
HİLAL İ AHMER VE TRABLUSGARP SAVAŞI 

Prof.  Dr. Seçil  AKGÜN*-  Murat  ULUĞTEKİN** 

İtalya'nın 28 Eylül 1911 'de Osmanlı İmparatorluğuna 24 saat 
süreli notasının ertesi günü İmparatorluğa savaş ilan etmesiyle baş-
layan Trablusgarp Savaşı, 18 Ekim 1912'de Quchy Antlaşması ile 
sonuçlandı. Osmanlı, bu savaştaki yenilgisi ile bir büyük darbe da-
ha yemiş, Kuzey Afrika'daki  son toprağı Trablusgarb'ı ve geçici 
olarak da Onikiada'yı İtalya'ya bırakmak zorunda kalmıştı. Oysa 
İmparatorlukta çözülmelerin başladığı andan beri Osmanlı yönetci-
leri ülkenin bütünlüğünü koruyabilmek için türlü olasılıklar, yenilik 
hareketlerli, akımlar peşinde koşmaktaydılar. Nitekim Trablusgarp 
Savaşından birkaç yıl önce, yönetim biçiminde değişikliğin, amaç-
lanan çözümü getirebileceği inancı ile bir kez daha meşruti yöneti-
me dönülmüştü. II. Meşrutiyet'le birlikte Kırım Savaşı bitiminde 
(1857) Avrupa ülkeleri arasında yer alması kabul edilen İmpaıator-
luk'ta bu kimliğe uygun düzenlemeler hızlandırılmıştı. 1908'den iti-
baren Osmanlı İmparatorluğu'nda düzenli bir faaliyete  geçirilen Hi-
lal-i Ahmer Cemiyeti de kuşkusuz değinilen yeni yapılanma istenci 
ile hareket kazanmıştı. Trablusgarp Savaşı bu kurumun amacına 
uygun ilk uygulamaları içermektedir. Kuruluşunda, Mecruhin  ve 
Zuefa-yı  Askeriye İmdad  Cemiyet-i  Osmaniyesi1  olarak anılan; II. 
Meşrutiyetin duyurulmasından sonra da yeniden işlerlik kazandırı-
lan; Hilal-i Ahmer Cemiyeti adı verilen günümüz Kızılay'ının Trab-
lusgarp Savaşı sırasındaki faaliyetleri  bize yalnız bu kurumun işlev 
ve yararlarını değil, savaş boyunca Osmanlı İmparatorluğunun Hi-
lal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer Cemiyetleri kanalıyla dost-düşman 
Avrupa ülkeleriyle kurduğu apolitik köprüleri açıklamak bakımın-
dan da ilginçtir. 

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı. 
** Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi. 
1. 1877 yılında cemiyetin kuruluşu için, Osmanlı Hilali Ahmer Mecmuası, No 1,15 

Eylül 1337 (1921)'de bu isim kullanılmıştır. 
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1859'da İtalya ve Fransa'nın Avsturya'ya karşı kazandığı Solfe-
rino Savaşı'ndan sonra, 1863 yılında, Avrupa'da savaş ve barış za-
manında insanlararası yardımlaşma kurumu olarak kurulan Kızıl-
haç Kurumu din-ırk-milliyet farkı  gözetmeksizin gereksinmesi 
olanlara yardım amacını taşımaktaydı. Kızıl Haç'ın 1863'te Cenev-
re'de toplanan ilk uluslararası kongresine Osmanlı İmparatorluğu 
da çağırılmış, ancak İmparatorluk, değinilen toplantıda oluşturulan 
Cenevre kararlarını ancak 5 Temmuz 1865'te imzalamıştı2. Osman-
lı İmparatorluğu'nun en bunalımlı dönemi olan bu tarihi izleyen yıl-
larda kurumun pek de yoğun olamayan faaliyetleri  konumuz dışı 
kalmaktadır. Bu bağlamda, araştırmamızda kurumun "ihyaen tesis" 
edildiği 1911 gelişmelerine kısaca değinip savaş yıllarındaki faali-
yetlerini yansıtmaya çalışacağız. 

Kurumun 1911 yılında yeniden yapılanması, bir bakıma İkinci 
Meşrutiyet'le birlikte Osmanlı İmparatorluğuna getirilmek istenen 
batılılaşma ve yenileşme atılımlarını da yansıtmaktadır. Şöyle ki, 
İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı İmparatorluğunda ilk kez 
kadını-erkeği ile bütüncül bir toplum olma yoluna gidildiği görül-
mektedir. Nitekim Hilal-i Ahmer Cemiyetinin yeniden faaliyete  ge-
çirilmesinde devlet üst kademelerini işgal edenlerin; aynı zamanda 
bu kimselerin eşlerinin de rol sahibi oldukları gözlenmektedir. Bu 
dönemde Hilal-i Ahmer Cemiyeti üyelerinden Dr. Besim Ömer'in 
atılımıyla kısa zamanda Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar Merkezi 
kurulmuştur (21 Nisan 1911). Padişahın başkadın efendisinin  fahri, 
Harbiye Nazın Mahmut Muhtar Paşanın eşi Nimet Hanım'ın da fii-
li başkanlığını yaptığı kadınlar kolunun kurucu üyelerini de üst ka-
demedeki devlet yetkililerinin eşleri oluşturmuştur. (Bu hanımlann 
isimleri ekler bölümündedir Ek: 1) 

Bu dönemde Türk kadınları, sosyal faaliyetlere  alışkın yabancı 
kadınlarla elele faaliyet  göstermeye başladılar. Hatta yer yer Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti kadın şubeleri de açılmaya başlandı. Hastanelerde 
Türk kadınlannın da katıldığı kadın faaliyetlerine  rastlanır olmuştu. 
Aşağıdaki belge bize ilginç bir örnek oluşturmaktadır3: 

Belge 1: 
Harbiye Nezareti 
Sıhhiye Dairesi 
Şube II 

2. Osmanlı Hilal-i Ahmer Mecmuası (OHAM) No. 1, s. 17, Ahmet Midhat Efendi, 
Hilal-i Ahmer. 

3. Kızılay Arşivi Klasör 211 (Belge 1). 
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Mecruhin-i guzata mahsus Saray-ı Humayun Hastahanesinin küşadından beri 
hüsn-i hizmet etmekte olan hanım ve madamların listesidir. 
Hilal-i Ahmer Kadınlar Şubesi aza'yı müessisinden ser tabib-i hazret-i şehr-yari 
Hayri Bey'in haremi hanım. 
Hilal-i Ahmer Kadınlar Şubesi azayı müessisinden Yusuf  Razi Beyefendi'nin  ha-
remi hanım. 
Mabeyn-i hümayun-ı cenab-ı mülükâne ettıbbasından Taytas Efendi'nin  haremi 
hanım. 
Mabeyn-i humayun-ı cenab-ı mülükâne ettibasından Olabyos Efendi'nin  haremi 
hanım. 
Geceli gündüzlü gerek tımar ve gerekse hususat-ı saire-i sıhhiyede bulunanlar: 
Madmazel -- Brendizi -- Devleti Aliyye tebasından 
Madam Galye 
Madmazel Azemar Fransız Salib-i Ahmer Ittihad-ı İnas 
Madmazel Poeş Cemiyetinden Fransız Sefiresi  Madam Bompaı 
Madam Efune  cenapları tarafından  tavsiye olunmuştur 
Madmazel Leman 
Gündüzleri hüsn-i hizmet etmekte bulunanlar 
Madmazel Gozenberg-Devlet-i Aliyye tebasından 
Madmazel Lily Donzafet  Avusturya tebasından 
Madmazel Margrit Rozantal 

1328(1912) 

Kurumun yapılanması için gerekli atılımlar, ilk kurumdan sağ 
kalanlar ve yeni yeni bu kurumla ilgilenmeye başlayanlar tarafın-
dan yürütülürken, doğal olarak kurumun maddi gereksinmeleri de 
ön plana çıkmıştı. Ekonomik çöküntüdeki İmparatorluk'ta kuruma 
gelir sağlamak en önde gelen zorunluluk ancak çok da büyük bir 
sorundu. Bu bağlamda, kurum adına türlü olanaklar değerlendiril-
meye başlandı. 

Bu noktada dönemin Dışişleri Bakanı Rıfat  Paşanın eşi tarafın-
dan bir eşya sergisi açılarak 80.000 frank  toplanmıştı. Bu miktar, 
eski Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden kalmış para ile birleştirilince ye-
ni Hilal-i Ahmer Cemiyetine sermaye oluşturmak üzere 400.000 
frank  gibi önemli bir miktar ortaya çıktı4. 

Öteyandan, bakımsız ve ilgisiz kalmış sağlık malzemesi de ku-
rumun işlerliğiyle yeniden önem kazanmış, Harbiye Nezareti, Hi-

4. OHAMa. 17-19. 
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lal-i Ahmer Cemiyetinin, bozulmakta olan malzemelerin bakım ve 
onarımı gerektiğine ilişkin başvurusu üzerine bu konuya el atmıştı3. 

Belge 2: 
Harbiye Nezaret 
Tahrirat Dairesi 
Tahrirat Kalemi 

3471 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyasetine 

Hulasa: 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
deposundan mevcut etüvün 
muayenesi için bir makinist 
gönderileceğine dair 

Hal-i seferide  mecruhin ve hastagân-ı askeriyenin tedavisi maksadıyla müteşek-
kil Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Tophane ittisalinde Kılınç Ali Paşa türbesi karşı-
sında vaki merkez-i umumisi deposunda mevcut üç adet etüvün harab olmaması 
için arasıra muayenesine lüzum olduğu cemiyyet-i mezkûre azasından Mir-liva 
Nazif  Paşa tarafından  ifade  ve imalat-ı Harbiyye Müdüriyetinde müstahdem ma-
kinistlerden birinin ayda bir kerre mezkûr etüvlerin muayenesi için memur edil-
mesi rica edilmiş ve cemiyet-i mezkûre hakkında izhar edilecek teslihat Ordu-yu 
Humayuna aid bulunmuş olmasına mebni müracaat-ı vakıanın tervici muvaffık-ı 
hal ve maksat görülmüş olduğundan ol veçhile ifa-yı  icab İmalat-ı Harbiye Mü-
dürüyetine bildirilmiştir. 
27 Muharrem 330 ve 5 Kânun-ı sani 1327 (18 Ocak 1912) 
Harbiye Nazın Mahmut Şevket 
Bu babda İmalat-ı Harbiye müdirine arz-ı malumatla hemen bir memurun gönde-
rilmesinin taleb edilmesi hususu kitabete 8 Kânun-ı sani 327 (21 Ocak 1912). 

Parasal olanak sağlamak kadar bir tüzük hazırlamak da Kuru-
mun çok önemli bir adımıydı. Dolayısiyle yeni bir tüzük de oluştu-
rulunca Kurum, 20 Nisan 1911'de ilk genel toplantısını açabildi. 
Dönemin sadrazamı Hakkı Paşa'nın söz konusu toplantıya başkan-
lık etmesi, dahası, Padişah Sultan Reşat'ın Kurumun koruyucu baş-
kanlığım, Veliahtın da fahri  başkanlığını üstlenmeleri, hatta Veliah-
tın kendi emlakından birini genel merkez olarak ayırması, Kuruma 
verilen önemin göstergeleridir. 

İşte bu gelişmeler sırasında Trablusgarp Savaşı patlak verdi-
ğinde Kurum, savaş madurlanna gerekli yardımı verebilecek konu-

5. Kız. Arş. Kİ. 211 (Belge 2) Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
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ma henüz erişmemiş olmakla birlikte, en azından bunları kısa za-
manda örgütleyebilmek durumuna gelmiş, kuruluşunu tamamlamış-
tı. 

Bilindiği gibi Trablusgarp Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun 
en zayıf  zamanında ve büyük olanaksızlıklar içinde girdiği, yalnız 
bırakıldığı, geçit engellemeleriyle karşılaştığı bir savaştı. Ülke iç ve 
dış sorunlar, politik çekişmelerin yanı sıra, birdenbire savaş sıkıntı-
larıyla da yüz yüze geldi. Yönetim, cepheye asker-cephane, araç-
gereç şevki gibi savaş masrafları  yanı sıra, cephedeki askerlerin her 
türlü bakımı, hasta ve yaralılara ilk yardım ve onların tedavisi gibi 
olağanüstü sorunları da göğüslemek zorunda kalmıştı. Yeni örgüt-
lenmekte olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin hiçbir yeterli birikimi 
yoktu. Hilal-ı Ahmer Hastahaneleri henüz düzenlenmemişti. Araç-
gereç yoktu. Eldeki sermaye ise on beş bin lirayı geçmiyordu6. An-
cak durum, ivedi faaliyet  gerektirmekteydi. Üstelik savaş öncesi or-
dunun sağlık olanakları, sıhhi malzeme gereksinmeleri de destek-
lenmemişti. Bu olumsuz başlangıca ordunun Bingazi'den Trablus 
içlerine hızla çekilmeleri ve bu sırada binlerce bedevinin çekilmek-
te olan güçlere katılmaları da eklenince, sorunlar çoğalmıştı. Üste-
lik Trablusgarp'taki ordu sıhhiye heyeti de bütün hastahane araç-
gereçlerini ve ilaçlarını sahil kentlerinde bırakarak ordu ile birlikte 
içlere çekilmişti. Bu çekilme sırasında kimi askeri doktorlar İtal-
yanlarca tutsak alınmıştı7. Hilal-ı Ahmer Cemiyeti nesnel gücünün 
yetersizliğine karşın Trablus'taki Türk ordusunun sağlık gereksin-
melerine yardıma koşmakta gecikmedi. On beş gün içinde İstanbul 
maliyesinden borçlanarak, ayrıca, dünya ülkelerine yardım seslenişi 
üzerine, İmparatorluğun çeşitli yöreleri başta gelmek üzere, Mı-
sır'dan, Hindistan'dan, Bosna'dan, Güney Afrika  Müslümanlarından 
Cemiyete akmaya başlayan bağışlarla da destek görerek duruma el 
uzatabilecek konuma geldi8. 

Savaş yaralıları ve esirlerinin düşman görülmemesi, tarafsız  sa-
yılmaları, bu kimselere yardım ve hizmetin insanlık borcu olduğu, 
başlangıçta değindiğimiz Cenevre Konferansında  uluslararası bo-
yutlarda kabul edilmişti. Bu bağlamda Hilal-ı Ahmer yine Cenev-
re'de alınan kararlar gereği, savaş zamanında bütün hastahane ve 
sağlık merkezleri, sağlık hizmetlilerinin tarafsız  tanınması, sağlık 

6. Salnamesi, İst. (1329-1331) s. 95. 
7. Türkiye Kızılay Derneği, 73 Yıllık Hayatı, 1877-1949 Ank. 1950, s. 20. 
8. Salname, s. 95. 
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kurumunun belirtisi olan bayrağı taşıyan herkesin ve her yerin sal-
dırıdan uzak kalacağına ilişkin kararlan da dikkate alarak9 bilfiil 
Trablusgarb'a yardım ve sağlık faaliyeti  başlatmaya karar verdi. 

Kurumun amacı kısa zamanda iyi anlaşılmış olmalı ki devletin 
üst kademe yetkilileri de bağışlannın yanı sıra nesnel ve tinsel kat-
kılanyla Hilal-i Ahmer'in Trablusgarb'a uzatmaya çalıştığı yardım 
elini desteklemeye başladılar. Örneğin, dönemin Harbiye Nazın 
Mahmut Şevket Paşa konuyla bizzat ilgilenmiş hatta Trablusgarb'a 
giden ilk heyetin para sıkıntısı çektiğini de dikkate almıştı. Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti'ne yazarak toplanmış bağışlann Osmanlı Bankası 
aracılığıyla kuruma teslim edilebileceğini bildirmişti10: 

Belge 3: 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 
494 
Hilal-i Ahmer Merkezi umumisi Riyaset-i Valâsına 
Saadetlu Efendim 
Hilal-i Ahmer için toplanan ianata mahsuben bu kerre yirmi bin Osmanlı lirası-
nın Bank-ı Osmani marifetiyle  heyet-i aliyyelerine teslimi Maliye Nezareti Celi-
lesine ba-tezkire işar edilmiş olmağla meblağ-ı mezkûrun ahzıyla makbuzun irsa-
li ve bir de heyet-i aliyyelerince tertib ve Trablusgarb'a izam buyurulmuş olan 
birinci heyetin para hususunda bazı mertebe müzayakada bulunduğu istihbar 
edildiğinden bu cihetin de nazar-ı dikkate alınması mütemennadır. 

12 Kânun-ı evvel 327 (25 Aralık 1911) 
Harbiye Nazın Mahmut Şevket 
Akçenin alınması ve makbuzunun verilmesi hususunun muhasebeye ve bu babda 
tahrirat yazılması kitabete 

14 Kânun-ı evvel 327 (27 Aralık 1911). 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, gelen yardımlarla savaş bölgesine 
sağlık ekipleri gönderme olanağına da kavuşmuştu. Böylece ilki 
Trablusgarp, daha sonrakiler de Homs ve Bingazi'ye olmak üzere 
Kuzey Afrika'ya  üç sağlık ekibi gönderildi11. Bu yararlı girişim uy-

9. Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık.... s. 7. 
10. Kız. Arş. Kla. 211 (Belge 3). 
11. Salname s. 96. 
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gulamaya konulurken, Bakanlar kurulu da bir yandan Hilal-i Ah-
mer Cemiyeti'ne gelen bağış ve yardımların tamamını bankada blo-
ke edip Kuruma belli miktar verilmesini kararlaştırdı. Blu durum 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanlığına Daire-i Sadaretten Sadrazam 
namına Maliye Müsteşarı imzalı bir yazı ile 18 Aralık'ta duyurul-
du12: 

"Hilal-i Ahmer Cemiyeti namına tesyan ve mecruhin ve harp 
ianesi v.s. namıyla verilmekte ve gönderilmekte olan ianenin doğ-
rudan doğruya hazine-i maliyeye irsal ve tevdii ile hazine-i müşarü-
nileyhçe bir hesab-ı mahsusa geçirilerek Osmanlı Bankası nda hıfzı 
ve icab ettikçe lüzumu kadar meblağın Hazinece Bankadan tediye 
ettirilmesi hususunun usul ittihazı Meclis-i Vükelaca kararlaştırıla-
rak..." 

Bu durum büyük bir olasılıkla tam anlamıyla bomboş olan dev-
let hazinesine bir destek sağlamak amacıyla gerçekleşmişti. Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti'ne gelen bağışlar gitgide çoğalıyor, yapılan yar-
dımlar Osmanlı sınırlarını aşıyordu. Hele savaş bölgesine bağışlar 
iyice artmıştı. Üstelik, bağış sahiplerinin bir kısmı, yaptıklarını ga-
yet doğal görüyor, bağışı bir din görevi kutsallığında yorumluyor-
lardı. Hilal-i Ahmer Cemiyetinin yapılan bağışlar karşılığı teşekkür 
mesajlan iletmesini bile anlamsız buluyorlardı. Nitekim Trablus sı-
nırında Sfaks  kentinin yerli halkının Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne il-
kin 500 sonra buna ek 6500 franklık  bağışı üzerine Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti'ningönderdiği teşekkür mesajına gelen yanıtta: "Dinen va-
cip bir şeyi yaptığımız zaman yapana teşekkür olunmaz. Nasıl ki 
bir insan namazını kıldığı zaman ona teşekkür olunur mu!" deniyor, 
her Müslümanın vatan uğrunda aziz canını ve bütün malını feda  et-
meye hazır olduğu vurgulanıyordu13. 

Öteyandan, Hilal-i Ahmer'in bağışlara teşekkür ve alındı mak-
buzları göndermekte gösterdiği özene karşın yapılan bağışlara te-
şekkürü bile gereksiz görenler olduğu gibi, yurt içinde olduğu gibi 
yurt dışından da ısrarla makbuz isteyenler de bulunabiliyordu. Bu 
isteklere de Viyana, Hindistan ve Amerika'dan birer örnek vermek-
le yetineceğiz14: 

12. Kız. Arş. Kİ. 191. 
13.İbid. 
14. tbid. Kİ. 166 (Belge 4-a, b, c). 
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Belge 4 (a): 
Maliye Nezareti 
Vezne-i Umumi Müdüriyeti Kalemi 
944 Umumi 
40 hususi 

Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi 
Riyaset-i ulâsına 

Viyana'da büyük fabrikatörlerden  Mösyö Vilhelm Kesbil tarafından  Trablus-
garp'ta mecruh olan asakir-i Osmaniye ianesi olarak gönderilen yüz kırk kronluk 
bir kıta çek mukabili olan dörtyüz seksen altı kuruş on iki para bit -tahsil emane-
ten irad kayd olunmuş ve meblağ-ı mezkûrun cemiyet-i aliyyelerine tesviye ve 
itası tensib kılınmış olduğundan salifüz-zikr  dört yüz seksen altı kuruş on iki pa-
ra için bir kıta makbuz ilm ü haberinin tanzim ve israsi ricasıyla arz-ı ihtiram 
olunur efendim. 
fi  26 cumadel-ula 330 fi  30 Nisan 328 (13 Mayıs 1912) 
Maliye Nazın Namına 
Vezne-i Umumi Müdiri (imza) 

Belge 4 (b): 
Bab-ı Ali 
Nezaret-i Umur-i Harciye 
Muhasebe Şubesi 
Aded-i Umumi: 113 Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
Adet-i hususi: 113 Müfettiş-i  Umumiliğine 

Kolombo şehbenderinin Hilal-i Ahmer ianesi olarak şehr-i mezkûr Hilal-i Ahmer 
şubesi tarafından  toplanılan dört yüz altmış altı İngiliz lirası ve yedi şilini havi 
bir kıta çek ve ianeye iştirak edenlerin esamisini müşir gazete cetveli Bombay 
baş şehbenderliğinden 73/18 numrolu 1/18 Mayıs 912 tarihli tahriratıyla vürud 
eylemiş ve mezkûr çek ve cetvel leffen  takdim kılınmış olmağla makbuzlannm 
Bombay baş şehbenderliğine irsal ve müdüriyet-i senaverice de beyan-ı malumat 
buyurulması ricasıyla arz-ı ihtiram olunur efendim. 
fi  10 Mayıs 328 (23 Mayıs 1912) 
Muhasebe Müdiri (imza) 

Akçenin kabzı makbuzun itası veznedarlığa fi  15 Mayıs 328. 

Belge 4 (c): 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Aliyyesi - İstanbul 

Sayın Baylar, 1912 yılı Şubat ayında Trablusgarp Kampanyasına bağış olarak 
göndermek şerefine  nail olduğum 25 frankın  elinize geçip geçmediğine ilişkin 
henüz bir haber, mektup veya makbuz alabilmiş değilim. 

Oda 502 
140 Nasau Sokağı 
New York 
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Meblağın büyük bir önem ifade  etmesinden ziyade makbuzunuzun henüz tarafı-
ma erişmediğini bilmenizin doğal hakkınız olduğunu düşünerek size yazıyorum. 
Buradaki Türkiye Konsolosu Cemiyetinize katkım dolayısiyle ömür boyu Kuru-
munuza üyelik kazandığımı söylemektedir. Bu doğru mudur? Saygılarımla 

Dr. Frits v. Holm 

Savaşın yarattığı sıkıntılar, yol açtığı yoksulluklar ve yaraların 
bir kısmını olsun sarabilmek amacıyla insanlığın yüce duygularının 
konuştuğu yerlerde bile, ne yazık ki kötüye kullanmalar her zaman 
görülmüştür. İşte bu aşamada Hilal-i Ahmer art niyetlere karşı ön-
lem almaya çalışmıştı. Nitekim Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanlı-
ğından İstanbul Polis Müdürlüğüne bu konuda aşağıdaki duyuru 
yapılmıştı15: 

"Polis Müdüriyeti Umumiyesi Canib-i Behiyesine: 30 Kanun-
sani1328 

23 Kânun-ı Sani 328 tarihli ve 1644 No.lu Tezkireyle zeyldir: 

Türkçe ve Fransızca "Mecruhin-i Osmaniye Muavenet Perver 
Salib-i Ahmer Cemiyet-i Hayriyesi" ibaresi yazılmış birtakım kart-
larda hiçbir sıfat  ve salahiyete malik olmayan eşhasın ianat dere et-
mekte oldukları istihbar kılınmış ve bu kartlardan bir adedi gönde-
rilerek husus-i mezkûra nazar-ı dikkat-i behiyeleri celb olunmuş 
idi. Ahiren aynı eşhasın Fransızca E.V. Mevrokordato namına kart-
vizitlerle erbab-ı hamiyyete müracaata başladıkları haber verilerek 
kartlardan bir nüsha da tevdi edildiğinden Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
idaresince Cemiyet-i müessislerinden ve ayandan Mevrokordato 
Beyefendi'ye  müracaat olundu. Alman cevapta mezkûr kartvizitle-
rin Mevrokordato ailesi erkânından hiçbir kimseyle münasebeti bu-
lunmadığı ve bir sahtekârlık eseri olduğu beyanıyla mütecennileri 
hakkında tatbikat-ı kanuniyede bulunulması rica edilmiştir. İşbu 
kartlardan bir adedi merbuten işar kılınmağla tahkikat-ı mukteziye-
ye ifa  ve su-i istimalata meydan kalmamak üzere tedabir-i muktezi-
yeye ittihazı hakkında bezl-i himmet buyurulması mütemennadır. 
Ol bapta..." 

Hatta yukandaki duyurunun gazetelerde yapılması da düşünül-
müştü16. 

15. tbid. 191. 
16.tbid. 



26 SEÇİL AKGÜN - MURAT ULUĞTEKİN 

Ayrıca savaş bölgesine gönderilmek istenen sağlık ekibinin 
Tunus'tan geçici için Fransız Hükümeti'nden izin alınmasında yine 
devlet rol oynamış ve durum Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanlığına 
Harbiye Nazın tarafından  bildirilmişti17. 

Belge 5: 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 
465 

Gayet müstaceldir 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyet-i Merkeziyesi Riyaset-i Aliyyesine 

Saadetlu Efendim 
Nezaret-i senaverice Trablusgarp mıntıkasına Uç tabip ve mikdar-ı kâfi  hastaba-
kıcıdan mürekkep bir heyet-i sıhhiyye izam edilmek üzere ihzaratda bulunulmak-
tadır. Heyet-i mezkûrenin Tunus'tan müruru için Fransa Hükümetinin müsaadesi 
istihsal edilmiştir. Heyet-i mezkûrenin suret-i seyahatinde ve bu babda mukteziy-
yül-icra bazı muamelata dair görüşülmek ve muavenet-i lazıma ifa  edilmek üzere 
heyeti aliyyelerince münasip bir zatın şehr-i halin on ikinci pazartesi günü kab-
lez-zeval saat onda Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye Dairesi Üçüncü Şubesine 
izam buyurulması mütemennadır. 

Harbiye Nazın Mahmut Şevket 

(tarihsiz) 

Hilal-i Ahmer Genel Merkezinin 7 Ekim 1327 (1911) toplantı-
sında alınan karara göre18 yaralı, hasta, asker ve halkın sağlık ge-
reksinmelerinde yardımcı olmak üzere savaş bölgesine sağlık ekip-
leri gönderilmesi kararlaştınlmıştır. Bu karann alınmasını izleyen 
aylarda merkezleri Trablusgarp, Homs ve Bingazi de olmak üzere 
savaş bölgelerine üç Hilal-i Ahmer sağlık ekibi gönderilmiştir. 
Trablusgarb'a gönderilen ilk sağlık ekibi Tıp Fakültesi öğretim üye-
lerinden, aynı zamanda Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumi 
üyesi Dr. Kerim Sebati Bey'in başkanlığında 6 doktor, bir eczacı 15 
hastabakıcıyla bir de muhasebeciden oluşmuştu. Bu ekip Marsilya 
yoluyla Aziziye'ye doğru yola çıktı. Heyete 5000 lira tahsis edil-
mişti19. Osmanlı İmparatorluğu, 26-29 Ekim 1863 tarihindeki Ce-

17. Kız. Arş. Kİ. 211 (Belge 5). 
18. Salname s. 95. 
19.İbid. 



HLAL MER VE TRABLUSGARP SAVAI 27 

nevre Uluslararası Konferansına  katılmış bir ülke, Osmanlı Hilal-i 
Ahmeri de 22 Ağustos 1865'te Cenevre sözleşmesini imzalamış bir 
kurumdu20. Dr. Kerim Sebati Bey, bu bağlantıya dayanarak ve kuş-
kusuz, Osmanlı devletinin destekleyici tutumuna da güvenerek 
Fransız Salib-i Ahmerinden yardım sağlayabileceği düşüncesiyle 
heyetten ayrılarak Paris'e gitti. Değinilen Cenevre Konferansı  ka-
rarlarının ilk maddesi "Her memlekette bir komite bulunduracak ve 
bunun vazifesi,  harp halinde ve ihtiyaç hasıl olursa ordu sılıhi ser-
vislerine iktidarında bulunan her vasıta ile yardım" öngörmektey-
di21. İşte bu madde gereği Dr. Kerim Sebati Bey o tarihte Paris'te 
bulunan Hilal-i Ahmer Cemiyeti İkinci Başkanı Besim Ömer Paşa 
ile Kasım İzettin ve Akil Muhtar Beylerin de yardımlarıyla Fransız 
Hükümetinden Türk Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin tıp aletleri, çadır, 
teskere (sedye) konserve gibi noksanlarını tamamladı. Yaklaşık 200 
koli ile Marsilya'daki arkadaşlanna katılarak birlikte Transatlantik 
vapuru ile Tunus'a geçti. Heyet üyeleriyle buluşulup 2 Kasım'da 
Sfaksa  geçildi. Orada Sfaks  Ahali Cemiyetinden Ramazan ve Tev-
fık  El-Şerefı  Beylerle Ali Başhemba Bey ve refikasının  gerek ima-
lat gerek gönderme aşamasındaki yardımlarıyla 8'er yataklı 13 ça-
dır imal edildi. Daha sonra ekip Aziziye'de buluştu22. 

Öteyandan cepheye giden ve gidecek olan ekiplerin savaş kar-
gaşası içindeki Arap topraklarında yol alma ve nakliye sorunlarına 
da devlet yardımcı olmak amacıyla el attı. Örneğin, Homs'a gide-
cek olan ekibin sının geçeceği yer olan Sfaks'da  gerek yol gösteri-
ciler, gerekse nakliye vasıtalanyla karşılanmalan sağlanmış ve bu 
durum Hilal-i Ahmer Cemiyetine bildirilmişti23: 

Belge 6: 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 
498 Mahremdir 
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine 
Saadetlü Efendim 
9 Kânun-ı evvel 327 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevabıdır. 

20. Kızılay ve Kızılayın Milletlerarası Kaynaklan, Ank. 1964 s. 
21. Ibid. 
22. Salname s. 97. 
23. Kız. Arş. Kİ. 211 (Belge 6). 
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Homs için tertib edilecek Hilal-i Ahmer Heyetinin Marsilya'ya geçecekleri nok-
tayı bit-tayin nokta-i mezkûrede kendilerine yolu gösterecek adamlarla vesait-i 
nakliye bulundurması için muktezi olmağla heyet-i mezkûreye o yolda talimat 
itası mütemennadır. Ol babda emr ü irade efendim  hazretlerinindir. 
3 Muharrem 330 ve 12 Kanun-ı evvel 327 (25 Aralık) 
Harbiye Nazın Mahmut Şevket 

Heyetlerin ilk işi cepheye yakın yerlerde seyyar hastaneler ve 
acil yardım ekipleri kurmak oluyordu. İlk heyet ordu kumandanının 
uygun gördüğü Aziziye'de ilk Hilal-i Ahmer hastanesini kurdu. Dü-
zenli bir yapı olan okul binasında kurulan 160 yataklı bu hastane 
kapılarını yaralı ve hastalara açtı. Zaten Osmanlı Hilal-ı Ahmer Ce-
miyeti heyeti geldiğinde Aziziye'de ki kıtaat nezdinde altı askeri 
doktorla Paris'ten gönüllü olarak gelmiş beş doktor daha vardı (bu 
doktorlardan Yüzbaşı Şerif  Bey 6 ay sonra tifodan  ölmüştü)24. Has-
tanenin kadrosu; Reis Kerim Sabati Bey, Dr. Lütfü,  İsmail, Abdüs-
selam, Ziya, Ali Saib Beyler; Eczacı Subhi Bey, Muhasebeci Subhi 
Bey, dört hastabakıcı, ayrıca bölgeden sağlanan ek hastabakıcılar 
ve hademelerden oluşmuştu. Ancak Kerim Sebati Bey'in Trab-
lus'taki sağlık heyetinin durumunu anlatan raporda da belirttiği gibi 
araç-gereç bakımından yetersizlik doruktaydı: Alet edavat ve tedavi 
malzemesinin bütünüyle tükendiğini yazan Kerim Bey, ameliyat 
yapacak alet de olmadığını, hatta kangren olmuş ayakları kesmek 
için adi bir testere bile bulamadıklarını, Hilal-i Ahmer gelişiyleise 
fevkalade  bir tesis  kurulduğunu yazmıştı 2 5 . 

Aziziye Hastanesinde iki günde 300'e yakın yaralı bakıldı ve 
bazı ameliyatlar yapıldı. Yaralı askerler köylere taşıtıldı. Hatta Hi-
lal-i Ahmer burada yeni bir görev de oluşturdu, bu, doktoru olan 
bazı kaza merkezlerine alet-araç-gereçler göndermek, yaralıları 
hastanelere nakletmek için Araplardan kurulu teskereci  (sedeyci) 
adıyla anılan sağlık kollarıydı. Kendilerinden çok yararlanılan bu 
hizmetlilere Hilal-i Ahmer Cemiyeti ayda 10 frank,  savaş günleri 
için de ek olarak 2 frank  ücret ödeyecekti26. Bu hizmetin destekle-
nebilmesi için yetenekli görülen kimselerden 96 er seçilerek, bu 
kimselere ücret verilip yemek gereksinmeleri karşılandıktan sonra 
pratik bilgi verilmek üzere kurslara gönderildiler. Her biri 8 teskere 
(sedye) ve 32 teskereci, birer doktor ve hastabakıcıdan oluşan 3 ay-

24. Salname s. 97. 
25. İbid. 98. 
26. OHAMNo. 1, s. 16-20. 
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n kol haline getirildiler27. Böylece savaş alanı ile bakım merkezleri 
arasında daha çabuk ve yeterli tedavi olanağına kavuşuldu. 

Trablasgarp Savaşı İtalya'nın umduğu gibi çarçabuk sonuçla-
nan bir savaş olmadı. Türkler zaman zaman İtalyanların türlü türlü 
vaadlerle kandırdığı yerli halkla da çarpışmak zorunda kaldıkları bu 
savaşı, her türlü olanaksızlıklar ve engellemelere karşın kahraman-
ca sürdürdüler. Ancak, bütün savaş gereksinmelerindeki yetersiz-
likler gibi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin de savaş başında cepheye 
uzattığı yardım eli, çok geçmeden yetersiz kaldı. Özellikle kışın 
gelmesiyle başlayan grip salgını ve yerel halktan çok, Türklerle ec-
nebiler arasında yaygınlaşıveren tifo  da başgösterince yetersizlik 
iyice belirginleşti. Bu aşamada iki güçlü yardım derneğinin taşıdığı, 
insanlığa yardım kavramı, bir kez daha kendini gösterdi. Özellikle 
tifonun  çok yaygın olduğu Giryan'da Hilal-i Ahmer'in yanısıra Al-
man ve ingiliz Sabil-i Ahmer ekipleri de büyük özveriyle hasta ve 
yaralılara yardımcı olmaya çalıştılar. 

Zaten Hilal-i Ahmer şubesi bulunan Müslüman bölgelerinden; 
başlangıçtan beri, sağlık heyetlerinden çadıra, hastaneye; ilaçtan 
sedyeye kadar uzanan yardımlar gelmekteydi. Nitekim İngiltere'den 
yine savaş başlangıcından beri de Trablusgarb'a yardım gelmektey-
di. Daha 24 Kasım 1327'de Hilal-i Ahmer Londra Şubesi, savaş 
bölgesine bir sağlık heyeti göndermişti28. 

Londra'da kurulu Hilal-i Ahmer şubesi eliyle İngiltere Müslü-
man topluluklarından yardım süregelirken gönderilen sağlık malze-
mesi ve personelinin güvenlik içinde ve İtalya tarafından  düşmanca 
bir saldın ile karşılaşmaksızın Trablusgarb'a varabilmesi büyük bir 
sorun oluşturuyordu. Bu yönde Londra'daki Türk Elçiliği tarafın-
dan Osmanlı Hariciye Nezareti'nin Cenevre Sözleşmesi'ni ve içeri-
ğini hatırlatarak yol güvencesi sağlayacak girişimlerde bulunması 
istenmişti. 1912 Şubat'ında gerekli girişimler yapıldıktan sonra, İn-
giltere'den yola çıkanlan yardım, savaş bölgesine ulaşabilmişti29. 

Belge 7 (a): 
Bab-ı Ali Hariciye Nezareti 
Umur-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumisi 

27. Salname s. 100. 
28. Kız. Arş. Kİ. 07/591. 
29. İbid. (Belge 7 a,b) 
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Devair ve Vilayet Kalemi 
Gayet Müstaceldir 

Hulasa: Londra'dan Trablusgarb'a 
gidecek Hilal-i Ahmer Heyeti 
Tıbbiyesi hk 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyasetine (gayet müstaceldir) 
Saadetlu Efendim  Hazretleri 
Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Londra'da müteşekkil şubesi tarafından  meydan-ı 
harbe sevkedilmek üzere tertip ve ihzar eylediği heyet-i tıbbiyenin ifa-yı  vazife-
ye ikdarı için iktiza eden muamele-i tasdikiyenin sürat-i icrası hakkında Londra 
Sefaret-i  seniyesinden varid olan telgrafnamenin  suret-i tercümesi leffen  irsal 
olundu. Sefaret-i  seniyeye itası icap eden cevabın tesrii zımnında malumat-ı lazi-
menin acilen inbası mütemennadır. Emrii irade efendim  hazretlerinindir. 
17 Safer  330 ve fı  24 Kânunsani 327 (6 Şubat 1912) 
Hariciye Nazın Namına 
Umur-ı Siyasiye Müdür-i Umumisi 
İmza: Mehmet Salih 
Tarife  göre cevap yazılaması kitabete, 25 Kânun-ı sani 327. 

Belge 7 (b): 
Bab-ı Ali 
Nezaret-i Umur-ı Hariciye 
Umur-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi 
Terceme Şubesi 

Hariciye Nezaretine 4 Şubat 912 tarihiyle Londra Sefaret-i  Seniyesinden varid 
olan 108 numrolu telgrafnamenin  tercemesidir. 

Cemaat-i İslamiye tarafından  burada tesis olunan Hilal-i Ahmer şubesinin teşkil 
ettiği heyet-i tıbbiye levazımı ile beraber tamamen hazır bulunduğu ve Trablus-
garb'a müteheyyi-i azimet olduğu cihetle şube-i mezkûrenin meydan-ı harbde su-
ret-i muntazamada icra-yı faaliyet  edebilmesi için Cenevre Mukavelenamesine 
tevfikan  canib-i hükümet-i seniyyeden Osmanlı Hilal-ı Ahmer Cemiyetinin bir 
şubesi olmak üzere tanındığının telgrafla  bendenize bildirilmesini zat-ı âli-i neza-
retpenahilerinden rica ederim. Diğer bil-cümle muamelat-ı müteferria  buraca ifa 
olunmuş olduğundan heyetin hareketi için yalnız salifüz-zikr  muamele-i tasdiki-
yeye intizar olunuyor acilen cevaba muntazınm. 

İmparatorluk dışından gelen ekipler, Trablusgarp'ta Osmanlı 
Hilal-ı Ahmercileriyle birlikte hasta ve yaralılara acil yardım ve te-
davi çalışmalarını sürdürüyorlardı. Bu ara hastalığa yakalanan iki 

(tarihsiz) 
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Hilal-i Ahmer hastabakıcısı ve iki de Alman doktoru hayatlarını 
kaybettiler30. Böylesi durumlar, ve özellikle hastalıklar nedeniyle 
personel azalıyor, yardım ve bakım gereksinmesi ise gitgide artı-
yordu. Bu durumda Kerim Sebati Bey ikinci bir heyet istemek zo-
runda kaldı31. Bunun üzerine Aziziye'deki sağlık heyetini güçlen-
dirmek amacıyla ve ayrıca destek gerektiren yerlerde bir iki de şube 
kurmak üzere doktor ve hastabakıcılardan oluşan 29 kişilik bir he-
yet Dr. Emin Bey'in başkanlığında 1911 Aralığı sonunda yola çıktı. 

İkinci heyetin bir kısmı, İstanbul'dan hareketten sonra türlü 
sağlık malzemesi eksikliklerini tamamlamak üzere Paris'e uğramış; 
daha sonra da bütün heyet, Marsilya'da buluşarak, 4 Ocak'ta Marıu-
ba adlı Fransız gemisiyle Tunus'a doğru yola çıkmıştı. Operatör Dr. 
Rasim Ferid Bey'in de cerrah olarak katıldığı heyetin hareketinden 
önce Cenevre Sözleşmesi uyarınca acil durumda çağırılan yani 
ekiplerin Tarblus yoluyla güvence içinde seyahat etmeleri gerektiği 
hatırlatılmışsa da, bu heyet daha önceki Hilal-i Ahmer heyetinin 
yapmış olduğu hoşgörülü yolculuğu geçiremedi. Bütün Akdeniz 
Salib-i Ahmercilerinin heyetteki Hilal-i Ahmer Cemiyeti üyelerin-
den ve görevlerinden önceden haberdar edilmiş olmalarına ve heyet 
üyelerinin her birinin Hilal-i Ahmer Cemiyeti kimliği taşımalarına 
karşın, aralarında askeri personel de olduğu öne sürülen heyet üye-
leri, İtalyanlar tarafından  bindikleri vapurla tutuklanarak Caglia-
ri'ye  getirildiler. 

İtalyanların bu hareketi, hele bir Fransız vapurunu tutsak alma-
ları bütün uygar devletlerin büyük tepkisine yol açtı ve gazetelerin 
başlıklarında yer aldı32. Haber aylarca etkisini sürdürerek Okyanus 
ötesine bile uzanmıştı. 1912 Mayıs'ında Washington'da yapılan 
uluslararası Salib-i Ahmer konferansına  Osmanlı temsilcisi olarak 
katılan Besim Ömer Paşa, toplantıdan sonra yayınladığı bir raporla 
olayın olumsuzluğuna dikkati çekerek, bunun siyasal boyutları ol-
duğunu vurgulamıştı33. 

Konferans  başkanı Mösyö Ador da yaptığı konuşmada Cenevre 
Sözleşmesi ile Hilal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer ekiplerinin doku-

30. Salname s. 100. 
31. tbid. 
32. Salname s. 102. 
33. Besim Ömer: IX. Washington Salib-i Ahmer Konferansında  Memuriyetim ve 

Hilal-i Ahmer Cemiyetine Tekliflerim,  İst. 1328, s. 8. 
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nulmazlıklan konusunda Cenevre'deki konferansa  katılan ulusların 
arasında anlaşmaya varılmış olduğunu hatırlatarak olayı protesto et-
mişti34. 

Washington'daki toplantı sonunda Osmanlı Hilal-i Ahmer Ce-
miyeti'ne bir dizi öneriler sunan Besim Ömer, 16 numaralı önerisin-
de bu konu üzerinde durarak; "Mahut Cagliari hadise-i müessifesi 
üzerine Cenevre beynel-milel komitesi tarafından  vuku bulan tekli-
fe  müteferri  ve metn-i raporda münderic konferans  karan Hükü-
met-i Seniyyece rehin kabul olmakla ona göre hareket edilmek üze-
re alakadarane beyan-ı malumat edilmelidir"35 diyerek konunun 
gerektirdiği köklü çözüm için dikkati çekmişti. Sorun Trablus-
garp'ta görev yapmak isteği ile çalışan Hilal-i Ahmere ulusal ve 
uluslararası boyutta gereken saygı ve güvenceyi sağlamaktı. Hilal-i 
Ahmerin sağlık hizmetlerini sürdürebilmesi, Trablusgarp'ta çarpı-
şan yüzlerce askere ve savaştan madur olanlara kendisinden bekle-
nen yardım elini uzatabilmesi, büyük ölçüde tanınmasına ve sayıl-
masına da bağlı idi. Dolayısiyle Hilal-i Ahmerin işbaşında 
tanıtımının yapılmasını da gerekli gören Besim Ömer, bu tanıtmayı 
yapacak fotograflann  yaygın biçimde dağıtımının yapılmasının uy-
gun olacağını düşünmüş, aynı yapıtta: "Trablus heyet-i sıhhiyesi ta-
rafından  gönderilmiş olan ve hidemat ve mesaimizin safahat-ı  muh-
telifesini  gösteren fotograflan  kartpostal halinde tab ettirmek ve bu 
kartpostallan cemiyetin hususi bir işaret ve mühürüyle damgaladık-
tan sonra her tarafa  neşr ve tamim eylemek de şayan-ı tavsiyedir"36 

önerisinde bulunmuştur. 

Hilal-i Ahmer heyetini tutuklamakla yetinmeyen İtalyanlarsa 
Türk sağlık personelini salıvermek için yeterlik sınavı öngümıüştü. 
Heyet ancak İtalyan doktorlann uyguladığı bir sınavdan sonra Mar-
silya'ya iade edilmişti37. 

Heyet geçirdiği maceradan sonra Tunus Müslümanlan tarafın-
dan çok görkemli bir şekilde karşılanmıştı. Karşılama töreninde 
doktorlara altın saatler, hastabakıcılara tütün tabakalan armağan 
edilmişti38. Heyet, Sfaks  yoluyla Aziziye'ye geçtikten sonra Gir-

34. İbid. 
35. İbid. s. 59-60. 
36. İbid. s. 46. 
37. Salname s. 102. 
38. İbid. s. 103. 
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yan'daki hastanenin düzenlenmesine başlandı. Kerim Sabati Bey'in 
çok geçmeden İstanbul'a dönmesi üzerine Dr. Emin Bey'in başkan-
lığında çalışan bu hastane, savaş bitimine kadar görev yaptı. Hasta-
nede doktor olarak Başhekim Dr. Emin Bey'den başka Dr. Lütfü, 
Aziz, Sadettin Beşir, Fuat ve Abdüsselam Beyler bulunuyorlardı. 
Nazif  ve Subhi Beyler eczacıydı. Hastalığı dolayısiyle İstanbul'a 
dönmek zorunda kalan Subpi Bey'in yerine bir başka Suphi Bey ka-
tıldı. Ayrıca gereği kadar hastabakıcı ve hademenin de görev aldığı 
bu ekip, hastanenin kadrosunu oluşturmaktaydı. 

Giryan'daki hastane düzenlendikten sonra Cemiyetin İngilte-
re'den 1000 liraya mu baya etmiş olduğu çadırlar ve gönderilen sağ-
lık malzemesiyle 50 yataklı hastane takımı yeni bir merkez geliştir-
mek üzere Dr. Ferit'in başkanlığında Homs'a gönderildi. Bu 
merkezde de Dr. Rasim Ferid'in başkanlığında Dr. Beşir Fuat Bey, 
Eczacı Yunus Efendi  ve beş hastabakıcı görev almışlardı. Merkez, 
25 Ocak 1911 tarihinde Rüştiye mektebi binasında çalışmaya başla-
dı. 13 Haziran 1912 günkü şiddetli çarpışma üzerine 400 yaralı bir-
den getirilince büyük bir ev ve iki kahvehane de hastaneye dönüş-
türüldü ve 23 Temmuz'da resmen açılışı yapıldı. Burada savaş 
bitene kadar 575 yaralı ve 212 hasta kabul edildi. Getirilen hasta ve 
yaralılar arasında hayatlarını kaybedenler %4 civarındaydı. Savaş 
yaralılarından ayrı olarak yerel halktan da ayrıca 1000 kadar hasta 
bu hastanede teadvi edildi39. Bu sıralar yoğun faaliyetini  sürdüren 
Giryan hastanesindeyse 1912 Mart-Eylül aylan arasında 400 kadar 
çocuk sünnet edilmiş, 503 hasta ve yaralıya bakılmıştı. Tedavi gö-
renlerin 474'ü iyileşirken 29 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedil-
mişti40. Her iki hastane de savaş sonuna kadar asker ve yöre halkına 
hizmet vermeyi sürdürdüler. Oteyandan, ekip Afrika'ya  geçerken 
İtalyanlann giriştiği engelleme sürdü. Bu daha sonraki savaşlarda, 
özellikle II. Dünya Savaşı'nda Almanlann uluslararası Kızılhaç ka-
rarlannı hiçe sayan, hatta Cenevre Konferansı'nın: 

"Hükümetler kurulacak olan yardım komitelerine 
yüksek himayelerini esirgememeli ve bunlann vazi-
felerini  başarmalanm imkân nisbetinde kolaylaştır-
malıdırlar"41 

temennisine uymayarak hastaneleri bombalamaya kadar uzanan 
saldınlann belki de ilkiydi. 

39. İbid s. 107. 
40. İbid s. 105. 
41. Hilal-i Ahmer ve Kızılayın Milletlerarası.... s. 12. 
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İtalyanlar, bundan sonra saldırılarını kızıl ay taşıyan merkezle-
re veya kollannda aynı amblemi taşıyan sağlık görevlilerine yönelt-
tiler. Oysa Hilal-i Ahmer'in yeniden yapılanmasının hemen öncesi, 
1907 yılında Müslüman ülke yardım kurumu olarak ay sembolünü 
kullanması Cenevre'de kabul edilmişti. Osmanlı Hükümetinin do-
nanmada da pazubentlerde ay sembolü kullanılmasının yanısıra 
kara ordusunda da aynı sembolün kullanılabileceği İsviçre Hükü-
metince onaylanmıştı42. Yine de bu savaşta İtalyanlar, Cenevre söz-
leşmesini imzalamış olmalarına karşın, uluslararası anlaşmalara uy-
mamış, kırmızı ay işaretleri sağlık merkezleri ve görevlileri 
korumakta yetersiz kalmıştı. Kaldı ki uçak saldırılarına hedef  olma-
maları için Hilal-i Ahmer çadırları yukarıdan görülebilecek işaret-
lerle donatılmış; bunun için gerekli kararlar alınmış, Hariciye Neza-
reti tarafından  duyurular yapılmıştı. Ancak eldeki belgelerden de 
anlaşıldığına göre savaşın başında kızıl ay işareti yine de her yerde 
kullanılmıyordu. Bu bağlamda Hilal-i Ahmer çadırlarının bir yanıl-
gıya uğramadan tanımlanabilmeleri için Arapların çadırları gibi si-
yah renk yerine havadan da kolay farkedilebilecek  beyaz renkten 
yapılmaları kararlaştırılmıştı43: 

Belge 8: 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 69 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine: 

20 Şubat 327 tarihli tezkire-i aliyyeleri üzerine Hilal ve Salib-i Ahmer müesse-
sat ve mensubininin tayyarelerden görülebilecek işareti haiz olmaları telgrafla 
Bingazi ve Trablusgarp kumandanlıklarına işar ve bu babdaki tafsilat  posta ile ir-
sal kılınmıştı. Bu kerre telgrafname-i  muzkûre cevaben Bingazi ve havalisi ku-
mandanlığından mevrud 29 şubat 327 tarihli telgrafnamede  asker ve mücahidinin 
çadırları siyah Urban çadın olduğu ve Hilal-i Ahmerin çadırları ise beyaz olduğu 
ve beyazdan başka bir alamet konması kabil olmadığı beyan edilmektedir. Trab-
lusgarp'tan gelecek cevap da badehu bildirilecektir. Ol bapta emru irade efendim 
hazretlerinindir. 

27 Rebiül-evvel 330 ve 4 Mart 328 (17 Mart 1912) 

Hariciye Nazın Mahmut Şevket 

42. Kız. Arş. Kİ. 04. 
43. İbid. Kİ. 07 (Belge 8). 
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Yine de bu çadırlar bombalı saldırılara hedef  olmaktan kurtula-
mamışlardı. Kimi zaman hedefini  bulamasa da İtalyan bombalan 
sağlık merkezlerine inmekteydi44: 

Belge 9: 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 

144 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumiyesi Canib-i Aliyyesine 

Saadetlü Efendim 

Fi 13 Mart 328 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevabıdır. Hilal-i Ahmer çadırlarına Hi-
lal-i Ahmer işareti vazı Enver Bey'e bu kerre de yazılmıştır. Ancak Bingazide 
son (Koryat) müsademesinden sonra aeroplane (uçakların) Hilal-i Ahmer çadırla-
nna bomba attıkları ve fakat  tesirsiz kaldığı ve fı  6 Mart 328'de üzerinde Hilal-i 
Ahmer bayrağı bulunan bir hastane çadırına da bomba atmışlarsa da mail düştü-
ğünden patlamadığı mir-i muma-ileyhden mevrud fi  9 Mart 328 tarihli telfrafna-
mede izbar edilmiş olmağla İtalyanların hiçbir mukavele-i beynelmilele riayet et-
mediklerinin ve kendilerini mazur göstermek için türlü tezviratta bulunduklarının 
bununla da sabit olduğu anlaşılmağla ifa-yı  icabı babında emru irade efendim 
hazretlerinindir. 

Fi 9 Rebiul-evvel 330 ve fi  15 Mart 328 (28 Mart 1912) 

Harbiye Nazın Mahmut Şevket 

Hatta İtalyanlar besbelli uluslararası anlaşmalara saygısızlık et-
tikleri görünümünden kurtulabilmek için, Türk subaylannın İtalyan 
saldınlanndan korunabilmek amacıyla kollanna kırmızı ay taşıyan 
kolluklar (pazubentler) takarak kendilerine sağlık görevlisi görünü-
mü verdiklerini öne sürmeye de başlamışlardı. Oysa Trablusgarp'ta 
savaşan Türk askerlerinin pek çoğu bu topraklara kaçak yollardan 
girerek vatanı savunan Türk askerleriydi. Üstelik Trablusgarp sava-
şı Müslüman yöreye Hristiyan bir devletin saldınsı da olduğundan, 
halkı ve askeri fazlasıyla  kamçılamıştı. Kaldı ki bu savaşta daha ön-
ceden de sözü edildiği gibi Avrupa ülkeleri, aralanndaki sürtüşme-
leri unutarak Türk'ün yolunu kesmek, ikmali engellemekte sanki 
anlaşıvermişlerdi. Bütün yalnızlığı içinde her türlü engeli aşıp sa-
vaş alanına koşan Türk askerini dehşetle titreten İtalyan saldırılan 

44. İbid (Belge 9). 
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değil, savaşın başarı elde edilemeden bitivermesi kaygısı idi. Aşa-
ğıdaki belge, Hilal-i Ahmer'e elden geldiğince iletilmeye çalışılan 
katkılara bir ek, askerin savaşı sürdürme istencine de güzel bir ör-
nek oluşturmaktadır45: 

Belge 10: 
Huzur-ı Alilerine 
Reis Beyefendi 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti hayriyesinin teşekkülündeki maksad-ı mukaddes cümle-
ce malum ve musaddaktır. Cemiyet-i muhteremeye ibraz-ı muavenet bütün in-
sanlar ve bilhassa Osmanlılar ve ehl-i İslâm için farzdır.  Bütün memleketlerimizi 
feda  etmek suretiyle muavenete hamiyeten, insaniyeten mecburuz. Evet daima 
mecburuz; çünkü milletimiz, vatanımız zengin değil, hazain-i serveti henüz inki-
şaf  edememiş!.. Milletimiz zengin, vatanımız maddeten ziservet olsa idi bit-tabii 
daha ziyade muavenette bulunur idik. Binaen-aleyh iğne iplik parasından, tütün 
akçesinden biriktirebildiğimiz üçyüz küsür kuruşun hediye olarak kabulüyle biz-
leri müstarak-ı memnuniyet eylemenizi rica ederiz. Dünyanın her.... tarafında  in-
sanlar hemcinslerine ve alel-husus vatandaşlarına ibraz-ı muavenet edilip duru-
lurken bizlerin seyirci ve bigane kalmamız mümkün değil. Zira işin içind 
eselamet-i vatan, menafı-i  milliye vardır. Esasen muazzez vatanımız, muazzam 
milletimizin başına çevrilmekte bulunan entrikalar, mefsedet  dolapları vel-hasıl 
yurdumuza dikilen ecnebi enzar-ı ihtirası malum ve muhakakımızdır. Lakin o de-
niyyül-tab, hain düşmanlarımız katiyyen bilmelidir ki Osmanlılar ve bilhassa Os-
manlı ordusu heyet-i âliyesi-en küçük bir neferimizden  en büyük bir kumandanı-
mıza kadar daima muhafaza-i  vatan ve millet uğrunda her türlü fedakarlığı  ve 
zamanında hayat-ı giran-bahasını bile fedaya  hazırdır. Senelerden beri tasavvur 
ve ahiren kısmen saha-i faaliyete  çıkanlan vatanımızı parçalamak, taksim-i gra-
ma eylemek maksad-ı denaet-kânsının mukaddemat-ı adidesi mevcut ise de biz 
son mukaddeme olarak vatanımızın en cesim, milletimizin kavi bir rabıtası, hila-
fet-i  islamiyemizin bir mesnet-i metini olan sevgili Trablusgarp Vilayetini görü-
yoruz. Vilayet-i mezkûrede kahbe makarnacıların, cebin İtalyanların irtikab ettik-
leri fezaih  ve icra eyledikleri cinayatı ebediyyen unutmayacağız. Hüda-yı zül-
celalin azametine vahdadiyet-i sübhaniyesine kasem ederiz ki mesafenin  budiyeti 
denizin mümanatı olmasyadı mutlak be-mutlak hükümdar-ı zi-şanımızdan müsa-
ade istihsal eder ve Trablus'a gidip dehşetli surette intikamımızı alır idik. Lakin 
inşallah bir gün olur ki yine intikamımızı alırız. Garb hududumuz bize pek yakın-
dır. Orada italyanlarla veyahut İtalyanların hempalanyla müttefiki  olan şimal 
ayılarıyla buluşur ve Trablus mücahidini kardeşlerimizin kanını mükemmelen 
alınz... 

Şimdilik yalnız şunu evhya-ı umur efendimizden,  kumandan-ı akdes ve azami-
miz efendimizden  irca ve istirham eyleriz ki sulhe takarrüb buyurmasınlar. Biz 
mücahidin-i ihvanımızdan eminiz. Onlar kamilen mahv olmadıkça hak-i pak-ı 
vatanımızı düşmanlarına terk ile teslim etmezler. Hükümet-i merkeziyemiz sulhe 

45. İbid. Kİ. 166 (Belge 10). 
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yanaşır ve haşa sümme haşa ilhakı tasdik ederse kahraman mücahitlerin cesareti 
kırılır; maazallah aralarına nifak  bile düşer... 

Varsınlar harbe devam etsinler; Biz yetim kalacak evlad ü iyyallerine, yaralı dü-
şecek kısımlarına muavenet-i kamilede bulunmağa ve hatta bütün canımızı sata-
rak imdad eylemeye namus ve vahdaniyet-i Hüdaya ve şeref-i  askeriyemize kira-
ren yemin ettik. Yeminimizin birinci nişanesi olan şu küçücük ianeyi 
gönderiyoruz; daha da göndereceğiz. Maksadımızs hilal-ı Ahmere bir iane daha 
topladıktan ve tarafınıza  irsal eyledikten sonra tayyare siparişatına muavenet et-
mek üzere birkaç yüz kuruş daha göndermektir. Bizim elimizden şimdilik bu ka-
dar geliyor. Ma-mafih  Cenab-ı Haktan dileriz ki birkaç iane daha toplayıp gön-
dermeden bizleri şimal ayılarını tepelemek üzere sevk ederler. İşte o zaman 
bizim için büyük bayram olur. Ey vatandaş! Osmanlı askerlerinin hayatı işte bu-
dur. Baki devam-ı insaniyet ve gayretiniz mütemennadır efendimiz. 

103. Alay 1. Bölük zabitan ve küçük zabitan ile efrad-ı  şecaat ve hamiyetmenda-
nı namına Trablusgarplı mümtaz Yüzbaşı: İmza: 

Mehmet Hamdi 14 Nisan 328 
(27 Nisan 1912) 

Akçenin kabzı makbuzunun 103'ncü alayın birinci bölüğü zabitan ve küçük zabi-
tanıyla efradı  namlarına Yüzbaşı Mehmet Hamdi Efendiye  itası veznedarlığa fi: 
1 Mayıs 328 (14 Mayıs 1912) 

Makbuz verildi fi:  1 Mayıs 328 (İmza) 

Yazılacak cevapnameye makbuzun leffiyle  irsali kitabete. 

Yukarıda yansıtılan duygular içinde savaşan Türk askeri için 
bu gülünç iddia Osmanlı ordusu yetkililerince büyük tepki görmüş, 
türlü yazışmalara yol açmıştı. Trablusgarp Kumandanı adına Bin-
başı Fethi Bey derhal İstanbul'a yazarak iddiayı red etmiş, bu tür al-
çakça davranışların ancak İtalyanlar tarafından  yapılabileceğini 
haykırmıştı46: 

Belge 11: 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 

Trablusgarp kumandanı namına Erkan-ı Harbiye Reisi Binbaşı Fethi Bey'den va-
rid olan fi  1 Mart 328 tarihli şifreli  telgrafname  suretidir. 

Zabitanımızın Hilal-i Ahmer işareti takmağa tenezzül etmedikleri bedihidir. Bu 
gibi harekat ve alçakça isnadat İtalyanlardan intizar olunabilir ve buna mümasil 

46. Kız. Arş. Kİ. 07 (Belge 11). 
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tasniatın şiddetle reddedilmesi ve İtalyanların zabitan kolundaki işareti görecek 
kadar dışarı çıkmak merdliğinden mahrum oldukları maruzdur. 

Osmanlılarla zaten savaş durumunda olan İtalya, uluslararası 
kuralları geçersiz sayıyor, ancak, yardım kuruluşlarına gerekli öne-
mi veren öbür ülkeler tarafından  kendisine yöneltilen olumsuz bir 
tavırla karşılaşmak da istemiyordu. Bunun üzerine İtalyan Dışişleri 
Bakanlığı tarafından,  Cenevre Sözleşmesi'ne tamamen uyulacağına 
ve Trablusgarb'a Osmanlı İmparatorluğu tarafından  sevk olunacak 
sağlık heyetlerine dokunulmayacağı güvencesi verildi47: 

Belge 12: 
Bab-ı Ali Hariciye Nezareti 
Umur-ı Siyasiye Müdiriyet-i Umumisi 
Devair-i Vilayat Kalemi 
12542-11 
Hülasa: Hilal-ı Ahmerin Masuniyeti hk. Melfuf/1 
Saadetlü Efendim  Hazretleri 
26 Teşrin-i evvel 327 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevabıdır. 
İtalya Devleti tarafından  Hilal-ı Ahmer alametinin masuniyeti temin olunmasına 
muukabil devlet-i Aliyye canibinden dahi Salib-i Ahmerin temin-i masuniyetine 
ve Trablusgarb'a sevk olunacak heyet-i seferiye-i  imdadiye hakkında Cenevre 
Mukavelenameleri ahkamına bi-tamamiha riayet şartıyla mukavelat-ı 
mezkûrenin Salib-i Ahmere bahşettiği bütün imtjyazatın İtalya kuva-yı askeriye-
since muhterem tanınacağına dair italya Hariciye Nazın tarafından  Almanya 
Devletinin Roma Sefaretine  tevdi edilip Dersaadet Almanya Sefaretinden  gönde-
rilen notanın sureti leffen  irsal kılındı. Keyfiyet  Harbiye Nezaret-i celilesine de 
yazıldı. Emrü irade efendim  hazretlerinindir. 
7 Mart 328 (20 Mart 1912) 
Hariciye Nazın Namına Müsteşar (İmza) 
Heyet-i İdareye / 8 Mart 328 
Merkez-i Umumiyeye malumat verilmesine Ahz-ı malumat edildiğinden hıfzına 
karar verilmiştir 
K.Arş. k.. 07 17e 

Fakat İtalyanların sağlık merkezlerine düşmanca saldırıları ve 
Türkleri kızılay işaretini kötüye kullanıldıklarına dair asılsız suçla-
maları süregeldikçe Türklerden gelen tepkiler de daha şiddetlen-

4 . İbid (Belge 1) . 
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mişti. Derne ordugahından Enver Bey, İtalyanlara kızgınlığını şu 
satırlarla yansıtmıştı48: 

Belge 13: 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 

Derne Ordugahından Enver Bey'den mevrud fı:  6 Mart 328 tarihli şifre  hallinin 
suretidir:Zabitlerimizin kollarına hilal-ı ahmer takarak kendilerini setr edecek ka-
dar korkak değildir. Bahusus ki İtalyanlar hiçbir yerde Hilal-i Ahmer efradına 
değil, sancağına bile ehemmiyet vermeyerek top atıyorlar. Binaen-aleyh bu iddi-
aların katiyyen yalan olduğu maruzdur. 

Harbiye Nazın Mehmut Şevket Paşa da Enver Bey'e aynı kız-
gın duyarlılıkla katılmıştı49: 

Belge 14: 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 

179 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisine 

Hulasa-i Meal: 
İtalyanlann Hilal-i Ahmer efradına 
ehemmiyet vermediklerine dair 

Saadetlü Efendim  Hazretleri 

4 Mart 328 tarih ve altmış numrolu tezkireye zeyldir. Zabitanımızın hilal-i ahmer 
takarak kendilerini setr edecek kadar korkak olmadığına ve ba-husus İtalyanlann 
hiçbir yerde Hilal-i Ahmer efradına  değil sancağına bile ehemmiyet veremiyerek 
top atmakta olduklanna dair Bingazi ve havalisi kumandanlığından da varid olan 
6 Mart 328 tarihli telgrafnamenin  bir sureti leffen  tesyar-ı savb-ı aileleri kılın-
mağla buna ve işar-ı salife  nazaran ifa-yı  muktezasına himmet buyurulması ba-
bında irade efendim  hazretlerinindir. 

Fi 6 Rebiül-ahir 330 ve fı  12 Mart 328 (25 Mart 1912) 

Nazriciye Nazın 

İmza: Mahmut Şevket 

48. İbid (Belge 13). 
49. İbid (Belge 14). 
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İtalya'nın bu alçaltıcı suçlamasının ve haksız davranışının Os-
manlı Hükümeti olarak protesto edilmesi kararlaştırılınca da Harbi-
ye Nazın Mahmut Şevket Paşa, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne bu ko-
nuda aşağıdaki yazıyı göndermişti50: 

Belge 15: 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 

60 

Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumisi riyaset-i Aliyyesine 
Hülasa-i  Meal 
Zabitanımızın Hilal-i Ahmer işareti 
taktıklan hakkında Trablusgarp 
Kumandanlığından varid olan tahrirat 
suretinin gönderildiğine dair 

Saadetlü Efendim  Hazretleri 
Zabitanımızın Hilal-i Ahmer işareti taktıklarından bahisle buna karşı ittihaz edi-
leecek tedabirden dolayı İtalyanlarca mesuliyet kabul olunamayacağına dair olan 
iddia gerçi hiçbir veçhile şayan-ı.itimad olmamakla beraber keyfiyet  Trablusgarp 
ve Bingazi ve havalisi kumandanlıklanndan istifsar  olunmuştu, bu kerre Trablus-
garp Kumandanlığı namına Erkan-ı Harmbiye riyasetinden varid olup bir sureti 
leffen  tesyar kılınan telgrafname  suret-i katıada bu iddiayı tekzib etmekte ve 
muhaberatın biraz batı olmasından dolayı henüz alınamayan ve mamafih  kariben 
vürudu ümid edilen Bingazi cihetinin cevabnamesinin de aynı olacağı kavviyen 
memul bulunmaktadır. Binaen-aleyh bu iddiadan İtalyanlann müessesat-ı sıhhi-
yeye vaki olan taaruzat ve tecavüzatlannı muhıkk göstermek üzere tevessül et-
miş olduklan tedabir-i tezvir-kârane cümlesinden olduğu anlaşılmağla ona göre 
ifa-yı  icabına himmet buyurulması babında irade efendim  hazretlerinindir. 
Fi 29 rebiül-evvel 330 ve fı  4 Mart 328 (17 Mart 1912) 
Harbiye Nazın İmza: Mahmut Şevket 
Heyet-i İdareye 7 Mart 328. 
Harbiye Nazeretinden alınan malumata göre Hariciye Nezaretine cevap yazılma-
sı ve beynel-milel Salib-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumiyesinden mevrud 
tahriratın bir suretinin leff  edilmesi ve cemiyet-i müşariin-ileyhaya tekzip-i keyfi-
yetle tayyarelerin muamelat gurur-şikenanesi için protesto edilmesi husu kitabete 
fı  20 Mart 328. 

5 . İbid (Belge 1 ) . 
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Osmanlı yöneticilerinin İtalyan suçlamalanna gösterdikleri du-
yarlılık İtalyanlarda hiçbir etki yapmamış olmalı ki, yalnız Osmanlı 
tepkilerini değil, bütün uygar ülkelerin de hoşnutsuzluğunu topla-
yacağını bile bile İtalyan uçakları ve balonları sağlık ve acil yardı-
ma ayrılmış yerleri bombalamayı sürdürdüler. Osmanlı yetkilileri 
ise, devletin içinde bulunduğu çaresiz durumun kanıtlandığı bu sa-
vaşta ancak protesto üzerine protesto gönderebiliyorlardı51. 

Belge 16: 
Bab-ı Ali 
Hariciye Nezareti 
Umur-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumisi Hülasa: Balonlardan atılan 
16603-145 bombalar hakkında 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Aliyyesine 
Saadetlü Efendim  Hazretleri 
2 Mayıs 328 tarihli tezkire-i valalanna cevaptır. 
İtalyanların kabil-i sevk balon ve tayyarelerden Hilal-i Ahmer bayrağını hamil 
müessesata bomba atmaları keyfiyetinden  dolayı teşebbüsat-ı siyasiye ifası  hak-
kında icap eden süfera-yı  seniyeye mükerreren tebligat-ı lazıma ifa  ve ahiren (ek-
sik) edilmiş ve bu babda süfera-yı  müşarün-ilayhimden cevaba intizar edilmekte 
bulunmuş olduğu beray-ı malumat beyan olunur emrü irade efendim  hazretleri-
nindir. 

16 Mayıs 912 
Hariciye Nazın Namına Müsteşar (İmza) 
Heyet-i İdareye / 17 Mayıs 328 (30 Mayıs 1912) 
Hızı / 27 Haziran 327 

Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya, bu savaş sırasında Osmanlı 
İmparatorluğu ile sözde güçlü dostluğuna karşın tarafsız  kalmayı 
yeğleyen Almanya'yı aracı kullanarak bu konuda yazışmışlar ve 
birçok Avrupa ülkesindeki Osmanlı büyükelçilikleri eliyle İtalyan-
ları protesto etmişlerdi. Bu kez de İtalya, Hilal-i Ahmer çadırların-
da askeri malzeme saklandığı suçlamasını ortaya atmıştı. Bu gerçek 
dışı suçlama da yine kızıl ay taşıyan çadırlar çerçevesinde döndüğü 
için Osmanlı Hariciye Nezareti Hilal-i Ahmer Başkanlığından bu 
duruma ilişkin bir açıklama yapmasını istemişti. Açıklama şöyley-
di52: 

. İbid (Belge 1) . 

. İbid (Belge 1) . 
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Belge 17: 
Bab-ı Ali Hariciye Nezareti 
22991-3 Hülasa: İtalya tayyareleri tarafından 

Hilal-i Ahmer hastahanelerine atılan 
bombalara dair 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Celilesine 
Maruz-ı Çekerleridir 
30 Temmuz 328 tarihli tezkireye cevaptır. İtalya tayyarelerinden Trablusgarp ve 
Bingazi'deki Hilal-i Ahmer çadırlarına bomba atılmakta olduğundan bahisle dü-
vel-i muazzama nezdindeki süferamız  vasıtasıyla mükerreren icra ettirilen pro-
testolar üzerine ahiren İtalya Hariciye Nezaretinde Almanya'nın Roma sefaretine 
verilip bu kere Berlin Sefaret-i  Saniyesinden ba-tahrirat gönderilen takrirde: Bin-
gazi'de bulunan mücahidin-i Osmaniyeden bir kısmı Hilal-i Ahmer çadırlarında 
ikamet edip işbu çadırlara asakirimize mahsus bir çok mühimmat vaz edildiği ve 
binaenaleyh şikayat-ı vakıamızın, muharebatta bi-taraf  addolunan Hilal-i Ahmer 
çadırlarından mugayyir-i hukuk olarak istifade  etmek istediğimizden münbais 
idügi izhar kılınmaktadır. Mugayir-i hakikat olduğu aşikâr olan işbu isnadatın 
müdellelen tekzibi için lazım gelen malumatın mahallinden bilistilam neticesinin 
tarafı-ı  aciziye inbası mütemennadır. Emr ü ferman  hazet-i menlehül-emrindir. 

27 Eylül 328 (10 Ekim 1912) 
Hariciye Nazın Namına Müsteşar (İmza) 

Savaşın başından beri İtalyanların sürdürdüğü bu davranışlar, 
savaşın yaygınlaşıp uzaması ve salgın hastalıkların bu sıcak iklim-
de hızla yayılmasıyla da birleşiyor, zaman zaman yardım edeceği 
yerlere ayırdığı yatırımları önceden saptamış Hilal-i Ahmeri de güç 
durumlara düşürüyordu. Gönderdiği ekiplerin yetersizliği ortaya çı-
kıyordu. Buna bir örnek vermek gerekirse Ayn-Zara Hastanesi'nin 
düşman tarafından  bombalanıp çadırlarının yakılmasıyla yaralı sa-
yısının kabarması sonucu hastabakıcı sayısının artırılması için Hi-
lal-i Ahmer Cemiyeti'ne yapılan başvurudan söz edebiliriz53: 

Belge 18: 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 
499 Müstacel Mahremdir 
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyyesine 
Saadetlü Efendim 
Homs cihetine üç tabib ve on hastabakıcının izam edileceğine dair olan tezkire-i 
aliyelerine cevaben yazılan 12 Kânun-ı evvel 27 tarihli ve 498 numrolu tezkire-i 

53. Kız. Arş. Kİ. 211 (Belge 18). 
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acizime zeyldir. Ayn-Zara Hastahanesinin düşman tarafından  bombardıman ve 
çadırlarının ihrak edilmesinden evvelce de kumandanlıktan hastabakıcıya ihtiyaç 
gösterilmiş olmasından dolayı Homs ciheti için tertibi vaad olunan heyetin bir 
mikdar daha tevsii zaruri görülmektedir. İcab-ı halin acilen ifa  buyurulması mü-
temennadır. Ol babda emrü irade efendim  hazretlerinindir. 
3 Muharrem 330 ve 12 Kânun-ı evvel 327 (25 Aralık 1911) 
Harbiye Nazın Mahmut Şevket 

Bu savaş, yeniden örgütlenmesinden sonra Hilal-i Ahmer'e ilk 
kez insanlığa hizmeti ciddi bir gereksinme karşısında yansıtma ola-
nağı da getirdiğinden, daha önce de değindiğimiz gibi, dış ülkeler-
den de pek çok yardım gelmesine yol açmıştı. Almanya, Rusya, 
Fransa, Bulgaristan, Cezayir gibi ülkelerden bu savaşa İslâm davası 
olarak bakan halklardan gelen bu sürekli yardımları birkaç örnekle 
tanımlayabiliriz54: 

13549-172 
Dahiliye Nezareti Vekalet-i Aliyyesine 
Devletlü Efendim  Hazretleri 
Trablus'ta mecruh olan mücahidin-i Osmaniyenin emr-i tedavilerine sarf  edilmek 
üzere daire-i memuriyeti dahilinde cem eylediği 13.194 mark ianenin Berlin'deki 
Hilal-i AHmer Cemiyeti şubesine tevdi kılındığı ve bu nam ile şimdiye kadar 
Bavyera Kraliyeti dahilinde dere edilen mikdar-ı ianenin 19.246 marka baliğ ol-
duğu Nurnberg fahri  şehbenderliğinden işar kılınmağla beray-ı malumat tebliğ-i 
keyfiyet  olunur. Ol babda emrü ferman  h 84t-i men-lehül emrindir. 
fi:  18 Rebiül-ahire 330 fi:  24 Mart 328 (6 Nisan 1912) 
Hariciye Nazın namına 
Müsteşar (İmza) 

Bu hususa dair malumat olup olmadığı beyanı muhasebeye fi:  28 Mart 328 

Belge 19 (b): 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti vasıtasıyla Trablusgarp mücahidlerine Kızanlık Hami-
yet-mendan kadınlan tarafından  toplanan iane cedvelidir: 

Belge 19 (a): 
Bab-ı Ali Hariciye Nezareti 
Umur-ı Şehbenderi ve Ticari 
ve Hukuk-ı Muhtelite Müdüriyeti 
Umumisi Umur-ı Şehbenderi Şb. 

Hülasa: Nurnberg'te cem olunan 
Hilal-i Ahmer ianesi hakkında 

adet 

54. Kız. Arş. Kİ. 166 (Belge 19 a, b, c, d, e). 
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Belge 19 (b): 
Bükreş Sefaret-i  Seniyyesi 
aded 27443/12 
melfuf 

Hülasa: Mösyö Arpad 
Dojoredin mektubuna 
dair 

yüz kronluk bir kıta Avsturya banknotu 
Osmanlı hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisine 
Macar gazetelerinin Bükreş muhabir-i siyasisi Mösyö Alpard Dojored tarafından 
sefaret-i  seniyeye gönderilen bir kıta mektupta Macarların ırk münasebetiyle 
Türklere olan muhabbet ve samimiyetlerinden ve memleketimizin sürür ve küdu-
runa her Macann kalben müşterek olduğundan bahisle efkâr-ı  umumiyeyi İtal-
ya'dan celp maksadıyla bazı ecnebi gazeteleri tarafından  vuku bulan neşriyat-ı 
red ve cerh için tahrir eylediği makalat burada bulunan Macarlar üzerinde hüsn-i 
tesir hasıl ettiği ve bunlardan bazılarının Hilal-i Ahmer Cemiyetine ita olunmak 
üzere cem ve kendisine tevdi eyledikleri yüz kronu taraf-ı  aciziye irsal eylediğini 
beyan eylemiş ve meblağı mezbur leffen  ve aynen takdim kılınmış olmağla vusu-
lünün işarı mütemennadır. 
Fi: 7 Nisan 912 
Bükreş Sefiri  (İmza) Saffet 

Öteyandan özellikle Homs'daki yetersiz sağlık koşullarının ko-
lera salgını ile birleşmesi üzerine Trablus kumandanlığı Erkan-ı 
Harbiye Dairesi'ne yazarak, daha önce gönderilmiş tıbbi levazım ve 
sağlık personelinin yeterliliğinin bildirilmiş olmasına karşın, bu 
olağanüstü durumda her iki gereksinmenin de çok arttığı gerekçe-
siyle destek istemişti56. 

Belge 21 (a): 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 507 
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyet Riyaset-i Aliyyesine 
Saadetlü Efendim 
Trablus'ta kolera zuhur eylediğine dair kumandanlıktan mevrud telgrafname  su-
reti leffen  irsal olunmuştur. Homs cihetine gönderilmek üzere ikinci bir heyet 
tertibiyle iştigal edilmekte olmasına ve mezkur telgrafnameye  nazaran tedabir-i 
mukteziyenin ittihazıyla neticesinin inba buyurulması babında irade efendim 
hazretlerinindir. 
fi:  4 Muharrem 330 ve 13 Kânun-ı evvel 327 (26 Aralık 1911) 
Harbiye Nazın namına Müsteşar (İmza) 
Merkez-i umumiyenin 14 Kânun-ı evvel 327 celsesinde buna aid mukarrerat itti-

56. Kız. Arş. Kİ. 211 (Belge 21 a,b). 
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haz kılınmış olmağla hıfzı 
14 Kanun-ı evvel 327 
Başkatip (İmza) 

Belge 21 (b): 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi 
Üçüncü Şubesi 
Trablusgarp Kumandanlığından Mevrud fi:  11 Kânun-ı evvel 327 (13 vürudu) ta-
rihli şifre  telgrafname  suretidir. 
Üç günden beri kolera zuhur etti. Zaten cüzzi olan fırkada  musab ve vefiyyat  zi-
yadedir. buraya gönderilen Hilal-ı Ahmer ettibba ve levazımatın kifayeti  anlaşıl-
mıştır. Cenevre Mukavelesi mucibince bu heyetlere mümanat olunamayacağın-
dan Trablus tarikiyle mürurlarına ve Trablustan vesaiti nakliyelerinin teminine 
çare bulunduğu hali cihetten geçmek üzere buraya muntazam ve mükemmel bir 
heyetin gönderilmesi elzem ve müsterhamdır. 

Bütün bağışlar ve Hilal-i Ahmer'in olanca desteği bu savaşın 
sağlık gereksinmelerini karşılamaya yine de yetmiyordu. Nitekim, 
bu durumda üçüncü bir ekip göndermek gereği doğdu. Zaten savaş 
doludizgin süregeliyor, değinildiği gibi zaman zaman yardım mer-
kezleri de zarar görüyordu. Dolayısiyle üyelerden Dr. Arif  Bey baş-
kanlığında gönderilen üçüncü ekip 17 Kasım 1912'de Bingaziye 
gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktı57. Kahire üzerinden geçecek bu 
heyette üç doktor, iki yardımcı doktor ve üç hastabakıcı vardı. He-
yet bir süre İskenderiye'de Mısır Hilal-i Ahmer'i tarafından  karşı-
landı ve bir süre bu kentte, daha sonra da birkaç gün Kahire'de ko-
naklamak zorunda kaldı. İngiltere'nin savşata tarafsızlığını 
duyurması üzerine Türk askerlerine geçit vermeyen Mısır, Hilal-i 
Ahmer Cemiyetine malzeme ikmalinde ve geçit konusunda yar-
dımcı olarak Kurumun ruhuna uygun bir davranış sergiledi58. O sı-
ralarda Kahire'de bulunan Hilal-i Ahmer Genel Merkezi üyelerin-
den Esat Paşanın yardımı ve aracılığıyla 3000 lira harcanarak 
gerekli bütün levazım, hayvanlar ve develerle hastabakıcılar sağ-
landı. 312 deve ve 4 beygiri içeren büyük bir kafile  yola koyuldu. 
Yine de heyet, savaş alanına ancak 1912 Şubat'ında varabildi. 

Bingazi genel kumandanı emriyle Defne'de  on yataklık bir şu-
be kurulup Dr. İhsan Bey'in yönetimine bırakıldı. Geri kalanlar 

57. Salname s. 108. 
58. Salname s. 110. 
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Tobruk'a geçtiler ve El  Hudure'de  hastahane kurdular. 15 Mart'a 
kadar savaşçılardan 85 yaralı ve 200'den fazla  hasta tedavi edilen 
bu hastanede mevlid-i  nebevi hürmetine 250 de çocuk sünnet edil-
di. Bu hizmetler Hilal-i Ahmere bölgede büyük saygı kazandırdı59. 

Dr. Arif  Bey'in başkanlığında Operatör Dr. Aziz Bey, Dr. İh-
san, Fikret Tahir, Nihat Sezai Beyler ve Eczacı Nesib Efendi  ile on 
iki hastabakıcı eşliğinde çalışmaya başlayan bu heyete dört aylık 
bir görev ödeneği ayrıldı. Bu heyetin hizmetinin söz konusu süre 
bitiminde uzatılmasına kumandanlıkça gerek görülmedi. Bunun 
üzerine hastane ve eşyası orduya devir ve teslim edilip heyet geri 
döndü60. Ancak, henüz savaşın bitmediği ve doktor gereksinmesi-
nin de sürdüğüne işaret eden Dr. Fikret Tahir Bey, Trablusgarp'ta 
kalmak isteği gösterince 6 Temmuz 1912'de Hilal-i Ahmer Bingazi 
temsilciliğine atandı ve Tobruk hastanesini savaşın izleri silinene 
kadar yönetti. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin göndermiş olduğu üç sağlık heyeti-
nin de Trablusgarp'taki çalışmaları, onları denetlemekle görevlendi-
rilmiş, Dr. Abdullah Adnan Bey tarafından  beğeniyle rapor edil-
mişti61. Bu raporda da görüldüğü gibi tüm Hilal-i Ahmer 
faaliyetleri  çok yönlüydü. Şöyle ki: 

Osmanlı İmparatorluğu'nun olanaksızlıkları göz önüne alınaralc 
Hilal-i Ahmer faaliyetlerinin  Trablusgarp Savaşı boyunca yaralı ve 
hasta asker bakımının ötesinde olması da düşünülmüştü. Genel sağ-
lık kural ve koşullan açısından bölgedeki halka yardım edip yol 
göstermesi rol oynaması amaçlanmıştı. Salgın hastalıklann türeyip 
yaygınlaşmasını engelleyebilecek çalışmalar yapabilmesi de yöneti-
cilerce arzu edilmiş, bu bağlamda çok önemli bir sorun olan su so-
rununuda Hilal-i Ahmer'in ele alması düşünülmüş ve önerilmiş, asıl 
adımlar ise savaş sonrası atılmıştı. Bunu Besim Ömer'den şöyle öğ-
reniyoruz: 

"Hususiyle saf  ve mikropsuz bir su saha-i harbin en mübrem 
ihtiyaçlanndan bulunduğu gibi harp bazan de memalik-i hanede ic-
ra edilebileceğinden hususuyla Trablusgarp'ta susuzluk ve sıcak yü-

59. İbid. 
60. OHAM sayı: l ,s. 16-20. 
öl.OHAM s. 20. 
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zünden çekilen sıkıntılar malum bulunduğundan cemiyetçe tedariki 
muktezsi levazım sırasında kullanışlı süzgeçlerle buz makinalannın 
sipariş ve celp edilmesi derece-i vücubdadır62. 

Düşünülen yaygın hizmete karşın olanaksızlıklar nedeniyle Hi-
lal-i Ahmer Trablusgarp'taki faaliyetlerini  yaralı ve hastalar konu-
sunda yoğunlaştırabilmiştir. 

Değinilen üç heyet, Trablusgarp'taki görevleri süresinde 3000' 
den fazla  hasta ve yaralı tedavi etmiştir. Bu sayılar şöyle ayrılmak-
tadır: 

I. Heyet: 347 yaralı, 156 hasta 

II. Heyet: 575 yaralı, 212 hasta 

İÜ. Heyet: 1718 yaralı ve hasta. 

Bu sayılar kayıtlı olanlardı. Bunun dışında seyyar hastane ve 
polikliniklerde pekçok Arap yaralı ayakta tedavi görmüştü. Yaralı-
lar arasında ölüm yüzde dört dolaylarında saptanmıştı. Hilal-i Ah-
mer Cemiyeti genel masraflarının  tutan ise 20.000 Osmanlı Lirası 
dolaylanndaydı63. 

Hilal-i Ahmerin Trablusgarp Savaşına ilişkin faaliyetlerinin 
burada bittiği söylenemez. Gerçek Türk-Italyan savaşı Ekim'de im-
zalanan Ouchy andlaşması ile son bulurken Trablusgarp'ta iç savaş 
süregelmiş, dolayısiyle savaş yaralılan, iklim ve savaşın kötü ko-
şullannın getirdiği salgın hastalıklar ve mağduriyet, yoksulluk son 
bulmamıştı. Hilal-i Ahmer de gerek Trablusgarp'taki yerel halktan 
gerekse Türkiye'ye göçenlerden yardım elini çekmemişti.Zaten Hi-
lal-i Ahmer Cemiyeti savaş boyunca yazımızda özetlemeye çalıştı-
ğımız gibi yalnız çarpışmalarda yaralananlara değil, halkın genel 
sağlık koşullanyla da elverdiğince ilgilenmeye çalışmıştı. Unutma-
mak gerekir ki savaşın başlangıcında Hilal-i Ahmer daha emekleme 
çağında idi. Ancak, her türlü destekle gitgide güçlendikçe Kurum-
dan halkın da beklentileri çoğalmıştır. Bu aşamada Hilal-i Ahmer 
yöneticilerinin amacı, Kurumu daha da güçlendirmek olmuştu. Be-
sim Ömer Bey'in daha önce de değindiğimiz önerilerini içeren ra-
porunda Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin faaliyetlerinin  henüz yeterli 

62. Besim Ömer: A.g.e., s. 48. 
63. OHAM s. 16-20. 
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olamadığına, Kurumun daha güçlenmesinin kendisini uluslararası 
düzeyde tanıtıp kabul ettirmesiyle mümkün olacağına işaret edil-
mişti64: 

"Hilal-i Ahmer muvaffakiyeti  bir taraftan  mevcudiyetini göste-
recek icraat ve asara, diğer cihetten her vesilede ve her suretle ila-
nat ve neşriyata tabidir ki maalesef  cemiyetimiz bidayet-i tesisin-
den beri bu babda arzu edildiği veçhile teşebbüsat-ı lazıma ve 
kâfiyede  bulunmamıştır. Waşington Konferansında  söylediğim gibi 
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti yaşına ve cüssesine göre Trab-
lus'a heyet-i sıhhiye sevkiyatı ile pek büyük bir hizmet etmiştir. Fa-
kat cemiyetin bu hizmetinden memletimizde kaç kişi habirdir? Bu 
babda lazım geldiği kadar neşriyatta bulunmadığımız gibi herkesin 
nazar-ı dikkatine çarpacak hiç bir eser de gösteremedik"65. 

Besim Ömer, önerileri içinde Hilal-i Ahmer'in yalnız savaş 
anında yaralar saracak bir yardım eli değil, tüm sağlık hizmetlerine 
her zaman eğilecek, ülkeyi uygar insana yaraşır tüm sağlık ve sağ-
lıklı yaşam koşullarına eriştirebilmede yardımcı bir kurum olabil-
mesinin özlemini yansıtmıştır. Kurumunun tanıtılması, bu amaca 
erişmede çok önemli görülerek Trablusgarp Savaşı'nda faaliyetleri-
ni içeren istatistik ve resimleri hatta bir de yıllık (salname) yayınla-
ması düşünülmüştür66. Bu suretle kendisinden çok daha önce dü-
zenli faaliyete  başlamış Salib-i Ahmer'e yetişip insanlık hizmetinde 
Salib-i Ahmer'le birlikte yürüyebileceği düşünülmüştür. Ancak, bi-
lindiği gibi, Trablusgarp Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu için başka 
bir büyük savaş, Balkan Savaşı başlarken sona ermiştir. Daha doğ-
rusu, Trablusgarp Savaşı'nın çıkış nedenlerinden pek farklı  olma-
yan nedenlerle, 1912 yılı Ekim'inde Osmanlı İmparatorluğu Balkan 
ülkelerinin saldırısına uğramıştır. Karadağ'ın attığı ilk adımla Bal-
kanlarda çoktandır dolaşan savaş bulutlan şimşeğe dönüşmüş, Os-
manlı, iki cepheli savaştan kurtulabilmek için italya'dan banş iste-
ğinde bulunmuştur. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun itildiği 
yeni savaş yüzünden, güçlenmesini savaş koşullan içinde yürüt-
mek zorunda kalan Hilal-i Ahmer'e bu savaş; uzanacak yeni savaş 
madurlan, saracak yeni savaş yaralan getirmiştir. 

64. Besim Ömer: A.g.e., s. 44. 
65.İbid. 
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EK: 

OSMANLI HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ HANIMLAR 
MERKEZİ ÜYELERİ: 

Prens Abbas Paşa refikası 
Hariciye Nazın Prens Sait Halim Paşa refikası 
Merhum Hidiv İsmail Paşa kerimesi 
Mahmut Muhtar Paşa refikası 
Nusret Beyin refikası 
Merhum Prens Osman Fazıl Paşa kerimesi 
Teşrifat-ı  Umumiye Müdürü İsmail Cenani Bey refikası 
Ayandan Ahmet Rıza Bey hemşiresi 
Hariciye Kalemi Mahsus Müdürü Erhem Bey refikası 
Mühendis Asadoryan Efendinin  refikası 
Ethem Bey refikası 
Washington Sefareti  İkinci Katip İbrahim Bey refikası 
Rüsumat Tahrirat Müdürü Ragıp Bey refikası 
Doktor ilyas Paşa refikası 
Sadri Esbak Sait Paşa kerimesi ve Nuri Bey refikası 
Ali Nazmi Paşa kerimesi ve İsmail Paşa refikası 
Merhum Gazi Ethem Paşa refikası 
Teşrifat  Nazın Merhum İbrahim Paşa refikası 
Cebeli Lübnan Mutasarnfı  Kuyumciyan Paşanın refikası 
Ayandan Bohor Efendinin  refikası 
Pancer Beyin refikası 
Şurayı Devlet Mülkiye Dairesi Reisi Tevfık  Bey refikası 
Nafıa  Müsteşan Sabıkı Cemal Bey refikası 
Merhum Cevdet Paşa kerimesi 
Hüseyin Hilmi Paşa refikası 
Merhum Hamdi Bey refikası 
Sadn Esbak Hakkı Paşa refikası 
Halit Ziya Bey refikası 
Hariciye Mümeyyizlerinden Basri Bey refikası 
Mısırlı Hüsnü Bey refikası 
Müze Müdür Halil Bey refikası 
Halil Hurşit Bey refikası 
Mergum İbrahim Paşa kerimesi ve Vasfı  Bey refikası 
Hariciye Evrak Müdürü Umumisi Hayrettin Bey refikası 
Hahambaşı Efendinin  refikası 
Sabık Bursa Valisi Daniş Bey refikası 
Dellasuda Faik Paşa refikası 
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Diran Gümüşgerdan Efendinin  refikası 
Diran Kelekyan Efendinin  refikası 
Ayandan Merhum Rifat  Paşa kerimesi 
Doktor Kilisli Rıfat  Bey refikası 
Manyas zade merhum Refik  Beyin kain validesi 
Doktor Zoiros Paşanın refikası 
Merhum Sırrı Paşa refikası 
Merhum Sami Paşa kerimesi 
Sait Bey refikası 
Yağcı Şevket Bey refikası 
Milli Banka Şube Müdürü Suphi Bey refikası 
Washington Sefiri  Ziya Paşa refikası 
Bursa Valisi esabakı Azmi Bey refikası 
Merhum Osman Paşa kerimesi 
Doktor Akil Muhtar Beyin refikası 
Dahiliye Nazın sabıkı Reşit Bey refikası 
Düyun-u Umumiye Müdürü Ömer Besim Bey refikası 
Mektebi Tıbbiye Müdürü Ali Galiğ Bey refikası 
Hariciye Nazın sabıkı Nuradonkyan Efendinin  refikası 
Erkanı Harbiye Müdürü Halil Bey refikası 
Harbiye Müsteşan Fuat Paşa refikası 
Ayan Reisi Ferit Paşa kerimesi 
Faik Paşa refikası 
Doktor Kasım İzettin Bey refikası 
Yenişehirli Kevkeb Bey refikası 
Bankı Osmani Muamelatı Cariye Müdürü Keresteciyan Efendi  refikası 
Doktor Kenan Bey refikası 
Sabık Selanik Valisi Kazım Bey refikası 
Merhum Ziya Bey refikası 
Manok Azaryan Efendinin  refikası 
Mahmut Agah Bey refikası 
Beyoğlu Mutasarnfi  Muhittin Beyin refikası 
Hilali Ahmer Müfettişi  Umumisi Mehmet Ali Beyin refikası 
Bahriye Nazın Mahmut Paşa refikası 
Şehremaneti Meclis reisi sabıkı Mahmut Paşa refikası 
Nesim Mazliyah Efendinin  refikası 
Merhum ziya Beyin kerimesi. Veli Bey refikası 
Paris Sefiri  rifat  Paşa refikası 
Düyunu Umumiye Mektupçpsp Vahit Bey refikası 
Şurayı Devlet azasından Yusuf  Razi Beyin refikası 
Ayandan Zare Dilber efendinin  refikası 
Gabriyel Servihan Efendinin  refikası 
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Erkanı Harbiye Kaymakamlarından Abdürrauf  Bey re fıkası 
Leyli Darülmuallimat Müdiresi 
Tevfık  Fikret Beyin refikası 
Viyana Sefih  esbakı Mahmut Nedim Paşa refikası 
Cemil Bey refikası 
Hulusi Bey refikası 
Göz Tabibi Doktor Acemyan Efendin  refikası 
İkdam Gazateşş sahibi İmtiyazı Cevdet Bey refikası1 

1. Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı (1877-1949) Ank. 1950 s. 17-19. 
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