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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

 TAKDİM 
İnsanlık için tarih sahnesi kurulduğundan bu yana dünya türlü acılara, sıkıntılara tanıklık
etti. Doğal afetlerin yanı sıra beşeri afetler olan ekonomik buhranlar, siyasal bunalımlar ve savaşlar bu tanıklığın birer parçası oldu. Bugün dahi insanlık savaş, göç ve yoksulluk üçgeninde acımasız tecrübeler ile yüzleşiyor. Bugün aşina olduğumuz insan ıstırabı, tekerrür eden tarihin farklı
noktalarında çeşitli şekillerde tecrübe edildi. İşte tarih döngüsünün bu acı yüzü insan ıstırabıyla
yüzleşen kitlelere yardım etme arzusunu doğurmuştur.
Kızılay, 11 Haziran 1868 yılında “Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet
Cemiyeti” ismiyle ilk kurulduğunda savaş alanında yaralanan askerlere yardım etmek arzusundan
doğmuştu. Başka bir ifadeyle Kızılay, savaş alanında yaralı ve esir düşen askerlere cephe gerisinde sıhhiye hizmeti sağlayan bir teşkilat olarak tarih sahnesine çıktı. Daha sonra Hilal-i Ahmer
ismiyle faaliyet gösteren Kızılayımız, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi esnasında önemli görevler
üstlendi. “Hilal-i Ahmer” isim ve amblemi altında ilk faaliyetlerini bu savaş esnasında gösterdi.
Trablusgarp ve Balkan Savaşları ise Hilal-i Ahmer’in yine aktif bir şekilde sahada olduğu savaşlar oldu. Kısaca Kızılay, 1876 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar
geçen sürede, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta
taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar
aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan on binlerce Mehmetçik’in yardımına koştu.
Savaşlarda Kızılay’ın cephede ve cephe gerisindeki varlığı kadar savaşlar esnasında toplumsal mukavemetin sağlanması adına verdiği hizmetler de kayda değerdir. Savaş tecrübesinin
beraberinde getirdiği milli ve manevi duyguların ortak bir amaç için seferber edilmesinde; özellikle Türk milletinin manevi hissiyatında saklı bulunan potansiyelin harekete geçirilmesinde Kızılay’ın önemli etki ve katkıları olmuştur. Bunun en güzel örnekleri istiklal mücadelemiz esnasında
Mehmetçiğin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan vatansever Hilal-i Ahmer hanımları; toplanan bağışlarla kurulan hastaneler, ambarlar, çay ocakları, fabrikalardır.
Savaşlar ve silahlı çatışma alanlarında insani diplomasi mekanizmasının önemli bir unsuru
olan Kızılay, barışın hâkim olması ve beşerî afetlerin sebep olduğu yaraları sarmak adına kurulduğu günden bu yana önemli faaliyetler yürüttü. Savaşların sebep olduğu yıkımların mağdur ettiği
sivillerin korunması için aktif rol aldı. Kızılay, üç kıtada 26 ayrı milleti bünyesinde barındıran dev
bir imparatorluğun, topraklarını kaybetmesiyle ana vatana, Anadolu’ya doğru zorlu bir göç yolculuğuna başlayan göçmenleri kolladığı gibi, bugün de Anadolu’yu güvenli liman olarak gören tüm
mazlumların destekçisi olmaya devam ediyor.
Köklü geçmişin verdiği birikim ile Kızılay savaş ve kriz alanlarındaki yararlılıklarını büyük bir başarı ve özveri ile yerine getirirken, zengin Kızılay arşivindeki kırmızı tarihin iyilik yolculuğu halen keşfedilmeyi bekliyor. Bu beklentiyi karşılamak amacıyla Medeniyet Üniversitesi
ile ortaklaşa başlattığımız Kızılay Arşiv Kataloğu çalışması önemli bir mihenk taşı oldu. Ve nihayet elinizde bulunan bu kitap, bu kapsamlı çalışmanın üçüncü kitabı olarak raflardaki yerini aldı.
Bu kıymetli çalışmalarda emeği geçen başta Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Gülfettin Çelik’e, kıymetli hocalarımıza ve Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve ekibine
şükranlarımı sunarım.
Selam ve muhabbetlerimle.
Dr. Kerem KINIK
Kızılay Genel Başkanı
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 PREAMBLE 
The World witnessed many sufferings and grievances since the stage of history was set
for the humanity. In addition to natural disasters, man-made disasters such as economic depressions, political crisis and wars are part of this testimony. Even today, humanity is faced to brutal
experiences that hinge upon war, migration and poverty. Human suffering, to which we are accustomed nowadays, has been experienced in re-occurring themes of history at different points in
different forms. This bitter side of the history’s vicious cycle led to the birth of the desire to help
the masses, who were faced with the human suffering.
Red Crescent was born out of the desire to help the wounded soldiers on the battlefields
when it was first established on 11 June 1868 under the name of “Ottoman Association to Support
Wounded and Sick Soldiers”. In other words, Red Crescent emerged in the stage of history as an
organization, which provides medical services to the wounded and prisoner soldiers behind the
frontline. Afterwards, our Society operated under the name of Red Crescent and played a significant role during the Ottoman-Russian War 1877-1878. The Society conducted its first activities
during this war under the name of “Red Crescent” and Red Crescent Emblem. Tripoli and Balkan
Wars were also among the armed conflicts, in which Red Crescent was actively involved on the
field. Shortly, Red Crescent rushed to help tens of thousands of Turkish soldiers, who were wounded or got sick on the battlefields, through the volunteering caregivers, trained nurses serving
at hospitals that were constructed behind the frontline, ambulances and fully-equipped hospital
ships, in all battles which Turkey has been a party during the period from 1876 Ottoman-Russian
War to 1974 Cyprus Peace Operation.
It is also worth noting, in addition to its presence on and behind the frontline, the services
provided by the Red Crescent in terms of securing the community resilience during the wars. Red
Crescent had significant contribution and an impact on mobilizing, towards a common purpose,
the national and moral sentiments of war times; particularly on bringing into action the potential
latent in spirituality of Turkish Nation. The best examples of these are the patriotic Ottoman Red
Crescent Women who mobilized to fulfil the needs of the soldiers during the War of Independence;
the hospitals, warehouses, tea houses, and factories that were constructed with donations raised.
Red Crescent Society, which has been an important humanitarian diplomacy actor in the
fields of war and armed conflict, conducted significant activities, since its foundation, with an
aim to sustain the ruling of the peace and to alleviate human suffering. It played an active role in
protecting the civilians affected by the destructions of wars.
Red Crescent, same as it supported the migrants, who had a challenging migration journey
towards the mainland Anatolia following the territorial losses of a huge empire contained 26 nations within its borders on the three continents; continues to support today all the oppressed people
in need who consider Anatolia as a safe port to stay.
While Red Crescent Society, with the strength of its the long-standing history and experience, continues to carry out its most needed activities in times of war and crisis with great devotion
and success, the Red history’s journey of kindness is there in the rich Archive of Red Crescent
and still to be discovered. To this aim, Red Crescent Archive Catalogue Project that we launched
in cooperation with the Medeniyet University has been a milestone. This book, which is at most
available to you, took its place in the shelves as the third book of this comprehensive project.
I would like to express my gratitude, particularly to Professor Gulfettin Celik, the Chancellor of Istanbul Medeniyet University, and to the distinguished academicians and to Dr. Ibrahim
Altan, the Director General of the Red Crescent, for their efforts in preparing this valuable work.
Kind regards,
Dr. Kerem KINIK
President of the Red Crescent
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 .منذ فجر البشرية كابد العالم شتى صنوف المعاناة واآلالم سواء بسبب الكوارث الطبيعية أو كوارث من صنيع البشر
كاألزمات االقتصادية أو السياسية أو الحروب .اليوم أيضا ال تزال البشرية وجها لوجه أمام تجارب مؤلمة وتعاني من ويالت
ثالثية «الحرب والهجرة والفقر» .المعاناة اإلنسانية التي نعرفها اليوم تجلَّت بأشكال مختلفة عبر التاريخ الذي ما فتئ يكرر
نفسه .هذا الجانب المؤلم لدورة التاريخ كان دافعا لمساعدة المكلومين والمتألمين.
يرجع تاريخ جمعية الهالل األحمر إلى  11حزيران/يونيو  1868حيث تأسست بداية تحت اسم «جمعية إنقاذ ومساعدة
الجنود الجرحى والمرضى» بهدف مساعدة جرحى الجنود في ساحات المعارك .بعبارة أخرى ظهر الهالل األحمر على
مسرح التاريخ كجمعية تقدم الخدمات الطبية خلف الجبهة لجرحى الجيش وأسراه .الحقا اتخذت الجمعية اسم الهالل األحمر
واضطلعت بمهام جسام خالل الحرب العثمانية  -الروسية ( )1878-1877والتي كانت أول حرب تقدم فيها الجمعية خدماتها
تحت اسم وشعار «الهالل األحمر» ،كما نشط الهالل األحمر أيضا في حروب طرابلس الغرب والبلقان .باختصار قدمت
الجمعية منذ الحرب العثمانية  -الروسية عام  1876وحتى عملية السالم في قبرص عام  1974العون لعشرات آالف الجنود
األتراك في جميع الحروب التي خاضتها تركيا في تلك الفترة وتنوع ذلك الدعم ما بين إنشاء مستشفيات خلف خطوط الجبهة أو
نقل المرضى أو تجهيز سفن مستشفى أو تدريب ممرضين أو متطوعين لرعاية المرضى.
ال يقل الدعم االجتماعي الذي قدمه الهالل األحمر إبان الحروب أهمية عن الخدمات التي قدمها على الجبهة أو خلف
خطوطها ،فقد لعب دورا مؤثرا وفعاال في حشد المشاعر الوطنية والمعنوية  -التي تجلت في زمن الحرب  -من أجل هدف
مشترك وكذلك في تحفيز مشاعر الشعب التركي .ولعل من أجمل النماذج على ذلك يتجلى في الجهود الحثيثة التي بذلتها
سيدات الهالل األحمر الوطنيات لتلبية احتياجات الجنود األتراك خالل حرب االستقالل وأيضا تأسيس المستشفيات والعنابر
والمقاهي والمصانع بأموال التبرعات.
كما ش َّكل الهالل األحمر عنصرا بارزا في الدبلوماسية اإلنسانية إبان الحروب والنزاعات المسلحة ،فضال عن أنشطته
الهامة منذ تأسيسه وحتى اليوم في تضميد جراح المنكوبين جراء الكوارث التي يتسبب بها البشر في فترات السلم ،ودوره
النشط في حماية المدنيين الذين يقعون ضحية دمار الحروب .وكما حمى الهالل األحمر المهجرين الذين انطلقوا في رحلة
عسيرة إلى وطنهم األم األناضول مع فقدان إمبراطورية عظمى حكمت  3قارات و 26قوما مختلفا ،أراضيها فإنه يواصل
اليوم أيضا دعم المظلومين الذين يجدون في األناضول مالذا آمنا يؤوون إليه.
بتفان مهامه إبان الحروب واألزمات على أتم وجه وال تزال
بخبرته التي اكتسبها عبر ماضيه العريق أدى الهالل األحمر
ٍ
رحلته الخيِّرة عبر التاريخ والكامنة بين ثنايا أرشيفه الثري بانتظار من يستكشفها .من هنا تنبع أهمية كاتالوج أرشيف الهالل
األحمر الذي أعددناه بالتعاون مع جامعة إسطنبول الحضارية لتحقيق هذا الغرض .وها قد صدر أخيرا الكتاب الذي بين أيديكم
ليكون ثالث كتب هذه السلسلة الشاملة.
وهنا يسعدني أن أتوجه بالشكر لرئيس جامعة إسطنبول الحضارية البروفيسور دُ .غلف الدين تشيليك ،وأساتذة الجامعة
المبجَّلين ،والمدير العام للهالل األحمر د .إبراهيم ألتان وفريقه لما بذلوه في جهود إلنجاز هذا العمل.
مع خالص التحية والمحبة...

د .كرم قينيق
الرئيس العام للهالل األحمر

6

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

 TAKDİM 
Toplumsal alandaki bir konunun hakkı ile anlaşılabilmesi dört temel başlıktaki bilginin bir
bütün halinde ikmali ile mümkün olduğu söylenebilir. Bunlar; konuya ilişkin
(1) terimler-kavramlar,
(2) kişiler-sosyal gruplar/sınıflar,
(3) kurumlar- politikalar,
(4) olaylardır.
Olaylar, özellikle 19-20. Yüzyıllara ait dünya gündeminin çok dikkat çekici ve o kadar
da önemli bir başlığıdır. Zira öncesi ve sonrası ile bu çağda ortaya çıkan bazı durumlar, bütün
insanlığı içine alan, var olan düzeni değiştirecek etki ve büyüklükte cereyan etmiştir. Özellikle
19. Yüzyıla kadar egemen olarak var olan klasik doğu dünyasının parçalanıp dağılmasına neden
oluşu yönü ile bu dönem olayları herkesin dikkatini yaşananlara çekmektedir.
Osmanlı Devleti açısından bu dönemde, Osmanlı-Rus Savaşı ile başlayan ve Birinci Dünya Savaşı ile doğrudan ve dolaylı olarak bütün dünyayı içine alan savaşlar silsilesi Trablusgarp
Savaşı, Balkan Savaşları ve Kurtuluş Savaşı ile üzerinde cereyan ettiği alt bölgeler için asrı aşan
önemli neticeler ortaya çıkarmıştır. Bu savaşlar 21. Yüzyıl dünyasında Doğu-Batı ilişkilerinin
esasına nüfuz edebilmenin de evvel şartı durumundadır.
Her üç savaş grubunun tamamında yer almış bir kurum olarak Kızılay’a ait arşiv belgeleri, bize yaşanan ânı ve ortaya çıkan her durumu bütün gerçekliği ile hissetmemize, anlamamıza
yardım eden çok önemli kayıtlar olarak dikkati çekmektedir. Bu yönü ile büyük bir hazinenin gün
yüzüne çıkması anlamı da taşıyan elinizdeki bu eser hiç şüphesiz, her kesim insanın evvel başvuru
kaynaklarından birisi olacaktır.
Büyük bir emek ve itina ile üç dilde hazırlanan bu eserin bu aşamaya gelmesine imkan
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, kitabın yayınına katkı veren üniversitemizin öğretim üyeleri, başta Prof. Dr. Bilgin Aydın’a,
Prof. Dr. Recep Karacakaya’ya, Prof. Dr. Zekai Mete’ye, Prof. Dr. Hamdi Genç’e, Doç. Dr. Faruk
Bal’a ve diğer katılımcılara bu eserin hazırlanmasına yaptıkları katkıdan dolayı gerek şahsım,
gerek ise üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum.
İnsanlığın daha güzel bir gelecekte buluşmalarına vesile olması duası ile …

Prof. Dr. Gülfettin Çelik
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
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 PREAMBLE 
It can be argued that it is possible to comprehend any issue thoroughly in the social sphere
only through completing the knowledge as a whole in four main headings. These include
(1) terms-concepts,
(2) persons-social groups/classes,
(3) institutions - policies,
(4) and events
about the issue.
The sub-heading of events is a significant and remarkable heading, particularly with regards to the agenda of the world during the 19-20th centuries. For, some situations, which emerged
during this century, had embraced all humanity and had an impact on the status quo to the degree
that they were able to change it. The events of this period are remarkable particularly in terms of
causing the classical Eastern world, which was the sovereign until the 19th century, to fragmentize and scatter.
From the point of the view of Ottoman State, the series of war, which began during this
period with the Ottoman-Russian War and embraced all of the world directly or indirectly with
the outbreak of the First World War, revealed crucial consequences that transcend the century for
the sub-areas in which they took place, with the emergence of Tripoli War, Balkan Wars and the
War of Independence. These wars can be considered as a pre-requisite of understanding the real
meaning of the relationship between the East and the West during the 21st Century.
The archive documents of the Red Crescent, which is an institution figured in all of each
three groups of wars, provide us with the sense of the lived moments and enable us to authentically feel each situation emerged during the wars. In this regard, they are remarkable records, which
help us to understand these situations. Since it implies unearthing a great treasure in this regard,
this work will indubitably be the first port of call for people from all walks of life.
I would like to thank to Turkish Red Crescent Society Chairman Dr. Kerem Kinik, Turkish
Red Crescent Society Vice Chairman Dr. Naci Yorulmaz, and General Director Dr. Ibrahim Altan,
and in the person of them to the Turkish Red Crescent Presidency for their support throughout
the process of publishing this work, which was prepared in three languages with great effort and
care; and I would like to express my gratitude personally, and on behalf of our University, to the
members of staff at our university: Professor Bilgin Aydin, Professor Recep Karakaya, Professor
Zekai Mete, Professor Hamdi Genc, and Associate Professor Faruk Bal and other participants for
their academic contributions during the preparation of this work.
Hope that this work would conduce towards the meeting of humanity in a better future…

Professor Gülfettin Çelik
Istanbul Medeniyet University Chancellor
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بوسعنا القول إن فهم موضوع اجتماعي ما حق فهمه يتطلب معرفة متكاملة فيما يتعلق بالبنود األساسية األربعة التالية:
( )1المصطلحات والمفاهيم،
( )2األشخاص  -الفئات االجتماعية/المجموعات ،
( )3المؤسسات والسياسات،
( )4األحداث.
تشكل األحداث بندا مثيرا ذو أهمية قصوى فيما شهده العالم إبان القرنين التاسع عشر والعشرين على األخص .فبعض أحداث
ذلك العصر  -مع ما سبقها وما تالها  -كانت بحجم وتأثير يطال البشرية ككل وبأبعاد غيَّرت المنظومة القائمة حينها .وقائع تلك
الفترة لفتت أنظار الجميع سيما وأنها كانت سببا في انهيار العالم الشرقي التقليدي وتمزقه والذي كان قوة نافذة حتى القرن التاسع
عشر.
في هذه الفترة شهدت الدولة العثمانية سلسلة حروب بدأت بالحرب العثمانية  -الروسية واستمرت مع حرب طرابلس الغرب
وحروب البلقان وحرب االستقالل (التركية) والحرب العالمية األولى وطالت تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة العالم أجمع .وقد
خلفت تلك الحروب نتائج هامة في المناطق الثانوية التي جرت فيها تجاوزت تأثيراتها القرن ،وش َّكلت شرطا مسبقا للنفوذ إلى
أسس العالقات بين الشرق والغرب في القرن الحادي والعشرين.
الوثائق األرشيفية للهالل األحمر الذي كان حاضرا في جميع تلك الحروب لهي على قدر رفيع من األهمية إذ تساعدنا على
فهم وإدراك حقيقة ما جرى حينها وما نجم عن أحداث تلك الحقبة .هذا الكتاب الذي سيساعد على اكتشاف تلك الكنوز الثمينة
سيكون  -دون أدنى شك  -أحد المصادر األساسية التي سينهل منها الجميع.
وختاما أود أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان باسمي وباسم جامعتي إلى المديرية العامة للهالل األحمر ورئيسها العام د.
كرم قينيق ،ومساعده د .ناجي يورولماظ ،والمدير العام د .إبراهيم ألتان تقديرا لما بذلوه من جهود جبارة في إصدار هذا العمل
بلغات ثالث؛ كما أشكر أعضاء الهيئة التعليمية في جامعتنا إلسهامهم في إعداد الكتاب للنشر وأخص بالشكر كال من البروفيسور
د .بيلغين آيدين ،البروفيسور د .رجب كاراجا كايا ،البروفيسور د .زكائي ميتي ،البروفيسور د .حمدي غينتش ،األستاذ المساعد
د .فاروق بال وكل من أسهم في أن يبصر هذا الكتاب النور...
سائال المولى تعالى أن يكون خطوة نحو رسم مستقبل أكثر إشراقا للبشرية جمعاء...

البروفيسور دُ .غلف الدين تشيليك
رئيس جامعة إسطنبول الحضارية
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 ÖNSÖZ 
19. Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın başları Osmanlı/Türk insanı için birbirini takip eden
savaşların yaşandığı bir döneme tekabül eder. Savaşlar bir yandan Türk insanının dayanışma duygusunu artırırken, diğer yandan da savaşların ortaya çıkardığı maddi ve manevi sorunların azaltılmasına yönelik kuruluşların ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu dönemin ortaya çıkardığı kurumlardan biri de 11 Haziran 1868’de kurulan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti/Türk Kızılay’ıydı.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin görünür hale gelmesi ilk olarak 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı ile olmuştur. Bu savaşla birlikte Cemiyet savaşlarda yaptığı maddi ve manevi katkılarla vazgeçilmez bir kurum haline gelmiştir. Cephede asker düşmanlarla göğüs göğüse çarpışırken, Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti/Türk Kızılay’ı ise cephe gerisinde sağlık, lojistik, iaşe, barınma ve giyinme gibi
hizmetler veriyordu. Cemiyetin verdiği hizmetler ve çalışmalar sayesinde hem askerlerin hem de
cephe gerisindeki günlük yaşamını sürdüren Türk insanının moral ve motivasyonu artıyordu. Bu
yönü ile Cemiyet kurulduktan sonra yaptıkları ile milli tarihimizin görünmeyen kahramanıdır.
Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki cephe ve cephe gerisinde yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde
önemi kavranan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 1897 yılında başlayan Osmanlı- Yunan Savaş sırasında
Sadrazamın emri ile göreve çağrılmıştır. Bu savaşta, Osmanlı-Rus Savaşı’nda kazandığı tecrübe
ve birikimi bir ileri aşamaya taşıyan Cemiyet hizmet ve faaliyet alanını genişletmiştir. Özellikle
ilaç ve tıbbi malzeme alımları ile halktan topladığı nakdi yardımlarla zor durumda olan Osmanlı
Devlet’i bütçesine katkı sağlamıştır.
İki savaştaki tecrübe ve birikiminde tevarüs ettiği başarıyı 20.Yüzyıldaki Trablusgarp,
Balkan Savaşları, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşları’na aktaran Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adeta
milli hafızada yardımlaşmanın ve dayanışmanın cisimleşmiş şekli haline gelmiştir. “Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar” adını taşıyan bu kitap Birinci Dünya Savaşı haricindeki, Trablusgarp
Savaşı’nı, Balkan Savaşlarını ve Kurtuluş Savaşı’nı kapsayan bir çalışmadır. Birinci Dünya Savaşı’nı içeren “Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı” başlıklı müstakil çalışma bu dizi
içerisinde daha önce yayımlandığından Birinci Dünya Savaşı kitaba dahil edilmemiştir.
Kitapta, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve Kurtuluş Savaşı sırasında Kızılay’ın
yapmış olduğu faaliyetleri içeren bazı örnek belgelerin Osmanlıca asılları ile Türkçe transkriptleri; Türkçe, İngilizce ve Arapça özetleri yer alıyor. Eserin bu haliyle sunulmasından maksadımız, geniş bir coğrafyayı kapsayan bu savaşlarda sahip olduğu kıt kaynaklara rağmen Kızılay’ın gösterdiği performansın anlaşılmasına bir kapı aralamaktır. Çalışmada deryadan bir damla
misali Kızılay Arşivi’nden belgeler kullanılmıştır. Kitap, okuyucuya zengin bir arşiv malzemesine sahip olan Kızılay Arşivinin kapısını gelecekte yapacağı çalışmalar için aralaması gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu nedenle başta bu çalışma olmak üzere yapılacak diğer çalışmaların
boşluğun doldurulmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kızılay Arşiv Kataloğu yayın
dizisinin ortaya çıkmasına öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen Kızılay Genel Başkanı
Dr. Kerem Kınık başta olmak üzere Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz’a,
Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan’a ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Gülfettin Çelik’e, yayına yayına hazırlanmasında emeği geçen Kızılay Arşiv çalışanlarına
teşekkür ederiz.
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 FOREWORD 
For the Ottoman/Turkish people, the last decades of 19th century and the beginning of 20th
century correspond to a period, in which successive wars happened. Whereas wars increased the
sense of solidarity among Turkish people, they also conduced to the emergence of organisations
that would alleviate the effects of material and non-material problems caused by these wars. One
of the organisations, which were founded during this period, is Ottoman Red Crescent Society/
Turkish Red Crescent, which was founded on 11 June 1868.
The presence of Ottoman Red Crescent Society became apparent for the first time during the
1877-1878 Ottoman-Russian War. The Society became an indispensable institution thanks to its
contributions during this war. While soldiers were fighting hand to hand against the enemies on the
frontline, Ottoman Red Crescent was providing services behind the front in many areas such as health, logistic, catering, sheltering and dressing. Thanks to the activities of the Society, there was an
increase in moral motivation of both soldiers and Turkish people, who were keeping on living their
daily lives behind the front. In this regard, the Society is an invisible hero of our national history.
Ottoman Red Crescent Society, the importance of which was acknowledged after its successful activities on and behind the frontline during the Ottoman-Russian War, was called for duty
by the Grand Vizier decree during the Ottoman-Greek War in 1897. The Society carried the experience and accumulation it gained during the Ottoman-Russian War to an advanced level during
this war and expanded its service and activity areas. Particularly, the Society contributed to the
Ottoman State budget, which was in a difficult situation during the time, through the purchases of
medication and medical equipment and also via the financial aids collected from the community.
Ottoman Red Crescent Society, which transferred the inherited success of these two wars
to Tripoli War, Balkan Wars, The First World War and The Independence War in the 20th century,
became virtually the materialized form of solidarity and cooperation in the national memory. This
book, titled “The Wars in the Red Crescent Archive Documents”, is a study which covers Tripoli
War, Balkan Wars and the Independence War. Since the book titled “The First World War in the
Red Crescent Archive Documents” has been published already as part of this series, the First
World War is not included in this book.
In this book, you will find some exemplary documents, which contain the activities of Red
Crescent during Tripoli War, Balkan Wars and the Independence War both in original Ottoman
language and their Turkish transcripts, and the Turkish, English and Arabic abstracts of these documents. We aim to pave the way, in which the performance of Red Crescent Society – despite the
fact that it had access to scarce sources – during these wars, which were held in a wide geography,
could be discovered. In this study, the documents from the Red Crescent Archive are used like a
drop in the ocean. In this regard, this study reminds the readers that Red Crescent has a rich archive
and that there are valuable materials in this archive for further studies. Hence, we believe that this
study and further studies in this regard will contribute to filling a significant gap in these areas. We
would like to express our gratitude to, firstly, the President of the Turkish Red Crescent Society,
Dr. Kerem Kinik, for his pioneering support and contribution at every stage during the publication
of the Turkish Red Crescent Archive Catalogue Series and to the Vice President of the Turkish Red
Crescent Society, Dr. Naci Yorulmaz, Director General of the Turkish Red Crescent Dr. Ibrahim
Altan, and to Professor Gulfettin Celik, Chancellor of Istanbul Medeniyet University. We would
like to thank to Red Crescent Archive staff.
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تمهيد



بحلول نهاية القرن التاسع عشر وعند مطلع القرن العشرين تعاقبت على اإلنسان العثماني/التركي الكثير من الحروب
المتوالية .هذه الحروب عززت من روح التضامن لديه كما كانت في ذات الوقت دافعا إلنشاء مؤسسات تهدف إلى الحد من
التبعات المادية والمعنوية السلبية لتلك الحروب .إحدى هذه المؤسسات كانت جمعية الهالل األحمر التركي التي تأسست بتاريخ
 11حزيران/يونيو .1868
برز دور جمعية الهالل األحمر للمرة األولى إبان الحرب العثمانية  -الروسية ( )1878-1877وخالل هذه الحرب باتت
الجمعية مؤسسة ال يستغنى عنها بفضل ما قدمته من مساعدات على جبهة القتال وتوفيرها العون الطبي فضال عن المأكل
والمأوى والملبس والدعم اللوجستي .وأسهمت خدمات وفعاليات الجمعية في رفع الروح المعنوية لألتراك سواء الجنود
المحاربين منهم على الجبهة أو المدنيين الذين كانوا يحاولون مواصلة حياتهم اليومية خلفها .الخدمات التي قدمتها جمعية الهالل
األحمر منذ تأسيسها جعلت منها أحد الجنود المجهولين األبطال في تاريخنا الوطني.
نجاح جمعية الهالل األحمر على الجبهة وخلفها خالل الحرب العثمانية  -الروسية كان سببا في إدراك أهميتها .وخالل
الحرب العثمانية  -اليونانية عام  1897وبأمر من الصدر األعظم دُعيت الجمعية الستئناف مهامها إبان الحرب .وخالل ذلك
أثرت جمعية الهالل األحمر خبراتها وتجاربها التي اكتسبتها في الحرب العثمانية  -الروسية ووسعت من نطاق فعالياتها
وخدماتها .كما أسهم الهالل األحمر في ميزانية الدولة العثمانية ،التي كانت تمر بوضع حرج ،من خالل المساعدات النقدية التي
جمعها من الشعب وشرائه األدوية والمعدات الطبية.
النجاح الذي توارثته في خبراتها وتجاربها خالل الحربين نقلته جمعية الهالل األحمر إلى أدائها في الحروب التي اندلعت
خالل القرن العشرين في طرابلس الغرب والبلقان والحرب العالمية األولى وحرب االستقالل التركية وباتت تجسد في ذاكرتنا
الوطنية رمزا للمساعدة والتآزر .هذا الكتاب الذي يحمل عنوان «الحروب في وثائق أرشيف الهالل األحمر» يتناول جملة
من الحروب وهي :حرب طرابلس الغرب ،حروب البلقان وحرب االستقالل التركية .ونظرا إلى أننا خصصنا كتابا منفصال
للحرب العالمية األولى بعنوان «الحرب العالمية األولى في وثائق أرشيف الهالل األحمر» فقد استثنيناها من كتابنا الحالي.
تجدون في طيات هذا الكتاب بعض النماذج لوثائق متعلقة بمساعدات الهالل األحمر إبان حرب طرابلس الغرب ،حروب
البلقان وحرب االستقالل التركية وهذه الوثائق منشورة بأصلها العثماني إلى جانب كتابتها باألحرف التركية مع موجز عنها
باللغات التركية واإلنكليزية والعربية .غرضنا من تقديم العمل بهذه الصورة هو إفساح المجال أمام فهم الخدمات التي قدمها
الهالل األحمر  -رغم شح موارده  -خالل هذه الحروب التي دارت على رقعة جغرافية واسعة .وال تشكل الوثائق المستخدمة
في الكتاب أكثر من نقطة في بحر أرشيف الهالل األحمر .وهنا نود تذكير القارئ بضرورة أن ينهل من األعمال التي
سيصدرها الحقا الهالل األحمر والذي يتمتع بأرشيف ثري وموارد قيِّمة .لذا فإننا على ثقة بالغة بأن هذا العمل  -على األخص
 إلى جانب غيره من األعمال األخرى ستسهم بشكل كبير في سد الفراغ على هذا الصعيد .ويسعدني هنا التوجه بالشكر إلىالرئيس العام للهالل األحمر د .كرم قينيق الذي كان رائدا في صدور سلسلة «دليل أرشيف الهالل األحمر» ولم يدخر أي جهد
في سبيل ذلك وأيضا نائب الرئيس العام للهالل األحمر د .ناجي يورولماظ ،المدير العام للهالل األحمر د .إبراهيم ألتام ورئيس
جامعة إسطنبول الحضارية البروفيسور دُ .غلف الدين تشيليك .كما نشكر إلى العاملين أرشيف الهالل األحمر إلسهاماتهم القيِّمة
في إعداد هذا العمل.
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 Giriş 
Milletlerin tarihinde önemli yere sahip görünen kahramanlar olduğu gibi, gizli kahramanlar da vardır. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti/Türk Kızılay’ı kurulduğu 19. Yüzyılın ikinci yarısından bu
yana Türklerin ülke içinde ve dışında gizli kahramanı olarak değerlendirilebilir. Türk Kızılay’ının
nüvesi olan “Mecrûhîn ve Marzâ-yı Askeriyyeye İmdad ve Muavenet Cemiyeti (Yaralı ve Hasta
Askerlere Yardım Cemiyeti)” 11 Haziran 1868 tarihinde 66 üye ile kurulmuştur. Cemiyet kurulduğu zaman Osmanlı ülkesinde savaş olmadığı için faaliyet sahası sınırlı kalmıştır. Zira bu kurumun
kuruluş amacı yaralı ve hasta askerlere yardımdı.
Kuruluşundan itibaren savaşların ortaya çıkardığı maddi ve manevi sorunları azaltmak gayesini birincil amaç edinen cemiyet, tarihimizde 93 Harbi olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında bir yönü ile ikinci kuruluş evresini yaşamıştır. Cemiyetin kurucuları 2 Nisan
1877’ de toplanarak idâre heyetini oluşturmuş ve 14 Nisan 1877’de II. Abdülhamid’in himayesinde Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (OHAC) adı ile faaliyetlerine yeniden başlamışlardır.
Cemiyet, kuruluşunun ikinci evresinin ilk toplantısını Beşiktaş Sarayı’ndaki Paşa Dairesi’nde
yapmıştır1.
Bu dönem Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin yeni adı ve kurumsal kimliği ile kuruluş gayesindeki amaç ve hedeflerini yerine getirebilmesinin şartlarının oluştuğu bir dönemdir. Cemiyet içinde
bulunulan şartları iyi değerlendirerek, gelecek dönemlerde kendisine dair toplumsal hafızadaki
olumlu yeri bu savaşta yaptıklarıyla sağlamıştır.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti savaş sırasında hem cephede hem de cephe gerisinde büyük başarılara imza atmıştır. Cephe gerisinde dokuz seyyar hastane ve İstanbul’da dört hastane açarak
25.000’den fazla yaralı ve hasta askeri tedavi etmiştir2. Osmanlı-Rus Savaşı’nın Plevne cephesinde ise gönderdiği iki operatör başkanlığında 50 doktor savaş sırasında cephede yaralanan 4.000
civarındaki yaralı ve hasta askeri tedavi etmişlerdi.
Osmanlı-Rus Savaşı boyunca cemiyetin faaliyet alanları hasta ve yaralı askerlerin tedavisi
ile sınırlı kalmamıştır. Cemiyet ayrıca savaş sırasında gerekli olan hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından yardımlar toplamıştır. Bu yardımların
toplamı 70.000 Osmanlı lirasıdır. Yardımlardan elde edilen paraların bir kısmı ile dokuz seyyar
hastane kurulması yanında dört ambulans satın alınmış ve kalan kısmı ile de muhacirlere yardım
yapılmıştır3.
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kurumsallaştığı, kimliğinin oluştuğu, hizmetlerinin görünür hale geldiği ve ilk ciddi imtihanını verdiği bir döneme tekabül eder. Buna rağmen savaş sonrasında devletin genel politikası sonucunda
birçok kurum ve kuruluş gibi OHAC’ın da faaliyetlerine kısıtlamalar getirilmiştir. Cemiyette bu
kısıtlamalardan kendi hissesine düşen payı alarak çalışmalarına ara vermiştir. Sahip olduğu para
Osmanlı Bankası’na yatırılmış ve faaliyetlerini de yirmi yıl boyunca dondurmuştur. Bu durgunluk
dönemi 1897’de başlayan Osmanlı-Yunan Savaşı’na kadar devam etti. Cemiyet savaş başlayınca
Sadrazam emri ile göreve çağrılmıştır. Bunun üzerine Cemiyet, 24 Mayıs 1897 tarihinde, hayatta
olan eski ve yeni üyelerin katılımı ile toplanmış ve faaliyetlerine tekrar başlamıştır. Fakat Cemiyetin faaliyetlere başlamasına rağmen yardım için yeterli parası yoktu. Bu sorunun üstesinden
gelmek için Osmanlı-Yunan Savaşı’nda yararlanan askerlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacı
1 Çetin Aykurt, “Birinci Dünya Savaşı’nda Hilâl-i Ahmer Cemiyet’inin Sanatsal Faaliyetleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt.
XXX/2,s.416.
2 İsmail Hacıfettahoğlu, Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer, Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, Ankara 2010,s.13.
3 Derya Şimşek, “II.Abdülhamid Dönemi Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Kuruluş ve Teşkilatlanması”, Turkish Studies,
Volume 10/5 Spring 2015,s.314.
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ile bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım kampanyasından sonra savaş sırasında yaralanan
ve hasta olan askerlerin İstanbul’a naklinde kullanmak için iki vapuru kiralanmıştır Vapurlar hastane olarak kullanılmış ve onlarla askerlerin İstanbul’a nakli sağlamıştır. Bu gibi hizmetler yanında cemiyet askerlerin ihtiyacı olan tıbbı malzemelerin ve başta “kinin” olmak üzere bazı ilaçların
alımını da yapmıştır. Yaptığı bu gibi hizmetler sayesinde yeterli kaynağa sahip olmayan Osmanlı
Devleti’nin kamu bütçesinin rahatlamasına da yardımcı olmuştur. Osmanlı-Yunan Savaşı sona
erdiğinde Osmanlı askerleri Cemiyet tarafından kiralanan Roma, Van, Asir, Mekke ve Taif isimli
vapurlarla İstanbul, Gelibolu ve Çanakkale’ye sevk edilmişlerdir. Bu gibi yararlı hizmetlerine
karşın, OHAC savaş bitiminde tekrar kapatılmıştır4.
Osmanlı-Yunan Savaşı sonrasında tekrar yeni bir durgunluk ya da pasiflik dönemine giren
OHAC’ın faaliyetlerinin canlandırılması için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Ancak bu girişimler
dönemin siyasi ortamından dolayı olumlu sonuçlanmadı. Bu dönemde faal olmayan OHAC için
yapılan önemli bir faaliyet Dr. Besim Ömer Paşa’nın II. Abdülhamid tarafından Londra’da sekizincisi yapılan Salib-i Ahmer konferansına gönderilmesidir. Dr. Besim Ömer Paşa bu konferansta
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin tarafsız bir kurum olduğunu konferans üyelerine kabul ettirmiştir5.
Cemiyet kuruluş nizamnamesinde yer alan görevleri ve faaliyetleri tam anlamıyla 20. Yüzyılın başlarında yaşanan Trablusgarp Savaşı, Birinci ve İkinci Balkan Savaşlarında yerine getirmiştir. Bu dönemde Osmanlı/Türk insanının zihninde OHAC, savaşlarda ve doğal afetlerde,
mücadelenin önemli bir dayanak noktası olarak yer etti. OHAC’ın geçmiş dönemlere göre bu
dönemde kuruluş amacında yer alan görevleri bihakkın yerine getirmesinde II. Meşrutiyet döneminin getirdiği örgütlenme ve fikri serbestlik ortamının olumlu etkisi göz ardı edilemez. Çünkü
bu ortam OHAC’ın yeninden teşkilatlanmasının ve Osmanlı–Rus Savaşı dönemine göre daha da
kurumsallaşmasının önünü açmıştır. Yeni dönemde bizzat devlet erkinin temsilcileri OHAC’ın
gelişmesine önayak olmuşlardı. Buna delil olarak da II. Meşrutiyet sonrası 20 Nisan 1911’de
Hilâl-i Ahmer Umumi Meclisi’nin Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa başkanlığında toplanması ve
Cemiyetin Başkanlığına Hariciye Nazırı Rıfat Paşa, Başkan vekilliklerine ise Prens Abbas Paşa
ve Talat Bey’in getirilmeleri gösterilebilir.
Bu dönemde dikkat çeken bir başka noktada yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde/
toplanmasında önemli bir yere sahip olacak olan Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin, 1912 yılında Cemiyetin merkez binasında çalışmalarına başlamasıdır6. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar
Merkezi 1911 yılında kurulan merkezin kurucuları arasında devlet erkinin önde gelenlerinin anne
ve eşleri vardı. Bu da Cemiyet’e devletin verdiği önemi göstermesi açısında dikkate değerdir.
Merkezin fahri başkanlığını Sultan Reşat’ın annesi, fiili başkanlığını Sadrazam Kamil Paşa’nın
eşi üstelenmiştir7.
Cemiyetin ilk defa 1877’de hazırlanan ve sonraki yıllarda birkaç defa tadil edilen “Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti Esas Nizamnamesi”nde cemiyet milli bir kurum olsa da hizmetleri ve amacı
ile uluslararası bir hayır kurumu olarak tanımlanmaktadır. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı’nın
başlaması sonrasında yenilenen OHAC Nizamnamesi’nde de aynı ifadeler yer almıştır. Cemiyetin kuruluşundan itibaren değişmeyen ilkesi ‘tarafsızlık ’tır. Bu ilke yanında yaşanılan savaşlar
ve doğal afetler bir yönü ile Cemiyetin faaliyet alanlarını belirlemiş ve bazı görevleri ona tevdi
etmiştir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: temel sağlık hizmetlerinin verilmesi, esir ve yaralı askerlerin çeşitli gereksinimlerinin karşılanması, eşya yardımı yapılması, halk eğitim çalışmalarının
yapılması, hastane kurulması, yiyecek ve içecek dağıtılması, ilaç ve tıbbi malzeme sağlanması,
4 Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı, Hazırlayanlar Recep Karacakaya, Zekai Mete, Hamdi Genç, Faruk Bal,
İstanbul 2018,s.31;Şimşek, “a.g.m”, s. 316.
5 Şimşek, “a.g.m”,s.316.
6 Hacıfettahoğlu, “a.g.k”, s. 13-14.
7 Seçil Karal Akgün, “Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılamayan Bir Kurum: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”, ODTÜ Gelişme
Dergisi,39 (Nisan),2012,s.114-116
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barınma olanaklarının ve bunun için gerekli malzemelerin temin edilmesidir8. Bu görevleri, aşağıdaki kısımda göreceğimiz gibi, OHAC 20. yüzyılda Osmanlı’nın/Türkiye’nin yaşadığı savaşlarda
bütün boyutları ile yerine getirmiştir.
Osmanlı–Yunan Savaşı sonrasında faaliyetlerine ara veren Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin üçüncü evresi olarak kabul edebileceğimiz II. Meşrutiyet sonrasında faaliyetlerine yeniden
başladıktan kısa bir süre sonra on yıldan fazla sürece bir dizi savaşlar başladı. Bu savaşlardan
ilki Trablusgarp Savaşı (29 Eylül-1911-18 Ekim 1912)’ydı. Trablusgarp Savaşı başladıktan kısa
bir süre sonra savaş bölgesindeki hasta ve yaralılara yardım etmek için Mısır’da tertip edilen ilk
Hilâl-i Ahmer Heyeti Tobruk’a gönderildi. Kısa bir süre sonra hazırlanan ikinci heyet de Derne ve
Bingazi’ye gönderilecekti9. Bingazi’ye gönderilen heyet, heyet başkanı Doktor Arif, Operatör ve
Muhâsebeci Doktor Aziz, Doktor İhsan, Doktor Fikret Tahir, Doktor Nihad Sezai, Eczâcı Nasib
ve Cerrah Ali Efendilerden oluşuyordu10. Savaşın devam ettiği günlerde İstanbul’dan başka bir
heyet de gönderildi. Bu heyet Marsilya’dan Tunus’a gidecekti. Ancak Cemiyet heyetinin bulunduğu vapura İtalyanlarca müdahale edilmiş ve vapurdaki 29 kişiden oluşan heyet alıkonulmuştu.
Bu hadise üzerine Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, İtalyanların alıkoyduğu askerlikle ilgisi
olmayan 29 heyet üyesini kısa zamanda bırakmalarını talep etmiştir. Osmanlı Devleti ’de Dışişleri
bakanlığı aracılığı ile uluslararası düzeyde girişimlerde bulunmuştur11.
Trablusgarp Savaşı sırasında Mısır Hilâl-i Ahmer Heyeti Bingazi, Derne ve Mertuba’da,
İstanbul Hilâl-i Ahmer Heyeti Tobruk’ta ve Selanik Hilâl-i Ahmer Heyeti de Mahile’de yaralı ve
hasta askerlerle ilgili faaliyette bulundular. Selanik Hilâl-i Ahmer Heyeti Mahile’de 150 yataklı
bir hastane ile hizmet verdi12. İstanbul Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Tobruk’ta hastanesi vardı.
Sonraki aylarda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Tobruk’ta bulunan hastanesi düşman uçakları tarafından bombalandı. Ancak atılan bombalar bir zarar vermemesine karşın, Cemiyet bu hareketi
uluslararası düzeyde ve Roma Salîb-i Ahmeri nezdine protesto etmişti13. İtalyanların bu gibi davranışları Tobruk hastanesi ile sınırlı kalmadı. Aziziye’de bulunan Hilâl-i Ahmer hasta çadırları
üzerine de on altı bomba atılmış, civarda bulunan yerli halktan iki kişinin yaralanmasına neden
olmuştu14. Cemiyetin savaş bölgesinde hastaneleri olmasına karşın, İstanbul’dan da bir hastane
vapuru göndermesi talep edilmişti. Çünkü çok sayıda yaralı ve hasta olduğundan bunların tedavisinde hastaneler yetersiz kalıyordu15.
Cemiyet, Trablusgarp Savaşı’nda orada açtığı hastanelerde sadece yaralı ve hasta askerleri
tedavi etmiyordu. Bunların yanında yerli halka da sağlık hizmeti veriyordu. Bu durum da yerli
halkın Osmanlı Devleti’ne olan bağlılığının artmasına vesile oluyordu16.
Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı sınırları dışında yaşayan Müslümanlar, savaşta şehit düşenlerin ailelerine ve yaralılara verilmek üzere nakdi yardımlar göndermişlerdi. Bu yardımlar
Cemiyet aracılığı ile yapılıyordu. Çin, Avusturya ve Kalküta’dan bu amaçla 191.862 kuruş yardım yapılmıştı17. Cemiyet böylece sadece ülke içinde değil, ülke dışından da yapılan yardımların
aracısı/muhatabı oluyordu.
Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı sona ermeden yeni bir savaş içinde kendini buldu.
Bu savaş Osmanlı başkentini de her yönü ile etkileyen Balkan Savaşları (8 Ekim 1912-18 Ekim
8 Hakan Anameriç, “ Türk Kızılayı’nın (Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti) Savaş Esirlerine Kitap ve Kütüphane Hizmetleri
(1912-1922),Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı 58, 2010, s.20-21.
9 Kızılay Arşivi, Belge nr.24-1.
10 Kızılay Arşivi,Belge nr.148-48.
11 Kızılay Arşivi, Belge nr.25-8.
12 Kızılay Arşivi, Belge nr.25-10.
13 Kızılay Arşivi, Belge nr.16-114.
14 Kızılay Arşivi, Belge nr.195-1.
15 Kızılay Arşivi, Belge nr.25-2.
16 Kızılay Arşivi, Belge nr.148-48.5.
17 Kızılay Arşivi, Belge nr.19-135.
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1913)’ydı. Cemiyet, Balkan Savaşlarıyla birlikte yukarıda ifade edilen görevlerini bütün boyutları ile uygulama gerekliliğiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durum bir zaruretin sonucuydu. Çünkü
Balkan Savaşları’nın ortaya çıkardığı olumsuzluklar diğer savaşlardan farklı olarak doğrudan Osmanlı başkentinde hissediliyordu. Böyle bir dönemde bir çeşit devletin yetersiz kaldığı alanlarda
OHAC’ın varlığı ile sorunlar çözülmeye çalışıyordu.
Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Çanakkale, Menderes ve Gelibolu’da seyyar hastaneler kurdu18. Cemiyetin gerek İstanbul’da gerekse de savaş mahalline yakın
yerlerdeki hastanelerinde vermiş olduğu hizmetten duyulan memnuniyet Osmanlı ordusunun her
kademesindeki görevlilerce takdir ediliyordu19. Buna dair düşüncelerini OHAC’ın başkanlığına
yazdıkları teşekkür yazıları ile gösteriyorlardı. Cemiyet’in hizmetleri Balkan Savaşları’nda sadece cephe ve cephe gerisinde yaralı ve hasta askerlerin tedavisi ile sınırlı kalmamıştı. Ayrıca Rumeli’nin çeşitli yerlerinden savaş nedeni ile yerinden yurdundan edilen muhacirlerin iaşe, barınma ve tedavileri ile de ilgileniyordu20. OHAC faaliyetleri arasına aşhanelerin açılması ve ihtiyaç
sahibi olan yaralı askerlerin giyim eşyalarının temin edilmesi de dahil edilmişti. II. Meşrutiyet
sonrasında 1911 yılında tekrar faaliyete başlayan Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin yeninden
faaliyete geçmesinin üzerinden bir buçuk yıl gibi kısa bir süre geçtiği halde gösterdiği çaba ve
özveri takdir ediliyordu. Özellikle Osmanlı ordusunun sıhhiye müfettişleri yaptıkları incelemelerde buna bizzat şahit olduklarından Cemiyet’in başarısı ve üstün gayretini ifade etmekten geri
duramıyorlardı21.
Savaşta düşmanın saldırdığı yerlerde yaşayan halk İstanbul’a göç ediyordu. Bunlar askerlerle
birlikte İstanbul’da Ayasofya, Nuruosmaniye, Sultan Ahmed ve Mahmud Paşa gibi camilerde ikamet ediyorlardı. Sadece Ayasofya’da ikamet edenlerin iaşeleri Maarif Nezareti tarafında karşılanıyordu. Nuruosmaniye Camiinde 1.888, Sultan Ahmed Camiinde 4.241 ve Mahmud Paşa Camiinde
de 451 asker ve muhacirin ikamet ediyor ve bunların iaşeleri Cemiyet tarafından temin ediliyordu22.
Bu camilerde ikamet eden ve cemiyetin iaşesini sağladığı insan sayısı günden güne değişiyordu.
Örneğin Sultan Ahmed camiinde ikamet edip de cemiyetin 19 Kasım - 7 Aralık 1912 (6 - 24 Teşrinisani 1328 ) tarihleri arasında yemek verdiği insan toplamı 22.801’di. Bu hizmetin yerine getirilmesi
için de her gün 18-30 arasında müstahdem Cemiyet tarafından istihdam ediliyordu. Aynı tarihler
arasında Sultan Ahmed Camiinde ikamet edenlerden 38’si vefat etmiştir23. 17 Kasım-7 Aralık 1912
(4 -24 Teşrinisani 1328) tarihleri arasında Nuruosmaniye Caminde toplam 25.704 kişinin iaşesi karşılanmış ve bu hizmet her gün istihdam edilen 30 müstahdem ile karşılanmıştı24.
Cemiyet İstanbul’da cami ve barakalarda barınan çok sayıda insanın iaşesini temin ediyordu. Bunlar arasında sağlık şartlarından dolayı salgın hastalıkların ortaya çıkma tehlikesi vardı.
Bunun önlemesi için cami ve barakaların temizlenmesi ve hastalığa yakalanan bazı muhacirlerin
de Cemiyetin hastanesine nakli talep edilmişti25. Balkan Savaşı nedeni ile İstanbul’a gelen yaralı
askerlerin tedavisi için kullanılan hastaneler ve hastane haline getirilen kışlalar yetersiz kaldığından, bazı okulların da bu amaçla kullanılması gündeme geldi. İlk başta Galatasaray Lisesi,İstanbul Lisesi ve öğretmen okulunun da tahliye edilerek hastaneye dönüştürülmesi düşünülmüştü.
Sonra Galatasaray lisesinden vazgeçilmiş, sadece İstanbul Lisesi ve Öğretmen Okulu hastaneye
dönüştürülmüştü. Sadrazam Kamil Paşa Cemiyete hitaben yazdığı yazıda hastaneye dönüştürülen
bu okullar için gerekli malzemenin temininde yardımcı olunmasını istemişti26.
18 Kızılay Arşivi, Belge nr.8-51.
19 Kızılay Arşivi, Belge nr.8-54.
20 Kızılay Arşivi, Belge nr.8-56. Gelibolu Muhacirin Komisyonu üyeleri tarafından 15 Mayıs 1913 tarihinde bir teşekkür yazısı
gönderilmişti.
21 Kızılay Arşivi,Belge nr.8-67.
22 Kızılay Arşivi, Belge nr.12-4.
23 Kızılay Arşivi,Belge nr.12-4.1.
24 Kızılay Arşivi,Belge nr.12-4.2.
25 Kızılay Arşivi, Belge nr.23-100.
26 Kızılay Arşivi,Belge nr.23-132.
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Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İstanbul’daki çeşitli camilerde kalan yaralı askerlerin iaşelerini karşılama yanında Ispartakule, Ayastefanos ve Sirkeci gibi istasyonlarda bulunan yaralı
askerlerin de ihtiyacı olan çayı ve çorbayı temin ediyordu. Çünkü bu şekilde askerlerin zaruret
içinde kalmaları önleniyordu27.
Cemiyet, Balkan Savaşı’nda Rumeli’nde göç eden göçmenlere değişmeyen ilkesi olan “tarafsızlık” çerçevesinde yardım etmiştir. Bunun pratikte uygulandığının farkında olan İstanbul ve
çevresi Hahambaşı 2.800 Rumeli muhaciri Musevi’nin ihtiyaçlarının karşılanması için Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne başvurmuştu28.
Milli Mücadelenin başlaması ile birlikte Hilâl-i Ahmer Cemiyeti cephe ve cephe gerisinde
önemli hizmetlerde bulunmuştu. OHAC faaliyetlerine Anadolu’daki Kuvâ-yı Milliye direnişi ile
paralel başlamıştır. Türk Kuvâ-yı Milliyesi ile Yunanlıların savaştıkları Salihli ve civarında birçok
yaralı asker vardı. Ancak bunların tedavisinin yapıldığı Alaşehir hastanesinde yeterli alet ve edevat yoktu. Alaşehir kazası hükümet doktoru bunların karşılanmasını 13 Temmuz 1919’da Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’nden talep etmişti29.
Cemiyet, Yunanlılar tarafından esir alınan ve şehit edilen askerlerin aileleri ile köylerinden
Yunan kuvvetlerinin zoruyla ayrılan halkın ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bu görevler büyük oranda toplumsal hafızasının yansıması olarak Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin vazifesi olarak düşünülüyordu30.
Zaman zaman Milli Mücadele devam ederken savaşılan bölgelerdeki askerler için gerekli
sağlık kurumlarını Cemiyet tesis ediyordu. Örneğin Garp cephesinde ordu için gerekli olan sağlık
tesislerinin yapılmasına ordunun bütçesi yeterli olmadığından, bunların tesisi için gerekli paranın
Anadolu Hilâl-i Ahmerleri’nde toplanması Müdâfa‘a-i Milliye Sıhhiye Dairesi tarafından kararlaştırılmıştı. Paranın toplanması işini özellikle Konya ve Antalya Hilâl-i Ahmer şubeleri üstlenmişlerdi31.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Osmanlı’nın geri çekildiği yerlerde kalan kamu görevlilerinin ülkeye dönüşleri için gerekli masrafları da karşılıyordu. Yemen Vilâyeti’nin Taiz Livâsı’na bağlı
Ibb kazâsı Mal Müdürü Ali Rıza Efendi’nin ülkeye dönüş masraflarının karşılanması için Türkiye Büyük Millet Meclis’inden talepte bulunulmuştu. Ancak verilen cevapta Milli Hükümetin
kuruluşundan önce Yemen’de görevli olan memurların ülkeye dönüşleri için gerekli masrafların
karşılanmasına dair bir kararları olmadığından bu masrafın Cemiyet tarafından karşılanmasının
daha doğru olacağı ifade edilmiştir32.
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin/Türk Kızılayı’nın 19. Yüzyılın sonlarından itibaren
yaşanılan savaşlarda imkânları ötesinde gösterdiği performans, Türk insanının geçmişten günümüze yardımlaşma ve dayanışma duygusunun bir çeşit tezahürü olmuştur.

27
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Kızılay Arşivi, Belge nr.16-63.
Kızılay Arşivi, Belge nr.74-12.
Kızılay Arşivi, Belge nr.153-9.1.
Kızılay Arşivi,Belge nr.69-30.
Kızılay Arşivi,Belge nr.74-139.
Kızılay Arşivi, Belge nr.74-154.
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 Introduction 
Whereas there are visible heroes, who have significant status in the history of nations, there
are also implicit heroes. We can consider Ottoman Red Crescent Society/Turkish Red Crescent,
which was founded in the second half of 19th century, as the latent hero of Turks within the
country and abroad since its foundation. “Mecrûhîn ve Marzâ-yı Askeriyyeye İmdad ve Muavenet
Cemiyeti” (Association to Support Wounded and Sick Soldiers), which is the core of Turkish Red
Crescent, was founded on 11 June 1868 and had 66 founding members. Since it was peacetime
in the Ottoman Empire when the Association was founded, its activities were limited. For, the
mission of this institution was to support wounded and sick soldiers.
The Society, which had its sights trained on alleviating the effects of the material and
non-material problems caused by the wars since its foundation, had been re-founded in a sense
after the outbreak of 1877-1878 Ottoman-Russian War, a.k.a. 93 War in our history. The founders
of the Society assembled on 2 April 1877 and formed the executive board. On 14 April 1977,
they began their activities under the new name Ottoman Red Crescent Society under the auspices
of Abdul Hamid II. The first meeting of the Society, after its re-organisation, was held in Pasha
Bureau at Besiktas Palace.1
This is a period in which the suitable conditions matured for Ottoman Red Crescent Society
to realize its mission and aims, which are deeply rooted to its foundation, with its new name and
corporate identity. The Society put the prevailing condition to good use and deserved the positive
place it gained in the social memory in the later period with its endeavours during this war.
Ottoman Red Crescent Society had gone great guns during the war both on the frontline
and behind the front. Behind the front, the Society founded nine mobile hospitals and four hospitals in Istanbul. In these hospitals more than 25.000 wounded and sick soldiers received medical
treatment.2 As for the Plevna front, 50 doctors, under the supervision of 2 operators, treated almost 4.000 wounded and sick solders during the Ottoman-Russian War.
Throughout the Ottoman-Russian War, the activities of the Society were not limited to
the treatment of wounded and sick soldiers. Moreover, the Society collected donations from the
domestic and international sources with an aim to sustain its necessary services during the war.
The total amount of these donations is 70.000 Ottoman liras. Part of the value received from the
donations was spent on founding nine mobile hospital and purchasing four ambulances and the
remaining part was spent on the aids given to the refugees.3
As has been mentioned above, Ottoman-Russian War corresponds to a period, in which
Ottoman Red Crescent Society was institutionalised, its identity was formed, its services were
becoming visible, and experienced its first serious test. However, after the war, due to the general
policy of the State, the activities of Ottoman Red Crescent Society were limited as it was the case
for many other organizations and institutions. Due to these limitations, the Society took a pause in
its activities. The amount of the money owned by the Society was deposited into Ottoman Bank
and its activities were put on hold for twenty years. This period of stagnation continued until the
Ottoman-Greek War, which outbroke in 1897. As the war began, the Society was called for duty
by the Grand Vizier decree. Upon this call, the Society assembled on 24 May 1897. The existing
members, who were alive at that date, and the new members participated to this meeting, upon
1 Çetin Aykurt, “Birinci Dünya Savaşı’nda Hilâl-i Ahmer Cemiyet’inin Sanatsal Faaliyetleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt.
XXX/2, p.416.
2 İsmail Hacıfettahoğlu, Milli Mücadelede Hilâl-i Ahmer, Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, Ankara 2010, p.13.
3 Derya Şimşek, “II.Abdülhamid Dönemi Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Kuruluş ve Teşkilatlanması”, Turkish Studies,
Volume 10/5 Spring 2015, p.314.
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which the Society re-began its activities. However, although the Society began its activities, there
were not enough funds for the aid campaigns in the budget. To resolve this issue, an aid campaign
was initiated with an aim to meet the needs of the wounded soldiers during the Ottoman-Greek
War. After this aid campaign, two ferries were leased and these were going to be used in the
transportation of the wounded and sick soldiers, who fought in the war, to Istanbul. These ferries
were also used as mobile hospitals as the soldiers were being transported to Istanbul. Beside such
services, the Society also purchased some medications, particularly quinine, and medical materials, which were required in the treatment of the soldiers. In this regard, such services also contributed to a relief in the Ottoman State’s capital budget, which did not have enough funds. Ottoman
soldiers were dispatched to Istanbul, Gallipoli and Dardanelles on the ferries, which were leased
by the Society, named Rome, Van, Asir, Mecca and Taif after the end of the Ottoman-Greek War.
Although the Society had undertaken such beneficial servicers, Ottoman Red Crescent Society
was shut down again after the war.4
The activities of Ottoman Red Crescent Society paused again after the Ottoman-Greek
War, and there were various attempts to revive the activities of Ottoman Red Crescent Society
during this period. However, these attempts failed due to the political milieu of the era. One of
the significant activities of the passive Ottoman Red Crescent Society is the appointment of Dr.
Besim Omer Pasha by Abdul Hamid II as a delegate to 8th Red Cross Conference, which was
held in London. Dr. Besim Ömer Pasha established the fact among the conference members that
Ottoman Red Crescent is a neutral organization during this conference.5
The Society carried out the missions and activities, which were stated in its code of practice
at its foundation, in its strictest sense at the beginning of the 20th century during the Tripoli War
(1911-1912), the First and the Second Balkan Wars. During this period, Ottoman Red Crescent
Society found a niche in Ottoman/Turkish people’s minds as a significant fulcrum in wars and
natural disaster recovery. We cannot ignore the positive affect of the conditions of the Second
Constitutional Era, in which the right to organize and the freedom of thought were present, on
Ottoman Red Crescent Society in terms of being able to carry out its duties, which are stated in
its missions, properly when compared to the previous times. For, this milieu enabled Ottoman
Red Crescent Society to re-organize and institutionalize when compared to Ottoman-Russian War
era. In the new era, the representatives of the state power take the lead themselves in supporting
the development of Ottoman Red Crescent Society. The following facts can be demonstrated in
favour of this claim: Ottoman Red Crescent General Assembly was headed by Grand Vizier Ibrahim Hakki Pasha on 20 April 1911 after the declaration of the Second Constitutional Era and the
appointment of Rifat Pasha, who was the Foreign Minister, as the President of the Society and the
appointment of Prince Abbas Pasha and Talat Bey as his deputies.
Another significant point of this era is that fact that Ottoman Red Crescent Society Women
Centre, which was going to have a crucial place in collecting donations and carrying out aid activities, was founded in 1912 and began its activities in the Headquarter of the Society.6 Among the
founders of the Ottoman Red Crescent Society Women Centre, there are mothers and wives of the
high state officials. This is also remarkable in terms of its feature to demonstrate the extent to which the State supported the Society. The Honorary President of the Centre was the mother of Sultan
Rashad and the Acting President of the Centre was the wife of Kamil Pasha, the Grand Vizier.7

4 The First World War in Red Crescent Archive Documents, prepared by Recep Karacakaya, Zekai Mete, Hamdi Genç, Faruk Bal,
İstanbul 2018, p.31; Şimşek, “ibid”, p. 316.
5 Şimşek, “ibid”, p.316.
6 Hacıfettahoğlu, “ibid”, p. 13-14.
7 Seçil Karal Akgün, “Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılamayan Bir Kurum: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”, ODTÜ Gelişme
Dergisi, 39 (Nisan), 2012, p.114-116
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In the “Ottoman Red Crescent Society Code of Practice”, which was prepared in 1877
for the first time and amended for a few times during the later years, the Society was defined
as an international aid organization due to its missions and activities although it was a national
institution. In the Ottoman Red Crescent Society Code of Practice, which was amended in 1911
after the outbreak of Tripoli War, the same statements were written. The unchanged principle of
the Society, since its foundation, is “neutrality”. In addition to this principle, the wars and natural
disasters determined the realm of Society’s activities in a sense and some duties are handed over
to the Society in this regard. These can be listed as the following: providing basic health services,
meeting various needs of the wounded and captive soldiers, carrying out material aids, carrying
out public education campaigns, founding hospitals, distributing food and drinks, providing medicine and medical materials, purchasing necessary materials for enabling shelter.8 These duties
were carried out by Ottoman Red Crescent Society, as can be seen below, properly during all of
the wars, in which Ottoman/Turkey involved, in 20th century.
After the declaration of the Second Constitutional Era, which can be considered as the third
phase of the Ottoman Red Crescent Society, which re-began its activities after its pause after the
Ottoman-Greek War; in a short while a series of wars, which were going to last more than ten
years, began. The first of these wars was the Tripoli War (29 September 1911 – 18 October 1912).
The first Ottoman Red Crescent Commission, which was formed in Egypt with an aim to help sick
and wounded people in the war areas after the outbreak of Tripoli War, was sent to Tobruk. After
a short while, the Second Commission was going to be sent to Derne and Benghazi.9 The Commission, which was sent to Benghazi, was composed of the following members: Doctor Arif (as
the Head of the Commission), Doctor Aziz (Surgeon and Treasurer), Doctor İhsan, Doctor Fikret
Tahir, Doctor Nihad Sezai, Pharmacist Nasib and Surgeon Ali Efendi.10 Another commission was
sent from Istanbul during the war. This commission was going to arrive at its destination through
Tunisia via Marseilles. However, the ferry, on which the commission was boarded, was intervened by Italians and the 29 members of the commission were detained. Upon this event, Foreign
Minister Mahmud Sevket Pasha demanded that 29 members of the commission, who were detained by Italians although they had nothing to do with being soldiers, to be released immediately.
Ottoman State also made some attempts at the international level via its Foreign Ministry.11
During the Tripoli War, Ottoman Red Crescent Commission of Egypt carried out activities
with regards to the wounded and sick soldiers in Benghazi, Derne and Mertuba. Ottoman Red
Crescent Commission of Istanbul carried out activities with regards to the wounded and sick
soldiers in Tobruk, and Ottoman Red Crescent Commission of Thessalonica carried out activities
with regards to the wounded and sick soldiers in Mahile. Ottoman Red Crescent Commission of
Thessalonica served at a hospital, which had 150 bed-capacity.12 Ottoman Red Crescent Commission of Istanbul had a hospital in Tobruk. In the following months, the Ottoman Red Crescent
Society’s Hospital in Tobruk was bombarded by the enemy aircrafts. Although the bombs did not
cause any harm, the Society protested this action before the Rome Red Crosses and at the international level.13 The actions of Italians were not limited to those of Tobruk hospital. 16 bombs were
dropped on to the Ottoman Red Crescent Patient Tents in Aziziye, and caused injuries for the two
local people around.14 Although the Society had hospitals in the battle area, it was demanded that
a hospital ferry to be sent from Istanbul. For, since there were many wounded and sick people, the
8 Hakan Anameriç, “ Türk Kızılayı’nın (Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti) Savaş Esirlerine Kitap ve Kütüphane Hizmetleri (19121922), Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı 58, 2010, p.20-21.
9 Red Crescent Archive, Document No.24-1.
10 Red Crescent Archive, Document No.148-48.
11 Red Crescent Archive, Document No.25-8.
12 Red Crescent Archive, Document No.25-10.
13 Red Crescent Archive, Document No.16-114.
14 Red Crescent Archive, Document No.195-1.
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hospitals were insufficient in the medical treatment of them.15
The activities of the Society were not limited to medical treatment of only wounded and
sick soldiers during the Tripoli War in the hospitals, which were founded around the battlefields.
In addition to the soldiers, the local communities were also making using of these health services.
This situation was causing the commitment of the local people to Ottoman State to grow stronger.16
During the Tripoli War, Muslims, who were living out of the Ottoman borders, sent financial aids to the families of the martyrs and the wounded soldiers. These aids were being carried out
via the Society. 191.863 piasters were sent from China, Austria and Calcutta in this regard.17 The
Society, thereby, was the mediator of the aids both on domestic and international terms.
Ottoman State found itself in another war while the Tripoli War was still going on. This
is the Balkan Wars, which influenced Ottoman Capital to the core (8 October 1912 – 8 October
1913). The Society found itself in a situation, in which it had no other option but to carry out all
of the duties mentioned above in its entirety. This situation was the outcome of a necessity. For,
the negative outcomes of the Balkan Wars were being felt directly at the Ottoman capital, which
was something completely different from other wars. In such a period, the presence of Ottoman
Red Crescent Society was instrumental in resolving the problems in the areas, where Ottoman
State was in a sense insufficient.
During the Balkan Wars, Ottoman Red Crescent Society founded mobile hospitals in Dardanelles, Menderes and Gallipoli.18 The Society’s services, both at Istanbul and at the hospitals
near to the battlefields, were appreciated by the officials of the Ottoman army of any rank.19 They
were expressing their ideas in this regard in their letters, which they wrote to the Ottoman Red
Crescent Society Presidency. The services of the Society were not limited to the medical treatment of the soldiers on and behind the frontlines during the Balkan Wars. Beyond that, the Society
was taking care of the catering, sheltering and medical treatment of the refugees, who were displaced due to war, in various places of Rumelia.20 Founding foodbanks and purchasing clothes for the
needy and wounded soldiers were also added to the activities of Ottoman Red Crescent Society.
The efforts and commitment of Ottoman Red Crescent Society, which re-began its activities after
the declaration of the Second Constitutional era, were appreciated since it had been a short-while,
only one and a half year, after its re-activation. Particularly the Medical Inspectors of Ottoman
Army were not able to abstain from expressing the success and remarkable efforts of the Society,
since they were personally witnesses of these efforts.21
The communities, living in the places where the enemies attacked, were migrating to Istanbul during the war. These immigrants were residing in mosques (such as Hagia Sofia, Nuruosmaniye, Blue Mosque, and Mahmud Pasha Mosque) with soldiers. Only those residing in Hagia
Sofia were catered by the Ministry of Education. There were 1.888 soldiers and refugees residing
in Nuruosmaniye Mosque, 4.241 in Blue Mosque, and 451 in Mahmud Pasha Mosque and all of
them were catered by the Society.22 The number of the people, who were residing and catered in
those mosque, was changing daily. For instance, the total number of the people who were residing
in Blue Mosque and catered by the Society between 19 November – 7 December 1912 (6 – 24
15
16
17
18
19
20

Red Crescent Archive, Document No.25-2.
Red Crescent Archive, Document No.148-48.5.
Red Crescent Archive, Document No.19-135.
Red Crescent Archive, Document No.8-51.
Red Crescent Archive, Document No.8-54.
Kızılay Arşivi, Belge nr.8-56. Gelibolu Muhacirin Komisyonu üyeleri tarafından 15 Mayıs 1913 tarihinde bir teşekkür yazısı
gönderilmişti.
21 Red Crescent Archive, Document No.8-67.
22 Red Crescent Archive, Document No.12-4.

35

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Teşrinisani 1328), was 22.801. 18-30 servants were being employed daily by the Society in order to carry out these services. Between those dates, 38 of the people who were residing in Blue
Mosque died.23 25.704 people were catered in Nuruosmaniye Mosque between 17 November – 7
December 1912 (4 – 24 Teşrinisani 1328) and this service was carried out by 30 servants, who
were employed daily.24
The Society was catering many people, who were residing in mosques and barracks, in
Istanbul. There was the risk that an epidemic disease may outbreak among these people due to
the health conditions. To prevent this, it was demanded that mosques and barracks to be cleaned
and some of the sick refuges to be transported to the Society’s hospital.25 Since the hospitals and
the barracks, which were transformed into hospitals, were proving to be insufficient in terms of
providing medical treatment to the wounded soldiers, who were brought to Istanbul due to Balkan Wars; it was brought forward that some schools can be used for this purpose. Firstly, it was
considered that Galatasaray High School, Istanbul High School and Teacher’s Training School
were going to be evacuated and transformed into hospital. Then, only Istanbul High School and
Teacher’s Training School were transformed into hospitals. Grand Vizier Kamil Pasha asked from
the Society in his letter to help in terms of purchasing the necessary materials for these schools,
which were transformed into hospitals.26
In addition to catering the soldiers who were residing in various mosques of Istanbul, Ottoman Red Crescent Society also supplied tea and soup for the wounded soldiers in train stations
such as Ispartakule, San Stefano and Sirkeci. For, in this way, the soldiers were prevented from
going into a state of necessity.27
The Society helped to refugees, who were migrating from Rumelia during the Balkan Wars,
on the basis of the “neutrality” principle. The Chief Rabbi of Istanbul, who was aware of the fact
that this was actually carried out in practice as well, applied to Ottoman Red Crescent Society to
meet the needs of 2.800 Jewish Rumelia refugees.28
After the beginning of War of Independence, Ottoman Red Crescent Society carried out
significant services on and behind the frontlines. Ottoman Red Crescent Society began its activities in parallel with the emergence of Turkish People’s Resistance (Kuvâ-yı Milliye) in Anatolia.
There were many wounded soldiers in Turkish People’s Resistance near Salihli, where they fought against Greek Armed Forces. However, there were not enough equipment in Alasehir Hospital, where the wounded soldiers were receiving medical treatment. Alasehir Town Doctor asked
from Ottoman Red Crescent Society to supply these on 13 July 1919.29
The Society also was meeting the needs of the local communities, who were forced to leave
their villages by the Greek Armed Forces, and the families of the soldiers, who were martyred
or held captive by the Greek Armed Forces. These were considered, to a large degree, to be the
duties of Ottoman Red Crescent Society as a reflection of the social memory.30
The Society was constituting health institutions, which were required for the treatment of
the soldiers who were fighting, in the battle areas from time to time during the War of Independence. For instance, since there were not enough funds in the army budget to constitute the health
facilities at the Western Front, it was decided by the Medical Department of the Association for
the Defence of the National Rights that the required funds shall be collected by the Red Crescent
23
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Societies in Anatolia. This was undertaken particularly by Konya and Antalya branches of the
Red Crescent Societies.31
Ottoman Red Crescent Society was also covering the travel expenses of the public officers,
who were confined in the places where Ottoman State withdrew, in their journeys back to the
country. Ali Riza Efendi, who was the District Revenue Officer in Yemen, Taiz, Ibb, appealed to
the Grand National Assembly of Turkey to cover his travel expenses back to the country. However, in the response written to him it was stated that since National Government did not have any
resolution yet with regards to covering the travel expenses of the officers who worked in Yemen
before the foundation of the National Government, it would be more appropriate that the Society
should cover these expenses.32
The outstanding performance of the Ottoman Red Crescent Society/ Turkish Red Crescent
during the wars, which occurred since the late 19th century, is a reflection of the sense of solidarity and cooperation, which have been deeply felt by Turkish people throughout the history.

31 Red Crescent Archive, Document No.74-139.
32 Red Crescent Archive, Document No.74-154.
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مقدمة



مثلما يحفل تاريخ الشعوب بأبطال تطال شهرتهم اآلفاق ويحتلون مكانة بارزة فيه فإنه يزخر كذلك بالكثير من األبطال
المجهولين .جمعية الهالل األحمر التي تأسست في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يمكن وصفها بأنها كانت منذ تأسيسها
وحتى اليوم أحد األبطال المجهولين لدى األتراك سواء داخل البالد أو خارجها″ .جمعية مساعدة الجنود الجرحى والمرضى″
التي تُشكل نواة الهالل األحمر تأسست بتاريخ  11حزيران/يونيو  1868وكانت تضم  66عضوا .ولعدم نشوب حروب في
الدولة العثمانية إبان فترة تأسيس الجمعية كان مجال عملها محدودا فقد اقتصر هدف تأسيسها على مساعدة الجنود الجرحى
والمرضى.
منذ تأسيسها كان الهدف األول لجمعية الهالل األحمر الحد من المشاكل المادية والمعنوية للحروب ،وخالل الحرب
العثمانية  -الروسية  1878-1877والتي نطلق عليها في تاريخنا التركي اسم حرب الـ 93عاشت الجمعية مرحلة تأسيس
ثانية حيث اجتمع مؤسسوها في الثاني من نيسان/أبريل  1877وشكلوا هيئتها اإلدارية .وبتاريخ  14نيسان/أبريل من العام
نفسه وبرعاية السلطان عبد الحميد الثاني استأنفت الجمعية أنشطتها تحت اسم ″جمعية الهالل األحمر العثماني ″وعقدت أول
اجتماعات مرحلة تأسيسها الثانية في دار الباشا في قصر بشيكطاش.1
هذه المرحلة كانت مرحلة وضع اسم جديد للجمعية وتحديد هويتها المؤسساتية وتوفير الشروط الالزمة لها كي تتمكن من
تحقيق أهداف وغايات تأسيسها .وقد احتلت الجمعية مكانتها اإليجابية في ذاكرة المجتمع في الفترات الالحقة بفضل الخدمات
التي قدمتها في هذه الحرب مستفيدة بشكل جيد من المناخ السائد.
إبان الحرب حققت جمعية الهالل األحمر نجاحات مهمة سواء على خطوط القتال أو خلف الجبهة حيث افتتحت خلف
الجبهة  9مستشفيات ميدانية و 4مستشفيات في إسطنبول عالجت أكثر من  25ألف جندي جريح ومريض .2أما على جبهة بلفن
في الحرب العثمانية  -الروسية فأرسلت الجمعية  50طبيبا يترأسهم جراحيَّن اثنين عالجوا نحو  4آالف من الجنود الجرحى
والمرضى على الجبهة.
على امتداد الحرب العثمانية  -الروسية لم تقتصر فعاليات الهالل األحمر على مساعدة الجنود الجرحى والمرضى وحسب،
فحتى تتمكن الجمعية من أداء الخدمات الالزمة خالل الحرب قام الهالل األحمر بجمع المساعدات من داخل البالد وخارجها
والتي بلغ إجمالها  70ألف ليرة عثمانية .جزء من هذا المبلغ ُخصص لتأسيس  9مستشفيات ميدانية وشراء  4سيارات إسعاف،
أما القسم المتبقي فقد ُخصص لمساعدة المهاجرين.3
كما ذكرنا أعاله ،فخالل الحرب العثمانية  -الروسية اتخذت جمعية الهالل األحمر العثماني شكلها المؤسساتي وتشكلت
هويتها وباتت خدماتها ملموسة وكانت تلك الحرب أول امتحان هام تخوضه .رغم ذلك ونتيجة السياسات العامة للدولة بعد
الحرب فُرضت القيود على فعاليات العديد من الهيئات والمؤسسات ومنها الهالل األحمر التي نالت نصيبها من هذه القيود
وأوقفت أنشطتها مؤقتا حيث أودعت أموالها لدى البنك العثماني وجمدت أنشطتها لمدة  20عاما .استمر الوضع على هذا
المنوال حتى اندالع الحرب العثمانية  -اليونانية عام .1897
مع اندالع الحرب وبأمر من الصدر األعظم دُعيت الجمعية الستئناف أنشطتها ،إثر ذلك وبتاريخ  24أيار/مايو 1897
اجتمع من بقي حيا من األعضاء القدامى إلى جانب أعضاء جدد وبدأت الجمعية مزاولة مهامها من جديد .بيد أن الجمعية لم
تكن تمتلك ما يكفي من أموال ألداء مهامها ما دفعها إلى إطالق حملة لمساعدة الجنود الجرحى في الحرب العثمانية  -اليونانية
وبأموال تلك المساعدات تم استئجار سفينتين لنقل الجنود الجرحى والمرضى واستخدمت السفينتان كمستشفيين وقامتا بنقل
الجنود إلى إسطنبول .إلى جانب هذا النوع من الخدمات اشترى الهالل األحمر المستلزمات الطبية الالزمة للجنود وبعض
األدوية وفي مقدمتها الـ″كينين .″بفضل هذه الخدمات ساهمت الجمعية في تخفيف العبء على الموازنة العمومية للدولة
العثمانية التي كانت تفتقر إلى الموارد الالزمة .وبعد انتهاء الحرب العثمانية  -اليونانية استُئجرت سفن حملت اسم :روما ،وان،
أسير ،مكة والطائف وأرسلت إلى إسطنبول وغيليبولو وتشاناق قلعة .رغم خدماتها المفيدة إال أن جمعية الهالل األحمر أغلقت
مجددا مع انتهاء الحرب.4
بعد أن وضعت الحرب العثمانية  -اليونانية أوزارها دخل الهالل األحمر مجددا فترة ركود أو فترة من ″السلبية ″وقام
بالعديد من المبادرات إلعادة إحياء أنشطته إال أن هذه المبادرات لم تكلل بالنجاح بسبب المناخ السياسي الذي كان سائدا حينها.
وكان من الفعاليات الهامة للهالل األحمر ،الذي كان يمر بفترة ركود ،إرسال السلطان عبد الحميد الثاني الدكتور بسيم عمر
باشا إلى لندن لحضور المؤتمر الثامن للصليب األحمر .وفي هذا المؤتمر حمل الدكتور بسيم عمر باشا أعضاء المؤتمر على
1
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3
4

تشتين أيكورت″ ،الفعاليات الفنية لجمعية الهالل األحمر خالل الحرب العالمية األولى ،″مجلة دراسات تاريخية ،المجلد  ،2/XXXص .416
إسماعيل حجي فتَّاح أوغلو ،الهالل األحمر في النضال الوطني ،منشورات جمعية الهالل األحمر التركي ،أنقرة ،2010 ،ص.13 .
ديريا شيمشيك″ ،التأسيس والهيكل التنظيمي لجمعية الهالل األحمر العثماني في عهد عبد الحميد الثاني ،″دراسات تركية ،المجلد  5/10ربيع عام
 ،2015ص.314 .
الحرب العالمية األولى في أرشيف الهالل األحمر ،إعداد :رجب كاراجا كايا ،زكائي ميتي ،حمدي غينتش ،فاروق بال ،إسطنبول  ،2018ص31 .؛
شيمشيك ،المصدر المذكور ،ص.316 .
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اإلقرار بكون الهالل األحمر جمعية غير منحازة.5
أدت الجمعية المهام واألنشطة الواردة في نظامها األساسي بالمعنى الحقيقي للكلمة مطلع القرن العشرين مع اندالع حرب
طرابلس الغرب ( )1912-1911وخالل حربي البلقان األولى والثانية .في هذه الفترة احتل الهالل األحمر مكانته في عقل
اإلنسان التركي/العثماني كركيزة هامة يُلجأ إليها عند الحروب والكوارث الطبيعية .وال يمكننا تجاهل تأثير المناخ اإليجابي
في حرية الفكر والتنظيم ،الذي ساد خالل المشروطية الثانية ،في أداء الهالل األحمر مهامه الواردة في هدف تأسيسه على
أتم وجه خالل تلك الفترة مقارنة بالفترات السابقة .فبفضل هذا المناخ أعيد تأسيس هيكلية الهالل األحمر وبات ذو صبغة
مؤسساتية أكثر مقارنة بفترة الحرب الروسية  -العثمانية .خالل العهد الجديد أسهمت شخصيات من أركان الدولة في تطوير
الهالل األحمر ولعل خير دليل على ذلك اجتماع المجلس العام لجمعية الهالل األحمر بتاريخ  20نيسان/أبريل  1911بعد فترة
المشروطية الثانية برئاسة الصدر األعظم إبراهيم حقي باشا وتعيين وزير الخارجية رفعت باشا رئيسا للجمعية واألمير عباس
باشا وطلعت بيك نوابا له.
ومن األمور الالفتة خالل هذه الفترة بدء المركز النسوي التابع للهالل األحمر ،والذي لعب دورا هاما في إقامة فعاليات
لجمع المساعدات والتبرعات ،أنشطته في المبنى المركزي للجمعية عام  .19126هذا المركز الذي تأسس عام  1911ضم بين
أعضائه المؤسسين أمهات وزوجات شخصيات بارزة في الدولة مما يشير إلى األهمية التي أولتها الدولة لهذه الجمعية .تولت
الرئاسة الفخرية للمركز والدة السلطان رشاد أما رئيسته الفعلية فكانت زوجة الصدر األعظم كامل باشا.7
وإن ُعرِّ فت الجمعية في ″النظام الداخلي األساسي لجمعية الهالل األحمر ،″الذي ُوضع للمرة األولى عام  1877وتم
تعديله عدة مرات في السنوات الالحقة ،بكونها جمعية وطنية فإن الهالل األحمر عُرف كذلك بكونه جمعية خيرية دولية من
حيث الخدمات واألهداف .إثر اندالع حرب طرابلس الغرب عام  1911تم تحديث النظام الداخلي للجمعية مع المحافظة على
تلك العبارات حرفيا .منذ تأسيسها كان المبدأ الثابت للجمعية هو مبدأ ″عدم االنحياز ″وإلى جانب هذا المبدأ حددت الحروب
والكوارث الطبيعية مجاالت عمل الهالل األحمر وعهد إليه بأداء بعض المهام التي يمكننا تعدادها على الشكل التالي :تقديم
الخدمات الصحية األساسية ،تلبية مختلف احتياجات الجنود األسرى والجرحى ،تقديم المساعدات العينية ،إقامة فعاليات تعليمية
شعبية ،تأسيس المشافي ،توزيع الطعام والشراب ،توفير األدوية والمستلزمات الطبية ،توفير أماكن إيواء وتأمين المستلزمات
الالزمة لذلك .8وقد أدت جمعية الهالل األحمر تلك المهام على أتم وجه إبان الحروب التي عاشتها تركيا/الدولة العثمانية في
القرن العشرين كما سنرى ذلك الحقا.
بعد أن حطت الحرب العثمانية  -اليونانية أوزارها علّقت جمعية الهالل األحمر العثماني فعالياتها ويمكن اعتبار ذلك
ثالث مراحل الهالل األحمر .بعد فترة المشروطية الثانية استأنفت الجمعية فعالياتها ،وإثر ذلك بفترة قصيرة اندلعت سلسلة من
الحروب دامت ألكثر من  10سنوات أولها كانت حرب طرابلس الغرب ( 29أيلول/سبتمبر  18 -1911تشرين األول/أكتوبر
 .)1912وبعد فترة وجيزة على اندالع هذه الحرب تم في مصر تجهيز أول وفد للهالل األحمر لمساعدة المرضى والجرحى
رسل إلى طبرق .وبعد فترة قصيرة تم تجهيز الوفد الثاني وإرساله إلى درنة وبنغازي .9ترأس وفد بنغازي
في مناطق القتال وأُ ِ
الدكتور عارف وضم كال من المحاسب الطبيب الجرّاح عزيز ،الطبيب إحسان ،الطبيب فكرت طاهر ،الطبيب نهاد سيزائي،
الصيدلي نصيب والجرّاح علي .10وأثناء الحرب أُرسل وفد آخر من إسطنبول كان من المقرر أن يتوجه إلى تونس عبر
مرسيليا إال أن اإليطاليين اعترضوا السفينة التي تقل أعضاءه التسعة والعشرين وقاموا باحتجازهم .إثر ذلك قدم وزير الحرب
محمود شوكت باشا طلبا لإليطاليين أكد فيه أن المحتجزين ال عالقة لهم بالجيش مطالبا باإلفراج عنهم خالل أقرب وقت،
وقامت الدولة العثمانية عبر وزارة خارجيتها بالمبادرات الالزمة على الصعيد الدولي في هذا الخصوص. 11
خالل حرب طرابلس الغرب قدم وفد الهالل األحمر في مصر المساعدات للجنود الجرحى والمرضى في بنغازي ودرنة
ومرتوبة ،وفعل وفد الهالل األحمر في إسطنبول؟ نفس الشيء في طبرق ،وكذلك وفد الهالل األحمر في سيالنيك الذي قدم
مساعداته للجنود الجرحى والمرضى في ماهيلة .وأنشأ وفد الهالل األحمر مستشفى بسعة  150سريرا في ماهيلة .12كما أقامت
جمعية الهالل األحمر في إسطنبول مستشفى في طبرق والذي تعرض في األشهر التالية إلى قصف طائرات األعداء .ورغم
عدم إلحاق القصف أضرارا بالمستشفى فقد تقدمت جمعية الهالل األحمر باحتجاج عليه على الصعيد الدولي ولدى جمعيات
الصليب األحمر؟ في روما .13لم يقتصر عدوان اإليطاليين على مستشفى طبرق حيث ألقوا  16قنبلة على مخيمات لمعالجة
 5شيمشيك ،المصدر المذكور ،ص.316 .
 6حجي فتَّاح أوغلو ،″المصدر المذكور ،ص.14-13 .
 7سيتشيل كارا أكغون″ ،جمعية الهالل األحمر :مؤسسة لم يتخلى عنها مع إعالن الجمهورية ،″مجلة ″غليشمة - ″جامعة الشرق األوسط التقنية39 ،
(نيسان) ،2012 ،ص.116-114 .
 8حقان أناميريتش″ ،خدمات الهالل األحمر التركي ألسرى الحرب على صعيد الكتب والمكتبات ،)1922-1912( ″مجلة ″إيرديم - ″مركز أتاتورك
الثقافي ،العدد  /2010 ،58ص.21-20 .
 9أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .1-24
 10أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .48-148
 11أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .8-25
 12أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .10-25
 13أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .114-16
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المرضى تابعة للهالل األحمر في عزيزية ما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين في الجوار بجراح .14ورغم وجود مستشفيات
تابعة لجمعية الهالل األحمر في مناطق القتال فقد طُلب منها كذلك إرسال سفينة مستشفى من إسطنبول نظرا إلى سقوط أعداد
هائلة من المرضى والجرحى وعجز المشافي عن تلبية احتياجاتهم.15
لم يقتصر دور المشافي التي أقامتها جمعية الهالل األحمر أثناء حرب طرابلس الغرب على معالجة الجرحى والمرضى
من الجنود وحسب بل قدمت كذلك خدماتها الصحية للسكان المحليين ما أسهم في توثيق ارتباطهم بالدولة العثمانية.16
خالل حرب طرابلس الغرب أرسل المسلمون القاطنون خارج حدود الدولة العثمانية مساعدات مالية لصالح الجرحى
وعوائل الشهداء الذين سقطوا في الحرب .هذه المساعدات كان يتم إرسالها عبر الهالل االحمر وقد بلغ حجم التبرعات التي
أرسلت لهذا الغرض من الصين وأستراليا وكالكوتا  191.862ألف قرشا .17بهذا الشكل لم تكن جمعية الهالل األحمر الجهة
المعنية/الوسيط إليصال التبرعات من داخل تركيا فقط بل ومن خارجها أيضا.
قبل انتهاء حرب طرابلس الغرب ألفت الدولة العثمانية نفسها تخوض غمار حرب جديدة فقد اندلعت حروب البلقان (8
تشرين األول/أكتوبر  18-1912تشرين األول  )1931التي طال تأثيرها جميع أرجاء العاصمة العثمانية .خالل هذه الحروب
وجدت جمعية الهالل األحمر نفسها وجها لوجه أمام ضرورة التزامها بأداء واجباتها المذكورة أعاله بكل أبعادها ،وكان ذلك
ضرورة حتمية فالنتائج السلبية (لحروب البلقان) كانت  -وخالفا للحروب األخرى  -تنعكس مباشرة على عاصمة الدولة
العثمانية .خالل هذه الفترة كان الهالل األحمر  -بشكل أو بآخر  -وسيلة لسد الثغرات التي لم تكن الدولة قادرة على ملئها.
خالل حرب البلقان أسست جمعية الهالل األحمر العثماني مستشفيات ميدانية في تشناق قلعة ومندريس وغيليبولو .18وكان
ضباط الجيش العثماني من مختلف الرتب يقدرون 19ما تلقاه خدمات الهالل األحمر من استحسان سواء في إسطنبول أو في
المشافي التي كان يقيمها بجوار ساحات القتال وكانوا يعبِّرون عن ذلك بتوجيه رسائل الشكر والعرفان لرئاسة الهالل األحمر.
لم تكن خدمات الجمعية خالل حرب البلقان حكرا على الجنود الجرحى والمرضى فقط ولم تنحصر في الجبهات أو خلف
ساحات المعارك وحدها بل كانت الجمعية تسهم في توفير المأكل والمسكن والعالج للمهجرين من أماكن مختلفة من روملي
بسبب الحرب .20كما أنيط بالهالل األحمر تقديم خدمات من قبيل فتح دور لتقديم الطعام وتوفير المالبس للجنود الجرحى
المحتاجين .بعد انتهاء المشروطية الثانية وفي عام  1911استأنفت جمعية الهالل األحمر العثماني أنشطتها وكانت جهودها
المتفانية التي قدمتها خالل فترة ال تتجاوز عاما ونصف العام محل تقدير .وقد شهد مفتشو الصحة في الجيش العثماني على
األخص ذلك بأنفسهم خالل جوالتهم وكانوا يعبِّرون عن امتنانهم من نجاح الهالل األحمر وما يبذله من جهود جبارة.21
كان سكان المناطق التي تتعرض لهجمات األعداء خالل الحرب ينزحون إلى إسطنبول حيث كانوا يقيمون مع الجنود
في جوامع مثل آياصوفيا ونوروعثمانية وسلطان أحمد ومحمود باشا وقد تولت وزارة المعارف توفير الغذاء للقاطنين في
آياصوفيا فقط .وقد بلغت أعداد المقيمين في جامع نوروعثمانية  1.888شخصا ،وفي جامع سلطان أحمد  4.241شخصا،
وفي جامع محمود باشا  451شخصا من العسكريين والمهاجرين وكانت جمعية الهالل األحمر تتولى توفير الطعام لهم .22كان
عدد المقيمين في هذه الجوامع ممن يوفر لهم الهالل األحمر الطعام يتغير بين يوم وآخر .على سبيل المثال بلغ عدد المقيمين
في جامع السلطان أحمد الذين تولت جمعية الهالل األحمر إطعامهم بين  19نوفمبر  7 -ديسمبر  24-6( 1912تشرين الثاني
 .22.801 )1328وكان عدد من يستخدمهم الهالل األحمر ألداء هذه المهمة يوميا يراوح ما بين  30-18شخصا .وخالل
نفس التاريخ توفي  38شخصا من المقيمين في جامع السلطان أحمد .23وبين  17نوفمبر 7 -ديسمبر  24-4( 1912تشرين
الثاني  )1328تم توفير الطعام لـ  25.704أشخاص في جامع نوروعثمانية وكان يتولى  30مستخدَما تقديمها يوميا.24
قدمت جمعية الهالل األحمر الطعام للعديد من األشخاص الذين لجأوا إلى الجوامع والعنابر (التي كان يقيمها الهالل
األحمر) في إسطنبول .وللحيلولة دون تفشي األمراض السارية جراء الشروط الصحية السيئة طُلب تنظيف الجوامع والعنابر
وتم نقل بعض المهاجرين المصابين باألمراض إلى مستشفى الجمعية .25ولعدم كفاية المشافي والثكنات العسكرية ،التي تحولت
إلى مستشفيات لمعالجة الجنود الجرحى في حرب البلقان الذين كانوا يرسلون إلى إسطنبول ،طرحت فكرة تخصيص بعض
المدارس لهذا الغرض .بداية اقتُرح إخالء مدارس مثل ثانوية غاالطة سراي ،ثانوية إسطنبول ومدرسة المعلمين وتحويلها إلى
مستشفيات والحقا استُثنيت ثانوية غاالطة سراي وتم تحويل المدرستين األخرتين إلى مستشفيين ،ووجه الصدر األعظم كمال
 14أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .1-195
 15أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .2-25
 16أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .48.5-148
 17أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .135-19
 18أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .51-8
 19أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .54-8
 20أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم  .56-8وجَّه أعضاء لجنة المهاجرين في غيليبولو خطاب شكر (للجمعية) بتاريخ  15مايو .1913
 21أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .67-8
 22أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .4-12
 23أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .4.1-12
 24أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .4.2-12
 25أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .100-23
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باشا للجمعية خطابا طلب فيه منها اإلسهام في توفير المستلزمات الضرورية لهذه المدارس بعد تحويلها إلى مستشفيات.26
إلى جانب توفير جمعية الهالل األحمر العثماني الطعام للجنود الجرحى في مختلف جوامع إسطنبول كانت تقوم كذلك
بتقديم الشاي والحساء إلى الجنود الجرحى في عدد من المحطات مثل إسبارطة كولة ،آياستيفانوس وسيركجي وكانت تلبي بهذا
الشكل احتياجاتهم األساسية.27
قدمت جمعية الهالل األحمر مساعداتها للمهجرين الذي اضطروا إلى ترك منازلهم في روملي خالل حرب البلقان في
إطار مبدأ ثابت هو ″عدم االنحياز .″وقد طلب كبير حاخامات إسطنبول وما حولها ،الذي الحظ تطبيق هذا المبدأ عمليا ،من
الهالل األحمر مساعدة  2800يهودي من مهجري روملي.28
ومع بدء النضال الوطني قدم الهالل األحمر العديد من الخدمات الجليلة على جبهة القتال وخلفها وبدأ أنشطته بالتوازي
مع نضال ″القوى الوطنية ″في األناضول .في صالحلي وجوارها حيث كانت تدور المعارك بين ″القوى الوطنية ″التركية
واليونانيين سقط العديد من الجنود الجرحى وكان مستشفى آالشهير ،حيث كانت تتم معالجتهم ،يفتقر إلى األدوات والمعدات
الالزمة ما دفع الطبيب الحكومي في قضاء آالشهير إلى طلب تلبية تلك االحتياجات من الهالل األحمر وذلك بتاريخ  13يوليو
.191929
كما كان الهالل األحمر يلبي احتياجات عوائل الجنود الشهداء أو األسرى بيد اليونانيين وكذلك المدنيين الذين اضطرتهم
القوات اليونانية إلى هجر قراهم .هذه المهام كانت تُعتبر من مهام الهالل األحمر بوصفه يمثل  -بدرجة كبيرة  -انعكاسا لذاكرة
المجتمع.30
بين الفينة واألخرى وخالل النضال الوطني عمدت جمعية الهالل األحمر إلى تأسيس المؤسسات الصحية الضرورية
لمعالجة الجنود المحاربين على الجبهة .على سبيل المثال ولعدم كفاية ميزانية الجيش لتأسيس المنشأة الصحية الالزمة لقوات
الجبهة الغربية قررت ″دائرة الصحة للقوى الوطنية ″جمع المبلغ المطلوب لذلك لدى جمعيات الهالل األحمر في األناضول
وأُوكلت مهمة جمع المال إلى فرعي الجمعية في قونية وفي أنطاليا على األخص.31
كما كان الهالل األحمر يتكفل بنفقات عودة الموظفين الحكوميين من المناطق التي كانت تنسحب منها القوات العثمانية .في
هذا الصدد طلب المدير المالي لقضاء إب التابع للواء تعز في والية اليمن علي رضى أفندي من مجلس األمة التركي الكبير
تلبية نفقات عودته إلى بالده بيد أن الرد الذي أُرسل إليه أشار إلى عدم وجود قرار يقضي بدفع الحكومة الوطنية نفقات عودة
موظفي الدولة الذين كانوا يعملون في اليمن قبل تأسيس الحكومة الوطنية ولذا فإنه من األنسب أن تتولى جمعية الهالل األحمر
دفع تلك النفقات.32
إن الخدمات الجليلة التي قدمتها جمعية الهالل األحمر العثماني/التركي خالل الحروب منذ نهاية القرن التاسع عشر -
والتي كانت تفوق قدراتها  -تعتبر بحق رمزا لمشاعر التعاون والتآزر التي امتاز بها اإلنسان التركي منذ القدم وحتى يومنا
هذا...

 26أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .132-23
 27أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .63-16
 28أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .12-74
 29أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .9.1-153
 30أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .30-69
 31أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .139-74
 32أرشيف الهالل األحمر ،الوثيقة رقم .154-74
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Hilâl-i Ahmer tarafından satın alınan ambülans arabaları
Ambulance vehicles, which were purchased by Red Crescent Society
سيارات إسعاف اشترتها جمعية الهالل األحمر
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Hadımköy’de bulunan Hilâl-i Ahmer’den istifade edebilmek için yirmi sedye, yirmi teskireci,
sekiz hastabakıcı, gaz ve sargı bezi gibi malzemelerin istenmesi ricası.
31 Ocak 1910 / 18 Kânûn-ı sânî 1325

The demand from the Ottoman Red Crescent in Hadimkoy for the provision of twenty stretchers,
eight caregivers, and items such as compression bandages.
31 January 1910 / 18 Kânûn-ı sânî 1325

. ممرضين وبعض المواد مثل الغاز والشاش من الهالل األحمر في هادم كوي8 من حاملي النقاالت و20 نقالة و20 طلب
]1[325 كانون الثاني/1910  يناير31

Çatalca Ordusu Sıhhiye Müfettişliği'ne
Aded: 1062
Hadımköy
18 Kânûn-ı sânî sene [1]325
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Umûmiyesi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Hadımköy'de bulunan Hilâl-i Ahmer'den vâsi‘an istifâde edilmek için yirmi sedye ve yirmi
teskireci ve sekiz nefer hastabakıcı ve gaz ve sargı gibi edevât-ı timâriyelerinin ikmâli müsterhamdır.
Çatalca Ordusu Sıhhiye Müfettişi
Mirlivâ
Mustafa Abdüsselam

Kızılay Arşivi, No: 73/2.1
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48

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Osmanlı Devleti’nin Lahey Konferansı’nda akdedilen mukaveleyi imzalamamasına rağmen,
Trablusgarb’da bir hastahane vapuru bulundurma yetkisi olduğu
16 Ekim 1911/3 Teşrîn-i evvel 1327

The report that although Ottoman State did not sign the negotiated covenant at Hague
Conference, it has the jurisdiction to hold a ferry hospital in Tripoli.
16 October 1911/3 Teşrîn-i evvel 1327

رغم عدم توقيع الدولة العثمانية االتفاقية المبرمة في مؤتمر الهاي فقد تمتعت بصالحية االحتفاظ بسفينة مستشفى في طرابلس
.الغرب
1327  تشرين األول3 / 1911  أكتوبر16

Bâb-ı Âlî
Dâire-i Hâriciye
Kalem-i Mahsus
Mîr-i muhteremim efendim,
Emirnâmenizin arîza-i cevâbiyesini bugüne kadar te’hîr etdiğimden dolayı cidden müteessifim. Bu teehhürün esbâbını îzaha ve bir takım a‘zâr ile tasdî‘a hâcet yokdur sanırım. Cemiyet-i
muhtereme Trablusgarb'a bir hastahâne vapuru salahiyetdardır. Vâkı‘an Hükûmet-i Osmâniye Lahey Konferansı’nda mün‘akide mukâvelenâmeyi resmen tasdîk etmemiş ise de ahkâmına ri‘âyet
olunduğu takdîrde îkâ‘-ı müşkilât edilmeyeceği muhakkak gibidir. Heyet i‘zâmı kat‘iyyen takarrür edince bir nüshasının tedârikine değin bu mukâvelenâmesinin ahkâm-ı esâsiyesini yani ne gibi
şerâita ri‘âyet etmek îcâb edeceğini hülâsaten arz edeyim: Evvelemirde heyet ve vapurun hükûmet-i metbû‘ası tarafından me’zûn olması ve her hâlde hareketinden evvel taraf-ı diğer muhâribe
ihbâr-ı keyfiyet edilmesi, her iki taraf muhâribin mecrûh ve hastalarına bakması, vapurun beyaz
renkde olması ve bir de hiç olmaz ise bir buçuk metre arzında bir hatt-ı ufkî ile alâmet-i fârikası
bulunması îcâb eder. Bu hatt-ı ufkî varupurun cihet-i âidiyetine göre yeşil veya kırmızı olur.
Husûsât-ı sâire cem‘iyyet-i mükerremece ma‘lûmdur. Şimdiki hâlde bu kadar yeter sanırım. Karar verilince ya doğrudan doğruya veyâhud nezâret-i hâriciye vâsıtasıyla Almanya Sefâreti'ne mürâca‘at lâbüddür. Bâkî ta‘zîm ve ihtirâm efendim.
Fî 3 Teşrîn-i evvel sene [1]327

Kızılay Arşivi, No: 25/2
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50

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Trablusgarb’a göndereceği heyetin Tunus yoluyla gitmesi
hususunda Tunus Hükümeti’nin izin verdiği.
12 Kasım 1911/30 Teşrîn-i evvel 1327

The fact that Tunisia Government granted permission to the Commission, which was formed by
Ottoman Red Crescent Society with an aim to being sent to Tripoli,
to arrive at Tripoli through Tunisia.
12 November 1911/30 Teşrîn-i evvel 1327

. الغرب باستخدام أراضيها123سماح الحكومة التونسية لوفد جمعية الهالل األحمر الذي سيتوجه إلى طرابلس
1327  تشرين األول30 / 1911  نوفمبر12

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Dâiresi
2656
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâsetine
Fransa Hâriciye Nâzırı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti’nin Trablus'dan ve İtalya hutût-ı askeriyesinden mürûruna İtalya askerî kumandanı tarafından müsâ‘ade olunması hakkında Roma'daki
Fransa sefîri trafından vâki‘ olan teşebbüse İtalya Hükûmeti tarafından henüz cevâb verilmediği
ve fakat Tunus Hükûmeti, cemiyet-i mezkûreye hizmet-i hayriyesini li-ecli'l-îfâ Tunus tarîkiyle
serbestçe mürûruna müsâ‘ade eylemiş olduğunu bildirdiği Paris Sefâret-i Seniyyesi'nden izbâr
olunmakda olduğu Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan fî 23 Teşrîn-i evvel sene [1]327
tarihli ve dokuz yüz kırk beş numaralı tezkire-i aliyyede iş‘âr buyurulmuş olmağla ona göre îcâbının icrâsı tavsiye olunur.
Fî 30 Teşrîn-i evvel sene [1]327
Harbiye Nâzırı Nâmına
Müsteşar
(İmza)

Bunun hıfzıyla Dersaadet Fransa sefîrine sebkat eden inâyât-ı tavassut-ı insâniyetkârânesine teşekkür yazılması. Kitâbete. Fî 4 Teşrîn-i sânî sene [1]327

Kızılay Arşivi, No: 25/3
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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Mısır’da tertip ettiği birinci heyetin Tobruk’a gönderildiği,
ikinci heyetin de Derne ve Bingazi taraflarına gönderileceği.
7 Aralık 1911/ 24 Teşrîn-i sânî 1327

The notification that the first commission, which was formed by Ottoman Red Crescent Society
in Egypt, has been sent to Tobruk, and another commission was going to be sent to Derne and
Benghazi area.

.ثان إلى درنة وبنغازي
ٍ  إلى طبرق واعتزام إرسال وفد، الذي نظمته الجمعية في مصر،إرسال الوفد األول لجمعية الهالل األحمر

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Dâiresi
2973
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesine
Devletlü efendim hazretleri,
Mısır'dan tertîb olunan ilk Hilâl-i Ahmer Heyeti'nin Tobruk'a muvâsalat etdiği ve ikinci
heyetin de Derne ve Bingazi istikâmetine sevk olunacağı Tobruk Kumandanlığı'ndan Telgrafla
iş‘âr kılındığı Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi'nden bâ-muhtıra bildirilmiş olmağla husûl-i
ma‘lûmât zımnında terkîm-i tezkire-i âcizîye mübâderet kılındı.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 24 Teşrîn-i sânî sene [1]327.
Harbiye Nazırı Nâmına
Müsteşar
(imza)

Kızılay Arşivi, No: 24/1

53

Mısır Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Kullandığı Bahri Ahmer Vapuru
Naval Red Ferry, which was used by Egypt Red Crescent Society
سفينة البحر األحمر التي استخدمتها جمعية الهالل األحمر في مصر

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar
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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Trablusgarp’a gönderilecek olan Hilâl-i Ahmer heyetlerinin başlarına fedakar ve faal kişilerin
seçilmesi hususuna dikkat edilmesi
13 Aralık 1911 / 21 Zilhicce 1329 / 30 Teşrîn-i sânî 1327

The notification that the point to be taken into account in terms of choosing active and altruistic
people when appointing chairpersons to the Ottoman Red Crescent Commissions, which were
going to be sent to Tripoli.
13 December 1911 / 21 Zilhicce 1329 / 30 Teşrîn-i sânî 1327

.توخي الدقة بخصوص اختيار أشخاص مخلصين ونشطاء لترؤس وفود الهالل األحمر التي ستُرسل إلى طرابلس الغرب
]1[327 تشرين الثاني30 / ]1[329  ذي الحجة21 / 1911  ديسمبر13

Bâb-ı Âlî
Dâire-i Sadâret
Tahrîrât Kalemi
125
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâseti Vekâlet-i Aliyyesine
Trablusgarb'a gönderilmiş olan Hilâl-i Ahmer Heyeti'nin otuz beş günde Zavara'ya gelerek
bu müddet zarfında vazîfesi başına azîmet edememesi mûceb-i istiğrâb olduğundan bahis ile ba‘d
ezin teşkîl ve i‘zâm olunacak heyetlerin başına fa‘âl ve fedâkâr zevât ta‘yini husûsunun vekâlet-i
aliyyelerine teblîği lüzûmu Harbiye Nezâret-i celîlesi'nden bildirilmesine nazaran ba‘d ezin gönderileceklerin evsâf-ı lâzımeyi hâiz olanlardan intihâbına himmet olunması siyâkında tezkire-i
muhlisî terkîm kılındı.
Fî 21 Zilhicce sene [1]329 ve fî 30 Teşrîn-i sânî sene [1]327
Sadrazam Nâmına
Müsteşar
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 44/2
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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Trablusgarb’da kolera zuhur ettiğinden gönderilen sıhhiye heyetinin yetersiz kaldığı, yeni bir
heyetin gönderilmesinin Trablusgarb Kumandanlığı’ndan talep olunduğu.
24 Aralık 1911/11 Kânûn-ı evvel 1327

The notification that since there was a cholera epidemic in Tripoli, the medical delegation
proved to be insufficient, and it was demanded from the Tripoli Commandership that another
delegation to be sent.
24 December 1911/11 Kânûn-ı evvel 1327

عدم كفاية الوفد الطبي المرسل إلى طرابلس الغرب إثر تفشي الكوليرا فيها وطلب قيادة طرابلس الغرب إرسال وفد جديد إلى
.المنطقة
]1[327  كانون األول11 / 1911  ديسمبر24

Umûm Erkân-ı Harbiye Dâiresi
Üçüncü Şûbesi
Trablusgarb Kumandanlığı'ndan Mevrûd 11 Kânûn-ı evvel (vürûdu 13) [1]327
Tarihli Şifre Telgrafnâme Sûretidir
Üç günden beri kolera zuhûr etdi. Zâten cüz’î olan fırkada musâb ve vefeyât ziyâdedir.
Buraya gönderilen Hilâl-i Ahmer etibbâ ve levâzımının kifâyeti bildirilmiş ise de bilâhire adem-i
kifâyeti anlaşılmışdır. Cenevre Mukâvelesi mûcebince bu heyetlere mümâna‘at olunamayacağından Trablus tarîkiyle mürûrlarına ve Trablus'dan vesâit-i nakliyelerinin te’mînine çâre bulunduğu
hâlî cihetden geçmek üzere buraya muntazam ve mükemmel bir heyet gönderilmesi elzem ve
müsterhamdır.

Kızılay Arşivi, No: 21/1
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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Hums için görevlendirilen Hilal-i Ahmer Heyeti’nin Marsilya-Sefakis yoluyla gönderilmesi ve
hudutta kendilerine yol gösterecek adamlarla nakliye vasıtasının hazır bulundurulması
gereğinin Trablusgarb Kumandanlığı’na bildirilmesi.
24 Aralık 1911/12 Kânûn-ı evvel 1327

The notification to the Tripoli Commandership that Ottoman Red Crescent Commission, which
was delegated for Homs, shall be dispatched through Marseilles-Sefakis and the transportation
should be ready at the border including the guides.
24 Aralık 1911/12 Kânûn-ı evvel 1327

 صفاقس وإبالغ قيادة طرابلس الغرب بضرورة تجهيز وسائط النقل- إرسال وفد الهالل األحمر إلى حمص عبر طريق مرسيليا
.والمرشدين الذين سيدلون أعضاء الوفد على الطريق وتواجدهم على أهبة االستعداد عند الحدود
1327  كانون األول12 / 1911  ديسمبر25

Umûm Erkân-ı Harbiye Dâiresi
Üçüncü Şubesi
498
Mahremdir
İstanbul
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim,
9 Kânûn-ı evvel sene [1]327 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır.
Hums için tertîb edilecek Hilal-i Ahmer Heyeti'nin Marsilya-Safakes tarîkiyle sevk olunması ve Safakes'den sonra hudûdu geçecekleri noktaya bi't-ta‘yîn nokta-i mezkûrede kendilerine
yolu gösterecek adamlarla vesâit-i nakliye bulundurması için Trablusgarb Kumandanlığı'na Safakes'den telgrafla ma‘lûmât verilmesi muktezî olmağla heyet-i mezkûreye o yolda ta‘lîmât i‘tâsı
mütemennâdır.
Ol bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 3 Muharrem sene [1]330 ve fî 12 Kânûn-ı evvel sene [1]327.
Harbiye Nâzırı
Mahmud Şevket

Kızılay Arşivi, No: 21/1.4
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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Hilal-i Ahmer Cemiyeti için toplanan paraya mahsuben 20.000 liranın Osmanlı Bankası’ndan
teslim alınması.
25 Aralık 1911/12 Kânûn-ı evvel 1327

The reception of 20.000 liras, which were on account of the Money for Ottoman Red Crescent
Society, from the Ottoman Bank.
25 December 1911/12 Kânûn-ı evvel 1327

. ألف ليرة من البنك العثماني مقابل األموال التي جُمعت لصالح جمعية الهالل األحمر20 استالم مبلغ
1327  كانون األول12 / 1911  ديسمبر25

Umûm Erkân-ı Harbiye Dâiresi
Üçüncü Şubesi
Mühim
494
İstanbul
Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Vâlâsına
Sa‘âdetlü efendim,
Hilâl-i Ahmer için toplanılan i‘ânâta mahsûben bu kere yirmi bin Osmanlı lirasının Bank-ı
Osmânî ma‘rifetiyle heyet-i aliyyelerine teslîmi Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne bâ-tezkire iş‘ar edilmiş olmağla meblağ-ı mezkurun ahzıyla makbûzunun irsâli ve bir de heyet-i aliyyelerince tertîb
ve Trablusgarb'a i‘zam buyurulmuş olan birinci heyetin para husûsunda ba‘zı mertebe müzâyakada bulunduğu istihbâr edildiğinden bu cihetin de nazar-ı dikkate alınması mütemennâdır.
Fî 12 Kânûn-ı evvel sene [1]327
Harbiye Nâzırı
Mahmud Şevket

Akçenin alınması ve makbûzunun verilmesi husûsunun muhâsebe ve bu bâbda tahrîrât yazılması. Kitâbete. Fî 14 Kânûn-ı evvel sene [1]327

Kızılay Arşivi, No: 21/1.3

63

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

9

64

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Hums tarafları için gönderilecek hastabakıcı sayısının artırılmasının istendiği.
25 Aralık 1911/12 Kanûn-ı evvel 1327

The demand that the number of caregivers, which were going to be sent to Homs area,
to be increased.
25 December 1911/12 Kanûn-ı evvel 1327

.طلب زيادة أعداد الممرضين الذين سيتم إرسالهم إلى جوار حمص
1327  كانون األول12 / 1911  ديسمبر25

Umûm Erkân-ı Harbiye Dâiresi
Üçüncü Şûbesi
Mühim
499
Müsta‘cel, mahremdir
İstanbul
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesine
Sa‘âdetlü efendim,
Hums cihetine üç tabib ve on hastabakıcının i‘zâm edileceğine dâir olan tezkire-i aliyyelerine cevâben yazılan 12 Kânûn-ı evvel [1]327 tarihli ve 498 numaralı tezkire-i âcizîye zeyldir.
Ayn Zara Hastahânesi'nin düşman tarafından bombardıman ve çadırların ihrâk olunmasından ve evvelce de kumandanlıkdan hastabakıcıya ihtiyâç gösterilmiş olmasından dolayı Hums
ciheti için tertîbi va‘ad olunan heyetin bir mikdâr daha tevsî‘i zarûrî görülmekdedir. Îcâb-ı hâlin
âcilen îfâ buyurulması mütemennâdır.
Ol bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 3 Muharrem sene [1]330 ve fî 12 Kanûn-ı evvel sene [1]327
Harbiye Nâzırı
Mahmud Şevket

Kızılay Arşivi, No: 21/1.2
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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Trablus’ta kolera hastalığı ortaya çıktığından gerekli tedbirlerin alınması.
26 Aralık 1911/13 Kânûn-ı evvel 1327

The demand that necessary precautions to be taken in Tripoli since there was
a cholera epidemic at that city.
26 December 1911/13 Kânûn-ı evvel 1327

.اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة وباء الكوليرا إثر تفشيه في طرابلس
1327  كانون األول13 / 1911  ديسمبر26

Umûm Erkân-ı Harbiye Dâiresi
Üçüncü Şûbesi
Mühim
507
İstanbul
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesine
Sa‘âdetlü efendim,
Trablus'da kolera zuhûr eylediğine dâir kumandanlıkdan mevrûd telgrafnâme sûreti leffen
irsal olunmuşdur. Hums cihetine gönderilmek üzere ikinci bir heyet tertîbiyle iştigâl edilmekde
olmasına ve mezkûr telgrafnâmeye nazaran tedâbîr-i mukteziyenin ittihâzıyla netîcesinin inbâ
buyurulması bâbında irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 4 Muharrem sene [1]330 ve fî 13 Kânûn-ı evvel sene [1]327
Harbiye Nâzırı Nâmına
Müsteşar
(İmza)

Merkez-i umûmînin fî 14 Kânûn-ı evvel sene [1]327 celsesinde buna âid mukarrerât ittihâz
kılınmış olmağla hıfzı. Fî 14 Kânûn-ı evvel sene [1]327
Başkâtib
Rıfat

Kızılay Arşivi, No: 21/1.1
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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Avusturya, Çin ve Kalküta’dan Trablusgarp Savaşı’nda şehit olanların ailelerine ve yaralılara
yardım için 191.862 kuruş gönderildiği.
30 Aralık 1911/ 17 Kânûn-ı evvel 1327

The notification that 191.862 piasters were sent from Austria, China and Calcutta to the families
of the martyrs and the wounded soldiers, who fought in Tripoli War.
30 December 1911/ 17 Kânûn-ı evvel 1327

 قرشا من النمسا والصين وكلكوتا كمساعدات إلى الجرحى وعوائل الشهداء الذين سقطوا خالل حرب191.862 إرسال
.طرابلس الغرب
1327  كانون األول17 / 1911  ديسمبر30

Harbiye Nezâreti
Muhâsebât Dairesi
Aded-i Umûmî: 10032
Husûsî: 112
191862 guruşun sened-i mahsûsu mukâbilinde ahz etdirilmesi lüzûmuna dâir
Trablusgarb Muhârebâtı’nda şehîd olanların âilelerine ve mecrûhînin tehvîn-i ihtiyâçlarına sarf olunmak üzere Hindistan'da (Çartardink Ofranidya Avusturya, Çin, Kalküta) nâm banka
tarafından verilip Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Veznedârı Hacı Ahmed Abdüllatif imzâsını hâvî olarak 11 Kânûn-ı evvel [1]327 tarihli ve 2217 numaralı tezkire-i sâmiye ile hazîneye gönderilmiş
olan bin yedi yüz İngiliz lirasını hâvî bir kıt‘a çekin tutarı olan beher İngiliz Lirası yüz on guruş
hesâbıyla yüz doksan bir bin sekiz yüz altmış iki guruş bi't-tahsîl 14 Kânûn-ı evvel sene [1]327
tarihinde emâneten hesâb-ı cârîye îrâd kayd edilmiş ve meblağ-ı mezbûrun ol bâbdaki Meclis-i
Mahsûs-ı Vükelâ karârı mûcebince nezâret-i celîlelerine teslîmi muktezî bulunmuş olduğundan
sâlifü'z-zikr meblağın makbûz mukâbilinde ahz edilmesi husûsunun lâzım gelenlere emr ve irâde
buyurulması temennîsiyle arz-ı ihtiram olunur efendim.
Fî 17 Kânûn-ı evvel sene [1]327
Maliye Nâzırı Nâmına
Müsteşar Reşad

Kızılay Arşivi, No: 19/135
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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Bingazi’ye gönderilen Hilal-i Ahmer Cemiyeti Sıhhiye Heyeti’nin yol hazırlıkları ve Mısır
Hilal-i Ahmeri’nin yardımlarına dair Esat Bey tarafından gönderilen mektup.
30 Aralık 1911 / 30 Kânûn-ı evvel 1911

The letter, which was sent by Esat Bey with regards to the aid campaigns of the Egypt Red
Crescent Society and the preparations of Ottoman Red Crescent Medical Commission, which
was sent to Benghazi, for their travel.
30 December 1911 / 30 Kânûn-ı evvel 1911

رسالة أسعد بيك حول استعدادات الوفد الطبي لجمعية الهالل األحمر المرسل إلى بنغازي لالنطالق وحول مساعدات الهالل
.األحمر في مصر
1911  ديسمبر30

Eden Palace Hotel
Cairo, Ecypt
Full Sout Magnificent Situation
Opposite The Esbekieh Cardens
Cairo
Tarih: 30 Kânûn-ı evvel 1911
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Heyet-i Merkeziyesine
Târih-i arîzadan dört gün evvel Kahire'ye muvâsalat ederek Bingazi Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyetiyle mülâkî oldum. Heyet-i mezkûre, levâzımât-ı seferiyelerinin istihzârâtı ile meşgûl idi.
Ancak ba‘zı husûsâtı benim muvâsalatıma te’hîr etmiş olmalarından bilâhire onlar dahi itmâm
edile[rek] esâs kırk yatak ve hîn-i hâcetde daha tezyîd edilebilmek üzere hemen pek mükemmel
bir sûretde levâzımât alınmışdır. Ancak bunların hesâbâtı ile faktörlerini alıp göndermek kâbil
olamadı. Sebeb ise leffen takdîm etdiğim bu husûsa âid takrîrde mündericdir.
Heyet-i mezkûreye âid olan bin sekiz yüz dokuz İngiliz liralık çeki tevdî‘ ederek aldığım
makbûzu leffen takdîm ediyorum. Vâki‘ olan mübaya‘âtın kısm-ı a‘zamı Mısır Hilâl-i Ahmer
Cem‘iyyeti vâsıtasıyla olmasından nakden oldukça istifâde edilmişdir.
Heyete iki mâh kifâyet edebilecek mikdâr ile masârıf-ı râhiyeyi yanlarına alarak müddet-i
ikâmetleri temâdî etdiği hâlde ihtiyâcât-ı mübremlerini tesviye etmek üzere ihtiyât akçesi olarak
beş yüz lirayı Mısır Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti heyet-i idâresine bırakdılar ve bu gün ya‘ni 30
Kânûn-ı evvel sene [1]911 tarihiyle buradan tedârik ve hüsn-i intihâb edilmiş olan on üç hastabakıcı ile birlikde İskenderiye tarîkiyle Bingazi'ye müteveccihen hareket etdiler ve İskenderiye'den
hareketlerini telgrafla Dersaadet'e bildireceklerdir.
İstihzârât husûsu oldukça müşkil olmakla berâber her istenilen şeyin lüzûmu kadar bulunamaması bir hayli su‘ûbet tevlîd etmiş ise de arkadaşların fa‘âliyeti ve Mısır Hilâl-i Ahmer
Cem‘iyyeti'nin delâlet ve mu‘âveneti sâyesinde maksad hâsıl olmuşdur.
Buradaki tezâhürât-ı milliye ve teveccühât-ı umûmiye şâyân-ı teşekkür bir derecede olup
heyetimiz pek müstefîd olmuş ve cidden minnetdâr kalmışdır. Bu bâbda bir teşekkür yazılırsa pek
iyi olur zannederim.
Şâyân-ı teessüf bir cihet varsa hastabakıcı sıfatıyla Dersaadet'de heyete iltihâk etmiş olan
71
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Hafız Kemal ve Ali İhsan efendilerin avdetleri meselesidir. Bu bâbda heyet reisi Doktor Arif
Bey'den aldığım takrîri leffen takdîm ediyorum. Haklarında ne yolda mu‘âmele yapılması lâzım
geleceği heyet-i muhteremenin takdîrine vâbestedir. Gerek bu vukû‘ât ve gerek istihzârâtdaki
tesâdüf olunan müşkilât ile izâ‘a-i evkât-ı âsûde zamânda istihzârât lüzûmunu pek âşikâr bir sûretde anlatmış olmasından evvelce dahi şifâen arz etdiğim vechile bu husûsun heyet-i muhtereme
tarafından nazar-ı dikkate alınmasını ricâ ederim.
Tecdîd-i hayât edeli pek az zaman olmasına rağmen ibrâz etdiği âsâr-ı mâddiye yâr ve
ağyârın nazar-ı dikkatine çarpmış olduğunu görmekle hâsıl olan fahr ve mesâr ile Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Cem‘iyyeti Heyet-i Merkeziye bâ-husûs idâriyesine arz-ı şükrân eder ve ihtirâmâtımı takdîm eylerim.
Es‘at
Heyet-i idâreye. Fî 27 Kânûn-ı evvel

Kızılay Arşivi, No: 148/22
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Hilal-i Ahmer Hastane Gemisi
Red Crescent Hospital Ship
سفينة مستشفى تابعة للهالل األحمر

Bingazi’de Hilal-i Ahmer Hastanesi’nin açılış merasimi
Opening ceremony of the Red Crescent Hospital in Benghazi
االفتتاح الرسمي لمستشفى الهالل األحمر في بنغازي
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Trablusgarb’a gönderilecek sıhhiye heyetinin Tunus yolu ile gönderilmesi için Fransa
Hükümeti’nden izin alındığı
Tarihsiz

The report that permission was granted by French Government for the medical commission,
which was going to be sent to Tripoli, to arrive at Tripoli through Tunisia.
Undated

.الحصول على إذن من الحكومة الفرنسية إلرسال وفد طبي إلى طرابلس الغرب عبر تونس

Umum Erkân-ı Harbiye Dâiresi
Üçüncü Şûbesi
Mühim
465
İstanbul
Gâyet Müsta‘celdir
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Merkeziyesi Riyâset-i Aliyyesine
Sa‘âdetli efendim,
Nezâret-i senâverîce Trablusgarb mıntıkasına üç tabîb ve mikdâr-ı kâfî hastabakıcıdan mürekkeb bir heyet-i sıhhiye i‘zâm edilmek üzere ihzârâtda bulunulmakdadır. Heyet-i mezkûrenin
Tunus'dan mürûru için Fransa Hükûmeti'nin müsâ‘adesi istihsâl edilmişdir.
Heyet-i mezkûrenin sûret-i seyâhatine ve bu bâbda mukteziyyü'l-icrâ ba‘zı mu‘âmelata
dâir görüşülmek ve mu‘âvenet-i lâzıme îfâ edilmek üzere heyet-i aliyyelerince münâsib bir zâtın
şehr-i hâlin on ikinci Pazartesi günü kable'l-zevâl sâ‘at onda Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dairesi
Üçüncü Şu‘besi’ne i‘zâm buyurulması mütemennâdır.
Harbiye Nâzırı
Mahmud Şevket

Kızılay Arşivi, No: 21/1.5
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Traplusgarp’a gitmek üzere Marsilya’dan hareket eden ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Heyeti’nin
içinde bulunduğu vapura İtalyan askeri kuvvetlerince müdahale edilerek, Hilâl-i Ahmer
Heyeti’nin yolculuğuna izin verilmediği.
20 Ocak 1912/7 Kânûn-ı sânî 1327

The report that the ferry, which moved from Marseilles to Tripoli, and on which Ottoman Red
Crescent Society delegation was boarded, was interfered by Italian armed forces and that
Ottoman Red Crescent Society delegation was not granted permission to continue
to their journey.
20 January 1912/7 Kânûn-ı sânî 1327

اعتراض القوات اإليطالية العسكرية سفينة تُقل وفد الهالل األحمر العثماني الذي انطلق من مرسيليا للتوجه إلى طرابس الغرب
.وعدم السماح ألعضاء الوفد بالسفر
1327  كانون الثاني7 / 1912  يناير20

Umûm Erkân-ı Harbiye Dâiresi
Üçüncü Şûbesi
Mühim
720
Gâyet müsta‘celdir
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmiyesine
Sa‘âdetlü efendim,
Bugün muhtelif menâbi‘den vürûd eden ajans telgraflarında Marsilya'dan Tunus'a müteveccihen 29 kişiden mürekkeb Osmanlı Hilâl-i Ahmer Heyeti’ni hâmilen hareket eden Manoya
Vapuru'nun bir İtalya torpiyoru tarafından tevkîf edildiği ve Cagliari Limanı’na götürülerek derûnunda bulunan şüpheli eşhâsın ihrâcından vapurun tekrâr salıverilmiş olduğu haber veriliyor. Sâlifü'z-zikr 29 kişiden mürekkeb Hilâl-i Ahmer Heyeti ile cihet-i askeriyenin hiçbir münâsebeti olmadığı Fransa ve İtalya hükûmetlerince hareketi ma‘lûm olması iktizâ eden Hilâl-i Ahmer Heyeti
hakkında teşebbüsât-ı mukteziyye-i serî‘a ittihâzı zımnında beyân-ı ma‘lûmât olunur efendim.
Fî 7 Kânûn-ı sânî sene [1]327
Harbiye Nâzırı
Mahmud Şevket

Ta‘rîfe göre bu bâbda cevâb yazılması husûsu. Kitâbete, fî 8 Kânûn-ı sânî sene [1]327
Cevab yazılmışdır.
Fî 8 Kânûn-ı evvel sene [1]327

Kızılay Arşivi, No: 25/8
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Trablusgarp gönderdiği doktorların sayısının yeterli olduğu.
4 Şubat 1912 /22 Kânûn-ı Sânî 1327

The report that the number of the doctors, who were dispatched to Tripoli by Ottoman Red
Crescent Society, was sufficient.
4 February 1912 /22 Kânûn-ı Sânî 1327

.كفاية عدد األطباء الذين أرسلتهم جمعية الهالل األحمر إلى طرابلس الغرب
1327  كانون الثاني22 / 1912  فبراير4

Umûm Erkân-ı Harbiye Dâiresi
Üçüncü Şubesi
5489
İstanbul fî 22 Kânûn-ı sânî sene [1]327
Hülâsa: Bingazi'ye tabîb gönderilmemesi hakkında.
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri,
Bingazi Kumandanlığı'ndan vürûd eden fî 2 Kânûn-ı sânî sene [1]327 tarihli telgrafnâmede
Bingazi cihetine Dersaadet ve sa‘ir mevâki‘den gönderilmiş olan Hilâl-i Ahmer etibbâsı ile sâir
doktorlar o havâlî umûr-ı tıbbiyesi için kâfî olduğundan ba‘demâ tabib gönderilmemesi bildirilmekde olduğu berây-ı ma‘lumât beyân olunur.
Ol bâbda irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 15 Safer sene 1330 ve fî 22 Kânun-ı sânî sene [1]327
Harbiye Nâzırı
Mahmud Şevket

Kızılay Arşivi, No: 26/5
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Alman Salîb-i Ahmer Heyeti’nin Trablusgarp’da menzil hastanesinin sıhhi işlerini yerine
getirmesine karar verildiğinden, hastanenin bulunduğu mevkiye doğru hareket edildiği
8 Şubat 1912 / 19 Safer 1330 / 26 Kânûn-ı sânî 1327

Since it was decided to allow German Red Cross Commission to perform medical activities at
the Station Hospitals in Tripoli, it was reported that the commission headed to the region, in
which the hospital was located.
8 February 1912 / 19 Safer 1330 / 26 Kânûn-ı sânî 1327

التحرك نحو مستشفى الجبهة الذي أقامه وفد الصليب األحمر األلماني في طرابلس الغرب وذلك إثر اتخاذ قرار بتولى أداء
.األعمال الصحية فيه
]1[327  كانون الثاني26 / ]1[330  صفر19 / 1912  شباط8

Umûm Erkân-ı Harbiye Dâiresi
Üçüncü Şube
Mühimme
888
İstanbul
26 Kânûn-ı sânî [1]327
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri
Alman Salîb-i Ahmer Heyeti'nin 23 Kânûn-ı sâni sene [1]327 tarihinde karargâha muvâsalat ederek şimdilik menzil hastahânesi umûr-ı sıhhiyesini der‘uhde etmesine karar verildiğinden
mezkûr hastahânenin bulunduğu mevki‘e müteheyyi-i hareket olunduğu Trablusgarb Kumandanlığı'ndan mevrûd aynı tarihili telgrafnâmede iş‘âr ve keyfiyet berâ-yı ma‘lûmât Hariciye Nezâret-i
Celîlesi'ne izbâr edilmiş olmağla ol bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 19 Safer sene [1]330 ve fî 26 Kânûn-ı sânî sene [1]327
Harbiye Nâzırı
Mahmud Şevket

Kızılay Arşivi, No: 26/5.1

83

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

17

84

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti hastanelerinde görevli doktor ve diğer görevlilerin bir an önce
görev yerlerinde olmaları gerektiği.
8 Şubat 1912/26 Kânûn-ı sânî 1328

The notification that the doctors and the other staff, who were on duty at Ottoman Red Crescent
Society hospitals, should be at their place of duty immediately.
8 February 1912/26 Kânûn-ı sânî 1328

.ضرورة تواجد األطباء والعاملين اآلخرين في مشافي جمعية الهالل األحمر العثماني على رأس عملهم بأسرع وقت
1328  كانون الثاني26 / 1912  فبراير8

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Müsvedde Kağıdı
Tarih: 26 Kânûn-ı sânî 1328
1-Dârü'l-fünûn
2-Kadırga
3-Vefa
4-Ayastefanos
5-Hadımköy
6-Ispartakule
7-Gelibolu
8-Çanakkale
9-Muhâcirîn Hastahânesi'ne
Yeniden harb başlamış olduğundan hastahâneye her ân mecrûh vürûdu tabî‘î bulunduğu
cihetle bu aralık hastahânenin bi'l-umûm etibbâsıyla me’mûrîn ve müstahdemînin gece ve gündüz
iş başında bulunmaları derece-i vücûbdadır. Bir ma‘zeret-i meşrû‘aya binâen kısa bir zaman için
hastahâneden infikâk edecek me’mûrînin de sertabibden ruhsat istihsâl eylemeleri iktizâ eder.
Bu hâle göre bi'l-umûm me’mûrîne teblîgât-ı lâzıme icrâsıyla ahkâmına ri‘âyet olunmasına
i‘tinâ kılınması ve teblîgât ahkâmına muhâlif hareket edecek olanların derhal merkeze bildirilmesi tavsiye olunur.
Şapirografa verilmişdir. Fî 26 Kânûn-ı sânî sene [1]328

Kızılay Arşivi, No: 23/75
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Beyoğlu Hilal-i Ahmer Hastanesinde Hasta Bakıcılar
Caregivers in Beyoglu Red Crescent Hospital
ممرضات في مستشفى الهالل األحمر في بي أوغلو
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Gümülcine Redif fırkasına mensup Sultanyeri Alayı’nın ikinci taburuna bağlı askerlerin 1912
yılına ait ödemelerinin taksitlerinin Sultanyeri postanesine gönderildiği.
15 Şubat 1912 / 2 Şubat 1327

The report that an amount of money was sent to Sultanyeri Post Office for the payment of the
monthly instalments that belong to soldiers of Sultanyeri Regiment, which is member of Redif
Legion in Komotini.
15 February 1912 / 2 February 1327

 إلى مكتب1912 إرسال أقساط مدفوعات جنود الكتيبة الثانية في فوج سلطان يري التابعة للفرقة الرديفة في غومولجينة لعام
.البريد في سلطان يري
]1[327  شباط2 / 1912  شباط15

Numara: 530
Koşukavak'dan
2 Şubat sene [1]327
Dersaadet'de Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâseti'ne
Gümülcine Redif Sınıf-ı sânî fırkasına mensûb Sultanyeri Alayı'nın İkinci Taburu zâbıtânından Hilâl-i Ahmer Cemmiyyeti a‘zâ-yı mu‘âvenesine idhâl kılınan zâbıtânın esâmileriyle üç
yüz yirmi yedi senesi taksîtleri olan yetmişaltı guruş Sultanyeri Postahânesine teslîmen irsâl kılınmış olduğundan vürûdunda makbûz ilmühaberinin irsâline müsâ‘ade buyurulması ma‘rûzdur.
Sultanyeri
İkinci Tabur Kunandan Vekili
Yüzbaşı
(İmza)

Yazılacak cevâbnâmeye makbûzlarının leffiyle irsâli kitâbete fî 8 Şubat sene [1]327

Kızılay Arşivi, No: 14/370
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İtalyanların, heyetin içinde askeri kişiler olduğu ve bunların halkı Osmanlı lehine
örgütleyecekleri endişesi ile Hilâl-i Ahmer heyetlerinin deniz yolu ile
Trablugarb’a gitmesine engel olduğu.
23 Şubat 1912

The report that Italians prevented Ottoman Red Crescent Society Commissions to travel through
the sea on the basis of their worries that there were military officials among the members of the
commission and that they would organize the local people in favour of Ottomans.
23 February 1912

منع اإليطاليين وفود الهالل األحمر من التوجه إلى طرابلس الغرب عبر البحر لوجود جنود بينهم وخشية قيام هؤالء بحشد الشعب
.لصالح العثمانيين
912  فبراير23

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Devâir ve Vilâyât Kalemi
665
Hülâsa: Hilâl-i Ahmer heyetlerinin bahren Trablusgarb’a azîmetleri keyfiyetine dâir.
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri,
İngiltere Parlamentosu'nda gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla bize müte‘allik
cereyân eden mübâhasâta dâir Londra Sefâret-i Seniyyesi’nden vârid olan 23 Şubat [1]912 tarihli
ve 161 numaralı tahrîrâtın mündericâtı ber-vech-i âtî beyân olunur:
"Avâm Kamarası’nın dünkü ictimâ‘ında Mösyö Dillon, İtalya Hükûmeti'nin Mısır'dan
Trablusgarb'a bahren azîmet etmesi için geçen sonbaharda Hilâl-i Ahmer heyetine vermiş olduğu
müsâ‘adeyi ne gibi esbâba mebnî geri almış olduğunu ve Hilâl-i Ahmer cemiyetlerine âid eşyâ ve
me’mûrların Mısır'dan Trablusgarb'a azîmetleri el-hâletü hâzihî mümkün olup olmadığını ve değilse İngiltere Hükûmeti’nin mümâna‘at olunmamasını İtalya'dan iltimâs etmek isteyip istemediğini Hariciye nazırından suâl etmişdir. Nazır Sir Edvar Grey cevâbında, Hilâl-i Ahmer Heyeti'nin
bahren i‘zâmına İtalya Hükûmeti tarafından vâki‘ olan mümâna‘atın bu kabîl heyetin bu sırada
karaya çıkması yerlilerce nüfûz-ı Osmânî’nin yeniden te’yîd etdiği yolunda telakkî edilebileceği
hakkında General Fanava'dan alınan rapora mübtenî idüğünü haber almışdım. İtalya Hükûmeti,
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti’nce teşkîl olunan heyet-i sâire Tunus tarîkiyle Trablusgarb'a dâhil oldukları cihetle kuvâ-yı Osmâniye’nin bu husûsda ma‘a ziyâdetin mücehhez idüğünü dermiyân
etmektedir. Hükûmet-i mezkûre Hilâl-i Ahmer Heyeti’ne mensûb etibbânın hüviyetlerini ta‘yîn
edebilmekle berâber heyetin a‘zâ-yı sâiresi hakkında aynı mu‘âmelenin tatbîki ve binâberîn heyet
içinde tebdîl-i kıyâfet etmiş zâbitler bulundurulmasının men‘i kendisince kâbil olamayacağından
endîşe etmekdedir. Bu gibi heyetlerin berren Mısır'dan Trablusgarb'a i‘zâmları memnû‘ değildir"
demişdir.
91
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Londra Sefîri Tevfik Paşa Hazretleri’ne yazılan cevâbda: Sir Evdar Grey Bey bu münâsebetle vâki‘ olan ifâdâtı ma‘a't-teessüf istiğrâbı mûceb olup fi'l-hakîka maksad-ı insâniyetkârâneye
mübtenî olan bir heyet hakkında ba‘zı mülâhazât-ı siyâsiye ile müşkilât îkâ‘ olunması sebebi
anlaşılamamakda olduğu.

Kızılay Arşivi, No: 191/47
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Trablusgarp'ta Hilâl-i Ahmer Garyan Sağlık Heyeti sağdan ikinci Hilal-i Ahmer Genel Merkez üyelerinden olup teftiş için Trablusgarp'a giden delege Adnan Bey
Geryan Red Crescent Medical Committee in Tripoli: Adnan Bey, the second person from the right, one of
the members of the Red Crescent Head Quarter, who came to Tripoli for inspection
 أحد أعضاء المقر العام للجمعية المندوب عدنان بيك الذي: الثاني من اليمين- الوفد الطبي للهالل األحمر في غريان في طرابلس الغرب
زار ليبيا للتفتيش
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti şubelerinin Bingazi, Derne, Tobruk, Martuba ve diğer savaş
bölgelerindeki faaliyetleri.
28 Şubat 1912/15 Şubat 1327

The report with regards to the activities of Ottoman Red Crescent Society Branches in Benghazi,
Derne, Tobruk, Mertuba and other battlefield areas.
28 February 1912/15 February 1327

.فعاليات فروع الهالل األحمر في بنغازي ودرنة وطبرق ومرتوبة وغيرها من مناطق الحرب
1327  فبراير15 / 1912  فبراير28

Sıhhiye Dâiresi
Şube: 2
Aded: 5559
Fî 15 Şubat sene [1]327
Hülâsa: Hilâl-i Ahmer heyetlerinin vazîfeleriyle
meşgûl bulunduklarına dâir

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesine
Devletlü Efendim hazretleri,
Mısır Hilâl-i Ahmer Heyeti'nin Bingazi, Derne ve Martuba'da ve Dersaadet Hilâl-i Ahmer
Heyeti'nin Tobruk'da ve yüz elli yataklık büyük bir hastahâne teşkil etmiş olan Selânik Hilâl-i
Ahmer Heyeti'nin de Mahile'de vazîfe-i insâniyeleriyle meşgûl bulundukları Erkân-ı Harbiye-i
Umûmiye Dairesi'nden bâ-mazbata bildirilmekle berây-ı ma‘lûmât arz-ı keyfiyete ibtidâr kılındı.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Sıhhiye Dâiresi Reisi
Tabîb Miralay
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 25/10
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Doktor Kerim Sebati Bey’in başkanlığında Trablusgarp’a gönderilen sağlık heyetinin kimlerden
oluştuğu ve orada yaptıkları işlere dair bilgiler.
Mart 1912/ Şubat 1327

The information with regards to the members and activities of the medical commission, which
was headed by Doctor Kerim Sebati Bey and sent to Tripoli.
March 1912/ February 1327

.معلومات حول أعضاء الوفد الطبي المرسل إلى طرابلس الغرب برئاسة الطبيب كريم سيباتي بيك واألعمال التي قام بها هناك
]1[327  فبراير/ 1912 مارس

Trablusgarb'a İ‘zâm Olunan Heyet-i İmdâdiye ve Mezkûr Heyetin
[1]327 Şubat Evâhirine Kadar Olan Mesâ‘îsi
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti nizâmâtını ba‘de't-tanzîm teşkîlât-ı esâsına başlayacağı
bir sırada harb zuhûrunda müşterek mıntıkalarında dâhil-i memleketde te’sîsi lazım gelen hastahâne, tımar ve i‘âşe ve tecemmü‘ mahalleri teşkîlâtına ve lüzûmu olan eşyâ ve âlâtın mübâya‘asına teşebbüs etmeğe vakit bulamadığından cem‘iyyetin deposu hemen tehî bir hâlde idi. Teskireci ve hastabakıcı yetişdirmeğe henüz başladığı ve'l-hâsıl cem‘iyyetin hâl-i tufûlîde bulunduğu
bir zamanda Trablus'da kemâl-i hamâsetle müdâfa‘a-i delîrânede bulunan Ordu-yı Osmânîye,
mücâhidîn-i Arab’a sür‘at-i mümkine ile bir heyet-i imdâdiye i‘zâmı çâresini taharrîye teşebbüs
etdi. Ezcümle Trablusgarb heyet-i sıhhiyesinin edviye ve mevâdd-ı tımâriyesini Trablus şehrinde
terke mecbûr olarak fırka ile dâhile çekilmesi ve dâhil-i şehirde kalan ba‘zı etibbâ-yı askeriyenin
de İtalya tarafından esir edilerek İtalya'ya sevk edildikleri şâyi‘alarının tahakkuk etmesi üzerine
bu bâbdaki mu‘âvenet-i lâzımenin bir kat daha teşdîd ve tesrî‘ini lüzûm gören cem‘iyyet fikdân-ı
vesâit ve müşkilât-ı ânife önünde tereddüd etmeyerek merkez-i umûmînin in‘ikâd eden celselerinden birinde Doktor Kerim Sebati Bey'in riyaseti tahtında bir heyetin ma‘a levâzım Trablusgarb'a ilk heyet-i imdâdiye olarak i‘zâmına karar verildi.
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Heyet ber-vech-i âtî terekküb ediyordu.
Reis: Doktor Kerim Sebati Bey
Tabib: Lütfü İsmail Bey
Tabib: Abdüsselam Bey
Tabib: Ziya Bey
Tabib: Ali Bey
Tabib: Saib Bey
Eczâcı Subhi
Muhâsebeci Subhi
Hastabakıcı Bekir Efendi
Hastabakıcı Receb Efendi
Hastabakıcı Osman Efendi
Hastabakıcı Hüseyin Efendi
Hastabakıcı Avram Efendi
Hastabakıcı Sadık Efendi
Tabib Yüzbaşı Eşref Efendi bu heyetle altı ay kadar hizmet etmiş, tifodan zümre-i şühedâya
iltihâk etmişdir.
Eşyâ ve levâzım-ı sıhhiye mübâya‘asına, heyetin harcırâh ve ma‘âşâtına sarf edilmek üzere
beş bin lira tahsîs edilmiş ve iştirâ edilecek eşyânın intihâb ve ta‘yîniyle Trablus'daki icrâât-ı fenniyenin reisin re’yine havâle edilmesi celsenin mukarrerâtı mukteziyâtından idi.
İ‘lân-ı harbden hemen bir ay sonra 17 Teşrîn-i evvel sene [1]327 mübâya‘ât için kısmen Paris tarîkiyle berren ve kısmen tarik-i bahrî ile Marsilya'ya müteveccihen hareket etdi. Mübâya‘ât
da sâha-i harb, menzil menâtıkı ve dâhil-i memleketde büdçenin müsâ‘ade edebileceği sûretde,
te’sîs edilebilecek müessesât ve Trablus'un o zamanki ahvâli ve ihtiyâcat-ı sıhhî-i umûmîsi nazar-ı
mütâla‘aya alınmış ve ayrıca Fransa Salib-i Ahmer Cem‘iyyeti'nden yüz yataklık bir hastahâne
eşyâsı ile yüz aded teskire mübâya‘a edilmişdir. Hastahâne eşyâsı arasında mevcûd mevâdd-ı
tımâriyeden mâ‘adâ Feroje Fabrikası'ndan da (…)* franklık mütenevvi‘ mevâdd-ı tımâriye iştirâ
edilmişdir ki mebzûl sûretde olan şu mevâd-ı tımâriye harbin sonuna kadar ihtiyâcı te’mîn edebilmişdir. Hastahânelerde ta‘kîm edilmek üzere alınan gayr-ı mu‘akkam eşyâ-yı tımâriyeden mâ‘adâ
Feroje'nin ta‘kîb edilmiş avuç büyüklüğünde ve müstahzar bir tımar-ı tâmmı hâvi olan "K" işâretli
paketlerinden gerek hastahânelerde ve gerek sâha-i harbde fevkalâde istifâde edilmişdir.

Kızılay Arşivi, No: 1138/24, 1138/24.1, 1138/24.2, 1138/24.3

* orijinalinde yazı yok
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Kudüs’te Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin şubesinin tesis edildiği.
7 Mart 1912 / 23 Şubat 1327

The report that a Branch of Ottoman Red Crescent Society was constituted in Al-Quds.
7 March 1912 / 23 February 1327

.إنشاء جمعية الهالل األحمر فرعا في القدس
]1[327  فبراير23 / 1912  مارس7

Kudüs Merkez Tabâbeti Vekâleti
Aded:
Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umûmiye Riyâset-i Aliyyesi'ne
Reis Bey Efendi hazretleri
Muhârebelerde cerîhadâr müdâfi‘în-i vatana ve âfât-ı semâviyyeden felekzede olacaklara
mu‘âvenetde bulunmak üzere Dersaadet'de müteşekkil Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti'nin muvaffakiyyetini te’mîn için livâ ve kazâlarda belediye ve memleket etibbâsı vesâtatıyla icrâ-yı te’sîrât
etdirilerek şu‘beler teşkîli sûretiyle teşvîkât îfâsını âmir umûm sırasında fî 13 Kânûn-ı evvel sene
[1]327 tarih ve 76 numaralı tahrîrât-ı aliyye-i riyâset-penâhîleri derhâl îcab edenlere teblîğ olunmuş ve Kudüs-i Şerîf’de teşekül eden Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti şu‘besine asıl vazîfem olan Kudüs Belediye Hastahânesi tabibi sıfatıyla a‘zâ-yı âmla adâdına dâhil olduğumdan bu emr-i hayr
husûsunda hidemât-ı nâfi‘a ve mebrûre ibrâzında bezl-i vüs‘ ve makderet olacağı derkâr bulunmuş idüğünün arz ve beyânına ibtidâr kılındı efendim.
Fî 23 Şubat sene [1]327
Kudüs-i Şerîf Merkez Beledî Tabibi
Vekîli (Mühür)
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İtalyanların, Aziziye’deki Hilâl-i Ahmer Hastanesi çadırlarını bombaladıkları.
12 Mayıs 1912/29 Nisan 1328

The report that Italians bombarded Ottoman Red Crescent Society Hospital’s Tents in Aziziye.
12 May 1912/29 Nisan 1328

.قصف اإليطاليين خيم مستشفيات الهالل األحمر في عزيزية
1328  نيسان29 / 1912  مايو12

Umûm Erkân-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şube
918
Mahrem
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Aliyyesine
Saadetlü efendim hazretleri,
22 Nisan sene [1]328 tarihli tezkire-i aliyyelerine cevâbdır.
Trablusgarb Kumandanlığı'ndan mevrûd 19 Nisan sene [1]328 tarihli telgrafnâmede yevm-i
mezkûrda düşmanın kabil-i sevk balonlarından biriyle muhtelif mahallere bombalar atıldığı ve bu
miyânda Azîziye'de makberelerle Hilâl-i Ahmer hasta çadırları üzerine de on altı bomba atılarak
civârdaki ahâlîden iki kişinin mecrûh olduğu bildirilmiş ve başka tafsîlât i‘tâ olunmamışdır.
Ol bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 25 Cemâziye'l-evvel sene 1330 ve fî 29 Nisan sene 1328
Harbiye Nâzırı
Mahmud Şevket

Ta‘rîfe göre Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’yle internasyonal ve İtalya Salib-i Ahmerlerine
şikâyetnâmeler yazılması husûsu. Kitâbete.
Fî 30 Nisan sene [1]328
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Trablusgarb’daki Hilal-i Ahmer Heyeti’nin faaliyetleri hakkında
Heyet Reisi Doktor Mehmed Emin Bey’in raporu.
14 Mayıs 1912

The report written by Doctor Mehmed Emin Bey, who was the Head of Commission, with
regards to the activities of Ottoman Red Crescent Society Commission in Tripoli.
14 May 1912

.تقرير الطبيب محمد أمين بيك رئيس وفد الهالل األحمر في طرابلس الغرب حول فعاليات الوفد هناك
1912  مايو14

Societe Du Croissant Rouge Ottoman
Sous Le Haut Patronage
De
S.M.I.Le Sultan
Comite Central
Garyan 14 Mayıs 1912
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Müfettiş-i Umûmîliği Cânib-i Alîsine
Müfettiş Beyefendi hazretleri,
Sergüzeşt-i ma‘lûmdan sonra efrencî şubat'ın beşinci günü İsfakis'e muvâsalat olunmuş
idi. Ahvâl-i harbden ve Cagliari esâreti meselesinden pek ziyâde müteessir olan ahâlî-i İslâmiye
Tunus ve İsfakes'de bizi pek harâretli alkışlarla istikbâl etmiş idiler. Ahâlînin hâl-i galeyânda bulunması cihetiyle heyetin uzun müddet İsfakes'de kalması mahzûrdan sâlim olmadığından bahisle
bir iki gün içinde behemehâl Trablus'a gidilmesi hakkında (Kontrolör Sivil) tarafından vâki‘ olan
ihtâr üzerine muvâsalatımızın üçüncü yani şubat-ı efrencî'nin yedinci günü Doktor Rıfkı Efendi'nin riyâseti tahtında yirmi hastabakıcı ile hastahâne eşyâsı bahren Beyban tarîkiyle Nebkerdan'a gönderilmiş idi. Buradan kâfile tertîb edilerek Trablus'a dâhil olmuş ve Aziziye'de Doktor
Kerim Sebati Bey'in emir ve tensîbi üzere hastahâne çadırları münâsib bir mahalle rekz edilerek
îfa-yı vazîfeye başlamış idiler.
Paranın bir kısmı Marsilya'dan gönderilmediğinden şubatın on altıncı gününe kadar İsfakes'de beklemeğe mecbûr olmuş idim. Refâkatimde Doktor Hüseyin Hüsnü, Muhâsebe Me’mûru
Ali Haydar, hastabakıcılardan Münir Hasan, Mehmed Yaver, Mehmed efendiler bulunuyor idiler.
Me’mûr-ı hükûmet tarafından her dürlü teshîlât ve mu‘âvenet ibraz edildi. Hudûdda bir zâbit
kumandasında Arab mücâhidlerinden mürekkeb yirmiden mütecâviz bir süvârî müfrezesi vürûdumuza muntazır bulunuyor idi. Sâlimen Aziziye'deki karargâha muvâsalat olundu. Kerim Sebati
Bey Trablus'a geldiği zaman fırka-i hümâyûnun pek çok şeye ihtiyâcı olduğunu görerek getirmiş
olduğu çadırları, hastahâne eşyâsının bir kısmını dağıtmağa mecbûr olduğundan bizim getirdiğimiz çadırlar bu sırada pek ziyâde işe yaramış idiler.
Alman ve İngiliz Salîb ve Hilâl-i Ahmer heyetleri Azîziye'ye on sâ‘at bu‘d ve mesâfede
sath-ı bahirdan 520 metre mürtefi‘ Atlas silsile-i cibâli şu‘abâtı üzerinde kâin Garyan kasabasında
bulunuyor idiler. Alman heyetinden Mu‘allim Sutşe ve Tabîb Namzedi Mösyö dö Kaştayn (mûmâ
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ileyhimâ vefât etmişlerdir), fırka-i hümâyûn etibbâsından Doktor Rıfat, Birinci Hilâl-i Ahmer
Heyeti'ne mensûb Eczâcı Subhi, hastabakıcılardan Tunuslu Abdurrahman efendiler (mûmâ ileyh
Abdurrahman Efendi vefât etmişdir) hummâ-yı tifoidiye tutulmuş idiler. Garyan'a hareket olundu. Dersaadet'den getirmiş olduğumuz eşyâ taksîm edilecek derecede çok olmadığından yanımda
pek az eşyâ bulunuyor idi.
Garyan'a geldiğim gün Alman Salîb-i Ahmer Heyeti'nin çadırlarına gitmişdim. Hastagânın kısm-ı a‘zamı hummâ-yı tifoidi musâbîni idi. Bundan mâ‘adâ müteferrik mahallerde yatan
yüz yirmi üç kadar marzânın ekserîsi hummâ-yı tifoididen hasta idiler. Vefâyâtın bi'n-nisbe az
olmasından bir derece mütesellî olmuş idim. Vaktiyle ma‘hûd Banka di Roma Şu‘besi ittihâz
edilen binâ yeni, müferrah, her vechile matlûba muvâfık olduğundan bilâ-ifâte-i vakit badana ve
dezenfekte etdirilerek ağırca hasta olanları buraya yatırdım. Emrâz-ı sâire musâbîni bunlardan
tefrîk edildiği gibi şifâyâb olanları kıtalarına gönderdim. Elde çadır bulunmadığından beş aded
Arap çadırı, bir çok hasır mübâya‘a olundu. Çadırlar münâsib bir mahalle rekz etdirildikden sonra
zemîne hasırlar serildi. Bunların üzerine de yataklar konuldu. Devr-i nekâhete girenler bu çadırlara yatırıldığından mahâll-i sâiredeki izdihâm bertaraf edildi. Bir ay sonra hastagânın adedi elliye
tenezzül etdi. Lehü'l-hamd bugün hummâ-yı tifoidi musâbîni pek azdır.
Garyan debboyunda ancak beş on yatak çarşafı ve o kadar battaniye, beş on sahan, tabak
mevcûd idi. burada i‘mâl edilen âdî toprak kablar mübâya‘a olunarak ikmâl-i nevâkıs edildi. Tedârik edebildiğimiz eşyâ ile hastagânın istirâhatları te’mîn olundu. Usûl-i müdâvât taht-ı intizâma
alındı. Me’mûrîn-i Sıhhiye-i Osmâniye henüz hâl-i nekâhetde olduklarından bendenize mu‘âvenet edebilecek bir hâlde olmadıkları cihetle bir müddet sonra Aziziye’den askerî eczâcılarından
Jerom Efendi gönderilmiş idi. Sinni altmış beşi mütecâviz olan bu zât on beş gün sonra hasta
oldu. Alman Salîb-i Ahmer Hastahânesi’nde zâbıtâna mahsûs çadır bulunduğundan mûmâ ileyhi
li-ecli'l-müdâvat oraya gönderdim. Yirmi gün mukaddem birinci Hilâl-i Ahmer Heyeti'ne mensûb
hastabakıcılardan Receb Efendi Yefren'den Garyan'a gönderilmiş idi. Bu da bir hafta sonra dizanteriye tutuldu. El-ân taht-ı tedâvîde bulunuyor. Bugün Osmanlı olarak Garyan'da Tabib ve eczâcı
abd-i âcizden başka kimse yokdur. Garyan ahâlîsinden ve gençlerden hastahâne hademesi tertîb
edildi. Bunlar nezâret-i mütemâdiye-i kemterânem altında bulunduklarından hastagâna güzel bakıyor ve iyi çalışıyorlar. Aşçı ve aşçı yamağı olmak üzere elerinden iş gelir adamlar bulduruldu.
Usûl-i tabh mümkün mertebe taht-ı intizâma alındı.
Yirmi gün mukaddem Arab çadırları mücâhidîne verilmek üzere kumandan bey tarafından
istenildiğinden Aziziye'ye gönderildi. Bunların yerine fırkaca Tunus'dan sûret-i mahsûsada celb
edilmiş olan iki çadır gönderildi. Bu çadırlar büyük ve geniş olup her birine ferah ferah otuz hasta
yatırılabiliyor. Bu gün yalnız olduğum hâlde vesâit-i ma‘rûza ile hastagânı tedâvî ediyorum.
Buraya gönderilen Alman Salib-i Ahmer ve İngiliz Hilâl-i Ahmer heyetleri her dürlü medh
ve sitâyişe sezâdır. Almanlar her yerde olduğu gibi bu husûsda da azamet-i milliyelerini göstermekde kusur etmemişler. Çadırlar cesîm, her çadırda karyola, şilte, battâniye, dolap, masa, sürahi,
bardak misillü hastagâna lâzım olan eşyâ mevcûd. Âlât-ı cerrâhiye, eczâ-yı tıbbiye, edevât-ı tîmâriye ve ispençyâriye, rontgen cihazı, elektrik makineleri, bakteriyolojiye müte‘allik âlât ve echize,
masalar, sandalyeler, banyolar, süzgeçler, mükemmel matbah takımı, konserveler, meşrûbât-ı mütenevvi‘a. El-hâsıl tarz-ı cedîd hastahânelerinde bulunması lâzım gelen eşyânın cümlesi mevcûd.
İngiliz Hilâl-i Ahmer Heyeti'nin çadırları küçük, sehlü'n-nakil olup karyola yok ise de yatakları daha kullanışlı. Eczâ-yı tıbbiye, âlât-ı cerrâhiye ve bi'l-umûm levâzım-ı sıhhiye husûslarında bunlar da zengin.
Bu heyetlerin hastabakıcılarına gelince:
Zabt u rabta alışmış, terbiyeli, vazîfe-şinâs intizâm-perver efendilerdir. Sabah, akşam
113

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

vakt-i mu‘ayyende hastagânın derece-i harâretlerini kayd ederler. Hummâ-yı şedîdeden muztarib
olan marzâyı kemâl-i mülâyemetle banyo içine sokarlar. Ağırca hastalara mu‘ayyen zamanlarda
ilaç, süd içirirler. Öğrenmiş oldukları birkaç kelimât ve ta‘bîrât-ı Arabiye ile hastagâna hilm ve
nezâketle mu‘âmele etmeyi bilirler. El-hâsıl âguş-ı şefkatlerine atılan merzâya hakkıyla bakarlar.
Bizim getirdiğimiz hastabakıcılardan belki iş bilen var ise de bunlar çil yavrusu gibi öteye beriye
dağılmış olduğundan hiçbirinden istifâde edilemedi. Hummâ-yı tifoidi istîlâsı içinde çabalandığım bir demde yanımda bir tek hastabakıcı bulunmaması hayretlere sezâdır. Doğruyu söylemek
lâzım gelir ise bizim Hilâl-i Ahmer heyetleri ma‘a't-teessüf Alman ve İngilizler gibi mevcûdiyetlerini gösterememişlerdir. Bizim heyetleri bunlarla mukâyese eder isek, kendimizi bilâ-mübâlağa
sıfır mertebesinde görürüz. Bu satırlar hâşâ cem‘iyyet-i muhteremeyi tahtie maksadıyla yazılmış
olmayıp, hakîkati olduğu gibi arz etmeyi vazîfeden addeylerim. Cem‘iyyet henüz teşekkül etmiş
olduğu bir sırada nâgehân harbin zuhûr etmesi üzerine derhal bir çok fedâkarlıklar ihtiyâr edilerek
dârü'l-harbe iki heyet gönderilmesi el-hak sezâvâr-ı şükrândır. İnşaallah ileride Avrupa heyet-i
sıhhiyesi misillü mükemmel heyetler teşkîline muvaffakiyet hâsıl olur.
Tunus ahâli-i İslâmiyesi tarafından i‘âne sûretiyle cem‘ edilen 13.000 Frank İsfakes'de bir
heyet tarafından âcizlerine senedle teslîm edilmiş idi. Meblağ-ı mezbûrun nısfı birinci, diğer nısfı
ikinci Hilâl-i Ahmer Heyeti’ne âid olduğundan Aziziye'ye muvâsalatımda işbu on üç bin Frank’ın
nısfını Kerim Sebati Bey'e vermiş idim. Mîr-i mûmâileyhin Dersaadet'e avdetini müte‘âkib iki
heyet mu‘âmelâtını tevhîd etmiş olduğu gibi Azîziye'den uzak bir mahalde ifâ-yı hizmet etmekde
bulunduğumdan paranın diğer nısfı olan 6.500 Frank’ı da heyetin muhâsebecisi Subhi Efendi'ye
teslîm etdim. Ahîren muhâsebeciden vârid olan mektûbda Hums ve Lebide mevki‘lerine 4.000
Frank gönderildiği me’mûrîn ve müstahdemîne nisan ma‘aşı verildikden sonra sandıkda mayıs
ma‘aşı verecek para kalmadığını iş‘âr ediyor.
Galâ-yı es‘âra gelince, bu bâbda bir fikir hâsıl edilmek için şekerin kıyyesi on iki, adi
princin dört buçuk, dakîkin dört, bir teneke gazın altmış guruşa satıldığını ve bir Fransız Lirası
bozdurmak için altı guruş sarrâfiye vermek lâzım geldiğini söylemek kâfîdir.
Trablus'da îfa-yı hizmet eden asâkir-i şâhâne, ümerâ ve zâbıtânının ma‘aşlarına zamâim
icrâ edildi. Pek isâbet buyuruldu. Geçirmekde olduğumuz tehlikeleri ta‘dâd ve beyâna hâcet göremem. Cem‘iyyet-i muhteremenin bendelerine tevdî‘ buyurmuş olduğu ta‘lîmâtın on birinci
mâddesinde: Heyet a‘zâsının masârıf-ı ta‘âmiyesi tahsîsât-ı umûmiyeden tesviye edileceği beyân
olunduğu hâlde, şimdiye kadar bu yolda hareket edilmemiş olduğundan mâdde-i mezkûrenin ahkâmına ri‘âyet olunacağında ümîdim ber-kemâldir. Ber-vech-i ma‘rûz galâ-yı es‘ârdan dolayı
vukû‘u zarûrî olan masârıf-ı zâide için lutfen bir çâre taharrîsi istirhâm olunur.
Ol bâbda emr ve irade efendim hazretlerinindir.
Hilâl-i Ahmer Heyeti Reisi
Doktor Mehmed Emin

Cem‘iyyet-i muhterememizin Arabiyyü'l-ibâre nizâmnâme-i esâsîleri tıbk-ı emr-i sâmîleri
vechile Arab mücâhidleri ruesâsına tevzi‘ edilmek üzere Trablusgarb Vâlî ve Kumandanı Neşet
Bey'e takdîm edildiği ma‘rûzdur, efendim.
Heyet-i idâreye, fî 24 Mayıs [1]328
Cem‘iyyetimizin hikâye olunan nevâkısına müte‘allik fıkra merkez-i umûmîde kırâet.
Fî 32 minh.
Karâr mûcebince Emin Bey'e cevâb yazılması. Kitâbete, fî 1 Haziran sene [1]328

Kızılay Arşivi, No: 149/10
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Tobruk karargahında bulunan Doktor Fikret Tahir’in Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Murahhaslığı’na
tayin edilmesi ve Tobruk’a İngiltere’den gelecek hastaneler konusundaki görüşleri.
23 Ağustos 1912 / 8 Eylül 1328

The report that Doctor Fikret Tahir, who was in Tobruk garrison, was appointed as a member of
Ottoman Red Crescent Society; and his views on the hospitals, which were going to be brought
to Tobruk from Britain.
23 August 1912 / 8 September 1328

 فكرت طاهر مندوبا لجمعية الهالل األحمر وآراؤه بخصوص المشافي التي ستُرسل من.تعيين طبيب مقر أركان طبرق د
.بريطانيا إلى طبرق
]1[328  سبتمبر8 / 1912  أغسطس23

10 Ağustos [1]328
Tobruk Karargâhı
Muhterem Efendim
Birkaç gün evveli Enver Bey tarafından fakültedeki ma‘aşım bâkî kalmak üzere şehrî otuz
lira ma‘aşla Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Murahhaslığını kabul edip etmeyeceğim suâl edildi. Bendeniz de tabî‘î kabul edeceğimi cevâben bildirdim. Eğer burada murahhas olarak bulunacak isem
lutfen gâyet vâzı‘ ve bi'l-hâssa cihet-i askeriye ile olacak münâsebâtım gâyet sarîh yazılmış ve
parayı nereden alacağım ve ne vechile sarf edeceğim ve nerelerde bulunacağım ve ne işlerle meşgûl olacağım hakkında bir ta‘lîmâtı sür‘at-i mümkine ile irsâl buyurmanızı istirhâm ederim. Bir
de 12 Haziran tarihli bir tahrîrâtınızı geçen gün aldım. Bunda Londra'dan gelecek hastahânelerden
bahs buyuruluyor. Henüz bir şey gelmedi vürûdunda tabî‘î emriniz vechile hareket olunacakdır.
Fakat bu hastahânelerle olacak alâkamın da tasrîhini ricâ ederim ve daha sâir ne gibi emirleriniz
olursa icrâsına hazır bulunduğumu arz ile arz-ı ihtirâmât ve ta‘zîmât eylerim efendim hazretler.
Doktor Fikret Tahir

Heyet-i idâre tarafından kaleme alınacak ta‘lîmât-ı vâzıhanın irsâline heyet-i mezkûrenin fî
8 Eylül sene [1]328 tarihli celsesinde karar verilmişdir. Fî 8 Eylül sene [1]328
Tanzîm edilen ta‘lîmâtın lef edileceği tahrîrâtın ta‘rîfe göre yazılması kitâbete. Fî 9 Eylül
sene [1]328.

Kızılay Arşivi, No: 148/44.5
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Tobruk’ta bulunan Hilâl-i Ahmer Hastanesi’nin bombalanmasının uluslararası düzeyde
protesto edilmesi.
24 Ağustos 1912/11 Ağustos 1328

The protest, at the international level, with regards to the bombardment of Ottoman Red
Crescent Hospital in Tobruk.
24 August 1912 / 11 August 1328

.االحتجاج على الصعيد الدولي على قصف مستشفى الهالل األحمر في طبرق
1328  آب11 / 1912  أغسطس24

Umûm Erkân-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şûbesi
2177
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmî Riyaset-i Celîlesine
Ma‘ruz-ı çâker-i kemîneleridir,
Temmuz'un yirmi yedinci günü ale's-sabâh sâ‘at on iki râddelerinde Tobruk'da düşman tayyâresi ordugâhı dolaşdıkdan sonra Hilâl-i Ahmer Hastahânesi'nin üzerine gelip bir bomba atmış
ve avdet eylemiş olduğu ve hiçbir zarar îrâs eylemediği Bingazi Vilâyeti Kumandanlığı'ndan iş‘âr
edilmekle ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 11 Ramazan sene [1]330 ve fî 11 Ağustos sene [1]328
Harbiye Nâzırı
(İmza)

Bu bâbda bir gûnâ mu‘âmele cereyân edip etmediğinin beyânı. Kitâbete, fî 13 Ağustos sene
[1]328.
Tobruk'da bulunan Doktor Fikret Tahir Bey'den bu bâbda cem‘iyyetimize mevrûd 27 Temmuz
sene [1]328 tarihli telgrafnâme üzerine beyne'l-milel ve Roma Salîb-i Ahmerlerine telgrafnâme keşîdesiyle hastahânelere bomba atmak keyfiyeti protesto edildiği gibi târih-i mezkûrda Hariciye ve Harbiye Nezâret-i Celîlelerine tahrîrât dahi yazılmış olduğu ma‘razında fî 13.
Katib
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 16/114
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Trablusgarp Savaşı sırasında hastaneye yatırılarak tedavi edilen hastalara ait istatistik raporu.
Tarihsiz

The statistical report with regards to the patients who were hospitalized and received medical
treatment during the Tripoli War.
Undated

.تقرير إحصائي حول المرضى الذين رقدوا في المستشفيات لتلقي العالج خالل حرب طرابلس الغرب

Hastahâneye Yatırılarak Tedâvî Olunan Hastagânın İstatistik Cedvelidir.
Esâmî-i emrâz
Cürûh-ı re’s ve unuk
Cürûh-ı etrâf-ı ulviye
Cürûh-ı etraf-ı süfliye
Cürûh-ı sadr
Cürûh-ı batn
Emrâz-ı cihâz-ı teneffüs
Emrâz-ı cihâz-ı hazmî
Hummâ-yı mezrağî
Dâ’e'l-efrenc
Hırkatü'l-bevl
Emrâz-ı ayniye
Emrâz-ı üzniye ve
hançereviyye
Emrâz-ı cildiye
Hummâ-yı tifodi
Zü-sanatarya
Hırka-i nâriye
Hummâ-yı munkatı‘a
Hummâ-yı matrûde
Cerb
Favusî
Emrâz-ı asabiye
Sünnet
Emrâz-ı hâriciye-i sâire
Ameliyât-ı muhtelife
Yekûn-ı umûmî

Zâbıtân
2
2
2
-

Asker
1
1
3
3
1
2
8
1

Gönüllüler
1
1
1
2
1
4
2
2
3
3
5
2

Kabâil
2
6
8
1
1
2
1
6
5
4
6

Fevt
1
1
1
1
1
-

Yekûn
3
7
10
3
2
7
8
13
9
7
17
9

3
2
1
1
2
15

1
1
1
5
1
1
2
23

3
2
1
4
1
2
3
43

6
1
5
1
2
2
6
1
2
3
8
2
81

1
6

10
1
11
5
10
4
9
1
2
3
14
4
171

						

Doktor Fikret Tahir

Kızılay Arşivi, No: 148/48.1
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Trablusgarp Savaşı sırasında hastaneye yatırılmayarak ayakta tedavi edilen hastalara ait istatistik
raporu.
Tarihsiz

The statistical report with regards to the outpatients during the Tripoli War.
Undated

.تقرير إحصائي حول المرضى الخارجيين خالل حرب طرابلس الغرب

Hastahâneye Yatırılmayıp Ayakda Tedavi Olunan Hastagânın İstatistik Cedvelidir
Esâmî-i emrâz
Cürûh-ı re’s ve unuk
Cürûh-ı etrâf-ı ulviye
Cürûh-ı etrâf-ı süfliye
Cürûh-ı sadr
Emrâz-ı cihâz-ı
devrânî
Emrâz-ı cihâz-ı
teneffüs
Emrâz-ı cihâz-ı hazmî
Hummâ-yı mezrağî
Dâe'l-efrenc
Hırkatü'l-bevl
Emrâz-ı ayniye
Emrâz-ı üzniye ve
hancereviyye
Emrâz-ı cildiye
Zü-sanatarya
Hırka-i nâriye
Hummâ-yı munkatı‘a
Hummâ-yı matrûde
Cerb
Favus
Emrâz-ı Asabiye
Emrâz-ı hâriciye-i
sâire
Sünnet
Çiçek aşısı
Ameliyât-ı muhtelife
Yekûn-ı umûmî

Zâbıtân
-

Asker
1

Gönüllüler
3
-

Kabâil
4
1
1
1
9

Yekûn
4
4
1
1
10

-

1

5

84

90

-

3
-

5
6
16
-

82
36
238
2
247
18

80
42
254
2
247
18

1

1
2

5
1
1
1

70
38
2
29
40
2
5
57

70
38
2
34
1
42
2
5
61

17
18
15
23

26
34
23
57

81
124
43
167

262
320
17
1542
85
1627

262
444
17
1718

Doktor Fikret Tahir

Kızılay Arşivi, No: 148/48.2
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından Trablusgarp’a gönderilecek olan sağlık heyeti ile ilgili olarak
Marsilya Kızılhaç’ı ve Roma Kızılhaç’ına bilgi verildiği.
3 Eylül 1912 / 21 Ağustos 1328

The report that Marseilles and Rome Red Crosses were informed about the medical commission,
which was going to be sent to Tripoli by the Ottoman Red Crescent Society.
3 September 1912 / 21 August 1328

تقديم معلومات للصليب األحمر في مرسيليا والصليب األحمر في روما بشأن الوفد الطبي الذي سترسله جمعية الهالل األحمر
.إلى طرابلس الغرب
]1[328  أغسطس21 / 1912  سبتمبر3

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 264/21142
Hülâsa: Trablus'a gönderilen Heyet-i Sıhhiye'ye dâir
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Celîlesi Cânib-i Alîsi'ne
Ma‘rûz-ı çâkerleridir
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti tarafından Trablus'a gönderilen heyet-i sıhhiye-i imdâdiyeyi teşkîl eden zevâtın esâmîsini mübeyyin pusula ile Fransa Salîb-i Ahmeri'ne bu bâbda yazılan tezkire-i
cevâbiyenin gönderildiğini ve heyet-i mezkûrenin keyfiyet-i i‘zâmı evvelce Marsilya Başşehbenderliği ile beyne'l-milel ve Roma Salib-i Ahmer Cem‘iyyâtına usûlen ihbâr edildiğini hâvî vârid
olan 19 Ağustos sene [1]329 tarihli tezkire-i aliyye-i riyâset penâhileri mütâla‘a-güzâr-ı âcizî oldu
Fransa Hâriciye Nezâreti'nin bu bâbda vâki‘ olan iş‘ârına mebnî sefâret tarafından nezâret-i âcizânemden istifsâr-ı keyfiyet olunması üzerine işbu iş‘âr-ı dâverîlerinden bahisle sefârete tebligât-ı
lâzıme icrâ olunmuşdur. Bu bâbda cârî olan usûl ve te‘âmüle nazaran bu gibi heyetlerin ibtidâ-yı
teşekkülüne ve yola çıkarılmazdan mukaddem heyetin kimlerden mürekkeb olduğunun ve esâmîsinin Fransa hükûmetine teblîği lâzımeden bulunduğu tercüman tarafından ifâde olunmakdadır.
Binâenaleyh âtiyen bir gûne müşkilâta ma‘rûz kalmamak üzere bu yolda teşkîl ve irsâl olunacak
heyetin irsâlinden mukaddem vakit ve zamânıyla nezâret-i âcizâneme iş‘âr-ı keyfiyet olunması
lâzıme-i hâl ve maslahatdır. Müsta‘celiyet-i maslahata binâen irsâl buyurulan pusula ile tezkire
tercüman-ı mûmâ-ileyhe verilmiş olduğundan bunların da birer sûretinin irsâli mütemennâdır.
Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 21 Ağustos sene [1]328

Hariciye Nâzırı Nâmına
Müsteşar
(İmza)

Nezâret-i Celîle-i Hâriciye'den celb edilen liste ile sâirenin birer kopyasının ihrâcıyla
cevâb yazılması ve işbu tezkirenin heyet-i idâreye arz edilmesi için i‘âde olunması kitâbete. Fî 22
Ağustos sene [1]328.
Hâriciye Nezâret-i celîlesine tahrîrât yazılarak taleb edilen pusula ve tezkire sûreti ve Marsilya Başşehbenderliği’nden mevrûd 28 Ağustos sene [1]912 tarihli tahrîrât sûreti gönderilmiş
olamğla i‘âdeten takdîm kılındığı ma‘rûzdur. Fî 22 minh.
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından açılmasına karâr verilen hastahânelerin nerelerde açılacakları
ile ilgili olarak mahallî kumandanlıklar ve sıhhiye müfettişlikleriyle temasa geçmeleri gerektiği
19 Ekim 1912 / 6 Teşrîn-i evvel 1328

The report that Ottoman Red Crescent Society shall contact local commanderships and medical
Directorates with regards to the locations of the hospitals, which were going to be founded by
the Society.
19 October 1912 / 6 Teşrîn-i evvel 1328

ضرورة التواصل مع القيادات المحلية ومفتشيات الصحة بخصوص األماكن التي قررت جمعية الهالل األحمر إنشاء مستشفيات
.فيها
]1[328  تشرين األول6 / 1912  أكتوبر19

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Dâiresi
Şube: 3
Dersaadet, fî 6 Teşrîn-i evvel [1]328
Hülâsa: Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti tarafından te’sîs ve güşâdına
karâr verilen hastahânelerin sûret ve mahall-i teşkîlleri hakkında
mahallî kumandanlıklarıyla sıhhiye müfettişliklerine mürâca‘at olunmasına dair.
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâkerleridir
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti tarafından ba‘zı kolordu merkezleriyle Dersaadet'de
hastahâneler te’sîsi ve güşâdına karâr verildiği Şehremîni Paşa hazretlerinin taht-ı riyâsetinde müteşekkil Tertîbât-ı Sıhhiye Komisyonu'ndan ba‘zı mukarrerâtı hâvî vârid olan takrîrden anlaşılmış
ve Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyetleri Sıhhiye-i Askeriye tarafından gösterilecek lüzûm ve tertîbât üzerine îfâ-yı mu‘âvenete me’mûr olduklarından mezkûr hastahânelerin sûret-i mahal ve teşkîlleri
hakkında mahallî kumandanlıklarıyla sıhhiye müfettişliklerine mürâca‘at olunması muktezî bulunmuş olduğundan cem‘iyyetçe ittihâz buyurulan işbu karâr-ı vatan-perverâneden dolayı teşekkürât-ı mahsûsa-i âcizânemin kabûlü ve ol vechile îcâb eden kumandan ve müfettişlere mürâca‘at
buyurulması arz ve inbâ olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Harbiye Nâzırı Nâmına
Müsteşar Vekîli
Mehmed Yakub

Kızılay Arşivi, No: 118/45
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Konya’ya bağlı Arapsun kazasındaki görevinden istifa eden Doktor Safvet Adil Bey’in Hilâl-i
Ahmer hastanelerinin birinde görev almak istediği.
21 Ekim 1912/8 Teşrîn-i evvel 1328

The report with regards to the request of Doctor Adil Saffet Bey, who resigned from his job at
Konya, Arapsun, to be assigned to one of the Ottoman Red Crescent Hospitals.
21 October 1912/8 Teşrîn-i evvel 1328

 العمل في إحدى المشافي التابعة، الذي استقال من وظيفته في قضاء أرابسون التابع لقونية،رغبة الطبيب عادل صفوت بيك
.للهالل األحمر
1328  تشرين األول8 / 1912  أكتوبر21

Doktor-ı Bakteriyoloji
Adil Safvet
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Vâlâsına
Ma‘rûz-ı âcizîdir,
Vatanımızın düşman tecâvüzâtına ma‘rûz kaldığı şu zamanda âcizleri de Hilâl-i Ahmer
Cem‘iyyeti muhteremesi tarafından te’sîs edilen hastahânelerin birinde îfâ-yı vazîfe ile bir hizmet-i müftehirede bulunmak arzu-yı şedîdânesiyle tabîbi bulunduğum Konya vilâyetine mülhak
Arabsun kazâsından isti‘fâ eylemiş olduğumdan birkaç güne kadar ba‘zı işlerimin tesviyesinden
sonra Dersaadet'e avdet edeceğim cihetle lutfen kayıd ve kabûlümü istirhâm eylerim efendim.
Fî 8 Teşrîn-i evvel sene [1]328
Dersaadet Makriköyü'nde Aksu caddesinde
Kartaltepe'de Doktor Safvet Adil

Kızılay Arşivi, No: 43/5
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Alasonya’da inşası düşünülen hastanenin binasının ve tefrişatının nasıl olacağına dair Heyet-i
Sıhhiye’ye verilen talimat.
21 Ekim 1912/8 Teşrîn-i evvel 1328

The order, which is given to the Medical Commission, with regards to the hospital, the
construction of which was planned in Alasonya and surrounding ceremonial issues.
21 October 1912/8 Teşrîn-i evvel 1328

.)التعليمات الصادرة إلى اللجنة الطبية بشأن مبنى المستشفى الذي يُعتزم بناؤه في أالسونيا وكيفية استقبال (الجرحى والمرضى
1328  تشرين األول8 / 1912  أكتوبر21

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmîsi
Aded:
Alasonya Hilâl-i Ahmer Hastahânesi Heyet-i Sıhhiyesi'ne Ta‘lîmât-ı Mahsûsa
1. Alasonya'da te’sîsi kararlaşdırılan hastahânenin ahvâl-i harbiye îcabı olarak başka bir
mahalde te’sîsi lazım gelip gelmeyeceği telgrafla Hudûd-ı Yunâniyye Kumandanlığı'ndan istifsâr olunmağla alınacak cevab üzerine hangi mahalde te’sisi îcâb edeceği telgrafla teblîğ olunacakdır.
2. Hastahânenin te’sis olunacağı mevâki‘a en karîb kasabalardan Serfice'ye azîmet ve
orada emre intizâr olunacakdır.
3. Serfiçe Selanik tarîkiyle ve şimendüferle gidilecek ve Manastır hattı üzerinde Soroviç
İstasyonu'na çıkılacakdır. Oradan araba veya hayvanla Kozana tarîkiyle Serfiçe'ye azîmet edilir.
4. Hastahâne için irâe olunacak mahalde ebniye tedâriki mümkün olamamak melhûz idüğüne ve bu hâle göre emr-i tedâvinin çadırda icrâsı zarûrî olacağına mebnî hastahâne
eşyâsı ile birlikde mikdâr-ı kâfi çadır gönderilmişdir.
5. Yatak şilteleri için kâbil ise ahşabdan ve kâbil değilse ot minder yapdırılacakdır. Ot
minder için de tertîbata yüzelli aded kanaviçe ilâve olunmuşdur.
6. Etibbâ ve me’mûrînin rükûblarına ve eşyânın nakline muktezî vesâitin tedâriki Manastır vilâyetine telgrafla teblîğ olunmuşdur.
Fî 8 Teşrîn-i evvel 1328

Kızılay Arşivi, No: 133/14
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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar
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İstanbuldaki Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi ve Öğretmen Okulu’nun yaralı askerlerin
tedavisi için hastaneye dönüştürülmesi girişimi.
31 Ekim 1912/18 Teşrîn-i evvel 1328

The attempt to transform Galatasaray High School, İstanbul High School and Teacher’s
Training School into hospitals with an aim to treat wounded soldiers.
31 October 1912/18 Teşrîn-i evvel 1328

. ثانوية إسطنبول ومدرسة المعلمين إلى مستشفيات لمعالجة الجنود الجرحى،اعتزام تحويل ثانوية غاالطة سراي
1328  تشرين األول18 / 1912  أكتوبر31

Bâb-ı Âlî
Dâire-i Sadâret
Tahrîrât Kalemi
147
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Celîlesi Cânib-i Alîsine
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Meydân-ı harbden vürûd eden mecrûhînin kesreti hasebiyle Dersaadet'de mevcûd hastahânelerin ve hastahâne hâline ifrâğ olunan kışlaların ekserî dolmak üzere bulunduğundan bahis ile
Galata Sultânisi'nin serî‘an tahliyesiyle yatak ve eşyâsıyla berâber bir iki güne kadar muvakkaten cihet-i askeriyeye teslîmi Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'nden bildirildiğine ve mekteb-i
mezkûrun seddi gayr-ı câiz ve imkansız olup ancak Dersaadet Sultânisi ile Dârülmuallimîn’in
cihet-i askeriyeye teslîmi kâbil bulunduğuna dâir Maarif Nezâret-i Celîlesi'nden gelen tezkire
Meclis-i Vükelâ'da lede'l-mütâla‘a sûret-i iş‘âra nazaran Galata Sultânîsi'nin tahliye ve teslîmi
mümkün ve münâsib olamayacağından ondan sarf-ı nazar edilerek Dârülmuallimîn ile Dârülfünun’un hastahâne ittihâz edilmek üzere hemen ihzârının nezâret-i müşârun ileyhâya ve ne kadar
yatak ve karyola ve levâzım-ı sâireye ihtiyâc varsa onun tedâriki husûsunun da riyâset-i celîle-i
âsafânelerine iş‘ârı tezekkür ve nezâret-i müşârun ileyhâya teblîgât îfâ ve Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi’ne de ma‘lûmât i‘tâ kılınmış olmağla iktizâsının serî‘an îfası bâbında emr ve irâde
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 20 Zilka‘de sene [1]330 ve fî 18 Teşrîn-i evvel sene [1]328.
Sadrazam

Kızılay Arşivi, No: 23/132
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Darülfünün Hastane koğuş haline getirilen sınıf
University Hospital, the classroom which was transformed to a ward
 صف تم تحويله إلى عنبر للمرضى- مستشفى دار الفنون
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Çerkezköy’ün Osmanlı Ordusu’nun lojistik ihtiyaçlarının karşılanması için önem arzettiği.
2 Kasım 1912/20 Teşrîn-i evvel 1328

The report that Cerkezkoy was significant in terms of providing Ottoman army
with logistic needs.
2 November 1912/20 Teşrîn-i evvel 1328

.أهمية تلبية االحتياجات اللوجستية للجيش العثماني في تشركس كوي
1328  تشرين األول20 / 1912  نوفمبر2

Merkez-i Umûmî Heyet-i Muhteremesine
Fî 20 Teşrîn-i evvel sene [1]328
Fî 20 Teşrîn-i evvel sene [1]328
Çerkesköyü mukaddem ümid edilen hâl ve mevki‘i i‘tibârıyla bugün fevka'l-âde kesb-i
ehemmiyet etmişdir. İleride geride başka bir matbah ve hastahâne mevcûd olmadığından mecrûhîn-i askeriye heyet-i mevcûdesiyle kâmilen Çerkesköy Hilal-i Ahmer Şu‘besi’ne kalmışdır.
Vüs‘at ve vesâit mahdûd olduğundan erzak, ekmek, çay ibriği ve bardağı, çorba kâsesi gibi levâzımâtın ale'l-husûs Galata ve Papasköy misillü erzakın külle yevmin yetişdirilmesi derece-i vücûbdadır.
Trene intizâr eden Yalıköy me’mûrlarının şimdilik geriye çağrılmaması ve ileriye gitmek
inşaallah tahakkuk ederse üç dört tevzi‘ me’mûrunun seri‘an i‘zâmı temenniyâtını kemâl-i ehemmiyetle arz ve beyân eder ve fevka'l-imkân bir fa‘âliyete lüzûm-ı şedîd olduğunu da ilâve eylerim.
Fermân, fî 17 Teşrîn-i evvel sene [1]328
Hilâl-i Ahmer Çerkesköyü
İdâre Me’mûru
İsmail Nazif Hüseyin

Tahşiye:

Şimdi telgrafla da arz-ı ma‘lûmât edildiği ma‘rûzdur. İ. Nazif Hüseyin

Kızılay Arşivi, No: 12/9
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Bursa’daki bazı okulların hastane olarak kullanılması için hazırlandığı ve 300 yaralının
buralara kabul edilebileceği.
11 Kasım 1912 /29 Teşrîn-i evvel 1328

The report that some of the schools in Bursa were being prepared for being used as hospitals
and 300 wounded soldiers could be admitted into these places.
11 November 1912 / 29 Teşrîn-i evvel 1328

. جريح فيها300 تجهيز بعض المدارس في بورصة الستخدامها كمستشفيات وإمكانية استقبال
1328  تشرين األول29 / 1912  نوفمبر11

Telgrafnâme
Mahreci: Bursa
Numara: 21653
Tarih: 29 Teşrîn-i evvel 1328
İstanbul'da Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsine
Hastahânede yüz yatak levâzımıyla hâzırdır. Mecrûhîne intizâr ediyoruz.
Mekteb-i Sultânî ile Medrese-i Mu‘allimîn tahliye edilmişdir. Buralarda üç yüz mecrûh
kabûl edilebilir.
Me’kûlât meselesi Maarif Nezâreti'yle derdest-i muhâberedir. Emrinize muntazırız.
Fî 28 minh.
Hilal-i Ahmer Bursa Merkezi

Kızılay Arşivi, No: 79/151
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Osmanlı Ordusu hizmetinde bulunmak üzere müracaat eden yabancı Salîb-i Ahmer heyetlerinin
isimlerinin düşman devletlere bildirilmesi.
13 Kasım 1912/ Teşrîn-i evvel 1328

The report with regards to the notification of the names of the foreign Red Cross delegation
members, who applied to work for Ottoman Army.
13 November 1912/ Teşrîn-i evvel 1328

.إبالغ الدول المعادية بأسماء وفود الصليب األحمر األجنبية التي تقدمت بطلب تقديم خدمات لدى الجيش العثماني
1328  تشرين األول/ 1912  نوفمبر13

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 370-24641
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri,
Her hükûmetin ordusu umûr-ı sıhhiye-i resmiyesine mu‘âvenet etmelerine müsâ‘ade eylediği cem‘iyyetlerin esâmîsini gerek vakt-i sulhdan i‘tibâren, gerek muhâsamâtın ibtidâ veyâ
esnâsında ve her hâlde fi‘ilen istihdâmdan evvel diğer hükûmete teblîğ edilmesi 6 Temmuz sene
1906 tarihli Cenevre Mukâvelenâmesi’nin onuncu maddesi ahkâmından olup Fransa sefâretinden
bu kere i‘tâ olunan bir takrîrde de madde-i mezkûreye tevfîk hareket emelinde bulunan Yunan
hükûmetince Almanya, Fransa Cemâhir-i Müttefika-i Amerika, Flemenk, Rusya ve İsveç Salîb-i
Ahmer heyet-i muhtelifesinin mu‘âveneti kabûl edildiği hükûmet-i mezkûrenin arzusuna binâen
iş‘âr edilmiş ve heyet-i mezkûrenin karîben Yunanistan'a azîmetleri muhtemel bulunduğu ilâve olunmuş olmasına nazaran Osmanlı Ordusu’nda îfâ-yı hizmet eylemek üzere şimdiye değin
mürâca‘at etmiş ve mürâca‘atları kabûl olunmuş olan ecnebî Salîb-i Ahmer heyetleri isimlerinin
Almanya Sefâreti vâsıtasıyla muhâsım devletlere li-ecli't-tebliğ izbârı mütemennâdır.
Emir ve irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 31 Teşrîn-i evvel sene [1]328
Hariciye nâzırı nâmına
Müsteşar
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 94/47
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Ayastefanos’da yaralı askerler için yapılacak barakaların inşasında elli işçiye ihtiyaç olduğu.
17 Kasım 1912/4 Teşrîn-i sânî 1328

The report that fifty workers are required for the construction of barracks, which were
considered to be constructed for the wounded soldiers in San Stefano.
17 November 1912/4 Teşrîn-i sânî 1328

. عامل لبناء عنابر للجنود الجرحى في آياستيفانوس50 الحاجة إلى
1328  تشرين الثاني4 / 1912  نوفمبر17

Harbiye Nezâreti
Tahrîrât Dairesi
Tahrîrât Kalemi
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesine
Ayastefanos'da mecrûhînin iskânı için inşâ olunacak barakaların inşâtında bulunmak üzere
elli ameleye lüzûmu verilen Hilâl-i Ahmer işrâretinin serî‘an i‘tâsı temennîsiyle arz-ı ihtirâm
olunur.
Fî 7 Zilhicce sene [1]330 ve fî 4 Teşrîn-i sânî sene [1]328.
Harbiye nâzırı vekîli nâmına
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 16/7
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Dedeağaç’ın Bulgar komiteleri tarafından işgali sonrasında, hastanelerde zor şartlar altında
çalışan doktorlara yardım eden Fransız kilise ve mektebinden gelenlere çeşitli
rütbelerden nişanlar verilmesi.
Tarihsiz

The report that some people, who were coming from French Church and Schools and helped to
the doctors who were working under difficult conditions at the hospitals after the occupation of
Alexandrapolis by Bulgarian committees, were granted with medals of different ranges.
Undated

منح أوسمة برتب مختلفة للقادمين من الكنيسة والمدرسة الفرنسية لقاء مساعدتهم األطباء العاملين وسط ظروف صعبة في
.المستشفيات بعد احتالل اللجان البلغارية ديدي أغاتش

Üç yüz yirmi sekiz senesi Teşrîn-i Sânisi'nin altıncı gününe müsâdif Kurban Bayramı'nın
arefesinde Dedeağaç mevki‘i Bulgar Komiteleri tarafından iştigâl edilmiş ve katl-i nüfûs, îkâ‘-ı
harîk ve yağmagerlik ve emsâli fecâyi‘-i dilsûza mübâşeret olunmuş bulunduğu ân-ı hâtırnâkında
elli nefer yaralı ve otuz kadar hastamız mevcûd idi.
Bi-inâyeti'llâhi te‘âlâ her nasılsa mazhar-ı hıyânet olarak selâmet-i hayâta nâil olabilmiş
isek de emrâz-ı âdiye hastagânı ve hademe efrâdı aç ve bî-ilâç komiteler tarafından mahallî mahbushânesine konulmuş ve heyetimizle yalnız mecrûhîn her şeyden hattâ sudan bile mahrûm bir
hâl-i elîmede hastahânede bırakılmış olduğundan bu mahrûmiyet-i külliye içinde ise idâme-i
hayâtın gayr-ı mümkün olduğu vâreste-i arz u beyândır.
Ma‘ahâzâ ahîren sokaklarda mecrûh olarak bulunup getirilen bîkes etfâl-i ma‘sûme ve muhadderâtın inzimâmıyla da büsbütün müşkil bir hâl-i müellimde kaldığımız bir sırada merbut
pusulada muharrerü'l-esâmî Fransız Katolik kilise ve mektebi "Per; Mover"lerinin tenekelerle su
taşımak, her sûretle mülevves çamaşır ve sargıları yıkamak, külle yevmin "pansuman" yapmak
ve husûsât-ı ittifâkımızı tedârik ve te’mîne sa‘y eylemek gibi insânlığın mâ-bihi't-tekemmülü bulunan secâyâ-yı kerîme ve hidemât-ı fevka'l-âde ibrâzıyla aylarca nakden ve bedenen fedâkârâne
çalışmış ve a‘câz-ı mesîhâ âsâ cümlemizi bir mevt-i muhakkakdan kurtarmış oldukları cihetle
rüteb-i münâsibeden nişânlar ve taltîf ve tatyîbleri iktizâ edeceği arzıyla işbu bir kıt‘a mazbatamız
bi't-tanzîm Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Sânîliği'ne takdîm kılındı.
Sâbık Dedeağaç Hastahânesi
Tabîb-i Evveli
Kaymakam
Es-Seyyid Mehmed Ziyaeddin b. Mecit

Sâbık Dedeağaç Hastahânesi Sâbık Dedeağaç Hastahânesi
Eczâcı-yı Evveli
Cerrâh-ı Evveli
Kıdemli Yüzbaşı
Ali Rıza
Mustafa b. Ali

Kızılay Arşivi, No: 130/2
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Sultanahmed Camii’nde 19 Kasım - 7 Aralık 1912 (6 - 24 Teşrin-i sânî 1328) tarihleri arasında
cemiyet tarafında iaşesi karşılanan insan sayısının değişimine ilişkin rapor.
19 Kasım -7 Aralık 1912

The report with regards to the changes in the number of the people, who were catered by
Ottoman Red Crescent Society between 19 November – 7 December 1912 at Blue Mosque.
19 November -7 December 1912

)1328  تشرين الثاني24 - 6( 1912  ديسمبر7 -  نوفمبر19 تقرير حول تغير أعداد المقيمين في جامع سلطان أحمد ما بين
.والذين تتولى جمعية الهالل األحمر تقديم المعونات الغذائية لهم
1912  ديسمبر7 -  نوفمبر19

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Aliyyesi Tarafından İ‘âşe Olunan
Sultanahmed Câmi‘-i Şerîfi’ndeki Zu‘afâyı Mübeyin Cedveldir.
Tarihi Mevcûdu Vefeyât Sevkiyât

Hanesine
me’zûn

Yeniden
vürûd Mevcûdu Müstahdemîn
eden
2662
18

6

4241

38

1466

57

7

2662

-

28

-

-

2634

28

8

2634

-

22

-

-

2610

28

9

2610

-

980

-

-

1630

27

10

1630

-

-

-

6

1636

27

11

1636

-

235

-

-

1401

27

12

1401

-

-

-

-

1401

29

13

1401

-

20

-

-

1381

29

14

1381

-

174

-

-

1207

27

15

1207

-

6

-

-

1201

27

16

1201

-

75

-

-

1226

27

17

1126

-

-

-

196

1332

28

18

1332

-

1009

-

-

313

30

Mülâhazât
Bin dört yüz altmış altı
hasta hastahânelere sevk
olunduğu

980 nefer Serviburun
Tahaffuzhânesi’yle
hastahânelere sevk
olunmuşdur
Serviburun'a sevk
olundu (235) nefer
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Tarihi Mevcûdu Vefeyât Sevkiyât

Hanesine
me’zûn

Yeniden
vürûd Mevcûdu Müstahdemîn
eden
414
727
30

19

313

-

-

-

20

727

-

10

-

-

717

30

21

717

-

3

-

-

714

30

22

714

-

-

-

220

939

30

23

939

-

-

-

-

939

30

24

939

-

-

-

-

939

30

22801

38

4028

57

836

-

552

Mülâhazât

Mevcûd içinde beş yüz
elli iki müstahdemîn
vardır

Bâlâdaki cedvelden müstebân buyurulacağı üzere yirmi iki bin sekiz yüz bir mevcûda nazaran beher güne vasatî olarak isâbet eden 1200 nefer zu‘afânın fî 6 ilâ 24 Teşîn-i sânî minh tarihine
kadar beher nefere birer kıyye nân-ı azîz verildiği, umûr-ı sıhhiyesine memûr etibbânın 300 kadar
hastaya sabah ve akşam çorbalı ve lapa ile mütebâkî dokuz yüzüne sabahları kâh etli nohudlu ve
kâh etli mercimekli prinç çorbası ve akşamları dahi ba‘zen noduhlu ve ba‘zen de patatesli et ile et
suyuna kavurmalı ve söğüşlü pilav verildiği gibi el-ân da verilmekdedir.

Kızılay Arşivi, No: 12/4.1
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Balkan Muhacirlerinin camilere yerleştirilmesi
Emplacing Balkan Refugees to the mosques
مهجرون من البلقان تم توطينهم في أحد الجوامع
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Çatalca’da ordu için tesis edilecek gerekli malzemenin Hilâl-i Ahmer tarafından
tedarik edildiği.
5 Aralık 1912/22 Teşrîn-i sânî 1328

The report that the materials, which had been required for the army in Catalca, were supplied
by Ottoman Red Crescent.
5 December 1912/22 Teşrîn-i sânî 1328

.توفير الهالل األحمر المواد الالزمة لمستشفى سيتم بناؤه للجيش في تشاتالجة
1328  تشرين الثاني22 / 1912  ديسمبر5

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmîsi
Aded: 581
Gâyet müsta‘celdir

Harbiye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri,

Çatalca Ordu-yı Hümâyûnu'nun gerilerinde te’sîs edilecek hastahânelere muktezî olup 19
Teşrîn-i sânî sene 1328 tarih ve 3829-3839 numaralı tezkire-i aliyye-i devletleriyle cem‘iyyetimizden bâ-liste taleb buyurulan eşyâ ve levâzımdan kısm-ı a‘zamı tedârik ve Soğukçeşme'de
vâki‘ Hilâl-i Ahmer Anbarı'na idhâr edilmiş ve diğer kısmının da tedârikine başlanmış ise de anbarımızın dar olması hasebiyle tedârik edilecek eşyâya yer kalmamak üzere eşyâ-yı mezkûrenin
makbûz i‘tâ ve imzâsına salâhiyetdâr bir me’mur ile müsâra‘aten aldırılması husûsunun lâzım
gelenlere emir ve irâde buyurulması inâyet-i devletlerinden müsterhamdır.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 22 Teşrîn-i sânî sene [1]328
Sıhhiye Dâriesine. Fî 22 Teşrîn-i sânî sene [1]328
Numara: 3268

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Reis-i Sânîsi
(İmza)

Eşyâ-yı mezkûre bugün anbardan aldırılarak me'mûr-ı mahsûs vedâ‘atıyla Hadımköyü'ne
irsâli zımnında. İkinci Şube'ye. Fî 24 minh.
Kol Ağası Reyhan ve Mülâzim Abdullah efendilere. Fî 24 Teşrîn-i sânî sene [1]328
Bin beşyüz aded su maşrabası, bin beş yüz don, bin beş yüz fanila, bin beş yüz çorap, bin
beş yüz takye ve beş yüz çift terlik ve altı yüz aded hasır ve yetmiş sekiz düzüne kaşık verildiği
arz olunur fermân. Fî 25 Teşrîn-i sânî sene [1]328
(Mühür)
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti

Kızılay Arşivi, No: 12/186
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İstanbul’daki askeri hastaneler ile Balkan Savaşlarının başlaması ile açılan geçici hastanelerdeki
mevcut eşyanın kayıt altına alınması ve bunların ne kadarının demirbaş ne kadarının ise
yardımlarla alındığını tespit edilmesi.
7 Aralık 1912/24 Teşrîn-i Sânî 1328

The report that the current materials in the temporary hospitals, which were founded after
the outbreak of Balkan Wars, and the military hospitals in Istanbul shall be recorded and the
amount of fixed assets shall be confirmed in order to reveal how much of them were provided by
the donations.
7 December 1912/24 Teşrîn-i Sânî 1328

جرد لموجودات المستشفيات المؤقتة التي تأسست مع اندالع حرب البلقان والمستشفيات العسكرية في إسطنبول وتحديد
.الموجودات الثابتة وتلك التي تم الحصول عليها عبر التبرعات
]1[328  تشرين الثاني24 / 1912  ديسمبر7

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Dâiresi
Şu‘be: 3
Dersaadet fî 24 Teşrîn-i Sânî sene [1]328
Serîriyyât-ı Viladiye Hastahânesi Tabîb-i Evvelliği'ne
Mukaddemâ Dersaadet'de mevcûd olan askerî hastahânelerle i‘lân-ı harbi müte‘âkib mahall-i muhtelifede muvakkaten güşâd edilmiş olan bi'l-umûm hastahânelere gerek cihet-i askeriye
ve mülkiye ile müessesât-ı hayriye-i sâireden ve gerek i‘âne sûretiyle ahâlî-i hamiyyetmendân
tarafından i‘tâ ve ihdâ edilmiş olan kâffe-i eşyâ ve levâzımın ale’l-müfredât bilinmesine lüzûm
gösterilmiş olduğundan ne sûretle olursa olsun hastahânenize i‘lân-ı harbden beri i‘tâ olunan
bi'l-cümle eşyâ ile levâzımın cinsi ve nev‘iyle makâdîri yegân yegân bir deftere yazılarak hizâlarına nereden ve kimler tarafından i‘tâ ve ihdâ olunmuş olduğunun târihleriyle berâber sarâhaten gösterilmesi ve bunların miyânında hangilerinin demirbaş olduklarını ve şimdiye kadar sarf
edilmiş olanlarla elde mevcûd kalanların işâret edilmesi ve tanzîm olunacak mezkûr defterin zîri
hastahâne heyet-i sıhhiye idâresi tarafından tahtîm edilerek nihâyet üç dört güne kadar behemehâl
sıhhiye dâiresine irsâl olunması ve ba‘demâ dahi hastahâneye girecek eşyânın ayrıca ol vechile
iş‘ârı kemâl-i ehemmiyetle tavsiye olunur.
Sıhhiye Dâiresi Reisi Vekîli
Talib Mirlivâ
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 413/90
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Balkan Savaşı nedeniyle İstanbul’da Ayasofya, Nuruosmaniye, Sultanahmed ve Mahmudpaşa
camilerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi askerlerin sayısı ve günlük tükettikleri yiyecek
miktarına ilişkin rapor.
8 Aralık 1912/25 Teşrîn-i sânî 1328

The report with regards to the number of the needy soldiers, who were residing in Hagia Sofia,
Nuruosmaniye, Mahmud Pasha and Blue Mosque due to Balkan Wars, and the amount of the
daily consumed food by them.
8 December 1912/25 Teşrîn-i sânî 1328

تقرير حول أعداد الجنود المحتاجين المقيمين في جوامع آيا صوفيا ونوروعثمانية وسلطان أحمد ومحمود باشا في إسطنبول
.بسبب حرب البلقان وكمية األغذية التي يستهلكونها يوميا
1328  تشرين الثاني25 / 1912  ديسمبر8

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Mevâki‘-i harbden peyderpey vürûd edip Ayasofya, Nuruosmaniye, Sultan Ahmed ve
Mahmud Paşa cevâmi‘ine yerledirilen zu‘afâ-yı askeriyenin i‘âşeleri nazar-ı dikkat ve taht-ı karâra alınarak fî 3 Teşrîn-i sânî sene [1]328 tarihinde zu‘afânın emr-i i‘âşeleri tefhîm olunmuş idi.
Târih-i mezkûrda Ayasofya Câmi‘indeki zu‘afânın işleri Maarif Nezâretince der‘uhde edildiğinden oranın me’kûlâtından sarf-ı nazar olunmuş, ancak cihet-i askeriyece mevcûda kâfî ekmek verilmediğinden noksânlarının ikmâli için yalnız bir def‘a olmak üzere cem‘iyyet-i aliyeleri
nâmına (3600) Üçbin altı yüz ekmek imâşe me’mûrlarına teslîm edilmiş ve bir kıt‘a makbûz
alınmışdır.
Fî 3 Teşrîn-i sânî sene-i minh târihinde Nuruosmaniye Câmi‘i'nde 1888 bin sekiz yüz seksen sekiz zu‘afâ mevcûd idi. Evvel gün bunlara civâr ahâlî-i hamiyyetmendânî çorba i‘tâ eylemiş
ve cihet-i askeriyece ekmekleri te’mîn edilmişdir. melfûf cedvellerden müstebân buyurulacağı
üzere fî 4 ilâ 24 minh târihine kadar cem‘iyyet-i aliyyeleri nâmına beher güne isâbet eden (1251)
bin iki yüz elli bir nefere âtîde arz ve beyân olunduğu üzere umûr-ı sıhhiyesine me’mûr etibbânın
emir ve tertîbiyle sabah ve akşam muntazaman me’kûlât verilmişdir.
Fî 6 Teşrîn-i sânî sene-i minh târihinde Sultan Ahmed Câmi‘ine (4241) dört bin iki yüzkırk
bir zu‘afâ vürûd etmişdir. Yevm-i mezkûrda bunlara İkinci Daire-i Belediye tarafından bir def‘aya
mahsûs olmak üzere (400) dört bin kıyye ekmek verilmiş ve beher güne isabet eden (1200) bin
ikiyüz zumafânın fî 6 ilâ 24 tarihine kadar ekmekleriyle me’kûlâtı cem‘iyyet-i aliyyeleri nâmına
verilmiş ve el-ân da verilmekdedir.
Fî 8 Teşrîn-i sânî sene-i minh târihinde Mahmud Paşa Câmi‘ine (451) dört yüz elli bir
zu‘afâ vürûd etmişidi. Bunların da ekmekleri cihet-i askeriyece te’mîn edildiğinden beher güne
isâbet eden (447) dört yüz kırk yedi neferin me’kûlâtı Nuruosmaniye Câmi‘i matbahında tabh ve
i‘tâ olunmuşdur.
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Hülâsa
Ayasofya Câmi‘ine zu‘afânın vürûdunda yalnız bir def‘a olmak üzere (3699) üç binaltı yüz
kıyye etmek verilerek nevâkısı ikmâl edilmişdir.
Sultan Ahmed Câmi‘inde her gün (1200) bin iki yüz neferin hem ekmeği ve hem de
me’kulâtı fî 6 ilâ 24 minh tarihine kadar verilmiş ve el-ân da verilmekdedir. Nuruosmaniye Câmi‘inde beher yevm (1251) bin iki yüz elli bir nefere fî 4 ilâ 24 minh tarihine kadar sabah ve
akşam me’kûlât verilmişdir. Mahmud Paşa Câmi‘i'nde dahi fî 8 ilâ 24 minh târihen kadar beher
gün (447) dört yüz kırk yedi nefere abah ve akşam me’kûlât verilmişdir.
Bu hâlde Nuruosmaniye Câmi‘inde 1251, Mahmud Paşa câmi‘inde 447, Sultan Ahmed
Câmi‘inde dahi 1200 ki cem‘an 2898 nefer zu‘afânın fî 4 ilâ 24 minh târihine kadar beher gün
et‘imeleri umûr-ı sıhhiyelerine me’mûr etibbânın emir ve tertîbiyle her üç câmi‘de takrîben (580)
kadar merzâya çorba ve lapa ile mütebâkî (2398)'ine sabahları kâh etli nohudlu ve kâh etli mercimekli pirinç çorbası ve akşamları dahi ba‘zen nohudlu ve ba‘zen de patatesli et ile et suyuna
kavurmalı ve söğüşlü plav ve icâbında limon dahi verilmişdir.
Nuruosmaniye ve Mahmud Paşa cevâmi‘indeki zu‘afânın sevk olunacağı cihetle verilen
emir üzerine bu günden i‘tibâren Nuruosmâniye'de zu‘afânın sevkine kadar devâmına ve ba‘dehû
matbahın ta‘tîline ve Sultan Ahmed Câmi‘indeki zu‘afânın emr-i i‘âşelerine devâm edilmekde
olduğu ma‘lum-ı âlîleri olmak üzere işbu rapor bi't-tanzîm takdîm kılındı.
Fî 25 Teşrîn-i sânî sene [1]328

Hilâl-i Ahmer Muhâsebecisi
(İmza)

Aşhâne Me’mûru
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 12/4
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Kıbrıs Hilâl-i Ahmer Komisyonu Reisi Beliğ Paşa tarafından Osmanlı Bankası’nın Lefkoşe
Şubesi vasıtasıyla 215 İngiliz Lirası gönderildiği.
18 Aralık 1912/5 Kânûn-ı evvel 1328

The report that Belig Pasha, who was the Head of Cyprus Ottoman Red Crescent Commission,
sent 215 British Liras through Lefke Branch of Ottoman Bank.
18 December 1912/5 Kânûn-ı evvel 1328

. ليرة إنكليزية بواسطة فرع البنك العثماني في نيقوسيا215 إرسال رئيس لجنة الهالل األحمر في قبرص بليغ باشا
1328  كانون األول5 / 1912  ديسمبر18

Bâb-ı Âlî
Dâire-i Sadâret
Vilâyât-ı Mümtâze ve Muhtâre Kalemi
214
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sâniyesi'ne
Sa‘âdetlü efendim hazretleri,
14 Teşrîn-i sânî sene [1]328 tarihli tezkireye zeyldir.
Cezîrede müteşekkil Hilâl-i Ahmer Komisyonu Reisi Beliğ Paşa tarafından bu kere de
Osmanlı Bankası’nın Lefkoşe Şu‘besi vesâtatıyla iki yüz on beş İngiliz Lirası irsâl olunduğundan
bahisle makbûz ilmühaberinin gönderilmesi ve mukaddemâ tesyâr kılınan beş yüz lira ile berâber
i‘lânı lüzûmu Kıbrıs Kadılığı'ndan bildirilmekle iktizâsının îfâ ve inbâsına himmet olunması siyâkında tezkire terkîm olundu.
Fî 8 Muharrem sene [1]331 ve fî 5 Kânûn-ı evvel sene [1]328.
Sadrazam
Kamil

Kızılay Arşivi, No: 96/38
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Balkan Savaşı nedeniyle Rumeli’den İstanbul’a göç etmiş Musevilerin ihtiyaçlarının
karşılanması için Hahambaşı’nın Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nden yardım talep ettiği.
26 Aralık 1912/13 Kânûn-ı evvel 1328

The report that Chief Rabbi requested aid from Ottoman Red Crescent Society for addressing
the needs of Jewish immigrants coming from Rumelia to Istanbul due to Balkan Wars.
26 December 1912/13 Kânûn-ı evvel 1328

طلب كبير الحاخامات من جمعية الهالل األحمر العثماني المساعدة في تلبية احتياجات اليهود الذين هاجروا من روملي إلى
.إسطنبول بسبب حرب البلقان
1328  كانون األول13 / 1912  ديسمبر26

Millet-i Mûseviyye
Hahambaşılığı
Dersaadet
Aded: 365
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi Riyâset-i Cânib-i Alîsine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri,
Hâl-i harb sebebiyle Rumili'nden Dersaadet'e gelmiş olan iki bin sekiz yüz nüfûsu mütecâviz muhâcirîn-i Mûseviye’nin te’mîn-i istirâhat ve tehvîn-i ihtiyâcatı zımnında taht-ı riyâset-i
dâ‘iyânemde teşekkül etmiş olan komisyon-ı mahsûs ma‘rifetiyle şimdiye kadar sarf olunmuş
olan mesâ‘î-i mütemâdiye netîcesinde fîmâ ba‘d muhâcirîn-i merkûmeye mâddeten mu‘âvenet-i
lâzimeden bulunmak müşkil göründüğü cihetle bu kere zîr-i riyâset-i vâlalarında te’essüs eden
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi cânibinden Rumili muhâcirlerine mu‘âvenet-i
mukteziyyede bulunacağı ma‘a'l-mesâr istihbâr kılınmış olduğundan bu bâbda zât-ı vâlâlarıyla istişâre ve müzâkerede bulunmak üzere meclis-i cismânî ve mezkûr komisyon a‘zâsından Düyûn-ı
Umûmiye-i Osmaniye Pol Şubesi Müdür Muâvini Alber Hazan Efendi'yi bi't-takdîm te’yid-i mevalâta vesîle-i hasene ittihâz kılındı efendim hazretleri.
Fî 13 Kânûn-ı evvel sene [1]328
Mühür)
Hayim Nahum
Dersaadet ve Tevâbii Hamambaşısı

Mûmâ-ileyhe mürâca‘atında Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti’nin el-yevm Edirnekapısı hâricindeki barakalarda ve Haşim Paşa Konağı'nda ve Haydarpaşa'da İstasyon civârındaki muhâcirlerin
infâkına teşebbüs eylediği cihetle şimdilik tahsîsât-ı hâzıramızı tecâvüz edemeyeceği bildirilmiş
olduğundan bahisle işbu müzâkereyi ba‘de't-telhîs Şehremâneti’nde Muhâcirîn Komisyonu'na
bildirilmiş.
Fî 13 Kânûn-ı evvel sene [1]328.
Şehremâneti'ne yazılmışdır. Fî 17 Kânûn-ı evvel sene [1]328.

Kızılay Arşivi, No: 74/12
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Trablusgarb Savaşı’nda Tunus’ta imal ettirilen çadırların akibetine dair.
11 Ocak 1913/29 Kânun-ı evvel 1328

The report with regards to the sequel of the tents, which were manufactured in Tunisia during
the Tripoli War.
11 January 1913/29 Kânun-ı evvel 1328

.حول مصير الخيام المصنوعة في تونس خالل حرب طرابلس الغرب
1328  كانون األول29 / 1913  يناير11

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Dâiresi
Şube: 2
Husûsî Numara: 4624
Dersaadet
Fî 29 Kânun-ı evvel sene [1]328
Sa‘âdetlü efendim,
İtalya Muhârebesi esnâsında Trablusgarb'a gönderilmek üzere Tunus'da i‘mâl etdirilen çadırların altmış aded koli çadırların Hilâl-i Ahmer Hastahânesi Sertabibi Doktor Mehmed Emin
Bey ma‘rifetiyle Hilâl-i Ahmer eşyâları miyânında Tunus'dan Dersaadet'e getirildiği ve Tunus
ile Marsilya tariki beyninde nakliye ücreti olarak Marsilya Şehbenderliği tarafından verilen iki
yüz Frankın dahi nezdinde bulunduğu mûmâileyhin ifâde-i şifâhiyesinden anlaşılmış olduğundan
gerek (…)* mezbûrun ve gerek cihet-i askeriyeye âid olan mezkûr altmış çadırın cihet-i askeriyeye teslîm olunması zımnında keyfiyetin ve eşyaların el-yevm nerede bulunduğunun bi't-tahkîk
sür‘at-i iş‘ârı temennî olunur.
Ol bâbda irâde efendimindir.
Sıhhiye Dâiresi Reisi
Tabib Mirliva
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 16/21

* Yazı okunamıyor
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Ispartakule, Ayastefanos ve Sirkeci İstasyonlarında ve sâir mahallerde yaralı askerlere çay ve
çorba verilmesi.
20 Ocak 1913/7 Kânûn-ı sânî 1328

The report with regards to delivering tea and soup to wounded soldiers in Ispartakule, San
Stefano and Sirkeci Stations and other places.
20 January 1913/7 Kânûn-ı sânî 1328

.تقديم الشاي والحساء إلى الجنود الجرحى في محطات إسبارطة كولة وآياستيفانوس وسيركجي واألماكن األخرى
1328  كانون الثاني7 / 1913  يناير20

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Dâiresi
Şube: 2
Husûsî Numara: 4772
Umûmî Numara: 4516
Dersaadet
Fî 6/7 Kânûn-ı sânî sene [1]328
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâseti Vekâletine
Sa‘âdetlü efendim,
Harb vukû‘u ihtimâline mebnî orduda umûr-ı sıhhiyenin te’mîn-i hüsn-i cereyânı için karargâhça tanzîm edilmiş olan ta‘lîmâtnâmenin altıncı fıkrasında Ispartakule, Ayastefanos ve Sirkeci İstasyonlarında ve heyet-i sıhhiye-i askeriyece lüzûm gösterilecek diğer mahallerde çay ve
çorba bulundurularak hastagânın sefâlete dûçar edilmemesi muharrer bulunmuş ve evvelce dahi
mezkûr mahallerde mecrûhîne Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti tarafından çay ve çorba i‘tâ edilmiş
olduğundan bu kere mecrûhîn-i guzât-ı Osmâniye’ye ber-minvâl-i sâbık mu‘âvenât-ı lâzımede
bulunulması temenniyâtıyla terkîm-i tezkire-i senâverîye ibtidâr kılındı.
Ol bâbda irâde efendimindir.
Harbiye Nâzırı Nâmına
Müsteşar Mu‘âvini
S. Saib

Kızılay Arşivi, No: 16/63

169

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

47

170

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Bursa Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti Hastaneleri Heyeti’nin, yaralı askerlerin Bursa’da tedavisi
için hastane, bina, yatak, mutfak aletleri, doktor ve eczacı tedarik etmek üzere girişimlerde
bulunduğu.
6 Şubat 1913 / 24 Kânûn-ı Sâni 1328

The report that Society of National Defence of Bursa Hospital Commission attempted to found a
hospital and supply the building, beds, kitchen tools, doctors and pharmacists to treat wounded
soldiers in Bursa.
6 February 1913 / 24 Kânûn-ı Sâni 1328

مبادرات وفد مستشفيات جمعية الدفاع الوطني في بورصة للتزود بمستشفيات وأبنية وأسرّة وأدوات مطبخ وأطباء وصيدليات
.لمعالجة الجنود الجرحى في بورصة
1328  كانون الثاني24 / 1913  فبراير6

Telgrafnâme
Mahreci: Bursa
Numara: 28143
Tarih: 24 Kânûn-ı Sâni 1328
Deraliyye Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi'ne
Bursa'da müteşekkil Müdâfa‘a-i Milliye Cem‘iyyeti Hastahâneleri Heyeti mecrûhîn-i askeriyeden beş yüzünün buraca tedâvisi için hastahâne binâ, yatak, matbah edevâtıyla doktor ve
eczâcıyı tedârik etmek üzre teşebbüsât-ı lâzımeye tevessül etdiğinden emr-i i‘âşe ve mu‘âlece
bedeli için merkez-i umûmîden tahsîsât-ı nakdiye i‘tâsı rehîn-i tensîb olduğu takdîrde keyfiyetin
hemen telgrafla iş‘ârını istirhâm ve heyetimizin şu‘bemizle tevhîd-i mesâ‘î etdiği arz olunur.
Bursa Hilâl-i Ahmer ve Müdâfa‘a-i Milliye Hastahânesi
Heyeti Reisi Sıhhiye Müfettişi
Celaleddin

Kızılay Arşivi, No: 78/191
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Balkan Savaşı’nın başından itibaren cephe gerisi ve cephede yerine
getirdiği hizmetlerden dolayı Osmanlı Ordusu Sıhhıye Müfettişi Emin’in teşekkürü.
10 Şubat 1913/28 Kânûn-ı sânî 1328

The appreciation of Ottoman Red Crescent Society’s activities on and behind the frontline from
the beginning of the Balkan Wars by Emin Bey, who was the Medical Inspector of
Ottoman Army.
10 February 1913/28 Kânûn-ı sânî 1328

 الشكر لجمعية الهالل األحمر لقاء خدماتها على الجبهة وخلفها منذ اندالع حرب،توجيه مفتش الصحة في الجيش العثماني أمين
.البلقان
1328  كانون الثاني28 / 1913  فبراير10

Karargâh-ı Umûmî Sahrâ
Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîliği
Aded: 1452
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsine
Cem‘iyyet-i muhteremeniz tarafından harbin bidâyetinden i‘tibâren hidmet-i sıhhiye-i askeriyeye gösterilen mu‘âvenât ve taraf taraf aşhâneler ve hastahâneler küşâdı ve mecrûhînin terfîh
ve hüsn-i tedâvîsi esbâbının istihsâli dolayısıyla masrûf olan ikdâm ve himemât ve husûsuyla
pâyıtahtda ve taşralardaki askerî hastahânelerinin ikmâl-i nevâkısı ile beraber sevgili mecrûhlarımıza çamaşır ve sâir levâzım yetişdirmek ve sârî hastalıkların şiddetle icrâ-yı hükm eylediği
zamanlarda pek müstesnâ âsâr-ı fa‘âliyet ve fedâkârî izhâr eylemek sûretlerinde tecellî eden envâ‘
muvaffakyât esâsen daha bir buçuk senelik bir hayâtamâlik olan müessese-i fa‘âlenizden milletin
hâlen ve âtiyen edeceği azîm ve kıymetdâr istifâdeleri herkes nazarında lüzumu vechile izhâr ve
tebyîn eylediği ve bütün bu meâsir ve icrââtın heyet-i muhteremeniz tarafına milletin i‘ânâtını
hüsn-i sarf ve isti‘mâl etmek vazîfe-i mühimmesinde gösterilen liyâkat ve dirâyet kâr-ı âgâhânenin semere-i behîni olmak i‘tibârıyla da ayrıca sezâvâr-ı takdîr ve tebrîk görülmesi tabî‘î bulunduğu cihetle Ordu-yı Osmânî'nin sahrâ sıhhiye müfettişi olmak sıfatıyla Osmanlı Hilâl-i Ahmeri'nin
nazar-ı nâcizânemde tahakkuk eden şu hidemât ve muvaffakiyyât-ı azîmesini âverde-i zebân-ı
sitâyiş ve takdîr etmeyi ve bu müessese-i âliye-i insâniyet-perverânenin tedkîkât ve famâliyet-i
bâhiresini tebrîk ile müessisîn ve a‘zâ-yı fa‘âle-i muhteremesine beyân-ı şükür ve mahmedet eylemeyi pek mukaddes bir vazîfe-i vicdâniye addeylerim.
Ol bâbda.
Fî 28 Kânûn-ı sânî sene [1]328
Karargâh-ı Umûmî Sahrâ Sıhhiye
Müfettiş-i Umumîsi
Ferik
Emin

Kızılay Arşivi, No: 8/67
173

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar
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Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Gelibolu Hastanesi’nde yatan yaralıların yüzde yirmi beşinin yaraları çok ağır olduğundan
İstanbul’a nakledilmeleri gerektiği
15 Şubat 1913/2 Şubat 1328

The report that twenty-five percent of the wounded soldiers, who were admitted into Gallipoli
Hospital, need to be transferred to Istanbul due to the severity of their wounds.
15 February 1913/2 February 1328

. من جرحى مستشفى غيليبولو إلى إسطنبول نظرا إلى خطورة وضعهم الصحي%25 ضرورة نقل
1328  شباط2 / 1913  فبراير15

Karargâh-ı Umûmî-i Sahrâ
Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîliği
Aded: 1520
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Vekâlet-i Aliyyesine
Müsta‘celdir
Kale-i Sultaniye'de bulunan Sıhhiye Müfettişi Miralay Folbrehat Bey'den alınan fî 2 Şubat
sene [1]327 tarihli bir telgrafnâmede Gelibolu'daki hastahânelerde bulunan mecrûhlardan yüzde
yirmi beşinin yaraları ağır olup müzhadim bir hâlde bulunan mecrûhînin İstanbul'a nakillerinin
ehem ve elzem bulunduğu cihetle bir mecrûh nakliye gemisinin serî‘an Gelibolu cihetine tahrîkiyle Dersaadet'den zaman-ı hareketinin Mevki‘-i Müstahkem Kumandanlığı’na iş‘ârı ehemmiyetle taleb edildiği gibi müretteb Onuncu Kolordu Sertebâbeti’nden alınan tahrîrâtda Cambridge Vapuru'nun güvertesinde bulunup, kapudanlar ve mürettebât-ı sâire taraflarından işgâl edilen
kamaraların, bacakları kırık mecrûhlar için en münâsib bir mahal olması hasebiyle behemehâl
tahliye etdirilmesi beyân edilmiş olduğundan, mezkûr vapur tertîbât-ı lâzımesinin müsâra‘aten
ikmâliyle hemen Kal‘a-i Sultâniye’ye tahrîki ve mezkûr kamaralar hakkındaki iş‘ârın da nazar-ı
dikkate alınması müstercâdır.
Ol bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 2 Şubat sene [1]328
Sıhhiye Sahrâ Müfettişi
Ferik
Emin

Kızılay Arşivi, No: 23/77
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Ayastefanos Hilâl-i Ahmer Hastanesi’nin de askerî hastaneler gibi görüldüğünden, burada
yatmakta olan hastalar içindeki sakat ve güçsüz olanların ayrılması için askerî hastaneler
başhekimleri ile cemiyet hastaneleri başhekimlerinin işbirliği yapması.
16 Şubat 1913/24 Kânûn-ı sânî 1328

The co-operation between Ottoman Red Crescent Society Hospitals’ Chief Physicians and
Chief Physicians of Military Hospitals in terms of distinguishing disabled and weak patients
among the patients staying at San Stefano Ottoman Red Crescent Society Hospital since it was
considered a military hospital.
16 February 1913/24 Kânûn-ı sânî 1328

تعاون كبار أطباء المشافي العسكرية مع كبار أطباء مشافي الهالل األحمر لفصل المقعدين والعاجزين عن باقي المرضى
.اآلخرين في مستشفى الهالل األحمر في آياستيفانوس نظرا العتبار ذلك المستشفى أيضا بمثابة مستشفى عسكري
1328  كانون الثاني24 / 1913  فبراير16

Ordu Menzil Sıhhiye Müfettişliği
Aded: 126
Nuruosmaniye, 24 Kânûn-ı sânî [1]328
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri,
Ma‘lûm-ı âlîleri olduğu üzere Hilâl-i Ahmer Hastahâneleri mecrûhîn ve marzâ-yı asâkir-i
şâhânenin emr-i tedâvileri için te’sîs edilmiş ve bu cihetle askerî hastahânelerinin bir mütemmimi
gibi olmak bir emr-i tabî‘î bulunmuş olduğundan ve askerî hastahânelerde ise zu‘afâ ve ma‘lûlîn
tefrîki meselesi bir usûle tâbi‘ tutulmakda bulunduğundan Ayastefanos Menzil Hastahânesi civârında bulunan Hilâl-i Ahmer Hastahânesi’nce zu‘afâ tefrîki îcab etdikçe haftada bir veyâ iki
def‘a Menzil Hastahânesi Heyet-i Sıhhiyesi’ne ihbâr-ı keyfiyet edilerek onlarla birlikde zu‘afâ
tefrîk edilmesi husûsunun Ayastefanos Hilâl-i Ahmer Hastahânesi Sertabâbeti'ne emir ve iş‘âr
buyurulması ma‘rûzdur.
Menzil Sıhhiye Müfettişi
Binbaşı
Ali Galib

Kızılay Arşivi, No: 73/2
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Vapur ve şimendüferlerle yolculuk eden yaralı ve hasta askerlere istasyon ve iskelelerde çay
ikram edildiği, bu kapsama Boğaziçi Hastaneleri’ne gitmek için vapurlarda bekleyenlerin de
dahil edilmesi isteği.
18 Şubat 1913/5 Şubat 1328

The report that Society served wounded and sick soldiers, who were travelling by ferries
or trains, and the demand that those, who were waiting on board at ferries on their way to
Bosporus Hospitals, to be included to this service in this regard.
18 February 1913/5 February 1328

تقديم الشاي في الموانئ والمحطات للجنود الجرحى والمرضى الذين يتم نقلهم عبر السفن وخطوط السكة الحديدية واعتزام تطبيق
.هذا األمر مع الذين ينتظرون في السفن نقلهم إلى مشافي المضيق
1328  فبراير5 / 1913  فبراير18

Müdâfa‘a-i Milliye Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmisi
Hastahâneler Heyeti
Aded: 77
Hilâl-i Ahmer Heyeti Riyâset-i Aliyyesine
Gerek vapur ve gerek şimendüferle vürûd eden mecrûhîn ve zu‘afâ-yı askeriyeye istasyon
ve iskelelerde çay tevzi‘ olunmakda olduğundan bu ikrâmın Boğaziçi Hastahâneleri’ne gitmek
üzere vapurlarda kalanlara dahi teşmîli müstelzim-i muhassenât olacağı mürâca‘at ve istitlâ‘ât-ı
vâkı‘adan anlaşılmağla mümkün ise lutfen bu cihetin de nazar-ı dikkate alınması husûsunun îcab
edenlere tebliğ buyurulması ricâ olunur.
Fî 5 Şubat sene [1]328
(Mühür)
Müdâfa‘a-i Milliye Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmîsi
Hastahâneler Heyeti

Kızılay Arşivi, No: 12/27
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Sıhhiye Merkez İstihbarat Kalemi’nde Balkan Savaşı sırasında Osmanlı askerlerinden şehit
olan, yaralanan ve esir düşenlerin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldığı, bu amaçla
Yunanistan ve Sırbistan’a esir düşen askerlerin isimlerinin kayıtlı olduğu defterin bir suretinin
gönderilmesinin istendiği.
25 Şubat 1913/ 12 Şubat sene 1328

The report that there were attempts to identify the names of the Ottoman soldiers who were
became martyred, wounded and taken as prisoners of war during the Balkan War in Central
Medical Intelligence Bureau and that in this regard, it was demanded that a copy of the records,
in which the names of the soldiers who were held captive by Greece and Serbia, to be sent.
25 February 1913/ 12 February 1328

إحصاء مكتب االستخبارات الطبية المركزية أعداد قتلى وجرحى وأسرى الجيش العثماني في حرب البلقان وطلب إرسال
.السجالت المدونة فيها أسماء الجنود األسرى إلى اليونان وصربيا لهذا الغرض
1328  شباط12 / 1913  فبراير25

Sıhhiye Merkez İstihbârât Kalemi
Aded: 9
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâseti Vekâlet-i Aliyyesine
Esnâ-yı harbde vâki‘ olan bi'l-umûm telefât ve zâyi‘âtın ve mecrûhîn hastagân ile bize
ve düvel-i muhâsamaya âid üserâ hakkındaki ma‘lûmât-ı vâridenin cem‘ ve ihbârı vazîfesiyle
mükellef olmak üzere Sıhhiye Merkez İstihârât Kalemi teşkîl kılınmış olduğundan fî 2 Şubat
sene [1]328 tarih ve altmış yedi numaralı tezkirelerinde Yunanistan ve Sırbistan'daki üserâ-yı
Osmâniye’nin vürûdu iş‘âr kılınan esâmî defterlerinin bir sûretinin komisyona irsâl buyurulması
temennî olunur.
Fî 12 Şubat sene 1328
.Sıhhiye Merkez İstihbârât Kalemi Müdürü
Binbaşı
Hüseyin Salahaddin

Kızılay Arşivi, No: 196/9
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Hilâl-i Ahmer heyetlerinin Trablusgarb Savaşı sırasında çeşitli hastanelerde verdikleri
hizmetlerinden askerlerin yanında Arapların da yararlandığı, bu hizmetleri nedeniyle Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti ile Osmanlı Devleti’ne müteşekkir oldukları.
3 Mart 1913/18 Şubat 1328

The report that Arabians also benefited from the services provided to the soldiers in various
hospitals by Ottoman Red Crescent Commissions during the Tripoli War, and that they
appreciate these services of Ottoman Red Crescent Society and Ottoman State.
3 March 1913/18 February 1328

 العرب أيضا إلى جانب، في العديد من المشافي أثناء حرب طرابلس الغرب،شمول الخدمات التي قدمتها وفود الهالل األحمر
. وتوجه العرب بالشكر إلى جمعية الهالل األحمر والدولة العثمانية لتلقيهم تلك الخدمات،الجنود
1328  شباط18 / 1913  مارس3

Kaldırarak istîzâh etdikleri vâki‘ idi.
Bu muhârebede Hilâl-i Ahmer heyetlerinin fevka'l-âde hidemâtı sebk etmişdir. Bingazi
cihetinde bizim hastanemizden mâ‘adâ üç Mısır Hilâl-i Ahmeri heyeti, bir Selanik Heyet-i Sıhhiyesi, bir Manastır Heyet-i Sıhhiyesi, üç aded askerî hastahânesi vardı. Bunlar da tekmîl urbân
tedâvî, it‘âm ve işrâb ve kendilerine kemâl-i şefkatle mu‘âmele olunurdu.
Esnâ-yı avdetimde ayrıldığımıza müteessifen içlerinde pek çokları ağlıyorlardı. Acizleri
ise bu asil ve necib, fedâkar ve şecî‘ Osmanlılık nâmını bi-hakkın müdâfa‘a ve nâmusunu muhâfaza eden kavimden ayrılırken duyduğum teessürü ne âilemden ve ne de vatanımdan ayrılırken
ömrümde hissetmemişdim. Hemen Cenâb-ı Hak bu zavallı kavme fevz ve nusret ihsân buyursun.
İstanbul 18 Şubat [1]328
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Bingazi Ciheti Murahhası
Doktor Fikret Tahir

Kızılay Arşivi, No: 148/48.5
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Savaş nedeniyle cami ve barakalarda çok sayıda insan yaşadığından buralarda salgın hastalıklar
ortaya çıktığı, bunun önlenmesi için bu yerlerin temizlenmesi ve ağır hasta olanların da
Muhacirin Hastanesi’ne gönderilmesi.
29 Mart 1913/16 Mart 1329

The report that there were epidemics in mosques and barracks since there were many people
residing in these places due to war, and that these places should be cleaned and those patients,
who were severely sick, should be sent to the Immigrant Hospital.
29 March 1913/16 March 1329

 وتنظيف تلك األماكن للحد،تفشي األمراض السارية في الجوامع والعنابر المكتظة بالناس (المهجرين من ديارهم) بسبب الحرب
.من تفشي األمراض ونقل الحاالت الخطرة إلى مستشفى المهاجرين
1329  آذار16 / 1913  مارس29

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Müsvedde Kağıdı
Tarih: 16 Mart sene [1]329
Şehremânetine
Hilâl-i Ahmer'in i‘âşe etdiği cevâmi‘ ve barakalarda yer kalmadığından ve bâ-husûs emrâz-ı intâniye zuhûr etmekle yeni gelenlerin sıhhati tehlikeye ilkâ olunduğu gibi dâimî sûretde
hâricden gelen muhâcirlerin de yeni yeni hastalıklar getirmekde ber-devâm olmaları hasebiyle
bu hal barakalarda mevcudların sıhhatini dâimî sûretde tehdîd etdiğinden etüv me’murları ile bir
seyyâr etüv gönderilerek barakalarda lâzım gelen tathîrâtın icrâsı ve emrâz-ı intâniyeye mübtelâ
hastagânın Muhâcir Hastahânesi’ne i‘zâm olunması esbâbının istikmâli temennî olunur.
Olbâbda.
Yazılmışdır. Fî 16 Mart sene [1]329

Kızılay Arşivi, No: 23/100
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Çanakkale, Menderes ve Gelibolu’da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kurduğu seyyar hastanelerden
dolayı Çanakkale Boğazı Komutanlığı tarafından teşekkür edildiği.
12 Nisan 1913 / 30 Mart 1329

The report that Dardanelles Strait Commandership appreciated the mobile hospitals, which
were constructed by Ottoman Red Crescent Society in Dardanelles, Menderes and Gallipoli.
12 April 1913/ 30 March 1329

.توجيه قيادة مضيق تشناق قلعة الشكر لجمعية الهالل األحمر إلنشائه مستشفيات ميدانية في تشناق قلعة ومندريس وغيليبولو
1329  آذار30 / 1913  أبريل12

Bahr-ı Sefîd Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı
Erkân-ı Harbiye Dâiresi
Aded-i Umûmî: 629
Gelibolu Kuvâ-yı Mürettebe Karargâhından
30 Mart sene [1]329
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Riyâset-i Aliyyesine
Bahr-i Sefid Boğazı Kuvâ-yı Mürettebesi’nin bu havâlîde bidâyet-i teşekkülünden bu âna
kadar her gün mürâca‘at-ı âcizânemin hüsn-i kabûlüyle cem‘iyyet-i muhteremelerinin masârıfât-ı
azîmeden çekinmeyerek ibzâl buyurmakda olduğu her gûne mu‘âvenât ve ihtimâmât-ı insâniyet-kârâne umûm kuvâ-yı mürettebece fevka'l-âde mûceb-i şükrân olduğu gibi bilâ-taleb Çanakkale ve Gelibolu'da sûret-i mükemmelede küşâd buyurulmuş olan hastahânelerden gerek mecrûhîn ve gerek hastagânın tedâvîsince pek azîm istifâdeler edilerek bu bâbda mezkûr hastahâneler
müdürleri Tevfik Rüşdü ve Rasim Ferid beylerle refîklerinin mesâ‘î ve ikdâmât-ı masrûfeleri elhak şâyân-ı takdîr bulunmuş ve bu kere Menderes Müfrezesi'ne de başkaca bir seyyâr hastahâne
i‘zâmına müsâ‘ade buyurulmasından fevka'l-gâye minnetdâr kalınmış olduğunun arzı vesilesiyle
takdîm-i teşekkürât ve ihtirâmât olunur efendim.
Bahr-i Sefid Boğazı
Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanı
Mirlivâ
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 8/51
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İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 200 adet koltuk değneği satın alınması isteği.
13 Nisan 1913/31 Mart 1329

The demand that 200 crutches to be purchased with an aim to be distributed to the needy.
13 April 1913/31 March 1329

. عكاز لتوزيعها على المحتاجين200 طلب شراء
1329  آذار31 / 1913  أبريل13

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Dâiresi
Şube: 3
Husûsî Numarası: 460
Dersaadet Fî 31 Mart sene [1]329
Hülâsa: İki yüz aded koltuk değneğinin
tedârik ve mübaya‘asına dâir

Gülhâne'de Kâin Sun‘î A‘zâ Tedâriki Komisyonu Riyâsetine
Hastahânelere tevzî‘ edilmek üzere mikdâr-ı kâfî koltuk değneğinin i‘mal etdirilerek âcilen i‘tası İstanbul Muhâfızlığı Sertabâbeti'nden mevrûd müzekkirede bildirilmiş ve muhârebe-i
hâzıradan dolayı ma‘lûliyete dûçâr olan zâbıtan ve efrâda lüzûm görülecek a‘zâ-yı sun‘iyyenin
komisyon-ı âlînizce bi't-tedârik esmânının Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nce tesviyesi takarrür eylemiş
olduğundan îcâb edenlere tevzî‘ olunmak üzere şimdilik iki yüz aded koltuk değneğinin komisyonca tedârik ve mübaya‘asıyla netîcesinin inbâsı ricâ olunur.
Sıhhiye Dâiresi Reisi
Tabib Mirlivâ
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 12/118
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Sıhhiye Umum Müfettişi Ferik Emin’in, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından Hadımköy,
Ayastefanos, Gelibolu ve sair yerlerde tesis edilmiş olan hastanelerin teftişine dair
sunduğu rapor.
14 Nisan 1913/1 Nisan 1329

The report written by Ferik Emin, who was the Medical Inspector General, with regards to the
inspection of hospitals, which were constituted in Hadimkoy, San Stefano, Gallipoli and other
various places by Ottoman Red Crescent Society.
14 April 1913/1 April 1329

 غيليبولو وغيرها، آياستيفانوس،تقرير المفتش العام للصحة فريق أمين حول تفتيشه مشافي جمعية الهالل األحمر في هادمكوي
.من األماكن
1329  نيسان1 / 1913  أبريل14

Karargâh-ı Umûmî-i Sahra
Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîliği
Aded: 107
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Hayriyesi Riyâset-i Celîlesine
Ahîren Çatalca Ordusu ve Bahr-ı Sefîd Boğazı Kuvâ-yı Mürettebesi dârü'l-harekâtına teftîş
için azîmetimde cem‘iyyet-i muhtereme tarafından Hadımköyü, Ispartakule, Ayastefanos, Gelibolu, Kale-i Sultâniye ve sâire gibi mevki‘lerde te’sîs edilmiş olan hastahâneleri de nazar-ı teftîş
ve tedkîkden geçirdim. Bu müessesât-ı insâniyetde gördüğüm intizâm, temizlik ve vazîfe-perverlik cidden en müşkil-pesend olanların bile takdîrât ve şükrânını câlib olacak bir mertebe-i
mükemmeliyetde olduğu gibi bunlara kabul edilmiş olan hastagânın her dürlü esbâb-ı istirâhati istikmâl edilerek gâyet müreffeh bir sûretde i‘âşe ve ilbâs olunmakda bulunduğunu ma‘a'l-memnûniye tasdîk ile müteşekkir ve müftehir olduğumu arz etmeyi bir vazîfe-i vicdâniye bilmekdeyim.
Kezâlik mecrûhîn ve hastagân nakli için bir çok masârıf ihtiyâr edilerek techîz ve tanzîm edilmiş
olan "Cambridge" Vapuru'nun bi'z-zât derûnunda seyâhatle muttali‘ olduğum mükemmeliyet ve
nezâfeti ayrıca bâ‘is-i şükrân bir derece-i fevkalâdede bulunmakdadır. Evvelce de bi'l-münâsebe
arz eylemiş olduğum vechile iki seneden az bir müddet evvel mülk-i Osmânî’de kesb-i hayât
edercesine tekrâr te’essüs eden bu ulvî cemiyet-i insâniyenin bu kadar az bir zaman zarfında
muhterem ve necîb Osmanlı ordu ve milletine kemâl-i tevâzu‘ ve muhabbet ile îfâsına muvaffak
olduğu hidemât-ı bergüzîdesinin tenevvü‘ ve ehemmiyeti kendisinin nasıl muktedir ve ehemmiyet-i vezâifine cidden vâkıf nâmuslu ellerle idâre edilmekde olduğuna bürhân-ı münîr olduğu gibi
Osmanlılık âleminin fecâyi‘ ve mesâib-i harbden birçok sûretle rencide olan evlâd-ı hicret-zedegânıyla bi'l-hâssa âlâm ve evcâ‘-ı hurûçla nâlân olan kahraman askerine vüs‘ünün yetdiği kadar
mu‘âvenet ve hüsn-i hizmet eylemiş olmasından dolayı şefkat ve merhamet-i insâniyenin zübde-i
nûrâ-nûru addettiğim bu cem‘iyyet-i celîlü'l-himemin mebâdî-i harbden beri muhtelif sûretlerde
mütecellî olan himemât ve mesâ‘î-i meşkûresine karşı arz-ı samîmü'l-kalb arz-ı teşekkür eylerim
efendim.
Ol bâbda emr ve irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 1 Nisan sene [1]329
Karargâh-ı Umûmî Sahrâ Sıhhiye
Müfettiş-i Umûmîsi Ferik
Emin

Kızılay Arşivi, No: 118/166
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Hilal-i Ahmer Ayastefanos Seyyar Hastanesi
San Stefano Mobile Red Crescent Hospital
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İzmir Kuva-yı Mürettebe Tabibliği’nin ihtiyacı olan 40-50 şişe serumun, Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nce tedarik edilerek gönderilmesinin istendiği.
20 Nisan 1913/7 Nisan 1329

The demand that 40-50 bottles of serums, which were needed by Izmir Medical Chamber for
Composed Forces, to be supplied and delivered by Ottoman Red Crescent Society.
20 April 1913/7 April 1329

. زجاجة مصل تحتاجها الوحدات الطبية للقوات العسكرية في إزمير وإرسالها إليها50-40 طلب توفير جمعية الهالل األحمر
1329  نيسان7 / 1913  أبريل20

Harbiye Nezâreti
Sıhhiye Dâiresi
Şube: 3
Husûsî Numarası: 586
Umûmî Numarası: 696
Dersaadet, Fî 7 Nisan [1]329
Hülâsa: Kırk-elli şişe serumun İzmir'e gönderilmesine dâir
Hilâl-i Ahmed Cemiyeti Riyâset-i Sâniyesine
Sa‘âdetlü efendim,
İzmir Kuvâ-yı Mürettebesi Tabâbeti'nden bâ-telgrafnâme taleb olunan üç düzine serum
anti metaniko koksikin İzmir'e gönderilmesi 27 Mart sene [1]329 tarihli ve 392 numaralı tezkire-i senâverî ile iş‘âr edilmiş idi. Vârid olan 1 Nisan sene [1]329 tarihli ve 2388 numaralı
cevâbnâmelerinde mezkûr serumdan üç düzinenin gönderildiği bildiriliyorsa da mezkûr serum
Sertabâbet’den bu kere vârid olan diğer bir telgrafnamede beher kutuda on santimetre mik‘ablık
bir şişe olmak üzere üç kutu serum vürûd etdiği ve bir def‘ada otuz veyâ kırk santimetre mik‘ab
şırınga edilmesi îcab eylemesine göre lâ-akal elli şişe serumun daha sür‘at-i irsâli bildiriliyor.
Bakteriyolojihâne’de mevcûd olmayan ve cihet-i askeriyeye mu‘âvenet maksadıyla Cem‘iyyet-i
Hayriyeleri trafından getirildiği anlaşılan mezkûr anti metaniko koksik serumundan kırk-elli şişenin daha kuvâ-yı mezkûre Sertabâbeti nâmına olmak üzere İzmir'e gönderilmesi zımnında îcâb
edenlere emir verilmesi ve gönderildiği târihin inbâsı ricâ olunur.
Ol bâbda irâde efendimindir.
Sıhhiye Dâiresi Reisi
Mirlivâ
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 12/130
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Yapılan askeri teftiş sonrasınra Gelibolu, Çanakkale ve Ayastefanos’daki Hilâl-i Ahmer
hastanelerinin durumunun son derece iyi ve memnuniyet verici olduğunun anlaşıldığı.
21 Nisan 1913/8 Nisan 1329

The report written on the basis of the military inspection that the status of Ottoman Red
Crescent Society Hospitals in San Stefano, Gallipoli and Dardanelles was quite well
and pleasing.
21 April 1913/8 April 1329

أظهر التفتيش العسكري أن وضع مستشفيات الهالل األحمر في غيليبولو وتشناق قلعة وآياستيفانوس في حالة ممتازة تبعث على
.الرضى
1329  نيسان8 / 1913  أبريل21

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâset-i Aliyyesi'ne
Onuncu Kolordu Gelibolu, Çanakkale, Ayastefanos'da bulunduğu esnada hasbe'l-vazîfe mevcûd müessesât-ı sıhhiyeyi teftîşimde bi't-tabi‘ Osmanlı Hilâl-i Ahmer hastahânelerini de
gördüm. Heyet-i umûmiyesi hakkında şâyân-ı tenkîd ve muâhaze bir şey göremedim. Vezâif-i
tıbbiyenin de pek yolunda cereyan etdiğini öğrendim. Hastahâneler kâmilen mecrûh ve hastagân
ile dolmuş idi. onlar da beyân-ı memnûniyet ve hoşnûdî ediyorlardı. Doğrusu bu hastahâneleri
tahmîn ve me’mûlümün fevkinde buldum. Gâile-i hâzırada Osmanlı Hilâl-i Ahmer'i intizâr ve
ümîd olunan dereceden pek ziyade hizmet etti ve etmekdedir. Sebeb-i teessüs ve teşekkülünden
beklenilen maksad-ı hayrı bi-hakkın îfaya isbât-ı iktidârn etdi. Vazîfesi doğrudan doğruya orduya
hizmetden ibâret olan bu müessese-i âliyenin esbâb-ı terakkîsine çalışmak umûm Osmanlılara
farîzadır. Hem de Hilâl-i Ahmer'in mesâ‘îsi yalnız askerîden olan yaralı ve hastalara bakmakla
kalmayarak hicrete mecbûr kalarak sefâlete dûçâr olan binlerce felâketzedelere de dest-i mu‘âvenetini uzatmış olanlara karşı vezâif-i insâniyeyi îfâ etmiş ve etmekde olduğunu ma‘a'ş-şükrân işitmekdeyim. Binâenaleyh bu ulvî cem‘iyyetin müessisleriyle şuabât idâresi umûrunu tedvîr eden
zevât-ı muhteremeye ve işbu cem‘iyyet-i muhteremeye suver-i muhtelifede mu‘âvenet eden Osmanlılar ve diyâr-ı ba‘îdede bulunan ihvân-ı dîn ile memâlik-i ecnebiyeden yardım eden muhibb-i
insâniyet zevât-ı hamiyyetsimata îfa-yı teşekkürü ve anâsır-ı muhtelifeye mensûb hânımlarımızın
hidmet-i mebrûrelerini takdîr ve tebcîli vecîbeden ad ve istikbâl için daha büyük hizmetler îfâsına
hâzır bulunmaları esbâbının istikmâline sarf-ı mesâ‘î eylemelerini ricâ ile her husûsda muvaffak-ı
bi'l-hayr olmalarını Cenâb-ı Hakk'dan niyâz eylerim.
Fî 7/8 Nisan sene [1]329.
Fahrî Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârîden
Sol Cenah ve Onuncu Kolordu Kumandanı
Ferik
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 118/170
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti hastanelerinin gerek Balkan Harbi esnasında ve gerekse mütareke
günlerinde askerî yaralılar ile çeşitli hastalıklara tutulmuş olan insanların tedavisinde büyük
yararlıklar gösterdikleri.
25 Nisan 1913

The report that Ottoman Red Crescent Society Hospitals were efficient in medical treatment of
the people, who became sick, and the soldiers, who were wounded, during
the Balkan War and the truce.
25 April 1913

أثبتت مستشفيات جمعية الهالل األحمر مدى نجاعتها في معالجة المصابين بأمراض شتى والجنود الجرحى خالل حرب البلقان
.وخالل الهدنة على حد سواء
1913  أبريل25

Çatalca Ordusu Sıhhiye Müfettişliği
Aded: 476
Hadımköy
12 Nisan sene [1]329
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Celîlesine
Balkan Harbi’nin devâmı müddetince Osmanlı Hilâl-i Ahmer hastahânelerinin gerek mecrûhîn ve eyyâm-ı mütârekede gerek ilel-i muhtelife hastagânının tedâvisi sûretiyle mu‘âvenetlerinden edilen istifâde pek büyük olup bâ-husûs me’mûrînin hüsn-i intihânından dolayı hastahânelerindeki hüsn-i intizâm cidden nümûne-i imtisâl olacak derecede pek âlî olduğunu makâm-ı
şükrânda arz ile kesb-i fahr eylerim efendim.
Çatalca Ordusu Sıhhiye Müfettişi
Mirlivâ
İbrahim Abdüsselam

Kızılay Arşivi, No: 118/171
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin çeşitli hastanelerinde doktorluk yapan bir şahsın verilen
hizmetlerden dolaylı cemiyete teşekkür ettiği.
30 Nisan 1913/17 Nisan 1329

The appreciation of a person, who served as doctor in various Ottoman Red Crescent Society
hospitals, with regards to the services of the Society.
30 April 1913/17 April 1329

.توجيه شخص عمل كطبيب في العديد من مستشفيات جمعية الهالل األحمر الشكر للجمعية لقاء خدماتها
1329  نيسان17 / 1913  أبريل30

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i muhteremesinin muhârebenin bidayetinden beri ser-operatörü olduğum ve tabîb-i evveli sıfatıyla bulunduğum Maçka, Yıldız ve a‘zâ-yı teftîşiyeden olarak gördüğüm Ayastefanos Askerî hastahânelerinde gerek mecrûhîne ve gerek kolera esnâsında
maraz-ı mezkûr musâblarına karşı ibrâz etdiği mu‘âvenet-i kıymetdârîni ve ahîren Bahr-i Sefid
Boğazı Kuvâ-yı Mürettebe Sertabâbeti vazîfesiyle îfa-yı hizmet etmekde olduğum dört ay zarfında Gelibolu'da ve Çanakkale'de ve Menderes'de dört yüz hasta istî‘âbında hastahâneler te’sîs
ve mecrûhîn-i guzâtın nakliyâtı için "Kembriç" nâmında mükemmelen mefrûş bir vapur tahsîsi
sûretiyle mesbûk olan hidemât-ı meşkûresini bir lisân-ı şükrân ve sitâyişle beyân etmeyi vazîfe-i
kadir-şinâsî bilir ve cem‘iyyet-i muhtereme-i mezkûreye alenen teşekkürât-ı mahsûsamı takdime
şitâb eylerim efendim.
Fî 17 Nisan sene [1]329
Bahr-ı Sefîd Boğazı Kuvâ-yı Mürettebe
Sertabibi
Miralay
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 8/53
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Savaş sırasında Cemiyet tarafından çeşitli yerlerde tesis edilen hastanelerin verdiği hizmetten
duyulan memnuniyetin ifadesi.
3 Mayıs 1913/20 Nisan 1329

The expression of gratitude for the services provided by the hospitals, which were constituted by
Ottoman Red Crescent Society in many places during the war.
3 May 1913/20 April 1329

.التعبير عن االمتنان لخدمات المشافي التي أسستها جمعية الهالل األحمر في العديد من األماكن إبان الحرب
1329  نيسان20 / 1913  مايو3

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekaleti
Erkân-ı Harbiyesi
Aded:
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyyesine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri,
Harb-i ahîr esnâsında Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i muhteremesi tarafından ordu-yı
hümâyûnlar dârü'l-harekâtlarının muhtelif mahallerinde ve Dersaadet'de te’sis edilen müte‘addid
hastahânelerde guzât-ı mecrûhîn ve sâir hastagân-ı askerînin müdâvât ve irâhaları ve inde'l-iktizâ
mükemmelen operasyonları husûsunda hidemât-ı fedâkârânede bulunulduğu gibi cihet-i askeriyeden vâki‘ olan sâir mürâca‘atlarda da her nev‘ mu‘âvenet ve mesâ‘î-i insâniyet-perverânenin
ibzâl ve îsâline müsâra‘at gösterilmiş ve binâen-aleyh Hilâl-i Ahmer hastahânelerinden ordu ve
müessesâtınca bi'l-vücûh istifâdeler edilmiş olduğu ahîren ordu ve Hilâl-i Ahmer hastahânelerini
devir ve teftîş eyleyen Emin Paşa Hazretler'nin beyânâtından dahi anlaşıldığından bu husûsâtın
tezkârıyla ordu nâmına mütehassis olduğum hissiyât-ı zamîmenin izhârını bir vazîfe-i mahsûsa bilir ve Hilâl-i Ahmer-i Osmânî'nin terakkiyâtı temenniyâtıyla zât-ı âlî-i riyâset-penâhîlerine
bi'l-hâssa teşekkürler ederim.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Hadımköyü. Fî 20 Nisan [1]329.
Başkumandan Vekîli
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 8/54
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Hilâl-i Ahmer Hastanesi Baştabibi Operatör Rasim Ferid Bey’in çalışmasından dolayı takdir
edilmesi.
15 Mayıs 1913/2 Mayıs 1329

Paying tribute to Surgeon Rasim Ferid Bey, who was Head Physician at Ottoman Red Crescent
Hospital, for his works.
15 May 1913/2 May 1329

.تكريم الجرَّاح راسم فريد بيك كبير األطباء في مستشفى الهالل األحمر نظير خدماته
1329  أيار2 / 1913  مايو15

Bahr-i Sefîd Boğazı
Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı
Erkân-ı Harbiyesi
Aded: 1099
Gelibolu
2 Mayıs sene [1]329
Dersaadet'de Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Aliyyesine
1 Kânûn-ı sânî târihinde Gelibolu'ya muvâsalat ederek o zamandan beri te’sîs eylediği hastahânede müstesnâ bir eser-i zekâ ve fa‘âliyetle marzâ-yı askeriyeyi tedâvî eyleyen ve en müşkil zamanlarda taz‘îf-i fedâkârî ve gayret ederek gerek zâbıtân ve gerekse efrâddan hastahâneye girenleri memnûn eyleyen Hilâl-i Ahmer Hastahânesi Sertabibi Operatör Rasim Ferid Bey'in
himemât-ı vâkı‘ası mûceb-i teşekkürât ve takdîrât olduğunu ve cem‘iyyet-i aliyyeleri müessis
ve mu‘âvinlerinin maksad-ı hayırhâhânelerini tamâmen mevki‘-i fi‘il ve icrâya koyduğunu
ve mûmâ-ileyh gibi değerli ve muktedir bir sertabibin intihâb ve i‘zâm buyurulmasından nâşî
cem‘iyyet-i aliyyelerine dahi medyûn-ı şükrân bulunduğumu arz ile kesb-i fahr eylerim efendim.
Bahr-i Sefîd Boğazı
Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanı
Mirlivâ
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 8/57
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Gelibolu Muhâcirîn Komsiyonu’nun, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Rumeli’den gelen
göçmenlerin tedavi edilmesinde gösterdikleri gayretten olayı teşekkürü.
15 Mayıs 1913/2 Mayıs 1329

The appreciation of Gallipoli Refugee Commission with regards to the efforts of Ottoman Red
Crescent Society in the treatment of refugees coming from Rumelia.
15 May 1913/2 May 1329

توجيه لجنة المهاجرين في غيليبولو الشكر لجمعية الهالل األحمر نظرا للجهود التي بذلتها في معالجة المهاجرين القادمين من
.روملي
1329  أيار2 / 1913  مايو15

Gelibolu Muhâcirîn Komisyonu
Alem-i medeniyete insâniyet-kârâne ve hamiyet-perverâne hidemât-ı memdûhalarıyla
kesb-i iştihâr eden Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Hayriyesi'nin ahvâl-i hâzıra sebebiyle Operatör
Rasim Ferid Bey'in taht-ı riyâsetinde olmak üzere belediyemize gönderilen şu‘besi heyet-i idâre
ve etibbâsının dahi her kalp ve vicdânda unudulmaz bir te’sîr ile Rumili'den külliyetli mikdârda
murûr eden muhâcirîn hastagânının tedâvîleri emrinde ibrâz eyledikleri mesâ‘î-i hamiyyet-kârâneleriyle hükûmet-i meşrûta-i celîlemiz hakkında min-külli'l-vücûh temâdi-i şevket ve ta‘âliyât
da‘avâtını isticlâba muvaffak oldukları cihetle takdîren li'l-hidme işbu mazbatamız tanzîm ve
takdîm kılındı.
Fî 8 Cemâziye'l-âhir 1331 ve fî 2 Mayıs 1329
Muhâcirîn Komisyonu Reisi
Hüseyin Ulvi

A‘zâ

A‘zâ

A‘zâ

A‘zâ

A‘zâ

A‘zâ

Mehmed
Mehdi

(Mühür)

Es-Seyyid
Ali Nazım

(mühür)

Mehmed
Emin

Kızılay Arşivi, No: 8/56
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Hadımköy Mobile Red Crescent Hospital
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Sirkeci Yaralı Sevk Komisyonu tarafından hastanelere sevk edilen yaralı ve hastaların miktarını
gösterir liste.
19 Mayıs 1913/6 Mayıs 1329

The list, which demonstrates the number of the wounded and sick people, who were dispatched
to hospitals by Sirkeci Wounded Dispatch Commission.
19 May 1913/6 May 1329

.الئحة بأعداد الجرحى والمرضى الذين حولتهم لجنة إحالة المرضى والجرحى في سيركجي إلى المشافي
1329  أيار6 / 1913  مايو19

Sirkeci Sevk-i Zu‘afâ ve
Mecrûhîn Komisyonu Riyâseti
Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsine
Hastagân
Zâbitân

Efrâd

Berren

Bahren

Berren

Bahren

-

-

4

7

Dârü'l-fünûn Hastahânesi, dâhilden

-

-

15

-

Demirkapı Hastahânesi, biri misâfirhâneden, beşi dahilden

1

-

15

10

Haydarpaşa Hastahânesi, üçü dâhilden, iki misâfirhâneden

1

-

-

-

Tıp Fakültesi

-

-

52

-

Taşkışla Hastahânesi, biri misâfirhaneden, biri dâhilden

-

-

9

-

Süleymâniye Kulübü Hastahânesi, yedi misâfirhâneden,
iki dâhilden

-

-

-

20

İplikhâne Hastahânesi

-

-

1

-

Yıldız Hastahânesi, dâhilden

96

37

Yekûn

2
2

133

Cem‘an Yekûn: 135 zâbitân ve efrâd
Mecrûhîn

Zâbitân
Berren
Bahren
49
55
49
55
104

Efrâd
Berren
Bahren
1297
2066
1297
2066
3363

29 Kânûn-ı sânî'den düne kadar
Son yirmi dört saatte
[Yekûn]
[Cem‘an Yekûn]
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Hastagân

Tebdîl-i Havâ

29219
135
29354
25
25

6652
385
7037
26 Nisan'dan düne kadar
Son yirmi dört saatte
-

1 Kânûn-ı evvelden düne kadar
Son yirmi dört sâatte

Grup Ordusu’ndan
[Yekûn]

Son yirmi dört sâ‘atde mevâki‘-i muhtelifeden vürûd eden mecrûhîn-i guzât ile hastagânın
sevk olundukları mahalleri müş‘ir yevmiye jurnalidir. Fî 6 Mayıs sene 1329.
Sirkeci Sevk-i Mecrûhîn Komisyonu
Tabib Binbaşı Tevfik

Kızılay Arşivi, No: 118/179
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Gemilerle İstanbul’a getirilen Balkan Muhacirleri
Balkan Refugees, who were brought to Istanbul via ships
مهجرون من البلقان نُقلوا إلى إسطنبول بالسفن
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Sirkeci Hasta ve Yaralı Sevk Komisyonu’nca sevkedilen hasta ve yaralı askerlerin miktarını ve
gönderildikleri yerleri gösterir liste
9 Mayıs sene 1329 / 22 Mayıs 1913

The list, which demonstrates the number and the places of soldiers, who were sick or wounded
and dispatched by Sirkeci Wounded Dispatch Commission.
9 May 1329 / 22 May 1913

الئحة بأعداد الجنود الجرحى والمرضى الذين أحالتهم جمعية إحالة المرضى والجرحى في سيركجي للعالج واألماكن التي
.أحيلوا إليها
1329  أيار9 / 1913  مايو22

Sirkeci Sevk-i Zu‘afâ ve
Mecrûhîn Komisyonu Riyâseti
Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmiyesine
Mecrûhîn
Zâbitân
Berren

Bahren

Efrâd
Berren

Bahren

Hastagân
Sevk
olundukları
mahaller

Zâbitân
Berren

Bahren

Efrâd
Berren

1

Sevk olundukları

Bahren

mahaller

4

Haydarpaşa
Hastahânesi

23

1

Beylerbeyi Hastahânesi

62

Taşkışla Hastânesi

2

Gülhâne Hastahânesi

5

Koska Hastahânesi,
dördü misafirhaneden

6

Letâfet Hastahânesi

19

Dârü'l-fünûn
Hastahânesi

5

İplikhâne Hastahânesi,
dördü misâfirhâneden

Yekûn

2

99

27

Yekûn

2 cem‘an, 126 cem‘an, 128 cem‘an zâbitân ve efrâd-ı mecrûhîn

215

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Zâbıtân
Berren
49

Efrâd

Bahren

Berren

Bahren

55

1297

2066

29 Kânûn-ı

Hastagân

Tebdîl-i
havâ

29619

7047

sânîden düne

1 Kânûn-ı evvelden
düne kadar

kadar
Son yirmi dört

128

Son yirmi dört sa‘atte

sâ‘atte
49

55

104

1297

2066
3363

29747

7047

Yekûn

[Yekûn]
2329

26 Nisan'dan düne kadar,
Garb Ordusu’ndan

0

Son yirmi dört saatte,
Garb Ordusundan

2329

[yekûn]

Son yirmi dört sâ‘atde mevâki‘-i muhtelifeden vürud eden mecrûhîn neferât ile hastagânın
sevk olundukları mahalleri müş‘ir yevmiye jurnalidir. Fî 9 Mayıs sene 1329
Sirkeci Sevk-i Mecrûhîn Komisyonu Reisi
Tabib Şükrü Tevfik

Kızılay Arşivi, No: 118/182
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Sirkeci'de Yaralıların hastanelere nakli
Transportation of injured people to hospitals, in Sirkeci
نقل الجرحى إلى المستشفيات في سيركجي
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Selanik ve Edirne taraflarından gelen göçmenlere verilen yevmiyelerin, sevklerinin
başlamasında dolayı kesildiği, sadece çok zor durumda olan bazı subay ailelerine
bir miktar para verildiği.
29 Temmuz 1913/16 Temmuz 1329

The report that the daily wages given to the refugees, who were coming from Thessalonica and
Edirne, were cut since they were being dispatched, and that only a small amount of money was
given to the families of some officers, who were in really harsh conditions.
29 July 1913/16 July 1329

قطع المعونات المالية اليومية المقدمة للمهاجرين الوافدين من سيالنيك وإدرنة مع بدء إرسالهم (إلى أماكن أخرى) وعدم تقديم
.سوى بعض المبالغ لعوائل بعض الضباط الذين يكابدون أوضاعا عسيرة
1329  تموز16 / 1913  يوليو29

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan işbu tezkirede muhâcirînin sevklerine başlanıldığı cihetle yevmiyelerinin kat‘ı lüzûmu bildirildiği hâlde bir takım Kıbtîlere yevmiye verilmekde olduğu beyân buyurulmuş ise de lede't-tedkîk Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti tarafından
şimdiye kadar i‘âşe edilmekde olan muhâcirînin nezâret-i müşârun-ileyhâdan akdemce vârid olan
tezkire üzerine fî 1 Temmuz sene [1]329 tarihinden i‘tibâren umûmunun yevmiyeleri kat‘ edildiği
ve fakat Selanik ve Edirne’den şu günlerde vürûd etmekde olan zâbıtân âilelerinden ba‘zılarının
ihtiyâc-ı fevkalâdeleri olduğu merkez kumandanlığı tarafından vârid olan vesîkada gösterilmesi
üzerine bir def‘aya mahsûs olmak üzere birer mikdâr para verildiği kayden anlaşılmakla ol vechile nezâret-i müşârunileyhâya cevâb ıstârı menût-ı re’y-i âlîleridir.
Ol bâbda.
Fî 16 Temmuz sene [1]329
Derkenârdan bahisle derhal cevâb verilmek üzere kaleme. Fî 16 minh.

Kızılay Arşivi, No: 72/121.1
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Trablusgarp Savaşı’nda önemli hizmetler yerine getiren Hilâl-i Ahmer heyetlerine nişan ve
madalyalar verilmesi.
22 Kasım 1913/9 Teşrîn-i sânî 1329

The report that Ottoman Red Crescent Society Commissions were granted with medals due to
their significant services during the Tripoli War.
22 November 1913/9 Teşrîn-i sânî 1329

.تقليد وفود الهالل األحمر األوسمة والنياشين لقاء خدماتهم الهامة خالل حرب طرابلس الغرب
1329  تشرين الثاني9 / 1913  نوفمبر22

Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şube
1332
İstanbul
Hülâsa-i meâl: İtalya Harbi esnâsında hidemât-ı mühimmeleri
sebkat eden Hilâl-i Ahmer heyetlerinin taltîfleri hakkında
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri,
İtalya Harbi esnâsında dârü'l-harbe gelerek hidemât-ı mühimmeleri sebkat eden Hilâl-i
Ahmer heyetlerinin taltîfi için mahallî kumandanlıklar tarafından tanzîm ve irsâl kılınan defter
makâm-ı sâmî-i Sadâret’e arz ve takdîm kılınmış ise de her birinin derece-i i‘tibârları ve ne gibi
nişanları hâmil bulundukları Nezâret-i Harbiye’ce mechûl bulunduğundan isimleri hizâsına nişan
derecesi kayd edilememişdi. Bu kere bâ-tezkire-i sâmiye mezkûr defter i‘ade ve bunlardan taltîfleri tensîb edilenlerin hangi rütbeden neşetle taltîfleri münâsib olacağı ve ba‘zılarına mükâfât-ı
nakdiye i‘tâsı lâbüt ise de hangi cihetden tesviye edileceğinin ta‘yîn ve tasrîhi ve ona göre tanzîm
edilecek defterin irsâli emir burulmuşdur. Aynı zamanda Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi’nce
dahi bu gibi heyetlerin taltîfine teşebbüs ve bir Hilâl-i Ahmer madalyası dahi ihdâs buyurulduğu
istihbâr edilmişdir. Eğer fi'l-hakîka böyle bir madalya ihdâs edilmiş ise de nişan i‘tâsına tabî‘î
hâcet kalmayacağından bu husûs ile mükâfât-ı nakdiye hakkındaki mütâla‘anın ve ale'l-umûm
Hilâl-i Ahmer heyetleri a‘zâsı arasındaki derece-i hizmete nazaran ne yolda bir nisbet-i taltîf esâs
ittihâz edildiğinin inbâsı ve makâm-ı Sadâret’e takdîm edilen defter berâ-yı tedkîk leffen irsâl
kılındığından ve bu esâmî miyânında bulunan Mısır Hilâl-i Ahmer'inden Seyyid Şükrü ve Midhat
Sami beylere diğer bir defter miyânında Dördüncü Mecidî ve Hafız Afifi ve Mehmed Kemal ve
Giridli Hüseyin Eşref efendilere Beşinci Rütbe’den Mecidî nişânları ihsân buyurularak isimleri
hizâsına meşrûhât i‘tâ olunduğundan Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmisi’nce de haklarında meşrûhât i‘tâsı ve cem‘iyyet-i aliyyelerince gayr-ı ma‘lûm esâmî var ise onların dahi ahz ve kaydı
ve defterin i‘âdesiyle berâber bu bâbda ma‘lûmât-ı muvazzaha i‘tâsına müsâ‘ade buyurulması
ma‘rûzdur.
Ol bâbda emr ve irade efendim hazretlerinindir.
Fî 22 Zilhicce sene [1]331 ve fî 9 Teşrîn-i sânî sene [1]329

Yâver-i Ekrem-i Hazret-i Şehriyârî
ve Harbiye Nâzırı Nâmına
Müsteşar Mu‘âvini
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 295/10
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Nuruosmaniye Camii’nde ikamet eden ve Hilâl-i Ahmer tarafından ihtiyaçları karşılanan
muhtaçların sayısı.
Tarihsiz

The number of the needy people, who were residing in Nuruosmaniye Mosque and the needs of
whom were met by Ottoman Red Crescent Society.
Undated

.أعداد المعوزين المقيمين في جامع نوروعثمانية والذين يلبي الهالل األحمر احتياجاتهم
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Aliyyesi Tarafından İ‘âşe Edilen Nûruosmaniye Câmi‘indeki Zu‘afâyı
mübeyyin cedveldir.

Tarihi
4 Teşrîn-i

Mevcûdu Vefeyât Sevkiyât

Hanesine
me’zûn

1888

1

-

-

[1]328
5
6
7
8
9
10
11

1887
1885
1863
1835
1830
1818
1812

2
22
28
5
12
6
4

57

12
13

1751
1750

1
-

14

1250

15
16
17
18
19
20
21
22

Yeniden
vürûd
eden

Mevcûdu Müstahdemîn

Mülâhatâz

-

1887

30

-

-

1885
1863
1835
1830
1818
1812
1751

30
30
30
30
30
30
30

500

-

-

1750
1250

30
30

500 nefer Serviburun'a

-

609

-

-

641

30

sevk olundu
609 nefer Serviburun'a

641
641
641
641
612
612
612

-

28
16

-

-

641
641
641
612
612
612
596

30
30
30
30
30
30
30

16 nefer İplikhane’ye

596

-

16

-

-

580

30

sevk olundu
16 nefer Yıldız

sânî sene

57 nefer İplikhane’ye
sevk olundu

sevk olundu

Hastahânesi’ne sevk
23
24

580
570
25704

82

10
11
1247

-

-

570
559

30
30
630

olundu
10 " " "
11 " " "
Müstahdemîn
mecmû‘u zu‘afâ
yekûnunda dahil

630

-

-

-

-

-

26334

-

-

-

-

-

değildir
Müstahdemîn
mecmû‘u

Kızılay Arşivi, No: 12/4.2
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Nuruosmaniye Camii’nde ikamet eden ve Hilâl-i Ahmer tarafından ihtiyaçları karşılanan
muhtaçların günlük hangi yemeklerin verildiği.
Tarihsiz

The list, which demonstrates the number of the needy people who were residing in
Nuruosmaniye Mosque and the lists of daily food provided to them by
Ottoman Red Crescent Society.
Undated

.األطعمة المقدمة يوميا للمعوزين في جامع نوروعثمانية والذين يلبي الهالل األحمر احتياجاتهم

İşbu cedvelden müstebân buyurulacağı üzere yirmi altı bin üç yüz otuz dört mevcûda nazaran beher güne vasatî olarak isâbet eden 1251 zu‘afânın fî 4 ilâ 24 Teşrîn-i sânî sene-i minh
tarihine kadar yalnız me’kûlâtı umûr-ı sıhhiyesine me’mûr etibbânın tertîbiyle iki yüz kadar hastagâna sabah ve akşam çorba ve lapa ile mütebâkî 1051 neferine sabahları kâh etli nohudlu ve
kâh etli mercimekli prinç çorbası ve akşamları dahi ba‘zen nohudlu ve ba‘zen de patatesli et ile
et suyuna kavurmalı ve söğüşlü pilav verildiği ve fî 24 minh zu‘afâ sevk olunacağı cihetle verilen
emir üzerine matbah ta‘tîl edilmişdir.

Kızılay Arşivi, No: 12/4.2a
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İtalyanlar tarafından Cagliari'de esir edilen Hilal-i Ahmer Sağlık Ekibinin Tunus'a Ulaşması
Arrival of the Red Crescent Medical Staff, who were held captive by Italians in Cagliari, to Tunisia
أعضاء الوفد الطبي للهالل األحمر الذين أسرهم اإليطاليون في جاغلياري يصلون تونس
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Mahmudpaşa Câmii’nde barınan ve Hilâl-i Ahmer tarafından iaşeleri karşılanan ihtiyaç
sahiplerinin listesi.
Tarihsiz

The list of the needy people, who were residing in Mahmud Pasha Mosque and catered by
Ottoman Red Crescent Society.
Undated

.الئحة بالمعوزين في جامع محمود باشا الذين يقوم الهالل األحمر بتوفر الطعام لهم

Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Aliyyesi Tarafından İ‘âşe Olunan Mahmudpaşa Câmi‘indeki
Zu‘afâyı Mübeyyin Cedveldir.

8 Teşrîn-i sânî
sene [1]328
9

451

-

-

Hanesine
me’zûn
-

451

-

-

-

-

451

-

-

10

451

2

-

-

-

449

-

-

11

449

-

-

-

-

449

-

-

12

449

1

-

-

-

448

-

-

13

448

1

-

-

-

447

-

-

14

447

1

-

-

-

446

-

-

15

446

-

-

-

-

446

-

-

16

446

-

-

-

-

446

-

-

17

446

-

-

-

-

446

-

-

18

446

1

-

-

-

445

-

-

19

445

-

-

-

-

445

-

-

20

445

1

-

-

-

444

-

-

21

444

-

-

-

-

444

-

-

22

444

-

-

-

-

444

-

-

23

444

-

-

-

-

444

-

-

24

444

-

-

-

-

444

-

-

7152

7

Tarihi

Mevcûdu Vefeyât Sevkiyât

Yeniden
Mevcûdu Müstahdemîn Mülâhazât
vürûd eden
451
-

Bâlâda arz ve beyân olunduğu yedi bin yüz elli iki mevcûda nazaran beher güne isâbet eden
447 nefer zu‘afânın fî 8 ilâ 24 minh tarihine kadar yalnız me’kûlâtı umûr-ı sıhhiyesine me’mûr
etibbânın tensîb ve tertîbiyle seksen kadar hastagâna sabah ve akşam çorba ve lapa ile mütebâki
üç yüz altmış yedi neferine sabahları gah etli nohudlu ve gah mercimekli prinç çorbası ve akşamları ba‘zen noduhlu ve ba‘zen patatesli et ile et suyuna kavurmalı ve söğüşlü pilav veya lapa
verildiği ve fî 24 minh zu‘afâ sevk olunacağı cihetle verilen emir üzerine matbah ta‘til edilmişdir.
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Ermeni Patriği’nin taşradan İstanbul’a gelen ve Samatya’da iskan edilen Ermeni muhacirleri
için Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyet’inden yardım talep etmesi.
2 Aralık 1918 / 2 Kânûn-ı evvel 1334

The report with regards to the request made by Armenian Patriarch to the Ottoman Red
Crescent Society to help Armenian refugees, who came to Istanbul from rural places and settled
in Samatya.
2 December 1918 / 2 Kânûn-ı evvel 1334

طلب البطريركية األرمنية من جمعية الهالل األحمر العثماني مساعدة المهاجرين األرمن الذين تم توطينهم في ساماتيا بعد
.تهجيرهم من األرياف إلى إسطنبول
]1[334  كانون األول2 / 1918  ديسمبر2

Ermeni Milleti Patrikliği
Dersaadet
Tahrîrat Kalemi
Aded: 507
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyyesi'ne
Devletlü efendim hazretleri
Taşralardan gelmiş ve Samatya'da iskân edilmekde bulunmuş olan zükûr ve inâs altı yüz
kırk kişiden ibâret Ermeni muhâcirleri için çamaşır ve çorap ve hırka gibi melbûsâta ve erzâk
ve oduna ve çay ve yağa ve dezenfekte için bir aded etüv ile portatif bir kazgana ve battaniyeye
ve müfredâtı melfûf cedvelde muharrer eczâya ihtiyâc olup bunların şu sırada hâricden tedâriki
mümkün olamayacağından levâzım ve erzâk ve eczâ-yı mezkûrenin Hilal-i Ahmer anbarından
Samatya Müteşekkil Ermeni Muhâcirîn Komisyonu'na i‘tâsı sûretiyle muhâcirîn-i merkûmeye
lutfen irâe-i mu‘âvenet buyurulması istirhâmına mübâderet ve bi'l-vesîle takdîm-i ihtirâmât ve
tamzîmâta müsâberet olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 2 Kânûn-ı evvel sene [1]334.
Patrikhâne-i Millet-i Ermeniyân

Heyet-i İdâreye

Mikdâr-ı münâsib kararlaşdırılarak Müfettiş-i Umûmî Bey Efendiye tevdî‘ karargîr oldu.
3 Kânûn-ı evvel 1334

Kızılay Arşivi, No: 850/6
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Savaş sırasında Mamuretülaziz (Elazığ) vilayetine bağlı Eğin kazasının Pagaştaş, Everek, Kaşo,
Lordin, Peykan, Ilıç, Atma, Bahçe, Çöpler ve Avarbey köyleri halkının zarar gördükleri ve
bunların fakirlik içinde yaşadıkları.
13 Mayıs 1919/13 Mayıs 1335

The report that the communities living in the following villages of Egin town of Elazig were
harmed and living in poor conditions during the war: Pagaştaş, Everek, Kaşo, Lordin, Peykan,
Ilıç, Atma, Bahçe, Çöpler and Avarbey.
13 May 1919/13 May 1335

 تشوبلير وآفار بيه في قضاء إيغين التابع، باهتشة، أتما، إيليتش، بيكان، لوردين، كاشو، إيفيريك،تضرر سكان قرى باغاشتاش
.إيالزيغ خالل الحرب ومعاناتهم الفقر/لوالية معمورة العزيز
1335  أيار13 / 1919  مايو13

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Celîlesine
Ma‘rûz-ı âcizânemdir,
Esnâ-yı harbde memleketleri harâb ve kendileri mesâib-i harbiyenin her dürlüsüne giriftâr
olan Mamuretülaziz vilâyeti dâhilinde Eğin kazâsı mülhakâtından Pagaştaş, Everek, Kaşo, Lordin, Peykan, Ilıç, Atma, Bahçe, Çöpler, Avarbey ve sâir kurâ ahâlîsiin fevka'l-âde fakir ve sefâlet içinde bulundukları vârid olan haberlerden anlaşılmakdadır. Cem‘iyyet-i muhteremelerindeki
vazîfe-i âcizânemin hitâmına mebnî bu kere memleketim bulunan Eğin'e azîmet edeceğimden
mezkûr köyler ve civârı ahâlîsinden bi'l-hâssa evlâd-ı şühedâ ve eytâm ve erâmile tevzî‘ olunmak
üzere münâsib görülecek mikdârda çamaşır ve bez ve sâir melbûsât levâzımından i‘tâ buyurulacak eşyânın mahâll-i mezkûreye nakil ve eimme ve heyet-i ihtiyâriyeleri delâletiyle tevzî‘ini
ta‘ahhüd edeceğimi arza mücâseret eylerim.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 13 Mayıs sene [13]35
Hilâl-i Ahmer Mübâya‘a Memurlarından
Halil Sadeddin

Heyet-i İdâreye
Don ve gömlek ve kadın baş örtüsü olarak iki bin kat i‘tâsı karargîr oldu. Mermez-i Umûmîye arz ve takdîm fî 13 Mayıs [1]335
Merkez-i Umûmî’de kırâet ve heyet-i idârece îcâbının icrâsı takarrür oldu.
26 Mayıs sene [1]335

Kızılay Arşivi, No: 645/143
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Salihli civarında Yunanlılarla savaşan Türk askerlerinden yaralananların tedavisinin yapıldığı
Alaşehir Gurebâ Hastanesi’ne gerekli alet ve edavatın gönderilmesi.
13 Temmuz 1919

The report that necessary tools should be sent to Alasehir Gureba Hospital, in which wounded
Turkish soldiers, who fought against Greeks near Salihli, were treated.
13 July 1919

إرسال المعدات واألدوات الطبية الالزمة لمستشفى "آالشهير غرباء" حيث يُعالج جرحى الجنود األتراك الذين يحاربون
.اليونانيين بالقرب من صالحلي
1919  يوليو13

Bilâ-numara
13 Temmuz [1]335/[1]919
Hilâl-i Ahmer Riyâset-i Aliyyesine
Salihli ile Kasaba arasındaki mıntıkada Türk Kuvâ-yı Milliyesi ile Yunanlılar muhârebe
ediyorlar. Kuvâ-yı Milliye efrâdından merkez-i kazâya mecrûh geliyor. Burada âlât ve edevât-ı
cerrâhiye ve levâzımât-ı tıbbiye bulunmadığından lutfen mu‘âvenet buyurmanızı insâniyet nâmına ricâ ederim.
Mecrûhîn-i guzât-ı Osmâniye Alaşehir Gurebâ Hastahânesi'nde taht-ı tedâvide bulunduklarından ve hastahânenin de âlât ve edevât-ı cerrâhiyesi ile levâzımât-ı tıbbiyesi bulunmadığından
serî‘an Alaşehir Kazası Hükûmet Tabâbeti’ne gönderilmesi istirhâm olunur efendim.
Alaşehir Kazâsı
Hükûmet Tabibi, Belediye ve
Hastahâne Tabîb Vekili
Doktor
(imza)
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Milli Mücadele sırasında Yalova, İzmit, Geyve ve civarında Yunanlıların yapmış olduğu
zulümden etkilenenlere Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin yapmış olduğu hizmetler.
5 Ocak 1921/5 Ocak 1337

The services provided by the Red Crescent Society to the people, who were influenced by
the oppressive activities of Greeks in Yalova, Izmit, Geyve and vicinities during the War of
Independence.
5 January 1921/5 January 1337

.خدمات جمعية الهالل األحمر لضحايا المظالم التي ارتكبها اليونانيون في يالوفا وإزميت وغيفه وجوارها إبان النضال الوطني
]13[37  يناير5 / 1921  يناير5

Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhasalığı Cânib-i Alîsi'ne
5 Teşrîn-i sânî 1336 senesinde Yalova'dan gelen düşmanın nizâmiye kıta‘âtı tarafından
Karamürsel Kaymakamlığı dâhilinde (25) köyün ihrâk edilmesi ve bu yüzden bîçâre köylülerinimizin büyük bir sefâlet ve mahrûmiyete ma‘rûz kalmaları hasebiyle Hilâl-i Ahmer merkez-i
umîmîsinden bu felâketzedeleri i‘âşe ve hastalarını tedâvî etmek üzere Doktor İhsan Bey'in taht-ı
riyâsetinde olmak üzere Karamürsel Sekizinci İmdâd-ı Sıhhiye Heyetini göndermiş ve bu heyet
Şubat ibtidâsına kadar 8-10 bin kadar ahâlîyi i‘âşe ve hastahânesinde mecrûh ve hastaları tedâvî
ederek mesâ‘îsini müş‘ir raporu İstanbul Merkez-i Umûmîsine takdîm eylemişdir. Bendeniz Şubat 12’de heyetin operatörlüğüne tayin edilerek Karamürsel’e geldim. Sertabib İhsan Bey eczâcıyı ve bir kısım malzemeyi alarak on gün mukaddem Ankara'ya hareket ettiğinden mezkûr
heyetten idare memûru Kenan ve katip Asım efendilerle 2 hademeyi buldum. Hemen telgrafla
vazifemizin ta‘yîni zımnında murahhaslığa müracaat etdim ve Karamürsel'de bir dispanser açarak
faaliyete başladım.
Karlardan dolayı telgraf muhâberâtı muntazam cereyân etmemekde idi. Nihâyet 27 Şubat'da Kocaili Kumandanlığı’nın Geyve'ye celb edilerek 150 yataklı olan Eşme Mevki‘ Hastahânesi sertabâbetine ve Heyet-i idâremizin de hastahâne vezâifine ta‘yîn ve iştirâki emir edildi.
Mayıs birde Eşme Hastahânesi lağv ve kolorduya etibbâ-yı askeriye vürûd ettiğinden hastahâne
ile alâkamız kat‘ edildi. Bu hastahânede iki ay devâm eden mesâ‘îmiz hakkında bir fikir verebilmek için 5-3-[13]37 şube: 2 numara: 450 ile kumandanlıkdan heyetimize verilen takdirnâmeden
buraya 3-4 satırı kaydetmekle iktifâ edeceğim.
[Hilâl-i Ahmer Sekizinci İmdad-ı Sıhhi Heyeti Sertabîbi bu güne kadar hastahâneyi pek
mükemmel idâre etdiği gibi düşmanın ta‘arruzu esnâsında Yenişehir-Geyve ve Sapanca cephelerinden gelen asker ve sivil mecrûhları hastahânede fevka'l-âde bir ihtimam ile tedâvî etmiş ve
heyet-i idâresi de kendisine mu‘âvenet-i lâzımede bulunmuş olduğundan mütemâdî sa‘yleriyle
bütün mecrûhların minnetdârlığını kazanan mûmâ-ileyhe ordu nâmına arz-ı şükrân olunur.] Hastahâneden infikâkımızda mevcûd malzeme görülen lüzûm üzerine cihet-i askeriyeden vaz‘-ı yed
edildiğinden keyfiyet murahhaslığa iş‘âr edildi. Ve bendeniz emr-i devletleriyle malzeme almak
üzere 9 Mayıs'da Ankara'ya hareket ederek 28 Mayıs'da heyetimize ta‘yîn edilen Tabib Nureddin
Beyle malzemeyi alarak Geyve'ye avdet etdim. Hastahâne güşâdına müsâ‘id binâ bulunmadığından hemen Geyve ve Eşme'de dispanser açarak faaliyete ibtidâr olundu. Doktor Nureddin Bey
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Garb Ordusu'nun emrine verildiğinden 28 Haziran'da heyetden ayrıldı. Ve tam bu sırada Kolordu
tarafından İzmit üzerine hareket-i askeriye icrâ edilmekde olduğundan bendeniz de yanıma bir
pansumancı ve mikdâr-ı kâfî mevâd ve edviye alarak Bahçecik'de (6000) kadar düşmanla iki
günden beri büyük bir kahramanlıkla çarpışmakda olan ve fakat mu‘âvenet-i sıhhiyeden mahrûm bulunan 3-4 yüz kadar millî kuvvetlerimize mu‘âvenetde bulunmak üzere Akhisar-Tersiye
tarîkiyle oraya koşdum. Esnâ-yı râhda düşman kurşunuyla perişan bir halde dağlara ovalara yayılmış olan Değirmendere, Ereğli, Karamürsel ve sahile civâr köy ahâlîsinin elemlerini mümkün
mertebe teskîne havf ve telâşlarını izâleye çalışdım. Kendilerinin düşman zulmünden korkarak
uzaklaşdıkları tarafa Hilâl-i Ahmer memurlarının gitmesi bunların ma‘neviyatlarını yükseltdiğini
ve tâ Geyve'ye kadar muhâcereti göze almış iken bulundukları yerde (Tirse) netîceyi beklemeğe
karar verdikleri görüldü. 30 Haziran'da Değirmendere'ye gelerek 40 kadar mecrûhun yaralarını
sardım ve Geyve'ye sevk etdim. Oradan İzmit'e giderek Gülnihal vapuruyla İzmit'e gelen beyne'l-milel bir heyete mutasarrıfın tensîbiyle refâkat etdim. Ecnebîlere İstanbul heyeti ile beraber
Yunanlılar tarafından İzmit'de yapılan fecâyi‘i ve karşı sahilde tâ Yalova'ya kadar düşmanın ihrâk
eylediği köyler gezdirildi. Ve ahâlî üzerinde yapılan mezâlim irâe edildi. 4 Temmuz'da Geyve'ye
avdet etdim. Her husûsda heyetimize mu‘âvenet ve teshîlât ibrâz eden (…)* mutasarrıfı Sadeddin
Bey'in emirleriyle Geyve ve civâr köylerden toplanılan ekmek bu def‘a Kaynarca'da tecemmu‘
etmiş olan İznik Yalova ve Karamürsel Büyük ve Küçük Kumru'dan gelen muhâcirlere tevzi‘
etdirildi. Hasta ve mecrûhları taht-ı tedâvîye alındı. 9 Temmuz’da heyetimize iltihâk eden Doktor Memduh Bey 12 Temmuz'da emr-i devletleriyle İzmit'e gönderildi. 10 Temmuz'da düşman
taarruza başladığından ve askerî hastahâne Mudurnu'ya gittiğinden cepheden gelen mecrûhlar
için Geyve'de 30 yataklı hastahâne açıldı. Meşgûliyetin kesreti hasebiyle Doktor Memduh Bey
Geyve'ye da‘vet edildi. Düşmanın ilerilemesi üzerine muhâcirler Adapazarı ve Hendek'e sevk
edildiklerinden tensîb-i devletleriyle heyetimiz de Adapazarı’na gelerek burada 25 yataklı hastahâne ve dispanser güşâd edildi. 13 Temmuz'da heyetimize iltihâk eden Doktor Rüşdü Bey'in
idâresinde İzmit'de de ikinci bir dispanser açıldı. Fakat bu havâlîde Hilâl-i Ahmer'den başka bir
müessese-i sıhhiye bulunmadığından ve cepheden de mecrûhîn ve hastalar doğrudan hastahânemize sevk edildiklerinden hasta mevcûdu Eylül on beşinde 50'ye kadar çıkdı ve bu güne kadar
mevcûd elliden aşağı düşmediğinden gerek tahrîrâtla ve gerekse telgrafla hastahânenin 75 yatağa
iblâğına müsâ‘ade-i devletlerini istirhâm eylemişdim. Heyetimiz Bilecik, Lefke, Selçi, Kaynarca
ve Yenişehir cephelerinde bulunan muhtelif millî kıt‘aâta lüzûm gösterildikçe edviye ve mevâdd-ı
tımâriye gönderdiği gibi malaryası pek mebzûl olan bu livâda da Sıhhiye Müdüriyeti'nin gösterdiği lüzûm üzerine ba‘zı nevâhîye defa‘atle kinin tevzî‘ eylemişdir. Düşmanın ta‘arruzunda kolordu
Mudurnu'ya çekildiğinden Geyve Ahz-ı Asker Şu‘be mu‘âyenesini biz yapdığımız gibi Adapazarı'nda şu‘be mu‘âyenelerinde ba‘zı sû-i isti‘mâller istişmâm edildiğinden Bolu Ahz-ı Asker
Kalem Riyâseti'nin ricâsıyla Adapazarı'nda tecemmu‘ etdirilen İzmit, Adapazarı, Geyve, Hendek
ve Kandıra Ahz-ı Asker Şu‘abât mu‘âyenelerini yine heyetimiz icrâ eylemekde olduğunu arz eder
ve Şubat'dan Teşrîn-i evvel nihâyetine kadar dispanser ve hastahâneye mürâca‘at eden hastagânın
adedini gösterir bir cedveli ve şimdiye kadar yapılan masârıfâtı heyetimize âid 5 fotografı takdîm
ile arz-ı hürmet eylerim efendim.
5-11-[13]37
Adapazarı'nda Hilâl-i Ahmer
Sekizinci Sıhhî Heyeti Sertabibi
Süleyman Mehmed
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Milli Mücadele sırasında Karamürsel faciası hakkında hazırlanan dosyanın
yeniden incelenmesi talebi.
26 Nisan 1921 / 26 Nisan 1337

The request to re-investigate the case, which was prepared during the War of Independence,
with regards to the calamity of Karamursel.
26 April 1921 / 26 April 1337

.طلب إعادة دراسة الملف الذي تم إعداده حول كارثة قرا ُمرسل إبان النضال الوطني
1337  نيسان26 / 1921  أبريل26

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi
Tahkîk-i Fecâyi‘ Komisyonu
Umûmî: 47897
Hilâl-i Amer Riyâset-i Aliyyesi'ne
Tahkîk-i Fecâyi‘ Komisyonu a‘zâsından Tevfik Bey Efendi ile irsâl edilip bi'l-âhire i‘âde
kılınmış olan Karamürsel Vak‘a-i Fecî‘asını müş‘ir İmdâd-ı Sıhhiye Heyetleri tarafından tesbît
edilmiş bulunan dosya en yeniden tedkîke lüzûm hâsıl olduğundan irsâli husûsunda himem-i aliyyeleri temennî olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 26 Nisan sene 1337
Tahkîk-i Fecâyi‘ Komisyonu
Reisi
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 1078/7

241

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

77

242

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Hilâl-i Ahmer’in Nallıhan’da askerlerin tedavisi için açtığı hastaneden dolayı
Müdâfaa-i Milliye Vekîlinin teşekkürü.
12 Mayıs 1921/12 Mayıs 1337

The appreciation of Ottoman Red Crescent Society by the National Forces Deputy for the
constitution of an hospital, which was used to treat soldiers in Nallihan.
12 May 1921/12 May 1337

.توجيه وكيل الدفاع الوطني الشكر للهالل األحمر لتأسيسه مستشفى في ناللي خان لمعالجة الجنود
1337  أيار12 / 1921  مايو12

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Müdâfa‘a-i Milliye Vekâleti
Sıhhiye Dairesi
Şube: 2
Aded: 2142/5510
12 / 5 / [1]337
Hilâl-i Ahmer Murahhaslığına
204 numara 3 Mayıs [13]37 tarihli tezkire-i devletleri cevâbıdır.
Nallıhan me’mûrîn ve ahâli-i hamiyyetmendânın müzâheret ve mu‘âvenetleriyle merkez-i
kazâda te’sîs ve resm-i küşâdı icrâ kılınan kırk yataklık Hilâl-i Ahmer Hastahânesi'nin mecrûhîn
ve guzât-ı Osmâniye'nin emr-i tedâvileri husûsunda mu‘âvenete hâzır bulunduğundan dolayı arzı şükrân eder ve mecrûh i‘zâmı mücâvereti hasebiyle Kocaili Kumandanlığı'na ma‘lûmât verildiğini arz eylerim efendim.
Müdâfa‘a-i Milliye Vekîli
N. M.
(İmza)
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Yalova, Gemlik ve Orhangazi kazalarında düşmanın zulüm ve işkencesinden hayatlarını
kurtarabilenlere yardım edilmesi talebi.
29 Mayıs 1921/29 Mayıs sene 1337

The demand that aid to be provided to those who survived the oppressions and tortures of the
enemies in Yalova, Gemlik and Orhagazi.
29 May 1921/29 May sene 1337

.طلب تقديم المساعدة لمن تمكنوا من النجاة بأرواحهم من تعذيب وظلم األعداء في أقضية يالوفا وغيمليك وأورهان غازي
1337  أيار29 / 1921  مايو29

Yalova Kazâsı Kaymakamlığı
Aded: 14
Yalova Kabaklı Merkezi
Yalova, Gemlik, Orhangazi kazâlarında hâin düşmanın zulüm ve işkencesine ma‘rûz kalıb
da ölümden kurtulabilenlerin hükûmet-i milliyeye ilticâ ve kısmen dahi Dersaadet'e nakil edildiği
dünyâ ve âlem-i medeniyetçe ma‘lûm olup işbu katliâmdan canlarını kurtaran ma‘sûm hemşîrelerimiz ile ana ve babaları katledilen yetim ve yetîmelerin hiç olmazsa ölmeğe mahkûm vücûdlarını diriltmek ve düşman tarafından katledilmek maksadıyla yaralanıb da katledildiği zannıyla
terkedilerek bi'l-âhire eser-i hayât bulup canlarını güç hâl ile kurtarıp ilticâ eden ve taht-ı tedâvide bulunan binlerce müslim ve müslimenin yeniden teşekkül eden kazâmız hastahânesinde
dahi yatak, mu‘âlecât ve edviye-i kâfiye mevcûd bulunmadığından lüzûmu derecede ehemmiyet
verilememekdedir. Bîçâregâna lüzûmu olan mu‘âleve edevât-ı tıbbiyenin lütuf ve irsâli zımnında
öteden beri hayırhâhâne sûretde a‘zamî hidemâtı mesbûk olan Dersaadet Hilâl-i Ahmer Heyet-i
Muhteremesi’ne Doktor Memduh Bey vesâtatıyla mürâca‘ata mecbûr kalınmışdır. Gerçi Büyük
Millet Meclisi Hükûmeti’nin dahi a‘zamî sûretde mu‘âvenetde bulunmakda olduğu müstağnî-i
arz ve îzâh ise de kazâmız merkezinin Dersaadet'e kurbiyyeti ve Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi'nin bu maksad üzerine hidmeti dolayısıyla vâki‘ olan mürâca‘atımızın hüsn-i kabûl buyurulacağından emîn bulunduğumu arz eylerim efendim hazretleri.
Fî 29 Mayıs sene [1]337
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
(Mühür ve İmza)
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Kastamonu ve Ankara ambarlarında bulunan bütün sedyelerin cepheye gönderilmesi talebi.
19 Haziran 1921/19 Haziran 1337

The request that all of the stretchers in the Kastamonu and Ankara warehouses should be sent to
the frontlines.
19 June 1921/19 June 1337

.طلب إرسال جميع النقاالت الموجودة في عنابر قسطمونو وأنقرة إلى الجبهة
1337  حزيران19 / 1921  يونيو19

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Müdâfa‘a-i Milliye Vekâleti
Sıhhiye Dairesi
Şube: 2
Aded: 2142/5510
Gâyet müsta‘celdir
Ankara
19 / 6 / [13]37
Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhasalığı Cânib-i Alisine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri,
Ankara ve Kastamonu'da gerek hafîf ve gerekse ağır ne kadar sedye mevcûd ise cehpeye
sevk edilmek mecbûriyeti hâsıl olduğundan i‘tâsı husûsunda lazım gelenlere emir buyurulmasını
ricâ ederim efendim.
Müdâfa‘a-i Milliye
Sıhhiye Dairesi Reisi Nâmına
Kaymakam (İmza)

140 sedyenin anbardan bâ-mazbata aldırılması zımnında anbara emir verilmişdir.
Muhâsebeye. 19 / 6 / [13]37
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Yunanlıların İzmir’deki Türk doktorlara esir muamelesi yapmasının Cenevre Salîb-i Ahmeri
nezdinde protesto edilmesi.
14 Temmuz 1921/14 Temmuz 1337

The protest with regards to the treatment of Turkish doctors as if they were prisoners of war by
Greeks in Izmir, before Geneva Red Cross.
14 July 1921/14 July 1337

.االحتجاج لدى الصليب األحمر في جنيف على معاملة اليونانيين األطباء األتراك في إزمير معاملة األسرى
1337  تموز14 / 1921  يوليو14

Büyük Millet Meclisi
Umûr-ı Hâriciye Vekâleti
1974
Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığına
Mevsûk bir menba‘dan vâki‘ olan istihbârâ nazaran Yunanîlerin İzmir vilâyetinde bulunmakda olan Türk tabîblerinin kâffesini İzmir'de tel örgüler derûnuna vaz‘ ile esîr-i harb olarak
bulundurdukları anlaşılmışdır. Bi'l-cümle kavâ‘id-i hukûkiye ve insâniyeye mugâyir olan bu hareketin Cenevre Salîb-i Ahmeri nezdinde şiddetle protesto edilerek tahliyeleri esbâbının istikmâli
ve netîceden ma‘lûmât i‘tâsı ricâ olunur efendim.
Fî 14 Temmuz sene [13]37

Merkez-i umûmîye telgraf keşîdesi. 20/7/[13]37

Hariciye Vekîli Nâmına
Müsteşar
(İmza)

Merkez-i umûmîye şifre ile keşîde edildi 20-7-[13]37
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Garp Cephesi’nde askerler için gerekli sıhhiye tesislerinin ordu bütçesi yeterli olmadığından
Antalya ve Konya Hilâl-i Ahmer cemiyetlerince toplanacak para ile yapılması.
30 Temmuz 1921/30 / 7 / 1337

The report that medical facilities, which were constructed for the soldiers fighting on the
Western Front, should be completed by Antalya and Konya Ottoman Red Crescent Societies
since there were not enough funds in the military budget.
30 July 1921/30 / 7 / 1337

تشييد المنشآت الطبية الالزمة لجنود الجبهة الغربية باألموال التي سيجمعها فرعا جمعية الهالل األحمر في أنطاليا وقونية وذلك
.لعدم قدرة ميزانية الجيش على التكفل بذلك
1337  تموز30 / 1921  يوليو30

Müdâfaa-i Milliye Vekâleti
Sıhhiye Dâiresi
Şube: 2
2696/7077
Ankara, 30 / 7 / [13]37
Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı Cânib-i Alîsine
Saadetlü efendim hazretleri,
Garb Cephesi menâtıkında ale'd-devâm teşkîl kılınmakda olan menzil hutûtu te’sîsât-ı
sıhhiyesinin ordu bütçesiyle te’min ve idâmesi imkân hâricinde bulunduğundan Garbî Anadolu
Hilâl-i Ahmerlerinde ve bâ-husûs Antalya Hilâl-i Ahmeri'nde mevcûd mebâliğin Garbî Menzil
Müfettişliği’nin göstereceği bu misillü müessesât-ı sıhhiyeye sarfına emir i‘tâsı mezkûr müfettişlik sertabâbetinden ricâ edilmekdedir.
Fi'l-hakîka vaz‘iyet-i hâzıranın îcâb etdirdiği menzil hutûtu menâtıkında sıhhiye istasyonları ve mecrûhinin esbâb-ı istirâhatlarını te’min maksadıyla vücûda getirilen emsâli müessesât-ı
sıhhiye teşkîlâtının ikmâl ve idâmesi ordu büdçesiyle gayr-ı kâbil-i icrâ bulunduğundan Garbî
Anadolu Menzil Müfettişliği dâhilinde Konya, Antalya Hilâl-i Ahmer Merâkizi tarafından toplanmakda olan paranın mezkûr müfettişlikçe lüzûm gösterilecek mahaller müessesât-ı sıhhiyesine
sarfına emir buyurulması ve inbâsı ihtirâmâtımla arz ve ricâ ederim efendim hazretleri
Müdâfa‘a-i Milliye
Sıhhiye Dâiresi Reisi Miralay
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 74/139
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Yunan zulmünden korkarak Karabiga nahiyesine yerleşen Arap Adası (Avşa) ve çevre köyleri
halkının ihtiyaçlarının karşılanması.
4 Ağustos 1921/4 Ağustos sene 1337

The report with regards to meeting the needs of the communities of Arab Island and surrounding
villages, who feared Greek oppression and settled to Karabiga.
4 August 1921/4 August 1337

تلبية احتياجات سكان الجزيرة العربية (في مرمريس) والقرى المحيطة بها الذين استوطنوا ناحية كارابيغا هربا من ظلم
.اليونانيين
]1[337  آب4 / 1921  أغسطس4

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Umûr-ı Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi
İkdâr Şubesi
Umûmî: 48758
Husûsî: 215
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyyesine
Atûfetlü Efendim Hazretleri,
Arab Ada ve civârı karyelerinde Yunan mezâliminden korkarak Karabiga nâhiyesine ilticâ
eden yedi yüz küsür nüfûs ahâlî arasında hâneleri eşyâ-yı beytiyeleriyle muhterik olduğundan
dolayı el-hâletü hâzihî hasır üstünde bulunan otuz hâne kadar mültecîye tevzi‘ olunmak üzere
battaniye, çamaşır, ayakkabı ve saire gibi eşyâdan lüzûmu mikdârının irsâli Çanakkale Mutasarrıflığı'ndan iş‘âr edilmişdir. Muzâyaka-i hâzıra-i mâliye muvâcehesinde Dersaadet'deki binlerce
nüfûs muhâcirînin ihtiyâcat-ı azîme ve mübremelerini cem‘iyyet-i muhteremelerinin inzimâm-ı
lutf ve mu‘âvenetiyle te’mîn ve tehvîne çalışan Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi anbarlarında
levâzım-ı iksâiye ve eşyâ-yı matlûbe gayr-ı mevcûd olup âcilen tedâriki ise vakit ve nakde mütevakkıf bulunmuş olduğundan sâlifü'z-zikr ahâlî-i mazlûmenin bir gün evvel tehvîn-i ıztırâbları
için cem‘iyyet-i muhteremece şimdiye kadar yapılan bî-pâyân mu‘âvenete bir zamîme olmak
üzere işbu levâzım-ı cüz’iyyenin de âcilen mahalline irsâl ve tevzi‘ine lutuf ve himmet buyurulması ve netîcesinden ma‘lûmât i‘tâsı temennî olunur.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 29 Zilka‘de sene [1]339 ve fî 4 Ağustos sene [1]337
Dahiliye Nâzırı
Nâmına Müsteşar
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 612/17
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Savaş sırasında Cenevre Antlaşması’nın hükümlerine aykırı olarak kara ve denizde yapılan
tecavüzlere karşı Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu başvurular hakkında.
13 Ekim 1921/11 Safer 1340/13 Teşrîn-i evvel 1337

The report with regards to the appeals of Ottoman State about the breaches of Geneva
Convention in land and sea during the war.
13 October 1921/11 Safer 1340/13 Teşrîn-i evvel 1337

.حول الشكاوى التي قدمتها الدولة العثمانية جراء االنتهاكات المرتكبة برا وبحرا خالل الحرب والمناقضة ألحكام اتفاقية جنيف
]1[337  تشرين األول13 / ]1[340  صفر11 / 1321  أكتوبر13

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
Aded: 30439/171
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Riyâset-i Sânîliği Cânib-i Vâlâsına
Sa‘âdetlü efendim hazretleri
Harb-i ahîr esnâsında karada ve denizde Cenevre Mu‘âhedenâmesi ahkâmına vâki‘ olan
tecâvüzâtla bu bâbdaki şikâyâtın iş‘ârı lüzûmuna dâir beyne'l-milel Salîb-i Ahmer Komitesi Riyâseti’nden mevrûd tahrîrât-ı umûmiye tercümesinin gönderildiğinden bahisle istîfsâr-ı mütâla‘ayı
mutazammın 2 Teşrîn-i evvel sene [1]335 tarihli ve 276/666 numaralı tezkire-i aliyyeleri ahz
ve mütâla‘a olundu. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyetince işbu teşebbüse iştirâkden bir netîce-i müfîde istihsâl edilemeyceğinin mülâhaza edilmiş olduğu tahmîn edilebilirse de adem-i iştirâk halinde işbu adem-i iştirâkin hükûmet-i seniyyenin bu bâbda serd edecek bir gûnâ şikâyeti
olmadığını ve harb esnâsında Devlet-i Osmâniye'ye hâsım olan devletlerin –hakîkat- i hâl bu
merkezde olmadığı takdîrde 1906 tarihli Cenevre mu‘âhedenâmesi ahkâmına tamâmen tevfîk
hareket etdiklerini tazammun edeceği derkârdır. Ancak cem‘iyyet-i aliyyelerinin 2 Teşrîn-i evvel
sene [1]337 tarihinde ya‘ni beyne'l-milel Salîb-i Ahmer Cem‘iyyetinin ta‘ayyün etmiş olduğu
altı ay müddetin inkızâsından on üç gün evvel nezâret-i senâverîden istifsâr-ı keyfiyet eylemiş
olması hasebiyle müddet-i mezkûrenin hitâmına kadar istifâde te’mînine müsâid pek cüz’î bir
zamân kalmış olduğundan müddet-i mezkûrenin altı ay daha temdîdinin beyne'l-milel Salîb-i
Ahmer Cemiyeti'nden hemen talebi ile berâber işbu talebe cevâb vürûduna intizâr etmeksizin
elde mevcûd ve evrâk-ı müsbiteye müstenid şikâyâtın cem‘iyyet-i mezkûre komitesine irsâli ve
efrâdın, Fransızca tercümesi merbût Türkçe istid‘ânâme ile dâire-i aliyyelerine mürâca‘at ederek
bu istid‘ânâmelere kezâ Fransızca tercümeleri merbût olmak üzere Türkçe evrâk-ı müsbetelerini
rabt etmeleri lüzûmunun cerâid-i yevmiye ile hemen neşr ve i‘lânı ve bunların da ânifü'l-beyân
komiteye îsâli zımnında vazîfedârâna vesâyâ-yı mukteziyye îfâsı menût-ı himem-i aliyyeleridir.
İrâde efendim hazretlerinindir.

Fî 11 Safer sene [1]340 ve fî 13 Teşrîn-i evvel sene [1]337
Hariciye Nâzırı Nâmına
Müsteşar Mu‘âvini
(İmza)
Hariciye Nazırı Nâmına
Umûr-ı Siyâsiye Müdüriyet-i Umûmiyesi
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 194/97
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Yunanlılar tarafından şehit edilen ve esir alınan askerler ile köylerinden Yunan kuvvetlerinin
zoruyla ayrılmak mecburiyetinde kalan halkın ihtiyaçlarının Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
tarafından karşılanması.
16 Ekim 1921/16 Teşrîn-i evvel 1337

The report that Ottoman Red Crescent Society met the needs of the people, who were forced to
leave their villages by the Greek Armed Forces, and the soldiers, who were taken as
prisoners of war.
16 October 1921/16 Teşrîn-i evvel 1337

تلبية جمعية الهالل األحمر احتياجات عوائل الشهداء والجنود األسرى الذين سقطوا بيد اليونانيين وأولئك الذين أجبرتهم القوات
.اليونانية على ترك قراهم
1337  تشرين األول16 / 1921  أكتوبر16

Numara: 1004
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Riyâset-i Aliyyesine
Yunanlılar tarafından harben esîr edilen zâbitân ve efrâdımızla şehir ve köylerden düşmanın gönderdiği bir kısım halkın en mübrem ihtiyâcâtı için iki bin liranın i‘tâsı sûretiyle bu biçârelere mu‘âvenet edilmesi Hilâl-i Ahmer'in vazâifinden bulunduğu ihtâr edilmekde olduğundan
îcâbına müsâ‘ade buyurulması ricâ ve bi'l-vesîle takdîm-i ihtirâmât eylerim efendim.
Fî 16 Teşrîn-i evvel sene 1337

İki bin liranın nereye gönderileceği hakkında îzâhât talebi.

Hilâl-i Ahmer Murahhası
(İmza)

Fî 29 minh.

Kızılay Arşivi, No: 69/30
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Erzurum’daki Ermenistanlı esirlere kötü muamele yapıldığına ilişkin Sosyal Demokrat Ermeni
Cumhûriyeti Paris Murahhaslığı’nın iddiasının yanlış olduğu.
29 Ekim 1921/29 Teşrîn-i evvel 1337

The report that the allegation of Social Democrat Armenian Republic Paris Delegation with
regards to the mistreatment of Armenian prisoners of war in Erzurum is not true.
29 October 1921/29 Teşrîn-i evvel 1337

.عدم صحة مزاعم ممثلية جمهورية أرمينيا االشتراكية الديمقراطية لدى باريس حول إساءة معاملة األسرى األرمن في أرضروم
1337  تشرين األول29 / 1921  أكتوبر29

Umûr-ı Hâriciye Vekâleti
176/3309
Ankara'da Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Murahhasalığı Cânib-i Alîsi'ne
8/10/[1]337 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır.
Erzurum'da bulunan üserâ-yı harbiye hakkında sâbık Sosyal Demokrat Ermeni Cumhûriyeti Paris Murahhaslığı’ndan Cem‘iyyet-i Akvâm Kâtib-i Umûmîliği'ne gönderilip taraf-ı âlîlerinden vekâlet-i âcizîye irsâl kılınan tezkire üzerine tahkîkât-ı lâzımeye tevessül olunmuş ve Ermeni üserâsına fenâ mu‘âmele yapıldığına dâir serd olunan müddeayâtın hilâf-ı hakîkat ve mahz-ı
iftirâ olduğu tebeyyün eylemişdir. Ermeni esirleri hakkında ale'l-umûm üserâ-yı harbiyeye irâesi
tabî‘î bulunan âsâr-ı şefkat ve insâniyet tamâmen gösterilmişdir. Bu cümleden olmak üzere iki
hükûmet arasında üserâ-yı harbiyenin mübâdelesi resmen takarrür etmezden evvel altmış Ermeni
esir ma‘lûliyetlerine binâen memleketlerine i‘ade edilmişdir ve Kars Konferansı'nın hitâmını müte‘âkib diğer Ermeni esirleri de kâmilen Ermenistan'a gönderilmişdir.
Ermeni esirlerinin devre-i esâretlerinde kendilerine yapılan hüsn-i mu‘âmeleden dolayı
Ceneral Yerimof imzâsıyla Erzurum Garnizon Kumandanlığı’na gönderdikleri teşekkürü mutazammın telgrafnâme sûretiyle Ermeni Sovyet Cumhûriyeti Hükûmeti Hâriciye Komiserliği tarafından bu husûsda Şark Cephesi Kumandanlığı'na irsâl kılınan mektûb sûreti ve Erzurum Mevki‘
Kumandanlığı'na aynı meâlde gönderilen muhtelif üserâ imzâsını hâvî bir mektûbla Miralay Arzumanof imzâlı diğer bir mektubun sûretleri leffen takdîm kılınmışdır. Düşmanlarımızın aleyhimizde uydurdukları müftereyâtı katî bir sûretde tekzîb eden bu iki vesîka mündericâtının, îcâb
edenlere teblîğini ve Ermeni üserâsı hakkında beyne'l-milel Salîb-i Ahmer Cem‘iyyetine bu yolda
ma‘lûmât i‘tâ buyurulmasını ricâ ederim efendim.
Fî 29 Teşrîn-i evvel sene [1]337
Hâriciye Vekîli Nâmına
Müsteşar
(İmza)

Kızılay Arşivi, No: 1156/3
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Sakarya Savaşı sırasında, düşman tarafından köyleri yakıldığından dolayı yardıma muhtaç
durumda bulunan Mihaliçcik, Haymana ve Sivrihisar ahalisine dağıtılacak erzak ve eşyanın
listesi.
29 Kasım 1921 / 29 Teşrîn-i sânî 1337

The list, which demonstrates the supplies and materials that were going to be allocated to the
people, who were in poor conditions since their villages were set fire by the enemy forces during
the Sakarya War, in Mihaliccik, Haymana and Sivrihisar.
29 November 1921 / 29 Teşrîn-i sânî 1337

الئحة باألغذية والمواد التي سيتم توزيعها على سكان ميهاليتشجيك وهايمانا وسيفري حصار والذين باتوا بحاجة إلى مساعدة
.بسبب حرق األعداء قراهم إبان حرب صقاريا
1337  تشرين الثاني29 / 1921  نوفمبر29

1. Son Sakarya harbinde düşman tarafından köyleri yakılarak muhtâc-ı mu‘âvenet bir hâlde
bulunan Mihaliçcik, Haymana ve Sivrihisar ahâlîsine ber-vech-i âtî erzâk ve eşyânın teşkîl
olunacak bir heyet tarafından tevzî‘i takarrür eylemişdir.
30.000 kilo

yalnız otuz bin kilodur Buğday

10.000 kilo

yalnız on bin kilodur tuz

5.000 aded

yalnız beş bin adeddir don

5.000 aded

yalnız beş bin adeddir gömlek

7.500 aded

yalnız yedi bin beş yüz adeddir şehir fanilası

3.500 aded

yalnız üç bin beş yüz adeddir fanila don

6.000 metre

yalnız altı bin metredir, Amerikan

2.000 metre

yalnız iki bin metredir fanila

500 aded

yalnız beş yüz aded makara tire

5.000 çift

yalnız beş bin çiftdir çorap

50 aded

yalnız elli adeddir eteklik

50 aded

yalnız elli aded çeket

2. Orhangâzi'de ihtiyâr-ı ikâmet eylemiş bulunan Şeyn Şerafeddin Efendi ve tevâbi‘ine zîrde
muharrer eşyânın ihdâsı takarrür eylemişdir.
10 aded

yalnız on adeddir kolsuz fanila

20 çift

yalnız yirmi çiftdir çorap

25 metre

yalnızyirmi beş metredir Amerikan

25 metre

yalnızyirmi beş metredir Fanila
29 Teşrîn-i sânî sene 1337

Kızılay Arşivi, No: 252/94
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Mihaliç’in Yunanlılar tarafından harap edilen köylerinin ihtiyacı olan buğdayın diğer köy ve
kasabalardan toplanması.
10 Aralık 1921/ 10 Kânûn-ı evvel 1337

The report that the amount of wheat, which was required by the villages ruined by Greeks in
Mihalic, was collected from other villages and towns.
10 December 1921/ 10 Kânûn-ı evvel 1337

. من القرى والبلدات األخرى، التي دمرها اليونانيون،جمع القمح الذي تحتاجه قرى ميخاليج
1337  كانون األول10 / 1921  ديسمبر10

Büyük Millet Meclisi
Umûr-ı Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâiyye Vekâleti
12684/821
Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı Cânib-i Alîsine
28 Teşrîn-i sânî sene [1]337 tarih ve 12296/790 numaralı tezkire-i âcizîye zeyldir.
Mihaliç’'de Yunanlılar tarafından dûçâr-ı harâbiyet olan kurâ ahâlîsine tevzi‘ edilmek üzere
i‘tâsı ta‘ahhüd buyurulan on beş bin kilo buğday; Sivrihisar'ın Eskişehir hudûdlarına düşen karyeleriyle Eskişehir merkezinin istirdâd olunan köylerindeki pek muhtâc olan ahâlîye de teşmîl ve
bu bâbda ihtiyâat-ı mübremeleri tehvîn edilmiş olmak için mezkûr on beş bin kilo buğdayın yirmi
bin kiloya iblâğıyla bundan beş bin kilosunun Mihaliçcik’e ve yedi bin kilosunun Sivrihisar'a
ve sekiz bin kilosunun Eskişehir merkezine merbût kuraya tahsîsi ve kezâ Eskişehir kurâsı için
pek şiddetle ihtiyâc olan beş bin kilo tuzun da cem‘iyyet-i muhteremelerince tedârik ve i‘tâsına
himmet buyurularak Biçer İstasyonu'ndan mu‘tedil fiyatla nakli mutasarrıflıkça te’mîn edilmek
üzere mezkûr istasyona kadar sevki ve buğdayların nakli meselesine gelince, ahâlî yedinde pek
az vesâit-i nakliye kalmış olmasından ve daha seri‘ ve ehven fiyatlarla tedâriki imkânının mevcûd
bulunmasından Mihaliçciğe âid beş bin kilo buğdayın kazâ merkezi ittihâz olunan Kalcı karyesinden ve Sivrihisar'a mukarrer yedi bin kilonun Sivrihisar kasabasından ve Eskişehir merkez
kurâsına âid sekiz bin kilonun da Çifteler nâhiyesi kurâsından ve mübâya‘a ve tedâriki daha sehîl
olmağla berâber fiyâtça da ehven düşeceği bu kere Eskişehir bu kere Eskişehir Mutasarrıflığı'ndan
vârid olan telgrafnâme-i cevâbiyede bildirilmekde olduğundan keyfiyet iş‘âr-ı cem‘iyyet-i muhteremelerince dahi muvâfık görüldüğü takdîrde îfa-yı muktezâsına delâlet ve himmet buyurularak
netîce-i vâkı‘anın inbâsını ricâ eylerim efendim.
Fî 10 Kânûn-ı evvel sene [1]337
Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye Vekîli
(İmza))

Mezkûr buğday ile beş bin kilo tuzun mübâya‘a ve tevzî‘ine karar verilmiş olduğundan
muhâsebece kararnâmenin yazılması ve Sıhhiye Vekâleti'ne cevâb. Muhâsebeye. Fî 11 minh

Kızılay Arşivi, No: 252/96.1
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Hilâl-i Ahmer’in ordu için yaptığı hizmetlerden dolayı Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa’nın
duyduğu memnuniyet.
19 Aralık 1921/19 Kânûn-ı Evvel 1337

The gratitude of Ismet Pasha, the Commander of the Western Front, of the services provided by
Ottoman Red Crescent Society.
19 December 1921/19 Kânûn-ı Evvel 1337

.إعراب قائد الجبهة الغربية عصمت باشا عن امتنانه من الخدمات التي يقدمها الهالل األحمر للجيش
1337  كانون األول19 / 1921  ديسمبر19

Garp Cephesi Kumandanlığı
Erkân-ı Harbiyesi
Şube: 7
Kısım: 3
10936
19 Kânûn-ı Evvel sene [13]37
Büyük Millet Meclisi Reis-i Sânîsi Adnan Beyefendi Hazretlerine
C.
Hilâl-i Ahmer'in orduya îfâ edegelmekde olduğu hidemâtı takdîr ve göndermiş olduğu hedâyâdan dolayı arz-ı şükrân eylemeyi bir vazîfe addederim. Hidemât-ı vâkı‘ayı bütün orduya
teblîğ ve ta‘mîm etmeyi pek arzu ederdim. Ancak bugüne kadar gönderildiği iş‘âr buyurulan on
beş bin faniladan cepheye gelmiş on bininin Hilâl-i Ahmer'in hediyesi olduğunu ve üç gün evvel Erkân-ı Umûmiye Riyâseti ile Müdâfaa-i Milliye'den gelen telgraflardan anlaşılmışdır. Diğer
eşyânın Hilâl-i Ahmer tarafından gönderildiğine dâir cephede bir kayıd yokdur. Bundan dolayı
şimdiye kadar cephe kıta‘âtına ta‘mim edemediğimi ma‘a'l-i‘tizâr arz eylerim efendim hazretleri.
Garp Cephesi Kumandanı
İsmet

Kızılay Arşivi, No: 4/4
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Ankara ve Niğde depolarından askerler için gönderilen malzemeden
dolayı İsmet Paşa’nın teşekkürü.
19 Ocak 1922/ 19 Kânûn-ı sânî 1338

The appreciation of Ismet Pasha to the Ottoman Red Crescent Society for the materials sent to
soldiers from its warehouses in Ankara and Nigde.
19 January 1922/ 19 Kânûn-ı sânî 1338

.توجيه عصمت باشا الشكر لجمعية الهالل األحمر إلرسالها مستلزمات للجنود من مخازنها في أنقرة ونيغدة
1338  كانون الثاني19 / 1922  يناير19

Garb Cephesi Kumandanlığı
Erkân-ı Harbiyesi
Şube: 7
Kısım: 3
836
19 / Kânûn-ı sânî / [13]38
Ankara Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Murahhaslığına
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti'nin şimdiye kadar orduya îfâ eylediği mu‘âvenete zamîmeten bu
def‘a da Niğde ve Ankara Hilâl-i Ahmer depolarından irsâl buyurulan bin iki yüz kırk altı kuşak,
sekiz bin dokuz yüz elli bir çorap, altı yüz seksen dört çift eldiven bi'l-vürûd cephe anbarlarınca
teslîm edilmiş olmağla muhterem cem‘iyyete ordu nâmına arz-ı şükrân eylerim.
Garb Cebhesi Kumandanı
İsmet
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne şimdiye kadar orduya yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür edilmesi.
26 Ocak 1922 / 26 Kânûn-ı sânî 1338

The report with regards to the gratitude shown towards the ongoing-support provided to the
army by the Red Crescent Society.
26 January 1922 / 26 Kânûn-ı sânî 1338

.توجيه الشكر لجمعية الهالل األحمر لقاء المساعدات التي قدمتها للجيش حتى اللحظة
]13[38  كانون الثاني26 / 1922  يناير26

Garb Cephesi Kumandanlığı
Erkân-ı Harbiyesi
Şube:7
Kısım:3
Aded: 1100
26 Kânûn-ı sânî [13]38
Ankara Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Murahhaslığı'na
Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti'nin şimdiye kadar orduya îfâ eylediği mu‘âvenete zamîmeten bu
def‘a Ankara'dan gönderilen üç bin altı yüz çift çorap ve yedi yüz yün kuşak bi'l-vürûd ordulara
tevzî‘ edilmiş olduğundan muhterem cem‘iyyete ordu nâmına arz-ı teşekkürât eylerim.
Garb Cephesi Kumandanı
İsmet
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İtalya ve Yunanistan’daki Türk esirlerine Ankara Hilâl-i Ahmer’i vasıtasıyla 565 adet
Kur’an-ı Kerim gönderileceği.
8 Mart 1922/8 Mart 1922

The report that 565 items of Qur’an Kareem would be sent to Turkish prisoners of war in Italy
and Greece through Ankara Ottoman Red Crescent Society.
8 March 1922/8 March 1922

. مصحفا للجنود األتراك األسرى بيد اإليطاليين واليونانيين عبر الهالل األحمر في أنقرة565 اعتزام إرسال
1922  آذار8 / 1922  مارس8

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Üserâ Komisyonu
Cânib-i Muhâsebeye
Ankara Hilâl-i Ahmer Hey’et-i Murahhasasıyla İtalya ve Yunanistan'daki üserâmıza gönderilmek üzere mevcûd Kur’ân-ı Kerîmlerden beş yüz altmış beş adedinin komisyonumuza teslîmine müsâ‘adeleri mercûdur efendim.
Fî 8 Mart sene [13]38
Aded

Mahall-i sevki

60

İtalya Salîb-i Ahmer’ine 8 Mart [1]338 tarihli ve 45528 numaralı tahrîrâtla

155

Yunanistan'ın Dersaadet Heyet-i Askeriyesi General Koçis’e 45529

350

Ankara Üserâ Şu‘besi’ne, 45530 numaralarla

565
Beş yüz altmış beş adedi alınmışdır. Fî 8 Mart sene [13]38
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Hilâl-i Ahmer Murahhası Adnan’ın askerlerin ihtiyaçlarının nasıl karşılandığına ilişkin Garp
Cephesi Kumandanı İsmet Paşa’yı bilgilendirmesi.
10 Haziran 1922

The briefing given to Ismet Pasha, the Commander of the Western Front, by Adnan, the Ottoman
Red Crescent Society Delegate, with regards to the ways in which the needs of soldiers are met.
10 June 1922

.إطالع مندوب الهالل األحمر عدنان قائ َد الجبهة الغربية عصمت باشا على كيفية تلبية احتياجات الجنود
1922  يونيو10

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Merkez-i Umûmisi
Ankara Heyet-i Murahhasası
Aded: 4175/444
Ankara 10/6/1338
Şifre
Garb Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Hazretlerine
Vusûlümü müte‘âkib Hilâl-i Ahmer’ce va‘ad etdiğim mesâ‘îye başladım. Netice ber-vech-i
âtî arz ediyorum:
1. Su tası, çorba kâsesi, tükürük hokkası evvelce İstanbul'a sipariş edilmişdir. Mersin'de
teslim olunacakdır.
2. Amerikanlara mahsûs altı bin metre mikdârında bin altı yüz altmış altı nevresim, bin
dört yüz yatak çarşafı mücedded olarak Mersin depomuzdan gümrükden ihrâcını müte‘âkib teslîm olunacakdır. Mütebâkîsi Anadolu depolarımızda mevcûd olmadığından
İstanbul'dan vürûd etdikçe Mersin'de teslim olacakdır.
3. Burada öğrendiğime nazaran son günlerde Hilâl-i Ahmer depolarında mevcûd eczâ-yı
tıbbiyeden külliyetli mikdârda Sıhhiye-i Askeriye Deposuna ihdâ edilmişdir. Bundan
dolayı bi'l-müzâkere Sıhhiye-i Askeriye’ye beraber getirdiğim cedvele göre şimdiden
üç aylık ihtiyâcı ihzâr etmek için emir vermişdir. Müte‘âkib üç ayı için yine Sıhhiye-i
Askeriye büdçesiyle bi'l-iştirâk eczâ-yı tıbbiyenin tedârikine tevessül olunacakdır. Bu
husûsdaki kat‘î mukarrerâtı birkaç güne kadar arz edeceğim.
4. Taleb buyurulan eczâ-yı tıbbiyenin tamâmen Hilâl-i Ahmer'den i‘tâsı için çok düşünenerek ma‘al'l-esef Hilâl-i Ahmer, Sıhhiye-i Askeriye'ye eczâ-yı tıbbiye husûsunda
bir senede edebileceği mu‘âveneti yekden îfâ etmiş olduğundan ayrıca bir senelik cephe ihtiyâcını ta‘ahhüd edemeyecek bir hâlde olduğunu gördük. Yalnız cepheye hasr-ı
mu‘âvenet ederek diğer cihetleri ihmâl etmeyi de kâbil göremediğimizden cephenin
ihtiyâcâtını her hâlde tatmîn etmek üzere ber-vech-i bâlâ tarîk-i tesviyeye tevessül ediyoruz. Muvaffak olacağımızı zannetmekle berâber her hâlde cepheyi muzâyakada bırakmamak üzere a‘zamî gayretle çalışacağımızı arz ederim.
Hilâl-i Ahmer Murahhası
Adnan
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Yemen Vilâyetinin Taiz Livâsına bağlı Ibb Kazâsı Malmüdürü Ali Rıza Efendi’nin İstanbul’a
geri dönebilmesi için gerekli yol masrafının Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından karşılanması.
20 Temmuz 1922/20 Temmuz 1338

The report that the travel expenses of Ali Riza Efendi, who was the Revenue District Officer of
Yemen, Taiz/ Ibb to Istanbul, should be covered by Ottoman Red Crescent Society.
20 July 1922/20 July 1338

.تلبية جمعية الهالل األحمر نفقات عودة المدير المالي لقضاء إب التابع للواء تعز في والية اليمن علي رضى أفندي إلى إسطنبول
1338  تموز20 / 1922  يوليو20

Türkiye Cumhuriyeti
Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
Hâriciye Vekâleti
Umûr-ı İdâriye Müdüriyeti
3864
Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı
Şimdiye kadar Yemen'den çıkamadığından ve istitâ‘at-ı mâliyesinin müsâ‘adesizliği hasebiyle Dersaadet'e hareket edemediğinden bahisle hazînede terâküm matlûbâtından ba‘dehû mahsûbu icrâ kılınmak üzere Hükûmet hesâbına ma‘a âile İstanbul'a kadar bilâ ücret nakli esbâbının
istikmâli istid‘âsını hâvî Yemen vilâyetinin Taiz livâsı mülhakâtından Ibb Kazâsı Malmüdürü Ali
Rıza Efendi tarafından Paris mümessilliğine verilen arzuhâl Maliye Vekâlet-i Celîlesi’ne gönderilmişdi.
Hükûmet-i milliyenin teşekkülünden evvel Yemen’de kalan me’mûrîne harcırâh i‘tâsına
dâir bir karâr mevcûd olmadığı cihetle masârıf-ı seferiyesinin Maliye büdçesinden îfâsına imkân-ı
kânûnî olmadığı ve ancak mûmâ-ileyh şâyân-ı mu‘âvenet bir hâlde ise Hilâl-i Ahmer vâsıtasıyla sevkinin te’mîni lâzım geleceği cevâben vekâlet-i müşârun-ileyhâdan bildirilmekle vilayet-i
aliyyeleriyle mûmâ-ileyhin Dersaadet'e kadar sevki mümkün olup olmadığının iş‘ârı ricâ olunur
efendim.
Fî 20 Temmuz sene [1]338
Hariciye Vekîli Nâmına
Müsteşar Vekîli
(İmza)

Dersaadet Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi Riyâset-i Celîlesi'ne
Aidiyeti cihetiyle manzûr-ı devletleri buyurulmak üzere arz ve takdîm kılındı.
Hilâl-i Ahmer Murahhası (İmza)
Heyet-i İdâreye. Fî 8 Ağustos sene [1]338
Hilâl-i Ahmer’ce mümkün olmadığının cevâben tebliği. Fî 23 Ağustos sene [13]38

Kızılay Arşivi, No: 74/154
279

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

94

280

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Cephe faaliyetlerinde ve hastanalerin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasındaki hizmetlerinden
dolayı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne teşekkür edilmesi.
26 Haziran 1922 / 26/ 6 / 1338

The report with regards to the gratitude shown towards to services of the Red Crescent Society
in its activities on the frontline and meeting the medical needs of the hospitals.
26 June 1922 / 26 August 1338

.توجيه الشكر لجمعية الهالل األحمر لقاء أنشطتها على الجبهة وتلبيتها االحتياجات الطبية للمستشفيات
]1[338  آب26 / 1922  يونيو26

Türkiye Büyük Millet Meclisi
İcrâ Vekilleri Heyeti Riyâseti
Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti
Aded
Garb Cephesi
26 / 6 / [1]338
Ankara'da Hilâl-i Ahmer Murahhası Adnan Bey Efendi Hazretleri'ne
20 /6 / [13]38 ve 5200/4316 numaraya cevâbdır.
Cephe fa‘âliyeti ve hastahânelerinin eczâ-yı tıbbiye ihtiyâçlarının tedârik ve te’mîni husûsunda Hilâl-i Ahmer heyet-i muhteremesinin ve bi'l-hâssa zât-ı âlîlerinin ma‘rûf himemâtına
bi'l-hâssa takdîm-i teşekkürât ederim efendim.
Garb Cephesi Kumandanı
İsmet
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Düşmanın geri çekilmesi sırasında yakıp yıktığı Batı Anadolu’ya yardım etmek için gelecek
Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cemiyeti görevlilerine Garp Cehesi Komutanlığı’nca kolaylık
gösterilmesi.
16 Eylül 1922/ 16 Eylül 1338

The report that Western Anatolia is ruined during the withdrawal of the enemy forces, and that
Western Front Commandership should make it easier for the Istanbul Ottoman Red Crescent
Society’s members, who were coming to help in these places.
16 September 1922/ 16 September 1338

الدمار الذي حل بغرب األناضول نتيجة الحرب وتقديم قيادة الجبهة الغربية التسهيالت الالزمة ألعضاء جمعية الهالل األحمر
.في در سعادت (إسطنبول) الذين سيتوجهون إلى المنطقة لتقديم المساعدات في المناطق المتضررة
1338  أيلول16 / 1922  سبتمبر16

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Umûr-ı Sıhhiye ve Muâmelât-ı İctimâiyye Vekâleti
Muhâcirîn Şu‘besi
Aded: 24066/1938
Hilâl-i Ahmer Ankara Murahhaslığı Cânib-i Alîsine
13 Eylül sene [1]338 tarih ve 213/5225 numaralı tezkire-i aliyyeleri cevâbıdır.
Düşmanın Garbî Anadolu ric‘ati esnâsında tahrîb ve ihrâk eylediği memleketler ahâlîsine
yardım etmek üzere Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti tarafından i‘zâm kılınacak üç heyetin
karaya çıkmalarında müşkilât gösterilmemesi ve kendilerine teshîlât-ı mümkinenin ibrâzı husûsu
Dahiliye Vekâlet-i Celîlesi’yle Garb Cephesi Kumandanlığı'na iş‘âr kılınmış olduğunu hürmetlerimle memleketine ibrâzı husûsu Dahiliye Vekâlet-i Celîlesi’yle Garb Cephesi Kumandanlığı'na
iş‘âr kılınmış olduğunu hürmetlerimle arz eylerim efendim.
Fî 16 Eylül sene [1]338
Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâiyye
Vekâleti Vekîli
(İmza
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Bursa ve çevresinde yokluk içinde bulunan muhacirlere Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından
yardım yapılması isteği.
15 Ekim 1922/ 15 Teşrîn-i sânî 1338

The request that Ottoman Red Crescent Society should help the refugees, who were in very poor
conditions, in and around Bursa.
15 November 1922/ 15 Teşrîn-i sânî 1338

.طلب تقديم جمعية الهالل األحمر المساعدات للمهاجرين في بورصة وما حولها والذين يعانون الفاقة
1338  تشرين الثاني15 / 1922  أكتوبر15

Büyük Millet Meclisi
Umûr-ı Sıhhıye ve Muavenet-i İctimâiye Vekâleti
Muavenet-i İctimâiyye Şu‘besi
Aded: 27229/2379
6 Eylül sene [1]338 Ankara Murahhaslığı
Bursa ve havâlîsinde âcilen muhtâc-ı mu‘âvenet bir çok mültecî bulunduğu ve bunların
cem‘iyyet-i muhteremelerinin imdâdından mahrûm edilmiş pek acıklı safhalar husûlüne sebebiyet vereceği alınan ma‘lûmâtdan anlaşılmış olmağla bir an evvel oraya da levâzım-ı mübremeyi
müstashiben bir heyet i‘zâm ve netîceden ma‘lûmât i‘tâ buyurulmasını ricâ eylerim efendim.
Fî 15 Teşrîn-i sânî sene [13]38
Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâiyye
Vekâleti Vekîli Doktor
(İmza)

Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâiyye Vekâletine
Onuncu İmdâd-ı Sıhhiye Heyeti
Bilecik, Söğüd, İznik, İnegöl, Yenişehir, Eskişehir havâlîsinde ve Onüçüncü İmdâd-ı Sıhhiye Heyeti Kirmasti, Karacabey, Bandırma, Balıkesir havâlîsinde çalışmakdadır.
Ahvâl-i mâliyemize nazaran yeniden bir heyet teşkîline imkân olamadığı.
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İzmir, Manisa ve Aydın livaları dahilinde bulunanların durumlarına dair İzmir Hilâl-i Ahmer
Heyeti ile Manisa mebusları tarafından gönderilen telgrafname.
17 Ekim 1922 / 17 Teşrîn-i evvel 1338

The telegraph, which was sent by Izmir Ottoman Red Crescent Commission and Manisa MPs
with regards to the status of the people in Izmir, Manisa and Aydin.
17 October 1922/17 Teşrîn-i evvel 1338

تلغرام مرسل من وفد الهالل األحمر في إزمير ومن نواب مانيسا حول أوضاع األشخاص المتواجدين ضمن ألوية إزمير ومانيسا
.وآيدن
1338  تشرين األول17 / 1922  أكتوبر17

Taht-ı Himâye-i Hazret-i Mülûkânede
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti
Aydın Vilayeti Heyet-i Merkeziyesi
Aded: 464
Fî 29 Teşrîn-i sânî sene [1]338 Tarihinde Merkez-i Umûmî
İctimâ‘ında Kırâet olunmuştur.
Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhasalığına
Yangın ve zulümden halâs olan Aydın vilâyeti ahâlî-i muhteremesinin ruhundan kopan temennîlerin Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı’nca kabul edileceğine kâni‘ olan biz Saruhan meb‘ûslarıyla İzmir Hilâl-i Ahmer Heyet-i Merkeziyesi zât-ı âlîlerine ber-vech-i âtî husûsâtı arza mecbûr
olduk.
1. İzmir, Saruhan, Aydın livâları dâhilinde üç yüz binden fazla felâketzede vardır. Bunlar
yersiz yurdsuz kalmışdır. Başlarını sokacak ne bir mebânî, karınlarını doyuracak ne bir
lokma ekmekleri mevcûddur. Bunların hepsi Hilâl-i Ahmer’izimizin sînesine ilticâ etmişlerdir. Bunların tehvîn-i ihtiyâcatı için buradan a‘zamî fa‘âliyet ibrâz edilmekde ise
de elde edilebilen menâfi‘ ancak yevmî hayâtlarını te’mîn edebilmekdedir. Binâen-aleyh kışın ve yağmurların şiddetle başladığı şu sıralarda bu felâketzedelerin vaz‘iyyet-i
âtiyesini düşünmek ve düşdükleri elîm hâlden kurtarmak lâzımdır. Sizler bu zavallıların vaz‘iyyet-i elîmesini arz ederken murahhaslığın bunlara yapabileceği mu‘âveneti
de ayrıca kayd etmeyi vazîfe telakkî ettik. Çünkü İstanbul heyetince gönderilen eşyâ ve
levâzımâtın kısm-ı küllîsi bugün için elzem olmayan mevâddandır. Ölümden kurtarılmak istenilen bu bîçâreler için evvelâ yatak yorgan, battâniye, sâniyen kereste ve çiviye ihtiyâç vardır. Murahhaslıkça İstanbul merkezine ve lâzım gelen mahallere sür‘atle
yorgan, yatak, kereste ve çivi irsâl eylemelerinin tebliğ buyurulmasını temennî eyleriz.
2. Orada bu işleri ta‘kîb etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Vekili ve Konya
Meb‘ûsu Musa Kazım Efendi'ye ricâ edilmiş olduğundan ricalarının kabûlünü istirhâm
eyleriz.
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3. İstanbul merkezince de nâmımıza hareket etmek üzere muharrirînden Gördüslü Hakkı
Tarık Bey yazıldığından mürâca‘atlarının kabûlü husûsunun İstanbul Heyeti’ne iş‘ârını
ricâ ve takdîm-i ihtirâmât eyleriz.
4. İşbu telgrafımızı berây-ı ma‘lûmât Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İçtimâ‘iyye Vekâleti'ne de
arz eyleriz.
Fî 17 Teşrîn-i evvel sene [1]338
İzmir Hilâl-i Ahmer Heyet-i Merkeziyesi Hüsnü,
Saruhan Meb‘ûsu Mustafa Necati,
Saruhan Ömer Lütfü,
Saruhan Meb‘ûsu Reşad.
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288

Hilal-i Ahmer Ambarı
Red Crescent Storehouse
عنبر للهالل األحمر

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

98

290

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Çeşitli tarihlerde Dedeağaç yoluyla Prepe’ye sevk edilen ve buradan da Hanya’ya getirilerek
Mevlevi Tekkesi’ne yerleştirilen Doğu ve Batı Trakyalıların isimlerini gösterir liste.
Mart 1923

The list, which demonstrates the names of Eastern and Western Thracians who were dispatched
to Prepye via Alexandropolis and then settled to Maulawi Lodge in Hanya on various dates.
March 1923

الئحة بأسماء سكان تراكيا الغربية والشرقية الذين أرسلوا على فترات مختلفة إلى بريبة عبر طريق ديدي أغاتش ومن هناك إلى
.خانية حيث تم توطينهم في التكية المولوية
1923 مارس

Hanya'da bulunan Şarkî Trakyalılar
Doktor Said Bey oğlu İsmail Efendi
Ali oğlu Sezai Efendi
Ahmed oğlu İbrahim Efendi
Abdurrahman oğlu Ahmed
Selahaddin oğlu Şaban
Ramazan oğlu Hüseyin
Ahmed oğlu Hüseyin
Mustafa oğlu Ramazan
Şakir oğlu Mahmud
Mehmed oğlu Yusuf
Abdülkadir oğlu Kerim
Ali oğlu Süleyman

Edirne
Edirne
Edirne

Edirne Polis Memurlarından
"
"

Tekfurdağı
Tekfurdağı
Kırkkilise
Kırkkilise
Kırkkilise
Edirne
Edirne
İnöz

Garbî Trakyalı olup Dersaadet'e gitmek arzusunda bulunanlar:
Hasan oğlu Hüseyin Çavuş
Musa oğlu Bektaş
Hüseyin oğlu Mehmed
Feyzi oğlu Hüseyin
Salih oğlu Hüseyin
Hüseyin oğlu İsmail
Halil oğlu Hüseyin
Dilsiz oğlu Ahmed Ağa
Neferen 8

İskeçe
Dramalı
"
"
"
Sarışaban
Sarışaban
Gümülcineli

Ali Osman oğlu Hakkı
Hüseyin oğlu Nuri
Neferen 2

Bursa
Bursa
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Hanya’da Mevlevi Tekkesi’nde esir bulunan Müslümanlar adına Bursa eski polis
komiserlerinden Sirozlu Şerafeddin tarafından gönderilen ve kurtarılmalarını
talep eden mektubu
4 Mayıs 1923

The letter, which was sent by Serafeddin from Siroz – one of the police commissaries in Bursa –
on behalf of the Muslim prisoners of War in Maulawi Lodge in Hanya, and the request that they
should be saved.
4 May 1923

 رسالة باسم المسلمين األسرى في التكية المولوية في-  وهو من سيروس- توجيه مفوض شرطة سابق في بورصة شرف الدين
.خانية ومطالبته بإنقاذهم
1923  مايو4

Büyük Millet Meclisi'nin Alîcenâb Mümessiline.
Efendimiz,
Merbûtan takdîm kılınan cedvelde esâmileri muharrer yüz kırk beş şahıs el-yevm Hanya'da
Mevlevî Dergâhı’nda ikâmete me’mûr ve nevbetçi altında mahbûs olarak bulunuyoruz. Ekserîsi
merhamete şâyeste fakîr ve Yunan Ordusu’nda angarya vazîfesinde kullanılmak üzere cebren ve
kahren alınmış, diğerleri de hânesinden alınarak darb, işkence ve dürlü dürlü hakâretlere ma‘rûz
bırakıldıkdan sonra emvâli yağma etdirilmişdir. Hiç birisinin zerre mikdârı kabâhati olmadığı
ancak, Müslümân oldukları ve ba‘zılarının ticâret husûsunda [Taşkın, şımarık ve alçak] Rum milletinin fevkinde bulunduklarından doğrudan doğruya mahallerine gidilmek üzere sürgün edildiği
gün gibi âşikârdır.
Efendimiz
Muhabbet-i vataniyye ve dîniyye ile meşbû‘ olan biz Müslümanları hiçbir zâlim devlet ve
kuvvetin mahvedemeyeceğini şimdi takdîr edebilen [kahpe] düşman bu kere daha ziyâde [tazyîke] başlamışdır. Umûmumuzun emvâli, efrâd-ı âilesi düşman elinde ezilmekde olduğu hâlde sırf
vazîfe-i vataniyemizi îfâ etmek üzere [Büyük âlîcenâb kanadınıza] sığınarak selâmetimizi arzu
eder [ve pek muhterem sancağımıza] bir an evvel kavuşmamızı arzu ediyoruz. Kimsesiz yavrularımızı Cenâb-ı Hakk’ın vahdâniyyetine terketdik. Memleketlerimizde çekilen meşakkat, işkence,
darb, hakâret (…) ve yağma-gerlik aslâ muhabbet-i dîniye ve vataniyemize halel getirmemişdir.
Memleketimiz âdetâ harb sahası halini almışdır. Resmî zâbıtân-ı asker ve muhâcirîn-i mel‘ûneler
tarafından alenen yağma-gerlik el-ân kemâl-i germî ile devâm ediyor. Merhamet-i ilâhiyyeye sığınarak dehâlet eder ve istirhâmâtımızın kabulünu ağlayarak dileriz. Cümlece muhterem tanınan
ve cümleye güşâde bulunan merhamet ve adâlet kapılarının bizlere de güşâde bulunmasını arzu
eder ve altı yüz yetmiş dört senelik pek muhterem [hilâlimize] kavuşmamız için ne gibi fedâkarlık
lâzım ise icrâsını tekrâr istirhâm eyleriz efendimiz.
Fî 4 Mayıs sene [1]923 yevm-i Cum‘a

Umum Nâmına
Sâbık Bursa Vilayeti Polis Komiserlerinden
Sirozî Şerâfeddin
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Tekirdağ’daki hastanenin başhekimi ve Tekfurdağı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin başkanı olan
Dr. Adil’in hastanenin başka sağlık görevlilerine tahsis edilmesine dair şikâyeti.
19 Kasım 1923/19 Teşrîn-i sânî 1339

The complaint made by Dr. Adil, who was the physician in chief at the hospital in Tekirdag and
the President of the Red Crescent Society in Tekfurdagi, with regards to the allocation of the
hospital to other health officers.
19 November 1923/19 Teşrîn-i sânî 1339

 عادل بسبب تخصيص.شكوى مقدمة من كبير أطباء مستشفى تكيرداغ ورئيس جمعية الهالل األحمر في تكفور داغي د
.المستشفى لعاملي صحة آخرين
1339  تشرين الثاني19 / 1923  نوفمبر19

Telgrafnâme
Mahreci: Tekfurdağı
Numara: 1100
Gâyet Müsta‘celdir
İstanbul Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Heyet-i Umûmisi'ne
Buraya vürûd eden imdâd-ı sıhhiye heyeti vâli beyin emriyle memleketin yegâne hastahânesini İmdâd-ı Sıhhiye Heyeti’nin işgâline müsâ‘ade etmişdir. Cebren hastahânemizi işgâl etmek
istiyorlar. Yirmi beş yataklı olan müessesenin zâten memlekete gayr-ı kâfî ve hastagân ile dolu
bir vaz‘iyyetde ki en ağır hastalarımızı ve malzememizi meydanda bırakıp memleketin sıhhati ile
alâkadâr olan bu müessesenin kapatılması caiz midir? Bu husûsda insâniyetkârâne emr-i iş‘ârınıza intizârdayım.
Fî 19 Teşrîn-i sânî sene [1]339
Tekfurdağı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Reisi
ve Memleket Hastahânesi Sertabîbi Operatör Adil
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Muhtelit Komisyon’un Hilâl-i Ahmer’in Yunanistan’daki çalışmalarından övgüyle bahsettikleri,
Avrupa ve Amerika müesseselerine müracaat olunabileceğini hatta Cemiyet-i Akvam’ın
Hıfzıssıhha Şubesi’nden çeşitli ilaç ve malzeme istenebileceğini söyledikleri.
7 Aralık 1923

The report that the activities of Ottoman Red Crescent in Greece were praised by Composite
Population Exchange Commission and that applications can be made to European and
American organizations, moreover various medicine and materials can be requested from the
Sanitation Branch of the League of Nations.
7 December 1923

إثناء اللجنة المشتركة على فعاليات الهالل األحمر في اليونان وإعرابها عن إمكانية مراجعة مؤسسات في أوروبا وأمريكا وحتى
.)فرع "حفظ الصحة" لعصبة األمم لطلب األدوية والمستلزمات (الطبية
1923  ديسمبر7

Delegation
Du
Croissant-Rouge Turc
A la Commission Mixte de I'Echange
Des Populations
Atina 7 Kânûn-ı evvel [1]923
Devletlü efendim hazretleri,
Muhtelit Komisyon’un bî-taraf a‘zâları cem‘iyyet-i muhteremelerinin Yunanistan'daki
mesâ‘îsi sitâyiş ve takdîrle yâd etmekde ve Hilâl-i Ahmer'in mesâ‘î-i meşûre ve insâniyetperverânesi teshîl için Avrupa ve Amerika Müessesât-ı Hayriyesi’ne komisyon tarafından mürâca‘at
edilebileceğini ve meselâ Cem‘iyyet-i Akvâm’ın Hıfzı's-sıhha Şu‘besi’nden kinin ve sâir edviye
ve diğer müessesâtdan malzeme-i gıdâiyye taleb edilebileceğini ityân ve bu bâbdaki nokta-i nazarımı sordular. Kendilerine pek çok teşekkür ettim ve merkez-i umûmîlerinin mütâla‘asını ricâ
edeceğimi cevâben söyledim.
Avrupa ve Amerika Müessesât-ı Hayriyesi’nin mu‘âvenetini merkez-i umûmileri nâmına
olacakdır. Bu husûs hakkında mütâlama ve îzâhât-ı devletlerine intizâr etdiğimi arz ve bi'l-vesîle
takdîm-i ihtirâmât ederim efendim hazretleri.
Hilâl-i Ahmer Murahhası
Ömer Lütfü
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Delegation
Du
Croissant-Rouge Turc
A la Commission Mixte de I'Echange
Des Populations
Atina 7 Kânûn-ı evvel [1]923
Pek muhterem beyefendi hazretleri,
Komisyon mesâ‘îsine başlayalı bugün tamâm iki ay oluyor. Fakat çok yazık ki henüz sağlam esâslar bulamamışdır. Komisyon mevcûd bir mukâvelenâmeyi tatbîk ile mükellef ve vazîfesi
imzâ edilmiş karârları îfâ ve icrâ etmek olduğu hâlde ekseriyâ birçok lüzumsuz münâkaşât ile vakit geçiriyor. Evvelce de arz etmiş idim. Komisyon evvel emirde yerlerinden yurdlarından çıkarılmış halkın ıztırâbâtını tehvîn ve bunları mümkün olduğu kadar bir intizâm dâiresinde Türkiye'ye
nakletmek idi. Halbuki böyle başlanmadı. Mıntıka usûlü tercîh edildi. Bu usûlün sakâmetini Türk
Heyet-i Murahhasası şimdi anlayabilir. Bendeniz iki aydan beri mıntıka usûlünün tatbîki Garbî
Makedonya'da binlerce Türk’ü sefâlet ve açlığa mahkûm edeceğini dâimâ söyledim ve iddi‘a
etdim. Evvelce Garbî Makedonya Türklerinin vaz‘iyetleri çok perişan ve acıklı olduğu yazmış
idim. Bugün Selanik'de yerlerinden yurdlarından çıkarılmış 30 binden fazla Türk vardır. Bu vaz‘iyet karşısında Türk heyet-i murahhasası Ankara'ya yeni bir teklif yapdı. Bu da evvel emirde hânelerinden çıkarılmış Garbî Makedonyalılar’ın sevki ve nakli zarûretini îzâh etdi. Bu yeni teklîfe
nazaran Girid'den yalnız fukarâ ve muhtâcîn nakledilecek şahıslar gelecek seneye bırakılacakdır.

Kızılay Arşivi, No: 1297/201

299

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

102

300

Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar

Hilâl-i Ahmer azasından Ömer Lütfü Efendi’nin Muhtelit Mübadele Komisyonu’nun
Selanik’teki çalışmaları hakkındaki mektubu.
Tarihsiz

The letter written by Omer Lutfu Efendi, who was one of the delegates of Ottoman Red Crescent,
with regards to the activities of Composite Population Exchange Commission in Thessalonica.
Undated

.رسالة عمر لطفي أفندي أحد أعضاء الهالل األحمر حول فعاليات لجنة المبادلة المشتركة في سيالنيك

Sûret
Şifre
Sıhhiye Vekâletine
Kavala, Drama, Siroz ve Selanik seyâhatinden dün akşam avdet ettim. İslam ahâlî arasında
şimdiye kadar imrâz-ı sâriye müşâhede edilmemişdir. Yalnız Selanik'de münferid vekâyi‘ hâlinde
Rum mültecîlerin dizanteri ve hummâ-yı şibh-i tifo vardır. Anadolu ve Trakya'ya nakledilecek
Türk muhâcirlerinin evvel emirde tahaffuzhânelere sevki İ‘mâr Vekâleti'nin emri iktizâsından
olduğunu Selanik'de öğrendim. Muhâcirlerin tahaffuzhanelere sevki hem çok masraflı ve hem de
aylardan beri ıztırâb çeken bu bîçâreler için büyük yorgunluk olacakdır. Maksad bit imhâsı ise bir
def‘alık istihmâm ve tathîrin bunu te’mîn edemediği tecrübelerle sâbitdir.
Aşı yapılmak arzu edilirse Yunanistan'da irkâb iskelelerinde veyâhud vapurlarda yapmak
kabildir. Heyetlerimizde bir mikdâr aşı mevcûddur. Hatta emrâz-ı sâriye zuhûru hâlinde nakledilecek muhâcirin istihmâm ve tathîri için Selanik ve Kavala'da tertîbât alınmışdır. Yalnız Hilâl-i
Ahmer irkâb iskelelerinde dispanser, hastahâne ve (…) küşâdıyla esâsen programın hâricinde
sarf-ı mesâ‘îye mecbûr kaldığından emrâz-ı sâriye zuhûru hâlinde tathîrât için masârıfı Yunan
Hükûmetine âid olmak üzere hamâm ve etüv tahsîsi Muhtelit Komisyonca karâr verilmiş ise de
bu mümkün olamadığı hâlde vekâlet-i celîlelerinden ayrıca tahsîsât ricâ edileceğini arz ve muhâcirler arasında pek çok sıtmalı mevcûd ve zâyi‘âtı mûceb olduğundan buna karşı tertîbât alınmasına müsâ‘adelerini ricâ ve cevâbınıza intizâr ederim.
Kolera, vebâ, lekeli tifo gibi salgın zuhûrunda bi't-tabi‘ telgrafla arz-ı ma‘lûmât edeceğim.
Hilâl-i Ahmer azasından
Ömer Lütfü
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Deve Üzerinde Yaralı Nakli
Transferring injured ones on the camels
نقل الجرحى على ظهور الجمال

Hastane Gemileri ile İstanbul’a Getirilen Yaralıların Sirkeciden Hastanelere Nakli
Transferring injured people, who were brought to Istanbul via hospital ships, from Sirkeci to the Hospitals
نقل جرحى جُلبوا بسفن مستشفى إلى ميناء سيركجي في إسطنبول إلى المستشفيات

İtalyanlar tarafından Cagliari’de esir alınan Hilal-i Ahmer Sağlık Ekibinin Tunus’a Ulaşması
Arrival of the Red Crescent Medical Staff, who were held captive by İtalians in Cagliari, to Tunisia
أعضاء الوفد الطبي للهالل األحمر الذين أسرهم اإليطاليون في جاغلياري يصلون تونس

Hilal-i Ahmer Çadırında Çay İçen Yaralı Askerler
Injured Soldiers, drinking tea in Red Crescent Tent
جنود جرحى يحتسون الشاي في أحد خيم الهالل األحمر
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