
İSTANBUL’dA BİNLERCE 

YATIYOR
ÇANAKKALE ŞEHİdİ

Başta Edirnekapı olmak üzere Sakızağacı ve Eyüp Şehitlikleri ile 
Karacaahmet Kabristanı’nda binlerce Çanakkale şehidinin medfun 

olduğunu biliyor muydunuz?
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» Hilâl-i Ahmer gazi 
yaralıları gemilerle 
İstanbul’a naklederken… 

Dosya: Çanakkale



2013 MART / DERİN TARİH 3

anakkale Boğazı’nda 18 Mart 
1915 günü İngiltere ve müttefiki 
Fransa’ya ait en modern savaş ge-
milerinin bulunduğu donanma 
mağlup edilmiş, Türk topçusu 
büyük bir zafer kazanmıştı. Alı-

nan mağlubiyete rağmen İngiltere harekâttan 
vazgeçmeyerek Fransa ile birlikte 25 Nisan sa-
bahı Gelibolu Yarımadası’nda Seddülbahir ve 
Arıburnu’na, Anadolu tarafında ise Kumkale’ye 
aynı anda binlerce asker çıkardı.

Gelenler kendilerinden çok emindi. Boğa-
zı savunan tabyaları ele geçirecek, böylece 18 
Mart’ın intikamını alacaklardı. Harekâtın asıl 
hedefi ise Akdeniz Seferi Gücü’nün komutanı 
Ian Hamilton’un “Kurtarılacak Kudüs mü, yoksa 
Constantinople mü idi? Ne farkı vardı?” şeklin-
deki sözlerinde gizlidir. Anlaşıldığı üzere nihai 
hedef İstanbul’dan Kudüs’e uzanıyordu.

Halbuki hesap edemeyip yanıldıkları bir hu-

sus vardı: İbradalı İbrahim, Asteğmen Muhar-
rem, Yahya Çavuş ve isimlerini bilmediğimiz 
daha nice kahramanın şahsında devleşen Türk 
askeri… O gün büyük bedeller verilerek bu he-
sap bozulmuş, Çanakkale’de unutulmaz bir des-
tan yazılmıştı.  

Muharebelerin ilk haftasında verilen zayiat 
20 bin kişi civarındadır. Halbuki Çanakkale’yi 
savunan 5. Ordu’nun o gün itibari ile hastanele-
rindeki toplam yatak kapasitesi ancak 5,050’dir. 
Bu durumda geriye tek yol kalmaktadır: Bin-
lerce yaralının tedavi için Ağadere ve Akbaş 
İskelelerinden Şirket-i Hayriye ve Seyr-i Sefâin 
İdaresi’nin vapurlarıyla başta İstanbul olmak 
üzere çevre illere nakledilmesi. 

30 Nisan 1915, Sirkeci İskelesi… İskelenin he-
men çevresine dizilmiş hasta nakil araçları beş 
gün önce başlayan muharebelerde yaralanan 
gazileri bekliyor. Hilâl-i Ahmer (Kızılay)  Cemi-
yeti ise teyakkuzda. 

Ç
LOKMAN ERDEMİR
lokmanerdemir@hotmail.com
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Binlerce yaralı gazinin 
nakledilmek üzere yolda ol-
duğu bildirildiğinde cemiyet 
hiç tereddüt etmeden olağa-
nüstü bir gayretle yaralıları 
geç vakitlere kadar Galatasa-
ray, İstanbul ve Darüşşafaka 
Mekteb-i Sultânîlerinde açılan 
hastanelere yerleştirir. Bu has-
taneler yeterli gelmeyince er-
tesi gün Galata’da Saint Benoit 
Mektebi, Kadırga Doğumevi, 
Cağaloğlu’ndaki İstanbul İnas 
(Kız) Sultanîsi, Haydarpaşa 
Tıp Fakültesi ve Taksim’deki 
Zapyon Mektebi yaralıların 
tedavisi için hastaneye çev-
rilir. Bunlar İstanbul’da açı-
lacak onlarca hastaneden 
sadece birkaçıdır.

Sirkeci ve Haydarpa-
şa İskeleleri muharebe-
lerin hemen tüm acı 
hatıralarına şahitlik 
etmiştir. Gelibolu 
Yarımadası’ndaki 
muharebelerin ilk 
haftasındaki yara-

lılar bunu açıkça gösterir. Hay-
darpaşa İskelesi’ne 2 Mayıs iti-
bari ile gelen yaralı sayısı 5,000 
iken 7 Mayıs’ta bu sayı 12 bini 
bulmuştur. 5 Mayıs 1915 tarih-
li The Daily Telegraph gazetesi 
“6 gün önce Perşembe günü 
6 nakliye gemisinin Sirkeci 
İskelesi’ne 8,000’e yakın yaralı 
getirdiği”nden bahsetmekte-
dir. 

Ağustosta Anafartalar taar-
ruzları sırasında İstanbul’da 
bulunan The Times gazetesi 
muhabirinin “…gece bitmek 
bilmeyen yaralı kafileleri 
akşam saat 10:00’dan sabah 
4:30’a kadar otelin önünden 
geçti” cümleleri de yaşananla-
rın canlı bir ispatıdır.

İstanbul cepheden farksız
Gelen yaralılar İstanbul’un 

yeni misafirleridir ve onlara 
özen gösterilmelidir. İşte bu 
yüzden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 
8 Mayıs 1915 tarihli Sabah ga-
zetesine verdiği ilanla İstanbul 

Çanakkale Muharebelerinde yaralılar 
öncelikle cephe ve cepheye en yakın 
hastanelerde tedavi edilmeye çalışılmıştır. 
Yaralı nakil kolları ve diğer vasıtalarla 
cephe hattındaki büyük sargı yerlerine 
getirilen yaralıların burada mevcut sar-
gıları değiştirilmiş, tedavileri yapılmaya 
çalışılmıştır. Tedavileri sargı yerlerinde 
mümkün olmayan ağır yaralı askerler ya-
ralı nakil kolları ile Ağadere ve Akbaş’taki 
hastanelere nakledilmişlerdir. Çanakkale 
Muharebeleri sırasında sağlık hizmet-
lerine büyük önem veren 5. Ordu’nun 
menzil teşkilatı, aldığı tedbirlerle insan 
emeğinin israf edilmesine de müsaade 
etmemiştir. Bu amaçla yaralılar geri nak-
ledilirken göğüslerine yara veya hastalık 
ile yapılan tedavinin keyfiyetinin yazıldığı 
bir künye asılmıştır. 

Avuç içi kadar küçük, dikdörtgen 
şeklindeki bu künyede yaralının ismi ile 
yarası ve icra edilen tedavileri hâvî bil-
giler vardır. Künyenin her iki kenarında 
kırmızı şeritler bulunurdu. Eğer künyede 
iki kırmızı kenar varsa hastanın nakil 
olunamayacağı, tek kırmızı şerit varsa 
hasta veya yaralının naklolunabileceği, 
hiçbir şerit yoksa kendi kendine yürüye-
bileceği anlamına gelmektedir. Örneğin 
Dersaadet Eyüp Sultan Mahallesi’nden 
Mustafa Cavid oğlu Mehmed’in 
başından aldığı yara nedeniyle 
boynuna tek kırmızılı künye  
(sağda) asılmıştır.

Kızılay Arşivi, 457/30 (ön yüz)
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AVUÇ İÇİ KADAR 
YARALI KÜNYELERİ

Dosya: Çanakkale
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halkına “Kendilerine diyoruz ki, misafirleriniz 
geldi. Hem de mecruh…” şeklinde seslenerek 
hastanelere yatak ve diğer gerekli malzemelerin 
gönderilmesini talep edecektir.

Savaşın sonunda İstanbul’daki mevcut hasta-
nelere tedavi için nakledilen yaralılar 211,159 
kişiye ulaşmıştır. Bu sayı Çanakkale’de muhare-
beler sırasında cepheye sevk edilen asker mikta-
rının (500,000 civarı) neredeyse yarısıdır. İstan-
bul’daki manzara cepheden farksızdır kısacası.

1916 yılı sonunda İstanbul hastanelerine 
nakledilen yaralılardan 6,128’i, hastalardan ise 
24,451’i vefat etmiştir. Nakledilen yaralıların 
isimleri protokol numarası ile hasta kabul def-
terlerine yazılmış, her biri için de ‘hasta tabe-
lası’ düzenlenmiştir. Hastanelerdeki tedavileri 
sırasında şehit olanlar için de ayrıca ‘vefâyat’ lis-
telerinin tutulduğunu hatırlatalım. Bu listelerde 
vefat edenlerin hastaneye kayıt ve ölüm tarih-
leri ile vefat sebepleri yazılıdır. Hastanelerde te-
davileri gerçekleştirilip iyileşenlerse ya cepheye 
savaşmaya ya da tebdil-i hava için taburcu edilip 
ailelerinin yanına gönderilmişlerdir. 

Ya şehit olanlar? Onlar da uğrunda feda-yı can 
ettikleri İstanbul’daki mezarlıklara defnedilir-
ler. Bugün İstanbul sakinlerinin çoğu başta Edir-
nekapı olmak üzere Sakızağacı ve Eyüp Şehitlik-
leri ile Karacaahmet Kabristanı’nda Çanakkale 

şehitlerinin medfun olduğunu bilmez. Esasında 
bu hususu hatırlatacak henüz müstakil bir anıt 
da yoktur buralarda. 

Edirnekapı’da Çanakkale şehitleri
İstanbul hastanelerinde tedavileri sırasında 

vefat edenlerin en yoğun olarak defnedildiği yer 
Edirnekapı Şehitliği’dir. Şehitliğin düzenlenme-
si sırasında sadece şehitlerin isimleri ve memle-
ketleri yazılmıştır. Askerin hangi cephede şehit 
olduğu ya da nereden tedavi için İstanbul’a geti-
rildiği gibi açıklayıcı bilgilerin olmayışı buranın 
önemini geri planda bırakmıştır.

Esasında muharebeler sırasında bu durum 
düşünülüp Edirnekapı Şehitliği’nde bir düzen-
leme yapılmak istenmiş olduğunu hatırlatalım. 
Tasvîr-i Ef kâr gazetesinde çıkan habere göre  
Edirnekapı haricinden şehitliğe kadar olan kı-
sım 20 metre genişliğinde bir cadde şeklinde 
tanzim edilecek ve caddenin etrafındaki her bir 
şehit kabrinin başına da zarif bir taş konulacak-
tı. Ancak bu proje tasarı aşamasında kalmış, ha-
yata geçirilememiştir.

Edirnekapı ve Sakızağacı Şehitliklerinin 
bugünkü halde ilk düzenlemesi, 1924 yılında 
komisyon olarak işe başlayan ve 31 Temmuz 
1926 Cumartesi günü kuruluşunu tamamlayan 
Şehitlikleri İmar Cemiyeti tarafından aynı yıl 

» Uzun ince bir yoldayız...
Yaralı olan yüzlerce gazinin vapurla İstanbul’a getiriliş anından çarpıcı 
bir kare (solda)… Bu gazilerden tedavi edildikleri hastanede şehit 
olanların yattığı Edirnekapı Şehitliği’ndeki bu zarif şehitlik anıtı ise 
(altta) gurur ve vakarla ziyaretçileri karşılıyor.
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tamamlanır. Her biri 20 şehit ismini ihtiva eden 
mustatiller şekline düzenlenen şehitliğin açılı-
şında Süleyman Nazif Bey, irad ettiği nutkunda 
Edirnekapı Şehitliği’ndeki Çanakkale şehitlerini 
şöyle hatırlatmaktadır:

“Tarihimizin en büyük zafer destanını kendi 
kanlarıyla yazmış olan ırkdaşlarımızın medfun 
bulundukları yerler, sefil bir unutulmuşluk ve 
terk edilmişlik içinde kalmıştır. Bu halin deva-
mını hükümet-i cumhuriyemiz tecviz etmedi. 
İstanbul merkez kumandanlığının riyasetinde 
müteşekkil yarı resmî bir komisyon umumi bir 
ricadan da teberru ve muavenete nail olarak iki 
seneye yakın müddetten beri İstanbul’daki şe-
hitlikleri imar etmeye çalışıyor. Bu komisyonun 
ilk çalışması olarak, Edirnekapısı haricindeki 
geniş şehitlik düzenlenmiştir. Ve mevcut bazı 
noksanlıklar da tamamlanmak üzeredir. Edirne-
kapısı’ndaki şehitlik altı bin altı yüz vatan feda-
yisinin mübarek na’şını ihtiva ediyor. Bunların 
hepsi Çanakkale’de yaralanarak, tedavi için İs-
tanbula getirilmiş fakat ölümün pençesinden 
kurtarılamamış evlad-ı millettir.”

Bugün Kızılay Arşivi’nde evrakı olan, o dö-
nemde faaliyet göstermiş İstanbul hastanele-
rinin  vefâyat listeleri ile şehitlikteki mustatil-

lerdeki mevcut isimler karşılaştırıldığında bu 
gerçek açıkça görülmektedir. Ayrıca bu isimler 
Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı şehit 
isimleri ile de karşılaştırıldığında İstanbul’da 
binlerce Çanakkale şehidinin medfun olduğu 
anlaşılıyor. 

Yanıbaşımızda yatıyorlar
Bu çerçevede şehitlikte bulduğumuz isimler-

den birkaçını paylaşmak sureti ile İstanbul şeh-
rinin bu aziz misafirlerine karşı vefa borcumu-
zu bir nebze olsun yerine getirmeye çalışacağız.   

İncelemelerimiz neticesinde, ismini verebi-
leceğimiz ilk kişi 136. mustatilde Daruşşafaka 
Hastanesi’nde şehit olmuş Erzurum’un Hınıs 
ilçesi Kababaş Mahallesi’nden Ahmed oğlu 
Said’dir. 

Hastaneye giriş tarihi 20 Temmuz 1915, ve-
fatı ise 23 Ekim 1915 olan şehidimizin vefat se-
bebi “Bombardımandan mütehassıl cerha-i nari-
ye” olarak geçmiştir kayıtlara. 

Tespit ettiğimiz diğer şehit 112. mustatil-
de, yine aynı hastanede 21 Ocak 1916’da vefat 
eden, Halep’in İdlip Kazası’ndan Ahmed oğlu 
Hasan’dır. 112. mustatilde ismi olan Ankara 
Haymana’dan Süleyman oğlu Tahir ise 8 Ekim 

» Belgelerin şahitliğinde 
Edirnekapı’daki Çanakkale 
şehitleri
Hastanedeki tedavisi sırasında vefat 
eden Halep’ten Ahmed oğlu Hasan 
bugün Edirnekapı Şehitliği’nde 
yatıyor. İsmini şehitlikteki mustatil 
üzerinde görüyoruz (sağda). Aynı 
ismi Bugün Kızılay Arşivi’nde evrakı 
olan vefayat listesinde de seçmek 
mümkün (solda). Aşağıda günümüz 
harfleriyle hazırlanan tabloya dair 
şunlar yazılıdır:   
“Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 
Taksim Hasatahanesinde 22 Nisan 
1331 tarihinden 28 Mart 1332 
tarihine kadar taht-ı tedaviye alınan 
yedi yüz doksan altı mecruhinden 
vefat edenlerin künyeleri miktarı ve 
sebebi vefatları hakkında cedveldir.
Mecmuu vefat adedi
118”
Ahmed oğlu Hasan gibi Edirnekapı 
şehitliğinde yatan daha nice 
şehidimizin ismini hem şehitlikteki 
kayıtlarda, hem de vefâyat listelerinde 
görmek mümkündür.

Protokol 
Nosu
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1915 tarihinde Taksim Hastanesi’ne giriş yap-
mış, 5 gün sonra 13 Ekim 1915’te şehit olmuş-
tur. Vefat sebebi hakkında bir kayıt yoktur. 

7. mustatilde ismi olan İstanbul Hırka-i Şerif 
Çukurçeşme sakinlerinden Ahmed oğlu Arif de 
Taksim Hastanesi’nde vefat etmiştir. 26 Mayıs 
1915 tarihinde hastaneye giriş yapan bu yaralı-
mız 15 gün sonra 10 Haziran 1915’te vefat eder. 
Ölüm sebebi, sırtından girip vücudunun içinde 
kalan kurşundur. Taksim Hastanesi’nde vefat 
edenlerden biri de şehitlikte 13. mustatilde ismi 
olan Trabzon, Tirebolu (bugün Giresun’a bağlı) 
Civil Köyü’nden Arif oğlu Tevfik’tir.

Vefat listelerinde olup da şehitlikte ismini 
tespit ettiğimiz bir diğer kişi 11. mustatildeki 
Hilâl-i Ahmer Kadırga Hastanesi’nde vefat eden, 
Kastamonu Koçhisar (Bugün Ankara’ya bağlı) 
Yolveren Köyü’nden Çapanoğullarından Meh-
med oğlu Hacı Mustafa’dır. 

17 Mayıs 1915 tarihinde hastaneye girişi 
yapılan yaralı askerimiz 3 Haziran 1915’te şe-
hit olmuştur. Yine aynı hastanede vefat eden 
Manisa Soma, Adil Köyü’nden Mehmed oğlu 
Mustafa’nın şehitlikte isminin bulunduğu mus-
tatil numarası 141, vefat tarihi ise 16 Temmuz 
1915’tir.

Yukarıda sıraladığımız isimler Çanakkale’de 
muharebelere katılıp da İstanbul’da şehit olan 
askerlerden sadece birkaçı. Bu kadar ismin bile 

Edirnekapı Şehitliği’nin bizim için ifade ettiği 
önemi anlamamız adına kâfi olduğu kanaatin-
deyiz.

Tüm bu bilgiler gösteriyor ki, Çanakkale Mu-
harebeleri milletimizin geçmişi ile geleceği ara-
sında irtibatı sağlayan moral değerleri arasında 
önemli yer tutmaktadır. Bu değerin teşekkülün-
de İstanbul’un da önemli bir payı olduğunun 
bilinmesi ve hâlihazırda neslimize bu hususun 
anlatılması büyük önem arz ediyor. 

Son söz olarak hatırlatmalıyız ki, Edirnekapı 
Şehitliği çerçevesinde bu hususun daha açık bir 
şekilde belirtilmesi, şehitliklerde buna yönelik 
düzenlemeler yapılması gerekiyor. Yanı başla-
rında ebedi istirahatlerinde olan Çanakkale şe-
hitlerini ziyaret edip bir Fatiha okumak isteyen 
çok sayıda İstanbullu olduğundan şüphemiz 
yok zira. 

Okuma önerileri: Ian Hamilton, Gelibolu Hatıraları 1915, çev. 
M. Ali Yalman, Nurer Uğurlu, İstanbul 2005. 
Kemal Özbay, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, Cilt 
I, Yörük Basımevi, İstanbul, 1976.
Lokman Erdemir, Çanakkale: Bir Milletin Varoluş Destanı, Çamlıca 
Yayınları, İstanbul, 2011.

Lokman Erdemir
Yrd. Doç. Dr., Onsekiz Mart Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.

» Hemşirelerimiz “İstanbul’un misafirlerini” ağırlıyor
Yaralı askerlerimizin koğuşlara yerleştirilme anından bir kare… 
Savaşın sonunda İstanbul’daki mevcut hastanelere tedavi için 
nakledilen yaralılar 211,159 kişiye ulaşır. Bu sayı Çanakkale’de 
muharebeler sırasında cepheye sevk edilen asker miktarının 
(500,000 civarı) neredeyse yarısıdır. Necmettin Özçelik Koleksiyonu.


