالل األحمر العثماني رسالة إلى قيادة معسكر األسرى في آياستيفانوس بشأن توزيع موظف للرزم المرسلة 
لألسرى البريطانيين في المعسكر المذكور عبر السفارة الفلمنكية وإرسال إيصاالت االستالم إلى جمعية الهالل األحمر. أرشيف الهالل األحمر، 

.53/821
43  كانت جمعية الهالل األحمر تعيد إيصاالت استالم النقود التي كانت تسلمها بنفسها لألسرى إلى األماكن التي ترِسل إليها تلك النقود. انظر. أرشيف 

الهالل األحمر، 11/690.
44  الهالل األحمر.. شمس الرحمة، ص. 31.

45  الهالل األحمر.. شمس الرحمة، ص. 30-32؛ قُدمت إلى الوفد الدنماركي أثناء زيارته األسرى الروس الجداول التي طلبها لدى وصوله المعسكر، 
كما أجريت المراسالت الالزمة لتقديم الجداول التي يطلبها عند زيارته معسكرات األسرى األخرى. أرشيف الهالل األحمر، 1/880.

46  تشابا، جمعية الهالل األحمر، ص. 121.
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احتلت قضية األسرى حيزا هاما في فعاليات جمعية الهالل األحمر حتى بعد انتهاء الحرب العالمية األولى حيث تولت لجنة 
األسرى47 التابعة للهالل األحمر مهمة التواصل مع الجنود األتراك الذين سقطوا في األسر إبان حرب االستقالل أو األتراك 

المدنيين الذين أسرهم اليونانيون في منطقة إيجة بعد احتاللهم لها واقتادوهم إلى اليونان بدعوى أنهم أسرى. وقد خصص 
الهالل األحمر مبالغ مالية لتلبية احتياجات أسرى الحرب48.

عمدت القوات اليونانية لدى احتاللها أراٍض تركية إلى أسر النساء واألطفال والشيوخ من السكان المحليين في المناطق 
المحتلة وإرسالهم مع أسرى الحرب إلى اليونان أو المناطق التي كانوا يحتلونها في األناضول. تعرض األسرى في اليونان 

إلى سوء المعاملة والعنف49. وأظهر تقرير أعده موظفو اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن األسرى األتراك في اليونان أن 
االدعاءات حول تعرض األسرى لمعاملة سيئة كانت حقيقية فعال50.

كما زار أعضاء وفد تابع للجنة الدولية للصليب األحمر المعسكرات التي كان يحتجز فيها اليونانيون األسرى األتراك في 
األناضول وتوجهوا بالشكر إلى المسؤولين هناك لما لمسوه خالل زيارتهم من نظام وحسن معاملة األسرى، وتوجهوا بالشكر 

كذلك إلى فروع الهالل األحمر في األماكن التي قاموا بزيارتها لما قدمه من مساعدات لألسرى.

اهتمت لجنة األسرى في الهالل األحمر أيضا بشؤون األسرى األجانب المحتجزين في األناضول وأعدت قوائما بأسمائهم 
وقامت بتسليمهم الرسائل والنقود والطرود المرسلة إليهم من ذويهم وبإيصال رسائلهم إلى عائالتهم51. 

إلى جانب ذلك قدمت جمعية الهالل األحمر المساعدات الالزمة لألسرى الذين أُرسلوا إلى إزمير بموجب اتفاقية تبادل 
األسرى المبرمة بين الجانبين التركي واليوناني في لوزان وعملت على تلبية احتياجاتهم ودفع أجور السفر الالزمة لعودة 

المعوزين منهم إلى ديارهم مساعدة بذلك على التئام شملهم بعوائلهم في أسرع وقت52.

بالنظر إلى موارد وإمكانيات جمعية الهالل األحمر إبان حروب البلقان والحرب العالمية األولى وحرب االستقالل نرى 
أن الجهود التي بذلتها الجمعية لمساعدة األسرى األتراك في مختلف أنحاء العالم واألسرى األجانب لدى الدولة العثمانية كانت 

تفوق إمكانياتها بكثير. هذه النية الحسنة والجهود اإلنسانية للهالل األحمر  أسهمت بدرجة كبيرة في تأسيس نهج وآلية عمل 
جديدين في العالقات بين المؤسسات الدولية وفي آلية سير البيروقراطية اإلدارية التركية وكذلك في تجاوز تأثير وشهرة جمعية 

الهالل األحمر حدود بالدها.

47  للحصول على معلومات مفصلة حول قضية األسرى مع اليونان انظر. من الهالل األحمر العثماني إلى الهالل األحمر التركي، المجلد II، ص. 37-
51؛ تشابا، جمعية الهالل األحمر، ص. 134-122.

48  أرشيف الهالل األحمر، 194أ/147.
49  من الهالل األحمر العثماني إلى الهالل األحمر التركي، المجلد II، ص. 43؛ لإلطالع على قائمة األسرى الذين لم يعودوا إلى وطنهم وظلوا 

محتجزين في اليونان انظر. أرشيف الهالل األحمر، 236/281. 1.
50  لإلطالع على تقرير موظف التفتيش الطبيب السويسري شاتزمان الذي زار األسرى األتراك في اليونان انظر. أرشيف الهالل األحمر، 270/1223.

51  أرشيف الهالل األحمر، 53/768. 1.
52  من الهالل األحمر العثماني إلى الهالل األحمر التركي، المجلد II، ص. 56.





Çankırı Üsera Karargahı : Köşede Hilal-i Ahmer Cemiyeti Evrak Müdürü Macit Bey
Cankiri Prisoner of War Garrison: In the corner, Ottoman Red Crescent Society Document Office Manager Macit Bey

مخيم احتجاز األسرى في جانقيري: مدير المراسالت في جمعية الهالل األحمر السيد ماجد (على اليسار)
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Ruscuk’da çadırlarda 600’den fazla Osmanlı esirinin bulunduğu, hasta olan esirlerden her gün 
15’ten fazla esirin vefat ettiği ve acilen tabip ve ilaca ihtiyaç duyulduğu.

Tarihsiz

The report that there are more than six hundred Ottoman prisoners of war in Ruse, and  more 
than 15 sick prisoners die every day, and that there is an urgent need for doctors and medicine.

Undated

 وجود أكثر من 006 أسير عثماني في معسكرات األسرى في روستشوك ووفاة أكثر من 51 من األسرى المرضى يوميا
وضرورة إرسال أطباء وأدوية على وجه السرعة لمساعدتهم.

بدون تاريخ

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Merkez-i Umûmiyesi
Aded:

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyeti Riyâseti’ne

Ruscuk hâricinde çadırlar altında altı yüzü mütecâviz muhtelif hastalıkdan toprak üzerinde 
gâyet sefîl bir hâlde üserâ-yı Osmâniye hastagânı bulunmaktadır. Ayakda hasta olarak gezenler de 
bini mütecâvizdir. Bunların tabîb ve eczâcıları da aynı hâldedirler. Hükûmet-i mahalliye tarafın-
dan ta‘yîn olunan eşhâs-ı sıhhiye hiçbir vechile bunlara yardımda bulunamıyorlar. Lâyıkı vechile 
bakılamadıklarından her gün on beşi mütecâviz vefeyât vukū‘ buluyor. Bu hâl onların hareket ve 
avdetlerine de mâni‘ olarak daha ziyâde perişâniyetlerine bâ‘is olacakdır. fevka’l-âde şedîd bir sû-
retde eşhâs-ı sıhhiye ve edeviyeye lüzûm ve ihtiyâc olduğunu arz eder, bir an evvel heyet-i sıhhiye 
ve mu‘âlecâtın Ruscuk’a gönderilmesini millet ve insâniyet nâmına ricâ eyleriz.

Ruscuk Üserâ-yı Osmâniyân Komisyonu Kâtibi
Halil Hasan

Kızılay Arşivi, No: 69/5
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Harp esnasında yaralananlara tahsis edilmek üzere Danimarka Salîb-i Ahmer Cemiyeti’nce topla-
nan 6000 kronun yarısının İstanbul’a gönderileceği, resmi davetnamelerden kaçınılarak yaralılar 

için yardım toplanmasına devam edilmesi gerektiğinin bildirildiği.
13 Teşrîn-i sânî 1328 / 26 Kasım 1912

It was reported that half of the amount of the donations, which were amounted to 6000 crowns and 
collected during the war by Denmark Red Cross Society in an effort to allocate it to the injured 
people, will be sent to Istanbul and that it is required to continue collecting donations for the 

injured people while it is advised to abstain from the official invitations.
13 November 1328 / 26 November 1912

 اعتزام إرسال نصف المبلغ الذي جمعه الصليب األحمر الدنماركي والبالغ إجماله 6 آالف كرونة لصالح جرحى الحرب إلى
إسطنبول وضرورة مواصلة جمع النقود لمساعدة الجرحى مع تجنب الدعوات الرسمية.

13 تشرين الثاني 1328 / 26 نوفمبر 1912

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi’ne
Aded: 25131/396

Mecrûhîn için Danimarka’da İ‘ânât Cem‘ olunduğuna dâir

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne

Sa‘âdetlü efendim hazretleri

Harb-i hâzır mecrûhînine tahsîs edilmek üzere Danimarka Salîb-i Ahmer Cem‘iyyeti ta-
rafından cem‘ olunan altı bin krondan –şehbenderlik tarafından sarf olunan mesâ‘î sâyesinde 
üç bin kadarının Dersaadet’e gönderileceği Kopenhag Fahrî Başşehbenderliğinden bâ-tahrîrât 
iş‘âr olunmuş ve mecrûhîn ve hastagân asâkir-i Osmâniye menfa‘atine taleb-i i‘ânâtı hâvî resmî 
da‘vetnâmeler neşrine müsâ‘ade i‘tâsı taleb edilmiş olmağla resmî teşebbüslerden ictinâb edilerek 
mecrûhînimiz için derc-i i‘ânâta devâm olunması cevâben tavsiye kılınmışdır. Keyfiyetin berây-ı 
ma‘lûmât beyânına ibtidâr kılındı. Emr u irâde efendim hazretlerinindir.

Fî 13 Teşrîn-i sânî sene [1]328.
Hâriciye Nâzırı Nâmına 

Müşteşâr
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 551/16



52

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

3 



53

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

3/1



54

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

3/2



55

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

3/3



56

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

Hilal-i Ahmer Cemiyetince Bulgaristan’da bulunan Osmanlı esirleri hakkında bilgi almak üzere, 
Bulgaristan’da bulunan Osmanlı esirlerinin isimlerini havi listeler Harbiye Nezareti’ne gönderil-

miş olduğundan, Harbiye Nezareti’ne müracaat olunması gerektiği. 
10 Mart 1329 / 23 Mart 1913

The report that it is required to apply the Ministry of War in order to obtain information about the 
Ottoman prisoners of war in Bulgaria since the lists that display the names of the prisoners of war 

held in Bulgaria were sent to the Ministry of War by the Ottoman Red Crescent Society.  
10 March 1329 / 23 March 1913

 نظرا إلى إرسال لوائح بأسماء األسرى العثمانيين في بلغاريا إلى وزارة الحربية فإنه يتعين مراجعة الوزارة لحصول الهالل
األحمر على معلومات بشأنهم.

10 آذار 1329 / 23 مارس 1913

Bâb-ı Alî 
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 15/30104

Hülâsa: Bulgaristan’daki üserâ-yı Osmâniye hakkında cevâb

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi’ne

Sa‘âdetlü efendim 

2 Mart sene [1]329 tarih ve 2078 numaralı tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır. Bulgaristan’da 
bulunan üserâ-yı Osmâniye’den bir kısmının esâmisini hâvî mukaddemâ destres olunan liste Har-
biye Nezâret-i Celilesi’ne irsâl edilmiş olup ba‘demâ vârid olacaklar dahi bi’t-tab‘ oraya gönde-
rileceğinden cem‘iyyet-i aliyyeleri tarafından ahz-ı ma‘lûmât edilmek üzere nezâret-i müşâruni-
leyhâya mürâca‘at buyurulması mütemennâdır. İrâde efendimindir.

Fî 10 Mart sene 1329
Hâriciye Nâzırı Nâmına

Müşteşâr
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 279/5
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Mahall-i 
velâdeti İsim Rütbe Fırka Alay Tabur Bölük

Kafkasya Mehmed Yaver Paşa Ferik Kırcali Fırkası kumandanı
Manastır Rasim bey bin Abdur-

rahman
Miralay Kırcali İhtiyat fırka ku-

mandanı
İstanbul Yusuf Bey bin Süley-

man
Miralay İkinci Müretteb Tabur Ku-

mandanı
Konya Mehmed Hayri Bey Binbaşı Kırcali Fırkası Erkân-ı 

Harbiye Reisi
İstanbul Fazıl Bey Binbaşı Erkân-ı harb
Kartabad? Receb Efendi Emir Mülazim Yaver Paşa’nın Yâveri
Filibe Nihad Bey bin İbra-

him 
Kaymakam Üçüncü Fırka Erkân-ı 

Harbiyesinden
Ankara Münir Halim Yüzbaşı Aydın Nazilli Sarayköy 3
Gelibolu Bican Süleyman ” 9 26 8 3
Manyas İzzet İsmail Mülâzim-i 

evvel
” ” 3 2

İsim Rütbe Fırka Alay Tabur Bölük Mahall-i 
velâdeti

Mülâzim-i 
evvel

7 21 2 2 Gelibolu

Binbaşı Kırcali 21 1 Edirne
Binbaşı Siroz İstroma? 2 İstanbul

Süvari Kırkkilise hastahâne Müdürü İstanbul
” Edirne 4 1 Çorlu

Aydın Nazilli 1 İstanbul
İğneli Isparta Isparta 2 Beypazar
Siroz İstroma? 2 1 İstanbul

Yüzbaşı Samsun Samsun Bafra 3 Kastamonu
Yüzbaşı Karahisar Akşehir Akşehir 2 İstanbul

Sıhhiye yüz-
başısı

2 İstanbul Gelibolu

Gümülcine 1 4 İstanbul
Mülâzim-i 

evvel
İştib Koçana Koçana 1 Kastamonu

Mülâzim-i 
evvel

Kırkkilise Debboy Memuru

Veli 
Velioğlu

Mülâzim-i 
evvel

Aydın Nazilli Karacasu 2 Podgoriçe

Kasım 
Yumru

” 7 20 3 4 İstanbul
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İsim Rütbe Fırka Alay Tabur Bölük Mahall-i 
velâdeti

Mehmet Adil 
Rüstem

Mülâzim-i 
evvel

Siroz İstroma Petriç 2 İstanbul

Mehmed Fuad 
Talat

” İzmir Eskişehir Sivrihisar 1 ”

Hüseyin Kazım 
bin İdris

Mülazim-i 
sani

Siroz İstroma Petriç 1 Rumkale Haleb

Hafız Ali Rıza ” 9 27 3 1 Kütahya Bursa
Abdullah Aziz 
bin Hasan

” 1 3 1 3 Eğin Harput

Necmeddin 
Zühdü

” 1 3 3 3 İstanbul

Halil Efendi 
Receb

” 6. Nizâ-
miye 

Açığında

İkinci kolordu üçüncü Mihaliç Bursa

Halil Efendi 
Receb

” ” Ankara

Ömer Lütfü 
Yakub

” Gransniç İstanbul

Mustafa 
Hüseyin

Mülâzim-i 
evvel

Ankara Ankara Ankara 3 İzmid

Kızılay Arşivi, No: 279/6-1, 2, 3



Lefkada Esaret Hatırası   Esarette Maarif -  Kurtuluş Savaşı (İBB Atatürk Kütüphanesi)
Lefkada Captivity Reminiscence, Learning during Captivity - War of Independence (İBB Atatürk Libary)

ذكرى األسر في “ليفكادا” التعليم في األسر – حرب االستقالل (مكتبة أتاتورك – بلدية إسطنبول الكبرى)
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Bulgarların Edirne’yi işgal ettikleri esnada Osmanlı esirlerine kötü muamelelerde bulundukları 
ve onları açlıktan öldürdüklerine dair Almanya’nın Baden şehrinde ikamet eden Fon de Kuyel 

tarafından gönderilen mektup.
18 Nisan 1329 / 1 Mayıs 1913

The letter, which was sent by Fon de Kuyel who was a resident in Baden, Germany with regards to 
the fact that Bulgarians maltreated Ottoman prisoners of war during their occupation of Edirne 

and they let them starving to death.
18 April 1329 / 1 May 1913

 رسالة فون دي كويل المقيم في مدينة بادن األلمانية حول معاملة البلغاريين عند احتاللهم إدرنة األسرى العثمانيين 
معاملة سيئة وقتلهم جوعا.

18 نيسان 1329/ 1 مايو 1913

Zeylen tercümesiyle irâesi fî 18 Nisan sene [1]329 
Görülmüş olmağla hıfzı 20 Nisan sene [1]329

Almanya’nın Baden-Baden şehrinde mukîm Fon de Kuyel tarafından târihsiz vârid olmuşdur.

Edirne’de bulunan Bulgarların şehr-i mezkûrda bulunan üserâ-yı Osmâniyeyi açlıkdan öl-
dürmekde olduklarını acabâ bilir misiniz? Edirne’nin sukûtu gününde, orada bulunmuş olan bir 
Fransız, Edirne’nin içerisinde bulunan hasta ve mecrûhlar, ta‘yîn olunmuş uzak bir mahalde tec-
rîd edilerek açlıkdan öldürdüklerini söylüyor.

İnsanda bir köpek bulunur ise o insan o köpeği açlıkdan öldüremez. Fakat bu bîçâre asker-
ler köpek değildir. Onların vâlideleri ve çocukları vardır. Bunlar, bu bîçârelerin hayât ve memâtın-
dan haberdâr olmak isterler. Acaba Salîb-i Ahmer bu bîçârelerin imdâdına ve serî‘an gelemez mi?

Bulgarlar, Şükrü Paşa’yı bundan mesul tutuyorlar. Fakat herkes bilir ki Bulgarlar Edirne’ye 
erzak gitmesini men‘ etdiler.

Salîb-i Ahmer’in bu zavallıların imdâdına geleceği ümidiyle ihtirâmât-ı fâikamı takdîm 
ederim.

Kızılay Arşivi, No: 252/26.3
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Müttefik devletlerde bulunan Osmanlı esirleri için aileleri tarafından gönderilmek istenilen harç-
lıkların postanelerce kabûl edilmediği, bu görevin Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından yapılması 

hususunda ilgililere gerekli tebligatın yapılması.
29 Receb 1331 / 11 Haziran 1329 / 24 Haziran 1913

The notification that the donations should be made through the agency of Ottoman Red Crescent 
Society by the families of the Ottoman prisoners of war for their relatives since the post offices do 

not accept the pocket money.
29 June 1331 / 11 June 1329 / 24 June 1913

 رفض مكاتب البريد استالم النقود التي تريد عوائل األسرى إرسالها إلى أبنائها المحتجزين لدى دول الحلفاء، وإبالغ الجهات
المعنية بخصوص تولى الهالل األحمر هذه المهمة.

29 رجب 1331 / 11 حزيران 1329 / 24 يونيو 1913

Harbiye Nezâreti
Karârgâh
Şube: 3
421

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

Devletlü efendim hazretleri,

Düvel-i müttefike nezdindeki üserâya ebeveyni tarafından gönderilmek istenilen harçlık-
lar postahânelerce kabûl edilmediğinden hükûmetçe vâsıta-i mürâsele bulunması için mürâca‘at 
vukū‘ bulduğundan bahisle îfâ-yı muktezâsı Karesi Mutasarrıflığı’ndan bildirilmekdedir. Hilâl-i 
Ahmer Cemiyeti tarafından eşyâ ve para gönderilmesine vesâtat edilmekde olduğu evrâk-ı havâ-
dis’de görülmekde ve diğer yerlerden de bu gibi mürâca‘atlar vukū‘u muhtemel bulunmakda 
olduğundan ona göre îcâb edenlere ta‘mîmen teblîğ-i keyfiyet olunması mütemennâdır. Ol bâbda 
emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 29 Receb sene [1]331 ve fî 11 Haziran sene [1]329
Harbiye Nâzırı Vekîli

Müşteşâr
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 69/8
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Sırbistan ve diğer yerlerden Selanik’e gelen Osmanlı esirlerinin sevk masrafları için Hilal-i Ah-
mer Cemiyeti’nce tahsisi karârlaştırılan iki bin liranın acilen ödenmesi konusunda ilgililere ge-

rekli tebligatın yapılması.
9 Şabân 1331 / 30 Haziran 1329/ 13 Temmuz 1913

Sending notices to the relevant officials about making the urgent payment of two thousand liras, 
which was agreed to be allocated by Ottoman Red Crescent Society, for the transportation costs 

of Ottoman prisoners who came to Thessalonica from Serbia and other places.
9 June 1331 / 30 June 1329/ 13 July 1913

 إبالغ الجهات المعنية بضرورة االستعجال بدفع مبلغ ألفي ليرة قررت جمعية الهالل األحمر تخصيصها لتغطية نفقات نقل
األسرى العثمانيين الذي وصلوا إلى سيالنيك من صربيا ومن أماكن أخرى.

9 شعبان 1331 / 30 حزيران 1329 / 13 تموز 1913

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Muhâberât-ı Umûmiye Dâiresi
Birinci Şu‘be
Umûmî: 80751
Husûsî: 13

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne

Sırbistan ve mahall-i sâireden Selanik’e gelen pek ziyâde zucret ve sefâlet içinde bulunan 
üserâ-yı Osmâniyenin masârıf-ı sevkiyeleri için Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyetince tahsîsi takarrür et-
miş olan iki bin liranın ahzı için Selanik Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Şu‘besine mürâca‘at edilmiş 
ise de kendilerine henüz iş‘âr vukū‘ bulmadığından verilemeyeceği ifâde kılındığı beyânıyla mas-
lahatın müsta‘celiyetine binâen meblağ-ı mezbûrun sür‘at-i tesviyesi esbâbının istikmâli Selanik 
Cemâ‘at-i İslâmiyesi Reisi Müftü Ahmed Efendi’den cevâben alınan tahrîrâtda izbâr olunmağla 
iktizâsının âcilen îfâ ve inbâsı mütemennâdır efendim. 

Fî 9 Şa‘bân sene [1]331 ve fî 30 Haziran sene [1]329
Dâhiliye Nezâreti Nâmına

Müşteşâr
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 72/116
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Hilâl-i Ahmer genel merkezinde kurulan Üserâ Komisyonu’nun 1914 senesi sonuna kadarki faa-
liyetleri hakkında bilgi verildiği.

1 Mart  1330 / 14 Mart 1914

A briefing was made about the activities of Commission of the Prisoners of War, which was formed 
in Ottoman Red Crescent Headquarter until the end of 1914.

1 March 1330 / 14 March 1914

تقديم معلومات حول فعاليات لجنة األسرى التي تشكلت في المقر العام للهالل األحمر حتى نهاية عام 4191.
1 آذار 1330 / 14 مارس 1914

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmiyesi
Aded

Üserâ Komisyonu’nun bidâyet-i teşekkülünden 1330 senesi 
nihâyetine kadar üserâ ma‘lûmâtı hakkında

Riyâset-i Celîle’ye

Ma‘rûz-ı ihtirâmkârânemdir.

Harb-i hâzırada 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 esâmîsi Cenevre Komi-
tesi’ne elde edilerek teblîğ edilmişdir.

Muhtelif mahallerden şimdiye kadar on dört esir hakkında ma‘lûmât taleb edilmişdir. Bun-
lardan dört Fransız üç Rus ve bir İngiliz hakkında lâzım gelen ma‘lûmât derhal 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 
vâkı‘ 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 mektûbların mahallerine irsâli ile dahi meşgûl olmak-
dadır.

Üserâ Komisyonu’nun faaliyeti henüz pek cüz’î bir hâlde ise de Balkan muhârebâtı esnâ-
sında aylarca müddet zarfında elde edilen neticelerden daha müsmir bir sûretde çalışmışdır.

Fî 1 Mart sene 1330.
Tahrîrât Kâtibi

(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 196/5
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Rusya Hükümeti Amerika Sefareti vasıtasıyla harp esirlerine ait listeleri düzenli olarak gönder-
meyi taahhüt etmedikçe Rus esirleri hakkında ne topluca ne de tek tek Rusya hükümetine bilgi 

verilmemesi. 
4 Zilka‘de 1333 / 31 Ağustos 1331 / 13 Eylül 1915

The report that no information shall be given to the Russian government about the Russian pris-
oners individually or collectively until Russian Government declare and undertake sending the 

lists of prisoners of war through the agency of American Embassy. 
4 Zilka‘de 1333 / 31 August 1331 / 13 September 1915

 عدم تقديم معلومات إجمالية أو إفرادية حول األسرى الروس للحكومة الروسية طالما لم تتعهد بإرسال لوائح أسرى الحرب
عبر السفارة األمريكية بشكل منتظم.

4 ذي القعدة 1333 / 31 آب 1331 / 13 سبتمبر 1915

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 353/71156

Hülâsa: Üserâ-yı harbiyeye müte‘allik listelerin Rusya Hükûmeti ile te‘âtîsi mâddesi

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne

Sa‘âdetlü efendim hazretleri 

22 Temmuz sene [1]331 tarihli ve 299 numaralı tezkire-i behiyyeleri mütâla‘a olundu. 
Ma‘lûm-ı vâlâları olduğu üzere üserâ-yı harbiyeye müte‘allik ma‘lûmât ve listelerin nezâret-i 
muhlisî vâsıtasıyla te‘âtîsi kâ‘idesi vaz‘ olunmuş ve bu cedvellerin İngiltere ve Fransa ile mü-
bâdelesinde bu kā‘ide gözedilmekde bulunmuşdur. Diğer cihetden Rusya Hükûmeti geçen sene 
gönderdiği nâkıs bir tek cedveli ikmâl ve başka hiçbir cedvel irsâl etmemiş ve İtalya Sefâreti 
vâsıtasıyla vâkı‘ olan teşebbüsât-ı adîdemize cevâb bile vermemiş olduğu hâlde bir mikdâr esîr 
zâbitimizin cedvelinin Atina’daki Salîb-i Ahmer Üserâ Komisyonu vâsıtasıyla gelmesinden ve 
hükûmet-i mezkûreye atfen bu komisyonun verdiği sözden hükûmet-i mezkûrenin bu husûsda 
kâ‘ide-perverliğe rücû‘ etmesine istidlâl ve i‘tikâd müte‘assirdir. Binâenalâ zâlik Rusya Hükûme-
ti Osmanlı üserâ cedvelini nümûnemize –ki diğer devletlerinki de nisbeten gâyet basîtdir tevfî-
kan ve muntazaman göndermeyi Amerika Sefâreti vâsıtasıyla ta‘ahhüd ve bu ta‘ahhüdünü faslen 
te’yîd etmedikçe Rus esirleri hakkında hükûmet-i merkūmeye ne liste irsâliyle topluca ne de 
müteferrikan ma‘lûmât verilmesi muvâfık görülmemekdedir. Mârrü’z-zikr komisyona bu dâirede 
cevâb i‘tâsına himmet olunması mütemennâdır.

Fî 4 Zilka‘de sene [1]333 ve fî 31 Ağustos sene [1]331
Hâriciye Nâzırı Nâmına

Müşteşâr
Raşid Hikmet

Kızılay Arşivi, No: 196/43
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından harp sahalarındaki esir garnizonlarının fotoğraflarından 
oluşan bir koleksiyon teşkil olunduğundan Osmanlı esir karârgahlarına ait fotoğrafların da bu 
koleksiyonda yer alması amacıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından esir garnizonlarının fotoğ-

raflarının çektirilmesi.
18 Safer [1]334 / 13 Kânûn-ı evvel [1]331 / 26 Aralık 1915

The order that prisoner garrisons should be photographed by Ottoman Red Crescent Society with 
an effort to take part in the photograph collection, which is being formed by the International 

Committee of the Red Cross about the prisoner garrisons.
18 Safer [1]334 / 13 Kânûn-ı evvel [1]331 / 26 December 1915

 التقاط جمعية الهالل األحمر صورا لمعسكرات األسرى في الدولة العثمانية إلدراجها ضمن مجموعة أعدتها اللجنة الدولية
للصليب األحمر تضم صور معسكرات األسرى في ساحات الحرب.
18 صفر 334[1] / 13 كانون األول 331[1] / 26 ديسمبر 1915

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 536/75692

Hülâsa: Memâlik-i muhârebedeki üserâ karârgâhlarının fotoğraflarından koleksiyon 
teşkîli maddesi

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesine

Sa‘âdetlü efendim hazretleri

Memâlik-i muhârebedeki üserâ garnizonlarının fotoğraflarından koleksiyon teşkîl olun-
duğundan bahisle memâlik-i Osmâniyedeki üserâ karârgâhlarına âid fotoğrafların dahi tevdî‘i 
hakkında Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer Komitesi’nden vâkı‘ olan iltimâsa dâir teşrîn-i sânî sene 
[1]331 tarihli ve 520 numaralı tezkire-i vâlaları üzerine bi’l-muhâbere Başkumandanlık Vekâlet-i 
Celîlesi’nden alınan tezkire-i cevâbiyede mürâca‘at eden üserâ âilelerine ve memâlik-i muhâre-
bedeki salîb-i ahmer cem‘iyyetlerine tevdî‘ ve irsâl edilmek üzere memleketimiz dâhilinde te’sis 
edilen üserâ karârgâhlarına âid alınacak fotoğrafların yalnız Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti vâsıtasıyla 
aldırılması ile ihzârı münâsib görüldüğü iş‘âr kılınmış olmağla ona göre iktizâ-yı hâlin îfâsına 
himmet buyurulması bâbında irâde efendim hazretlerinindir.

Fî 18 Safer sene [1]334 ve fî 13 Kânûn-ı evvel sene [1]331
Hâriciye Nâzırı Nâmına

Müşteşâr
Raşid Hikmet

Kızılay Arşivi, No: 282/30
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Müslüman esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve 33 esirin Anadolu’ya sevk edildiği.
21 Kânûn-ı evvel 1331 / 3 Ocak 1916

The report that health conditions of the Muslim prisoners are fine and 33 prisoners were dis-
patched to Anatolia.

21 Kânûn-ı evvel 1331 / 3 January 1916

تمتع األسرى المسلمين بحالة صحية جيدة ونقل 33 أسيرا إلى األناضول.
21 كانون األول 1331 / 3 يناير 1916

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmiyesi

Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi’ne

Kânûn-ı evvel [1]331 on dokuz ve yirminci günü üserâ-yı İslâmiye ahvâl-i sıhhiyeleri ber-
kemâl olup bugünkü (21 Kânûn-ı evvel [1]331) mu‘âyenede iki neferin Malarya ve bir adedinin 
dahi usret-i hazımdan müştekî olduğu görülmüş ve revire yatırılarak taht-ı tedâvîye alınmışdır.

Dün akşam otuz üç nefer Anadolu’ya sevk edilmişdir.

Fî 21 Kânûn-ı evvel [1]331
Doktor 
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 282/32
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Rusya’da bulunan Osmanlı esirlerine verilmek üzere Alman heyeti vasıtasıyla 4.050 mark gön-
derilmesi.

19 Şubat 1331/ 3 Mart 1916

The report with regards to sending 4.050 marks to the Ottoman prisoners in Russia, through the 
agency of German delegation.
19 February 1331/ 3 March 1916

إرسال 050.4 مارك عبر وفد ألماني إلى األسرى العثمانيين في روسيا.
19 شباط 1331 / 3 مارس 1916

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 7
Numara: 6295

İstanbul 18-12-[1]331

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi’ne

Sa‘âdetlü Efendim hazretleri

Rusya’da bulunan üserâ-yı Osmâniyeye mu‘âvenet îfâsı zımnında mevrûd mu‘âmeleli ev-
râk leffen takdîm edildi. Cem‘iyyet-i aliyyelerince de bu husûsdaki teşebbüsâta germî verilerek 
zâbıtân ve efrâdın te’mîn ve ihtiyâcları ricâsıyla te’yîd-i ihtirâm olunur efendim hazretleri.

Sahrâ Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi Emriyle
Refik

838

Üserâ-yı merkūmeye tevzî‘ edilmek veya elbise ve sâire mübâya‘a olunmak üzere (…) 
Alman Heyeti vâsıtasıyla dört bin elli mark irsâline ve mahalline ol vechile ta‘lîmât i‘tâsına ve 
Harbiye Nezâreti’ne ta‘rîf edilecek vechile cevâb tahrîrine karâr verildi.

Fî 19 Şubat sene [1]331

Kızılay Arşivi, No: 196/62
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Kafkas cephesinde esir düşen zabit ve efrâdın Bitlis, Erzurum, Van ve Trabzon vilâyetlerinde 
bıraktıkları ailelerinin ahvali hakkında Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nce bilgi istenmesinin nedeni, 
esirlerin göndermiş olduğu mektupların ailelerine teslim edilmemesinden kaynaklandığından bu 
mektupların paketler halinde Erzincan Merkez Kumandanlığı’na gönderilerek burada mülkiye ile 

birlikte gerekli tahkikatlar yapılarak sahiblerine gönderilebileceği.
31 Mart 1332 / 13 Nisan 1916

Since the reason why Ottoman Red Crescent Society demands to obtain information about the 
status of the families of the officers, who were held captive on Caucasia front, is the fact that the 
letters, which were sent by the prisoners, could not be delivered to the families; it is considered 
that the letters can be brought to Erzincan Central Commandership in groups and sent to their 

owners after the relevant investigations.
31 March 1332 / 13 April 1916

  نظرا إلى أن سبب طلب جمعية الهالل األحمر التزود بمعلومات حول عوائل الضباط والجنود الذين أسروا على جبهة القوقاز
 يرجع إلى عدم تسليم تلك العوائل المقيمة في واليات بتليس وأرضروم ووان وطرابزون الرسائل التي وجهها إليها أبناؤها
 األسرى فإنه سيتم إرسال هذه الرسائل في طرود إلى مقر القيادة المركزية في أرزنجان وهناك سيتسنى إجراء التحريات

الالزمة مع موظفي الشؤون المدينة وإيصال الرسائل إلى أصحابها.
13 آذار 1332 / 13 أبريل 1916 

Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti
2. Şu‘besi
Aded: 486/3
Mahremdir

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti riyâset-i Aliyyesi’ne

Sa‘âdetlü efendim hazretleri!

10 Mart [1]332 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır. Kafkas cebhe-i harbinde kayd-ı esârete 
dûçâr olan Osmanlı zâbıtân ve efrâdının Bitlis, Erzurum, Van ve Trabzon vilâyetlerinde bırakdık-
ları âilelerinin ahvâli hakkında istihsâl-i ma‘lûmât zımnında Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyetince izhâr 
edilen taleb ve arzunun üserâ-yı mûmâileyhim taraflarından âileleri nâmlarına mevrûd mekâtibin 
mürselün ileyhlerine irsâl ve teslîm kılınmamakda olmasından inbi‘âs eylediği anlaşılmasıyla 
mekâtib-i mezkûrenin Erzincan Merkez Kumandanlığı’na paket halinde tesyârıyla oraca ve cihet-i 
mülkiye ile müştereken tahkīkât icrâ edilerek ashâbına îsâli ve bunun üzerine kendilerine gönde-
recekleri mektûblarla âilelerinin mukîm bulundukları mahallere muttali‘ olmaları bi’t-tensîb bu 
bâbda mezkûr kumandanlığa teblîğât îfâ edilmesi lüzûmunun Üçüncü Ordu Kumandanlığı’na 
yazıldığı Harbiye Nezâret-i Celîlesi’nden bâ-tezkire-i cevâbiye izbâr kılınmışdır. Ol bâbda irâde 
efendim hazretlerinindir.

Fî 31 Mart sene 1332
Dâhiliye Nâzırı Nâmına Müşteşâr Vekîli

(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 690/57
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Amerika sefareti veya uluslararası kızılhaç cemiyetleri tarafından esirlere gönderilip Hilal-i Ah-
mer vasıtasıyla teslim olunan paralara ait makbuzların eskiden olduğu gibi gönderildikleri mahal-
lere iadesi zaruri olduğu ve paketlerin üzerlerine matbu yaftaların yapıştırılması takdirinin Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti’ne bırakıldığının Menzil Müfettişliği’nden bildirildiği.
14 Nisan [1]332 / 27 Nisan 1916

It is reported by the Army Transportation Inspectorate that it is obligatory to return the receipts 
of the delivered donations, which were sent by American Embassy or International Red Cross 
Society and handed over to the prisoners through the agency of Ottoman Red Crescent, to the 
places from where these donations were sent; and that it is left to Ottoman Red Crescent Society’s 

discretion to put printed labels on the packages.
14 April [1]332 / 27 April 1916

 إعالن وحدة اإلمداد بشأن ضرورة إعادة إيصاالت استالم المبالغ المرسلة من السفارة األمريكية أو من جمعيات الصليب
 األحمر الدولية إلى األسرى عبر الهالل األحمر إلى األماكن المرسلة إليها كما كان الحال في السابق، وترك أمر إلصاق

بطاقات مطبوعة على الطرود لتقدير الهالل األحمر.
14 نيسان 332[1] / 27 أبريل 1916

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şu‘be: 6
Numara: 1443

Fî 14 Nisan sene [1]332

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyyesi’ne

Fî 14 Nisan sene 332 tarih ve bilâ numaralı tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır.

1- Amerika Sefâreti’nden veyâhud beyne’l-milel salîb-i ahmerler tarafından üserâya gön-
derilip cem‘iyet-i muhteremelerinin delâleti ile garnizonlara irsâl buyurulan mebâliğe âid mak-
bûzâtın kemâ-fi’s-sâbık gönderildikleri mahallere irsâli tabî‘î ve zarûrîdir. Karârgâh-ı Umûmî 
Erkân-ı Harbiye Riyâseti’nin ta‘mîminde mevzu‘ bahis edilen makbûzlar postahâneye gelen ve 
delâlet-i aliyyeleriyle üserâya îsâl buyurulmuş mebâliğe âiddir.

2- Yalnız hakkında iş‘âr-ı sâbık vechile mu‘âmele îfâ edilecekdir. Ma‘amâfih paketlerin 
üzerlerine matbû‘ yaftalar ilsâkına cem‘iyyet-i muhteremelerince bir lüzûm hissedildiği takdîrde 
ol vechile icrâ-yı îcâbı cem‘iyyet-i muhteremelerinin arzusuna terk ve tevdî‘ kılınmış olduğu 
ma‘rûzdur efendim.

Menzil Müfettiş-i Umûmîsi
Mirlivâ 

Baur

Kızılay Arşivi, No: 690/11
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Harb esirleri haklarında esir talimatnamesi gereğince muamele edilmesine dair Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti’ne tebligat yapıldığı.
10 Mayıs [1]332 / 23 Mayıs 1916

The report with regards to the notification to the Ottoman Red Crescent Society that the prisoners 
of war should be treated as required by the prisoner regulations.

10 May [1]332 / 23 May 1916

إبالغ جمعية الهالل األحمر بشأن معاملة أسرى الحرب طبقا للوائح معاملة األسرى.
10 أيار 332[1] / 23 مايو 1916

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şu‘be: 6/2236
Numara: 2177

Fî 10 Mayıs sene [1]332

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyyesi’ne

Ba‘demâ üserâ-yı harbiye haklarında melfûf mu‘addel üserâ ta‘lîmâtnâmesi mûcebince îfâ-
yı mu‘âmele edilmesi lüzûmu garnizon kumandanlıklarına yazılmış olmağla ma‘lûmât-ı mu‘ad-
deleye îfâ-yı muktezâsı ricâ olunur.

Îcâb eden makāmâta keyfiyet bildirilmişdir.
Başkumandanlık Vekâleti

Erkân-ı Harbiye Reis Vekîli 
Mirlivâ

Baur

Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi’ne

Vekâlet-i celîlelerinin altıncı şu‘be ifâdesiyle fî (boş) tarihli ve numaralı tezkiresine melfûf 
üserâ-yı harbiye hakkındaki mu‘addel ta‘lîmâtnâme cem‘iyyet-i âcizânemizce tedkīk olunmağla 
ber-vech-i zîr mütâla‘âtımızın nazar-ı dikkate alınmasını arz eyleriz:

Müttefiklerimiz Almanya ve Avusturya-Macaristan hükûmetlerinin irâe eyledikleri misâl-
lerle sabit olduğu üserâ-yı harbiye karârgâhlarının hâli her memleketde mâddi ve ma‘nevî te-
meddünün aynası hükmündedir. Bu gibi karârgâhlarda üserânın ma‘nevî ve maddî huzûr ve is-
tirâhatinin te’mîni için sarf edilen gayret ve himmet te’sîrâtı i‘tibârıyla şüphesiz en feyz-bahş ve 
semeredâr olanlarıdır. Osmanlıların öteden beri me’lûf oldukları hissî merhamet ve insâfın mem-
leketimizde bulunan üserâ-yı harbiyeye müsâ‘id bir muhît-i ma‘nevî ihzâr eylediği öteden beri 
müşâhedâtımızla ma‘a’t-teşekkür görülmekde bulunduğundan bu bâbda söz söylemeği zâidden 
addeyleriz. Ancak üserâ-yı harbiye karârgâhlarında akallî bir istirâhat-ı maddiyenin dahi vücûdu-
nu elzem addetmekdeyiz ki bunun için tedâbir-i âtiyenin ittihâzı şâyân-ı temennâ görülmekdedir.

1- Üserâ-yı harbiyenin birer kat çamaşıra ve bir çift potine mâlik olmaları kâ‘idesinin it-
tihâzı ve bu bâbda lâzım gelen masârıfın kabûlü elzem görülmekdedir.
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2- Üserâ-yı harbiye karârgâhlarında müteferrikanın pek cüz’î olmasına binâen ba‘zen ufak 
bir masrafla yapılacak ve hissolunur derecede şerâit-i mâddiyeye ıslâh edilecek olan umûr geri 
kalmakda olduğundan karârgâhlarda te’sîs edilecek bakkâliye dükkânının müzâyede ile ta‘ayyün 
eden ücretinin üserâ karârgâhıyla müteferrika olarak terk edilmesi vâcibdir. Bâ-husûs ki bu para 
üserânın satın alacakları eşyâdan hâsıl olacak temettu‘un bir kısmı olacağından yine bu temet-
tu‘un onlara âid husûsâtın tesviyesine hasrı insâf ve adâlet iktizâsındandır.

3- Üserâ-yı harbiye miyânında amele olarak çalışdırılanların ücret-i sa‘yinin bi-tamâmihâ 
kendilerine tesviyesi lâzımdır. Bugün Avrupa’da hemen hiçbir memleket üserâ-yı harbiyenin 
cüz’î gündeliğini tevkīf etmiyor ve onları aynen ashâbına teslîm eyliyor. Fransa gibi ba‘zı memâ-
likde gündeliklerinin nısfının tevkīf edildiği vârid olmuş ise de ahîren vukū‘ bulan mütemâyil 
mürâca‘atlara binâen bu paralar ashâbına verilmişdir. Thatmyo’da esîr-i harb bulunan etibbâmız 
aldıkları ücretden birikdirdikleri parayı İstanbul’daki âilelerine gönderiyorlar. Binâenaleyh bizde 
de bu husûsda âdilâne hareket edilerek zaten cüz’î olan ücret-i sa‘yin amele olarak çalışdırılan 
üserâya şimdiden tesviyesi muvâfıkdır. Ancak bu mikdâr üzerinden meselâ yüzde onbeş veya 
yirmisinin tefrîk olunarak üserâ karârgâhının dâhilî tanzîmâtına hasr edilmesi dahi münâsibdir. 
Binâenaleyh bu noktanın da üserâ ta‘lîmâtında tashîh ve tebdîlini istirhâm eyleriz.

4- Heyetimiz mümessili bulunduğu beyne’l-milel âilenin hissiyât-ı şefkatkârânesinden 
mülhem olarak üserâ-yı harbiye zâbıtânı miyânında ”yemîn üzerine serbestî i‘tâsı“ usûlünün tat-
bîkini memleketimizin ihtiyâcât ve üserâ-yı harbiyeden zâbıtânın istirâhati için en mühim bir 
tedbîr olarak arz eyler. Hemen bi’l-umûm düvel-i muhârebe üserâ zâbıtân miyânından firâr ey-
lemeyeceklerine dâir nâmus üzerine söz verenler mu‘ayyen bir şehrin hudûdu dâhilinde serbest 
bırakılmakda ve bu sûretle hem cihet-i askeriyenin vezâifi yalnız yevmî bir yoklama yapmak 
derecesine kadar tahfîf hem de zâbıtânın istirâhatini te’mîn eylemekdedir. Binâberîn üserâ-yı har-
biyeden bu sûretle firâr etmeyeceklerine dâir nâmus üzerine söz verenlerin bu nisbî serbestîye 
mazhar edilmeleri şâyân-ı temennîdir.

5- Memleketimizin husûsî ve üserâ-yı harbiye idâresinin ba‘zan pek serî‘ tedâbîr ittihâzına 
îcâb-ı âtiyesi hasebiyle uzun muhârebeler sebebiyet vererek pek kıymetdâr vakti izâ‘a etdire-
cek ve her zaman kâtibleri ve müdîrleri lüzûmsuz mu‘âmelât-ı kırtâsiye ile işgâl eyleyerek sâir 
mesâil-i mühimmenin ikinci derecede ve nisyânda kalmasına sebebiyet verecek derecede garni-
zon kumandanlarının tahdîd-i salâhiyeti husûsunu da tedkīke şâyân görmekdeyiz. Ol bâbda.

Kızılay Arşivi, No: 282/155
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Eski Dokuzuncu Kolordu Kumandanı İhsan Paşa tarafından yazılan belgede ve iki Osmanlı esiri 
tarafından gönderilen mektuplarda Rus ve İngilizlerin Osmanlı esirlerine kötü muamelede bulun-

duklarının anlaşıldığı.
22 Mayıs [13]32 / 4 Haziran 1916

In the document, which was written by the previous Ninth Corps Commander Ihsan Pasha, and 
two letters sent by Ottoman prisoners, it is found out that Russians and British were maltreating 

Ottoman prisoners of war.
22 May [13]32 / 4 June 1916

 معاملة الروس والبريطانيين لألسرى العثمانيين المحتجزين لديهم معاملة سيئة كما يتضح من وثيقة خطها القائد السابق للفيلق
التاسع إحسان باشا ومن رسائل أرسلها أسيران عثمانيان.

22 أيار  32[13] / 4 يونيو 1916

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şu‘be: 6/3761
Numara: 3062

Fî 22-3-[13]32

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi’ne

Sâbık Dokuzuncu Kolordu Kumandanı İhsan Paşa’nın Rusya’daki üserâmızın ahvâline 
dâir yazdığı takrîr sûreti ile (boş) bulunan esirlerimiz tarafından yazılan ve her nasılsa İngiliz 
sansür me’mûrunun nazar-ı dikkatini celb etmeyen iki mektûb sûreti leffen tesyâr kılınmışdır.

Ruslar ile İngilizler tarafından Osmanlı üserâsına tatbîk ve teşmîl edilmekde olan mu‘âme-
le-i zâlimâne ve vahşiyânenin bir nebzesini tasvîr ve i‘lân eden şu evrâk Osmanlı üserâsının hâl-i 
esâretde dûçârı bulundukları ıztırâbât-ı elîmenin ve ma‘rûz oldukları hasret-engîz, fecâyi‘-âlûde 
ve manzaraların derecesini ta‘yîn ve takrîre esâs olacak medâr-ı ihticâc vesâikdendir. Binâena-
leyh cem‘iyyet-i muhteremelerince bir hiss-i âlî-i insâniyet-perverâneye teba‘an şimdiye kadar 
nezdimizdeki üserâ-yı ecnebiyenin terfîh-i ahvâlleri hakkında sarf edilgelmekde olan mesâ‘î ve 
ihtimâmât-ı ciddiye-i cemîle-kârîleri ordu karârgâh-ı umûmîsince nezdimizde bulunan ecnebî 
üserâya ibrâz ve ebzâl edilmekde olan teshîlât ve müsâ‘adâtın memâlik-i muhâsamadaki üserâ-yı 
Osmâniyemize aynı mu‘âmele-i insâniyetkârânenin tatbîk olunmağa başladığına kanâ‘at husûlü-
ne ta‘lîk edilmesi elzem görülmüş olmağla ma‘lûmât husûlü ve ona göre îfâ-yı mu‘âmele buyu-
rulması mercûdur.

Başkumandan Vekîli Nâmına
Erkân-ı Harbiye Reisi

Ferik
V. Bronsart

Kızılay Arşivi, No: 196/99
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Rusya Hükümeti Osmanlı esirlerine dört satırdan fazla yazı yazdırmadığından karşılık olarak Rus 
esirlerinin dört satırdan fazla yazacakları mektup ve kartların kabûl edilmeyeceği.

22 Haziran [1]332 / 5 Temmuz 1916

The report that the letters and cards, which are written by Russian prisoners and composed of 
more than four lines will not be accepted; since Russian Government do not let Ottoman prison-

ers to write more than four lines.
22 June [1]332 / 5 July 1916

 عدم قبول كتابة األسرى الروس رسائال وبطاقات بريدية تتجاوز أربعة أسطر ردا على عدم سماح الحكومة الروسية لألسرى
العثمانيين بكتابة أكثر من 4 أسطر.

22 حزيران 332[1] / 5 يوليو 1916

Osmanlı Ordu-yı Hümayûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şu‘be: 6
Numara: 3722
Tarih: 22 Haziran 332

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Muhteremesi’ne

Rusya Hükûmeti nezdinde bulunan üserâ-yı Osmaniye’ye dört satırdan fazla yazı yazdır-
madıkları anlaşılmışdır. Mukābele-i bi’l-misl kâ‘idesine tevfîkan Rus üserâsının dört satırdan faz-
la yazacağı mektûb ve kartların kabûl edilmemesi ehemmiyetle tebliğ olunur.

Menzil Müfettiş-i Umûmîsi Nâmına
Erkân-ı Harbiye Reisi Kaymakam

(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 690/46
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Amerika Konsolosu’nun Hindistan’ın Burma kasabasında Thatmyo Esir Karârgahındaki gözlem-
lerini belirtir raporda, Osmanlı esirlerinden çok sayıda vefat eden olduğu ve çoğunun da hastaha-
nede yattığı ayrıca esirlerin çamaşır ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve çıplak vaz‘iyette bulunduk-

larının belirtildiği.
6 Temmuz [1]332 / 19 Temmuz 1916

In the report which states the observations of the American Ambassador during his visit to Thayet 
Prisoner Garrison in Burma, India, it is stated that many of the Ottoman prisoners died and most 

of them were in hospital and that they were not provided with clothes and were naked.
6 July [1]332 / 19 July 1916

 أشار تقرير تضمن مالحظات القنصل األمريكي حول معسكر أسرى ثاتميو في بلدة بورما في الهند إلى وفاة الكثير من
األسرى العثمانيين وكون معظمهم يرقد مريضا في المشافي وعدم تلبية احتياجاتهم من المالبس الداخلية وتركهم عراة.

6 تموز 332[1] / 19 يوليو 1916

Harbiye Nezâreti
Mu‘âmelât-ı Zâtiye Müdüriyeti
İstihbârât Kalemi
3411

6-5-[1]332
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Riyâset-i Sâniyesi’ne

Rangon’daki Amerika Konsolosu tarafından Hindistan’ın Burma kasabasında Thatmyo Üserâ 
Karârgâhı’ndaki müşâhedâtını mübeyyin i‘tâ olunup Hâriciye Nezâret-i celîlesinin 21 Haziran sene 
1332 tarihli ve 983-84315 numaralı tezkiresine melfûfen vürûd etmiş olan raporda: Mezkûr karâr-
gâhda iki hastahâne te’sîs edilmiş olup bunlarda el-yevm üserâ-yı Osmâniyeden doksan altı neferin 
mevcûd bulunduğu ve şimdiye kadar vefât etmiş olan üserânın adedi yüz on altı nefere bâliğ olduğu 
ve mezkûr karârgâhda mevkūf bulunan efrâda don, gömlek ve çorap gibi çamaşırın verilmeyerek 
çıplak bir hâlde bulundurulmakda oldukları ve üserâ miyânında Yüz Kırk İkinci Alayın İkinci Ta-
buru efrâdından ve İzmir’in Tavas kasabasına mülhak Birgi karyesi ahâlîsinden Abdullah oğlu Hacı 
Halil’in bir nevbetçi neferin tüfenginden çıkan kurşunla vefât eylediği bildirilmişdir.

Üserâmızın sâlifü’z-zikr karârgâha sevk olundukları zaman ahvâl-i umûmiye-i sıhhıyelerince 
hiçbir gûne ârızaları olmadığı hâlde aradan iki ay murûrundan sonra içlerinden yüz on altı neferin 
vefât etmesi ve doksan altı neferin de hastahânede taht-ı tedâvîde bulunması öteden beri bi’d-defa‘ât 
bast ve temhîd olunduğu vechile İngiltere Hükûmetince üserâ-yı Osmâniye hakkında mukteziyât-ı 
insâniye ve kavâ‘id-i sıhhiye dâiresinde mu‘âmele îfâ ve tedâbîr ittihâz olunmadığı ve hattâ don ve 
gömlek gibi levâzım-ı zarûriyeden olan eşyâ-yı mübremenin bile henüz te’mîn edilemediği ve bu 
sebeple vefeyâtın tekessür etmekde olduğu anlaşılmasına ve şu hâlin devâmı ise bir vechile nazar-ı 
müsâmaha ile görülemeyeceğine binâen bu bâbda teşebbüsât-ı mukteziyye ve müsmirede bulu-
nularak üserâmızın ihtiyâcat-ı bedeniyye ve levâzım-ı iksâiyelerinin te’mîn-i tedârikiyle berâber 
vefeyâtın esbâb ve avâmilini irâe eder tabîb raporu ahz ve irsâli ve bir de merkūm Hacı Halil’in 
âilesine hükûmet-i mezkûre tarafından tazmînât i‘tâ edileceği mebhûsün-anh konsolos raporunun 
cümle-i mündericâtından olmasıyla tazmînât-ı mezkûrenin bir an evvel istihsâli esbâbının istikmâli 
nezâret-i müşârunileyhâya yazılmış olduğundan husûl-i ma‘lûmât zımnında beyân-ı hâle ibtidâr 
kılındı efendim.

(Mühür)
Mu‘âmelât-ı Zâtiye İstihbârât Kalemi

Kızılay Arşivi, No: 196/104
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Osmanlı Garnizonlarında bulunan İngiliz esirlerinin fotoğraflarının gönderilmesinden dolayı 
memnuniyet duydukları ve Osmanlı esirlerinin bulundukları garnizonlardan ellerinde fotoğraf 

olmadığından gönderemeyeceklerine dair İngiliz Salib-i Ahmer Cemiyeti’nin mektûbu. 
9 Ağustos 1916

The letter of British Red Cross Society with regards to their appreciation of the delivery of the 
British prisoners’ photos that were taken in Ottoman Garrisons and the report that they are not 
able to send photos of the Ottoman prisoners of war since they are not in possession of any photos 

of the garrisons where the Ottoman prisoners were held. 
9 August 1916

 توجيه جمعية الصليب األحمر البريطانية رسالة تعرب فيها عن امتنانها إلرسال صور األسرى البريطانيين في المعسكرات
 العثمانية وتشير إلى عدم تمكنها من إرسال صور األسرى العثمانيين في المعسكرات المحتجزين فيها لعدم توفر تلك الصور

 لديها.
9 أغسطس 1916

Londra’da İngiliz Salîb-i Ahmer Cem‘iyyeti Üserâ-yı Harbiye Şu‘besi tarafından  
fî 9 Ağustos 1916 tarihiyle vârid olmuşdur.

Fî 21 Temmuz sene 1916 tarihli mektûbunuzu kemâl-i minnetdârî ile aldığımızı beyân ve 
muhtelif garnizonlarda mevkūf İngiliz üserâsının fotoğraflarını gösterir kartlardan ve ileride bu 
kabîl kart göndereceğinize dâir vâkı‘ olan va‘dinizden dolayı teşekkür ederiz.

Korkarız ki üserâ-yı Osmâniyenin mevkūf bulundukları garnizonların el-yevm fotoğrafları 
yokdur. Fakat bizde bulunup fotoğrafları alınmış üserânın fotoğraflarını Beyne’l-milel Salîb-i Ah-
mer Cem‘iyyetinde bulunan Mösyö Havill’e gönderdik.

Suâlimize serî‘an cevâb verdiğinizden dolayı tekrar arz-ı minnetdârî ederiz.

Kızılay Arşivi, No: 196/107.1



Birinci Dünya Savaşı (Filistin Cephesi)  Tedavi Edilen İngiliz Askerleri
The First World War (Palestine Front) British Soldiers Receiving Medical Treatment
جنود بريطانيون يخضعون للعالج إبان الحرب العالمية األولى (جبهة فلسطين)
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Üsera Garnizon Kumandanlıklarına gönderilmekte olan posta ve paraların teslimiyle ilgili mua-
meleler.

28 Temmuz 1332 / 10 Ağustos 1916

The transactions with regards to the delivery of the posts and donations, which were sent to the 
Prisoners of War Garrison Commanderships.

28 July 1332 / 10 August 1916

 اإلجراءات المتعلقة بتسليم البريد واألموال المرسلة إلى قيادات معسكرات األسرى.
28 تموز 1332 / 10 أغسطس 1916

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmiyesi
Aded:

İstanbul: 28 Temmuz 1332

Telefon Numarası: İstanbul 1783

Riyâset-i Celîle’ye

Üserâ komisyonu müzekkiresine müsteniden üserâ garnizon kumandanlıklarına berây-ı ir-
sâl vezneye tevdî‘ kılınmakda olan te’diye senedleri muhteviyâtının gurub olarak postaya tevdî‘i 
halinde bi’t-ta‘dâd çıkın edilerek postaya teslîm edilmek üzere tahsildâra tevdî‘i Dersaadet’de bu-
lunan üserâ için vezneden bi’l-imzâ kabûl ve tevdî‘a me’mûr tahsildârın makāmâta tevdî‘ edeceği 
mebâliği üserâ komisyonu veya muhâsebeci tanzîm edilecek matbû‘ veya gayr-ı matbû‘ bir ilmü-
haberle imzâ mukābilinde tevdî‘ ve teslîme ve işbu ilmühaberin aynı gün zarfında vezne ta‘tîl-i 
mu‘âmele etmezden mukaddem âid olduğu senedâta rabt edilmek üzere vezneye ibrâza mecbûr 
tutulması savâbık-ı ahvâle nazaran selâmet-i mu‘âmele nokta-i nazarından taht-ı elzemiyetde gö-
rülmüş olduğu vâreste-i arz ve îzâh bulunmakla icrâ-yı îcâbı menût-ı re’y-i âlî-i riyâset-penâhîleri 
bulunmuşdur. Ol bâbda.

Veznedâr
(İmza)
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Veznedâr ve parayı alacak tahsildâr ile ya Tevfik Fikri Bey veyâhud muhâsebeden ta‘yîn 
edilecek zevât hâzır olduğu hâlde ve zabıtnâme yapılarak çıkın yapılması, İstanbul’dan gönderi-
lecek paraların teslîm edildiğine dâir mümzâ ilmühaberlerin nihâyet ferdâsı günü akşama kadar 
vezneye teslimi.

Muhâsebeye, vezneye, Tevfik Fikri Bey’e

Lütfen çeviriniz

Evrâkdaki vazîfem gurub irsâli esnâsında veznede bulunmaklığıma mâni‘ teşkîl etdiğinden 
bu husûsun tensîb buyurulacak bir muhâsebe me’mûruna havâlesini istirhâm eylerim efendim. 
Fermân.

(İmza)
Gurublar bir heyet huzûrunda ihzâr edilmekde olduğundan hıfz ricâsıyla evrâkına i‘âde. 

Fî 13-10-[13]35

Kızılay Arşivi, No: 220/276
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Rus Salib-i Ahmer Cemiyeti’nin harp esirlerinin haberleşmelerinde kullanılmak üzere Amerika 
Sefareti vasıtasıyla göndermiş olduğu Rusça kartların kullanılabilmesi için Rusya’daki Osmanlı 

esirlerine Türkçe kartpostallarla haberleşme izni vermesi gerektiği.
12 Ağustos 1916

The report that Russian card-posts, which were sent by Russian Red Cross Society through the 
agency of American Embassy, will be used in the prisoners’ communications if and only if Otto-

man prisoners in Russia are allowed to communicate through Turkish card-posts.
12 August 1916

 ضرورة السماح لألسرى العثمانيين في روسيا باستخدام بطاقات بريدية باللغة التركية للسماح ألسرى الحرب باستخدام
البطاقات البريدية الروسية التي أرسلتها جمعية الصليب األحمر الروسية عبر السفارة األمريكية.

12 آب 1916

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Üserâ Komisyonu
İstanbul
542
12 Ağustos 1916

Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi’ne

Üserâ-yı harbiye ile âileleri arasında muhâberât ve muvâsalâtın hüsn-i te’mîni için listeler-
de mevcûd ma‘lûmâtın kifâyet etmemesine binâen gerek Almanya ve Avusturya-Macaristan’da 
bulunan Rus esirler içün Rusça, Rusya’da bulunan Avusturyalı ve Macar ve Alman esirler için 
Almanca sûret-i mahsûsada mezkûr memleketlerin salîb-i ahmerleri tarafından esîr-i harb ismini 
te’mîn ve mahall-i esâretini, rütbesini, kıt‘a-i askeriyesini, bulunduğu mahal ve âilesine bildir-
mek istediği husûsâtı yazması için varakalar tertîb edilmiş ve bunlar bir tarafdan Almanya ve 
Avusturya-Macaristan’daki diğer tarafdan Rusya’daki üserâ karârgâhlarında isti‘mâl edilmekde 
bulunmuşdur. Hatta Rusya’daki üserâ-yı Osmaniyenin de ba‘zen Almanca kartları isti‘mâl ile 
cem‘iyyetimize gönderdikleri vâkı‘ olmuşdur.

Fevâid ve muhassenâtı âşikâr olan bu usûlün müstakbelen Rusya Salîb-i Ahmeri ile Os-
manlı Hilâl-i Ahmeri tarafından tatbîki telgrafla bundan iki ay mukaddem Rus Salîb-i Ahmer 
Cem‘iyyeti’ne cem‘iyyetimiz tarafından teklîf edilmiş idi. Bu âna kadar bu teklîfe bir cevâb alına-
mamış iken bugün Dersaadet Amerika Sefâreti tarafından bir nümûnesi leffen mütekaddem kart-
lar cem‘iyyetimize tevdî‘ ve bunların Rus üserâ-yı harbiyesince isti‘mâli husûsu ricâ edilmişdir.

Sefâret-i mezkûreye verilen cevâbda bu gibi kart postalların isti‘mâlinden mütevellid 
fevâid ve muhassenât cem‘iyyetimizce müsellem bulunduğu ve hatta ilk evvel bu yolda bir teklî-
fin Hilâl-i Ahmer’den sâdır olduğu beyân edilmiş ancak Rus Salîb-i Ahmeri tarafından henüz 
cevâb verilmediğinden Rusya’daki Osmanlı üserâ-yı harbiyesine bu yolda irsâl edeceğimiz Türk-
çe kartpostalların isti‘mâline müsâ‘ade edilip edilmeyeceğine cem‘iyyetimizce ma‘lûm bulun-
madığı ve bu noktanın her şeyden evvel tenvîr ve te’mîni muktezî bulunduğu ve mu‘âmele-i 
mütekābile Rus Salîb-i Ahmeri tarafından kabûl edildiği takdîrde cem‘iyyetimizin makāmât-ı 
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âidesi tarafından müsâ‘ade-i lâzımenin i‘tâ buyurulacağına ümîd-var olduğu iş‘âr kılındığı gibi bu 
müsâ‘adenin i‘tâsına değin Osmanlı üserâ-yı harbiyesi tarafından Hilâl-i Ahmer Üserâ Komisyo-
nu’na kendi hüviyetleri ve âilelerine bildirmek istedikleri husûsât hakkında ma‘lûmât i‘tâ edilmek 
üzere Türkçe matbû‘ varakalar isti‘mâl eylemelerinin Rus Salîb-i Ahmeri’nce der‘uhde olunup 
olunmayacağının serî‘an tahkīki ricâ edilmişdir.

Bu bâbda cevâb-ı muvâfık vürûd eyleyince Türkçe kartpostal Rusya’ya irsâl ve Rusça kart-
postallar buradaki Rus üserâ karârgâhlarına menzil müfettiş-i umûmîliği vesâtatıyla tesyâr olun-
mak üzere keyfiyetin tasvîb-i sâmîlerine iktirân eylediğinin iş‘ârı mercûdur, ol bâbda.

Kızılay Arşivi, No: 674/75



Alman Ordusu Tarafından Esir Alınan Rus Askerler
Russian Soldiers who were held captive by the German Military

جنود روس أسرى لدى الجيش األلماني
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Osmanlı memleketinde bulunan harp esirlerinin listelerinin karışıklıklara meydan verilmemesi 
amacıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından hazırlanması.

8 Ağustos 1332 / 21 Ağustos 1916

The report with regards to the preparation of the lists of prisoners, who are held in Ottoman land, 
by Ottoman Red Crescent  with an effort to prevent any disorder.

8 August 1332 / 21 August 1916

إعداد جمعية الهالل األحمر قوائم أسرى الحرب المحتجزين لدى الدولة العثمانية تفاديا لحصول أي التباس.
8 آب 1332 / 21 أغسطس 1916

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şu‘be: 6
Numara: 4680

8 Ağustos 1332

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi’ne

19 Temmuz sene [1]332 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır:

Nezdimizde bulunan ba‘zı üserâ-yı harbiyenin esâmîsini hâvi bir listenin cem‘iyyet-i muh-
teremeleri tarafından Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’ne irsâl ve takdîm kılınmakda olduğu işbu tez-
kire-i aliyyeleri müfâdından anlaşılmış ve düvel-i muhâsama ile te‘âtî edilecek işbu listelerin 
bir makāmdan tanzîmi ile selâmet-i mu‘âmelenin te’mîni zımnında ba‘demâ üserâ-yı harbiyenin 
hayât ve memâtına âid bu gibi listelerin cem‘iyyet-i muhteremelerince tanzîmi ile Hâriciye Nezâ-
ret-i Celîlesine irsâl ve takdîmi münâsib görülmüşdür.

Ancak düvel-i muhâsama nezdinde bulunan esîr zâbıtân ve efrâdımızın hüviyetlerine dâir 
aynı sûretle listeler celb edilmesi vesâilinin istikmâl buyurulması ve bu husûsda cem‘iyyet-i muh-
teremelerince ebzâl buyurulacak mesâ‘î ve himemât müsmir bir netîce ile karşılanmadığı takdîrde 
aynı sûretle mukābil-i bi’l-misl mu‘âmelesinin tatbîki ve nezdimizde bulunan Fransız üserâsının 
mevcûdu nazar-ı dikkate alınarak ona göre azar azar ma‘lûmât i‘tâ buyurulması ricâ olunur efen-
dim hazretleri.

Menzil Müfettiş-i Umûmîsi
Mirliva Baur

Kızılay Arşivi, No: 674/38
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Düşman devletlerin elindeki Osmanlı esirlerine para gönderilebilmesi için, esirin daha önce gö-
rev yaptığı askeri kıtanın beyan edilmesinin istendiği, akrabalarının bunu bilemedikleri için para 

gönderemedikleri, buna bir çözüm bulunması gerektiği.
7 Ekim [1]332 / 20 Ekim 1916

The report that the name of the military units, where the prisoners were on duty, was demanded in 
order to send money donations to the Ottoman prisoners abroad; that their families are not able 
to send money to the prisoners since they do not have this information, and that a solution needs 

to be found to this problem.
7 October [1]332 / 20 October 1916

 طلب معرفة الوحدات العسكرية للجنود األسرى المحتجزين لدى الدول األعداء للسماح بإرسال النقود لهم، وعدم تمكن
عائالتهم من إرسال النقود لعدم معرفتهم بقطعهم العسكرية، وضرورة التوصل إلى حل لهذا اإلشكال.

7 تشرين األول 332[1] / 20 أكتوبر 1916

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Aydın Vilâyeti Heyet-i Merkeziyesi 
Aded: 379

Üserâ Komisyonu Cânib-i Alîsi’ne

Memâlik-i muhâsamadaki Osmanlı üserâsına para gönderilmek üzere mürselün-ileyhinin 
kable’l-esâre mensûb olduğu kıt‘a-i askeriyenin beyân edilmemesinden nâşî postahânelerce para 
kabûl edilmediğinden bahisle teshîl-i mu‘âmeleleri için merkezimize mürâca‘at olunmakda ve 
komisyon-ı âlîlerinin son ta‘lîmâtı dâiresinde îzâhât mevcûd olmadıkça tarafımızdan da kendile-
rine müzâheret edilememekdedir. 

Ancak alâkadârânın ekserîsi esîr olup akrabâlarının kable’l-esâre mensûb oldukları kıt‘ât-ı 
askeriye hakkında ma‘lûmâtdâr olmadıkları cihetle bu misillüler tarafından üserâya para gönde-
rilmesi müşkilleşmekde olduğundan bu gibilerin ıztırârı olan bu mürâca‘at ve taleblerini teshîl 
edecek ta‘lîmâtınıza muntazır bulunduğumuzu arz eyleriz efendim.

Fî 7/8/[1]332
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti

İzmir Heyet-i Merkeziyesi Reisi
(İmza)

Cevâb, 14/8/[1]332

Kızılay Arşivi, No: 690/54
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Rusya’nın Bakü Nargin adasında esir olan Kerküklü Mansuri Hacı Muhyiddin oğlu İzzeddin 
Efendi’nin babası bulunarak kendisinden alınan kart postalların Bakü’yegönderilmek üzere Hi-

lal-i Ahmer Cemiyeti’ne takdim olunduğu.
10 Teşrîn-i evvel 1332 / 23 Ekim 1916

The report that Muhyiddin Efendi, the father of Izzeddin Efendi, who was from Kerkuk and held 
captive in Nargin island in Russia, was found and the card-posts, which were taken from Izzeddin 

Efendi, were handed over to Ottoman Red Crescent Society for their delivery to Baku.
10 October 1332 / 23 October 1916

 العثور على والد عز الدين أفندي بن الحاج محي الدين المنصوري من كركوك والمحتجز في جزيرة نارغين بباكو الروسية،
واستالم البطاقات البريدية منه وتسليمها إلى جمعية الهالل األحمر إلرسالها إلى باكو.

10 تشرين األول 1332 / 23 أكتوبر 1916

Ma‘rûzumdur efendim.

Bendeleri on ikinci kolorduya merbût otuz altıncı fırka yüz sekizinci alayın ikinci taburu-
nun dördüncü bölüğünden Kerküklü Muhyiddin oğlu İzzeddin, beş aydır Bakü’de Nargin adasın-
da hâlâ âilemden mektûb alamadım. Lutfen Musul vilâyetinin Kerkük sancağında bulunan Sey-
yah Mansûrîlere bildiresiz. Havâle nâme için de tavassut buyurmanızı istirhâm ederim efendim. 

Siyah Mansûrî Hacı Muhyiddin oğlu
İzzeddin

1476T Kerkük Mutasarrıflığına Fî 25/6/[1]332

****

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Üserâ Komisyonu
İstanbul
T.1476

3/4/[13]32

Kerkük Sancağı Mutasarrıflığı Cânib-i Alîsi’ne 

Rusya’da Bakü Nargin şehrinde esîr-i harb olan 108. Alay 2. Tabur 4. Bölük’de Seyyah 
Mansûrî Hacı Muhyiddin oğlu Kerküklü İzzeddin Efendi müddet-i medîdeden beri akrabâsının 
sıhhat haberini alamadığı cihetle endîşe ve merâk içindedir. Melfûf kartpostallar vâsıtasıyla sıhhat 
ve âfiyet haberlerinin muntazaman kendisine irsâli ve cem‘iyyetimiz tarafından da ayrıca kendisi-
ne bildirilmek üzere âilesinin ahvâline müte‘allik ma‘lûmâtın bâlâdaki numara tahtında cevâben 
iş‘ârı husûslarına lutûf buyurulmasını ricâ ve takdîm-i ihtirâm eyleriz efendim. 

Fî 25/6/[1]332.
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti

Üserâ Komisyonu
(Mühür-İmza)
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Polis Komiserliğine 18 minh.

Melfûfâtıyla serî‘an Başkarakol Polis me’mûrluğuna

Mûmâileyhin pederi Bağdad’da olduğundan üç dört gün akdem Kerkük’e avdet etmiş ve 
kendisine verilen kartlar ta‘rîfi vechile yazdırılarak leffen takdîm kılınmış olduğu ma‘rûzdur. 

Fî 10 Teşrîn-i evvel [1]332.
Başkarakol Polis Me’mûru

(İmza)
Mûmâileyhin pederi tarafından tanzîm kılınan kartlar leffen huzûr-ı sâmî-i mutasarrıf-ı ek-

remîye arz ve takdîm olunur. Ol bâbda fermân. Fî 10 minh.
Komiser nâmına 

(İmza)
Dersaadet’e gidecekdir.

Dersaadet’de Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Üserâ-yı Harbiye Komisyonu Riyâset-i Aliyye-
si’ne takdîm.

Kızılay Arşivi, No: 677/83.2
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Kuzey Afrika’da Fransızlar tarafından uygunsuz şartlar altında tutulduğu iddia edilen Osmanlı 
esirlerinin yerlerinin değiştirilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunulması.

19 Teşrîn-i evvel [13]32 / (Tahmini) 1 Kasım 1916

The report with regards to the attempts to rotate the locations of Ottoman prisoners, who were 
held in North Africa by French forces, allegedly in poor conditions.

19 November [13]32 / (Estimated) 1 November 1916

إطالق المبادرات الالزمة لتبديل مكان األسرى العثمانيين الذين يدعى احتجاز فرنسا لهم في ظروف سيئة في شمال إفريقيا.
19 تشرين األول 32[13] / 1 نوفمبر 1916 (تقريبي)

4041

Sûret

Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’ne

19 Teşrîn-i evvel sene [13]32 tarihli ve 2178-88954 numaralı tezkire-i aliyye-i nezâ-
ret-penâhîleri cevâbıdır.

Fransa hükûmeti tarafından Afrika’yı şimâlînin Oran, Kab, Matika, Kazabyanka, Bizarta 
mevki‘lerinde bulundurulmakda olan üserâ-yı Osmâniye’nin mevâkı‘-i mezkûrenin havası fev-
ka’l-âde sıcak ve tahammülsüz olmasından dolayı Fransa’nın münâsib mahallerine nakilleri hak-
kında vâkı‘ olan teblîğata cevâben Fransa Hâriciye Nezâreti üserâ-yı Osmâniye’nin mârrü’l-arz 
karârgâhlarda mevkūf bulunduklarına dâir olan beyânâtının bî-asıl ve esâs olduğunu beyân ve 
iddi‘â eylemiş ise de hükûmet-i mezkûre tarafından i‘tâ olunan 23-3-[13]32 ve 7-4-[13]32 ta-
rihli tezâkir-i aliyye-i dâverîleriyle irsâl buyurulan 15, 29 Nisan ve 15 Mayıs 916 tarihli dört 
kıt‘a ve Papa’nın Dersaadet vekîli tarafından gönderilen diğer listede esâmîsi muharrer üserâ-yı 
Osmaniye’den hayli mikdârının Kazabyanka’da mevkūf bulunduğu isimleri hizâlarında gösteril-
miş olduğu gibi Fransızlar tarafından esîr edilip muahharan Almanya’ya i‘âde kılınan bir tabîbin 
ifâdesinden muktebes ma‘lûmâtı muhtevî olarak bu kere Berlin Ateşe militerliğinden mevrûd ve 
sûreti merbût 25-10-916 tarihli tahrîrât müfâdı dahi bir hakîkati te’yîd etdiği gibi Alman üserâ-
sının nakli üzerine boş kalan Kazabyanka’ya Türk üserâsının yerleşdirildiği bildirilmiş ve bir 
takım üserâ-yı Osmâniyenin Korsika Adasında ve Bastiya’da iken 1915 Kânûn-ı evvelinde Kor-
te’ye nakil edildiklerini ekserî Arab olan üserâ-yı merkūmenin buranın soğuk havasıyla imtizâc 
edememekde olduklarından başka yiyecek ve içeceklerle berâber meskenlerinin fenâ bir halde 
olduğu ilâve edilmiş olmakla iş‘âr-ı evvel vechile üserâ-yı Osmâniye haklarında da ma‘lûmât-ı 
mücâmelekârâne îfâsı esbâbının istikmâliyle netîcesinin inbâ buyurulması menût-ı himem-i aliy-
ye-i âsafâneleridir. Ol bâbda.

Kızılay Arşivi, No: 196/127.3
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Rusya’da bulunan Türk esirlerinin haberleşmeleri sıkı bir kontrole tabi tutulduğundan, karşılık 
olarak Rus esirlerine memleketlerinden gelen mektup haricinde herhangi bir gazete ve kitap oku-

malarına müsaade olunmaması.
Tarihsiz

The order that no materials other than the incoming letters from the hometowns of the prisoners 
should be given to the Russian prisoners of war, since the communications of the Turkish prison-

ers of war in Russia were rigidly controlled. 
Undated

 عدم السماح بقراءة األسرى الروس لدى الدولة العثمانية أي كتب أو صحف باستثناء الرسائل التي ترسل إليهم من بلدهم ردا
على فرض روسيا رقابة صارمة على التواصل مع األسرى األتراك لديها.

بدون تاريخ 

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şu‘be: 3
Numara: 4846

Galata’da Merkez Rıhtım Han 
Hülâsa: Rus üserâsının mektûbdan başka bir şey okumamaları hakkında

Adana’da: Bağdad İnşaat Kıt‘âtı Müfettişliği’ne

Rusya’da bulunan Türk üserâsı muhâberâtının sıkı bir takayyüd ve kontrole tâbi‘ tutuldu-
ğu anlaşılmış ve bi’l-mukābele nezdimizde bulunan Rus üserâsına da o vechile mu‘âmele îfâsı 
münâsib görülmüş olmağla taburlarda bulunan Rus üserâsına memleketlerinden gelen mektûblar-
dan mâ‘adâ kitâb ve gazete mütâla‘a etdirilmemesi ve nezdlerinde bu kabîl kitâb var ise bi’l-âhi-
re i‘âde edilmek üzere yedlerinden hemen aldırılması lüzûmunun ta‘mînen teblîğ ve inbâsı ricâ 
olunur.

Şimendüfer Şu‘besi Müdürü Nâmına
Kaymakam

(İmza)
Üserâ dosyası

Zeyl

Kumandanlıklara

Rus üserâsı hakkında karârgâh-ı umûmî üçüncü şimendüfer şu‘besinden mevrûd emirnâme 
aynen bâlâ edilmiş olmağla îcâbının icrâsı mütemennâdır.

Fî 23 minh.
Fuad Hüseyin

Kızılay Arşivi, No: 711/128
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Fransızlar tarafından Kuzey Afrika’da tutulan Osmanlı esirlerinin Fransa’nın uygun mahallerine 
nakledilmesine dair Hâriciye Nezâreti’ne yazılan tezkire ile cevabının takdim olunduğu.

26 Teşrîn-i evvel 1332 / 8 Kasım 1916

The response, with regards to the transportation of Ottoman prisoners, who were held in North 
Africa by French Forces, to the appropriate neighbourhoods in France, was written to the Minis-

try of Foreign Affairs and it was presented with its report.
26 November 1332 / 8 November 1916

 تقديم المذكرة المرسلة لوزارة الخارجية مع الرد عليها والمتعلقة بنقل األسرى العثمانيين الذي تحتجزهم فرنسا في شمال
إفريقيا إلى أماكن مالئمة داخل فرنسا.

26 تشرين األول 1332 / 8 نوفمبر 1916

Harbiye Nezâreti
Muâmelât-ı Zâtiyye Müdüriyeti
İstihbârât Kalemi
4044

Menzil Müfettiş-i Umûmîliği’ne

Fransa hükûmeti nezdinde bulunan üserâ-yı Osmâniyeden Afrika-yı şimâlîde bulunduru-
lanların Fransa’nın münâsib mahallerine nakileri zımnında teşebbüsâtta bulunulmasına dâir Hâ-
riciye Nezâret-i Celîlesi’ne yazılan 30 Eylül sene [13]32 tarihli tezkire ile vârid olan cevâbnâme 
ve bunun üzerine tekrâr yazılan tezkire ile bu bâbda Berlin Ateşe militerliğinden mevrûd tahrîrât 
sûretleri husûl-i ma‘lûmât zımnında rabten takdîm kılınır.

Fî 26 Teşrîn-i evvel sene 1332

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi riyâseti’ne

Ma‘lûmât-ı husûsiyle Salîb-i Ahmer heyet-i murahhasasının nazar-ı a‘lâlarına vaz‘ ve i‘âde 
buyurulması ricâsıyla takdîm kılındı.

Fî 29 

Kızılay Arşivi, No: 196/128
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Sivas’tan Dersaadet’e getirilen Müslüman esirlerden Osmanlı memleketinde oturmak istemeyen-
lerin harpten sonra memleketlerine gönderilmek üzere Bursa’da ikamet ettirilmeleri.

Tarihsiz

The report with regards to domicile Muslim prisoners, who were brought to Istanbul from Sivas 
and who do not want to reside in Ottoman lands, in Bursa for the purpose of sending them back 

to the their own hometowns after the war.
Undated

 توطين عدم الراغبين بالبقاء في األراضي العثمانية من األسرى المسلمين الذين تم جلبهم من سيواس إلى در سعادت، في
بورصة تمهيدا إلرسالهم إلى أوطانهم بعد انتهاء الحرب.

بدون تاريخ

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şu‘be 6/58
Numara: 251

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi’ne
1- Sivas’dan Dersaadet’e celb edilen üserâ-yı İslâmiyeden memâlik-i Osmâniyede tavattun 

etmek arzusunda olmayanların ba‘de’l-harb memleketlerine avdetlerinde bir hüsn-i te’sîr yapabil-
mek için Bursa’da ikāmetleri münâsib görülmüşdür.

2- Birinci Kolordu Ahz-ı Asker Riyaseti, Bursa’da şimdilik yüz kişilik bir üserâ-yı İslâmiye 
garnizonu te’sîs edip serî‘an Menzil Müfettiş-i Umûmîliği’ne bildirecekdir.

3- İşbu garnizonun i‘âşe ve masârıf-ı sâiresi Birinci Kolordu Ahz-ı Askeri’nce te’mîn edi-
lecekdir.

4- Mu‘âmelat-ı zâtiye garnizon için (…) bir imâm ta‘yîn edecek ve isimlerini Menzil Mü-
fettiş-i Umûmîliğine bildirecekdir.

5- Merkez Kumandanı, Dersaadet’e celb edilen ümerâdan tavattun etmek arzusunda bu-
lunmayanları iş‘âr-ı âhire kadar Dersaadet’de bulunanları Fatih Üserâ Karârgâhında i‘âşeleri-
ni te’mîn edecek ve Edirne’de bulunanlar Bursa garnizonu te’sîs edince celb ve i‘zâm edilmek 
üzere şimdilik Edirne’de bırakılacakdır. Bundan başka Bursa’ya gönderilecek üserâ-yı İslami-
ye’nin künyelerini hâvî olmak üzere iki kıt‘a liste tanzîm edilecek bunlardan biri Menzil Müfet-
tiş-i Umûmîliği’ne ve diğerini Bursa’daki Üserâ-yı İslamiye Garnizonu Kumandanlığına irsâl 
edecekdir.

6- Bursa’da te’sîs olunacak Üserâ-yı İslâmiye Garnizonu diğer garnizonlar gibi Menzil 
Müfettiş-i Umûmîliği’nin taht-ı emrinde bulunacak ve lâzım gelen ta‘lîmât mezkûr Müfettişlik 
tarafından garnizona verilecekdir.

Başkumandan vekîli
Enver

Teblîğât İcrâ Kılınan Makāmât:
Levâzımât-ı Umûmiye Dâiresi
Mu‘âmelât-ı Zâtiye Müdüriyeti
Karârgâh-ı Umûmî İkinci Şu‘beye
Merkez Kumandanlığı
Birinci Kolordu Ahz-ı Asker Riyâseti
Muhâsebât-ı Umûmiye’ye
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti.

Kızılay Arşivi, No: 714/19
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Bursa Esir Garnizonu Kumandanlığı’nca Osmanlı Bankası’ndan alınan paranın gönderilen liste 
gereğince sahiplerine dağıtıldığı, esirlerden General Smith’in ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle ka-
bûl etmediği paranın ise Bursa Postahanesi vasıtasıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne gönderildiği.

31 Teşrîn-i evvel 1332 / 13 Kasım 1916

The report that the donations, which were handed over to Bursa Prisoners of War Garrison 
Commandership by the Ottoman Bank, have been allocated to their owners according to the list 
that was sent, and that General Smith did not accept the donation since he did not need it, and 
that this amount of money was sent back to Ottoman Red Crescent Society through the agency of 

Bursa Post Office.
 31 November 1332 / 13 November 1916

 توزيع قيادة معسكر األسرى في بورصة النقود التي استلمتها من المصرف العثماني طبقا للقائمة المرسلة إليها ورفض أحد
 األسرى ويدعى الجنرال سميث تسلم النقود التي قدمت إليه بدعوى عدم حاجته إليها وإعادة ذلك المبلغ إلى جمعية الهالل

األحمر عبر مكتب البريد في بورصة.
31 تشرين األول 1332 / 13 نوفمبر 1916

“Numara: 391

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Üserâ Komisyonu Riyâseti’ne

23/7/[1]332 tarihli ve numarasız tahrîrât-ı aliyyeleri cevâbıdır.

Bank-ı Osmânî’den alınan 22500 guruş garnizonda mevcûd üserâya mersûl liste mûcebin-
ce i‘tâ kılınarak alınan on iki aded makbûz leffen takdîm kılındı. General Smith’in paraya ihtiyâcı 
olmadığı ve Amerika Sefâreti’nden dahi böyle bir para talebinde bulunmadığı cihetle kabûl etme-
di ve garnizonda sekiz İngiliz neferi mevcûd olup ikişer yüz guruş hesâbıyla 1600 guruş verilerek 
buradan fazla kalan iki yüz guruşla General Smith’in kabûl etmediği 2400 guruşun mecmû‘u olan 
2600 guruş Bursa Postahânesi’ne teslîmen irsâl kılınmış olmağla vusûlünün iş‘ârı arz olunur.

Fî 31 Teşrîn-i evvel sene [1]332
Bursa Üserâ Garnizon Kumandanı

Miralay Remzi

Kızılay Arşivi, No: 697/108
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Rusya’daki Osmanlı esirleri için İsveç Kızıl Haçı tarafından oluşturulacak heyet vasıtasıyla eşya 
dağıtılmak üzere Selattin Paşa’ya para verilmiş olup, heyetin nereleri gezeceği, ne tür eşya hazır-

landığı, dağıtıma başlanıp başlanmadığı hususlarında Viyana Sefareti’nden bilgi istendiği.
2 Teşrîn-i sânî 1332 / 15 Kasım 1916

The report that some money has been given to Selattin Pasha for the allocation of goods to Ot-
toman prisoners in Russia through the agency of Swedish Red Cross, and that information is 
requested from Vienna Embassy about the issues regarding where this committee will visit, what 

types of goods they have prepared and whether they start allocating them or not.
2 November 1332 / 15 November 1916

 تسليم صالح الدين باشا نقودا لتوزيع مساعدات على األسرى العثمانيين في روسيا عبر وفد يشكله الصليب األحمر السويدي،
 وطلب معلومات من سفارة فيينا حول األماكن التي سيزورها الوفد، وماهية األغراض تم تجهيزها، وما إذا كانت عملية

التوزيع قد بدأت أم ال.
2 تشرين الثاني 1332 / 15 نوفمبر 1916

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 vâsı-
tasıyla eşyâ tevzî‘ etdirilmek üzere evvelce Selattin Paşa’ya tevdî‘ olunan on bin liranın sûret-i 
isti‘mâli hakkında müşârun-ileyhle lutfen görüşünüz. Eğer lüzûmu varsa daha beş bin lira irsâl 
edilmek mümkün olacakdır. Ne gibi eşyâ hâzırlandığının ve şimdiye kadar tevzî‘ata başlanıp 
başlanmadığının ve hangi mahallerde İsveç heyetinin dolaşacağının dahi tahkīki mütemennâdır.

Fî 2 Teşrîn-i sânî sene [1]332
Hilâl-i Ahmer Reis-i Sânîsi

Doktor Besim Ömer

Kızılay Arşivi, No: 69/9
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Burma’da esir bulunan Karadeniz vapuru katibi Ali, çarkçıları Hüseyin ve Hasan Nuri'nin alama-
dıkları 27 aylık maaşlarından bir kısmının gönderilmesi talebleri.

20 Teşrîn-i sânî [1]332 / 3 Aralık 1916

The report that the clerk of the Black Sea Ferry Ali and the mechanics Huseyin and Hasan Nuri, 
who were held captive in Burma, demanded that some part of their stipends, 27 monthly payments 

of which have not been paid to them, should be sent to them.
20 December [1]332 / 3 December 1916

 طلبات إرسال جزء من رواتب أمين سر سفينة البحر األسود والمدعو علي والمهندسين حسين وحسان نوري المحتجزين في
األسر في بورما والتي لم يستلموها منذ 72 شهرا.

20 تشرين الثاني 332[1] / 3 ديسمبر 1916

Thatmyo
Burma
İndia

İstanbul Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Üserâ Muhâbere Komisyonu Riyâset-i Aliyyesi’ne

Yirmi altı aydan beri esîr bulunan bizler müstağrak-ı düyûn ve üftâde-i sefâletiz. Mensûb 
bulunduğumuz Seyr-i Sefâin İdâresi’ne vukū‘ bulan istirhâm ve feryâdnâmelerimiz cevâbsız kal-
dı. Sâir me’mûrîne dâireleri tarafından binlerce guruş gönderildiğini gördükçe iftihâr ediyor ve bu 
eltâfdan yalnız bizim mahrûm bırakılmamız bizi müte’essir etmektedir.

Binâenaleyh idâre-i müşârunileyhâda son zamanlarda olsun biz pek zavallılara terahhüm 
ederek yirmi yedi aylık güzeşte ma‘âşâtımızdan bir mikdâr para lutûf buyurmasını vesâtat-ı 
fahîmâne ve insâniyet-perverânenizden diler ve ihtirâmât-ı fâikamızın kabûlünü istirhâm eyleriz, 
ol bâbda.

Fî 20 Teşrîn-i sânî sene [1]332.

Karadeniz Vapuru Kâtibi Ali b. Tahsin: No: 1581

Üçüncü Çarhcısı Hüseyin: No:1545

Dördüncü Çarhçısı Hasan Nuri No: 1494

Seyr-i Sefâin’e, 23 Kânûn-i sânî 1332

Kızılay Arşivi, No: 688/228
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Kırmızı mürekkeble yazılan mektupların son zamanlarda arttığına dair Osmanlı Hükümeti'nce 
Amerika Sefareti vasıtasıyla şikâyette bulunulması üzerine, bu husus İngiltere Hükümeti’nin de 
onaylamadığı bir iş olduğundan gereğinin yapılabilmesi için söz konusu mektuplardan birkaç 

örnek gönderilmesinin istendiği.
27 Teşrîn-i sânî [1]332 / 10 Aralık 1916

Since it was complained by the American Embassy that the numbers of the letters written in red 
ink have been increased lately and this is an issue that is not approved by the British Government 
as well, it is requested that a few samples of the letters, which were written by red ink, should be 

sent with an effort to remedy the issue.
27 December [1]332 / 10 December 1916

 إثر شكوى تقدمت بها الحكومة العثمانية عبر السفارة األمريكية حول تزايد استخدام الحبر األحمر في كتابة الرسائل خالل
اآلونة األخيرة، ولكون الحكومة البريطانية أيضا ال توافق على هذا األمر طُلب إرسال بعض النماذج من هذه الرسائل.

27 تشرين الثاني 332[1] / 10 كانون األول 1916

Bâb-ı Âlî 
Hâriciye Nezâreti
Tercüme Müdüriyeti

Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’ne fî 25 Teşrîn-i evvel sene 1916 tarihiyle Amerika Sefâreti’n-
den vârid olan 1894 numaralı takrîr-i şifâhîye melfûf İngiltere Hâriciye Nezâreti’nin fî 28 Eylül 

sene 1916 tarihli notasının tercümesidir

İngiltere Hâriciye Nâzırı Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti tarafından beyne’l-milel 
Salîb-i Ahmer Cem‘iyyetine gönderilen bir mektûbda Türkiye’de bulunan üserâ-yı harbiyeye 
irsâl kılınan ve gayr-ı mer’î mürekkeblerle yazılan mektûblar adedinin şu son zamanlarda tezâ-
yüd edilmekde olmasından dolayı Hükûmet-i Osmaniye cânibinden şikâyet edilmekde olduğunu 
Amerika Sefâreti’ne iş‘âr ile kesb-i mübâhât eyler.

İngiltere Hükûmeti İngiltere’den bu tarzda muharrer mekâtib irsâl kılınmakda olduğundan 
haberdâr değildir.

İngiltere Hükûmeti bu tarz muhâberenin devâmından hoşnud olmamak husûsunda Hükû-
met-i Osmaniye ile tamâmıyla hemfikir olduğundan buraca mu‘âmele-i lâzımenin îfâsı zımnında 
nümûne olarak bu gibi mekâtibden birkaç dânesinin gönderilmesi kendisince bi’t-tabi‘ mûceb-i 
memnûniyet olacağını beyan eyler.
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 267/90581

Hülâsa: Kırmızı renkle muharrer mekâtib

Melfûf 1

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne

Sa‘âdetlü efendim

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti tarafından Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer Cem‘iyyeti’ne gönderi-
len mektûbda Memâlik-i Osmaniye’de bulunan üserâ-yı harbiyeye irsâl kılınan ve kırmızı mürek-
keblerle yazılan mektûblar adedinin son zamanlarda tezâyüd etmekde olmasından dolayı şikâyet 
edildiğinden bahisle İngiltere hükûmetinin İngiltere’den bu tarzda muharrer mekâtib irsâl olun-
duğundan haberdâr olmadığına ve hükûmet-i mezbûrenin bu tarz muhâbereden hoşnûd olmamak 
husûsunda Hükûmet-i Osmâniye ile tamâmıyla hemfikir olduğundan oraca mu‘âmele-i lâzıme 
îfâsı zımnında nümûne olarak bu gibi mekâtibden birkaç dânesinin gönderilmesi lüzûmuna dâir 
İngiltere Hâriciye Nezâreti’nden i‘tâ ve Londra’daki Amerika Sefâreti’nden irsâl olunduğu beyâ-
nıyla Dersaadet’deki Amerika Sefâreti’nden bâ-takrîr tesyîr kılınan notanın tercümesi leffen isbâl 
olundu. Cem‘iyyet-i aliyyece bu bâbdaki ma‘lûmâta ve mezkûr nota mündericâtına nazaran îfâ-yı 
îcâbı mütemennâdır. İrâde efendimindir.

Fî 27 Teşrîn-i sânî sene [1]332
Hâriciye Nâzırı Nâmına

Müşteşâr
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 690/51.1
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Osmanlı ülkesinde bulunan harp esirleri adına gelen ve İstanbul’da birikmiş olan paketlerin ad-
reslerini tasnif etmek ve kumpanyadan kiralanacak vagona yerleştirerek sevk etmek üzere haftada 
iki gün paket anbarına gelen Hilâl-i Ahmer Memuru Edmon Efendi’nin her gün gönderilmesinin 

istendiği.
31 Kânûn-ı evvel 332 / 13 Ocak 1917

The report that Edmon Efendi, who was the Ottoman Red Crescent officer employed two days a 
week in the warehouse to classify and dispatch the packages that came on behalf of the prisoners 

of war and piled up in Istanbul, should be employed every weekday.
31 January 332 / 13 January 1917

 طلب حضور موظف الهالل األحمر إدمون أفندي طيلة أيام األسبوع بدل يومين فقط إلى عنبر الطرود لإلشراف على عملية
 تصنيف عناوين الطرود المرسلة ألسرى الحرب لدى الدولة العثمانية والتي تجمعت في إسطنبول ووضع تلك الطرود في

مقطورات سيتم استئجارها من شركة لتوزيعها.
31 كانون األول 1332 / 13 يناير 1917

Devlet-i Osmâniye
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâreti
Posta Umûru Müdüriyeti
İkinci Kalemi
Numara-i husûsî: 509

Hülâsa-i meâl: Edmon Efendi’nin her gün İngiliz Anbarına devâm etdirilmesi lüzûmuna 
dâir

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi’ne

Bilâ numaralı ve 13 Teşrîn-i evvel sene [1]332 tarihli tezkire-i aliyyelerine cevâbdır.

Sa‘âdetlü efendim hazretleri

Memâlik-i Osmaniyede bulunan üserâ-yı harbiyeye âid olarak vürûd ve Dersaadet’de terâ-
küm etmiş olan posta paketleri mecmû‘an ve kumpanyadan istîcâr edilecek olan husûsî vagona 
tahmîlen sevk olunmak üzere haftada ancak iki gün mezkûr paketlerin adreslerini tashîh etmek 
için paket postahânesine gelmekde olan idâre-i aliyyeleri me’mûrlarından Edmon Efendi’nin 
ba‘demâ her gün kable’z-zuhr sâ‘at sekizden akşam beşe kadar mezkûr paketlerin müddehir bu-
lunduğu paket anbarına devâm etdirilmesi esbâbının istikmâliyle netîcenin inbâ buyurulması te-
mennî olunur. Ol bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.

Fî 31 Kânûn-ı evvel sene [1]332
Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı Vekîli

(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 690/23



134

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

33 



135

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

Harp esirleri adına gelmiş olan paketlerin bulunduğu çuvallardan beş adedinin Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti’ne gönderildiği.

6 Şubat [1]332 / 19 Şubat 1917

The report that five of the gunny sacks, which contained the packages that came in the name of the 
prisoners of war, were sent to the Ottoman Red Crescent Society.

6 February [1]332 / 19 February 1917

إرسال خمسة من الجواالت التي تضم طرودا مرسلة ألسرى الحرب إلى جمعية الهالل األحمر.
6 شباط 332[1] / 19 فبراير 1917

Karârgâh-ı umûmî
Şu‘be 3
Toros İnşâ‘at Kıta‘âtı
Kumandanlığı
Aded: 1292

Belemedik 
6/12/[1]332

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi’ne

Üserâ-yı harbiye nâmına vârid olan paketlerin mevzû‘ bulunduğu çuvallardan terâküm 
eden beş adedi bu kere makām-ı âlînize takdîm kılındığı ma‘rûzdur.

Toros İnşâ‘at Kıta‘âtı
Kumandanı Erkân-ı Harbiye Kaymakamı

(İmza)
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Romanya’daki Osmanlı esirlerine ait olup Hilal-i Ahmer’e gönderilmiş olan listelerin Harbiye 
Nezareti’ne ulaştırılması ve zabitlere ne kadar maaş verildiğine dair Uluslararası Kızılhaç Komi-

tesi vasıtasıyla tahkikat yaptırılması.
1 Nisan 1333 / 1 Nisan 1917

The investigation conducted by the International Committee of the Red Cross about the stipends 
of the officials and the delivery of the lists, which display the names of the Ottoman prisoners of 

war in Romania, to the Ministry of War.
1 April 1333 / 1 April 1917

 إيصال قوائم األسرى العثمانيين في رومانيا - المرسلة إلى الهالل األحمر - إلى وزارة الحربية وإجراء تحقيق عبر اللجنة
الدولية للصليب األحمر حول الرواتب التي يتقاضاها الضباط.

1 نيسان 1333 / 1 أبريل 1917

Harbiye Nezâreti
Muâmelât-ı Zâtiye Müdüriyeti
İstihbârât Kalemi
223
Hilâl-i Ahmer Riyâset-i Sâniyesi’ne

Romanya’daki Osmanlı üserâsına âid listelerin Romanya’dan gönderilmiş olduğu istih-
bâr kılındığından bahisle an be-an vürûduna intizâr etmek lâzım geleceği 22-11-[13]32 tarihli 
muhtıra-i cevâbiyelerinde iş‘âr buyurulmuş idi. Şimdiye kadar gelmiş olması muhtemel bulunan 
mezkûr listelerin irsâliyle berâber üserâ-yı mezkûreden zâbıtâna şehrî ne mikdâr ma‘aş tesviye ve 
i‘tâ kılınagelmekde olduğunun da Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer Komitesi vasıtasıyla bi’t-tahkīk 
inbâ buyurulması mercûdur efendim.

Fî 1 Nisan sene 1333

Kızılay Arşivi, No: 282/122
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Osmanlı topraklarındaki Romanyalı esirlerin sayısı hususunda Başkumandanlık Vekaleti ile Hi-
lal-i Ahmer’in verdiği rakamlar arasında uyumsuzluklar olduğunun İspanya sefiri tarafından Ha-

riciye Nezareti’ne iletildiği, bu hususta inceleme yapılıp sonucun bildirilmesi.
29 Nisan 1333 / 29 Nisan 1917

The report that it has been forwarded to the Ministry of Foreign Affairs by the Spanish Ambassa-
dor that there are inconsistencies between the reports about the number of Romanian prisoners of 
war in the Ottoman lands that were provided by Ottoman Red Crescent and the Supreme Military 
Command Department, and that an investigation should be made on this issue and its results 

should be sent.
29 April 1333 / 29 April 1917

 إبالغ سفير إسبانيا وزارة الخارجية حول عدم تطابق أعداد أسرى رومانيا المحتجزين لدى الدولة العثمانية والتي قدمتها وكالة
القيادة العسكرية العليا مع تلك التي قدمها الهالل األحمر وإجراء تحٍر بهذا الخصوص وإبالغ النتيجة.

29 نيسان 1333/ 29 أبريل 1917

Hülâsa: Romanyalı üserâ-yı harbiye hakkında

Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’nden Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi’ne Vârid Olan 29 Ni-
san [1]333 tarih ve 614/96315 Numaralı Tezkire Sûretidir

Romanya cephesinde bulunan kıta‘âtımız tarafından alınan üserâ-yı harbiye hakkında taf-
sîlâtı ve bunların İspanya Sefâretince arzu edildiği vechile ziyâreti müte‘assir olduğunu muta-
zammın Altıncı Şu‘be’nin 1433 numarasını muhtevî 11 Nisan sene [1]333 tarihli tezkire-i aliyye-i 
âsafâneleri ahz ve mütâla‘a olunarak sefâret-i müşârunileyhâya teblîğât-ı cevâbiye îfâ edilmiş idi.

İspanya sefîrinden cevâben alınan 23 Nisan sene [1]917 tarihli notada Başkumandanlık 
Vekâlet-i celîlesinin iş‘ârına nazaran memâlik-i Osmâniyede mevkūf Romanyalı üserâ-yı harbi-
yenin mikdârı 465 müslim ve 109 gayrı müslimden ibâret olup mecmû‘u 574 kişiye bâliğ olmak-
dadır.

Halbuki Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti’nden şimdiye kadar sefârete gönderilen listeler 893 esîr 
göstermekde olduğu gibi cem‘iyyet-i müşârunileyhâ 5 Mart [1]917 tarihli 1900’ü mütecâviz Ro-
manyalı esîrin Kütahya civârında Tavşanlı karârgâhında bulunmakda olduğunu bildirmekdedir. 
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti’nden verilen ma‘lûmât-ı sâireye göre sefâretçe üserâ-yı mezkûrenin 
mecmû‘ mikdârı 3000 kişi tahmîn edilebileceği zann olunmakdadır.

Cem‘iyyet-i müşârunileyhâ ile Başkumandanlık Vekâlet-i celîlesince istihsâl olunan 
ma‘lûmât arasında hâsıl olan fark-ı azîm anlaşılamamakdadır deniliyor. Sefîr-i müşârunileyh ol 
bâbdaki tezkire-i devletlerinde mevzû‘ bahis olmayan Romanyalı üserâ-yı harbiye vefât etmişler 
ise keyfiyet-i vefâtları Romanya sicillâtına kayd olunmak üzere evrâk-ı lâzımesinin irsâlini ilâ-
veten iltimâs eylemekdedir. Bu husûsda dâire-i müte‘allikasınca tedkīkât-ı mukteziyye icrâsıyla 
hâsıl olacak netîcenin bi’l-etrâf savb-ı âcizîye izbârına himem-i aliyye-i dâverîleri şâyân buyu-
rulmak bâbında.

Hâriciye Nâzırı nâmına 
Müşteşâr Vekîli
Ahmed Muhtar

Kızılay Arşivi, No: 282/269





Mısır İskenderiye Seyd-i Beşir Osmanlı Üsera Garnizonu (İBB Atatürk Kütüphanesi)
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مخيم اعتقال جنود عثمانيين في سيدي بشير باإلسكندرية – مصر (مكتبة أتاتورك – بلدية إسطنبول الكبرى)
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Rusya Hükümetinin, Osmanlı topraklarındaki Rus esirlerine Danimarka Kızılhaç’ı vasıtasıyla 
yardıma izin verilmediği takdirde Kafkasya’daki Osmanlı esirlerine de yardıma izin verilmeye-

ceğini bildirdiği.
8 Haziran 1917

The statement by the Russian Government that if it is not allowed to help Russian prisoners of war 
in the Ottoman lands through the agency of Denmark Red Cross, it will not be allowed to help 

Ottoman prisoners of war in Caucasia.
8 June 1917

 إعالن الحكومة الروسية أنها لن تسمح بتقديم مساعدات لألسرى العثمانيين في القوقاز في حال عدم السماح لها بتقديم مساعدة
لألسرى الروس في الدولة العثمانية عبر الصليب األحمر الدنماركي.

8 يونيو 1917

31 Mayıs [1]917 tarihiyle Kopenhag Sefâret-i Seniyyesi’nden Vârid Olan Telgrafnâmenin 
Hallidir.

Müsta‘celdir

İzzet Bey’den Hilal-i Ahmer Riyâseti’ne

Danimarka’nın Petersburg sefîriyle görüşdüm. Kendisiyle birlikde Çarşamba günü Peters-
burg’a gidecek olan Salîb-i Ahmer Erkânı Rusya hükûmetine memalik-i Osmâniye’deki üserâ 
karârgâhlarına bir Danimarka veya İsveç murahhasının azîmetiyle üserâya mu‘âvenet eylemesi 
va‘ad olunmazsa hükûmet-i mezkûrenin Kafkasya’daki Osmanlı üserâsına mu‘âvenete müsâ‘a-
de edemeyeceğini ve fakat bu teklîf sâyesinde bu müsâ‘adenin Rusya Hükûmeti’nden herhâlde 
alınabilecek re’yinde müttehiddirler. Rusya Hükûmeti’ne Danimarka murahhaslarının ziyâreti 
İsveç murahhaslarının ziyâretinden daha mülâyim olduğu muhakkak bulunduğundan Berlin’den 
gönderdiğim arîza muhteviyâtı henüz cihet-i askeriyece netîcelendirilmedi ise Harbiye Nâzırı 
paşa hazretlerine şifâhen ma‘rûzâtda bulunup Memâlik-i Şâhâne’deki Rus üserâsına eşyâ ve para 
tevzî‘ edilmek üzere ve mütekābilen Kafkasya’daki üserâmıza aynı sûretle mu‘âvenetde bulun-
durulmak şartıyla Danimarka murahhaslarının Rusya ve memâlik-i şâhâneye azîmetinin Rusya 
Devleti’ne teklîfi için müsâ‘ade alınması müsterhamdır. Diplomasi muhâberâtıyla işin uzama-
ması müreccah olduğundan keyfiyetin doğrudan doğruya Harbiye Nezâret-i celîlesinin vereceği 
me’zûniyet üzerine Hilal-i Ahmer tarafından Danimarka Salîb-i Ahmer’ine teblîğ olunursa aynı 
zamanda Petersburg’da Danimarka Salîb-i Ahmeri murahhası olan Danimarka sefîri tarafından 
on beş gün zarfında meselenin tesviyesi va‘ad olunmakdadır. Bu müsta‘celen istihsâl olunamazsa 
Kafkasya’da şimdiye kadar hiçbir yardım görmemiş olan ve mikdârı beş bini mütecâviz bulunan 
üserâmıza mu‘âvenet edebilmek ihtimâli pek meşkûk olduğu ma‘rûz ve cevâbın sefîrin azîmetin-
den evvel yetişdirilmesi mercûdur.

İzzet
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Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Riyâsetpenâhîye

Heyet-i İdâreye

Danimarka Salîb-i Ahmer Reisiyle bugün vâkı‘ olan mülâkatda sûreti melfûf tezkire ile 
Kafkasya’ya murahhas göndermelerini taleb eyledim. Reis-i mûmâ-ileyh cevâben Rus Hükumeti 
tarafından müsâ‘ade-i lâzımenin serî‘an istihsâli için teşebbüsâtda bulunacağını va‘ad etdi.

Sefîr Bey Efendi hazretleri de Hâriciye Nezâreti nezdinde teşebbüsât-ı lâzımede bulundular.

Üserâya gönderilmek üzere eşyâ ihrâcı için henüz müsâ‘ade-i resmiye istihsâl edilmemişdir. 

Fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Kopenhag 8 Haziran 1917
(imza)

Kızılay Arşivi, No: 772/2
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Thatmyo Esir kamplarında bulunan Osmanlı esirlerinin isimleri ve  
bağlı oldukları kıtayı belirtir liste.
12 Haziran 1333 / 12 Haziran 1917

The lists that display the names and troops of the Ottoman prisoners of war, who were held in 
Thatmyo detention camp.
12 June 1333 / 12 June 1917

الئحة بأسماء األسرى العثمانيين في معسكرات األسرى في تادميو والقطع العسكرية التي ينتمون إليها.
12 حزيران 1333 / 12 يونيو 1917

Narmiyo Üserâ Karârgâhı Müretteb 7. Tabur 2. Bölük 2. Takım [142. Alay 1. Tabur]

12 Haziran 1333

Üserâya 
mahsus 
Numara

İsmi Pederi 
İsmi Vilâyeti Kazâsı Karye veya 

mahallesi
Esir olduğu 

mahal
Kıt‘a-i 

sâbıkası

2360X Hüseyin oğlu 
Hasan

Tefenni Selman-ı Pak 142. Alay 1. 
Tabur

1806X Mustafa oğlu 
Mustafa

Manisa Selman-ı Pak 142. Alay 1. 
Tabur

2004X Mehmed 
oğlu Osman

Elmalı Selman-ı Pak 142. Alay 1. 
Tabur

2421X Hüseyin oğlu 
Bayram

Elmalı Selman-ı Pak 142. Alay 1. 
Tabur

1840X Mustafa oğlu 
Osman

” ” ”

1453X Mehmed 
oğlu Ali

” ” ”

2367X Nasif oğlu 
Mustafa

” ” ”

2196X Mehmed Ali 
oğlu Meh-

med

Acıbadem ” ”

2458X Mehmed 
oğlu Süley-

man

Antalya ” ”

1827X Veli oğlu 
Receb

Elmalı ” ”

2441X Hacı Meh-
med oğlu 
Süleyman

Nazilli ” ”

1875X İbrahim oğlu 
Mehmed

Köğceğiz ” ”
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Üserâya 
mahsus 
Numara

İsmi Pederi 
İsmi Vilâyeti Kazâsı Karye veya 

mahallesi
Esir olduğu 

mahal
Kıt‘a-i 

sâbıkası

1905X Mehmed 
oğlu Mustafa 

Ali

” ” ”

1898X İbrahim oğlu 
Ahmed

” ” ”

1807X İbrahim oğlu 
Mustafa

” ” ” ”

2173X Mehmed Ali 
oğlu Meh-

med

” ” ”

1949X Salih oğlu 
Ali

” ” ”

2442X Hasan oğlu 
Bekir

Honaz ” ”

2052 (2552)
X

Mustafa oğlu 
Durmuş

Köğceğiz ” ”

2946X Yağcı oğlu 
Halil

Muğla ” ”

1932X Halil oğlu 
Cemal

” ” ”

1873X Hasan oğlu 
İbrahim

Bayezid ” ”

2472X Ali oğlu Ha-
san 

Acıbadem ” ”

2361X Mehmed 
oğlu Ahmed

Tefenni ” ”

2063X Mehmed 
oğlu Salih

Muğla ” ”

1913X Ömer oğlu 
Receb

İzmir ” ”

1886X Mustafa oğlu 
Mehmed

Horo? ” ”

2711X Halil oğlu 
Hasan Hü-

seyin

Acıbadem ” ”

2435X Hasan oğlu 
Veli

” ” ”

1952X Veli oğlu 
Mehmed

Tefenni ” ”

2337X Hüseyin oğlu 
Hüseyin

Eğridir ” ”

2330X Mustafa oğlu 
Durmuş

Elmalı ” ”

Kızılay Arşivi, No: 835/2



Esir Alınan Rus Süvari Kıtaatının İbrail (Braila) Şehrine Vürudu
Arrival of Russian Cavalry Troop, which were held captive, to (Braila)

وصول وحدة فرسان روسية سقطت في األسر إلى مدينة “ابرائيل” (برايال)
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İl Gazetesi’nin 26 Haziran 1917 tarihli nüshasında yayınlanan bir makalede Rusya Hükümeti’nin 
Rusya’da bulunan Türk esirlere yardım hususunda Moskova Cemâat-i İslamiye Komitesi Reisi 

İyazi Efendi’ye izin verdiği ve bunun da esir kamplarını gezdiği.
26 Haziran 1917

The report, which is published in an article of the Il Newspaper on 26 June 1917, with regards to 
the allowance given to the Iyazi Efendi, who is the Leader of the Islamic Community in Moscow, 

by Russian government in helping Turkish prisoners and that he visited these camps.
26 June 1917

 أورد مقال نشره عدد صحيفة »إيل« الصادر بتاريخ 62 حزيران/يونيو 7191 نبأ سماح الحكومة الروسية لرئيس جمعية
الجماعة اإلسالمية في موسكو إيازي أفندي بمساعدة األسرى األتراك في روسيا وقيامه بزيارة معسكرات األسرى.

26 يونيو 1917

2. Şube
46104

İ‘âdesi ricâsıyla 6’ncı Şu‘be’ye takdîm 25-8

Karârgâh-ı Umûmî İstihbârât Şu‘besi Müdüriyet-i Aliyyesi’ne

İl Gazetesi’nden 26 Haziran sene [1]917

Rusya müslümanlarının Türk üserâsına mu‘âvenet edebilmeleri için müsâ‘ade: Mosko-
va ve Havâlîsi Erkân-ı harbiye Dâiresi’nin Harb Üserâsı Şu‘besi tarafından Moskova Cemâ‘at-i 
İslâmiyesi Komitesi tarafından vukū‘ bulan mürâca‘at üzerine komite reisi Iyâz Efendi İshâkî 
ile Haşim Efendi Ahondof’a her tarafda bulunan Türk üserâsını ziyâret ve bunlara mu‘âvenet-i 
lâzımede bulunmasına müsâ‘ade verilmişdir. Iyâz Efendi işbu müsâ‘adenâmeyi hâmilen Türk 
üserâsının bulunduğu mahalle azîmet ederek kendilerini gördü. Bu üserâ ma‘lûlîn kısmına dâ-
hil olup memleketlerine i‘âde olunmak üzere tefrîk edilmişlermiş. Lâkin Rusya ile Türkiye ara-
sında mübâdele-i üserâ mu‘âmelesi yapılmadığından bu hasta zavallılar Rusya’da kalmışlardır. 
Üserâ-yı merkūme memleketlerinden mektûb alamadıklarından şikâyet etmişlerdir. Kendileri 
âlem-i İslâmdan ba‘îd bir yerde bulunduklarından ve Ramazân münâsebetiyle edâ-yı sıyâm ede-
mediklerinden dolayı pek ziyâde izhâr-ı te’essür etmişlerdir. Türk esirlerine sâir üserâya olduğu 
gibi İsveç Salîb-i Ahmer Komitesi tarafından ayda nefer başına üçer ruble veriliyormuş. Üserâ 
Bayram namazını edâ edebilmek için müsâ‘ade taleb olunmasını ricâ etmişlerdir. İhtiyâçları olsa 
bile ziyâdesiyle kanâ‘at göstererek yalnız esâret hayâtından dolayı te’essür gösteriyorlar. Mos-
kova Cemâ‘at-i İslâmiyesi komitesi gerek bu esirlere ve gerek diğer mahallerde bulunan üserâya 
mu‘âvenet edilmesi husûsunu taht-ı karâra aldı. Bayram namazına gelebilmeleri için müsâ‘ade 
taleb edilecekdir. Başka yerdeki müslümanlar da müsâ‘ade için mürâca‘at etmelidirler. Bunlara 
müslümanlar dest-i mu‘âveneti uzadırlarsa pek iyi hareket etmiş olurlar. Türk üserâsına mu‘âve-
net kānûnen men‘ olunuyor. Fakat vilâyet merkezlerinden bu mu‘âveneti yapacaklar için ayrı ayrı 
müsâ‘ade alınmalıdır.

Kızılay Arşivi, No: 282/196
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Tarafından Malta’da bulunan esirlere tevzi edilmek üzere gönderilmiş 
olan paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gösterir liste.

19 Temmuz 1333 / 19 Temmuz 1917

The list that displays the donations, which were sent by Ottoman Red Crescent Society to the 
prisoners in Malta, and allocation of them to the needers.

19 July 1333 / 19 July 1917

الئحة تبين توزيع جمعية الهالل األحمر النقود المرسلة ألسرى الحرب في مالطا على أصحابها.
19 تموز 1333 / 19 يوليو 1917

Esâret 
Numarası Şilin Esâmî Mahall-i İmza

2820 37 Rüşdü Efendi Yalnız otuz yedi 
şilindir

(İmza)

2768 37 Yusuf Efendi ” (İmza)

2712 37 Hilmi Bey ” (imza)

2817 37 Mehmed Ali Bey ” (imza)

2795 37 Kamil Efendi ” (imza)

2698 37 Fazıl Berkî Bey ” (imza)

2814 37 Burhaneddin Bey ” (imza)

2815 37 Rıfat Salim Bey ” (imza)

2704 37 Macid Bey ” (imza)

2687 37 Veli Necdet Bey ” (imza)

2791 37 Enis Avni Bey ” (imza)

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti tarafından Malta’daki muhtâc-ı mu‘âvenet üserâya tevzî‘ olun-
mak üzere gönderilen Haziran ayına mahsus yirmi lira ile Mayıs ayından bakiye kalan yarım 
liradan yirmi lira yedi şilinin bâlâda esâmîsi muharrer zevata tevzî‘ edilmiş ve üç şilin şehr-i âtîye 
devir olunmuşdur.

Fî 19 Temmuz sene [1]337
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A‘za

(İmza)

A‘zâ

(İmza)

Kamp Heyet-i İdâre Reisi

Diyarbekir vâlî-i esbakı 

(İmza)

Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi’ne

Maltapol Derisne fî 19 Temmuz sene [1]333

Arz-ı mahsûs-ı âcizânemdir

Muhtâc-ı mu‘âvenet üserâya tevzî‘ olunmak üzere irsâl buyurulan Haziran tahsîsâtıyla ge-
çenki tevzî‘âtdan bakiye kalan yarım lira dahi bâlâda esâmîsi muharrer zevâta tevzî‘ olunmuş ve 
üç şilin şehr-i âtîye devir edilmişdir. Meblağ-ı mezbûrun sûret-i tevzî‘ini hâvi bordro leffen arz ve 
takdîm kılınmışdır muhterem beyefendi hazretleri.

Kamp Heyet-i İdâre Reisi 
(İmza) 

Kızılay Arşivi, No: 1141/138.1
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Eskişehir’de bulunan yabancı esirlere ülkelerinden gelen paraların dağılımını gösteren liste.
 30 Temmuz 1917

The list that displays the breakdown of the money that came to the foreign prisoners in Eskisehir.
30 July 1917

الئحة تبين توزيع النقود المرسلة من دول األسرى األجانب في إسكي شهير عليهم.
30 يوليو 1917

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti 
Üserâ Komisyonu

Dikkat: Mürselün-ileyh her nüsha üzerine imzasını vaz eyleyecektir

 …… tarihinde
 …… Garnizonda bulunan üserâ-yı harbiyeye
Gönderilen mebâliğin …… nüsha üzerine müretteb tevziat cedveli

ESKİŞEHİR-1

Garnizon 
Defter 

Numarası

Mürselün-ileyh
Destinataire

Mürsel
Expediteur

Paranın mikdarı
Somme envoyee

Ptrs.

Mahall-i imza
SIGNATURE

32 Ressaldar Dost Mahomed 
Khan son of Kalandar Kahan

Agence İnterntle
15 Mai 1917

74.- 8424

65 Ressaldar Mahomed J. Khan 
son of Kalendar Khan

” 74.- 8425

63 Jemadar Mohamed Omar 
Khan son of İsmail Kahan

” 74.- 8426

Ressaldar Sahib Dad Khan 
son of İsmail Kahan

” 74.- 8427

Ressaldar Hidayet Ali Khan 
son of Besharet Khan

” 74.- 8428

107 Sowar İmam Din son of Emy ” 74.- 8429
Subadar Muhamed Din son 

of İbrahim
” 74.- 8430

120 Sepoy Abdul Kadir son of 
Sheik Kasim

” 74.- 8431

35 Subadar Sayd İbrahim son of 
Mir Abdullah

” 74.- 8432

112 Sepoy Khan Mohamed son of 
Murad Ali

” 74.- 8433

İşbu mebâliğ fi 30 Temmuz sene [1]333 tarihinde huzurumuzda tevzî‘ edilmiştir.

İ‘âşe Zabiti Hesâb Me’mûru  Eskişehir Garnizon Kumandanı Mu‘âvini

Kızılay Arşivi, No: Kutu 822-2.1
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Kadı ve ordu imamlarından esir bulunanların listesi.
7 Ağustos 1333 / 7 Ağustos 1917 

The list of the kadi and military imams who were held captive.
7 August 1333 / 7 August 1917 

الئحة بأسماء القضاة وأئمة الجيش األسرى.
7 آب 1333 / 7 أغسطس 1917

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Üserâ Komisyonu
İstanbul

İmamlar

İsmi Pederinin ismi Kıt‘a-i askeriyesi Üserâ karargâhı Numarası

Mustafa Şevket Mustafa 22 fırka, 128. Alay,3 
tabur imâmı

Seydi Beşir 265

Yusuf Ziya 19. alay, 2 tabur 
imamı

Kahire’de 37

Hüseyin Hıfzı Mehmed 22 fırka 22. Topçu 
Alayı Cebel topçu 

imamı

Seydi Beşir 718

Ali Rıza Mehmed 22 fırka 128. Alay 1. 
Tabur İmamı

Seydi Beşir 717

Mehmed Selim Hüseyin 22. fırka 129. Alay 
3. Tabur İmamı

Seydi Beşir 719

Mustafa Zarif Mahmud Marmaris Ganbotu 
İmamı

Seydi Beşir [Ma‘a-
dide iken]

Fevt, Ahmed 
Hulusi

Ali 22.fırka, 128. Alay El-yevm Kahirede Abbasiye Hastahânesin-
de 18800 numarada [Seydi Beşir’de 266 

numarada iken]
Fevt, Abdülkadir Ali 22. fırka 130. Alay, 

2. Tabur
Seydi Beşir, 648 numarada iken 30/11/

[19]16 tarihinde İskenderiye’de 17 Numa-
ralı hastahâneye dâhil oldukda veremden 

11/12/[19]16 tarihinde vefat etmişdir.
Fevt, Ahmed 
Ziyaeddin

Mehmed İtfâiye alayı 2. Tabur 
İmamı

Seydi Beşir 64

Fehmi Hasan 22. Fırka Hicaz Seydi Beşir

Müftü ve kadılar listelerde sivillere âid kısma kayd edilmiş ve evvelden beri bunların 
me’mûriyetleri zikr edilmemiş olduğundan bi’t-tabi‘ bunların listesi yapılmamışdır efendim. Fî 7 
Ağustos sene [13]33

(İmza)
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Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Üserâ Komisyonu
İstanbul

İsmi Pederinin ismi Kıt‘a-i askeriyesi Üserâ karargâhı Numarası

Sâlim Ömer Ammare Hâkimi 
[Ammare Mustan-
tıkı mektûbundan]

Samarpor 1837

Muhyiddin Mehmed Cemele Kadısı Samarpor Bilâ numara
Ziyaeddin Mehmed Fav kadısı Samarpor 1827 bi’l-ahire 

Tatmiyo’ya, nu-
mara 6910, bi’l-â-
hire Meknun’da 
Tatmiyo’da 5896 

numarada
Salih el-Tavîl Abdülkadir Kunfuda’ Kadısı Seydi Beşir 245
Sadık Ni‘met Cidde Bidâyet 

Mahkemesi reisi
Malta’da Polvaris-

ta Barak’da
Ali Haydar Mustafa Cidde Bidayet 

Mahkemesi a‘zâ-
sından

Seydi Beşir 454

Ali Tevfik Abdülkerim Yenbu‘ulbahr Ka-
dısı

Malta’da Bilâ numara [ev-
velce Maave’de 
1963 numarada]

75 aded Kur’ân-ı kerîm

Fî 7/1/ 1917.

Kızılay Arşivi, No: 822/142.1



Alman Ordusu Tarafından Esir Alınan Rus Askerler
Russian Soldiers who were held captive by the German Military

جنود روس أسرى لدى الجيش األلماني



162

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

42 



163

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

Thatmyo’da esir bulunan Numan oğlu Hasan’a ödenen paranın makbuzu.
25 Ağustos 1917

The receipt of the money paid to Hasan son of Numan, who was a prisoner in Thayet.
25 August 1917

وصل استالم النقود التي سلمت لحسن بن نعمان المحتجز في ثاتميو.
25 أغسطس 1917

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Üserâ Komisyonu
Numara: 6755

Kuruş Santim
Meblağ 100 (yüz)
Mu‘âdili 12 (on iki frank elli beş )

İsmi ve mahlası Numan oğlu Hasan, İzmit
Rütbe
Alay, bölük
Mahall-i tevkîf Thatmyo
Üserâ karargâhındaki numara 2875
Paranın târih-i kabûlü 7-8-1333
Hangi vâsıta ile gönderildiği Salîb-i Ahmer
Hangi tarihde vâsıtaya te’diye 
edildiği

25 Agu[stos] 1917

Gönderen kimsenin adresi İzmit, Çepnide? karyesinde Numanoğlu Osman Efendi
Muhâsebece görülmüşdür
Makbuz Numarası 8709, havale târihi, 9 Agu[stos] 1917
Tedkîk olundu.

Kızılay Arşivi, No: 815-5



164

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

43 



165

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

Thatmyo’da esir bulunan Nebioğlu Hacı Hasan’a ödenen paranın makbuzu.
24 Eylül 1917

The receipt of the money paid to Haci Hasan son of Nebi, who was a prisoner in Thayet.
24 September 1917

وصل استالم النقود التي سلمت لحجي حسن نبي أوغلو المحتجز في ثاتميو.
24 سبتمبر 1917

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Üserâ Komisyonu
Numara: 7244

Kuruş Santim
Meblağ 100 (yüz)
Mu‘âdili 13 (on üç frank)

İsmi ve mahlası Nebioğlu Hacı Hasan, Adana
Rütbe
Alay, bölük
Mahall-i tevkîf Thatmyo
Üserâ karargâhındaki numara 6770
Paranın târih-i kabûlü 22-8-1333
Hangi vâsıta ile gönderildiği Salîb-i Ahmer
Hangi tarihde vâsıtaya te’diye 
edildiği

24 Sep[tember] 1917

Gönderen kimsenin adresi Adana, Debbağzade Ragıb Bey
Muhâsebece görülmüşdür
Makbuz Numarası 5091, Havale Tarihi: 13 Sep[tember]
Tedkîk olundu.

Kızılay Arşivi, No: 815-4
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Rusya’daki Osmanlı esirleri hakkında Şivesterler tarafından verilen konferansa dair Hilal-i Ah-
mer’in mütalaası Hâriciye Nezareti’nce incelenmiş olup bu tür konferanslarda gerçeklerin olduğu 
gibi anlatılması ve eğer sakınca görülür ise konferansın iptal olunmasının uygun olduğunun be-

lirtildiği.
10 Zilhicce 1335 / 27 Eylül 1333 / 27 Eylül 1917

The observation of the Ottoman Red Crescent, about the conference held with regards to the Ot-
toman prisoners held in Russia, has been analysed by the Ministry of Foreign Affairs, and it has 
been stated that it is crucial to narrate the truth the way it is and that it is permitted to cancel the 

conference if found risky.
10 September 1335 / 27 September 1333 / 27 September 1917

 إطالع وزارة الخارجية على دراسة قدمها الهالل األحمر حول مؤتمر الممرضات بشأن األسرى العثمانيين في روسيا،
 والتأكيد على ضرورة أن يعكس هذا النوع من المؤتمرات الحقائق كما هي وأنه سيكون من المالئم إلغاء المؤتمر في حال

وجود أي مآخذ عليه.
10 ذي الحجة 1335 /27 أيلول 1333 / 27 سبتمبر 1917

Bâb-ı Âli
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 199/102374

Hülâsa: Rusya’daki Üserâ-yı Osmâniyenin ma‘rûz bulundukları mu‘âmelât

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne

Sa‘âdetlü efendim,

Rusya’daki üserâmız hakkında Dârü’l-fünûn Konferans Salonu’nda Şivesterler tarafından 
vukū‘ bulan konferansa mütedâir 9 Eylül 917 tarihli tezkire-i behiyyeleri mütâla‘a-güzâr-ı senâ-
verî oldu. Üserâ-yı Osmâniyenin Rusya’da el-ân kavâ‘id-i insâniyeye muhâlif mu‘âmelâta ma‘rûz 
bulunmuş oldukları alınan ma‘lûmât-ı mevsûkadan müstebân olduğu cihetle üserâ-yı mezkûrenin 
umûmiyetle ıslâh-ı ahvâlini te’mîn için Rusya Hükûmeti nezdinde teşebbüsât-ı mü’essirede bulu-
nulduğu bir sırada ba‘zı âilelerin fazla endîşeye ilkā edilmemesi maksadıyla hakīkatin velev kıs-
men olsun söylenilmemesi hükûmet-i seniyyenin bu bâbdaki nokta-i nazarına mugāyir olmağla 
berâber teşebbüsât-ı mebhûsün-anhânın te’sîrine de nakīsa îrâs eylemesi melhûz bulunduğundan 
bu gibi konferanslarda hakāyık-ı ahvâli tamâmıyla meydâna koyacak sûretde beyanâtda bulu-
nulması ve bu husûsda mahzûr mütâla‘a olunur ise konferansdan sarf-ı nazar edilmesi îcâb ey-
lediğinden ol vechile icrâ-yı îcâbına himem-i vâlâları masrûf buyurulması mütemennâdır, irâde 
efendimindir.

Fî 10 Zilhicce sene [1]335 ve fî 27 Eylül sene [1]333
Hâriciye Nâzırı Nâmına

Müsteşar
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 282/267
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Eskişehir’de bulunan yabancı esirlere ülkelerinden gelen paraların dağılımını gösteren liste.
3 Ekim 1917

The lists that display the breakdown of the money, which came to the foreign prisoners of war in 
Eskisehir from their countries.

3 October 1917

الئحة تبين توزيع النقود المرسلة من دول األسرى األجانب في إسكي شهير عليهم.
3 أكتوبر 1917

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti 
Üserâ Komisyonu

Dikkat: Mürselün-ileyh her nüsha üzerine imzasını vaz eyleyecektir

 …… tarihinde

 …… Garnizonda bulunan üserâ-yı harbiyeye

Gönderilen mebâliğin …… nüsha üzerine müretteb tevziat cedveli

ESKİŞEHİR-3

Garnizon Defter  
Numarası

Mürselün-ileyh

Destinataire

Mürsel

Expediteur

Paranın mikdarı

Somme envoyee

Ptrs.

Mahall-i imza

SIGNATURE

Omar Mouhamed Khan son 
of Murad Khan

Agence interntle 21 
Juillet 1917

97.- 11008

Sher Baz son of Behavl Khan ” 97.- 11009
Sher Nur son of Gul Nur ” 97.- 11010

Wali Ullah son of Aximiddin ” 97.- 11011
Afi Khan son of Bahadur Ali 

Khan
” 97.- 11012

Akbar Khan ” 97.- 11013
Allahdad Khan son of Saida 

Khan
” 97.- 11014

Bostan Khan son of Imana 
Khan 

” 97.- 11015

Jamal Khan son of Sher Khan ” 97.- 11016
Khan Zaman of son Cadar 

Bux
” 97.- 11017

970.-

İşbu mebâliğ fi 3 Teşrin-i Evvel sene [13]33 tarihinde huzurumuzda tevzî‘ edilmiştir.
İ‘âşe Zabiti  Hesâb Me’mûru   Eskişehir Garnizon Kumandanı Mu‘âvini

Kızılay Arşivi, No: Kutu 822-57.3
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Ayastefanos Esir Garnizonu’nda bulunan İngiliz esirleri adına Flemenk Sefareti vasıtasıyla gelen 
ve memur vasıtasıyla gönderilen balyaların sahiplerine dağıtılarak alınacak makbuzların Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti’ne gönderilmesinin istendiği.
28 Ekim [19]17

The report that it is requested to allocate the materials sent to British prisoners in San Stefano 
through the agency of Dutch Embassy and to send the receipts of delivery to the Ottoman Red 

Crescent Society.
 28 October [19]17

 طلب توزيع الرزم المرسلة بواسطة السفارة الفلمنكية عبر موظف إلى األسرى البريطانيين في معسكر األسرى في
آياستيفانوس على أصحابها وإرسال إيصاالت االستالم إلى جمعية الهالل األحمر.

28 أكتوبر 17[19] 

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Üserâ Komisyonu
İstanbul

Ayastefanos Üserâ Garnizonu Kumandanlığına

Garnizonunuzda bulunan İngiliz üserâ-yı harbiye nâmına Flemenk Sefâreti’ne gelen 3 aded 
balya me’mûr-ı mahsûs ile 28/10/[19]17 tarihinde sevk edilmiş olduğundan ashâbına tevzî‘i ve 
akabinde alınacak melfûf ve üç nüsha üzerine müretteb makbûzların sür‘atle cem‘iyyetimize ir-
sâli mütemennâdır efendim. 

28/10/[19]17
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti

Üserâ Komisyonu
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 821/53
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Rusya’da bulunan Osmanlı esirlerinden Yüzbaşı Ayetullah Efendi’nin Manisa’da bulunan anne 
ve babası hakkında bir haber verilmesini istirham ettiği.

17 Kânûn-ı evvel 1333 / 17 Aralık 1917

The report that Captain Ayetullah Efendi, who was an Ottoman prisoner of war held in Russia, 
asked for information about his mother and father, who were residing in Manisa.

17 December 1333 / 17 December 1917

رجاء اليوزباشي آية هللا أفندي أحد األسرى العثمانيين في روسيا الحصول على معلومات حول والديه المقيمين في مانيسا.
17 كانون األول 1333 / 17 ديسمبر 1917

A Constantinouple

Dersaadet: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsinde Üserâ Komisyo-
nu’na verilecekdir.

11063 T.

17 Kânûn-ı evvel 1333.

Saruhan Mutasarrıfına

Muhterem Efendim

Bir buçuk seneden beri esîrim. Gönderdiğim yüzlerce mektûbların hiç birisinin cevâbı gel-
medi. Anlaşıldığına göre Türk esirlerinin mektûblarını Rus hükûmeti göndermiyor. Yalnız birkaç 
efendiye Hilâl-i Ahmer vâsıtasıyla birer danecik mektûb geldi. Allah aşkına olsun bu mâni‘i kal-
dırmağa lutûf buyurunuz ve şu kartda gösterilen adresden bendenizi bir defacık haberdâr ediniz 
efendim. 

Peder ve vâlidemin Adresi:

Manisa’da Kışla civârında Ağaçoluk Çeşmesi yanında Yüzbaşı Ayetullah Efendi’nin pede-
ri Receb Ağa!

Benim Adresim: Rusya’da Kostroma vilâyetinin Viteloga kasabasında üserâ-yı Osmâniye-
den Yüzbaşı Ayetullah Efendi.

Kızılay Arşivi, No: 933/100.1
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Harbiye Nezareti’ne bağlı olarak Üsera Muamelat Şubesi kurulmuş olup esirler hakkındaki mu-
melat hususunda Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin bu şube ile birlikte çalışmasının istendiği.

23 Aralık 1917

The report that it is requested from the Prisoners Documentation Branch, which was established 
under the governing body of the Ministry of War, to work with Ottoman Red Crescent Society on 

the issues surrounding the prisoners.
23 December 1917

 تأسيس »فرع معامالت األسرى« يتبع لوزارة الحربية وطلب عمل جمعية الهالل األحمر بالتنسيق مع هذا الفرع بخصوص
المعامالت المتعلقة بشؤون األسرى.

23 ديسمبر 1917

Harbiye Nezâreti
Tahrîrât Dairesi 
Tahrîrât Kalemi
Üserâ Mu‘âmelât 196

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne

Harbiye Nezâret-i Celîlesi’ne merbût olmak üzere ”Üserâ Mu‘âmelât Şu‘besi“ nâmıyla bir 
şu‘benin te’sîs kılındığı ve vazîfeye başladığı nezâret-i celîleden fî 17 Kânûn-ı evvel [13]33 tarih 
ve 43 numara ile cem‘iyyet-i muhteremelerine yazılmış olduğundan mu‘âmelâtın matlûbunda 
te’mîn-i cereyânı için cem‘iyyet-i muhteremelerinin üserâ mu‘âmelât şu‘besiyle teşrîk-i mesâ‘î 
etmek sûretiyle kıymetdâr mu‘âvenet-i aliyyelerinin bî-dirîğ ve sezâvâr buyurulması husûsuna 
masrûfî-i himem-i atûfîleri ma‘a’l-ihtirâm arz ve ricâ olunur.

Userâ Mu‘âmelât Şu‘besi
Müdürü

(İmza)
11285 T. Ba‘de’l-kayd numarasında hıfzı.

Münâsib cevâb verildi. Fî 23 Kânûn-ı evvel [1]917

Kızılay Arşivi, No: 923/80
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Danimarka murahhasa heyetinin Rus esirlerini ziyaretleri esnasında garnizona geldiklerinde ta-
leb ettikleri cedvellerle beraberlerinde gelen Muttalib Bey’in istediği mevcud cedvellerin takdim 
olunduğundan heyetin diğer garnizonlara gittiklerinde istedikleri cedvellerin verilmesi hususunda 

ilgililere emir verilmesinin istendiği.
30 Kânûn-ı sânî 1334 / 30 Ocak 1918

Since the tables, which were demanded by Denmark delegation during their visit to Russian pris-
oners in the garrison, were provided to them with the in-date tables demanded by Muttalib Bey, 
it is requested that the correspondences about providing the tables, they demanded when they 

visited other garrisons, shall be made.
30 January 1334 / 30 January 1918

 تقديم الجداول التي طلبها الوفد الدنماركي لدى حضوره المعسكر خالل زيارته األسرى الروس والجداول الموجودة التي طلبها
 مطالب بيك الذي قدم برفقة الوفد، وطلب توجيه أوامر للمعنيين بخصوص إعطاء الوفد الجداول التي يطلبها أثناء زيارته

المعسكرات األخرى.
30 كانون الثاني 1334 / 30 يناير 1918

Üserâ Garnizon Kumandanlığı
Aded: 138

Dersaadet Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi’ne

Danimarka heyet-i murahhasasının Rus üserâ-yı harbiyesini berây-ı ziyâret garnizona gel-
diklerinde taleb etdikleri cedâville berâberlerinde berâber gelen Muttalib Bey’in istediği mevcûd 
cedvelleri leffen takdîm kılındığından vusûllerinde gerek heyet-i murahhasaya ve gerekse Mutta-
lib Bey’e âid cedâvilin i‘tâsı husûsunda îcâb edenlere emir buyurulması ma‘rûzdur.

Fî 30 Kânûn-ı sânî sene [13]34
Ankara Üserâ Garnizon Kumandanı

Kaymakam
(imza)

Kızılay Arşivi, No: 880/1
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Babası tarafından şehit veya esir mi olduğu hususunda bilgi sorulan Dedenin Ali oğlu Mehmed 
isimli askerin Bakü’de Nargin adasında esir olduğu.

19 Şubat 1333 / 30 Ocak 1918

The report that Mehmed, who was son of Ali and for whom there was a request from his father to 
obtain information about his whereabouts, was held captive in Baku, Nargin Island.

19 February 1333 / 30 January 1918

تواجد المجند محمد بن ديدينين علي - الذي استفسر والده عما إذا كان قد استشهد أو وقع في األسر - أسيرا في جزيرة نارغين.
19 شباط 1333 / 30 يناير 1918

Selimiye Kışlasında Üçüncü Fırkaya mensûb Sekizinci Alay’ın Birinci Tabrunda İkinci 
Bölük’de Üçüncü Takımda Üçüncü Manga’da nefs-i Adapazarı Hacı Yusuf Sokağında Dedenin 
Ali oğlu Mehmed.

Liste Numarası: 425

Sıra Numarası: 20 

Rusya

Mehmed Ali 

Mezhebi,  sinni: 27

Memleketi: İzmit Hendek

Rütbesi: Nefer

Kıt‘ası: Piyâde 8. Alay

Mahall-i mevkūfiyet: Bakü civârında Nargin Adasında

12509.T

Bu mudur?
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Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyesi’ne

Melfûfen takdîm kılınan künye pusulası mahdûm-ı âcizîdir. Rusya ile i‘lân-ı harb akībinde 
Karadeniz tarîkiyle Ardahan muhârebesinde bulunduğu anlaşıldı ise de ol vakitden beri hayât ve 
memâtına dâir hiçbir ma‘lûmât alınamadığı cihetle merkūm esir mi yoksa şehîd mi olduğu me-
chûlümüz bulunduğundan keyfiyetin zâhire ihrâcına delâlet buyurulmak ve bu husûsdaki lutf-ı 
âlîlerinin külle-yevmin enzârında bulunduğum ma‘rûzdur. Bey efendim.

Fî 19 Şubat sene [1]333
Dedenin Ali

12509 numarada mukayyeddir. 

Bu mudur diye sorana yazıldı.

Kızılay Arşivi, No: 920/52
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Perm vilayetinin İrbit Esir Karargâhında mevcut bulunan Türk asker ve sivil esirlerin listesi.
28 Mart 1334 / 28 Mart 1918

The list displaying the names of the soldier and civilian Turkish prisoners of war held in Perm, 
Irbit detention camp.

28 March 1334 / 28 March 1918

الئحة بأسماء الجنود والمدنيين األتراك األسرى في معسكر إيربيت في والية بيرم.
28 آذار 1334 / 28 مارس 1918

Perm vilâyetinde İrbit Üserâ karargâhında mevcûd Türk Harb ve Sivil Üserâsının Esâmî-
sini muhtevî liste:
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Mollaoğullarından Osman 
b. İsmail

45 Trabzon Maçka Hozarı Topçu 17 3 7 Serça-
vuş

Sarıkamış 22 Kânûn-ı 
sânî [1]330 

Saraçoğullarından Mevlüd 
bin Ahmed

26 Sivas Aluçra Zile 28 Topçu 2 4 Serça-
vuş

” ”

Ahmed Paşaoğullarından 
Esad bin Mehmed

35 Erzurum Tortum Hargana? 84 piyade 3 9 Serça-
vuş

Tortum 1 Mayıs 
[1]331

Battaloğullarından 
İbrahim bin Ali

38 Sivas Merzifon Hacıhasan 
mahallesi

25 Süvâri 4 Çavuş Sarıkamış 22 Kânûn-ı 
sânî [1]330

Haliloğullarından Kurban 
bin Bekir

48 Erzurum Namervan Canik 28 Topçu 2 5 çavuş ” ”

Yazıcıoğullarından 
Mahmud bin Mevlüd

28 Trabzon Şiran Telme 86 Piyâ-
de

2 1 Çavuş ” ”

Topaloğullarından Receb 
b. Ahmed

36 Üsküdar Bartın Lazlar 7 Piyade 2 5 Çavuş Başkale 18 Temmuz 
sene 1331

Hacıkayaoğullarından 
Kaya bin Çeto

45 Van Ardıç Çiftler Nigar 
mahallesi

97 piyade 3 4 Çavuş Horum 28 Kânûn-ı 
sânî [1]330

Kamil Çelebi oğullarından 
Tahir bin Mehmed

29 Üsküdar Bartın Bakkal ma-
hallesinde

7 piyâde 2 5 Onbaşı Karakilise 26 Ağustos 
[1]331

Sarıoğullarından Mehmed 
bin Ali

30 ” Adapazarı Turnadere 8 piyâde 1 4 Onbaşı Ardahan 21 Kânûn-ı 
sânî [1]330

Pazar Ahmedoğullarından 
Abdurrahman bin 
Mehmed

28 ” Zonguldak Burunkaya 9 piyâde 3 12 On-
başı

Kop 28 Ağustos 
[1]331

Karahasanoğullarından 
Hasan bin Mehmed

35 Sivas Havza Hanlık 93 piyâde 2 3 onbaşı Sarıkamış 15 Kânûn-ı 
evvel [1]330
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Öksüzoğullarından Ali bin 
Ahmed

29 Trabzon Havza Ardase Beşir 
mahallesi

50 Piyâ-
de

1 1 Onbaşı ” 18 Kânûn-ı 
evvel [1]330

Muzooğullarından 
Abdullah bin Mehmed

30 Erzurum Pasin Keçesor 5 süvari 4 Nefer Kesmesor 12 Kânûn-ı 
Evvel [1]330

Kayaoğullarından Aziz 
bin Süleyman

37 ” Bayburd Danışman 51 piyâde 1 2 nefer Sarıkamış 22 Kânûn-ı 
evvel [1]330

Azmanlar oğullarından 
Süleyman bin Halil

26 Konya Çukur ma-
halle

2 jandar-
ma

2 2 nefer Deyr 25 Teşrîn-i 
evvel [1]330

Gülabioğullarından 
Dursun bin Mehmed

34 Erzurum Erzincan Mecidiye 29 topçu 3 8 nefer Sarıkamış 23 Kânûn-ı 
evvel [1]330

Karamollaoğullarından 
Yusuf bin Mehmed

34 Trabzon Sürmene Bigara 50 Piyâ-
de

3 2 nefer ” 18 Kânûn-ı 
evvel [1]330

Çavuşoğullarından Nebi 
Hüseyin

28 Erzurum Ersis Sarıgöl Üçüncü 
hudud 
bölüğü

Ardahan 21 Kânûn-ı 
evvel [1]330

Hasanoğullarından 
Ahmed bin Hasan

25 Sivas Zile İzris 52 piyâde 3 2 nefer Agoran 15 Haziran 
[1]331

Abbasoğullarından 
Süleyman bin Keki

30 Erzurum Kiğı Kaşık 82 piyâde 3 3 nefer Bardiz 28 Kânûn-ı 
sânî [1]330

Şeyhoğullarından Karaşit 
bin İsmail

45 Erzurum Bayburd Pulur 17 topçu 3 8 nefer Sarıkamış 22 Kânûn-ı 
sani [1]330

Sadooğullarından Sabri 
bin Sadık

32 Diyarbekir Karkın Yakuz 53 piyade 2 2 nefer Kotan 15 Kanun-ı 
sani [1]330

Sakaoğullarından Ömer 
bin Mehmed

49 Sivas Karahisar Uğurluca Karahisar 
Jandarma 

Taburu

Azab 15 Kânûn-ı 
sani [1]330

Ömeroğullarından 
Hüseyin bin Ömer

40 Van Havasor Harnik 23 topçu Cebel Pasin 15 Kanun-ı 
sani [1]330

İstanbulluoğullarından 
Mustafa bin İsmail

45 Trabzon Gümüş-
hane

Süvari 28 topçu 3 8 nefer Korniş 15 Kanun-ı 
sani [1]330

Boşnakoğullarından 
Kuran bin Mehmed

23 Erzurum Tortum Ekşisu 13 topçu 1 1 nefer Ekşisu  1 Mart 1331

Tangaoğllarından Mustafa 
bin Receb

30 Sivas Ladik Çiftlik 93 piyade 3 4 nefer Sarıkamış 22 Kânûn-ı 
evvel [1]330

Çobanoğullarından Sefer 
bin Mehmed

45 Trabzon Gümüş-
hane

Talış 85 piyade 2 1 nefer ” ”

Kadıoğullarından Yusuf 
Kadı

50 Erzurum Namervan Örcük 28 topçu 2 7 nefer ” ”

Hacıoğullarından Ahmed 
bin Mehmed

42 Trabzon Gümüş-
hane

Şive 50 is-
tihkâm 
bölüğü

” ”

Ayvazoğullarından Ali 
Osman bin İsmail

28 Trabzon Sürmene ” 99 Piya-
de

1 1 nefer ” ”
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Ragıb bin Yusuf 31 İstanbul Üsküdar Kısıklı Yakub Cemil beyin çetesin-
den çete zâbıtânından

Ardahan 21 Kânûn-ı 
evvel [1]330

Mahmudoğlu Halil 63 İstanbul Kasımpaşa Bahr-ı Ahmer vapuru üçüncü 
çarhcısı

Karadeniz 21 Teşrîn-i 
evvel [1]330

Mahmud oğlu Halil 58 İstanbul ” Midhatpaşa vapuru makineci Karadeniz 24 Teşrîn-i 
evvel [1]330

İsmail oğlu Yusuf 58 Trabzon Of Çıfarıksa Midhatpaşa vapuru maran-
gozu

” ”

Evvelce Yahudi Olup 
Sonra Müslüman Olan 
Mustafa bin Yusuf

23 İstanbul Hasköy Bezm-i Alem vapuru kahve-
cilerinden

” ”

Mehmed oğlu Ağa 69 Erzurum Pasin Zıgın Köy 
hocası

Zıgın 20 Teşrîn-i 
sânî [1]330

Mehmed oğlu Mehmed 55 Erzurum İbit Oron Oron 5 Nisan 
[1]331

Hüseyin oğlu Cafer 58 Erzurum Narman Canik Canik ”
İsmail oğlu Hamid 45 Erzurum Eleşkird Alakıç Toprakkale 7 Kânûn-ı 

evvel [1]330
Abuş oğlu Ahmed 50 Kars Oltu Kötik Oltu 15 Kânûn-ı 

evvel [1]330
Kasım oğlu Yakub 72 Trabzon Hacıkasım 

mahallesi
Kafkas 19 Teşrîn-i 

evvel [1]330
Tabîb Yüzbaşı Mustafa 
Hikmet Mehmed

27 Trabzon Akçaabad Galyonus 51 2 Sarıkamış 22 Kânûn-ı 
evvel [1]330

28 Mart 1334 İrbit

Osmanlı Ordusu Ellibirinci Alay İkinci Tabur Tabîb Yüzbaşısı Akçaabadlı Mustafa Hikmet

İrbit,

Prim vilâyeti

1 zâbit 7 nefer

Kânûn-ı sânî nihâyetlerinde Rus erkân-ı harbiyesine alınan ma‘lûmâtdan

En son ma‘lûmât cedveli merbûtdur. Kıdemli zâbit 51. Alay 2. Tabur Tabîb Yüzbaşı Mus-
tafa Hikmet Efendi’den

1 zâbit, 1 doktor 36 nefer, 6 sivil

28 Mart sene [1]334 mektûbundan.

Kızılay Arşivi, No: 562/2.1
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Haymana’nın Yıldızlı karyesinden olup Bağdad civarında esir düşen Zeynel oğlu Ahmed Çavuş’a 
annesi tarafından gönderilen mektup. 

28 Mart 1918 (Tahmini)

The letter that was sent to Captain Ahmed son of Zeynel, who was from Haymana and held captive 
near Baghdad, by his mother. 

28 March 1918 (Estimated)

رسالة من والدة أحمد تشاووش بن زينل الذي وقع أسيرا قرب بغداد وهو من قرية يلدزلي التابعة لهايمانا.
28 مارس 1918 (تقريبي)

****

Haymana’nın Yıldızlı karyesinden vâlideniz tarafından

****

Nazargâh-ı âlîlerine

Gözüm nûru çiğer köşem oğlum

Evvelâ üzerimize vâcibü’l-edâ olan tahiyyât-ı vefîremi takdîm ile vücûd-ı nâzikânenizle 
iftihâr etdiğimi ma‘a’l-memnûniye beyân eymeyi vecîbeden addederim. Sizin gibi milletine sâdık 
bir nev-civânı Cenâb-ı Hak dâima dû-cihânda meserretlere gark buyurmasını rûz [u] şeb istirhâm 
ederim. Oğlum merâk etmeyesiniz, vicdânınız her felaketden sizi kurtaracakdır. Hemen elverir ki 
Cenâb-ı Hakk’a sadakatiniz dâim olsun evlâdım. Fî 28 Mart sene [1]334 tarihli mürüvvetnâmeni-
zi ahz ile derece-i nihâyede memnûn kaldık. Bizi burada mütesellî edecek ancak mektûbunuzdur, 
eksik etmeyesiniz. Biz de her aldığımız mektûba cevab yazıyoruz. Bu tarafdan dayınız Gökmen 
Ağa ve Hüseyin Ağa ve mahdûmları ve hâne tarafları ve birâderiniz Arif Ağa ile hemşîreleri cüm-
lesi ayrıca ayrıca selâm ederler. Basri karyesinden amcan İbrahim Efendi ve mahdûmu Süleyman 
Ağa dahi ayrıca selâm ederler. Süleyman Ağa esâretden geldi, karyenizden dayın oğlu İbrahim 
Ağa köye geldi, mahsûs selâm eder. Samîmî arkadaşınız Hüseyin Hüsnü nâm kimesneye arz-ı 
ihtirâmla selâm ederiz. Basri karyesinden Hacı Kamil Ağa ve mahdûmu Mülâzim Osman Zeki 
Efendi dahi cümlenize arz-ı ihtirâmla selâm ederler. Basra’daki dayızâdeniz geldi, hassaten selâm 
eder. Soğulcalı’dan Hacı Haliloğlu Mevlüd Ağa ve Abdurrahman Ağa ve Suri’den Hüseyin Onba-
şı’ya Albazoğullarından Rıfat Ağa’ya Karakuyu’dan Hasan Efendi’ye, Karahamzalı’dan İzzet’in 
kardaşı Ömer Ağa’ya cümlenize cümlemiz selâm ederiz. Lütfen çeviriniz.

Basri karyesinden Kürtoğlu Mehmed’in oğlu Ahmed Ağa’ya ve Süleyman Hoca’nın oğlu 
Şeyh Mehmed Ağa’ya cümlemiz selâm ederiz. Kozağacı karyesinden Serçe Mehmed’in oğlu Yu-
suf Ağa’ya cümlemiz selâm ederiz ve akrabâları dahi cümlenize hâssaten selâm arz ederler. Bâkī 
cümlenizin sıhhati en büyük âmâlimizdir efendim. Oğlum, merâk edeceğiniz hiçbir şey yokdur. 
Hemen Cenâb-ı Hak ömrünüzü müzdâd ile an-karîbi’z-zamân dünyâ gözüyle görüşmek ve ko-
nuşmaklar nasîb ve müyesser eylesin, âmîn. İntihâ sevimli evlâdım. Bundan sonra yazacağınız 
mektûbları şu adrese yazarsınız evlâdım. Ankara şimendüfer hattı üzerinde Polatlı İstasyonu’nda 
Basri karyesinden Hatib İbrahim Efendi’ye diye yazarsınız. 
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Yeğeniniz Mehmed Efendi dahi selâm eder, birâderiniz Mustafa Ağa dahi arz-ı selâm eder 
ve hemşîrelerin dahi selâm eder.

****

Bağdad civârında

On birinci Üserâ Taburu’nun üçünü gurubunda on ikinci çadırda çadır çavuşu ve [49062] 
numarada mukayyed Haymana’nın Yıldızlı karyesinden Zeynel oğlu evlâdım Ahmed Çavuş’a 
arz-ı takdîm.

(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 1091/309-1, 2, 3
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Sina cephesinde İngilizler tarafından esir edildikleri düşünülen üç askerin akıbetinin sorulduğu 
Seydi Beşir 5. Bölük kumandanı Ali Rıza’dan gelen cevapta, bölükte bu isimde askerlerin olma-

dığının bildirildiği.
11 Mayıs 1334 / 11 Mayıs 1918

The status of the three soldiers, who were considered to be captured by the British on Sinai front, 
was asked to Ali Riza – the Commander of 5th Troop – in a letter, and in the response to this letter, 

it was stated that there was not any soldier with these names in this troop.
11 May 1334 / 11 May 1918

 االستفسار عن مصير 3 جنود يُعتقد أنهم سقطوا أسرى بيد اإلنكليز على جبهة سيناء، وجواب قائد الفيلق الخامس في سيدي
بشير علي رضا حول عدم وجود جنود بهذه األسماء ضمن فيلقه.

11 أيار 1334 / 11 مايو 1918

Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Muhteremesi’ne

11 Mayıs [1]334
Efendim

12 Mart [13]34 tarihli ve 12633, 12634, 12635, 12636 numaralı tahrîrât-ı resmiyeleri 
cevâbıdır. Mezkûr bölüğün bölük kumandanı bulunmak dolayısıyla bölüğümde bu isimde hiç-
bir efendi mevcûd olmadığı gibi burada da mezkûr isimde hiçbir efendiye tesâdüf edilemediği 
bi’t-tahkīk anlaşılmış olmağla bir sehiv netîcesi olarak yazılmak ihtimâli mevcûddır. Ona göre 
îfa-yı muktezâsı temenniyât-ı hâlisânemi takdîmle kesb-i fahr eylerim.

İskenderiye Seyyid Beşir Osmanlı üserâ zâbıtân karargâhında Kamp 3, 5/B pavyonunda 
161. Alay 2. Tabur 5. Bölük Kumandanı Jandarma mülâzim-i evveli 1398 numarada Ali Rıza

Hıfz, 

12633 T.

Poti Userâ Mu‘âmelât Şu‘besi 

Cevâben aynen gönderilmek ve bunlardan iki kişi hakkında evvelce cevâb verilmiş oldu-
ğundan şimdilik mu‘âmele, (İmza) 

Harbiye Nezâreti
Üserâ Mu‘âmelât Şu‘besi
Aded: 2509
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Galata Merkez Rıhtım Han
17/2/[1]334
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Üserâ Komisyonu’na

Sina cephesinde 20/21-12-[13]33 tarihinde gâib olan Yüz Altmış Birinci Alayın Beşinci 
Bölüğü’nden zâbit namzedi 18172 kayıd numaralı Kayserili Ahmed Hilmi ile Zabit vekîli 16613 
numaralı Yorgi 21215 numaralı Mehmed Şefik ve mezkûr alayın ikinci tabur ağırlık kumandanı 
zâbit vekîli 8811 numaralı Emrullah Efendiler İngilizler tarafından esir edildikleri maznûndur. 
Haklarında tahkîkât-ı mahsûsa icrâsıyla netîcesinin inbâ buyurulması takdîm-i hürmete vesîle 
ittihâz olunur efendim. 

(Mühür)
Ahmed Hilmi 12633

Yorgi 12634

Mehmed Şefik 12635

Emrullah 12636 numaralarda mukayyeddir.

Seydi Beşir’de mülâzim-i evvel 1398 numaralı Ali Rıza Malik Efendiyle 1335 numaralı 
İhtiyat Mülâzim-i sânîsi Ahmed Salim Efendiler’den soruldu.

Kızılay Arşivi, No: 920/134.1
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İngilizler tarafından esir edilerek Malta Adası’na götürülen Bozca Ada Müftüsü Mehmed Şerif’in 
esir değişiminden faydalanma talebi.

12 Eylül [1]918

The request of Mehmed Sherif, the Mufti of Tenedos who was held captive and taken to Malta, to 
benefit from the prisoner exchange agreement.

12 September [1]918

طلب مفتي جزيرة بوزجة محمد شريف الذي أسر على يد اإلنكليز وأرسل إلى جزيرة مالطا أن تشمله عملية تبادل األسرى.
12 سبتمبر  918[1]

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi’ne

Ma‘rûzat-ı dâ‘iyânemdir.

3 Haziran [1]334 senesinde Bozcaadası’ndan İngiliz hükûmet-i askeriyesi tarafından esîr 
edilerek Malta’ya sevk olundum. Binâenaleyh vukū‘ bulacak üserâ mübâdelesinde dâ‘îlerinin de 
bu şerâitden müstefîd olmaklığım için lâzım gelen mu‘âmelenin lutfen icrâsını istirhâm ederim. 
Ol bâbda irâde efendimindir.

12 Eylül [1]918
Malta Adası’nda Rükket Kamp’ta 2535 numarada

Bozca Ada Müftüsü Mehmed Şerif
Behcet Bey Efendi’ye takdîm

Kızılay Arşivi, No: 909/188.1
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54. Alay 3. Tabur 1. Bölük mümazim-i sanilerinden olup, Kostroma’da esir bulunan Ahmed’e ait 
bilgi kartı. 

18 Eylül 1918

The data card that belongs to Ahmed, who was one of the second lieutenants of the 1st Section in 
the 3rd Battalion of 54th Troop and held captive in Kostroma. 

18 September 1918

بطاقة بيانات أسير يدعى أحمد محتجز في كوستروما وهو مالزم ثاني بالفرقة األولى للطابور الثالث الفوج 45.
18 سبتمبر 1918

Camp de prisonniers de Guerre de

Esîr-i harbin İsmi: Ahmed
Babasının İsmi: Mustafa
Alayı: 54
Taburu: 3
Bölüğü: 1
Mangası: ---
Yaş veya tarih-i tevellüdü: 1309
Esîr-i harbin memleketi: Bağdad
Memleketinde âilesinin adresi: Bağdad Göknazar Mahallesinde üç numaralı hânede mukīm tekā‘üd 

yüzbaşılarından pederim Mustafa Ağa.
Hangi tarihde esîr olduğu: 1915, 1 Şubat 
Nerede esîr olduğu: Erzurum Kızılvank’da
El-yevm bulunduğu mahal: Kostroma vilayetine tâbi‘ Nerhate kasabasında
Esâret Numarası: 405271
Hasta mıdır, sıhhatte midir, yaralı 
mıdır:

Sıhhatteyim

Şimdiye kadar âilesinden kaç 
mektûb aldığı:

Hiç mektûb almadım

Kaç def‘a para aldığı: Salîb-i Ahmer’den verilen yirmi rubleden mâ‘adâ hiçbir tarafdan para 
almadım

Neye ihtiyâcı vardır: Paraya şidddetle ihtiyâc vardır
Âilesine bildireceği husûsât: Sıhhatte olduğu

54. Alay 3. Tabur 1. Bölük Mülâzim-i sânî 
Ahmed

Bağdad’da olduğundan yazılmadı. Fî 18 Eylül sene [13]34.

Kızılay Arşivi, No: 909/78
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Rusya’da Sibirya’nın Baykal civarında esir olan Bezm-i Alem Vapuru 4. Kaptanı Mehmed Ahya 
Hitayet’in babası tarafından verilen ve oğlu ile diğer esirlerin memlekete getirilmesine dair arzu-

hali.
6 Kânûn-ı evvel 1334 / 6 Aralık 1918

The petition, which was submitted by the father of Mehmed Ahya Hidayet who was the Fourth 
Captain of Bezm-i Alem Ferry and held captive in Siberia near Baykal Lake, with regards to tak-

ing him and other prisoners back to their hometowns.
6 December 1334 / 6 December 1918

 عريضة مقدمة من والد القبطان الرابع لسفينة بزمي عالم محمد أهيا هدايت المحتجز قرب بايكال في سيبيريا الروسية إلعادة
ابنه وباقي األسرى إلى ديارهم.

6 كانون األول 1334 / 6 ديسمبر 1918

Huzûr-ı Âlîlerine

Muhterem Beyim Efendim hazretleri!

Rus üserâsı peyderpey memleketlerine sevk ve i‘âde edilmekdedir. Bizim esîrlerin hâlâ 
Sibirya’nın tahammül fersâ olan muhtelif yerlerinde uryân ve aç bir hâlde bulunduklarına hiç şü-
bhem yokdur. Dört buçuk seneden beri evlâdım da Berezofka’da bulunuyor. Ancak beş altı ayda 
bir kere kendisinden bir kart alarak göz yaşlarıyla okuyoruz. Geçenlerde aldığım 30 Nisan 1918 
tarihli kartda kendilerinin bulundukları garnizona Rus eşkıyâsı hücûm ederek paralarını şekerle-
rini elbiselerini ve sâirlerini alıp zâten şimdiye kadar kuru tahta üstünde bin (kesik) aç ve bî-ilâç 
muhâfaza-i hayât edebilen bîçâre esirleri tehî-i dest bırakmışlardır. O kartı aldığım günden beri 
azab ve ıztırâb ve âh u enîn içinde yaşayoruz. Yukarıda arz ettiğim gibi Rus üserâsı memleketle-
rine i‘âde olunduğu ve bugün de bir Rus heyeti şehrimize gelmiş bulunduğu evrâk-ı havâdisde 
görüldüğü hâlde bizim esîrlerin İstanbul’a getirilmeleri hakkında Evrâk-ı Havâdis’de tevessül 
edilen teşebbüsâta dâir bir kelime bile görülmemekde olması bizi son derece yeis ve endîşeye dü-
şürmekdedir. Sibirya’nın havası hakkında uzun uzadıya yazmağa hâcet göremiyorum. Ma‘lûmu 
i‘lam kabīlinden olur. Lutfen ve mürüvveten sevgili Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti’mizin hükûmet-i 
seniyye nezdinde teşebbüsât-ı ciddiyede bulunmasını hâzır Rus heyeti İstanbul’da bulunduğu şu 
zamanda muvâfıkdır sanırım. Bunların ahvâlini bendenizden daha iyi siz takdîr buyurursunuz. 
Çok tasdî‘ ediyorum, tasavvurumu afv ediniz. Çünkü âilece yediğimiz zehir, giydiğimiz kefendir. 
Ma‘rûzâtımın her hâlde semerât-ı muktetifesine intirâr eyler arz-ı ta‘zîmât ederim efendim haz-
retleri.

Fî 6 Kânûn-ı evvel sene 1334/1918

Karadeniz’de bidâyet-i harbde gark edilen Bezm-i Âlem vapuru dördüncü kapudanı olup 
Sibirya’da Baykal civârında Berezofka’da esîr Mehmed Ahya Hidayet Kapudânın pederi Beyoğ-
lu’nda Ayaspaşa’da Saray arkasında 14 Numaralı hânede sâkin

(İmza)
Sûrete yazılması 31540 T. Fî 16 Kânûn-ı evvel sene [1]334.

Kızılay Arşivi, No: 922/113
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Sibirya’daki sürgün yerlerinden her türlü zorluğu göze alarak Rostof, Kirson ve Novorosık liman-
larına gelen Osmanlı esirlerinin buradaki durumu hakkında Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne gönderi-

len bir mektup.
11 Mart 1919

The letter, which was sent to Ottoman Red Crescent Society, with regards to the status of the Ot-
toman prisoners, who arrived at Rostov, Kherson and Novorossiysk harbours through all types of 

difficulty on their way from the detention colonies they were held in Siberia.
11 March 1919

 رسالة موجهة إلى جمعية الهالل األحمر حول وضع األسرى العثمانيين الذين قدموا من مناطق أسرهم في سيبيريا إلى موانئ
 روستوف وكيرسون ونوفوروسيك متحملين كافة أنواع المشاق والمصاعب.

11 مارس 1919

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyyesi’ne

Pek muhterem efendim hazretleri,

Geçen gün i‘âde buyurulan listeyi leffen ve i‘âdeten takdîm ediyorum. Tekrâr arz-ı şükrân-ı 
ferâvân ederim.

Mülâkât-ı ahîre esnâsında tafsîlen arz ve îzâh etmiş olduğum vechile birçok metâ‘ab ve 
mezâhimi göze alarak ve ba‘zen aylarca devâm eden yolculuk esnâsında her dürlü sefâlet ve 
mahrûmiyetlere katlanarak Sibirya’daki menfâlarından Rostof, Kirson ve Novorosık gibi cenûbî 
Rusya limanlarına firâren ilticâ eden üserâ-yı harbiye-i Osmâniye mezkûr limanlarda Osmanlı 
me’mûrîn-i şehbenderi bulunmamasından dolayı memleketlerine avdet edebilmek ümidiyle her 
on, onbeş günde bir vapur bulundukça beş on kişilik gurublar hâlinde Odesa’ya gelmekde ve sevk 
ve i‘âdelerini ve orada kaldıkları müddetçe ibâte ve i‘âşelerini şehbenderhânemizden bi-hakkın 
taleb etmekdedirler.

Fransız işgâl-i askerîsi tahtında bulunan Odesa’da eski çarlığın bakiyyeti’s-suyûfu olarak 
yalnız zâbıtândan mürekkeb bir idâre-i gayr-ı muntazama-i askeriye ile acz-i tâm içinde çırpınan 
bir belediye idâresinden başka bir idâre-i mülkiye bulunmadığından her memleketde olduğu gibi 
ale’l-ıtlâk üserâyı hıfz ve himâye edecek hiçbir teşkîlât-ı resmiye ve milliye mevcûd değildir.

Muhtelif memâlik-i ecnebiyeden Odesa’ya ilticâ eden ba‘zı Rus üserâyı mümkün mertebe 
sıyânet etmek üzere Rus erbâb-ı yesâr ve fütüvvetinin verdikleri i‘ânât-ı nakdiye ile ve Salîb-i 
Ahmer şu‘besi nâmı altında bir idâre-i husûsiye te’sîs ederek icrâ-yı âsâr-ı insâniyet ve şefkat 
eden muhterem bir Rus tabîbi ara sıra hedef olduğu ta‘rîzâta rağmen üserâ-yı Osmâniyeyi ve Rus 
esirlerden fark etmeyerek iyi kötü ibâte ve i‘âşeye bezl-i mezîd-i himmet ve gayret ediyorsa da 
vesâitinin cüz’iyyeti hasebiyle ciddî bir himâye ifâza edemiyor. Bi’t-tabi‘ üserâmız âdetâ aç ve 
sefîl bir hâl-i nümîdîde bulunuyor.

Üserâ-yı Osmaniyeye bakmak ve onları yurdlarına sevk ve i‘âde etmek vazîfesi esâsen 
Odesa’daki Osmanlı şehbenderliğine veyâhud Hükûmet-i Osmâniye’nin şimdiye kadar oraya 
i‘zâm etmiş olması lâzım gelen bir komisyona âid olmak îcâb ederken şimdiye kadar Hocabey’e 
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böyle bir heyet gönderilmemiş olduğu gibi şehbehderhâneye de şimdiye değin üserânın i‘âşe ve 
i‘âesine sarf edilmek üzere –bir ay mukaddem cem‘iyyet-i muhteremeleri tarafından mürsel on 
bin ruble’den mâ‘adâ hiçbir para gönderilmemişdir.

Ekmeğin kilosu iki yüz guruşa satılan bir şehirde on bin ruble ile hiçbir mu‘âvenet-i ciddiye 
îfâsı mümkün değildir. Bundan on iki gün mukaddem Odesa’dan müfârakatimde Odesa’da mül-
tecî yüz seksen kadar Osmanlı esîri mevcûd idi. Bundan seksen kadarını birlikde İstanbul’a getir-
dim. Diğer sekseni, Müslümanların hangi devlet teba‘asından olursa olsun İstanbul’a azîmetiçin 
pasaportları –iş‘âr-ı ahîre değin vize edilmemesi hakkında buradaki Fransız komiseri tarafından 
Odesa’da bulunan Fransız pasaport kalemine verilen emr-i telgrâfî üzerine ma‘a’t-te’essüf vapura 
irkâb edilememişdir. 

Rusya’nın sâlifü’z-zikr limanlarından vapur geldikçe Odesa’da mikdârı artmakda bulunan 
üserâ-yı Osmaniye’ye –sevklerine kadar kefâf-ı nefs derecesinde olsun bakılabilmek için oraya 
âcilen bir heyet-i mahsûsanın i‘zâmı ve ma‘a hâzâ heyetin muvâsalatına değin Başşehbenderha-
ne’yi idâreye me’mûr Kiyef heyet-i sefâreti kâtiblerinden Ali Muhtar Bey’e ilk vâsıta ile kırk bin 
rublenin irsâli ehem ve sâlifü’z-zikr vize i‘tâsı memnû‘iyetinin ref‘i zımnında buradaki Fransız 
Komiserliği nezdinde teşebbüsât-ı serî‘a icrâsı esbâbına tevessül kılınması keyfiyeti de aynı mer-
tebede elzem olduğunun arzı te’yîd-i me’ser-i ihtirâmkârîye vesîle ittihâz kılındı efendim hazret-
leri. 

Kiyef Sefiri
Ahmed

Heyet-i idâreye

Kırk bin Krensky Rublesinin serî‘an Odesa Başşehbenderliği’ne irsâli kararı alındı. 11 
Mart [1]919

(İmzalar)

Fransız Komiserliği nezdinde teşebbüsât icrâ olunacakdır.

Kızılay Arşivi, No: 645/96
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Rusya’da, Bolşeviklerin elinde olmayan bölgelerde bulunan esirlere yardım etmek amacıyla oluş-
turulan Şimal Salib-i Ahmer heyetinden Mösyö Şoolman’a, Osmanlı esirlerine de yardım etmesi 

amacıyla izin ve yeterli miktarda kinin ve kolera aşısı verilmesi.
25 Mart 1919

The report that Monsieur Shoolman, who was a member of the Red Cross Committee in Novaya 
Zemlya that was established with an effort to help the prisoners who were held in the areas which 
were not ruled by Bolsheviks in Russia, had been allowed to go to Siberia with an effort to help 

the prisoners with a sufficient amount of quinine and cholera vaccine.
25 March 1919

 إعطاء السيد شولمان أحد أعضاء وفد الصليب األحمر الشمالي الذي تأسس لمساعدة األسرى المحتجزين في المناطق غير
الواقعة تحت سيطرة البلشفيين في روسيا إذنا بمساعدة األسرى العثمانيين أيضا وعددا كافيا من الكينين ولقاحات الكوليرا.

25 مارس 1919

Riyâset-i Celîle’ye

Rusya’nın Bolşevikler elinde bulunan yerlerden mâ‘adâ aksâmında kalmış bulunan ittifâk-ı 
murabba‘ üserâsına mu‘âvenet etmek üzere İsveç Hânedân-ı Kralîsine mensûb Prens Şarl’ın 
taht-ı riyâsetinde Kopenhag’da İsveç Norveç ve Danimarka salîb-i ahmerlerinin iştirâkiyle te-
şekkül etmiş olan (Şimâl Salîb-i Ahmer) heyetinin murahhaslarından Mösyö Hakon dö Şoolman 
Terlistan ve Sibirya’daki esirlere mu‘âvenet etmek üzere birkaç güne kadar el-yevm bulunduğu 
şehrimizden azîmet etmek üzeredir. Müşârun-ileyh yedinde Almanya Hükûmeti’nin vermiş ol-
duğu bir i‘tibâr mektûbu bulunduğunu ve bununla lâzım geldikçe bankalardan para alacağını ve 
Osmanlı üserâsına para sarf etmek îcâb etdikçe bi’l-âhire evrâk-ı müsbitesini göstererek paranın 
i‘âdesini taleb etmek üzere sarfiyâtda bulunacağını ve yakın zamanda Türkistan ile Sibirya’da 
hüküm-fermâ olan sıtmaya karşı üserâya tevzî‘ edilmek üzere beş bin kişiye kifâyet edecek kadar 
kinin ile yine aynı mikdâr efrâda kifâyet edecek derecede kolera aşısının tedârikiyle kendisine 
tevdî‘ini beyân etmekdedir. Birkaç güne kadar azîmet edecek olan Mösyö dö Şoolman’a hemen 
cevâb verilmek üzere mevâdd-ı sâlifenin i‘tâ edilip edilemeyeceğinin iş‘ârına müsâ‘ade olunması 
bâbında emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 25 Mart sene [1]335.
Üserâ Şu‘besi Müdürü

(İmza)
Pek ziyâde muhtâc-ı mu‘âvenet olan üserâya sarf edilmek üzere yüz bin markı geçmemek 

şartıyla sarfiyât icrâsına ve kinin (…)lerinden yirmi kîle ile mikdâr-ı kâfî kolera aşısı verilmesi 
husûsunun da Sıhhiye Müdüriyet-i Umûmiyesi’ne izbârına karar verilmişdir.

Fî 25 Mart sene 1919

(İmzalar)

Kızılay Arşivi, No: 645/116
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Cenevre’de çıkan Lozan gazetesinin 22 Haziran 1917 tarihli nüshasında Kutülamare’de esir edi-
len İngiliz ve Hindlilere kötü muamele edildiği ve buna dayanak olarak da İsviçre Kızılhaç Ko-
misyonu raporu gösterildiğinden, gerekli tekzip yapılmak üzere komisyon raporunun gönderil-

mesinin istendiği.
 27 Ramazan [1]335 / 17 Temmuz [1]335 / 17 Temmuz 1919

The request for preparation and delivery of a commission report, which refutes the Lausanne 
Newspaper’s claim that is published on 22 June 1917 that British and Hindu prisoners of war 
were maltreated in Kut’ul-amare, since this claim was based on a report written by the Swiss Red 

Cross Commission.
27 Ramadan [1]335 / 17 July [1]335 / 17 July 1919

طلب إرسال تقرير لجنة الصليب األحمر السويسرية لنفي مزاعم أوردها عدد صحيفة لوزان الصادر بتاريخ 22 حزيران/
 يونيو 7191 في جنيف حول معاملة األسرى البريطانيين والهنود المحتجزين في كوت العمارة بشكل سيء وإسناد الصحفية

خبرها إلى التقرير المذكور.
27 رمضان 335 [1] / 17 تموز 335 [1] / 17 يوليو 1919

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 122/99334

Kûtü’l-amâre’de esîr edilen İngilizlerle Hindliler hakkında, leffi yokdur

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne

Sa‘âdetlü efendim,

Cenevre’de çıkan ”Gazet dö Lozan“’ın 22 Haziran [1]917 tarihli nüshasında ”Şark’da 
Muhârebe“ sernâmesi altında neşr edilen makâlede Kûtü’l-amâre’de esîr edilen İngilizlerle Hind-
liler hakkında sû-i mu‘âmele îkā‘ edildiği iddi‘â ve bu husûsda İsviçre Salîb-i Ahmer Komisyonu 
tarafından tanzîm olunan rapora istinâd olunmakda olduğundan mezkûr rapor cem‘iyyet-i aliyye-
lerinde mevcûd ise tedkīk ve iddi‘â-yı mezkûr tekzîb olunmak üzere bir nüshasının taraf-ı âcizîye 
irsâl buyurulması mütemennâdır, irâde efendimindir.

Fî 27 Ramazan sene [1]335 ve fî 17 Temmuz sene [1]335
Hâriciye Nâzırı Nâmına

Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesini İdâreye Me’mûr
Süferâ-yı Osmâniye’den 

Ahmed Mecdî

Kızılay Arşivi, No: 282/211
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Sibirya’da bulunan Osmanlı esirlerinin Japonya Hükümeti tarafından getirilmeleri için İngiltere 
Fevkalade Komiserliği aracılığıyla 240.000 liranın Japonya Hükümetine gönderildiği.

29 Teşrîn-i sânî 1335 / 29 Kasım 1919

The report that 240.000 liras had been sent to Japanese Government, via the British High Com-
mission, for bringing Ottoman prisoners of war in Siberia back through the agency of Japanese 

Government.
29 November 1335 / 29 November 1919

 إرسال مبلغ 042 ألف ليرة إلى الحكومة اليابانية عبر المفوضية البريطانية السامية كي تتولى إعادة األسرى العثمانيين
المحتجزين في سيبيريا إلى بلدهم.

29 تشرين الثاني 1335 / 29 نوفمبر 1919

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Üserâ Komisyonu
19202/386

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne

Sa‘âdetlü efendim hazretleri,

Sibirya’da bulunan üserâ-yı Osmâniyenin Japonya hükûmeti ma‘rifetiyle celbi için masâ-
rıf-ı vâkı‘alarına sarf olunmak üzere Harbiye Nezâret-i celîlesinin tahsîsât-ı mahsûsasına mahsû-
ben iki yüz kırk bin lira İngiltere Fevkalâde Komiserliği’ne gönderilmiş ve meblağ-ı mezbûrun 
Japonya hükûmetine irsâli iltimâs olunmuşdur. Zikr olunan üserâmızın cem‘ etdirilerek memâ-
lik-i Osmâniye’ye gönderilmesi husûsunda Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer Heyeti’nin inzimâm-ı 
mu‘âvenetinin Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti’nce te’mîni husûl-i maksada hâdim olacakdır. Üserânın 
i‘âdesi hakkında mezkûr Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer Cemiyeti Komitesi tarafından Paris Kon-
feransı’na gönderilip hükûmet-i seniyyeye li-ecli’t-teblîğ komiteden Bern Sefâret-i seniyyesine 
irsâl ve oradan bâ-tahrîrât isbâl olunan mektûbun sûreti leffen tesyîr kılındı. Bir sûreti de Harbiye 
Nezâret-i Celîlesi’ne teblîğ olundu. Emr ve irâde efendim hazretlerinindir.

Fî 29 Teşrîn-i sânî sene [1]335.
Üserâ Komisyonu Reisi 
Süferâ-yı Osmâniyeden

(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 196/4
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Osmanlı harp esirlerinin iaşe ve memleketlerine iade olunabilmesi amacıyla Viyana İsviçre Sefa-
reti’nden istenen paranın gönderileceği.

21 Şa‘ban [1]338 / 11 Mayıs 1336 / 11 Mayıs 1920

The report that the money, which was demanded from the Swiss Embassy for catering the Otto-
man prisoners of war and transporting them back to their hometowns, will be sent.

21 May [1]338 / 11 May 1336 / 11 May 1920

 اعتزام إرسال المبالغ المطلوبة من سفارة فيينا في سويسرا لتغطية نفقات اإلعاشة ألسرى الحرب العثمانيين وإعادتهم إلى
بالدهم.

12 شعبان 338[1] / 11 أيار 1336 / 11 مايو 1920

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded. 22014/118

Viyana’daki İsviçre Sefâreti’ne meblağ irsâli, müsta‘cel

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne

Viyana’daki Şehbenderhânemize tahsîs edilen mebâliğ sarf edilmiş olduğundan Osmanlı 
üserâ-yı harbiyesi i‘âşe ve memleketlerine iâde olunabilmek üzere cem‘iyyet-i aliyyelerince iki 
yüz bin frankın derhal irsâli Viyana’daki İsviçre Sefâreti’nden ricâ edildiği Bern Sefâret-i Seniy-
yesi maslahatgüzârlığından iş‘âr kılınmakla îcâb-ı hâlin âcilen icrâsına himmet olunması siyâkın-
da tezkire-i mücî terkîm olundu.

Fî 13 Şa‘ban sene [1]338 ve fî 3 Mayıs [1]336
Hâriciye Nâzırı Nâmına

Müşteşâr
(İmza)
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Mektûbî Kalemi
22142/127

Hülâsa: Üserâ-yı Harbiye-i Osmaniye İ‘âde Masârıfı hakkında

Sa‘âdetlü efendim

3 Mayıs sene [1]336 tarihli ve 118 numaralı tezkireye zeyldir. Osmanlı üserâ-yı harbiyesi 
i‘âşe ve memleketlerine i‘âde olunabilmek üzere Cem‘iyyet-i aliyyelerince irsâl olunması Viya-
na’daki İsviçre Sefâreti’nden ricâ olunan mebâliğe dâir Bern Sefâret-i Seniyyesi Maslahatgüzar-
lığı’ndan alınmış olan telgrafnâmenin sûreti dahi leffen tesyîr kılındı.

Fî 21 Şa‘ban sene [1]338 ve fî 11 Mayıs sene [1]336.
Hâriciye Nâzırı nâmına Müşteşâr

(İmza)
Melfûf telgrafnâme sûreti ile Avusturya’daki üserâ-yı Osmâniye’nin i‘âşe ve memleketleri-

ne i‘âdesi için taleb edilen iki yüz bin kronun irsâli karârgîr oldu. Fî 12 minh.

Kızılay Arşivi, No: 645/303.2
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Viladivostok’da esir bulunan Ahmed bin Mehmed’in ailesinden haber almak maksadıyla Dersaa-
det Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne gönderdiği mektup. 

25 Aralık 1920

The letter, which was sent by Ahmed bin Mehmed who was held captive in Vladivostok to the 
Ottoman Red Crescent Society in Istanbul, with an effort to obtain information about his family. 

25 December 1920

 رسالة األسير أحمد بن محمد المحتجز في فالديفوستوك إلى جمعية الهالل األحمر العثماني في در سعادت  والتي يطلب فيها
الحصول على معلومات حول عائلته.

26 ديسمبر 1920

43169 T
Türkei
Kazâya fî 27 Şubat sene [1]338

Dersaadet Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Üserâ Komisyonu Riyâset-i Aliyyesi’ne 
Takdîm 

Konstantnopel

Provaya-Raçka
25 Kânûn-ı evvel [1]336

Huzûr-ı Sâmîlerine

Muhterem efendim!

İnsâniyete ve dolayısıyla biz esîrlere senelerden beri olan hizmet ve mu‘âvenetleriniz bizim 
için unutulmaz pek büyük hizmetlerdendir. Herkese başka başka sûretle birer hizmetiniz sebkat 
etdi. Birçoklarına âilesinden ebeveyninden sevindirecek sıhhat haberler verdiniz ve onları her 
dürlü merâklardan kurtardınız. Birkaç seneden beri bendeniz de âilemin hayât ve memâtına dâir 
hiçbir haber alamadım. Merâkdayım. Lutfen âtîdeki adresle âileme mürâca‘at ederek keyfiyeti 
onlara bildirmenizi ve sıhhat haberlerini müş‘ir bir mektûb göndermenizi istirhâm eylerim. 

Âilemin adresi: Sivas vilâyetine tâbi‘ Karahisâr-ı şarkî sancağında Mes‘udiye kazâsının 
Kikoş karyesinde Palalıoğullarından Ahmed b. Mehmed.

El-yevm esâretde bulunduğum adres: Viladi Rostok’da Pravaya Raçka’da Japon Laker’in-
de 437 numaralı Ahmed bin Mehmed diye tahrîr buyurunuz.

Kızılay Arşivi, No: 1091/181
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Fransız Suriye Fevkalade Komiseri General Gouraud’nun İstanbul Fransız İşgal Kuvvetleri Ku-
mandanlığına gönderdiği yazıda, Antep ve Haleb’de bulunan Türk askerlerinin yemek ve barınma 

açısından Fransız askerleriyle aynı şartlarda bulunduklarını bildirdiği.
2 Haziran 1921

In the letter sent to the Istanbul French Occupation Forces Commandership by the French High 
Commissioner General Gouraud, it was stated that Turkish and French soldiers have the same 

conditions in terms of food and accommodation.
2 June 1921

 إشارة المفوض السامي الفرنسي في سورية الجنرال غورور في خطاب وجهه إلى قيادة قوات االحتالل الفرنسي في إسطنبول
إلى أن الجنود األتراك في غازي عنتاب وحلب يتمتعون بنفس وضع الجنود الفرنسيين من حيث المأكل والمسكن.

2 يونيو 1921

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmiyesi
Aded:

Fransız Suriye Fevkalâde Komiseri ve Şark Ordusu Kumandanı General Gouraud’dan 
İstanbul Fransız Kuvâ-yı İşgâliye Kumandanlığına mevrûd 2 Haziran 1921 tarih ve 308 /K nu-

maralı tahrîrâtın tercümesidir.

Müte‘addid def‘alar Ankara hükûmeti İstanbul’daki Hilâl-i Ahmer vâsıtasıyla Kilikya, 
Ayıntab ve Haleb garnizonlarında bulunan Türk üserâsının sû-i mu‘âmeleye ma‘ruz kaldıklarına 
ve kendilerine ma‘aş ve mikdâr-ı kâfî gıda verilmediğine dâir şikâyâtda bulundu.

Bu protesto üzerine piyâde fırkaları tarafından verilen (kontrandda) Türk esirlerinin bey-
ne’l-milel kavâ‘ide tevfîkan mu‘âmeleye mazhar oldukları ve Ankara tarafından vâkı‘ olan isnâ-
dâtı muhıkk gösterecek hiçbir sebeb mevcûd olmadığı kanâ‘at-i tâmmesini bahş edecek mâhiyet-
dedir.

Adana vilâyeti için üserânın ta‘yîn-i hüviyetleri zımnında müteşekkil bir heyete me’mûr 
edilmiş olan Türk Miralayı İlhami Bey me’mûriyetinden avdetinde kendiliğinden vermiş olub da 
evvelce gönderilen mektûbu bu hususda kıymetli bir tesâdüf teşkîl eder.

Piyâde İkinci Fırka’ya gelince, General Lamot Ayıntab ve Haleb’de bulunan Türk üserâsı-
na insânî mu‘âmele edildikden mâ‘adâ Fransız askerlerine verilen yemekden i‘tâ olunduğunu ve 
Fransız askerlerinin sâkin oldukları şerâit tahtında iskân edildiklerini bildiriyor.

Zâbıtân, nizâmâtımızda gösterilen esâret ma‘âşını muntazaman alıyorlar.
İmza

Gouraud
İşbu tercümenin aslına mutabık olduğu tasdîk olunur.
16 Haziran sene [1]337

Hilâl-i Ahmer Tahrîrât Kâtibi
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 196/178.4
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Osmanlı esirleri ile ilgili Fransız Suriye Fevkalade Komiseri ve Şark Ordusu Kumandanı General 
Gouraud’dan gelen tahrirat tercümelerinin Hilâl-i Ahmer Cemiyeti vasıtasıyla Ankara’ya gönde-

rildiği.
18 Haziran 1337 / 18 Haziran 1921

The report that the incoming translations of correspondence, which were about the Ottoman pris-
oners and written by French Syria High Commissioner and Commander of East Army General 

Gouraud, were sent to Ankara through the agency of Ottoman Red Crescent Society.
18 June 1337 / 18 June 1921

 إرسال ترجمة الخطابات الواردة من المفوض السامي الفرنسي في سورية وقائد جيش المشرق الجنرال غورو حول األسرى
العثمانيين إلى أنقرة عبر جمعية الهالل األحمر.

18 حزيران 1337 / 18 يونيو 1921

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Üserâ Komisyonu
Numara: 43352

Ankara’da Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı Cânib-i Alîsi’ne

6 Haziran sene [1]337 tarihli ve 43352 numaralı tahrîrata zeyldir.

Fransızlar elinde bulunan üserâmıza yapılan mu‘âmelât hakkındaki teşebbüsümüz üzerine 
Fransız Suriye Fevkalâde Komiseri ve Şark Ordusu Kumandanı General Gouraud’dan İstanbul 
Fransız Kuvâ-yı İşgâliye Kumandanlığı’na gönderilen ve cem‘iyyetimize tevdî‘ edilen tahrîrâtla 
merbûtâtının birer kıt‘a sûret-i mütercimeleri leffen irsâl kılınmağla lutfen bunların îcâb eden 
makāma takdîmine tavassutları ricâ ve te’yîd-i ihtirâm olunur efendim.

Fî 18 Haziran sene [1]337
Hilâl-i Ahmer Reis-i Sânîsi

(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 196/178
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Yunanlıların İzmir vilâyetinde bulunan Türk tabiplerini tel örgüler içine koyarak harp esiri mua-
melesi yaptıklarından bu durumun Cenevre Kızılhaçı nezdinde protesto edilmesi.

14 Temmuz 1337 / 14 Temmuz 1921

The report that Greeks treated Turkish doctors in Izmir as if they were prisoners since they put 
them in an area fenced by wire, and that this situation should be protested before the Geneva Red 

Cross.
14 July 1337 / 14 July 1921

 االحتجاج لدى الصليب األحمر في جنيف على قيام اليونانيين بوضع األطباء األتراك في والية إزمير داخل ِشباك ومعاملتهم
 معاملة أسرى الحرب.

14 تموز 1337 / 14 يوليو 1921

Büyük Millet Meclisi
Umûr-ı Hâriciye Vekâleti
1974

Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı’na

Mevsûk bir menba‘dan vâkı‘ olan istihbâra nazaran Yunanîlerin İzmir vilâyetinde bulun-
makda olan Türk tabîblerinin kâffesini İzmir’de tel örgüler derûnuna vaz‘ ile esîr-i harb olarak 
bulundurdukları anlaşılmışdır. Bi’l-cümle kavâ‘id-i hukūkiye ve insâniyeye mugāyir olan bu ha-
reketin Cenevre Salîb-i Ahmer nezdinde şiddetle protesto edilerek tahliyeleri esbâbının istikmâli 
ve netîceden ma‘lûmât i‘tâsı ricâ olunur efendim.

Fî 14 Temmuz sene [13]37
Hâriciye Vekîli Nâmına

Müşteşâr

Merkez-i umûmî’ye telgraf keşîdesi, 20/7/[13]37

Merkez-i umûmî’ye şifre ile keşîde edildi. 20/7/[13]37 (İmza)

Kızılay Arşivi, No: 1156/5
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Yunanistan’daki Osmanlı esirleri hakkında Flemenk Atina Sefareti tarafından hazırlanan raporun 
İstanbul Flemenk Sefareti vasıtasıyla takdim olunduğu.

9 Zilhicce [1]339 / 14 Ağustos [1]337 / 14 Agustos 1921

The fact that the report, which was prepared by the Dutch Athens Embassy, about the Ottoman 
prisoners in Greece was presented through the agency of Istanbul Dutch Embassy.

9 August [1]339 / 14 August [1]337 / 14 August 1921

تقديم تقرير السفارة الفلمنكية في أثينا حول األسرى العثمانيين في اليونان عبر السفارة الفلمنكية في إسطنبول.
9 ذي الحجة 339 [1] / 14 آب 337 [1] / 14 أغسطس 1921

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 29563/139

Hülâsa: Yunanistan’daki üserâ-yı Osmâniyenin hâl-i esef-iştimâli hakkında 
Melfûf: 1

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesi’ne

Sa‘âdetlü efendim,

Yunanistan’daki üserâ-yı Osmâniyenin ahvâl-i esef-iştimâli hakkında vukū‘ bulan mürâ-
ca‘at üzerine Cenevre Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer Merkezi’nden Flemenk Atina Sefâreti’ne 
keşîde edilen telgrafa cevâben sefâret-i müşârunileyhâ tarafından gönderilen rapor sûreti Dersa-
adet Flemenk Sefâreti cânibinden nezâret-i senâverîye tevdî‘ olunmağla bir sûret-i mütercimesi 
leffen tesyâr kılındı, irâde efendimindir.

Fî 9 Zilhicce sene [1]339 ve fî 14 Ağustos sene [1]337
Hâriciye Nâzırı Nâmına

Müşteşâr
Şevki

Kızılay Arşivi, No: 194a/86
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Birinci Dünya harbi zarfında muhtelif yerlerde bulunan Osmanlı esirleri ile talebelere verilmek 
üzere Hilal-i Ahmer veznesine teslim edilmiş ve dağıtılmış olan paralar için makbuz isteniyorsa 

da bu paralara ait kesin hesap cetvelinden başka bir vesika takdimine imkân olmadığı.
10 Eylül 1337 / 10 Eylül 1921

The report that it is impossible to provide any record other than the final account statements if a 
receipt of delivery is requested for the money handed over to the Ottoman Red Crescent Society 
Pay-Office in the name of the Ottoman prisoners and students who were located in different plac-

es during the First World War.
10 September 1337 / 10 September 1921

 عدم إمكانية تقديم أي وثائق أخرى بخالف جداول الحسابات النهائية حول النقود التي ُسلمت لخزينة الهالل األحمر لصالح
 الطلبة واألسرى العثمانيين في مختلف المناطق خالل الحرب العالمية األولى وتم توزيعها عليهم حتى وإن طُلب تسليم

إيصاالت تلك المبالغ.
10 أيلول 1337 / 10 سبتمبر 1921

Mâliye Nezâreti
Vezne-i Umûmî Müdüriyeti: 
Aded:
Umûmî 875
Husûsî: 84

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi’ne

Memâlik-i muhtelifede bulunan üserâ-yı Osmaniyeye cem‘iyyet-i muhteremeleri vâsıta-
sıyla irsâl edilmiş olan mebâliğin ashâbına ne sûretle tesviye etdirilmiş olduğunun ve te’diyâta 
tavassut eden zât veya müesseseden paranın ashâbına tesviye olunduğuna dâir ne gibi bir vesî-
ka alınmış olduğunun hazînece bilinmesine lüzûm görüldüğünden keyfiyetin iş‘ârı ile beraber 
te’diyât-ı vâkı‘a mukābilinde alınmış olan vesâikin asıllarının veya sûret-i musaddakalarının irsâ-
li mümkün olup olmadığının inbâsı ricâsıyla te’yîd-i ihtirâm olunur efendim.

Fî 25 Ağustos sene [1]337.
Mâliye Nâzırı Nâmına

Vezne-i umûmî Müdürü
(İmza)
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25 Ağustos [1]337, 229/557 Vezne-i Umûmîye Dair

Ale’l-umûm üserâya mı yoksa yalnız me’mûrîn-i mülkiyeye gönderilen paraları mı soru-
yorsunuz.

Maliye Nezâreti
Vezne-i Umûmî Müdüriyeti
Aded: 
Umûmî: 925
Husûsî: 87

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi’ne

25 Ağustos sene [13]37 tarihli ve 557/229 numaralı tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır. Mütekad-
dem tezkire ile taleb olunan îzâhât harb-i umûmî zarfında mahâll-i muhtelifede bulunan üserâ ve 
taleb-i Osmâniyeye li-ecli’l-irsâl cem‘iyyet-i muhteremeleri veznesine teslîm kılınmış bulunan 
mebâliğe âid olmağla cevâbının tesrî‘i ricâsıyla arz-ı ihtirâm olunur efendim.

Maliye Nazırı Nâmına
Vezne-i Umûmî Müdürü

(İmza)

Bu bâbda der-dest-i ta‘zîm ve irsâl bulunan bir hesâb-ı kat‘î cedvelinden başka bir gûnâ 
vesîka istihsâline imkân olmadığı cevâben bildirilmiş olmağla hıfz. Fî 10 Eylül sene [1]337.

Muhâsebeci 
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 1141/167



230

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

68 



231

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

İngilizlere esir düşen askerlerin pek çoğunun yanlış tedavi ve sağlıksız ortam yüzünden kör olarak 
geldikleri ve İzmir’e gelen esir kafilelerinin muhtelif unsurlardan mürekkeb bir heyete muayene 

ettirilerek elde edilen raporun Erkan-ı Harbiye’ce neşredilen bir kitaba derc edildiği.
17 Eylül  [13]37 / 17 Eylül 1921

The report that many of the prisoners, who were held captive by British forces, were coming back 
blind due to malpractice and unhealthy conditions; and that the groups of prisoners, which were 
coming to Izmir, were examined by a committee and the report of these examinations were incor-

porated into a book that was published by the Imperial Military Staff College.
17 September [13]37 / 17 September 1921

 عودة معظم الجنود الذين سقطوا أسرى بيد البريطانيين فاقدي البصر بسبب العالج الخاطئ وظروف االعتقال غير الصحية
 وعرض قوافل األسرى التي تصل إزمير على هيئة تضم عناصر مختلفة للمعاينة وإدراج تقرير الهيئة في كتاب نشرته

األركان الحربية.
17 أيلول 37[13] / 17 سبتمبر 1921

Müdâfa‘a-i Milliye Vekâleti
Sıhhiye Dairesi
Şu‘be: 1357/7764

Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı’na

Sa‘âdetlü efendim hazretleri

626 ve 10-8-[13]37 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır.

İngiliz eline esir düşen efrâd-ı askeriyeden pek çoğunun sû-i tedâvî ve hıfzı’s-sıhhasızlık 
yüzünden kör olarak avdet etdikleri İstanbul’da Sıhhiye Dairesi’nde bulunduğu sırada nazar-ı 
dikkati celb etmiş ve bunun mahzâ ihmâl ve sû-i tedâvi netîcesi olduğu İzmir’e gelen birkaç kâfile 
üserânın muhtelif anâsırdan mürekkeb heyet-i sıhhiyeye mu‘âyene etdirilerek rapor istihsâl edilip 
erkân-ı harbiye-i umûmiyece neşr edilen bir kitâba derc etdirilmişdi. Binâenaleyh İstanbul Sıh-
hiye Dairesi ve Erkân-ı Harbiye-i Umûmiyesi’nde bu husûsda kâfî edille ve vesâik mevcûddur. 
Bu def‘a tezkire-i aliyyeleriyle suâl buyurulan mevâddın merkez-i umûmî mutasarrıfıyla İstanbul 
Sıhhiye Dairesi’nden isti‘lamı daha münâsib olacağı ma‘ruzdur, efendim.

Fî 17 Eylül sene [13]37
Sıhhiye Dâiresi Reisi

Miralay 
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 195/26
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Rusya’nın Viladi Vostok şehrinden gemiye binerek Pire’ye gelmiş olan Türk esirlerden İhtiyaz 
Mülazımı Edhem Tahir Bey’in esirlerin perişan durumunu anlatan mektubu.

22 Eylül 1921

The letter written by Lieutenant Edhem Tahir Bey, who was one of the prisoners that came to 
Piraeus from Vladivostok Russia on board the ship, describing the miserable conditions of the 

prisoners.
22 September 1921

 رسالة مالزم االحتياط أدهم طاهر بيك أحد األسرى األتراك الذين قدموا بحرا من مدينة فيالدي فوستوك الروسية إلى بيري
حول الوضع المتردي لألسرى.

22 أيلول 1921

Pire Heymeymaro

22-9-921

Efendim!

23 Şubat’da Viladi Vostok’dan hareketimizden bugüne kadar gemi hayâtı bizi nasıl müşkil 
mevki‘de bırakmışsa eminim ki muhterem cem‘iyetiniz de aynı müşkilata ma‘rûz kaldınız. Fa‘â-
liyet-i mütemâdiyenizi her zaman takdîr etdiğimiz hâlde bütün mürâca‘at kapılarının mesdûdiye-
tinden dolayı sesimizi işitdirecek makāmı ancak İstanbul’da, daha doğrusu muhterem cem‘iyeti-
nizde buluyor ve tasdîmâtı dâimâ oraya yapıyoruz.

Reis bey! Heymeymaro felâketzedelerinden 400 ma‘lûlîn ile ona karîb Türk doktoru da 
sevk edilmişdi. Gemimizde bulunan Japon doktorunun her vakit mesleğinden izhâr-ı acz yollu 
sözleri bizi endişeye sevk etmişdi.

Evet! Bu doktor ki mektebden neş’etinden i‘tibâren sıhhiye dâiresinde kitâbetle iştigâl etti-
ğini, doktorlukla meşgûl olmadığını, dolayısıyla mesleğinin biraz (!) yabancısı bulunduğunu her 
zaman söylüyordu.

Esâsen doktorlarda mevcûd nezâket ve hüsn-i mu‘âmele hâssalarının adem-i mevcûdiyeti, 
şüpheleri takviye etti. Ufak bir çıban için sterilize edilmemiş neşter ve pensin isti‘mâli yüzünden 
haftalarca tedavisi için doktora gitmek mecbûriyeti vardır. Küçük bir yaradan bir askerin eli kang-
ren oldu ve ihtimâl ki şu dakikada Yunan askerî hastahânesinde kesildi.

Bir yüzbaşının ayağındaki küçük bir kesikden ayağının her tarafı cılk yara oldu ve mosmor 
kesildi. Bu yüzbaşı da büyük bir tehlike devresi geçiriyor.

Bizim gördüğümüz doktorlardan istediğimiz, bir yaraya sürülen âlât-ı cerrâhiyeden biri 
iyice temizlenmeden diğer bir yaraya sürülmez. Fakat bu usûl bizim doktora göre değil.

Vizite zamanı gayr-ı mu‘ayyendir. Ba‘zen de kimsenin haberi olmaksızın vizite biter ve 
doktor da atına dilberlerine koşar. Haftada bir iki gün de mu‘âyene olmaz. Sıhhiyeler ma‘lûlîn ile 
gitdiklerinden yenileri sargı sarmakdan âcizdirler.
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Kolumdaki ufak bir çıban için iki gün evvel doktora gittim. hemen neşteri eline aldı, ehem-
miyetsiz bir çıban, kendisinden rica etdim, mümkünse yarmadan tedavi edilir mi dedim. Japonca 
mırıldanarak koğdu. Beş on saniye iskemleden kalkmadım ve madem ki fennen yarılması lazım, 
pek a‘lâ kesiniz, affedersiniz dedim. Bu tarziyeye mukābil yine koğdu, ben de lazım gelen cevâbı 
vererek soğanla, evet! Kurûn-ı ûlâ ve vüstâ usûl-i tedâvîsine mürâca‘ata mecbûr kaldım. Çünkü 
ilaçları mu‘âyeneden sonra odasına götürür, eczhânede bırakmaz.

Birçok hastalar korkularından kat‘iyyen doktora gidemiyorlar. Bir askerin yarasına bakar-
ken bel soğukluğuna tutulmuş Japon taifesi gelince askeri bırakarak 15, 20 dakika Japonla meşgûl 
oluyor. Doktora âid hikâyeler yazmakla bitmez. 

Muhterem reis bey! Gemideki 600 esirin, daha doğrusu yedi sene Siber’in müdhiş so-
ğuğundan kurtulmuş vatandaşlarırınızın vaz‘iyetlerinin ne kadar endîşe-nâk olduğunu tasavvur 
ederek buna çâre-i halâsım ne olduğunu bildiriniz.

Emin olunuz ki tahammülün, sabrın fevkinde bir hâl, bizi eziyor diğer ahvâl de başka: Hava 
soğudu, anbarlar birer mecma‘-ı haşarât, pire, tahtakurusu, fare, sivrisinekler, bizi el-ân güvertede 
yatmağa mecbûr ediyor. Kırlangıçlar, ağustos böcekleri, bile gemi anbarlarında uçuşuyorlar. On 
günde bir verilen kömür zâbıtânın ikāmet etdikleri anbara dolduruluyor. Artık çıkan tozun yatak 
ve sandıkları ne hâle koyduğunu düşününüz. 

Ve’l-hâsıl hiçbir dakîka râhat, huzûr yokdur. Tâifeler bile her gün dürlü kabalıklar yaparlar. 
İtalya meselesinin hâlâ hüsn-i netîceye iktirân edememesi, kışın hulûlü elbise ve çamaşırsızlık, 
bunlara inzimâm eden doktorsuzluk makām-ı âlînizi dâimâ tasdî‘de haklı olduğumuzu gösterir.

Herkes şu gemi hayatından biran evvel kurtulmağı sabırsızlıkla bekliyor.

Şu mektûbumla lazım gelen makāmâtda tesrî‘-i mu‘âmelemiz için tekrâr mürâca‘atınızı 
istirhâm ile takdîm-i ihtirâmât eylerim efendim.

Edhem Tahir

İhtiyât Mülâzimi (İmza)

Kızılay Arşivi, No: 570/234
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Erzurum’da bulunan Ermeni esirlerine fena muamele yapıldığına dair Sosyal Demokrat Ermeni 
Cumhuriyeti Paris Murahhashlığı’ndan Milletler Cemiyeti Umumi katipliğine gönderilen mektup 
üzerine yapılan tahkikat neticesinde iddiaların gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğunun anlaşıldığı.

29 Teşrîn-i evvel [1]337 / 29 Ekim 1921

According to the findings of the investigation, which was conducted upon the letter that was sent 
to the League of Nations General Clerk by the Social Democrat Armenian Republic Paris Dele-
gation about the claims of maltreatment of the Armenian prisoners in Erzurum, it was found out 

that these claims were not true and they were only slanders.
29 October [1]337 / 29 October 1921

 نتيجة تحقيقات أجريت بناء على خطاب وجهه مندوب الجمهورية األرمنية االشتراكية الديمقراطية لدى باريس إلى الجمعية
 العامة لعصبة األمم حول معاملة األسرى األرمن في أرضروم بشكل سيء تبين أن تلك االدعاءات ليست سوى محض افتراء

وال عالقة لها بالواقع.
29 تشرين األول 337 [1] / 29 أكتوبر 1921

Büyük Millet Meclisi 
Umûr-ı Hâriciye Vekâleti
176/3309

Ankara’da Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Murahhaslığı Cânib-i Alîsi’ne

8/10/[1]337 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır.

Erzurum’da bulunan Ermeni üserâ-yı harbiyesi hakkında sâbık Sosyal Demokrat Ermeni 
Cumhûriyeti Paris Murahhaslığı’ndan Cem‘iyyet-i Akvâm Kâtib-i Umûmîliği’ne gönderilip ta-
raf-ı âlîlerinden vekâlet-i âcizîye irsâl kılınan tezkire üzerine tahkīkāt-ı lâzımeye tevessül olunmuş 
ve Ermeni üserâsına fenâ mu‘âmele yapıldığına dâir serd olunan müdde‘ayâtın hilâf-ı hakīkat ve 
mahz-ı iftirâ olduğu tebeyyün eylemişdir. Ermeni esirleri hakkında ale’l-umûm üserâ-yı harbi-
yeye irâesi tabî‘î bulunan âsâr-ı şefkat ve insâniyet tamâmen gösterilmişdir. Bu cümleden olmak 
üzere iki hükûmet arasında üserâ-yı harbiyenin mübâdelesi resmen takarrur etmezden evvel alt-
mış Ermeni esir ma‘lûliyetlerine binâen memleketlerine i‘âde edilmişler ve Kars Konferansı’nın 
hitâmını müte‘âkib diğer Ermeni esirleri de kâmilen Ermenistan’a gönderilmişlerdir. Ermeni 
esirlerinin devre-i esâretlerinde kendilerine yapılan hüsn-i mu‘âmeleden dolayı General Perimof 
imzâsıyla Erzurum Garnizon Kumandanlığı’na gönderdikleri teşekkürü mutazammın telgrafnâ-
me sûreti ile Ermeni Sovyet Cumhuriyeti hükûmeti hâriciye komiserliği tarafından bu husûsda 
Şark Cephesi Kumandanlığı’na irsâl kılınan mektûb sûreti ve Erzurum mevki‘ kumandanlığına 
aynı meâlde gönderilen muhtelif üserâ esâmîsini hâvî bir mektûbla Miralay Arzumanof imzâlı 
diğer bir mektûbun sûretleri leffen takdîm kılınmışdır. Düşmanlarımızın aleyhimizde uydurduk-
ları müftereyâtı kat‘î bir sûretde tekzîb eden bu iki vesîka münderecâtının îcâb edenlere teblîğini 
ve Ermeni üserâsı hakkında Beyne’l-milel Salîb-i Ahmer Cem‘iyyeti’ne bu yolda ma‘lûmât i‘tâ 
buyurulmasını ricâ ederim efendim.

Fî 29 Teşrîn-i evvel sene [1]337.
Hâriciye Vekîli Nâmına 

Müşteşâr
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 1156/3
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İsimlerine havale gelmesinden dolayı garnizonları sorulan esirlerden sadece General Trikopis'in 
Kırşehir Garnizonu’nda bulunduğu, diğerleri hakkında bir bilginin bulunmadığı.

8 Kânûn-ı sânî [13]38 / 8 Ocak 1922

The report that only General Trikopis was at Kirsehir Garrison; there was no information about 
the others, whose garrisons were asked since there were money orders in their name.

8 January [13]38 / 8 January 1922

 من ضمن األسرى الذين تم االستفسار عن أماكن احتجازهم نظرا إلى وصول حواالت مالية بأسمائهم تبين احتجاز الجنرال
تريكوبيس في معسكر األسرى في قرشهير أما األسرى اآلخرين فلم يتم التوصل إلى معلومات بخصوصهم.

8 كانون الثاني 38[13] / 8 يناير 1922

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Müdâfa‘a-i Milliye Vekâleti
Sıhhiye Dâiresi
Üserâ Şu‘besi
Aded: 1195/15697

Ankara, 8/11/[13]38

Ankara: Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı Cânib-i Alîsine

Fî 5 Teşrîn-i sânî sene [13]38 tarih ve 5937/360 numaralı tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır.

Nâmlarına havale vürût etmesi hasebiyle garnizonları istifsâr edilen üserâdan yalnız Gene-
ral Trikopis’in Kırşehir Garnizonu’nda 5122 numarada mukayyed bulunduğu ve diğerleri hakla-
rında bir ma‘lûmât-ı kaydiye olmadığı arz olunur.

Ba‘demâ haklarında ma‘lûmât taleb edilecek üserânın kıt‘a ve âile adreslerinin vâzıhan 
tasrîh edilmesinin usûl ittihâzına müsâ‘ade-i aliyyelerini ricâ ederim efendim.

Sıhhiye Dairesi Reisi 
Miralay

Süleyman Emin

Kızılay Arşivi, No: 1216/198
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İtalya'nın Azinara'a Adası'nda tutuklu bulunan esir zabitlerden Grup Kumandanı Ali Galib Efendi 
tarafından Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne verilen esir listelerinin ilgili kurumlara gönderilmesi; aynı 
adada esir bulunan Yüzbaşı Ali Celal Efendi'nin gönderdiği mektupta 57 zabit ve 500 neferden 
oluşan bir kafilenin Japon vapuru ile memlekete dönerken Yunanlılar tarafından tutuklandıkları-

nın bildirildiği.
25 Nisan [13]38 / 25 Nisan 1922

The report that the lists of prisoners, which were given to Ottoman Red Crescent Society by the 
Group Commander Ali Galib Efendi who was held captive in Italy’s Azinara Island, were sent to 
the relevant institutions; and the report provided in the letter, which was sent by Captain Ali Celal 
Efendi who was held captive in the same island, that a group of prisoners, which is composed of 
57 officers and 500 soldiers, were detained by the Greek forces on their way back to their home-

towns on the Japanese ferry.

25 April [13]38 / 25 April 1922

 إرسال لوائح األسرى التي قدمها قائد إحدى الفرق العسكرية وأحد الضباط األسرى المحتجزين في جزيرة أزانبار اإليطالية
 علي غالب أفندي لجمعية الهالل األحمر، إلى الهيئات والمؤسسات المعنية؛ كما جاء في رسالة وجهها اليوزباشي علي جالل
 أفندي المحتجز هو أيضا في نفس الجزيرة أن اليونانيين اعتقلوا قافلة أسرى تضم 75 ضابطا و005 مجند أثناء عودتهم إلى

بالدهم على متن سفينة يابانية.
25 نيسان 38[13] / 25 أبريل 1922

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Müdâfa‘a-i Milliye Vekâleti
Sıhhiye Dâiresi
Üserâ Şu‘besi
Aded: 190/3244

25-2-[13]38

Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı Cânib-i Alîsi’ne

Sa‘âdetlü efendim hazretleri

1-İtalya’da Azanbar adasında mevkūf esîr zâbıtânımızdan Grub Kumandanı Ali Galib 
Efendi imzâsıyla bi’l-i‘tâ cem‘iyet-i muhteremeleri tarafından Mu‘âmelât-ı Zâtiye Riyâseti’ne 
mürsel esâmî listesinin bir sûreti riyâset-i mezkûre tarafından gönderilmekle ıttılâ‘ hâsıl edildi. 
Esîr zâbıtân ve efrâdımıza âid bu gibi ma‘lûmâtın Sıhhiye Dâiresi Üserâ Şu‘besi’ne de i‘tâsını 
ricâ ederim.

2- Mezkûr Ada’da esîr bulunan Yüzbaşı Ali Celal Efendi’den gönderilen mektûba nazaran 
57 zabit 500 neferden mürekkeb bir kâfile hâlinde bir Japon vapuruyla esâretden avdet ederlerken 
Yunanlılar tarafından tevkīf edilmiş oldukları anlaşıldığından bunlardan ne kadarının ma‘lûliyet-
leri dolayısıyla Dersaadet’e sevk ve zâbit ve efrâd olarak kaçının Azanbar adasına nakil edilmiş 
olduğunun tahkīki ile listelerinin irsâline müsâra‘aten delâlet-i aliyyeleri ricâ olunur.

Sıhhiye Dairesi Reisi
Miralay

Süleyman Emin

Kızılay Arşivi, No: 1211/157
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Rusya’dan gelen muhacir ve esirler için Batum Başşehbenderliğine acilen para gönderilmesi ge-
rektiği.

18/19 Haziran 1338 / 19 Haziran 1922

The report that some funds need to be urgently sent to Batumi Embassy for the prisoners and 
immigrants coming from Russia.

18/19 June 1338 / 19 June 1922

ضرورة اإلسراع بإرسال نقود إلى سفارة باتوم لتلبية احتياجات المهاجرين واألسرى القادمين من روسيا.
19/18 حزيران 1338 / 19 يونيو 1922

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
Umûr-ı Hâriciye Vekâleti
Aded: 3166

Ankara Hilâl-i Ahmer Heyet-i Murahhasası Cânib-i Alîsine

Muhâcirîn için Haziran bidâyetinde Hilâl-i Ahmer’den gelen bin liranın nısfı sarf edilmiş 
olduğu ve vapurun te’ehhür-i sevki hasebiyle perâkende sûretiyle Rusya sevâhilinden muhâcir ve 
üserâ gelmekde olduğu cihetle âcilen para gönderilmesinin te’mîni lüzûmu Batum Başşehbender-
liğimizin 11 Haziran sene [13]38 tarihli telgrafnâmesiyle bildirilmiş olmağla îfâ-yı muktezâsını 
ve netîcenin iş‘ârı ricâsıyla arz-ı keyfiyet olunur efendim.

Fî 18/19 Haziran sene [13]38.
Hâriciye Vekîli Nâmına

Müşteşâr 
(îmza)

Müdâfa‘a-i Milliye ve Sıhhiye vekâletlerine de yazılmışdır.

Heyet-i vekîle Riyâseti’ne mesele yazılmışdır. İ‘âde fî 22 Haziran sene 1338.

Kızılay Arşivi, No: 1198/39
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Batum’dan Krensky vapuruyla gelen sivil esirlerden 41 kişinin Samsun’a, 73 kişinin ise memle-
ketlerine gönderildiği.

16 Temmuz 1338 / 16 Temmuz 1922

The report that 41 of the civilian prisoners, who were coming from Batumi with Krensky ferry, 
were sent to Samsun and 73 other civilian prisoners were sent to their hometowns.

16 July 1338 / 16 July 1922

إرسال 14 شخصا من األسرى المدنيين القادمين من باتوم على متن سفينة كرينسكي إلى سامسون و37 آخرون إلى ديارهم.
16 تموز 1338 / 16 يوليو 1922

Telgrafnâme
Mahreci: Trabzon
Numara: 4628

Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı’na

Bu kere de Batum’dan Krensky vapuruyla vürûd eden sivil üserâdan kırk bir neferin dört 
günlük i‘âşeleri verilerek doğru Samsun’a ve yetmiş üç nefere dahi dört gün burada i‘âşe ve ibâte 
edildiğinden dört günlük yiyecekleri verildikden sonra memleketlerine sevk olundukları.

16 / 05 / [13]38
Hilâl-i Ahmer Reis-i Sânîsi

Ziya

Kızılay Arşivi, No: 160/103
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İsveç'den geçen Osmanlı esirlerine yardımları nedeniyle Hilâl-i Ahmer madalyaları ile taltif olu-
nan İsveçli tren memurlarına henüz madalyaları verilmediği Akçura Bey’e gelen bir mektuptan 

anlaşıldığından madalyaların sahiplerine gönderilmesi.
 22 Temmuz [1]338 / 22 Temmuz 1922

The report with regards to the request to establish an Ottoman Red Crescent Society in Gu-
mushane since the catering expenses of the civilian prisoners could only be warranted until they 

arrive at the city borders during their transportation to their hometowns.
 22 July [1]338 / 22 July 1922

 إرسال ميداليات الهالل األحمر التي تقرر منحها إلى موظفي القطارات السويديين تكريما لهم على ما قدموه من تسهيالت
 لألسرى العثمانيين خالل عبورهم األراضي السويدية وذلك بعد أن تبين من خطاب وصل أكتشورا بيك عدم تسليم الميداليات

بعد إلى أصحابها.
22 تموز 338 [1] / 22 يوليو 1922

İstanbul’da Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Reisi Hamid Bey’e

İsveç’den geçen üserâmıza hizmet ve mu‘âvenetleri sebkat etmesinden dolayı Hilâl-i Ah-
mer madalyaları i‘tâ olunup isimleri Takvîm-i Vekāyi‘de intişâr etmiş olan İsveçli şimendüfer 
me’mûrlarına mezkûr madalyaların hâlen vâsıl olmadığı Distriktşef Bergström’ün Akçura Bey’e 
gönderdiği mektûbdan anlaşılıyor. Mezkûr madalyaların ma‘a berevât bir an evvel sâhiblerine 
irsâline inâyet buyurmalarını istirhâm ederim.

Fî 22 Temmuz sene [1]338.
Büyük Millet Meclisi Reisi Nâmına

Adnan

Kızılay Arşivi, No: 298/32
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Trabzon’a gelen sivil esirlerin memleketlerine sevki esnasında ancak vilayet sınırına çıkana ka-
dar iaşeleri temin edildiğinden, Gümüşhane’de de bir Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kurulmasının 

istendiği.
20 Ağustos 1338 / 20 Ağustos 1922

Since it is understood in virtue of Akcura Bey’s letter that the medals have not yet been given to 
the Swedish train officers, who helped Ottoman prisoners who were passing through Sweden, and 
thereby gratified with Ottoman Red Crescent medals, it is ordered that their medals should be 

sent to them.
20 August 1338 / 20 August 1922

 طلب تأسيس جمعية هالل أحمر في غوموشهانة أيضا بسبب عدم توفير اإلعاشة لألسرى المدنيين القادمين إلى طرابزون
خالل نقلهم إلى ديارهم إال لغاية حدود الوالية فقط.

20 آب 1338 / 20 أغسطس 1922

Trabzon
3054

Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı’na

Trabzon’a gelmekde olan sivil üserâdan dâhile sevk edilenlere ancak vilâyet hudûdu harici-
ne kadar yevmiye verilebilmekdedir. Vilâyet haricinde de mahalleri Hilâl-i Ahmer merâkizimize 
mu‘avenetde bulunulması îcâb ettiği hâlde Gümüşhâne Mutasarrıflığı’ndan alınan telgrafda Gü-
müşhâne’de Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti olmadığı beyân ve üserânın hânelerine kadar i‘âşelerinin 
te’mini iş‘âr kılınmakda, buraca mu‘âvenet-i vâkı‘anın vilâyet hâricine kadar tevsî‘i hâlen gayr-ı 
mümkün bulunduğundan mezkûr mutasarrıflık dâhilinde Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti’nin teşkîli 
esbâbının istikmâli.

Fî 20 / 6 / [13]38
Hilâl-i Ahmer Reisi

Vâli Hayri

Kızılay Arşivi, No: 160/111
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Bir Hilâl-i Ahmer Hastanesi’nde tedavi olunmakda olan Rusya’nın Minsk eyaletinde mukim Si-
mon Olenk’in ailesine yazdığı Rusça mektub tercümesi

The translation of the letter, which was written by Simon Olenk, who was a Russian prisoner of 
war receiving medical treatment in Ottoman Red Crescent Hospital, to his family in Russian 

ترجمة رسالة خطها أسير الحرب الروسي سيمون أولينك إلى عائلته أثناء تلقيه العالج في أحد مشافي الهالل األحمر

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti

Numrusu :717/33
Tarihi: 1 Mayıs 1331

 Bir Hilâl-i Ahmer Hastanesi’nde tedavi olunmakda olan Rusya’nın Minsk eyaletinde mu-
kim Simon Olenk’in ailesine yazdığı Rusça mektub tercümesi:

Nasılsınız aziz validem ve hemşirelerim? Hal-i hazırda ben Türkiye şehirlerinin birinde 
büyük bir hastanede bulunuyorum. Hastahaneye gelince bana derhal temiz ve beyaz çamaşır ile 
kaput verdiler. Sonra ameliyathanede bulunan doktora gönderdiler. Doktor benim yaramı mu-
ayene etti bir güzel surette temizledi, iyod sürdü ve güzelce sardı, bağladı. Sonra bana yemek 
verdiler, çay içirdiler, uykuya daldım. Doktorlar, eczacı ve hastane memurları son derece şefkatli 
adamlardır. Sık sık benim yanıma gelib Almanca konuşuyor ve sigara ikram ediyorlar. Bu hasta-
hanede benden başka Rus esir askeri yok. Yanımda yatanlar ile dilsizler lisanıyla konuşuyor ve 
birkaç kelimeden başka bir şey bilmiyorum. Gıda gayet mükemmeldir. Günde üç defa sıcak ve 
leziz yemekler veriyorlar, ekmek mebzuldür. Hulasa benim için burada son derece rahat ve iyi. 
Binâenaleyh aziz validem ve hemşirelerim müsterih olabilirsiniz. Çünkü be bütün hakikatleri ya-
zıyorum. Ayağım şimdi pek az ağrıyor. Çünkü yaram artık yukarı taraftan iyileşmeye başladı. İki 
haftaya kadar iyileşir zannederim. Ben kendimi pek güzel ve iyi görüyorum. Siz benim yüzümü 
göre idiniz muharebe etdiğime katiyyen inanmaz idiniz. Şimdi ben yalnız Cenab-ı Hakka dua 
ediyorum ki aleme sulh versin. O vakit hepimiz evceğimizde dertleşiriz.

15 Nisan 1915

Sizi seven oğlunuz ve kardeşiniz 

Simon Olenk

Kızılay Arşivi, No: 193/305



252

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

78 



253

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

Harp esirlerinin ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere tahsis edilmiş olan paranın bir kısmının harcandı-
ğı ve buna ait listenin gönderildiği, kalan kısmın ise Yunanistan’daki Y.M.C.A azasından Mister 

Hibbord’a teslim olunduğu.
27 Kânûn-ı evvel 1338 / 27 Aralık 1922

It is reported that some of the money, which was allocated for the expenses of the needs of the 
prisoners of war, were spent and the lists about this spending had been sent, and the remaining 
amount was handed over to Mr. Hibbord, who was a member of the Young Men’s Christian Asso-

ciation in Greece.
27 December 1338 / 27 December 1922

 إنفاق جزء من المبالغ المخصصة لتلبية احتياجات أسرى الحرب وإرسال الالئحة المتعلقة بذلك، أما القسم المتبقي فتم تسليمه
إلى السيد هيبورد أحد أعضاء »جمعية الشباب المسيحي« (A.C.M.Y) في اليونان.

27 كانون األول 1338 / 27 ديسمبر 1922

Near East Relief
Ortakeuy, Constantinople
Telephone: Pera 2637
Cable address: Neareast
Atina, 27 Kânûn-ı evvel 1338

Üserâ-yı Harbiye Şu‘besi’ne tevdî‘ edilmek üzere  
Türkiye Hilâl-i Ahmeri Kâtib-i Umûmîliği Cânib-i Alîsi’ne

Efendim.

Hilâl-i Ahmer tarafından üserâ-yı harbiyenin ihtiyâcâtına sarf edilmek üzere bendenize 
verilmiş olan mebâliğin sûret-i tevzî‘ ve sarfını mübeyyin liste leffen arz ve takdîm kılınmışdır. 
Manzûr-ı âlî olacağı vechile bütün meblağ sarf edilmiş olmayıp ancak bir sülüsü tevzî‘ olunmuş-
dur. Esâsen seyâhatimizin kısalığı nokta-i nazarından bütün üserâ-yı yegân yegân göremediğim-
den ve ancak bunların bir sülüsünü gördüğümden verilen mebâliğin bir sülüsü sarf olunmuşdur.

Mütebâkī kalmış olan (25.400 yirmi beş bin dört yüz) drahmi Yunanistan’da kalan Y.M.
C.A a‘zâsından Mister Hibbord’a teslîm edilmişdir. Mûmâ-ileyh bu meblağı ancak sizden doğru-
dan doğruya emir ahz edince sarf edecekdir. Binâenaleyh para mahfûzdur. Ya‘ni sizden sarfı için 
evâmir telakkī ederse sarf edecekdir. Yok i‘âdesi için ta‘lîmât verilirse i‘âde eyleyecekdir. Fikr-i 
âcizîye kalırsa Mister Hibbord benim göremediğim üserâ kamplarını ziyâret edip bu mikdârı gâ-
yet muvâfık bir tarzda tevzî‘ edebilir.

Hilâl-i Ahmer tarafından bendenize tevdî‘ buyurulan 35.000 drahmiden sarf eylemiş bu-
lunduğum 9.600’den mâ‘adâ Amerikan Şark-ı Karîb Mu‘âvenet Heyeti’nin de vermiş olduğu me-
bâliğden 5.000 küsûr drahmi tevzî‘ eyledim. Esâsen mu‘âvenet heyeti Hilâl-i Ahmer’ce yapılan 
bu mu‘âvenete iştirake karâr vermişdi. Bu sarfiyâtın ekserîsi para tevzî‘âtı olmayıp üserânın taleb 
etdiği sabun, sigara ve sâire mübâya‘a olunmuşdur.

Kânûn-ı sânî’nin nihâyetine doğru Dersaadet’e avdet eyleyeceğimden burada tafsîlât ver-
mekden ise kamplar hakkında bi’z-zât ve şifâhen arîz ve amîk arz-ı ma‘lûmât eylerim.

Heyet-i umûmiyesi i‘tibârıyla üserânın elbise, mesken ve ta‘âmları iyi idi.

Kızılay Arşivi, No: 194a/147
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Anadolu’daki Yunan hezimetinde esir düşen Simon Durmuşoğlu ve kardeşi Haralambo ile sair 
isimleri belirtilen kişilerin halen nerede oldukları hakkında Hıristiyan Gençler Cemiyeti İstanbul 

Şubesi tarafından bilgi istendiği.
19 Haziran 1923 

The report that it has been requested by the Young Men’s Christian Association Istanbul Branch 
to obtain information about the whereabouts of Simon Durmusoglu, who was held captive during 
the Greek smack down in Anatolia, and his brother Haralambo and others, whose names were 

mentioned.
19 June 1923 

 طلب فرع »جمعية الشباب المسيحي« في إسطنبول معرفة أين يتواجد حاليا سيمون دورموش أوغلو وشقيقه هاراالمبو وباقي
األشخاص المذكورة أسماؤهم ممن سقطوا أسرى لدى هزيمة اليونانيين في األناضول.

19 يونيو 1923

Türkiye İstanbul
Gençler Cem‘iyyet-i Hıristiyâniyyesi
Kabristan Sokağı numara: 40,
Telefon Beyoğlu 3300
Bedenî, Aklî, Ahlâkî ve diğere hizmet hissini telkîn
Eder gayr-ı siyâsî beyne’l-milel Genç Erkekler Hareketini
Temsîl Eder

Beyoğlu fî 18 Haziran [1]923

Türkiye Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Üserâ Komisyonu Riyâseti Aliyyesine

Muhterem efendim: 

Anadolu’daki Yunan ordusu hezîmetinde: Simon Durmuşoğlu ve birâderi Haralambo nâm 
kimesnelerin İzmir’de esîr olmuşlardır. Mübâdeleden sonra serbest bırakılan ba‘zı arkadaşlarının 
ifâdelerine göre gûyâ Bornova’da (…) Bir müddet sonra görmüşlerdir. Binâenaleyh bu esirlerin 
mümkün mertebede şahıslarına dâir birer îzâhât ve bulundukları yerin ve karârgâhın isimleriyle 
berâber dâiremize bildirilir ise tabî‘î selefen şükrânımızı takdîm etmekle berâber bizi minnetdâr 
yapmış olursunuz efendim. 

Amerikan 
Üserâ-yı Harb Dairesi

İstanbul
(İmza)
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Türkiye İstanbul
Gençler Cem‘iyyet-i Hıristiyâniyyesi
Kabristan Sokağı numara: 40,
Telefon Beyoğlu 3300
Bedenî, Aklî, Ahlâkî ve diğere hizmet hissini telkîn
Eder gayr-ı siyâsî beyne’l-milel Genç Erkekler Hareketini
Temsîl Eder.

Beyoğlu fî 19 Haziran sene [1]923

Türkiye Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Üserâ Komisyonu Riyâset-i Aliyyesi’ne

Muhterem efendim

Yunanlıların Anadolu’dan hezimetlerinde Mihail ve Setrani ve Nilkos Pitiris nâm kimesne-
lerin bir âileye mensûb olup İzmir’de Kuvâ-yı Milliye tarafından esîr edilmişlerdir. Bu âna kadar 
bunlardan bir haber alınmamışdır ve merkūmların nerede ve ne halde oldukları mümkün olduğu 
kadar îzâhat vermek buyurulur ise bizi pek memnun etmiş olursunuz ve selefen teşekkürler ederiz 
efendim. 

Amerikan Üserâ-yı Harb Dairesi
İstanbul 

(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 768/53.1
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Memleketlerine henüz dönmemiş ve halen Yunanistan’da bulunan esirlerin isimlerini gösterir liste.
26 Temmuz [13]39 / 26 Temmuz 1923

The list that displays the names of the prisoners who were still being held in Greece and have not 
returned to their hometowns.
26 July [13]39 / 26 July 1923

الئحة بأسماء األسرى الذين لم يعودوا إلى ديارهم وظلوا محتجزين في اليونان.
26 تموز 39[13] /26 يوليو 1923

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Müdâfaa-i Milliye Vekâleti
Sevkiyât ve Nakliyât Müdüriyet-i Umûmiyesi

Memleketine Henüz Avdet Etmeyen ve el-Yevm Yunanistan’da Bulunan Üserânın Esâmisi

Bayındır’ın Câmi‘ mahallesinden Muhâcir Ahmed oğlu Mustafa, Atina

Bayındır’ın Fırınlı karyesinden Sadık oğlu Ömer, Atina

Bayındır’ın Çiftçi Gediği karyesinden Mahmud oğlu Mustafa, Atina

Bayındır’ın Demircilik mahallesinden Tireli Hüseyin oğlu Sadık, Selanik

İsmi Karyesi Bulunduğu mahal
Nizam Ali’nin Mustafa Çatak Yunanistan’da esir
Pasin Ahmed oğlu Süleyman Yahyalı ”

Bâlada isimleri muharrer iki sivil eşhâsın Çal’ın cephe hâlinde iken düşman tarafından esîr 
edilip el-yevm avdet etmediği anlaşılmışdır.

26-5-[13]39
Karakol Kumandanı

Musaddakdır,

Muhtârı, Çatak Muhtârı

Kızılay Arşivi, No: 281/236.1
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Esir Defterleri/Liste örnekleri

The samples of the Prisoners Books/Lists

نماذج سجالت / لوائح األسرى

Muharip Savaş Esiri veya Çatışma Alanında Bulunarak Ele Geçirilmiş Osmanlı Vatandaş-
larının Altmış Beşinci Listesi

Bu Savaş Esirleri Listesinde Kullanılan Ek Kısaltmalar

ME. Ma.:  Makina, Mezopotamya Savaş Esiri Kampı

Not: Bu listeden itibaren, esir edilme tarihi, hastaneye yatış ve taburcu olma tarihi vb. savaş 
esirinin ölüm tarihi gibi olaylar ilgili listenin tamamlanma senesinde gerçekleşmiş ise yıl yazıl-
mayacaktır. Örnek: 37156 T Süleyman Ali (65. Listeye bak) Bağdat’ta 11/13’de (11/13/17) esir 
alındı. Şayet olayın senesi, ilgili listenin tamamlanmasından sonra ise yıl verilecektir.

16/10/17

Kızılay Arşivi, No: 619 (Defter)
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Muharip Savaş Esiri veya Çatışma Alanında Bulunarak Ele Geçirilmiş Osmanlı Vatandaş-
larının Altmış Beşinci Listesi

Ana Liste

Seri 
Numarası

İsim
Yaş veya 
Doğum 
Tarihi

Rütbe

Askeri (Donanma) 
Tafsilat, Doğum Yeri ve 

Ev Adresi
(B) Doğum Yeri (H) Ev 

Adresini ifade eder

Esir Tutulduğu 
Yer

Esir Edilme, 
Yaralanma vs. Yer 

ve Tarihi

36934 T Muhammed Ahmed 35 Er R. 9, B. 2, C. 3
Bursa (B)

Bolvadin (H)

ME. M. 
15335

Bağdat 11/3

36935 T Muhammed Osman 32 Çavuş D. 56 (Art.)
İzmir (B)

Alaşehir (H).

ME. M.
15338

Kut yakınları 23/2

36936 T Süleyman Ömer 25 Er Bağdat 
Ankara (B)

Almaliji? (H)

ME. M.
15340

Bağdat 11/3

36937 T Osman İsa 28 Çavuş D. 14 Süvari Müfrezesi
Ankara (B)
Avanos (H)

ME. M.
15414

Felahiye -

36938 T Ahmet Ali 26 Er R. 4 (Esirler)
Edirne (B ve H)

ME. M.
15576

Kut Yakınları 23/2

36942 T Osman Muhammed 28 Er R. 10, B. 4, C. 1
Bursa (B)

Cardakevi (H)

ME. M.
16108

s.s. ”Basra“ 26/2

36944 T Sadullah Ahmed 22 Er R. 10, B. 3, C. 4
Edirne (B)

Kırk Kilise (H)

ME. M.
16304

Azizia (s.s. ”Basra“ 
26/2

36945 T Ablahad Naaman 50 Er B. I. (İşçi)
Bağdat (B ve H)

ME. M.
16348

Azizia (s.s. ”Basra“ 
26/2

36946 T Mustafa İsmail - - - ME. M.
16816

-
Gastrit ve halsizlik

36947 T Khristo Nazari 28 Er Hava Müfrezesi, C. 3
Kıbrıs (B)

Rizokarpason (H)

ME. M.
17055

Azizia 25/2

36949 T Nikola Constantin 21 Tercüman Hava Müfrezesi, 2. 
Bursa (B)

Eskişehir (H)

ME. M.
17591

Azizia s. S. ”Bas-
ra“26/2

36950 T Safvet Muhammed 30 Er R. 167, B. 1, C. 1.
İstanbul (B ve H)

ME. M.
17612

Shamran 15/2

36951 T Hüseyin Nuri 23 Onbaşı R. 41, B. 1, C. 1.
İstanbul, İnebolu (B ve H)

ME. M.
17613

Shamran 15/2

36952 T Mustafa Ramazan 25 Er R. 14 (Depot), B. 1, C. 1,
Edirne (B)

Gümülcine (H)

ME. M.
17711

Basra 26/2

36953 T Ali Mustafa 35 Er R. 167, B. 3, C. 2.
Halep (B)
Urfa (H)

ME. M.
17746

Kut 26/2

36954 T Mustafa Mustafa 37 Er R. 3, B. 3, C. 4.
Halep (B)

Boyur Kezerelhissar (H)

ME. M.
17789

İmam Mehdi 3/3

36955 T Ali Muhammed 35 Er R. 3, B. 3, C. 2.
Halep (B)

Sheveddin (H)

ME. M.
17799

İmam Mehdi 3/3

36956 T Hacı Ahmed Ahmed 39 Er R. 3, B. 3, C. 2.
Halep (B)
Borch (H)

ME. M.
17809

İmam Mehdi 3/3

16/10/(19)17
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Muharip Savaş Esiri veya Çatışma alanında bulunarak ele geçirilmiş Osmanlı Vatandaşla-
rının Altmış Beşinci Listesi

Ana Liste (Devam)

Seri Numarası İsim
Yaş veya 

Doğum Tarihi
Rütbe

Askeri (Donanma) Tafsilat, 
Doğum Yeri ve Ev Adresi

(B) Doğum Yeri (H) Ev 
Adresini ifade eder

Esir Tutulduğu 
Yer

Esir Edilme, 
Yaralanma vs. Yer 

ve Tarihi

36998 T Demitri Anastas 27 Er C. 18.
İzmir (B)

Adapazarı (H)

ME. M. 
18901

Baghela 20/2

37019 T Recep Haşim 40 Onbaşı R. 1, B. 3, C. 2 (Art.)
Bursa (B)

Karamasli (H)

ME. M.
19054

Baghela 26/2
Hasta

37021 T Yusuf Sadık 21 Er Amele Müfrezesi
Musul (B)
Alkosh (H)

ME. M.
19703

Baghela 20/2

37024 T Shallal Habib 23 Er R. 40, B. 1, C. 4
Bağdat (B)
Hibhib (H)

ME. M.
119955

Kut 25/2

37026 T Yusuf Said 42 Er R. 142, B. 1, C. 1
Beyrut (B)
Hayfa (H)

ME. M.
20076

Bağdat 12/3

37027 T Süleyman Mar-
zouk

42 Er Amele Taburu
Beyrut (B)
Hayfa (H)

ME. M.
20111

Bağdat 12/3

37029 T Anastas Kurja 23 Er R. 41, B. 3, C. 4
İstanbul (B ve H)

ME. M.
20139

Bağdat 12/3

37030 T Halil İbrahim 
Mahmud

25 Çavuş R. 44, B. 2, C. 2
Konya (B)
Elgin (H)

ME. M.
20141

Bağdat 11/3

37031 T Ahmed Mustafa 25 Er R. 14 (Ulaştırma)
Konya (B)

Nevşehir (H)

ME. M.
20148

Bağdat 11/3

37032 T Murad Mahmud 27 Er R. 3 (Makineli Tüfekçi)
Şam (B ve H)

ME. M.
20167

Bağdat 12/3

37033 T Süleyman Salih 26 Er Posta
Bağdat (B ve H)

ME. M.
20171

Bağdat 11/3

37034 T Muhyiddin Ahmed 20 Er R. 11, B. 3, C. 2
Bağdat (B ve H)

ME. M.
20182

Hüseyniye 28/2

37035 T Toma Said Mu-
hammed

20 Er Ulaştırma
Bağdat (B)
Bilad (H)

ME. M.
20195

Bağdat 12/3

37036 T Butros Stefan 23 Sıhhiye Er Sıhhiye
Bağdat (B ve H)

ME. M.
20198

Tizpon 7/3

37037 T Said Kadir 33 Er R. 44, B. 3, C. 1
Ankara (B)

Boğazlıyan (H)

ME. M.
20200

Bağdat 11/3

37038 T Ahmed Abdulgani 25 Sıhhiye Çavuş Sıhhiye
Beyrut (B)
Safed (H)

ME. M.
20202

Diala Nehri 7/3

37040 T Asaad Abdulmehdi 25 Er R. 3 (Makineli Tüfekçi)
Beyrut (B)

Der (H)

ME. M.
20208

Bağdat 12/3

37041 Said Hamid said 
Mecid

20 Er Şöför
Bağdat (B ve H)

ME. M.
20211

Bağdat 11/3

16/10/(19)17

Kızılay Arşivi, No: 619 (Defter)
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Afyon’da esir bulunan Babkin’e ait esir kartı

The prisoner card that belongs to Babkin, a prisoner in Afyon 

بطاقة األسير بابكين المحتجز في أفيون.

Liste Numarası:
Sıra Numarası:
[Esîr bulunduğu mahal]: Babkin
[İsmi]: Stepan Semenoviç
Kıt‘ası: Piyade 541. Alay 2. Tabur

Kobansky vilayeti
Sinni: 28
Mahal ve târih-i esâreti: Becarer, 15/11/1916

Afyon 3851
Karabünyan, 2461

Kızılay Arşivi, No: 7047
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Sivas’da esir bulunan Avrikin’e ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to Avrikin, a prisoner in Sivas.

بطاقة األسير أفريكين المحتجز في سيواس.

Liste Numarası:
Sıra Numarası:
[Esîr bulunduğu mahal]: Avrıkın
[İsmi]: İlya Yagimoviç (İlia Yegorovitch)
Kıt‘ası: Piyade 19. Türkistan Alayı 7. Tabur
[Memleketi]: Pinza Vilayeti
Sinni: 24
Mahal ve târih-i esâreti: Of şehri, 4/9/1916

Sivas 3851
Ankara-Sivas Üsera-yı Harbiye Garnizonu: 703

Afyonkarahisarı Harbiye Garnizonu: 4224

Kızılay Arşivi, No: 7079
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Konya’da esir bulunan Antcheff’e ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to Antcheff, a prisoner in Konya.

بطاقة األسير أنتشيف المحتجز في قونية.

Antşef (Antcheff)
Akim Fedoroviç (Akim Feodorovitch)

[İsmi]:
Kıt‘ası: Piyade 156. Alay
Sinni: 23
[Memleketi]: Stavroposky vilayeti
Mahal ve târih-i esâreti: Mamahâtun, 26/6/1916
[Mahall-i mevkūfiyet]: Konya, 3610

Kızılay Arşivi, No: 7094
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Samatya esir garnizonunda bulunan bir Rus esire ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to a Russian prisoner in Samatya Prisoners Garrison.

بطاقة أسير روسي محتجز في معسكر ساماتيا.

Lahmatov,
Mihail Trofimoviç

Er, Sınır Birliği, n. 10, …
Stavropolskaya
…  22/12/1916

Maltepe Hastanesinde
Samatya Üserâ-yı Harbiye Garnizonu

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Üserâ Komisyonu

Kızılay Arşivi, No: 0809



274

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

86 



275

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri

Balya’da esir bulunan Murgia Sebastiano adlı İtalyan’a ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to Murgia Sebastiano, an Italian prisoner in Balya.

بطاقة أسير إيطالي يدعى مورغيا سيباستيانو محتجز في باليا.

Liste 191
İtalyan

Murgia Sebastiano
Rütbe
Yaş 1892
Görev yaptığı birliği 226. Reg. Inf.
Alayı
Adresi Axbsait
Esir edilme Yeri
Esir Edilme Tarihi
Kamp Balya No: 65437

Kızılay Arşivi, No: 0974
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Bursa’da esir bulunan Popescu Jon Jonitsa adlı Romen’e ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to Popescu Jon Jonitsa, a Romanian prisoner in Bursa.

بطاقة أسير من رومانيا يدعى بوبيسكو جون جونيتسا محتجز في بورصة.

Liste 25/7/1917
Romen

Popescu Jon Jerritsa
Rütbe Er
Yaş 24
Görev yaptığı birliği 39. Reg. Inf. 1. Corp.
Alayı
Adresi
Esir edilme Yeri
Esir Edilme Tarihi 20/11/16
Kamp Bursa No: 

Amanos

Kızılay Arşivi, No: 1148
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Bursa’da esir bulunan İkbal Khan Zaman Ali’ye ait esir kartı

The prisoner card that belongs to Ikbal Khan Zaman Ali, a prisoner in Bursa

بطاقة األسير إقبال خان زمان علي المحتجز في بورصة.

Liste 5/11/1917
İngiliz

İkbal Khan Zaman Ali
Rütbe Er
Yaş 25
Görev yaptığı birliği 66. Punjabis
Alayı
Adresi Pavneh
Esir edilme Yeri Kut
Esir Edilme Tarihi 29/4/16
Kamp Bursa
Eskişehir: 134 No: 285

Kızılay Arşivi, No: 1158
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Thatmyo’da esir bulunan Mehmed Mustafa’ya ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to Mehmed Mustafa, a prisoner in Thayet 

بطاقة األسير محمد مصطفى المحتجز في ثاتميو.

[Esîrin bulunduğu ülke]: İngiltere
Sıra Numarası: 4020
Liste Numarası: 12
Sahife Numarası: 6
[İsmi]: Mehmed Mustafa
Sinni: 25
Rütbesi: Mülâzim
Kıt‘a-i askeriyesi:
Kolordu: Basra 

Alay: Jandarma
Tabur: Amare Jandarma
Mahall-i velâdeti: Kerkük
Mahall-i ikāmeti veya en 
yakın akrabâsı:

Amâre Jandarma Taburu

Üserâ Karargâhı: Thatmyo
Numara: ---
Hâl-i sıhhati: ---

Kızılay Arşivi, No: 0876
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Seydi Beşir’de esir bulunan Mehmed Süleyman’a ait esir kartı

The prisoner card that belongs to Mehmed Suleyman, a prisoner in Seydi Besir

بطاقة األسير محمد سليمان المحتجز في سيدي بشير.

[Esîrin bulunduğu ülke:] İngiltere
Sıra Numarası: 16781
Liste Numarası: 158
Sahife Numarası: 136

Mehmed Süleyman
Sinni: 25
Rütbesi: Onbaşı
Kıt‘a-i Askeriyesi: 7. Kolordu, 39 Fırka, 116. Alay, 3.Tabur, 1. 

Bölük, 1. Takım efrâdından
Mahall-i velâdeti: İzmir Aydın Nazilli’de Süleyman
Mahall-i velâdeti veya yakın 
akrabâsı:

---

Mahal ve tarih-i esâreti: Aden, 9/12/[19]18
Üserâ karargâhı: Seydi Beşir, 3/1/[19]19
Numarası: 15497
Hâl-i sıhhati: ---

Kızılay Arşivi, No: 1089
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Fransa’da esir bulunan Hasan İsmail’e ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to Hasan Ismail, a prisoner in France

بطاقة األسير حسن إسماعيل المحتجز في فرنسا.

Numara: 5/4
[Esîrin bulunduğu ülke]: Fransa
[İsmi]: Hasan İsmail
Sinni: 23
Rütbesi: Onbaşı
[Kıt‘a-i askeriyesi]: 3. Fırka, 39. Alay, 1. Tabur, 4. Bölük, 16. Manga
Mahall-i velâdeti: Konya, Niğde, Andalos
Mahal ve târih-i esâreti: Kumkale’de Nisan [1]915
Üserâ Karargâhı: Beziers
Târih-i muvâsalatı: 18 Mayıs 1916
Üserâ karargâhındaki numarası: 2305
Ahvâl-i sıhhiyesi: ---

Kızılay Arşivi, No: 2571
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Rusya’da Nargin Adası’nda esir bulunan İbrahim Tişkon’a ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to Ibrahim Tishkon, a prisoner in Nargin Island, Russia

بطاقة األسير إبراهيم تيشكون المحتجز في جزيرة نارغين الروسية.

[Esîrin bulunduğu ülke]: Rusya
Liste Numarası: 327
Sıra Numarası: 744
[İsmi]: İbrahim Tişkon (?)
Mezhebi: ---
Sinni: 57
Memleketi: Erzurum
Rütbesi: ---
Kıt‘ası: Başıbozuk
Mahal ve târih-i esâreti: Çacu Tatvan
Hâl-i sıhhati: ---
Mahall-i mevkūfiyet: Bakü civârında Nargin Adası

Kızılay Arşivi, No: 3709
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Rusya’da esir bulunan Hasan Süleyman’a ait esir kartı

The prisoner card that belongs to Hasan Suleyman, a prisoner in Russia

بطاقة األسير حسن سليمان المحتجز في روسيا.

[Esîrin bulunduğu ülke]: Rusya
Liste Numarası: 481
Sıra Numarası: 81
[İsmi]: Hasan Süleyman
Mezhebi: İslam
Sinni: 25
Memleketi: Zile
Rütbesi: Onbaşı
Kıt‘ası: Piyâde 102. Alay
Mahal ve târih-i esâreti: Kotek
Hâl-i sıhhati: Ber-kemâldir
Mahall-i mevkūfiyet: Nikolsak Adsorısk

Kızılay Arşivi, No: 3717
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Fransa’da esir bulunan Veli Satılmış’a ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to Veli Satilmis, a prisoner in France

بطاقة األسير ولي ساتلميش المحتجز في فرنسا.

[Esîrin bulunduğu ülke]: Fransa
[Numara]: 10/6
[İsmi]: Veli Satılmış
Sinni: 31
Rütbesi: Nefer
[Kıt‘ât-ı askeriyesi] 3. Fırka, 39. Alay, 2. Tabur, 6. Bölük,
Mahall-i velâdeti: Kastamonu
Mahal ve tarih-i esâreti: Kumkale’de Nisan [1]915
Üserâ karargâhı: Beziers
Târih-i muvâsalatı: 18 Mayıs [1]916
Üserâ karargâhındaki numarası: 2818
Ahvâl-i sıhhiyesi: Sıhhattedir

Kızılay Arşivi, No:15177
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Yunanistan’da esir bulunan Mehmed Ramazan’a ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to Mehmed Ramazan, a prisoner in Greece

بطاقة األسير محمد رمضان المحتجز في اليونان.

[Esîrin bulunduğu ülke]: Yunanistan
Sıra numarası: 208
Liste numarası: 11
Sahife numarası: 13
[İsmi]: Mehmed Ramazan
Sinni [veya tevellüdü] [1]307
Rütbesi: ---
Kıt‘a-i askeriyesi: 41. Kolordu, 2. (…) Alay, 2 Tabur, 10. Bölük efrâdından
Mahall-i velâdeti: Bursa, Dağdibi karyesinden
Mahall-i ikāmeti veya en yakın 
akrabâsı:

Kalpağcı oğullarından

Mahal ve târih-i esâreti: Çobanlarda, 15 Mart [1336]
Üserâ karargâhı: Liossa (Losya)
Numarası: 2487
Hâl-i sıhhati: ---

Kızılay Arşivi, No:150382
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Rusya’da esir bulunan Hüseyin İbo’ya ait esir kartı.

The prisoner card that belongs to Huseyin Ibo, a prisoner in Russia

بطاقة األسير حسين إيبو المحتجز في روسيا.

[Esîrin bulunduğu ülke]: Rusya
Liste numarası: 101
Sıra Numarası 12
[İsmi]: Hüseyin İbo
Mezhebi: İslam
Sinni [veya tevellüdü] 23
Memleketi: Kars
Rütbesi: Sivil
Kıt‘ası:
Mahal ve târih-i esâreti: 30/12/[19]14
Hâl-i sıhhati: Sıhhatde
Mahall-i mevkūfiyet: İrkutsk

Kızılay Arşivi, No: 10080
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Hindiçini'nde esir bulunan Süleyman Oğlu Hacı Dede'nin Ankara Vilayeti Keskin Maden Kaza-
sında yaşayan babası hakkında bilgi talebi

Fi Teşrîn-i sânî [1]334

The request of Haci Dede son of Suleyman, who was held captive in Indochina, to obtain infor-
mation about his father Suleyman who were living in Keskin, Ankara

Fi November [1]334

 طلب األسير حجي ديدي بن سليمان المحتجز في الهند الصينية الحصول على معلومات عن والده المقيم في قضاء »كيسكين
مادين« في والية أنقرة

في تشرين الثاني 334[1]

Efendim hazretleri,

Üç senedir esir bulunuyorum. Şimdiye değin memleketim canibinden hiçbir mektup ala-
madım. Bundan dolayı tahassul eden ahvâl-i müellimemi hiçbir suretle tarif edemem. Lütfen  âti-
deki adrese bil-müracaa pederim Süleyman Ağa’nın hayat ve mematından bir haber yetiştirmenizi  
kemal-i ehemmiyet  ve sûzişle istirham eylerim efendim. 

Ankara Vilayeti’nin Keskin Maden Kazası’nda Karaağaç karyesinde Kuzucu oğullarından 
Süleyman Ağa. 

Fi Teşrîn-i sânî [1]334

Hindiçini Rangon vilayetinin Şchwebo Kasabasında Üserâ Karargahında 663 numro 
Süleyman Oğlu Hacı Dede

Kızılay Arşivi, No: 1038/184
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Kutül Amare'de esir düşen bir İngiliz askerine ailesinden gelen mektup
6 Aralık ....

The letter, which was sent to a British soldier, who was held captive in Kutül Amare, by his family 

6 December ....

رسالة عائلة بريطانية إلى ابنها الذي أُسر في كوت العمارة
6 ديسمبر...

Bayan Writham
Quay College
Newport Isle of Wight
İngiltere
6 Aralık

Canım Oğlum,

Umarım bu mektup eline ulaşır. Öncelikle hepimizin çok iyi olduğunu söylemek isterim. 
Sevgili Elsie, senden bir mektup alabilmek için sabırsızlanıyor, iyi olduğunu umuyoruz. 

Hepimizin en içten sevgileriyle.

Hoşça kal!
Seni çok seven baban, annen, kardeşin.

Kızılay Arşivi, No: 972/34



Kutül Amare'de Esir düşmüş bir İngiliz askerine ait malzemeler
Items that belong to a British soldier, who was held captive in Kutül Amare

متعلقات شخصية لجندي بريطاني أُسر في كوت العمارة



Kutül Amare'de Esir düşmüş bir İngiliz askerine ait malzemeler

Kızılay Arşivi No: 972/ 28.15 Aile Fotoğrafı
Turkish Red Crescent Archive No 972/ 28.15 Family Photograph

أرشيف الهالل األحمر التركي صورة عائلية رقم 279/51.82

Kızılay Arşivi No: 972/28.18 Asker Fotoğrafı
Turkish Red Crescent Archive No 972/28.18 Soldier Photograph

أرشيف الهالل األحمر التركي صورة جندي رقم 279/81.82



Türk Kızılayı Arşivinde Bulunan Esir Defterleri
Prisoners of War Records held in Turkish Red Crescent Archive

سجالت األسرى في أرشيف الهالل األحمر التركي

Türk Kızılayı Arşivinde Bulunan Esir Kartları
Prisoners of War Cards held in Turkish Red Crescent Archive

بطاقات األسرى في أرشيف الهالل األحمر التركي



Türk Kızılayı Arşivinde Bulunan Esir Defterleri
Prisoners of War Records held in Turkish Red Crescent Archive

سجالت األسرى في أرشيف الهالل األحمر التركي
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25- Kızılay Arşivi, No: 196/127.3

26- Kızılay Arşivi, No: 711/128

27- Kızılay Arşivi, No: 196/128

28- Kızılay Arşivi, No: 714/19

29- Kızılay Arşivi, No: 697/108

30- Kızılay Arşivi, No: 69/9

31- Kızılay Arşivi, No: 688/228

32- Kızılay Arşivi, No: 690/51.1

33- Kızılay Arşivi, No: 690/23

34- Kızılay Arşivi, No: 282/122

35- Kızılay Arşivi, No: 282/269

36- Kızılay Arşivi, No: 772/2

37- Kızılay Arşivi, No: 835/2

38- Kızılay Arşivi, No: 282/196

39- Kızılay Arşivi, No: 1141/138.1

40- Kızılay Arşivi, No: Kutu 822-2.1

41- Kızılay Arşivi, No: 822/142.1

42- Kızılay Arşivi, No: 815-5

43- Kızılay Arşivi, No: 815-4

44- Kızılay Arşivi, No: 282/267

45- Kızılay Arşivi, No: Kutu 822-57.3

46- Kızılay Arşivi, No: 821/53

47- Kızılay Arşivi, No: 933/100.1

48- Kızılay Arşivi, No: 923/80

49- Kızılay Arşivi, No: 880/1

50- Kızılay Arşivi, No: 920/52

51- Kızılay Arşivi, No: 562/2.1

52- Kızılay Arşivi, No: 1091/309-1, 2, 3

53- Kızılay Arşivi, No: 920/134.1

54- Kızılay Arşivi, No: 909/188.1

55- Kızılay Arşivi, No: 909/78

56- Kızılay Arşivi, No: 922/113

57- Kızılay Arşivi, No: 645/96

58- Kızılay Arşivi, No: 645/116

59- Kızılay Arşivi, No: 282/211

60- Kızılay Arşivi, No: 196/4

61- Kızılay Arşivi, No: 645/303.2

62- Kızılay Arşivi, No: 1091/181

63- Kızılay Arşivi, No: 196/178.4

64- Kızılay Arşivi, No: 196/178

65- Kızılay Arşivi, No: 1156/5

66- Kızılay Arşivi, No: 194a/86

67- Kızılay Arşivi, No: 1141/167

68- Kızılay Arşivi, No: 195/26

69- Kızılay Arşivi, No: 570/234

70- Kızılay Arşivi, No: 1156/3

71- Kızılay Arşivi, No: 1216/198

72- Kızılay Arşivi, No: 1211/157

73- Kızılay Arşivi, No: 1198/39

74- Kızılay Arşivi, No: 160/103

75- Kızılay Arşivi, No: 298/32

76- Kızılay Arşivi, No: 160/111

77- Kızılay Arşivi, No: 193/305

78- Kızılay Arşivi, No: 194a/147

79- Kızılay Arşivi, No: 768/53.1

80- Kızılay Arşivi, No: 281/236.1

81- Kızılay Arşivi, No: 619 (Defter)

82- Kızılay Arşivi, No: 7047

83- Kızılay Arşivi, No: 7079

84- Kızılay Arşivi, No: 7094

85- Kızılay Arşivi, No: 0809

86- Kızılay Arşivi, No: 0974

87- Kızılay Arşivi, No: 1148

88- Kızılay Arşivi, No: 1158

89- Kızılay Arşivi, No: 0876

90- Kızılay Arşivi, No: 1089

91- Kızılay Arşivi, No: 2571

92- Kızılay Arşivi, No: 3709

93- Kızılay Arşivi, No: 3717

94- Kızılay Arşivi, No:15177

95- Kızılay Arşivi, No:150382

96- Kızılay Arşivi, No: 10080

97- Kızılay Arşivi, No: 1038/184

98- Kızılay Arşivi, No: 972/34




