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ÖZET 

 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA HİLAL-İ AHMER 

CEMİYETİ’NİN ÇANAKKALE CEPHESİ’NDEKİ FAALİYETLERİ 

 

Tuba İŞLER 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

TARİH ANABİLİM DALI 

Mart 2017 

Danışman: Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ 

Osmanlı Devleti, Uluslararası Cenevre SözleĢmesi‟ni 1865 yılında 

imzalamıĢsa da bunun düzenli bir Ģekilde teĢkilatlanması Trablusgarp ve Balkan 

SavaĢları‟nda gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı içerisindeki en 

kanlı çarpıĢmaların yaĢandığı Çanakkale Cephesi de yine Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟nin etkin bir Ģekilde faaliyet gösterdiği bölgelerden birisi olmuĢtur.  

Bu çalıĢma ile Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin Çanakkale Cephesi‟ndeki 

hizmetleri, tıbbi malzeme, sıhhi alet-edevat, sağlık personeli gereksinimi, yaralı ve 

hasta askerlerin yiyecek-içecek ve giyecek ihtiyacının karĢılanması, hastane 

gemileri ve esirlerle ilgili faaliyetlerini ortaya koymak hedeflenmiĢtir. Bütün 

bunların yanında Ġtilaf Devletleri‟nin uluslararası savaĢ hukukuna aykırı tutumları, 

Cenevre SözleĢmesi kurallarına riayet ve ihlallerine de değinilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya SavaĢı, Osmanlı Devleti, Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti, Çanakkale Cephesi, Cenevre SözleĢmesi 
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ABSTRACT 

OPERATIONS OF RED CRESCENT ASSOCIATION DURING THE 

FIRST WAR İN DARDANELLES 

 

Tuba İŞLER 

 

AFYON KOCATEPE UNİVERSITY  

THE INSTITUT OF SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT of HISTORY 

March 2017 

Advisor: Assoc. Prof. Ahmet ALTINTAŞ 

Although Ottoman Empire signed Geneva Convention in 1865, organising 

of this convention began properly in due course of Turca Italian War and Balkan 

Wars. The Dardanelles Front, where the greatest conflicts in the First World War 

were experienced, was also one of the regions where The Red Crescent 

Assosiation actively operated. 

Operations of Red Crescent Assosiation that services, medical equipment 

sanitation paraphernalia, health personal neccesity, meeting the necessities of 

food, bevarages and clathing for wounded and sick soldiers hospital ships and 

finding out operations related captives was aimed to be revealed through this 

paper. Beside all of them violations of alliens powers which violated the rules of 

the Geneva Convention and violations of contrary to the law of war were dealt 

with. 

Key Words: The First World War, Ottoman Empire, The Red Crescent 

Assosiations, The Dardanelles Front, Geneva Conventions. 
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ÖNSÖZ 

Bu çalıĢma Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin kuruluĢundan itibaren yapmıĢ 

olduğu icraatleri ortaya koymanın yanı sıra özellikle Birinci Dünya SavaĢı 

sırasındaki faaliyetlerine ağırlık verilerek hazırlanmıĢtır. Osmanlı Devleti‟nin 

1865 yılında Cenevre SözleĢmesi‟ni imzalayarak ilk kez Uluslararası Kızılhaç 

Komitesi‟ne üyeliğinin ardından 1914 Birinci Dünya SavaĢı Çanakkale 

Cephesi‟ndeki icraat ve hizmetlerine değinilmiĢtir.  

“Birinci Dünya SavaĢı Sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin Çanakkale 

Cephesi‟ndeki Faaliyetleri” adlı tez çalıĢması üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci 

bölümde, Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin 1911 Trablusgarp SavaĢı ve 1912-1913 

yıllarında meydana gelen Balkan SavaĢları‟ndaki faaliyetleri dile getirilmiĢtir. 

Burada yaralı ve hasta Osmanlı askerlerine yapılan muayenelere ve bakımlarıyla 

ilgili hususlara değinilmiĢtir. Balkan SavaĢları sırasında Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟nin daha sistemli bir hale gelmesi, tıbbi malzemeler ve sağlık 

personelleri konusundaki teĢkilatlanmasını bir üst seviyeye taĢıması iĢlenmiĢtir. 

Balkan SavaĢları sırasında farklı olarak; doğrudan Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

tarafından kurulan hastaneler yanında, kısmi ihtiyaçların Cemiyet‟çe karĢılandığı 

hastanelere de rastlamak mümkün olmuĢtur. 

Ġkinci bölümde tezin asıl konusunu oluĢturan Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin 

Çanakkale Cephesi‟ndeki faaliyetleri ele alınmıĢtır. Burada bulunan hasta ve 

yaralılara yapılan tedaviler, sargı yerleri, tıbbi malzemeler ve sağlık 

personellerinin tayini gibi konular üzerinde durulmuĢtur. YaklaĢık on ay kadar 

süren bir savaĢta hasta ve yaralı yoğunluğunun yaĢanması, söz konusu cemiyetin 

sağlık alanındaki faaliyetlerine de aynı oranda yansıdığı, maddi imkansızlıkların 

cemiyet üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durulmuĢtur. 

Tezimin son bölümü ise üçüncü bölümdür.Bu bölümde Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟nin sağlık faaliyetleri sebebiyle kurmuĢ olduğu sabit ve seyyar 

hastanelerle birlikte hastane gemilerine yapılan bombardımanların, Uluslararası 

Cenevre SözleĢmesi hükümleri gereği belirlenen ölçülerde bulunan Hilal-i Ahmer 
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bayrağına rağmen ihlallerin devamından bahsedilmektedir. Uluslararası savaĢ 

hukukuna aykırı olarak nitelendirilen dom dom kurĢununun kullanılması da yine 

aynı bölümde detaylı olarak açıklanmıĢtır. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bütün 

bunların dıĢında Osmanlı Devleti muhafazası altında bulunan esirler ile Ġtilaf 

Devletleri‟nde bulunan Osmanlı esirleri ile de meĢgul olmuĢtur. Söz konusu 

Cemiyet, esirler ve aileleri arasındaki haberleĢme, mektup, paket, para 

gönderilmesi konusunda aracılık rolünü üstlenmiĢtir. Bütün bu geliĢmeler 

neticesinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne savaĢ boyunca maddi-manevi yardımları 

bulunan kiĢilerin, yardım dereceleri ve bulundukları statü göz önünde 

bulundurularak taltif edilmelerine değinilmiĢtir.   

Bu çalıĢma için BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Genelkurmay ATASE ArĢivi 

ve Türk Kızılay ArĢivi belgelerinden yararlanılmıĢtır. Söz konusu arĢivler dıĢında 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Ġstanbul Millet 

Kütüphanesi, çeĢitli gazete ve dergi taramalarını yaptığımız Taksim Atatürk 

Kitaplığı, Ankara‟da bulunan Milli Kütüphane gibi vesaire kütüphaneden de 

faydalanılmıĢtır. 

Tezimi nihayete kavuĢturmak için çalıĢtığım bu süre zarfında bilgisi, 

tecrübesi ve anlayıĢından dolayı kıymetli hocam Doç. Dr. Ahmet ALTINTAġ‟a 

minnettarlığımı dile getirmek isterim. Bunun yanında tez çalıĢmam boyunca 

desteklerini her an yanımda hissettiğim aileme, almanca belgelerin tercümesi 

konusunda özverili çalıĢmasıyla bana katkı sağlayan babam Hacı Ali ĠġLER‟e çok 

teĢekkür ediyorum.  

              Tuba ĠġLER 

            Afyonkarahisar- Mart 2017
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GİRİŞ 

HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN KURULUŞU 

1- CENEVRE SÖZLEŞMESİ’NDEN ÖNCE HARP YARALILARINA 

YAPILAN MUAMELE 

Tarihin en eski çağlarından beri var olan savaĢlar, insanlık tarihinin 

tartıĢılmaz bir gerçeğidir. SavaĢların doğal bir sonucu olan hasta ve yaralıların 

ağır yükünü bir nebze olsun hafifletmeye yönelik teĢebbüsler belirli bir kural 

çerçevesinde olmamakla birlikte oldukça eskiye dayanır. Buna kanıt olması 

bakımından; Eyyûbî Devleti‟nin kurucusu Selahaddin Eyyûbî zamanında 1189-

1192 yılları arasında gerçekleĢen III. Haçlı Seferi esnasında Saint Jean 

ġövalyeleri‟nin rolü dikkat çekicidir. Adı geçen Ģövalyelerin tarafsızlıkları kabul 

edilerek Eyyûbîlerin elinde esir bulunan yaralı Hıristiyanlara bakmakla 

görevlendirilmeleri, Selahaddin Eyyûbî‟nin bu muameleye izin vermesi, konu 

hakkındaki uygulamaların Cenevre SözleĢmesi‟nden yedi asır öncesine kadar 

dayandığının en açık göstergelerindendir
1
. Saint Jean ġövalyeleri Haçlı 

Seferleri‟nden sonra da din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin savaĢ ve barıĢ 

zamanlarında yaralılara bakmaya devam etmiĢlerdir. Onlardan sonra ise aynı 

görevi Malta ġövalyeleri‟nin sürdürmüĢ olmaları, bu sorumluluğun ortaya 

çıkmasındaki ilk örnekler olması bakımından önemlidir
2
. 

XVIII. yüzyılda da benzer misallere rastlamak mümkündür. Prusyalı bir 

askeri doktor J. L. Schmucker, 1776 yılında yazdığı “Melanges” kitabında, 

muharip askerlerin tedavi olabilecekleri bir yer olmaması sebebiyle savaĢlardan 

sonra yaralıların durumları ile ilgilenilemediğini belirtmiĢtir. Buna çare olarak da 

                                                           
1Zuhal Özaydın; Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Sâlnâmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji Ana Bilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalı, Ġstanbul 1987, s. 18; Mehmet 

Polat; Hilal-i Ahmer Teşkilatı‟nın Kuruluşu ve Teşkilatlanması, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Elazığ 2007, s. 2; Mesut Çapa; Kızılay (Hilal-i 

Ahmer) Cemiyeti 1914-1925, Türk Kızılay Derneği Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2010,  s. 9. 
2Türkiye Kızılay Derneği: 73 Yıllık Hayatı 1877-1949; Ankara 1950, s. 5; Leyla Özcan; “Türk Kızılay 

Müessesesinin Milletlerarası Kızılhaç Ġle Olan Münasebetleri”, Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. XXX, S. 3-4, 

Ġstanbul 1965, s. 613. 
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yaralı askerlerin belirli bir yerde toplanıp tedavi edilmesi için hasım devletlerin 

kendi aralarında bir anlaĢma yapmaları gerektiğini tavsiye etmiĢtir
3
. 

1780 yılında Fransız Kimya Profesörü Peyrilhe de askeri hastaneler ve 

düĢman esirleriyle ilgili fikirler ileri sürmüĢtür. Profesör Peyrilhe‟e göre, askeri 

hastanelerde tedavi gören yaralılar, hastalar ve onlara bakan sağlık görevlileri için 

dokunulmaz bir sığınağın olması, bunların esir sayılmaması ve bu konunun 

kanunlaĢtırılması gerektiği dile getirilmiĢtir
4
. 

XIX. yüzyıla gelindiğinde ise bütün bu fikirlerin daha da Ģekillendiği 

ancak yine de belirli bir kural çerçevesinde yazılı bir metin haline getirilemediği 

görülmektedir. Bunun yanı sıra XIX. yüzyılı, öncekilerden ayıran farklı bir unsur 

daha vardır. O da, kadınların ilk kez sağlık görevlisi olarak savaĢ alanlarına 

girmeleri ve hemĢirelik vazifelerini yerine getirmeleri olmuĢtur. Bu isimlerden en 

kayda değer olanları Clara Barton
5
, Miss Ketmarseden

6
, Madam Beçer Astov

7
 ve 

Miss Florence Nightingale‟dir
8
. 

Görüldüğü üzere Cenevre SözleĢmesi‟nden önceki zamanlarda bile sağlık 

hizmetlerinin varlığı bilinmektedir. Ancak bunların belirli bir düzenden yoksun 

olup daha çok, öneri ve tavsiyelerle düzene konulmaya çalıĢılması dikkatten 

                                                           
3 Özcan; a. g. m., s. 614. 
473 Yıllık Hayatı; s. 6; Özcan; a. g. m., s. 615. 
5“Clara Barton (1821-1912) …. BirleĢik Amerika‟daki ġimal Cenup Harbi‟nde yaralılara büyük feragatle 

bakmıĢ ve bilâhare Amerikan Kızılhaç‟ını kurmuĢtur.” Özcan; a. g. m., s. 615; Çapa; a. g. e., s. 9. 
6“Miss Ketmarseden, Rusya‟da cüzamlıları tedavi ile uğraĢmıĢtır.”Besim Ömer; Hanımefendilere Hilal-i 

Ahmer‟e Dair Konferans, Hazırlayan: Ġsmail Hacıfettahoğlu, Türk Kızılay Derneği Yayınları, 3. Baskı, 

Ankara 2010, s. 60. 
7 Madam Beçer Atov, Afrika‟da köleliği ortadan kaldırmaya çalıĢmıĢtır.Besim Ömer; a. g. e., s. 60. 
8 “Florence Nightingale, geceleri elinde bir lamba ile yaralıların yattığı yerleri dolaĢarak her birinin vaziyetini 

ve acısını hafifletmek için muhtaç olduğu Ģeyleri kaydetmek içindir ki „Lambalı Hanım‟ diye de 

isimlendirilmiĢtir.” Özcan; a. g. m., s. 615; Çapa; a. g. e., s. 9; “Miss Naytingeyl/Florence Nightingale 

(1820-1910): Modern hemĢireciliğin kurucusu. Florence Nightingale, 1820 senesinde Ġngiltere‟nin Florence 

Ģehrinde doğmuĢtur. Babası, zengin bir arazi sahibiydi. Bu devirde hemĢirelik mesleği, yalnız fakir kızların 

meĢgul olacağı aĢağı bir meslek kabul edilirdi. Florence Nightingale, genç kızlık çağına geldiği zaman, 

ailesinin karĢı koymasına rağmen, idealist karakteri sebebiyle hemĢire oldu. Kaisers Werth ve Paris‟e giderek 

hasta bakımı ve hastane yönetimi konusunda incelemeler yaptı, eğitim gördü. 1853‟te Londra‟daki Hasta 

Kadınların Bakım Kurumu‟nun yöneticiliğine getirildi. 1853-56 Kırım Muharebesi sırasında Osmanlı 

Devleti‟nin müttefiki olan Ġngiliz ordusundaki yaralılara bakmak üzere gönüllü hemĢire ve rahibelerle 

Ġstanbul Selimiye KıĢlası‟nda kurulan askerî hastaneye gönderildi. Yaptığı baĢarılı çalıĢmalarla yaralılar 

arasındaki yüksek ölüm oranının giderek düĢmesini sağladı. SavaĢ bittikten sonra döndüğü Ġngiltere‟de yeni 

kurulan Ordu Sağlığı Kraliyet Komisyonu‟nda görev aldı. Verdiği baĢarılı hizmetler sebebiyle 

Nightingale‟nin adı, Selimiye KıĢlasında çalıĢırken oturduğu kulede açılan müzeye ve 1961‟de Ġstanbul‟da 

öğretime baĢlayan ilk Yüksek HemĢirelik Okulu‟na verildi. Ġstanbul Çağlayan‟da Nightingale‟in adını taĢıyan 

bir hastane de bulunmaktadır. Nightingale‟in doğum günü olan 12 Mayıs‟ta baĢlayan hafta bütün dünyada 

HemĢirelik Haftası olarak kabul edilmiĢtir. Ölümünden üç yıl önce Ġngiliz Kralı‟ndan Britanya Ġmparatorluğu 

ve Ġnsanlık Yüksek Hizmet Madalyası alan ilk kadın odur.”Besim Ömer; a. g. e., s. 62. 
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kaçmamıĢtır. Ġlaveten, dikkate değer bir diğer konu ise hanımların savaĢ alanlarına 

inerek hemĢirelik faaliyetlerinde bulunmaya baĢlamalarıdır. Bu durum hiç 

Ģüphesiz, yerleĢtirilmeye çalıĢılan sistemin daha hızlı kabul görmesine yardımcı 

olmuĢtur. 

 

1.1. CENEVRE SÖZLEġMESĠ 

XVI. yüzyıl ile baĢlayan duraklama ve ardından baĢlayan gerileme süreci, 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde de parçalanma evresine girmiĢtir. Osmanlı Devleti 

gerek askeri, gerek ekonomik ve gerekse sosyal anlamda bir toparlanmaya fırsat 

bulamadan yeni sıkıntılarla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu sıkıntılı durum, Osmanlı 

Devleti nezdinde ciddi sarsıntılar yarattığı gibi uzun yıllar savaĢla iç içe olan halk 

için de zor bir durum teĢkil etmeye baĢlamıĢtır. 

1863 yılı, Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti‟nin sistemli olarak 

teĢkilatlanmaya baĢlama yılıdır. SavaĢlarda sağlık hizmetinin sistemleĢtirilmesi 

konusunun ilk kez dile getirilmesi ve uygulama safhasına sokulmasında en büyük 

pay hiç Ģüphesiz Henry Dunant‟ın olmuĢtur
9
. Dunant, ilk olarak 1854 Kırım 

SavaĢı ardından 1859 yılında Solferino Muharebesi esnasında savaĢ meydanında 

ciddi oranda can kayıplarının yaĢandığını, aynı zamanda çok sayıda yaralının acı 

çektiğine Ģahit olmuĢtur. Bunlar arasında pek çoğunun sırf zamanında müdahale 

edilemediğinden hayatlarını kaybettiklerini gözlemlemiĢtir. Özellikle Solferino 

Muharebesi‟ndeki gözlemlerini anlattığı “Solferino Hatırası” adlı kitabı ile tüm 

dünya ülkelerinin vicdanlarına seslenmiĢ, uluslararası bir kuruma olan ihtiyacın 

aciliyetine önemle vurgu yapmıĢtır
10

. 

                                                           
973 Yıllık Hayatı; s. 6; “Henry Dunant (1828-1910): “Selahattin Eyyûbî‟nin III. Haçlı Seferi esnasında 

Kudüs‟teki Türk karargahında bulunan Hıristiyan askerlerden hasta ve yaralı olanlarının tedavi ve 

bakımlarına izin veriĢini yazdığı kitabında anlatan, Cenevre SözleĢmesi‟ne ve Kızılhaç‟ın kuruluĢuna öncülük 

eden Ġsviçreli insan sever. Cezayir‟de borsa oyunlarına girdi. III. Napolyon‟un desteğini almak amacıyla 

Ġtalya‟ya gitti. Solferino yaralılarının durumu karĢısında altüst oldu. Uluslararası kamuoyunun savaĢta 

yaralananların durumu ile ilgilenmesini sağlamak için 1862‟de Un Souvenir de Solferino‟yu (Bir Solferino 

Anısı) yayımladı. Cenevre SözleĢmesinin, dolayısıyla Kızılhaç teĢkilatının doğmasını sağladı. Ömrünün son 

yıllarını yoksulluk içinde geçirirken aldığı, Federal Konsey ve Nobel ödülleriyle eski Ģöhretine kavuĢtu.” 

Besim Ömer; a. g. e., s. 61. 
10J. Henry Dunant; Solferino Hatırası, Çeviren: Nermin Arpacıoğlu, Türk Kızılay Derneği, Ankara 1964, s. 

66-73; Özcan; a. g. m., s. 616; Polat; a. g. t.,  s. 3; Mehmet Polat tezinde Solferino Muharebeleri‟nden bahisle 

Fransız ordularının Avusturya ordularına yenilgisinden söz etmiĢtir. Halbuki durum tam tersidir. SavaĢ 

Fransız ordularının kesin galibiyetiyle sonuçlanmıĢtır.; Besim Ömer; a. g. e., s. 61; Çapa; a. g. e., s. 9; Derya 

ġimĢek; “II. Abdülhamit Dönemi Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin KuruluĢu ve TeĢkilatlanması”, 
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Henry Dunant ile aynı fikri paylaĢan ve ortaya çıkardıkları yayınlarla ortak 

bir yardım kuruluĢunun oluĢması için gayret gösteren diğer iki isim ise Dr. 

Balaçyano ve Mösyö Henry Ervelt‟tir
11

. Ġlk kez ortaya atılan uluslararası sağlık 

kuruluĢunun oluĢturulması düĢüncesi, Avrupalı devletler nezdinde de büyük ilgi 

görmüĢtür. Ġsviçre‟nin Cenevre Ģehrindeki Menfaat-i Umumiye Cemiyeti BaĢkanı 

Gustave Moynier, Dunant‟ın öne sürdüğü bu fikrin yayılması ve uluslararası bir 

kurum haline gelmesi için kendisinin de içinde bulunduğu bir komite kurmayı 

teklif etmiĢtir
12

. 

1863 yılında Gustave Moynier ve kendisine yapılan teklifi kabul eden 

Henry Dunant, savaĢan orduların hasta ve yaralılarına tarafsız bir hastabakıcılığın 

temini konusundaki düĢüncelerini uluslararası camiada resmiyete kavuĢturmak 

için bir adım atmıĢlardır. Bunun için ilk gayri resmi toplantı 17 ġubat 1863 yılında 

“BeĢler Komitesi” adında küçük bir gurupla yapılmıĢtır
13

. 

Uzun görüĢmeler neticesinde üç önemli esas kabul edilmiĢtir. Bunlar; 

1- SavaĢlarda yaralıların ve onlara bakan görevlilerin tarafsız sayılması, 

2- Sağlık memurlarını ayırt edici bir iĢaretin belirlenmesi gerektiği, 

3- Bu iĢaretin bayrak olmasının uygun olduğu ve bayrağın bulunduğu 

yerlerin tarafsız kabul edilmesi, prensipleridir
14

. 

Ġsviçre Hükümeti, alınan bu gayri resmi kararların tüm dünyada kabulü 

için, bütün devletlerden birer delege göndermesini istemiĢtir. Ġlk olarak Ġsviçre, 

Fransa, Belçika, Hollanda, Ġtalya, Ġspanya, Ġsveç, Norveç ve Danimarka‟nın da 

aralarında bulunduğu 16 ülkenin birer delegeleri gönderilmiĢti. Mevcut 

                                                                                                                                                               
Turkish Studies International Periodical For The Langugaes, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 10/5, Ankara Spring 2015, s. 310. 
11Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1329-1331 Salnamesi; Ahmet Ġhsan ve ġürekası Matbaacılık Osmanlı 

ġirketi, Ġstanbul (b.t), s. 4. 
12OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 4; Özcan; a. g. m., s. 617; Özcan‟ın makalesinde aynı isim “Âmme 

Menfaatine Hadim Cemiyet” Ģeklinde zikrolunmuĢtur.; Polat; a. g. t., s. 3; Polat‟ın tezinde aynı isim 

“Cenevre Halk Ġdaresi Derneği” Ģeklinde geçmiĢtir.; Çapa; a. g. e., s. 10; Çapa‟nın kitabında Gustav 

Moynier‟in sorumlu olduğu cemiyetin adını “Cenevre Cemiyet-i Hayriyye” Ģeklinde kullanmıĢtır.; Besim 

Ömer; a. g. e., s. 71; Besim Ömer eserinde cemiyetin ismi “Cenevre Menafi-i Umumiye Cemiyeti” 

Ģeklindedir.; ġimĢek; a. g. m., s. 310. 
13 “BeĢler Komitesi” General Dufour, Gustave Moynier, Dr. Théodore Maunoir, Dr. Lovis Appia, ve Henry 

Dunant‟dan oluĢuyordu.” Dunant; a. g. e., s. 74-75.;Özcan; a. g. m., s. 617; Özaydın; a. g. t., s. 20; Çapa; a. g. 

e., s. 10; Feyza Kurnaz ġahin; Osmanlıdan Cumhuriyet‟e Harp Malullerinin Sosyo-ekonomik ve Sağlık 

Durumları, Genelkurmay Personel BaĢkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire BaĢkanlığı 

Yayınları, Ankara 2014, s. 12. 
14OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 4; 73 Yıllık Hayatı; s. 7; Özcan; a. g. m., s. 618; Polat; a. g. t.,  s. 4-5; 

Besim Ömer; a. g. e., s. 71. 
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delegelerle yeniden yapılan ortak görüĢmeler neticesinde 22 Ağustos 1864 tarihli 

Cenevre SözleĢmesi imzalanmıĢtır
15

. Burada bulunamayan devletlere de sözleĢme 

maddeleri
16

 gönderilmiĢ, Ģartları yeniden değerlendirip imzalamaları için bir sene 

mühlet tanınmasına karar verilmiĢtir
17

. 

Muhtelif tarihlerde Cenevre SözleĢmesi‟ni imzalayan ülkeler arasında 

kronolojik olarak Ģunlar sayılabilir: 1864 yılında Fransa, Ġsviçre Belçika, 

Hollanda, Ġtalya; 1865 yılında Ġngiltere, Osmanlı Devleti, Yunanistan; 1866 

yılında Avusturya, Portekiz; 1867 yılında Rusya; 1874 yılında Romanya, Ġran; 

1875 yılında Karadağ; 1876‟da Sırbistan; 1884‟te Bulgaristan; 1906‟da 

Almanya‟dır
18

. 

Cenevre SözleĢmesi hükümlerince sağlık faaliyetlerinin yapıldığı yerin 

belirlenmesi konusunda bir iĢaretin tespit edilmesi gerekmekteydi. Esasen daha 

önceki dönemlerde de savaĢ meydanlarındaki hasta ve yaralı askerlere tedavi 

yapılan yerlerin ayırt edilebilmesi için devletler, kendilerince kararlaĢtırdıkları bir 

renkte bayrak kullanmaktaydı. Örneğin savaĢlarda Avusturya Ordusu‟nda beyaz 

bayrak bulunan yerler, o devletin sağlık iĢlerinin yürütüldüğü yer anlamına 

gelmekteydi. Aynı Ģekilde Fransa kırmızı, Ġspanya ise sarı renkte bayraklar 

kullanarak bu ayrımı yapmıĢlardı. Her ne kadar belirli bir kural olduğu düĢünülse 

de söz konusu bayraklar sadece mensubu oldukları ülkenin askerleri tarafından 

bilinmekte, bu yerler zaman zaman düĢman ateĢine maruz kalmaktan 

kurtulamamaktaydı
19

. 

YaĢanılan karmaĢadan dolayıdır ki Cenevre SözleĢmesi ile beraber 

uluslararası bir iĢaretin belirlenmesi Ģart olmuĢtu. Bu sebeple anlaĢmanın yapıldığı 

Ġsviçre‟ye hürmeten Ġsviçre bayrağının kırmızı zemin üzerine beyaz hac iĢaretinin 

tam tersi renkleri olan beyaz zemin üzerine kırmızı hac iĢaretinin uygulanması 

                                                           
15 22 Ağustos 1864 tarihinde hazırlanan 10 maddelik kurallar için bkz. Dunant; a. g. e., s. 81-82; Mesut Çapa; 

“Kızılay”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XXV, Ġstanbul 2002, s. 544; ġahin; a. g. e., s. 13. 
16 SözleĢmenin tüm maddeleri için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 8-11; Özaydın; a. g. t.,  s. 23-24-25.  
17OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 5; Özcan; a. g. m., s. 618; Polat; a. g. t., s. 6-10; Çapa; a. g. e., s. 10; 

ġimĢek; a. g. m., s. 311. 
18OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 5-6-7. 
19 Polat; a. g. t.,  s. 21. 
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kabul edilmiĢtir
20

. Bunun yanında Cenevre SözleĢmesi‟ni onaylayan ülkelerin 

belirli yıllarda bir araya gelerek sağlık yardımlarının nasıl yapılacağı ya da 

teknolojik ilerlemenin sağlık alanına nasıl yansıdığı ve ülkelerin bu konuda 

harcadıkları mesailerle ilgili konuların görüĢüldüğü toplantılar yapılmasına karar 

verilmiĢtir
21

. 

Osmanlı Devleti, kabul edilen ortak sembolün, Kızılhaç ile 

simgelenmesine pek sıcak bakmamıĢtır. Her ne kadar onun sadece belirli bir iĢaret 

olma adına alınmıĢ bir karar olduğu bilinse de hem hükümet hem de halk 

nezdinde olumlu karĢılanmayacağı düĢünülmektedir. Nitekim Osmanlı Devleti, 5 

Temmuz 1865
22

 yılında Cenevre SözleĢmesi‟ni imzaladıktan sonra sözleĢme 

kuralları gereği her ülkenin kendine has oluĢturduğu bir müessesenin olmasını ve 

bu kuruluĢun merkezinin de Cenevre olması gerektiği maddesini yerine 

getirmemiĢ, imzalanan sözleĢme uygulanmamıĢtır
23

. 

XIX. yüzyıl, uluslararası sağlık kuruluĢu olan Kızılhaç Cemiyeti‟nin daha 

temel kurallar etrafında Ģekillenmeye baĢlamasının miladı olmuĢtur. Ġlk etapta 

gayri resmi toplantılarla kurulmaya çalıĢılan Cemiyet, 1864 yılında resmiyet 

kazanmıĢtır. Osmanlı Devleti‟nin Kızılhaç‟a üyeliği 1865 senesinde 

gerçekleĢmiĢtir. Ancak Osmanlı Hükümeti, imzalamıĢ olduğu Cenevre 

SözleĢmesi gereğince yerine getirmesi gereken taahhütlerini gerçekleĢtirememiĢ, 

savaĢ ihtimalinin olmadığını da düĢünerek gereken ehemmiyeti göstermekte geç 

kalmıĢtır. Öte yandan iĢaret konusu, Osmanlı Devleti için hayli önemli bir sorun 

teĢkil etse de bunun hallolması için herhangi bir giriĢimde bulunma hususunda da 

çok yavaĢ hareket etmiĢtir. 

 

                                                           
20OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 9; Dunant; a. g. e., s. 75; Özcan; a. g. m., s. 618; Özaydın; a. g. t.,  s. 30-31; 

Polat; a. g. t.,  s. 20. 
21OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 14; Özcan; a. g. m., s. 619; Cenevre SözleĢmesi‟ni imzalayan devletler, ilk 

kongrelerini 1867‟de Paris‟te, ikincisini 1869‟da Berlin‟de, üçüncüsünü 1884‟te Cenevre‟de, dördüncüsünü 

1887‟de Karlsruhe‟de, beĢincisini 1892‟de Roma‟da, altıncısını 1897‟de Viyana‟da, yedincisini 1902‟de 

Petersburg‟da, sekizincisini 1907‟de Londra‟da, dokuzuncusunu 1912‟de Washington‟da yapmıĢlardır.; Çapa; 

a. g. e., s. 10. 
22Osmanlı Hilal-i Ahmer Mecmuası, No: 1, 15 Eylül 1921, s. 17; ġahin; a. g. e., s. 13. 
23 Ahmet Mithat; Hilal-i Ahmer, Ġstanbul 1296, s. 54; Özcan; a. g. m., s. 617-623; Besim Ömer; a. g. e., s. 74; 

ġimĢek; a. g. m., s. 311. 
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1.2. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN KURULUġU 

Cenevre SözleĢmesi‟nin imzalanması sonrasında, çeĢitli tarihlerde pek çok 

ülkenin katılması ile birlikte, yapılan icraatlar ve geliĢmelerle ilgili toplantılar 

düzenlenmesi de kararlaĢtırılmıĢtır.  

1867‟de Paris‟te düzenlenen birinci uluslararası kongrede ilk kez Osmanlı 

Devleti de temsil edilmiĢtir. Bu görev için, aslen Alman asıllı olan Abdullah Bey 

uygun görülmüĢtür
24

. Uluslararası hale getirilen Cenevre Konferansı kararlarının 

Osmanlı Devleti için de faydalı olabileceğini düĢünen Abdullah Bey, Ġstanbul‟a 

geri döndüğünde bir takım giriĢimlerde bulunmak istemiĢse de bu düĢünce, 

Hükümetçe çok önemli bir olay olarak görülmemiĢ ve yeterince destek 

verilmemiĢtir
25

. 

Abdullah Bey, amacını gerçekleĢtirme adına zaman zaman devlet ricaline 

ve çeĢitli yardımseverlere konuyla ilgili fikirlerini aktarmakta ısrarcı olmuĢtur. Bu 

çalıĢmaların neticesinde Serdar-ı Ekrem Ömer PaĢa‟nın desteğiyle bir heyet 

oluĢturulmuĢtur. Serdar-ı Ekrem Ömer PaĢa‟dan sonra Mekteb-i Tıbbiye Nazırı 

Marko PaĢa ve Dr. Kırımlı Aziz Bey‟in de katılımıyla 66 kiĢiden oluĢan bir gurup, 

baĢkanlığını Marko PaĢa‟nın yaptığı “Mecruhin-i Asakir-i Osmaniyye‟ye 

Muavenet Cemiyeti” 11 Haziran 1868 yılında kurulmuĢtur
26

. “Meclis-i Sıhhiye 

Reisi Sanisi” Dr. Salih Efendi, Dr. Mavro Yani ve Dr. De Castro‟dan oluĢan 

komisyonu, cemiyetin nizamnamesini hazırlamakla görevlendirmiĢtir
27

. 

Hazırlanan nizamname kurul içinde onaylandıktan sonra Hükümet onayına 

                                                           
24 Abdullah Bey‟in asıl adının Karl Edward Hammerschmidt olduğu zikredilmiĢtir.; Ahmet Mithat; a. g. e., s. 

55;OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 23. 
25OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 23; OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 17; Özcan; a. g. m., s. 623; Hükümetin 

onay vermemesindeki önemli unsurlardan biri de haç iĢaretinin hala kızılay iĢareti Ģekline dönüĢtürülememiĢ 

olmasındandır. Bu mesele çözülmedikçe teĢebbüslerin sonuçsuz kalması haklı görülebilir.; Özaydın; a. g. t., 

s. 43;Polat; a. g. t.,  s. 10. 
26OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 24; Cemiyetin adı, “Mecruhin ve Marda-i Askeriyeye Ġmdat ve Muavenet 

Cemiyeti” Ģeklinde zikrolunmuĢtur.; Özcan; a. g. m., s. 623;Çapa; “Kızılay”, s. 544; Aynı isim “Mecruhin ve 

Mardayı Askeriyeye Ġmdat ve Muavenet Cemiyeti” olarak geçmektedir. Ayrıca Cemiyetin kurulmasına 

yardımcı olan Serdar-ı Ekrem Ömer PaĢa‟nın Sırbistan SavaĢ‟ında sağlık hizmetlerinde görülen 

eksikliklerden sonra Abdullah Bey‟e destek verdiği söylenilmiĢtir. Bu tamamen yanlıĢ bir kronolojidir. 

Çünkü Cemiyetin kurulduğu tarih 1868, Sırbistan SavaĢı ise 1876-77‟dir.; Polat; a. g. t.,  s. 11;Çapa; a. g. e., 

s. 11; Çapa kitabında aynı cemiyetin ismi “Mecrûhîn-i Asâkir-i Osmâniyye‟ye Muâvenet Cemiyeti” Ģeklinde 

geçmektedir.; Aynı cemiyet, “Mecrûhîn-i Askeriyyeye Ġâne Cemiyet-i Umûmîyesi Ġstanbul Komitesi” 

Ģeklindedir.  Besim Ömer; a. g. e., s. 75; ġimĢek; a. g. m., s. 312. 
27OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 24; Özaydın; a. g. t.,  s. 39; Çapa; a. g. e., s. 11; ġimĢek; a. g. m., s. 312. 
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sunulmuĢtur. Ancak Osmanlı Hükümeti, savaĢların baĢkarakteri olan askerlerin 

içerisinde sivillerin bulunması fikrine baĢlangıçta pek sıcak bakmamıĢ ve 

nizamnameyi onaylamamıĢtır. TeĢkilatlanma yolunda atılan ilk adımın bu Ģekilde 

neticelenmesi Cemiyet‟in herhangi bir icraat gösterememesi sonucunu 

doğurmuĢtur
28

. 

1876‟da Sırbistan ve Karadağ SavaĢı‟nda sağlık hizmetleri konusunda 

yaĢanan sıkıntılar, Osmanlı Devleti‟nin Salib-i Ahmer hususundaki düĢüncelerinin 

yavaĢ da olsa olumlu anlamda değiĢmesine zemin hazırlamıĢtır. Çünkü savaĢ 

meydanında Sırp ve Karadağlı askerler, hem kendi Kızılhaç yardımlarından hem 

de Uluslararası Salib-i Ahmer Cemiyeti‟nden yardım görüyordu. Osmanlı Devleti 

ise Abdullah Bey‟in teĢkilatlanma giriĢimlerinden sonra konuyu askıya almıĢ, 

savaĢ ortamında sağlık yardımının önemini ne yazık ki yeni yeni fark etmeye 

baĢlamıĢtır
29

. 

Osmanlı Devleti, 1876 Sırbistan-Karadağ SavaĢı‟na yukarda ifade edildiği 

gibi sağlık hizmetleri konusunda yeterli hazırlığı yapma fırsatı bulamamıĢtır. Bu 

durumun farkında olan Gustave Moynier
30

, Mekteb-i Tıbbıye-i ġahane Cemiyeti 

üyelerinden Dr. PeĢtemalciyan Efendi‟ye yazdığı bir yazıyla hasım ülkelerinin 

yararlandığı bu hizmetten Osmanlı Devleti‟nin de yararlanabileceğini ancak 

bunun için önce Cenevre‟deki Kızılhaç Genel Merkezi ile irtibata geçilmesi 

gerektiğini vurgulamıĢtır
31

. Sadrazam Mehmet ġükrü PaĢa, Mekteb-i Tıbbıyye-i 

ġahane Cemiyeti BaĢkanı Nurciyan ve üye Dr. PeĢtemalciyan Efendi‟yi bu konu 

için görevlendirmiĢ, ilk görüĢmeler 12 Ağustos 1876 yılında Mekteb-i Tıbbiye‟de 

Marko PaĢa baĢkanlığında baĢlamıĢtır. Söz konusu görüĢmelerde yardımların 

nasıl yapılacağı, dini hassasiyet için salib iĢareti yerine hilal iĢaretinin uygun 

görüldüğü ve diğer devletlerin onayına müracaatı ile ilgili konular ele alınmıĢtır. 

                                                           
28OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 24; Özcan; a. g. m., 623-624; Polat; a. g. t.,  s. 15; Çapa; a. g. e., s. 12; 

Hükümet, ordu içerisine sivillerin karıĢacak olmasına pek sıcak bakmamıĢ, böyle bir durumda casusluk 

faaliyetlerinin daha kolay yapılabileceği ihtimalinin ortaya çıkmasından korkmuĢtur.; Besim Ömer; a. g. e., s. 

75;ġahin; a. g. e., s. 14. 
29OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 24-25; Özcan; a. g. m., s. 624; Özaydın; a. g. t.,  s. 40-41; Çapa; a. g. e., s. 

12; Besim Ömer; a. g. e., s. 76. 
30 Menfaat-i Umumiye Cemiyeti BaĢkanı. 
31OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 17. 
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Cenevre‟deki Kızılhaç Genel Merkezi aracılığıyla hilal iĢaretinin tüm devletlere 

tebliği istenmiĢtir. Bu dönemde Osmanlı Devleti ile Rusya savaĢ halindeydi. 

Uluslararası Cenevre Kızılhaç Cemiyeti aracılığı ile Rusya Hükümeti‟nin 

Kızılhaç‟a riayet Ģartıyla hilal iĢaretinin Osmanlı Devleti tarafında kullanılmasını 

onaylamıĢtır. Böylece 14 Nisan 1877 tarihinde “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” 

resmen kurulmuĢ, Cenevre merkezi vasıtası ile de bütün muhattaplara 

duyurulmuĢtur
32

. 

Cemiyetin nizamnamesi 8 Eylül 1877‟de hazırlanmıĢ, buna göre 

savaĢlarda yaralanan hasta ve malul askerlere yardım etmek, söz konusu 

askerlerin bakımı için gelen yardımları ilgili birimlere ulaĢtırmak gibi madde 

baĢlıkları ele alınmıĢtır
33

. 

 

1.3. HĠLAL-Ġ AHMER SEMBOLÜNÜN KABULÜ 

5 Temmuz 1865 tarihinde imzalanan Uluslararası Cenevre SözleĢmesi ile 

birlikte ortak bir iĢaretin kullanılması konusu da netlik kazanmıĢtır. Buna göre; 

sözleĢme Ģartlarını kabul eden her ülkenin beyaz zemin üzerine kırmızı hac 

iĢaretini simge olarak kullanması, Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından kabul 

edilmiĢtir. Ancak Osmanlı Devleti, söz konusu iĢaretin kendi ülkesinde dini 

gerekçelerden dolayı kabul edilmeyeceği kanaati ile iĢaretle ilgili gerekli 

giriĢimlerde bulunma ihtiyacı hissetmiĢtir. 

Hilal-i Ahmer‟in yapılanmasındaki en önemli aĢamalardan birisi de1907 

yılında Hariciye Nazırı Tevfik PaĢa‟nın ısrarı üzerine Londra‟da yapılan sekizinci 

Salib-i Ahmer Konferansı‟na Doktor Besim Ömer‟in gönderilmesi olmuĢtur
34

. 

Besim Ömer, konferansa katılma kararının alınmasında gecikilmesi nedeniyle 

toplantının bitmesine iki gün kala Londra‟ya ulaĢmıĢtır
35

. Doktor Besim Ömer, 

                                                           
32OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 27-28; OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 17; Özcan; a. g. m., s. 624; 

Özaydın; a. g. t., s. 44-45; Çapa; “Kızılay”, s. 545; Çapa; a. g. e., s. 12; Besim Ömer; a. g. e., s. 76; ġahin; a. 

g. e., s. 14; ġimĢek; a. g. m., s. 312. 
33 ġahin; a. g. e., s. 14. 
34OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 32; Besim Ömer; a. g. e., s. 78; ġimĢek; a. g. m., s. 316. 
35OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 32; Özcan; a. g. m., s. 624-625.  
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kendisine verilen görevle ilgili Ģunları dile getirmiĢtir: “İstanbul‟dan ayrılışım 

sırasında ne ile görevlendirildiğim ya da konferansta ne konuda konuşacağım 

konusunda hiçbir bilgim yoktu. Bununla ilgili bir yardım istediğimde ise 

görevlendirilmeme ve hükümet lehine uygun bir duruş sergilemem gerektiği 

tavsiye ediliyor, ancak ne görevim ne de sunumumun neden ibaret olacağı 

bildirilmiyordu. Hilal-i Ahmer işareti konusunda bütün devletlerce bir mutabıklık 

sağlanamamış olması hatırıma geldi ve Londra‟ya vardığım günün akşamı derhal 

bu hususu netleştirmek için söz istedim.”
36

 

Doktor Besim Ömer, salib iĢaretinin Müslümanlar için dini bir sembol 

olarak algılanacağı ve bu iĢareti benimsemekte zorluk çekileceğini dile getirmiĢtir. 

Bunun üzerine Kızılhaç Komitesi üyelerinden Mösyö Adver cevap olarak, bu 

konunun çözüme kavuĢturulması hususunda mevcut komisyonun yetkili 

olmadığını ifade etmiĢ, uluslararası anlamda kabul edilen tek bir iĢaretin 

varlığından, onun da salib iĢareti olduğundan bahsetmiĢtir
37

. 

Kızılhaç Komitesi üyelerinden bir baĢka isim Mösyö Odiye de söz alarak, 

mevcut iĢaretin dini bir sembol olmadığını, Ġsviçre bayrağına atfen kırmızı ve 

beyaz renklerin kullanıldığını, Hıristiyan olmayan Çin, Japonya gibi ülkelerin 

dahi bu iĢareti kullandıklarını dile getirmesinden sonra tekrar söz alan Doktor 

Besim Ömer, Ģu açıklamalarda bulunma ihtiyacı hissetmiĢtir: 

“Salib-i Ahmer işaretinin dini bir işaret olmadığı bizim tarafımızdan da 

kabul edilmektedir. Ancak halk nezdinde kırmızı ya da beyaz olsun salib daima 

salibi hatırlatacağından bu işaretin benimsenmesi biraz zor olacaktır. Öyle ki, 

ataları salib ile savaşmış bir millet, elbette bu işareti Japonya‟dan Çin‟den daha 

iyi bilecektir. Benim naçizane düşüncem Müslümanların dini hassasiyetlerine 

hürmetten ileri gelir. Yoksa senelerdir bu işaret altında ona saygı konusunda 

herhangi bir kusurumuzun olmadığı herkesçe bilinen bir gerçektir.”
38

Bunun 

hemen sonrasında konferans reisi konunun anlaĢıldığını, Doktor Besim Ömer‟in 

                                                           
36 Besim Ömer; a. g. e., s. 95. 
37OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 33; Besim Ömer; a. g. e., s. 96-97. 
38OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 33-34; Besim Ömer; a. g. e., s. 97. 
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samimiyetine inandıklarını, ancak bununla ilgili daha önce alınmıĢ bir kararın 

zaten var olduğunu ve daha fazla ısrarcı olmaması gerektiğini söyleyerek Hilal-i 

Ahmer iĢareti konusunu nazik bir Ģekilde kapatmıĢtır
39

. 

Cenevre SözleĢmesi hükümlerinin deniz savaĢlarında da uygulanması 

konusu daha önce de gündeme gelmiĢ, 29 Temmuz 1899 tarihinde bir sözleĢme 

imzalanmıĢtı. GeliĢen Ģartlar altında, savaĢ hukukunun değiĢmesi, ilerlemesi, 

ülkelerin konunun önemini daha fazla kavraması nedeniyle daha önce imzalanan 

sözleĢme 6 Temmuz 1906‟de Cenevre‟de yeniden incelenmiĢti. ġartların tekrar 

gözden geçirilmesi ve değiĢtirilmesi için Lahey‟de görüĢmelerbaĢlamıĢtır. Ġçinde 

bulunulan koĢullar altında Cenevre SözleĢmesi gereğince kara savaĢları sırasında 

hasta ve yaralılara nasıl bir uygulamada bulunuluyorsa aynı Ģartların deniz 

savaĢları için de geçerli olması kabul edilmiĢtir. Bununla beraber tarafsızlığın ilke 

edinilmesi ve hastane gemilerinin özel bir iĢaretle tanınması gerektiği gibi madde 

baĢlıklarına da değinilmiĢtir
40

. 

Doktor Besim Ömer, ikinci Lahey Konferansı‟nda Hilal-i Ahmer iĢaretini 

yeniden gündeme getirmiĢ ve Osmanlı Devleti tarafından kullanılmasının 

kabulünü teklif etmiĢtir. Almanya, Ġtalya ve Rusya delegeleri hasta ve yaralı 

nakledecek gemilerin üzerlerinde bulunması gereken bayrakların, karĢılıklılık 

esasının kabul edilmesi Ģartıyla onay vermiĢlerdir
41

. 

Lahey Konferansı sonrasında Ġsviçre BaĢbakanı, Osmanlı Devleti‟nin 

deniz savaĢları sırasında Hilal-i Ahmer iĢaretini kullanabileceği gibi bundan böyle 

kara savaĢlarında da aynı iĢareti kullanma taleplerinin kabul edildiğini dile 

getirmiĢtir. Böylece Doktor Besim Ömer‟in talebi üzerine 18 Ekim 1907 tarihli 

Lahey Konferansı‟nda Osmanlı Devleti‟nin sağlık sembolü olarak hilal iĢareti, ilk 

kez resmi olarak edilmiĢtir
42

. 

                                                           
39 Besim Ömer; a. g. e., s. 98-99. 
40OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 14-15. 
41 Besim Ömer; a. g. e., s. 99. 
42OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 31; Özcan; a. g. m., s. 625; Özcan makalesinde Hilal-i Ahmer iĢaretinin 

Londra‟daki VIII. Cenevre Konferansı sırasında hemen kabul edildiği yazmıĢsa da asıl kabul edilme tarihi 18 

Ekim 1907 tarihli Lahey Konferansı sırasında olmuĢtur.; Çapa; “Kızılay” s. 545; Besim Ömer; a. g. e., s. 99. 
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2. HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN 1877-1878 OSMANLI-RUS 

SAVAŞI’NDAKİ FAALİYETLERİ 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin resmi olarak 14 Nisan 1877 tarihli 

kuruluĢunun hemen ardından Cemiyet, ilk toplantısını BeĢiktaĢ Sarayı PaĢa 

Dairesi‟nde gerçekleĢtirmiĢtir
43

. Yaralı ve hasta Osmanlı askerlerinin bakım ve 

tedavileri konusunda gerekli olan ihtiyacın karĢılanması için bilhassa Ġslam 

Dünyası‟ndan külliyetli miktarda yardım toplanmıĢtır
44

.  Söz konusu yardımlarla 

toplanan 72.583 Osmanlı lirasından 61.000 lirası, yani yaklaĢık 1.400.000 frank 

Osmanlı-Rus SavaĢı esnasında sarf edilmiĢtir. Bu yardımlardan geriye kalan 

12.000 lira ise 1897 Osmanlı-Yunan SavaĢı‟nda ve 1911 Trablusgarp SavaĢı 

sırasında sermaye olarak kullanılmıĢtır
45

. Osmanlı-Rus SavaĢı esnasında 

Cemiyet‟e sadece maddi yardımlar yapılmamıĢ, aynı zamanda ayni yardımlar da 

yapılmıĢtır. Ayni yardımların sağlıklı bir Ģekilde depolanması, gerektiği anda 

ihtiyaç sahiplerine ulaĢtırılması için bir depoya gereksinim duyulmuĢtur. Bu 

ihtiyacın giderilmesi için Osmanlı Hükümeti, Tophane Semti‟nde mevcut olan 

uygun bir depoyu Cemiyet‟e tahsis ettiğini bildirmiĢtir
46

.   

Yeni kurulmuĢ olan Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, ilk önemli sınavını 

1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı esnasında vermeye çalıĢmıĢtır. SavaĢın ortaya 

çıkardığı zorluklar, Hilal-i Ahmer‟in tam anlamıyla organize olamaması, yetersiz 

kalması, cephedeki askerlere istenilen ölçüde sağlık yardımı sunamaması vs. gibi 

eksikliklerini göstermiĢtir.Osmanlı-Rus SavaĢı‟ndan önce Dr. Abdullah Bey‟in 

teĢebbüsleriyle hazırlanmaya çalıĢılan nizamname onun ölümünden sonra askıya 

alınmıĢ, geniĢ çaplı bir yeniden yapılanma gerçekleĢememiĢti. 1877-1878 

Osmanlı-Rus SavaĢı,yeni adımlar atılmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Böylelikle 

                                                           
43OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 28; Çapa; a. g. e., s. 12; ġimĢek; a. g. m., s. 313. 
44OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 29; Özaydın; a. g. t., s. 45; “Bu dönemde Hindistan ve Afrika 

Müslümanları baĢta olmak üzere diğer Salib-i Ahmer Cemiyetleri‟nden gelen yardımların toplamı 72.000 

altını bulmuĢtu.”; Polat; a. g. t.,  s. 24;“…Memalik-i Ġslamiyeden, Hindistan‟dan gelen ianat ile mecruhin ve 

marazay-ı askeriyeye, muhacirine muavenet etmeye baĢlamıĢ ve vürud eden ianat-ı nakdiye 72. 583 Osmanlı 

lirasına baliğ olmuĢtur. 1878 senesi Haziran nihayetine kadar bu meblağdan 61.000 küsur lirası sarfedilmiĢ ve 

bakiye mebaliğ ise Cemiyet‟in esas sermayesi gibi kalmıĢtır.” Besim Ömer; a. g. e., s. 76; Çapa; a. g. e., s. 

12; ġimĢek; a. g. m., s. 314. 
45OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 17. 
46 ġimĢek; a. g. m., s. 314 
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daha önce Marko PaĢa baĢkanlığında yapılan 12 Ağustos 1876 görüĢmeleri, bir 

sene sonra yapılan ve bir aylık bir çalıĢma neticesinde oluĢturulan içtüzük, 25 

Temmuz 1877 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir
47

. 

Osmanlı-Rus SavaĢı sırasında Rus kuvvetlerin ilerleyiĢi, Osmanlı 

birliklerinde büyük kayıpların yaĢanmasına sebep olmuĢtu. Osmanlı Devleti, 

Hilal-i Ahmer‟in teĢkilatlanmasını tam olarak gerçekleĢtiremediğinden dolayı 

büyük acılar çekmiĢtir
48

. ġöyle ki; Her taburda 1 doktor, 1 cerrah ve 1 eczacı 

olması gerekirken 3-5 tabura 1‟er doktor ve eczacı görevlendirmek durumunda 

kalınmıĢtır. Mevcut eksikliği gidermek amacıyla Ġngiltere, Fransa, Avusturya-

Macaristan gibi ülkelerin doktorları ile sözleĢme imzalanma ihtiyacı 

hissedilmiĢtir
49

. Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin sermayesinin kısıtlı olması ve 

imkanlarının yetersizliğine rağmen 9 savaĢ alanında seyyar hastane, baĢkent ve 

vilayetlerde 4‟er ambulans, savaĢ hattında 2 geçici hastane ve yararlıların nakliyatı 

için trenler kiralanarak hizmete sunulmuĢtur
50

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin Osmanlı-Rus SavaĢı sırasındaki ilk faaliyeti 

Süleyman, Osman ve Mehmet Ali PaĢaların kontrolü altındaki 2, 3 ve 4 numaralı 

Hilal-i Ahmer seyyar hastanelerini hizmete sokmak olmĢtur. Söz konusu seyyar 

hastaneler içerisinde 2 numaralı ġıpka Hilal-i Ahmer Seyyar Hastanesi, Rusların 

eline geçmesine rağmen 1878 yılının Mart sonlarına kadar faaliyetlerini 

sürdürerek görevini tamamlamaya gayret göstermiĢtir. Bu süre zarfında adı geçen 

hastanede görev yapmakta olan 6 doktordan 2‟si tifüs ve dizanteri sebebiyle 

hayatlarını kaybetmiĢlerdir. Hilal-i Ahmer hastanelerinde kısıtlı sayıda doktor 

bulunması, Cemiyet‟ten beklenen sağlık hizmetlerinin yeterli ölçüde yerine 

getirilmesine engel teĢkil etmekteydi. Bunun yanı sıra tüm hastalıklarla ilgili 

alanında uzman doktor bulma imkanı da yoktu. Bu sebeple mevcut doktorlar her 

türlü hastalık ve yaralıları muayene etmek mecburiyetinde kalmıĢlardı
51

.  

                                                           
47 ġimĢek; a. g. m., s. 313. 
48 Seçil Karal Akgün ve Murat Uluğtekin; Hilal-i Ahmer‟den Kızılay‟a, Beyda Basımevi, Ankara 2000, s. 29. 
49 ġahin; a. g. e., s. 36. 
50OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 29; ġimĢek; a. g. m., s. 314. 
51 ġahin; a. g. e., s. 36. 
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7 numaralı Hilal-i Ahmer Cuma Seyyar Hastanesi ise Ocak 1878 sonlarına 

kadar hizmetini sürdürmüĢtür. 5 Numaralı Hilal-i Ahmer Saha Hastanesi, Sultan 

Abdülhamid‟in müsaadesiyle Eylül 1878 sonunda faaliyetlerine baĢlamıĢ ve Dr. 

Sarell‟in baĢhekimliğini yaptığı büyük bir heyet, 3 Ekim‟de Plevne‟ye doğru yola 

çıkmıĢtı. Söz konusu 5 Numaralı Hilal-i Ahmer Saha Hastanesi, Sofya‟nın 

iĢgaline kadar bölgede hizmet vermiĢ, ardından geri çekilen ordu teĢkilatı 

ilebirlikte önce Edirne ve daha sonra Ġstanbul‟a getirilmiĢti
52

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, özellikle Plevne‟de göstermiĢ olduğu faaliyetlerle 

önemli sağlık hizmetlerinde bulunmuĢtur. Buraya gönderilen Dr. Osman Bey ve 

Dr. Charles S. Ryan
53

 adında iki operatör ile birlikte yaklaĢık 50 doktor, Plevne 

Savunması sırasında 4000‟e yakın hasta ve yaralıyı tedavi etmiĢlerdir. Söz konusu 

tedaviler sırasında sıhhi malzeme eksikliği, hasta ve yaralı askerler için büyük 

sıkıntılar oluĢturmuĢtu. Öyle ki, kloroform yetersizliği yüzünden pek çok 

yaralının kol ve bacakları uyuĢturulamadan kesilmek mecburiyetinde kalınmıĢtı. 

Bunun dıĢında hasta ve yaralıların tedavileri sonrasında nekahat dönemlerinde 

yattıkları yataklar da bir o kadar rahatsız ve istirahata elveriĢsizdi
54

. Buna ilave 

olarak söz konusu sıhhi malzeme eksikliğinin giderilmesi konusunda Plevne‟ye 

çeĢitli yollarla takviyeler yapılmaya çalıĢılmıĢsa da yardım arabaları Rusların 

eline geçmiĢtir
55

.  Bütün bu geliĢmelere rağmen Cemiyet, cephe gerisinde kurulan 

9 gezici hastane ve Ġstanbul‟da bulunan 4 ilkyardım istasyonuyla takriben 25.000 

hasta ve yaralının muayene edilmesinde önemli hizmetler gerçekleĢtirmiĢtir
56

.  

                                                           
52 ġimĢek; a. g. m., s. 314. 
53 “... Hilal-i Ahmer emrinde çalıĢan Avusturyalı Doktor C. Ryan, NiĢ Hastanesinde görev yaparken yaralı bir 

askeri ameliyat etmesi sırasında yaĢadıklarını aktarmıĢtır. Buna göre bir Türk piyade erinin diz kapağı bir top 

mermisi ile tamamen dağılmıĢtır. Bacağının kesilmesi için yapılan ameliyat esnasında Türk eri bayıltılmak 

istememesi sebebiyle uyuĢturucu ilaç verilmeden ameliyat edilmiĢtir. Ameliyat sırasında asker tek bir söz 

söylememiĢ; fakat ameliyat bitinceye kadar elindeki sigarayı içmeye devam etmiĢtir. Bacak kesilirken idare 

yüzbaĢısı yaralıların isimlerini, yaĢlarını ve alaylarını kaydetmek için gelmiĢ, yaralı asker sorulan sorulara 

ameliyatı duymuyormuĢ gibi sükûnetle cevap vermiĢtir. Askerin içinde bulunduğu bu sabır ve metanet 

Avusturyalı doktoru son derece etkilemiĢtir.” ġahin; a. g. e., s. 44. 
54 Charles S. Ryan; Kızılay Emri Altında Pilevne ve Erzurum‟da 1877-1878 (Rus-Türk Harbi), Çeviren: Ali 

Rıza Seyfioğlu, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul 1962, s. 157-158. 
55 Ryan; a. g. e., s. 158; Plevne‟deki hastane faaliyetleri konusunda geniĢ bilgi için bkz. Ryan; a. g. e., s. 160-

173. 
56 Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 30 
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Kasım 1877 tarihinden sonra Plevne‟nin düĢmesi üzerine 12 Aralık 

1877‟de toplanan Hilal-i Ahmer Cemiyeti, savaĢ meydanında yaralanan askerlerin 

tren yoluyla Pazarcık ve Ġstanbul‟a taĢınmayıhedeflemiĢtir. Daha önce hasta ve 

yaralı askerlerin nakli için yapılan çalıĢmalar çerçevesinde ortaya konulan plan, 

baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ocak 1878‟de Sofya‟nın, ardından 

Edirne‟nin düĢüĢü yaralı ve hasta Osmanlı askerlerinin taĢınması konusu büyük 

sıkıntılara yol açmıĢtır. Bu dönemde Rumeli Demiryolu hattı kullanılarak 

mümkün olduğunca fazla yaralı Ġstanbul‟a nakledilmeye çalıĢılmıĢtır
57

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin savaĢ sırasında faydalı ve baĢarılı faaliyetlerde 

bulunabilmesi, barıĢ zamanında yapmıĢ olduğu hazırlıklarla hiç Ģüphesiz doğru 

orantılıydı. SavaĢ sürecinde eksiklikleri giderilmeye çalıĢılan teĢkilat yapısının 

ortaya çıkarmıĢ olduğu aksaklıklar, Cemiyet‟in mükellef olduğu görevlerini yerine 

getirmede zorluklar yaĢamasına neden olmuĢtur
58

. 

Osmanlı Devleti‟nin Cenevre SözleĢmesi‟ni imzaladığı 5 Temmuz 1865 

tarihi ile 1877-1878 Osmanlı Rus SavaĢı (93 Harbi)‟nın meydana geldiği tarih 

dikkate alındığında 12 yıllık bir zaman dilimi içerisinde Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟nin eksikliklerini giderme ve önemli ölçüde mesafe alması beklenirken  

bu konuda varılmak istenen hedeflere tam anlamıyla ulaĢılabildiğini söylemek 

mümkün değildir. Söz konusu savaĢa Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin istenilen 

hazırlıkla girememesi, son anda yapmaya çalıĢtığı sıhhi düzenlemeler, seyyar 

hastane, sağlık personeli tedarik çabaları, ameliyat alet ve edavatındaki nitelik ve 

nicelik yoksunlukları, savaĢ alanlarındaki sağlık master planlarının olmayıĢı, 

alandan Cemiyet‟in faaliyetleri ile ilgili zamanında ve yerli ölçüde dönüĢlerin 

olmaması çok sayıda sivil ve asker kayıp verilmesinin önemli gerekçelerinden 

olmuĢtur. 

 

                                                           
57 ġimĢek; a. g. m., s. 315. 
58OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 29; Polat; a. g. t.,  s. 24; ġimĢek; a. g. m., s. 315. 
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3. HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN 1897 OSMANLI-YUNAN 

HARBİ’NDEKİ FAALİYETLERİ 

Osmanlı-Rus SavaĢı‟ndan Osmanlı Yunan Harbi‟ne kadar olan dönemde 

arzu edilen ölçüde hizmetlerde bulunulamamıĢsa da çeĢitli alanlarda faaliyetlerin 

yapıldığını gözlemlemek mümkündür. Bu faaliyet alanlarında; Sıhhiye Meclisi 

Ġkinci BaĢkanı Hacı Arif Bey, yaĢamı boyunca Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ni 

ilgilendiren hususlarla önemli katkıları olmuĢtur.Bu dönemde Cemiyet üyelerinin 

ölüm veya ülkeden ayrılma gibi gerekçelerle üye sayısında meydana gelen 

azalmayı telafi etmeye çalıĢmıĢtır. Hacı Arif Bey‟in 1895‟te vefatının ardından 

Nuriyan Efendi baĢkan vekili sıfatıyla onun yerine geçmiĢtir
59

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1897 Osmanlı-Yunan SavaĢı sırasında 

faaliyetlerine yeniden hız vermiĢtir.Bu tarihte Cemiyet, eski ve yeni üyelerle 

birlikte 25 Mayıs 1897 tarihinde tekrar toplanmıĢ ve çalıĢmalarını 

süratlendirmiĢtir. Cemiyet‟in, Osmanlı-Rus SavaĢı‟ndan kalma sermayenin 

üzerine ilave olarak ülke genelinde hemen bir yardım kampanyası baĢlatılmıĢtır
60

. 

Bu dönemde Cemiyet, ilk olarak savaĢta yaralanan askerleri Ġstanbul‟a getirmek 

için iki hastane vapuru kiralamıĢ, bunun yanı sıra orduya ilaç takviyesi 

yapmıĢtır
61

. SavaĢın ilk zamanlarında Yuvanidis adında bir doktor, Samatya‟da 

Ġmrahor Mahallesi‟ndeki 64 numaralı evinde sabahtan akĢama kadar yaralı 

hastaları tedavi ederek pazartesi günleri dıĢında her gün öğleden sonra iki saat ise 

muayenehanesine gelen hastaları kabul etmiĢtir
62

. Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin bu 

faaliyetlerine rağmen Osmanlı-Yunan Harbi esnasında 1.241 Ģehit olurken 11.860 

yaralı ve malul olduğu tespit edilmiĢtir
63

. 

Osmanlı-Yunan SavaĢı‟nınsona ermesinin hemen akabinde Osmanlı 

Bankası‟nda Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin 10.000 lira bakiyesi kalmıĢtır
64

. Bu 

                                                           
59 ġimĢek; a. g. m., s. 316. 
60OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 29-30; Çapa; a. g. e., s. 13. 
61OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 17; Çapa; “Kızılay” s. 545; Besim Ömer; a. g. e., s. 77; Çapa; “Kızılay” s. 

545. 
62İkdam, 18 Nisan 1897, nr. 986, s. 4. 
63 ġahin; a. g. e., s. 45. 
64 Polat; a. g. t.,   s. 25. 



XXVIII 
 

dönemde faaliyetlerine hız veren Cemiyet, savaĢın bitmesi ile rutin çalıĢmalarına 

devam etmiĢtir
65

.Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Avrupa‟daki Salib-i Ahmer Cemiyeti 

kadar etkin çaba gösterememiĢ, konu ile ilgili uluslararası faaliyetlere katılma, 

yenilikleri takip etme, mevzuata hakim olma alanlarında yetersiz kalmıĢtır. Bu 

esnada Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin faaliyetlerinin yeniden 

hızlandırılması için ġura-yı Devlet Maliye Dairesi BaĢkanı Cemal PaĢa‟nın 

1902‟de yaptığı giriĢim, tam anlamıyla istenilen sonucu verememiĢtir
66

. Osmanlı 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Salib-i Ahmer‟in faaliyetlerine benzer bir Ģekilde yurt 

dıĢı alanlarda da yardım faaliyetlerini sürdürmek istemiĢ, konuyla ilgili olarak 

1904-1905 Rusya-Japonya Muharebeleri esnasında taraflara verilmek üzere 500 

lira civarında bir yardım toplamıĢ ancak Osmanlı Hükümeti‟nden bu konuda 

olumlu veya olumsuz bir cevap alınamamıĢtır
67

. Osmanlı yönetiminin Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti‟ne yaklaĢımını göstermesi açısından, bu dönemde Yıldız 

Sarayı‟ndan Sadaret‟e gelen bir yazı oldukça ilginçtir. Söz konusu yazıda; Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti‟nin kasasında ne kadar parasının olduğu sorulmuĢ, mümkünse 

bu paranın hazineye aktarılması istenerek mevcut ekonomik sıkıntının bu Ģekilde 

biraz olsun hafifletilmesi amaçlanmıĢtır. Ancak Cemiyet‟in kurucularından Della 

Suda Faik PaĢa, bunun doğru olmayacağını, hayırseverlerin bu parayı maksadına 

uygun olarak harcanması için bağıĢladıklarını, bunun Cenevre SözleĢmesi‟ne 

aykırı olduğunu, bu paranın bütçeye aktarıldığı taktirde Cemiyet‟in kuruluĢ 

amaçlarına uygun hareket edilmemiĢ olacağını belirterek paranın devlet 

hazinesine dahil edilmesine izin vermemiĢtir
68

.  

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı-Rus Harbi‟nden sonra Osmanlı-Yunan 

SavaĢı‟na kadar yaklaĢık yirmi yıl boyunca faaliyetlerini yavaĢlatmak 

mecburiyetinde kalmıĢtı. Bu dönemde Cemiyet‟in görevi sadece savaĢ 

zamanlarında sağlık yardımı faaliyetlerinde bulunmaktan ibaretmiĢ gibi 

değerlendirilmiĢti. Bu süre zarfında eksikliği önemli ölçüde hissedilecek olan 

                                                           
65 ġimĢek; a. g. m., s. 316. 
66OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 30; Çapa; a. g. e., s. 13. 
67OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 30; Özcan; a. g. m., s. 624; Besim Ömer; a. g. e., s. 78; Çapa; a. g. e., s. 13. 
68OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 31; Özaydın; a. g. t., s. 47-48. 
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depolama, yeniden teĢkilatlanma, sağlık hizmetleri için gerekli olan tıbbi alet ve 

edevat konularında beklenilen ve istenilen çabayı sarf edememiĢti. 

Osmanlı Devleti, geçici tedbirlerle savaĢlardaki hasta ve yaralı askerlerin 

tedavilerini gerçekleĢtirebileceğini zannetmiĢti. Ancak daha sonra ortaya çıkan 

fiili durumlar, savaĢ alanlarının dağınıklığı, savaĢ sürelerinin tahmin edilenden 

fazla olması, yaralı ve hasta sayılarındaki beklenmeyen artıĢ, Hilal-i Ahmer‟in 

büyük sıkıntılar yaĢamasına ve hazırlıksız yakalanmasına yol açmıĢtır.  Çünkü 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin savaĢ sırasındaki baĢarısı, barıĢ döneminde yapılan 

hazırlıklara paraleldir. En büyük sıkıntı da burada yaĢanmıĢtır. SavaĢ ihtimali 

görülen ilk anda apar topar Cemiyet üyelerinin toplanması ve faaliyetlere 

giriĢilmesi, savaĢ bitiminde ise bir dahaki harbe kadar herhangi bir icraatte 

bulunulmaması ne yazık ki baĢarı getirmemiĢtir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN YAPILANMASI  

1- HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN TRABLUSGARP SAVAŞI’NDAKİ 

FAALİYETLERİ 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, sadece savaĢ zamanları toplanıp 

faaliyete geçen, savaĢ sona erdikten sonra ise dağılan bir yapıya sahip olduğu için 

sorumlu olduğu vazifeleri tam anlamıyla yerine getirmekte güçlükler çekmiĢtir. 

Aralıklarla görev yapan bir cemiyet modeline bürünmüĢ olması, savaĢ esnasında 

verdiği hizmeti de haliyle etkilemektedir. Osmanlı-Yunan SavaĢı‟nın bitmesine 

müteakip Cemiyet, faaliyetlerini yavaĢlatmak mecburiyetinde kalmıĢ, çıkması 

muhtemel yeni bir savaĢ için hazırlıklar yapma, eksikliklerini giderme, çeĢitli 

sağlık planlamalarının hayata geçirilmesi vesaire gibi konularda motivasyon kaybı 

yaĢamıĢtır.  

Her alanda olduğu gibi Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin yeniden 

yapılanmasında II. MeĢrutiyet de önemli bir rol oynamıĢtı. 24 Temmuz 1908‟de 

Hariciye Nazırı Rıfat PaĢa‟nın gayretleriyle Hilal-i Ahmer Cemiyeti için yeni bir 

nizamname hazırlanmıĢtır. Sadrazam Hakkı PaĢa baĢkanlığında 20 Nisan 1911‟de 

ilk toplantısını Tokatlıyan Oteli‟nde yapan genel meclis, otuz kiĢilik bir merkez 

heyeti seçmiĢti
69

. Bu toplantı sonunda Sultan Mehmet ReĢat, Cemiyet‟i himayesi 

altına almıĢ, fahri baĢkanlık görevini de Veliaht Yusuf Ġzzettin PaĢa üstlenmiĢti
70

. 

Bu dönemde Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin çıkması muhtemel bir savaĢta 

masraflarının karĢılanması konusunda Cemiyet‟in kurucu üyelerinden Della Suda 

Faik PaĢa ile birlikte Hariciye Nazırı Rıfat PaĢa ve eĢi nakdi yardımda 

                                                           
69OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 18; Çapa; “Kızılay”, s. 545. 
70OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 35; Özcan; a. g. m., s. 625; Seçil Karal Akgün ve Murat Uluğtekin; “Hilal-i 

Ahmer ve Trablusgarp SavaĢı”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Dergisi, S. 3, Ocak 1992, s. 20; Çapa; a. g. e., s. 13-14. 
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bulunmuĢlardır. Rıfat PaĢa‟nın eĢi, açmıĢ olduğu bir sergide Cemiyet‟e 4.000-

5.000 civarında Osmanlı lirası toplanmasını sağlamıĢtır
71

. 

II. MeĢrutiyet sonrası Osmanlı Devleti, içerde ve dıĢarıda kritik günler 

geçirmekteydi. Bu dönemde Ġmparatorluğun içinde bulunduğu güç durumdan 

yararlanan Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu Bosna‟yı iĢgal etmiĢ, bunu Girit 

sorunu ve Bulgaristan‟ın bağımsızlığını ilan etme süreci izlemiĢti. Aynı zamanda 

dıĢ geliĢmelerden etkilenen iç siyaset dalgalanmaları sonucunda 13 Nisan 1909‟da 

31 Mart Olayı gerçekleĢmiĢ, 13 Nisan 1909‟da statüko sembolü kabul edilen II. 

Abdülhamit‟e görevi bıraktırılmıĢ, yerine Sultan ReĢat getirilmiĢtir. Bütün bu 

geliĢmeler, Osmanlı Devleti‟nin iç ve dıĢ sorunlar karĢısında odaklanmasını 

güçleĢtirmiĢ, belirli konularda net pozisyon almasını engellemiĢtir
72

. 

Osmanlı Devleti, yukarda ifade edilen güçlükleri atlatmaya çalıĢırken 

Ġtalya, daha önce belirlermiĢ olduğu siyasi hedeflerine uygun olarak sanayisine 

ham madde arayıĢı içerisine girmiĢ, kendisine en yakın olan Ġngiltere ve Fransa 

tarafından sömürgeleĢtirilmemiĢ Trablusgarp‟a göz dikmiĢti. Ġtalya, bu emelini 

gerçekleĢtirme konusunda Ġngiltere ve Fransa‟nın
73

 onayını aldıktan sonra 1890 

yılından beri var olan planlarını uygulamaya baĢlamıĢtı
74

. Ġtalya, söz konusu 

planlarını gerçekleĢtirmek için 28 Eylül 1911 tarihinde Osmanlı Devleti‟ne 24 

saatlik bir nota vererek Trablusgarp ve Bingazi‟nin kendisine verilmesini talep 

etmiĢ, buraların derhal boĢaltılmasını istemiĢtir. Osmanlı Devleti bir gün sonra 29 

Eylül 1911‟de söz konusu ültimatoma red cevabı vererek görüĢmelere hazır 

olduğunu ifade etmiĢtir. Bunun üzerine Ġtalya, aynı gün 29 Eylül 1911 tarihinde 

Osmanlı Devleti‟ne savaĢ açtığını ilan etmiĢti
75

. 

                                                           
71 “Rıfat Bey‟in eĢinin topladığı meblağ 4000-5000 civarında olduğu zikredilmiĢtir.”; OHAC 1329-1331 

Salnamesi; s. 35;OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 17; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m.,s. 19; Makalede Rıfat 

Bey‟in eĢinin açmıĢ olduğu bir sergi sonucu 80.000 frank toplandığı, eski Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nden 

kalma para ile toplamda 400.000 frank gibi bir meblağın olduğundan bahsedilmiĢtir.; Kitapta bu meblağ 

4.000 liradan fazla olduğu Ģeklinde zikredilmiĢtir.”Çapa; a. g. e., s. 13. 
72 II. MeĢrutiyet dönemi önemli olayları konusunda geniĢ bilgi için bkz.Uçarol; a. g. e., s. 498-517. 
73 Trablusgarp SavaĢı‟ndan hemen önce Ġtalya‟nın Ġngiltere ve Fransa ile görüĢmeleri konusunda ayrıntılı 

bilgi için bkz. Yusuf Hikmet Bayur; Türk İnkılâbı Tarihi, C. II, Kısım:1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara 1943, s. 70-98. 
74

Uçarol; a. g. e., s. 518-519. 
75Uçarol; a. g. e., s. 524. 
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Trablusgarp SavaĢı, Osmanlı Devleti açısından uygun Ģartları 

taĢımamaktaydı. Trablusgarp‟ın bulunduğu coğrafi konum kara yolu ile ulaĢımı 

zorlaĢtırmakta, Osmanlı donanmasının yetersizliği, Ġtalyanların Akdeniz‟e hakim 

olması, deniz yolunu kapatması,Mısır‟ın Ġngiltere sömürüsü altında bulunması ve 

Ġngilizlerin tarafsızlığını ilan etmesi Osmanlı Devleti açısından önemli 

dezavantajlardı. Bu durumda Osmanlı Devleti, buradaki yerel halkı örgütleyerek 

Ġtalyanlara karĢı direnmeye çağırmıĢ, gizlice buraya gönderdiği Enver PaĢa, 

Mustafa Kemal, Ali Çetinkaya vesaire gibi subaylarla Ġtalyanların sahilden iç 

bölgelere ilerlemesini engellemeye çalıĢmıĢtır
76

. 

SavaĢın baĢlamasının hemen ardından strateji gereği, kıyıdaki birliklerin 

Bingazi‟den Trablusgarp içlerine çekilmesi kararı alınmıĢtı
77

. Bu çekilmeye 

paralel olarak milis kuvvetlerin ricatıyla eĢ güdümlü bir Ģekilde burada bulunan 

sağlık araç ve gereçleri, hastane malzemeleri ve ilaçlar da iç bölgelere sevk 

edilmiĢti. Bu esnada Osmanlı askeri doktorlarının koordinasyon eksikliği 

nedeniyle Ġtalyan kuvvetlerine esir düĢmeleri, iç karartıcı olan vaziyeti daha da 

trajik bir hale getirmiĢti
78

.  

Osmanlı Devleti, Trablusgarp‟taki savaĢ Ģartlarının iyileĢtirilmesi, bununla 

doğru orantılı olarak Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin daha geniĢ kapsamlı ve 

derinlikli olarak hizmetlerini sunabilmesi için tüm dünya ülkelerine yardım 

çağrısında bulunma ihtiyacı hissetmiĢti. Osmanlı Devleti‟nin bu çağrısına kısa 

sürede Mısır, Hindistan
79

, Bosna ve Güney Afrika Müslümanları olumlu cevap 

vermiĢ, bunların da katkılarıyla yeni sağlık heyeti oluĢturulması konusunda 

önemli mesafeler kat edilmiĢti
80

. Bütün bu yardım çağrılarına ilave olarak Harbiye 

Nazırı Mahmut ġevket PaĢa, 25 Aralık 1911 tarihinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin 

içinde bulunduğu mali müĢkülatı az da olsa gidermek amacıyla toplanan 

bağıĢların Osmanlı Bankası aracılığıyla Hilal-i Ahmer‟e teslim edilmesini 

                                                           
76Uçarol; a. g. e., s. 524-525. 
77OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 18. 
78 Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 21. 
79OHAM, No: 1, 15 Eylül 1921, s. 5. 
80OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 95; Özaydın; a. g. t., s. 61; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 21; Polat; a. g. 

t., s. 56; Besim Ömer; a. g. e., s. 102-103. 
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istemiĢti
81

. Söz konusu çabalar ve faaliyetler neticesinde Trablusgarp‟a üç sağlık 

heyetinin gönderilmesi sağlanmıĢtı
82

. Bunlardan ilki Trablusgarp‟ta, ikincisi 

Bingazi‟de, üçüncüsü ise Humus‟a sevk edilmiĢti
83

. 

Görüldüğü üzereHilal-i Ahmer Cemiyeti, Trablusgarp SavaĢı için mevcut 

imkanlar dahilinde göstermiĢ olduğu çabalar neticesinde üç merkezde hastane 

teĢkil ederek hasta ve yaralı askerleri tedavi faaliyetlerine baĢlamıĢtır. SavaĢ 

esnasında da gerek duyulan sıhhi malzeme eksiklikleri giderilmeye çalıĢmıĢ, 

Cemiyet, kendinden beklenen hizmeti tüm olanakları seferber ederek 

gerçekleĢtirmeye gayret göstermiĢtir. 

 

1.1. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN TRABLUSGARP‟TAKĠ 

FAALĠYETLERĠ 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yukarıda da bahsedildiği üzere savaĢ 

ortamının gerektirdiği sorumlulukları tam manasıyla yerine getirebilecek bir alt 

yapıya sahip değildi. Mevcut sermaye birikimi yaklaĢık 15.000 lira kadardı
84

. 

Osmanlı Devleti, ilk aĢamada 20 Ekim 1911‟de Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

Genel Merkez üyesi ve tıp fakültesi hocalarından Kerim Sebati Bey 

baĢkanlığında, 6 doktor, 1 muhasebeci ve 15 hastabakıcıdan oluĢan bir heyeti, 

Trablusgarp‟a gönderilmek üzere görevlendirmiĢti. Söz konusu heyete, 

yapacakları hizmetler için de 5.000 lira kadar bir tahsisat ayrılmıĢtı. Kerim Sebati 

Bey, hastane için gerekli olan ilaç, sedye, çadır ve cerrahi aletler gibi malzemeleri 

temin etmek için heyetten ayrılarak Paris‟e gitmiĢti. Kerim Sebati Bey, Paris‟te 

Hilal-i Ahmer temsilciliğinde görevli Doktor Besim Ömer,
85

 Kasım Ġzzettin ve 

Akil Muhtar Beylerle hazırlıkları tamamladıktan sonra Marsilya‟ya hareket etmiĢ, 

                                                           
81 Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 22. 
82 Çapa; a. g. e., s. 15. 
83OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 95-96. 
84OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 95; Özaydın; a. g. t., s. 60; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m.,s. 21; Besim 

Ömer; a. g. e., s. 101. 
85OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 18. 
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heyetiyle burada buluĢmuĢtur
86

. Söz konusu heyet, Transatlantik Vapuru ile 

Tunus‟a hareket ederek 25 Kasım günü de Ġsfakas‟a ulaĢmıĢtı. Burada halkın 

desteği
87

 ile birlikte Paris‟ten alınan malzemelerle beraber sekizer yataklı 13 çadır 

hastane tesis edilmiĢti
88

.  

Kerim Sebati Bey baĢkanlığındaki heyet, Trablus‟a geldiğinde buradaki 

Sağlık Heyeti‟nin çalıĢma koĢullarını Ģu Ģekilde dile getirmektedir: “İlaç ve 

özellikle pansuman malzemesi hiç kalmamıştı. Ameliyatlar için alet yoktu. 

Kangren olmuş ayakları kesmek için adi bir testere bile bulamıyorlardı
89

.” 

Osmanlı kuvvetlerinin almıĢ olduğu karar neticesinde ilk sağlık heyeti 

Aziziye‟ye gönderilecekti. Bu çerçevede burada bulunan bir okul binası ve çevresi 

160 yataklı bir hastane Ģekline dönüĢtürülmüĢtü. Osmanlı Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti, Aziziye‟deki sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla doktor 

bulunan kaza merkezlerine ilaç ve sağlık malzemeleri göndererek lojistik destek 

sağlamıĢ, ayrıca yaralı ve hastaların hastaneye taĢınması için bedevilerden 

teskereci

 kolları oluĢturmuĢtu

90
. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, görevli personeli teĢvik 

etmek için teskerecilere ayda 10 frank, savaĢ günlerinde ise 2 frank daha ek ücret 

vererek hizmetlerin hızlı ve etkin bir Ģekilde gerçekleĢmesini sağlamıĢtı
91

. 

Kerim Sebati Bey, burada çalıĢan sağlık görevlilerinin grip ve tifo 

salgınına yakalanması, kendi rahatsızlıkları nedeniyle hastaları muayene etmekte 

zorlanmaları, kıĢ mevsiminin gelmesi, sıhhi aletlerin yetersizliği vesaire gibi 

sebeplerden dolayı Genel Merkez‟den yeni bir sağlık heyetinin gönderilmesini 

                                                           
86OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 96-97; OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 18; Mecmuada 10 hastabakıcının 

varlığından söz edilir.; Besim Ömer; a. g. e., s. 103. 
87 “Ġsfakas kentinin yerli halkının Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne ilkin 500 sonra buna ek 6.500 franklık bağıĢı 

üzerine Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin gönderdiği teĢekkür mesajına gelen yanıtta: „Dinen vacip bir Ģeyi 

yaptığımız zaman yapana teĢekkür olunmaz. Nasıl ki bir insan namazını kıldığı zaman ona teĢekkür olunur 

mu!‟ deniyor, her Müslüman‟ın vatan uğrunda aziz canını ve bütün malını feda etmeye hazır olduğu 

vurgulanıyordu.” Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 23. 
88OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 97; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 27; Polat; a. g. t., s. 57. 
89OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 98; Akgün veUluğtekin; a. g. m., s. 28. 
 Teskereci:Sedye taĢıyan kiĢi. 
90OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 98-99; Özaydın; a. g. t., s. 64; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m.,s. 28; Polat, a. 

g. t., s. 58; Besim Ömer; a. g. e., s. 103;  
91OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 18-19. 
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talep etmiĢtir
92

. Kerim Sebati Bey‟in baĢkanlığını yaptığı sağlık heyeti; Dr. Lütfi 

Ġsmail Bey, Dr. Abdüsselam Bey, Dr. Ziya Bey, Dr. Ali Bey, Dr. Saib Bey, Eczacı 

Dr. Suphi Bey ve Muhasebeci Suphi Bey‟den oluĢmaktaydı
93

.   

Kerim Sebati Bey‟in bir süre sonra Ġstanbul‟a çağrılması sebebiyle 

Aziziye‟deki sağlık heyetinin baĢkanlığına Dr. Emin Bey tayin edilmiĢti
94

. Kerim 

Sebati Bey‟in Ġstanbul‟a çağrılması üzerine heyetin BaĢtabibi Dr. Emin Bey‟in 

kadrosuna eski sağlık heyeti personeline Dr. Lütfullah Bey, Dr. Aziz Bey, Dr. 

Saadettin Bey, Dr. Ertuğrul Bey, Dr. BeĢir Fuat Bey, Eczacı Nazif Bey ve Eczacı 

Solon Bey dahil olmuĢtu
95

. Söz konusu heyet, Aziziye‟de daha önce eksiklikleri 

tespit edilmiĢ olan sağlık malzemelerini ikmal etmek üzere Paris‟e gitmiĢ, bir 

kısım üyeler de aynı amaçla Marsilya‟ya hareket etmiĢti. Ġkiye ayrılan ve 

kendilerine verilen görevleri yerine getiren heyet üyeleri Marsilya‟da tekrar bir 

araya gelmiĢlerdi. Burada Manuba adlı bir Fransız gemisi ile 17 Ocak 1912 

tarihindeTunus‟a hareket etmiĢlerdi
96

. 

Söz konusu sağlık heyeti, Aziziye‟ye hareket etmeden önce Cenevre 

SözleĢmesi‟ne uygun olarak bu yolculuğun yapılacağı Uluslararası Kızılhaç 

Komitesi‟ne, Ġtalya Kızılhaç Merkezi‟ne ve Fransa üzerinden yolculuk 

gerçekleĢeceği için Ġstanbul‟daki Fransa Büyükelçiliği‟ne bildirilmiĢti. Adı geçen 

heyetin uluslararası savaĢ hukukuna aykırı herhangi bir hareketi söz konusu 

olmamasına rağmen, Ġtalya Hükümeti‟ne ait bir savaĢ gemisi, yukarda bahsedilen 

Manuba Gemisi‟nin, sağlık görevlilerinin yanında askeri personel de taĢıdığını 

ileri sürerek bunları savaĢ esiri addetmiĢ ve tutuklamıĢtı. Ġtalya Hükümeti, 

Osmanlı Devleti‟nin bu bölgeye doğrudan asker sevkiyatı yapamadığından dolayı 

söz konusu gemi vasıtasıyla askeri personel sevk ettiğini ileri sürmüĢtü
97

. Bütün 

bu geliĢmelerin ardından Ġtalyanlar tarafından tutuklanan sağlık heyeti, 

                                                           
92OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 100; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 29; Besim Ömer; a. g. e., s. 103. 
93OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 101. Polat; a. g. t.,   s. 58. 
94 Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 33. 
95OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 105; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 33; Besim Ömer; a. g. e., s. 105. 
96OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 19. 
97OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 19; Polat; a. g. t., s. 60; Ahmet Tetik ve Mehmet ġükrü Güzel; Kızılay ve 

Kızılhaç Belgeleriyle Osmanlılara Karşı İşlenen Savaş Suçları (1911-1921), Türkiye ĠĢ Bankası Kültür 

Yayınları, Ġstanbul 2013, s. 50-51. 
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi‟nin giriĢimleri neticesinde, Ġtalyan doktorları 

tarafından tıbbi sınava tabii tutulmuĢ, doktor ve hasta bakıcı olduklarına kanaat 

getirip askeri personel olmadıkları anlaĢılınca Marsilya‟ya tekrar iadeleri uygun 

görülmüĢtür
98

. 

Söz konusu heyet, Ġtalyanlar tarafından tutuklanmadan önce Ġtalya ile 

Osmanlı Devleti, kara ve deniz savaĢları sırasında Salib-i Ahmer ve Hilal-i Ahmer 

iĢareti taĢıyan hastane gemileri ile hastane çadırlarının savaĢ dıĢı sayılması 

konusunda mutabakata varmıĢlardı. Ayrıca buraların herhangi bir bombardıman 

veya saldırıdan uzak tutulması konusunda da anlaĢmıĢlardı. Osmanlı Devleti ile 

Ġtalya arasındaki anlaĢmanın temel zeminini; seyyar hastane ve hastane gemileri 

ile ilgili 1906 Cenevre SözleĢmesi‟nin deniz savaĢlarına da uygulanması 

hakkındaki 10. maddesinin bütün hükümleri1907 tarihli Lahey Konferansı 

sırasında Ġtalya Hükümeti tarafından kabul etmesi oluĢturmuĢtu
99

. 

Ġtalya Hükümeti‟nin uluslararası savaĢ hukukuna aykırı bu hareketi, dünya 

kamuoyunda ciddi tepkilere yol açmıĢtı. Buna paralel olarak 1912 yılında 

Washington‟da düzenlenen IX. Uluslararası Kızılhaç Konferansı‟nda Osmanlı 

Hükümeti‟ni temsil eden Doktor Besim Ömer Bey de bu duruma dikkat çekerek 

olayı protesto etmiĢti
100

. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi‟nin teĢebbüsleriyle Marsilya‟ya iade 

olunan heyet ilk önce Tunus‟a ardından Ġsfakas‟a hareket ederek Trablus‟a gelmiĢ, 

buradan Aziziye‟ye geçmiĢtir. Burada bulunan Garyan Hastanesi ile ilgili bir 

takım düzenlemeler yapıldıktan sonra Ġngiltere‟den 1.000 lira karĢılığında alınan 

çadırlar ve 50 yataklık tam teĢekküllü hastane takımı, Humus‟taki malzemelerin 

yetersizliği dolayısıyla Garyan‟dan Humus‟a sevk edilmiĢti
101

.  

                                                           
98OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 101-102; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 31-32; Polat; a. g. t., s. 59-60; 

Besim Ömer; a. g. e., s. 104. 
99 BOA. BEO. 3966/297384-2. 
100Besim Ömer;Dokuzuncu Washington Salib-i Ahmer Konferansına Memuriyetim ve Osmanlı Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟ne Tekliflerim Hakkında, Ġstanbul 1328, s. 8. 
101OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 103-107; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 33; Polat; a. g. t., s. 62. 
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Aziziye‟de bulunan Garyan Hastanesi‟ndeki sağlık heyeti, savaĢ sonuna 

kadar görev yapmıĢ, burada toplamda 503 yaralı ve hasta tedavi edilmiĢti. Söz 

konusu tedavi olan hasta ve yaralı Osmanlı askerlerinden 29‟u vefat etmiĢ, 

diğerleri ise sağlıklarına kavuĢmuĢtur. Adı geçen hastane, savaĢ yaralı ve 

hastalarının yanı sıra halkın ihtiyaç duyduğu sağlık gereksinimlerinin giderilmesi 

konusunda da önemli bir boĢluğu doldurmuĢtu
102

. 

 

1.2. TRABLUSGARP‟TAKĠ HĠLAL-Ġ AHMER MEVKĠLERĠNĠN 

BOMBALANMASI 

Trablusgarp SavaĢı‟nda Ġtalyanların uluslararası savaĢ hukuku kurallarına 

tam anlamıyla uymadıkları ve zaman zaman ihlal ettikleri görülmektedir. Konu ile 

ilgili olarak 12 Mayıs 1912 tarihli bir belgede, Ġtalyanların balon ve tayyarelerden 

Hilal-i Ahmer iĢaretini taĢıyan hastane çadırları ve gemilerini bombardıman 

ettikleri yazılmıĢtır
103

.  

10 Ekim 1912 tarihli baĢka bir belgede Ġtalyan tayyarelerinden 

Trablusgarp ve Bingazi‟deki Hilal-i Ahmer çadırlarına bomba atıldığı ifade 

edilmektedir. Söz konusu savaĢ hukuku ihlalleri ile ilgili olarak Osmanlı Devleti, 

düvel-i muazzama nezdinde olayları protesto giriĢiminde bulunmuĢtur. Bunun 

üzerine Ġtalya Hükümeti, protesto ile ilgili Roma‟daki Almanya Büyükelçiliği‟ne 

bir yazı göndermiĢtir. Söz konusu yazıda; Bingazi‟de bulunan Osmanlı 

mücahitlerinden bir kısmının Hilal-i Ahmer çadırlarında ikamet ettiğini ve bu 

çadırlarda birçok mühimmat bulunduğunu, dolayısıyla Ģikayetlerin yersiz ve 

mesnetsiz olduğu dile getirilmiĢtir. Ġtalya‟nın, olaylarla ilgili inkarına karĢılık 

Osmanlı Devleti DıĢiĢleri Bakanlığı vasıtası ile Ġtalyan iddialarının asılsız 

olduğunu, Hilal-i Ahmer çadırlarında mühimmat bulunmadığını, mücahitlerin 

çadırlarda ikamet etmediğini belirten yazıları, konu ile ilgili devletlere 

göndermiĢti 
104

. Osmanlı Devleti‟nin açıklamaları üzerine Ġtalya yeni gerekçeler 

                                                           
102OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 104-105; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 33. 
103 Kızılay ArĢivi, 597/32.2. 
104 Kızılay ArĢivi, 597/33.1. 
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ileri sürerek Hilal-i Ahmer iĢaretlerinin tam seçilemediğini, dolayısıyla buraların 

hastane olup olmadığının anlaĢılamadığını, bunun sonuncunda istenmeyen 

olayların yaĢanmasında Osmanlı Devleti‟nin büyük payının olduğunu, Hilal-i 

Ahmer iĢaretlerinin daha belirgin ve fark edilebilirliği konusunda eksikliklerinin 

bulunduğunu ileri sürerek sorumluluğunun olmadığını iddia etmiĢtir
105

. 

Trablusgarp SavaĢı esnasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Cenevre ve Lahey 

SözleĢmeleri hükümleri gereği, söz konusu edilen uluslararası savaĢ kurallarına 

imkanlar ölçüsünde bağlı kalmaya büyük oranda özen göstermiĢtir. Ġtalya 

Hükümeti, bu kurallara uyma hususunda kendisinden beklenen hassasiyeti 

göstermediği gibi hastane çadırlarını ve sargı yerlerini, saldırılarından uzak 

tutması gerekirken bu konuda yeterince dikkatli davranmamıĢtır. Bütün bu 

geliĢmeler, maddi imkansızlıkların yaĢandığı, sağlık Ģartlarının yetersiz olduğu, 

lojistik desteğin eksik bulunduğu savaĢ döneminde, daha büyük kayıpların 

yaĢanmasına sebebiyet vermiĢtir. 

 

1.3. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN HUMUS‟TAKĠ FAALĠYETLERĠ 

Trablusgarp SavaĢı sırasında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin faaliyet 

alanlarından biri de Humus olmuĢtur. Buraya ilk etapta Dr. Emin Bey 

baĢkanlığında bir heyetin gönderilmesi kararlaĢtırılmıĢsa da Kerim Sebati Bey‟in 

Ġstanbul‟a çağrılması üzerine Aziziye Sıhhi Heyetine Dr. Emin Bey baĢkanlık 

yapmıĢtır. Bu sebeple buraya Dr. Rasim Ferit Bey baĢkanlığında Dr. BeĢir Fuat 

Bey, Eczacı Yunus Efendi ve 5 hastabakıcıdan oluĢan bir sağlık heyeti 

görevlendirilerek kurulacak hastane binası için RüĢtiye Mektebi binası uygun 

görülmüĢtü
106

. 

Hastane haline dönüĢtürülen RüĢtiye Mektebi binası, yaralıların 

tedavisinde yeterli olmayınca bir büyük ev ve iki büyük kahvehane de aynı amaç 

için hastane Ģekline getirilmiĢtir. Bu hastanedeki sağlık personeli savaĢ sonuna 

                                                           
105 BOA. BEO. 4028/302067-2; BOA. BEO. 4028/302067-4. 
106OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 105-107; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 33; Polat; a. g. t., s. 62. 
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kadar baĢarılı hizmetlerde bulunarak, 575 yaralı, 212 hasta kabul edip tedavi 

etmiĢtir. Hastanedeki vefat oranları ise alınan ciddi sağlık tedbirleri neticesinde 

önemli ölçüde düĢüĢ göstermiĢtir
107

. 

 

1.4. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN BĠNGAZĠ‟DEKĠ FAALĠYETLERĠ 

Trablusgarp SavaĢları esnasında görev yapan üçüncü bir sağlık heyeti 

Bingazi bölgesinde vazifelendirilmiĢti. Dr. Arif Bey baĢkanlığında görevlendirilen 

söz konusu heyet, Operatör Dr. Aziz Bey, Dr. Ġhsan Bey, Dr. Fikret Tahir Bey, 

Dr. Nihat Sezai Bey, Eczacı Nasip Efendi ve 12 hastabakıcıdan oluĢmaktaydı. 

Heyet, 30 Kasım 1912 tarihinde Bingazi‟ye geçmek üzere Mısır yolu ile 

Ġskenderiye‟ye intikal etmiĢti. Burada Hilal-i Ahmer Genel Merkez üyelerinden 

Esat PaĢa‟nın yardımlarıyla 3.000 lira kadar bir meblağ sarf edilerek eksik olan 

sağlık malzemeleri, tıbbi alet ve edevat tedarik edilmeye çalıĢılmıĢtı. Heyet, 

Derne‟ye geldiğinde 10 yataktan müteĢekkil bir Ģube kurularak Dr. Ġhsan Bey 

burada görevli bırakılmıĢtı
108

. 

Söz konusu heyet Tobruk‟taki hastanede 28 Mart 1912 tarihine kadar 

görev yapmıĢ
109

, bu süre zarfında 85 yaralı ve 200‟ü aĢkın hastayı tedavi etmiĢtir. 

Tobruk için vazifelendirilen heyet, 4 ay görev yapabileceği miktarda bütçe tahsis 

edildiğinden dolayı sürenin sonunda tüm sağlık malzemeleri, tıbbi alet ve edevat 

heyet tarafından orduya teslim edilerek Dr. Fikret Tahir Bey haricinde geri 

dönmüĢtür
110

. 

Tobruk‟ta kalmaya devam eden Dr. Fikret Tahir Bey, savaĢ boyunca 

buradaki sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam etmiĢtir. Bu dönemde onun 

hazırladığı hastane istatistiklerine göre toplam 1718 kiĢi tedavi edilmiĢtir
111

. Dr. 

Fikret Tahir Bey bu istatistikleri detaylandırarak 33 subay, 53 er, 167 gönüllü 

                                                           
107OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 107; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 33; Polat; a. g. t., s. 62. 
108 Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 47; Polat; a. g. t., s. 63; Besim Ömer; a. g. e., s. 105. 
109OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 19. 
110OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 110; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 48; Polat; a. g. t., s. 63. 
111 Özcan; a. g. m., s. 625; Polat; a. g. t., s. 65; Besim Ömer; a. g. e., s. 106;  
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asker, geri kalanlarının ise kabile üyelerinden oluĢtuğunu ifade etmiĢtir. Dr. Fikret 

Tahir Bey, söz konusu hastanede ayrıca 171 hastaya yataklı tedavi hizmeti 

verildiğini, geriye kalanların ise ayakta tedavilerinin gerçekleĢtirildiğini ve 6 

kiĢinin de hayatını kaybettiğini belirtmiĢtir
112

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Trablusgarp SavaĢı esnasında Aziziye, Humus ve 

Bingazi‟de kurdukları hastanelerde yaklaĢık olarak 3.000 kadar hasta ve yaralının 

tedavi edilmesine vesile olmuĢtur
113

. Söz konusu rakam hastane kayıtlarından elde 

edilen miktar olup çeĢitli nedenlerle hastane kayıtlarına girmeyen, ayakta tedavi 

hizmetleri verilenlerin adetleri dikkate alınmamıĢtır. Böylece I. Heyet 347 yaralı-

156 hasta, II. Heyet 575 yaralı-212 hasta, III. Heyet ise 1718 yaralı ve hasta tedavi 

etmiĢtir
114

. Bu üç sağlık heyetini teftiĢ etmekle görevlendirilen Dr. Abdülhak 

Adnan Bey tarafından yazılan raporlarda, hastane personelinin son derece özverili 

bir Ģekilde çalıĢtıklarından ve hizmetlerinden sitayiĢle bahsedilmiĢtir
115

. Bu üç 

sağlık heyeti yukarda bahsedilen hizmetleri gerçekleĢtirmek için yaklaĢık olarak 

20.000 Osmanlı lirası harcamıĢtır
116

. 

Görüldüğü üzere Trablusgarp SavaĢı müddetince Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

kuruluĢundan 43 yıl geçmesine rağmen kendisinden beklenilen ve istenilen sağlık 

hizmetleri, personel, tıbbi alet, edevat, hastane araç ve gereçleri, çadır vesaire 

konularında yeterli performansı gösterememiĢtir. 

2. HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN BALKAN SAVAŞLARI 

SIRASINDAKİ FAALİYETLERİ 

Osmanlı Devleti, Trablusgarp SavaĢı‟nı sürdürürken Balkan SavaĢları‟nın 

baĢlaması ile birlikte yeni bir zorlu sürecin içerisine girmiĢti. Osmanlı orduları iki 

cephede savaĢabilecek bir güce sahip olmadığı için Ġtalya ile UĢi AnlaĢması‟nı 

imzalamak durumunda kalmıĢtı
117

. 

                                                           
112OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 110. 
113 Çapa; “Kızılay”, s. 545. 
114OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 20; Akgün ve Uluğtekin; a. g. m., s. 49. 
115OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 19. 
116OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 20. 
117 Uçarol; a. g. e., s. 526-527. 
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Osmanlı Devleti‟nin Ġtalya ile savaĢ halinde bulunduğu bu dönemden 

yararlanmak isteyen Balkan Devletleri, Rusya‟nın da teĢvikiyle Osmanlı 

Devleti‟ne karĢı birleĢmiĢlerdi. Özellikle II. MeĢrutiyetin ilanından sonra 5 Ekim 

1908 tarihinde Bulgaristan‟ın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi ve Rumeli 

topraklarını geniĢletmek istemesi, Yunanistan‟ın “Megali Ġdea” fikrinin yanı sıra 

Girit Adası‟nı ele geçirme planları, Osmanlı Devleti‟ne ait söz konusu Balkan 

topraklarında Sırbistan‟ın talepleri ve Karadağ‟ın da bu topraklardan pay almak 

istemesi, bu dört Balkan ülkesinin Osmanlı Devleti‟ne karĢı birleĢmesinde etkin 

olmuĢtu
118

. 

Balkan ülkeleri kısa bir süre sonra Rumeli‟deki toprakları aralarında 

paylaĢmak için anlamıĢlardır. Bulgaristan, önce Sırbistan sonra da Yunanistan ile 

anlaĢma yapmıĢ, bir müddet sonra Sırbistan ve Karadağ da kendi aralarında 

anlaĢmıĢlardır
119

. Balkan ülkeleri, 13 Ekim 1912‟de Osmanlı Devleti‟ne vermiĢ 

oldukları bir nota ile Rumeli topraklarına özerklik verilmesini istemiĢler, bu 

notaya savaĢ ilanı ile cevap veren Osmanlı Devleti‟ne karĢı 17 Ekim‟de 

Bulgaristan ve Sırbistan, 18 Ekim‟de de Yunanistan‟ın savaĢ ilan etmesiyle 

Balkan SavaĢları‟nın birinci safhası baĢlamıĢtı
120

.  

Osmanlı Devleti Balkan SavaĢları‟nın arifesi döneminde Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti BaĢkanı Hüseyin Hilmi PaĢa‟nın daveti üzerine “Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti Ġdare Heyeti” her gün toplanmaya baĢlamıĢtı. Bu toplantılar sonucunda 

ilave tedbirler alınma ihtiyacı hissedilmiĢti. Ġlk olarak Lüleburgaz‟da 150, Edirne 

ve Selanik‟te 200‟er, Üsküp‟te 150, Alasonya, Yanya, Manastır ve ĠĢkodra‟da 

100‟er yataklık 8 hastane açılması kararı alınmıĢtı
121

. Bir yandan da mevcut Ģartlar 

değerlendirilerek Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin sermayesinde bulunan 70.000 

Osmanlı lirasının 30.000 lirasının savaĢ masrafları için harcanması kabul edilmiĢ 

                                                           
118 Uçarol; a. g. e., s. 529. 
119 Uçarol; a. g. e., s. 530-532. 
120 Mesut Çapa; “Balkan SavaĢlarında Kızılay (Osmanlı Hilal-i Ahmer) Cemiyeti”, Ankara Üniversitesi 

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S.1 Ankara 1990, s. 89; Akgün ve 

Uluğtekin; a. g. e., s. 98; Polat; a. g. t., s. 66; Uçarol; a. g. e., s. 537. 
121OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 20. 
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ve söz konusu hastanelerin kurulması için giriĢimlerde bulunulmuĢtu
122

. Ancak 

Lüleburgaz, Alasonya, Yanya ve Manastır hastaneleri iĢgal nedeniyle 

açılamamıĢtır. Adı geçen hastanelere gönderilecek malzemelerin karadan 

sevklerinin mümkün olmaması nedeniyle deniz yolu ile nakillerinin sağlanmasına 

teĢebbüs edilmiĢse de bu sıralarda Selanik, Ayasaranda, Draç, ġenkin limanlarının 

da elden çıkması sebebiyle hastane malzemeleri, Ġstanbul‟a geri gönderilmek 

zorunda kalınmıĢtır. Bu dönemde bir süredir faaliyette bulunan Üsküp 

Hastanesi‟nden baĢka bu bölgede hastane kalmamıĢtır
123

.  

Balkan SavaĢları baĢladığında savaĢ hazırlıklarına yeniden baĢlayan Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti‟nin, araç gereçlerini, tıbbi malzemelerini, ameliyat alet ve 

edevatı vesair gibi emtialarını sağlıklı bir Ģekilde muhafaza edebilecek bir ambarı 

mevcut değildi. SavaĢ Ģartlarının getirmiĢ olduğu mecburiyetler nedeniyle hazine 

malı olan Alay KöĢkü, ambar Ģekline dönüĢtürülerek kullanılması için geçici 

olarak Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne tahsis edilmiĢti
124

. Çok acil ihtiyaçlar için 

ihtiyat olarak kurulması planlanan 100 yataklı bir hastaneye gerekli olan sağlık 

personeli, kıyafet, iaĢe gibi zaruri gereksinimler tedarik edilmeye çalıĢılmıĢtı
125

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Balkan SavaĢları esnasında Ġstanbul ve 

çevresinde çok sayıda hastane açmıĢ, artan ihtiyaçlara göre yenilerini eklemiĢtir. 

Bunlar arasında Kadırga, Darülfünun, Vefa, Demirkapı, Ayastefanos, Hadımköy, 

Edirne, Üsküp, Çanakkale ve Gelibolu vesair hastaneleri sayılabilir
126

. 

2.1. EDĠRNE HASTANESĠ 

Balkan SavaĢları‟nın baĢlamasından hemen önce kurulması planlanan 

Edirne Hastanesi için Hilal-i Ahmer Genel Merkez üyelerinden Dr. Bahaeddin 

ġakir Bey görevlendirilmiĢ ve Edirne‟ye gönderilmiĢti. Dr. Bahaeddin ġakir Bey 

burada 200 yataklık bir hastane kurmak için harekete geçmiĢ ancak Ġstanbul‟dan 

                                                           
122OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 112; Özaydın; a. g. t., s. 75; Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 100; Polat; a. 

g. t., s. 67. 
123OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 20. 
124OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 112-113; Özaydın; a. g. t., s. 75; Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 100; 

Polat; a. g. t., s. 67; Besim Ömer; a. g. e., s. 107. 
125 Söz konusu ihtiyaçların detaylı listesi için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 113-119. 
126 Özcan; a. g. m., s. 625-626; Besim Ömer; a. g. e., s. 111. 
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gönderilen yatak, çarĢaf, hastane malzemeleri ve sağlık memurları, tren yollarının 

tahrip edilmesinden dolayı Edirne‟ye ulaĢamamıĢtı. Bunun üzerine Dr. Bahaeddin 

ġakir Bey kendisine verilen yetkileri kullanarak söz konusu hastane için gerekli 

olan malzemeleri Edirne‟den temin etme yoluna giderek planlanan hastaneyi 

açmıĢtır
127

. 

Ekim 1912‟nin ortalarından itibaren Edirne‟nin Bulgarlar tarafından 

kuĢatma altında kaldığı günlerde, haberleĢme ve malzeme tedariki konusunda 

sıkıntılar yaĢanmıĢ, bu durum Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin faaliyetlerini de 

olumsuz yönde etkilemiĢtir. Dr. Bahaeddin ġakir Bey‟in konuyla ilgili 

yazılarından bir kaçına örnek vermek, durumun anlaĢılması açısında yerinde 

olacaktır: 

“Karyola, çamaşır, yatak vs. gibi gereçler ve eşyaya artık ihtiyacım kalmadı. 

Kısmen yardım, kısmen satın alma şekliyle temin ettim. Fahri olarak hizmet eden 6 

hemşire buldum. Katip, aşçı, kapıcı her şeyi ayarladım. Hastanemiz düzenli olarak görev 

yapıyor, büyük hizmetler gösteriyor.  

Bahaeddin      30 Ekim 1912
128

” 

“Şimdiye kadar hastaneye 650 yaralı girerek 30‟u vefat etmiştir. 440‟ı şu 

anda hastanededir. Geri kalanları iyileşerek çıkmışlardır. 1.800 lira nakdimiz ve 

erzakımız vardır.  

Bahaeddin      30 Ekim 1912
129

” 

“Hastanemizin civarına gülleler düşüyor ise de 200 hastayı barındıracak 

korunaklı yerler yapılmıştır.  

Bahaeddin       13 Şubat 1913
130

” 

                                                           
127OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 150-151; Özaydın; a. g. t.,  s. 86; Çapa, a. g. m., s. 92; Akgün ve 

Uluğtekin; a. g. e., s. 109; Besim Ömer; a. g. e., s. 111. 
128OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 151. 
129OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 151. 
130OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 152. 
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Dr. Bahaeddin ġakir Bey, kuĢatma altında dahi görevini yerine getirmeye 

çalıĢmıĢ ancak içinde bulunulan zor Ģartlar bir müddet sonra malzeme sıkıntısını 

ve iaĢe yetersizliğini ortaya çıkarmıĢtır. Bunun üzerine Dr. Bahaeddin ġakir Bey, 

Edirne‟ye sağlık yardımı ve iaĢe konularında iane yapılması için Bulgaristan‟a 

müracaat etmiĢ ancak olumlu sonuç alamamıĢtır. Bu geliĢmeler üzerine Dr. 

Bahaeddin ġakir Bey, masrafları Hilal-i Ahmer tarafından karĢılanmak üzere 

Alman Kızılhaç‟ından yardım talebinde bulunmuĢ, gönderilen yardım heyeti 

Sofya‟ya kadar gelmiĢse de Bulgaristan‟ın izin vermemesi nedeniyle heyet, 

Edirne‟ye ulaĢamamıĢtır. Bu dönemde, 3 Aralık 1912‟de Bulgaristan ile mütareke 

imzalanmıĢ, buna dayanarak Darülfünun Hastanesi BaĢhekimi Dr. DerviĢ Bey 

aracılığıyla Edirne‟ye bir miktar sağlık malzemesi sevk edilmiĢtir
131

. Nitekim bir 

müddet sonra Edirne Bulgaristan tarafından iĢgal edilmiĢ, Dr. Bahaeddin ġakir 

Bey, Cenevre SözleĢmesi‟ne aykırı olarak hapis ve esir edilmiĢtir
132

. Edirne‟nin II. 

Balkan SavaĢı‟yla birlikte yeniden geri alınması ile söz konusu hastane görevine 

kaldığı yerden devam etmiĢtir
133

. 

Cenevre SözleĢmesi‟ne aykırı tutum ve davranıĢlarda bulunan bir diğer 

Balkan Devleti de Yunanistan olmuĢtur. Selanik, Yunanlılar tarafından iĢgal 

edilmeden önce Ġttihat ve Terakki Mektebi binası hastane olarak 

kullanılmaktaydı
134

. Yunanistan 9 Kasım 1912‟de Selanik‟i iĢgal ederek burada 

bulunan Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne ait sağlık müesseselerine el koymuĢtu. 

Yunanistan‟ın uluslararası savaĢ hukukunu hiçe sayan bu tavrı, hastane müdürü 

Dr. Nazım Bey‟in protestolarına yol açmıĢ, onun karĢı koyucu giriĢimleri 

sonucunda Yunanistan, Dr. Nazım Bey‟i tutuklamaya kalkmıĢtır. Bütün bu 

                                                           
131OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 22; Çapa; a. g. m., s. 92; Akgün ve Uluğtekin, a. g. e., s. 109; Polat; a. g. t., 

s. 81. 
132 “Bahaeddin ġakir Bey Edirne‟de hapis edildiği günlerde ailesine yazdığı mektupların birinde Ģöyle 

diyordu: „6 Mayıs 1329 (19 Mayıs 1913), kırk gündür zindandayım. Sıhhatim iyi. Bulunduğum yerde 

mahpuslar, gerek Ġslam, gerek Hıristiyan bana hürmet ediyorlar. Yedi aylık muhasara beni ihtiyarlattı. Halen 

hapis edilmemin sebebini anlayamadım. Çünkü sorguya çekilmedik. Fakat iĢittiğime göre Kale‟nin yedi ay 

mukavemet ve müdafaasını ben temin etmiĢim. TeĢekkür ederim. Bu büyük Ģerefi bana verdiler. Eğer 

sözümün dinleneceği bir mevkide bulunsaydım, Kale böyle rezilane düĢmezdi.‟…Aynı mektubun 27 Mayıs 

tarihli ilavesinde „…Çocuğa iyi bakmaklığın bana olan muhabbetine de bir delildir. Yavruma –baba- 

lakırdısından evvel -vatan- lakırdısını öğret.‟…. „Edirne müdafaasında yegane çalıĢan ben imiĢim… Yarabbi 

eğer hakikat olsa idi benim için ne Ģeref idi. -Alp-e bütün bu namdan büyük servet bırakabilir mi idim. Fakat 

heyhat…‟ ” Özaydın; a. g. t., s. 87; Besim Ömer; a. g. e., s. 111. 
133 Çapa; a. g. m., s. 92. 
134 Çapa; a. g. m., s. 93. 
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geliĢmelerin sonrasında hastane görevlilerinden Operatör Dr. Dreyfus‟un ilgili 

konsolosluklara baĢvurması üzerine hastane, iĢgal edilmekten kurtulmuĢ
135

 fakat 

Dr. Nazım Bey uluslararası hukuka aykırı olarak Yunanlılar tarafından esir 

edilmiĢtir
136

. 

2.2. KADIRGA HASTANESĠ 

Balkan SavaĢları esnasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından kurulan ilk 

hastane 23 Ekim 1912 tarihli Kadırga Hastanesi idi
137

. Doktor Besim Ömer‟in 

idaresi altında bulunan Kadırga Doğumevi, 100 yataklı bir hastane haline 

dönüĢtürülmüĢ, daha sonra 200 yatak kapasitesine çıkarılmıĢtı
138

. Kadırga 

Hastanesi, kuruluĢundan ġubat sonuna kadar 4 aylık süre zarfında toplam 663 

yaralı ve hastayı tedavi etmiĢ, baĢarılı uygulamaları neticesinde vefat edenlerin 

sayısı 20‟yi geçmemiĢtir
139

.  

Kadırga Hastanesi‟nde hastalara gönüllü olarak tedavi hizmeti veren, 

aralarında pek çok yabancının ve prenseslerin de bulunduğu hastabakıcılar 

mevcuttu
140

. Hem hastane personelinin, hem de gönüllü hastabakıcı hanımların
141

 

yardımlarıyla ilgili olarak Doktor Besim Ömer Ģunları ifade etmiĢtir: 

“Şimdiye kadar birçok vesileler olduğu, fırsatlar düştüğü halde, Hilal-i 

Ahmer Cemiyetimiz‟e ait Kadırga Hastanesi‟nin intizam ve güzel hizmetleri 

hakkında şu sayfalarda bir-iki kelime, birkaç cümle yazamadım. Esasen Tıp 

Fakültesi Doğum Kliniği olmak itibarıyla bu müessesenin doğrudan doğruya 

hoca(sı) sıfatıyla idarem altında bulunması ve Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

İkinci Başkanı da olmam hasebiyle bu arzumun yerine getirilmesine engel 

oluyordu. Çünkü iki şekilde de, gerçek dahi olsa beyanatta bulunmak uygun 

görünmeyecekti. Lakin artık bu zannı bertaraf etmek zamanı geldi. Savaşın 

                                                           
135OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 148; Polat; a. g. t., s. 80.  
136 Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 129. 
137OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 123; Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 105; Kitapta açılıĢ tarihi 10 Ekim 

1912 Ģeklinde verilmiĢtir.  
138 Çapa; a. g. m., s. 94. 
139OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 123. 
140Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 105.  
141 Hastane kadrosu ile Türk ve yabancı gönüllü hastabakıcı hanımların isimleri için bkz. OHAC 1329-1331 

Salnamesi; s. 123-126.  
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başlangıcından beri maharetle ve işinin ehli olarak görev yapan tıbbiye heyetiyle, 

yaralı ve asker hastalarımızla fedakarca ilgilenen Rusyalı hemşirelerimize ve 

bütün Müslüman kadınlara takdirlerimi bildirmekten ve özellikle bu müessesenin 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne verildiği zaman eksiklik ve donanımının tamamlanması 

için nakden, çamaşır ve yatak hususunda gereçlerinin sağlanmasıyla birlikte 100 

takım hediye ederek ayni olarak da yardımda bulunan ve bu kadar teberrulara 

ilaveten Hilal-i Ahmer Cemiyeti Muhterem Hanımlar kısmı Birinci Başkanlığı‟nı 

kabul ederek ayrıca himmet ve insanlık göstermekte olan Prenses Nimet 

Hanımefendi hazretlerine teşekkürlerimi arz etmekten kendimi alamadım. 

Doğum Kliniği Hocası ve Kızılay Cemiyeti İkinci başkanı  

Doktor Besim Ömer
142

” 

Hastabakıcılık konusuna hanımların da dahil olması, Doktor Besim 

Ömer‟in bu konudaki çalıĢmalarını, ġefika Kurnaz ise Ģu sözlerle dile getirmiĢtir: 

“Trablusgarp (1911) ve Balkan (1912) Savaşları‟nda hastabakıcıların 

yetersizliği sebebiyle ordu büyük kayıp vermiştir. 1911 yılında Kızılhaç 

Washington Kongresi'ne katılan Dr. Besim Ömer Paşa, Dr. Nihat Reşat Belger, 

hemşireliğin bir meslek olduğunu ve branşlara ayrıldığını görmüşlerdir. Dr. 

Besim Ömer Paşa, bu konuda Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti'ni etkileyerek 

hemşirelik mesleğine ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Hilâl-i Ahmer bu konu üzerine 

eğilmiş ve ilk olarak Kadırga Hastanesi'nde 6 ay süreli gönüllü hastabakıcılık 

kursu için ödenek ayırmıştır. Besim Ömer Paşa'nın şahsi gayretleri sonucunda bu 

mesleğe İstanbul'un kültürlü çevrelerinden de ilgi olmuş, kadınlarımız Balkan 

Savaşı‟nda hastanelerde çalışmaya başlamışlardır
143

.” 

2.3. DARÜLFÜNUN (ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ) HASTANESĠ 

Balkan SavaĢları ile beraber Ġstanbul‟a gelen hasta ve yaralı sayısının 

artmasıyla birlikte Ġstanbul Üniversitesi tatil edilmiĢ, yaralılar, Kadırga 

                                                           
142OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 129. 
143http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/143/14.htm, 12.02.2016 

http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/143/14.htm
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Hastanesi‟nden bir hafta sonra, 31 Ekim 1912‟de, açılan Darülfünun (Ġstanbul 

Üniversitesi) Hastanesi‟ne sevk edilmiĢtir
144

.Darülfünun Hastanesi ilk önce 400 

yataklık bir kapasiteyle açılmıĢ, daha sonra ihtiyaç duyulması üzerine 200 yatak 

daha ilave edilerek 600 yataklı bir hastaneye dönüĢtürülmüĢtür
145

. KuruluĢundan, 

1913 ġubat sonuna kadar toplamda 2042 yaralı ve hasta tedavi 

edilmiĢtir.Bunlardanyaralı ve hasta 877 askerden 501‟i sağlıklarına kavuĢarak 

taburlarına geri gönderilmiĢlerdi. Geri kalan hasta ve yaralıların ise tedavilerine 

devam edilmiĢ, bunların bir kısmı çeĢitli hastanelere sevk edilmiĢti. Malul 

kalanlar ise memleketlerine gönderilmiĢ, toplamda da 92 kiĢi vefat etmiĢti
146

. 

Darülfünun Hastanesi‟nde de Kadırga Hastanesi‟nde olduğu gibi gönüllü 

hastabakıcılar görev yapmıĢtır
147

. Darülfünun Hastanesi defterine yazılan 

yazılardan hastanenin o dönemiyle ilgili iĢleyiĢi hakkında bilgi sahibi olmak 

mümkündür. Söz konusu yazılarda hastanenin çok acele kurulmuĢ olduğu, buna 

rağmen düzen, personel ve iĢleyiĢinin taktire Ģayan olduğu ifade edilmiĢtir. 

Konuyla ilgili Enver PaĢa‟nın yazısı, durumu aydınlatıcı niteliktedir: 

“Böyle alelacele kurulmuş olan bu hastanede müdür ve bütün heyetin 

gösterdikleri gayret sonucu yaralıların tedavisinde görülen intizam ve temizlik biz 

askerlere emniyetle düşmana atılmak için daha büyük bir cesaret veriyor. Bu 

yüzden hastane heyeti ve kurucuları her halükârda iftihar etmelidirler. Çünkü 

vatana her iki şekilde de büyük hizmet ediyorlar.  

Erkan-ı Harp Kaymakamı Enver   16 Ocak 1913
148

” 

2.4. VEFA HASTANESĠ 

Balkan SavaĢları‟nda Abdullah PaĢa komutasındaki Osmanlı Doğu Ordusu 

Bulgarlar karĢısında bozguna uğraması sonucunda 1912 Ekim ayında Babaeski-

Lüleburgaz hattına çekilmiĢti.Ardından cephenin tekrar bozulması üzerine söz 

                                                           
144 Akgün ve Uluğtekin;  a. g. e., s. 106. 
145OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 21. 
146OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 130; Çapa; a. g. m., s. 94; Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 106. 
147 Hastane kadrosu, yerli ve yabancı gönüllü hastabakıcıların isimleri için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; 

s. 130-131. 
148OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 134. 
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konusu ordu Çatalca hattına kadar gerilemiĢti
149

.Ordunun geri çekilmesi ile 

birlikte Ġstanbul‟a yoğun bir göç dalgası baĢlamıĢ, hastaneler kapasitelerinin 

üzerinde yaralı ve hasta tedavi etmek mecburiyetinde kalmıĢlardı. Buna paralel 

olarak kolera salgını baĢ göstermiĢ, kalabalığın yoğun olduğu bu bölgelerde salgın 

daha çabuk yayılmıĢtır. Söz konusu hasta ve yaralıların pek çoğu aç, susuz ve yarı 

çıplak bir Ģekilde günlerce tedavi olmayı beklemiĢlerdir
150

. 

Balkan SavaĢları sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin çalıĢmaları sonucu 

Ġstanbul Vefa Lisesi tahliye edilerek 150 yataklıkbir hastane haline 

dönüĢtürülmüĢtür
151

. Söz konusu hastane 6 Kasım 1912 tarihinde faaliyete geçmiĢ 

olup Mart 1913 sonuna kadar 523 yaralı ve hasta tedavi edilmiĢ, bunlardan 32‟si 

hayatını kaybetmiĢtir
152

. 

Hastaneler ve sağlık personelleri hastalara yetiĢmekte büyük sıkıntı 

yaĢamıĢlardır.Bu dönemde adı geçen hastane, sağlık personeli, hasta ve yaralılara 

tedavi hizmetleri ve yatak kapasiteleri konusunda yetersiz kalmıĢtır. Bu sıkıntıları 

gidermek için Ayasofya, Sultan Ahmet ve ġehzadebaĢı Camileri hastane olarak 

kullanılmak mecburiyetinde kalınmıĢtı. Camilerdeki hastalardan koleraya 

yakalananlar derhal kolera hastanelerine gönderilmiĢ, onların yerine ise zayıf ve 

güçsüz düĢmüĢ hastalara bakılmıĢtır. Yatak eksikliğinin yanı sıra çok sayıda 

hastaolması, tecrübeli hasta bakıcı ve doktor sayısının sınırlılığı, tıbbi alet ve ilaç 

konusunda büyük sıkıntı yaĢanması, tedavi hizmetlerini daha da güçleĢtirmiĢti
153

. 

2.5. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN BALKAN SAVAġLARI SIRASINDA 

FAALĠYET GÖSTEREN DĠĞER HASTANELERĠ 

Balkan SavaĢları esnasında kolera salgınıyla baĢa çıkmak için ilki 18 

Kasım 1912 tarihinde açılan, 150 yataklık Hadımköy Hastanesi‟ni, 30 Kasım 

1912 tarihinde açılan Ayastefanos Seyyar Hastanesi takip etmiĢtir. Bunun 

ardından 9 Ocak 1913‟te açılan 27 çadırlık Ispartakule Hastanesi, kolera ile 

                                                           
149 Uçarol;a. g. e., s. 540. 
150 Özaydın; a. g. t., s. 97; Besim Ömer; a. g. e., s. 112. 
151OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 21. 
152OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 134- 136; Hastane kadrosu için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 136. 
153 Özaydın; a. g. t., s. 96-98; Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 121; Polat; a. g. t., s. 69. 
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mücadele için faaliyet göstermiĢ, bu hastaneler salgın atlatıldıktan sonra normal 

yaralı ve hasta tedavi sürecini izlemiĢlerdi
154

. 

3 Aralık 1912 tarihli mütarekeden sonra Bolayır taraflarında yeni bir 

harekatın baĢlayacağının anlaĢılmasıyla beraber 13 Ocak 1913 tarihinde 

Ġstanbul‟dan Gelibolu‟ya derhal bir sağlık heyeti sevk edilmiĢtir. Söz konusu 

hastane 19 Ocak‟ta hasta ve yaralı kabul etmeye baĢlamıĢtır
155

. 120 yatak 

kapasiteli
156

 hastanede 112 hasta ve yaralı tedavi edilmiĢ, bunlar arasından 5 er ve 

1 subay Ģehit olmuĢtur
157

. 

Çanakkale‟de kurulan 21 Ocak 1913 tarihinde açılan hastane 230 yatak 

kapasitelidir
158

. 1913 Mart ortasına kadar 521 yaralı ve hasta tedavi edilmiĢ olup 6 

kiĢi vefat etmiĢtir
159

. 

Askeri Sıhhiye tarafından gerekli görülmesi üzerine bütün malzemeleri 

Ġngiltere‟den getirtilmiĢ 100 yataklık seyyar hastane, Cambridge Vapuru ile 20 

ġubat 1913 tarihinde Gelibolu‟ya sevk edilmiĢtir
160

.  

Mütarekeden sonra yeniden alevlenen savaĢın Çanakkale ve Gelibolu 

bölgelerinde olması ihtimali üzerine buralarda Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından 

birer sabit hastane ve bir de 50 yataklık seyyar hastane konuĢlandırılmıĢtır
161

. 

Burada bulunan yaralıların Ġstanbul‟a nakli için bir de vapur kiralanması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Bu sebepledir ki Osmanlı Devleti, Seyr-i Sefain Ġdare-i 

Umumiyesi ile imzaladıkları 6 ġubat 1913 tarihli sözleĢme ile Cambridge hasta 

nakil vapuru Hilal-i Ahmer‟e tahsis edilmiĢtir
162

. 

2.6. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN BALKAN SAVAġLARI SIRASINDA 

DESTEK VERDĠĞĠ HASTANELER 

Balkan SavaĢları sırasında faaliyet gösteren hastanelerin bazısı tamamen 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne bağlı iken, kimisi de Cemiyet‟in sadece malzeme 

                                                           
154 Hastaneler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 140-148; Özaydın; a. g. t., 

s. 99-105; Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 127; Polat; a. g. t., s. 93-94; Besim Ömer; a. g. e., s. 113. 
155OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 155-156. 
156OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 21. 
157 Özaydın; a. g. t., s. 90. 
158OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 21. 
159OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 157-159. 
160 Detaylı bilgi için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 159-160; Özaydın; a. g. t., s. 93. 
161OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 21. 
162 Detaylı bilgi için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 161-163; Özaydın; a. g. t.,  s. 94; Çapa; a. g. m., s. 

97; Besim Ömer; a. g. e., s. 115. 
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takviyesi yaptığı ya da personel yardımında bulunduğu hastaneler olarak hizmet 

sunmuĢtur
163

. Bunlar içinde TaĢkıĢla Hastanesi‟nin masrafları Harbiye Nezareti 

tarafından karĢılanırken çamaĢır, ilaç, süt, yoğurt gibi malzeme ihtiyaçlarına 

zaman zaman Hilal-i Ahmer Cemiyeti de katkıda bulunmuĢtur
164

. 

Kandilli Hastanesi, yardımseverler tarafından kurulmuĢ, Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti de takviyede bulunmuĢtur. Bir müddet sonra hizmetlerde aksamalar 

yaĢanması üzerine Cemiyet, himayesine alarak hastanenin bütün giderlerini 

üstlenmiĢtir
165

. 

Bu dönemde Dr. Klimov‟un gayretleriyle kurulan Klimov Hastanesi‟ne de 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti destek sağlamıĢtır
166

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin Balkan SavaĢları esnasında yapmıĢ olduğu 

faaliyetlerden birisi de Rumeli ve Balkanlardan gelen göçmenlerin iskan, iaĢe ve 

tedavileri ile ilgilenmek olmuĢtur. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, göç sırasında Edirne-

Ġstanbul arasında takip edilecek güzergah üzerinde Pavlu, Sofiler, Dimetoka, 

Çerkezköy, Lüleburgaz ve Sirkeci‟de göçmenlerin ihtiyaçlarını karĢılamak 

amacıyla 6 adet istasyon tesis etmiĢtir
167

. Hilal-i Ahmer Cemiyeti söz konusu 

göçmenlerin sağlık sorunlarını gidermek için hastaneler de oluĢturmuĢtu
168

. 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin bünyesi altında kurulan ve Balkan 

SavaĢları esnasında büyük hizmetleri olan bir diğer kuruluĢ “Osmanlı Hilal-i 

Ahmer Hanımlar Merkezi” olmuĢtur. Söz konusu merkezin kuruluĢ hazırlıkları 

1910 yılından itibaren baĢlamıĢ olup dönem dönem baĢarılı çalıĢmalar yapılmıĢ 

ise de Doktor Besim Ömer‟in ön ayak olmasıyla 20 Mart 1912 yılında resmen 

kurulmuĢtur
169

. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Balkan SavaĢları sırasında sağlık 

                                                           
163 Çapa; a. g. m., s. 96. 
164 TaĢkıĢla Hastanesi geniĢ bilgi için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 163; Özaydın; a. g. t., s. 115; 

Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 111; Polat; a. g. t., s. 86. 
165 Kandilli Hastanesi ayrıntılı bilgi için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 164-165; Özaydın; a. g. t., s. 

115-116; Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 111; Polat; a. g. t., s. 86. 
166 ġiĢli‟de Klimov Hastanesi detaylı bilgi için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 165-167; Özaydın; a. g. 

t., s. 116; Polat; a. g. t., s. 86. 
167OHAM, No:1, 15 Eylül 1921, s. 22. 
168 GeniĢ bilgi için bkz. OHAC 1329-1331 Salnamesi; s. 212-231; Özaydın; a. g. t., s. 106-113; Akgün ve 

Uluğtekin; a. g. e., s. 126. 
169 Ayrıntılı bilgi için bkz. Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 147; Muzaffer Tepekkaya ve Leyla Kaplan; “Hilal-

i Ahmer Hanımlar Merkezi‟nin KuruluĢu ve Faaliyetleri (1877-1923)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, S. 10, Konya 2003, s. 147.; Besim Ömer; a. g. e., s. 9. 
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hizmetlerinin yanı sıra göçmenlere hırka, atkı, iç çamaĢırı ve çorap gibi 

malzemeler de dağıtarak önemli yardım faaliyetlerinde bulunmuĢtur
170

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Balkan SavaĢları esnasında hastanelerin tesisi, 

sağlık personel ikmali, tıbbi malzemelerin tedariki vesaire gibi konularda çaba 

sarf ederek yararlı hizmetlerde bulunmuĢtur. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Balkan 

SavaĢları baĢlamadan önce hazırlıklarını tamamlamaya çalıĢmıĢ, daha önce 

yaĢanılan sıkıntıları gidermek için büyük bir özveri ile hareket etmiĢtir. Cemiyet, 

Edirne Hastanesi‟ne ilaç ve çeĢitli sıhhi araçların muhtelif sebeplerden 

ulaĢtırılamaması sonucu halktan yardım istemiĢtir. Cemiyet‟in bu çağrısını Edirne 

halkı dikkate almıĢ, hastanenin ihtiyaçları önemli ölçüde karĢılanmıĢtır. Bunun 

dıĢında farklı mevkilerde hasta ve yaralı askerlerin tedavisi için kurulan hastaneler 

vasıtasıyla da önemli hizmetlerde bulunulmuĢtur. Bu hastanelerin kimisi Hilal-i 

Ahmer kontrolü altında kurulurken kimisi de Hilal-i Ahmer tarafından 

desteklenen hastaneler olmuĢtur. Öte yandan hanımların hastabakıcılık görevi ile 

harp alanlarında görev alması, Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin farkındalık 

çalıĢmalarına büyük katkı sağlamıĢtır. 

 

3. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 

3.1. BĠRĠNCĠ DÜNYA SAVAġI‟NIN BAġLAMASI VE OSMANLI 

DEVLETĠ‟NĠN TUTUMU 

Osmanlı Devleti için 19. yy, büyük toprak kayıplarının yaĢandığı bir 

yüzyıl olmuĢtur. GirmiĢ olduğu pek çok savaĢta ağır zayiatlar veren Osmanlı 

Devleti, ordunun yapılanmasında, siyasi istikrarın yakalanmasında, ekonomik 

durumun düzeltilmesi vesair konularda önemli teĢebbüslerde bulunmuĢtu. Ancak 

alınan önlemler, iç ve dıĢ nedenlerden dolayı istenilen baĢarıyı yakalamaktan uzak 

kalmıĢtır.  

Osmanlı Devleti, 20. yüzyılın baĢlarında, içinde bulunduğu zor Ģartlara 

ilaveten Trablusgarp ve Balkan SavaĢları‟nı yaĢamıĢ, elde etmiĢ olduğu olumsuz 

sonuçlar neticesinde özellikle askeri alanda yeni baĢtan yapılanma ihtiyacı 

                                                           
170 Polat; a. g. t., s. 96. 
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hissetmiĢti. Osmanlı Devleti bütün bu sebeplerden dolayı donanmasının 

düzenlenmesi için Ġngiliz Amiral Limpus‟tan, Jandarma teĢkilatının 

organizasyonu konusunda Ġtalya‟dan, Mali iĢlerin rayına sokulması hususunda 

Fransa‟dan yardım istemiĢ, kara kuvvetlerinin ıslahı için de Almanya‟dan destek 

talep etmiĢtir
171

. Osmanlı Devleti, iç bünyesinde ıslahat ve yapılanma çabalarıyla 

meĢgulken Avrupa Devletleri yaklaĢmakta olan Birinci Dünya SavaĢı için kendi 

saflarını belirleme ve muhtemel ittifaklar konusunda çeĢitli senaryolar 

geliĢtirmekle uğraĢıyordu. 

Avrupa Devletleri, Sanayi Ġnkılabı‟ndan sonra gerek duydukları ham 

madde ve pazar ihtiyaçlarını karĢılamak için sömürge arayıĢlarına girmiĢken ve bu 

konuda büyük bir rekabet içerisindeyken siyasi birliklerini tamamlayan iki yeni 

ülke olan Almanya ve Ġtalya da bu yarıĢa katılma iddiasında bulunmuĢlardı. 

Bunun yanı sıra sömürgelere hakim olma ve pazar bulma yarıĢı, beraberinde 

silahlanma alanında güç gösterisine dönüĢmüĢtü. Ġlgili devletler bütün bu 

alanlarda varlıklarını gösterebilmek, büyümelerini sürdürülebilir kılmak için 

enerjinin ne denli önemli olduğunu fark etmiĢler ve 20. yy‟ın ilerleyen 

dönemlerinde devletlerin kaderini belirleyecek olan petrolün değerini anlamaya 

baĢlamıĢlardı. Diğer taraftan, özellikle Almanya‟nın sömürge yarıĢında kaybetmiĢ 

olduğu zamanı kazanmaya çalıĢması konusunda ortaya atmıĢ bulunduğu dünya ve 

doğu politikası rekabet ittifaklarında önemli kırılmalara yok açmıĢtı. Bunun 

yanısıra pazar bulma konusunda Almanya ve Ġngiltere arasındaki rekabet, 

Fransa‟nın Alsas-Loren bölgesini tekrar Almanya‟dan almak istemesi, Avusturya-

Macaristan ile Rusya arasında yaĢanan Balkanlardaki Germen-Slav nüfuz yarıĢı 

gibi sebepler Birinci Dünya SavaĢı‟nın gerekçeleri arasında yerini almıĢtı
172

. 

Avusturya-Macaristan ve Rusya‟nın Balkanlardaki bu çetin mücadeleleri devam 

ederken savaĢın ilk iĢaret fiĢeği 28 Haziran 1914tarihinde, Avusturya-Macaristan 

Ġmparatorluğu Veliahtı ArĢidük François Ferdinand ve eĢinin, Saraybosna ziyareti 

                                                           
171Fahir Armaoğlu; 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi 1914-1990, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1994, s. 

101. 
172 Armaoğlu; a. g. e., s. 102. 
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sırasında “Princip” adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından düzenlenen suikast 

giriĢiminde öldürülmeleri ile atılmıĢtı
173

. 

Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu, yapılan suikast sonrası, Sırbistan‟a 

48 saat mühlet içeren sert bir ültimatom göndermiĢ, Rusya‟dan destek alan 

Sırbistan ise söz konusu ültimatomu reddetmiĢti
174

. Rusya‟nın 1904-1905 yılında 

Japonya ile girmiĢ olduğu savaĢtan ağır bir yenilgi ile ayrılması, bunun 

neticesinde içinde bulunduğu iç karıĢıklıklar ve tirbülansdan dolayı Rusya‟nın 

çekimser kalacağını düĢünen Almanya, Avusturya-Macaristan‟a destek verdiğini 

ilan etmiĢtir. Böylece Birinci Dünya SavaĢı resmen baĢlamıĢtır
175

. 

 

3.2. OSMANLI DEVLETĠ‟NĠN SAVAġA GĠRMESĠ 

Osmanlı Devleti, Fransa‟ya ittifak teklif etmesine rağmen Fransa, kendi 

çıkarları açısından uygun görmediğinden dolayı ve Rusya‟nın da onay vermemesi 

üzerine bu teklifi kabul etmemiĢtir. Osmanlı Devleti‟nin Ġtilaf Devletleri ile ittifak 

etme teĢebbüsleri bu Ģekilde olumsuz sonuçlanmıĢtı. Bu dönemde Ġngiltere‟ye 

sipariĢ edilen Sultan Osman ve ReĢadiye savaĢ gemilerinin Ġngiltere tarafından 

Osmanlı donanmasına teslim edilmemesi, Osmanlı kamuoyunda Ġngiltere‟ye ve 

dolayısıyla Ġtilaf Devletlerine karĢı büyük bir tepkinin doğmasına yol açmıĢtı
176

. 

Bu durumu fırsat bilen Osmanlı Hükümeti içerisindeki Alman sempatizanları, söz 

konusu ortamdan azami derecede yararlanma yolunu seçmiĢlerdi. Ġtilaf Devletleri 

karĢısındaki en önemli güç olan Almanya ile ittifak kurma düĢüncesi bu siyasi 

ortamda zemin bulmaya baĢlamıĢtı. Osmanlı Devleti yönetimi içinde Almanya 

ittifakını destekleyenlerin baĢında Sadrazam Sait Halim PaĢa, Harbiye Nazırı 

Enver PaĢa, Dahiliye Nazırı Talat PaĢa gelmekteydi. Osmanlı Devleti‟nin 

Almanya ile ittifak düĢüncesi ilk olarak 22 Temmuz 1914 tarihinde dile getirilerek 

II. Wilhelm‟in onayı üzerine Almanya ve Osmanlı Devleti arasında ittifak 

görüĢmeleri baĢlamıĢtı. Maliye Nazırı Cavit Bey, Bahriye Nazırı Cemal PaĢa‟nın 

                                                           
173 Armaoğlu; a. g. e., s. 103.  
174Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 

ArĢivi Daire BaĢkanlığı, Yayın Nu: 130, Ġstanbul 2013, s. 21.  
175Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; s. 129-130. 
176 David Fromkin; Barışa Son Veren Barış Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı? 1914-1922, Çeviren: Mehmet 

Harmancı,  Sabah Kitapları, Ġstanbul 1989, s. 45-46. 
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da aralarında bulunduğu pek çok kabine üyesine haber verilmeksizin 2 Ağustos 

1914‟te Osmanlı-Alman ittifakı imzalanmıĢ, diğer kabine üyeleri ise ittifak 

anlaĢması imzalandıktan sonra durumdan haberdar olmuĢlardı
177

. 

Birinci Dünya SavaĢı baĢladığı zaman Osmanlı Devleti, tüm ittifak 

anlaĢmalarına rağmen savaĢta tarafsız kalmayı tercih etmiĢtir. Bu konuda 6 

Ağustos günü Tahran Büyükelçisi Asım Bey‟in Sait Halim PaĢa‟ya tavsiyesi 

oldukça önemlidir
178

. 

Söz konusu anlaĢmalardan haberdar olmayan Ġtilaf Devletleri, kendi 

menfaatleri için Osmanlı Devleti‟nin tarafsız kalma tutumunu desteklemek 

durumunda kalmıĢtı. Osmanlı Devleti‟nin Birinci Dünya SavaĢı‟na bir an önce 

dahil olması Almanya ve Avusturya-Macaristan‟ın siyasi ve askeri çıkarları 

açısından uygun olduğundan dolayı ilgili devletler, yeni arayıĢlar içerisine 

girmiĢlerdi
179

.  

Almanya ve Avusturya-Macaristan‟ın aradığı fırsat 4 Ağustos 1914 

tarihinde ortaya çıkmaya baĢlamıĢtı. Almanya‟nın Doğu Akdeniz filosuna mensup 

Goeben ve Breslau isminde iki Alman savaĢ gemisi, Cezayir‟den Marsilya‟ya 

kömür taĢıyan Fransız gemilerini bombalamıĢlardı. Bunun üzerine bölgede 

bulunan Ġngiliz donanmasına ait savaĢ gemileri Goeben ve Breslau‟ı takip edip 

kovalamaya baĢlamıĢlardı. Goeben ve Breslau, bu takipten kurtulmak için 

Çanakkale Boğazı‟na sığınmak durumunda kalmıĢtır
180

. Osmanlı Devleti, savaĢta 

tarafsız olduğunu daha önceden beyan ettiğinden dolayı Ġtilaf Devletleri, söz 

konusu gemi ve personellerinin kendilerine iadelerini veya enterne edilmelerini 

istemiĢlerdi. Osmanlı Devleti, bu iki seçeneğe de sıcak bakmamıĢ, kendi siyasi 

çıkarlarına daha uygun gördüğü bir ara formül ileri sürerek bu iki geminin 

                                                           
177 Armaoğlu; a. g. e., s. 108.  
178 Asım Bey, tavsiyelerini Ģu sözlerle ifade etmiĢtir: „“Maliyemizi, yorgunluğumuzu, genel kuvvetlerimizi ve 

silahlarımızın noksanlığını dikkate alarak genel harekata ortaklığımız veya özellikle İngiltere‟nin 

Almanya‟ya savaş ilan ettiği şu sırada Rusya‟ya karşı savaşmamız cidden tehlikelidir. Kanaatimce, her ne 

kadar uzun bir müddet seferber durmak pahalıya mal olsa da harekatın neye sebep olacağını anlayacağımız 

bir zamana kadar el tetikte hazır beklemek ve icabında derhal bütün kuvvetimizle savaşa katılmak gerekir. Bu 

esnada ordumuzu eğiterek vatanımızın müdafaasında gerekli olan her türlü hazırlıkla meşgul oluruz. Bence 

tam anlamıyla tarafsızlığımızı korur bir halde bulunmalıyız.”‟Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; s. 

30-31. 
179 Armaoğlu; a. g. e., s. 109. 
180 Fromkin; a. g. e., s. 54; Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914-Ocak 1916); 

ATASE Yayınları, Ankara 2014, s. 30. 
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Almanya‟dan satın alınmıĢ olduğunu, isimlerinin Yavuz ve Midilli Ģeklinde 

değiĢtirildiğini, söz konusu bu iki geminin komutanı Amiral Souchon‟un ve gemi 

personelinin Osmanlı Bahriyesi‟nin hizmetine girdiğini ileri sürmüĢtür
181

. 

Osmanlı Devleti, baĢlangıçta savaĢ dıĢı kalmayı hedeflemiĢse de siyasi 

geliĢmeler ve Alman yanlısı baĢta Enver PaĢa olmak üzere diğer kabine 

üyelerinin, Osmanlı Devleti‟nin büyük güçlerden birinin desteğine ihtiyaç 

duyduğunu,  Almanya‟nın savaĢı çok kısa sürede kazanacağını, savaĢa geç 

girildiği taktirde Osmanlı Devleti‟nin kayıplarını telafi edemeyeceğini 

düĢünmeleri, savaĢta tarafsız kalma stratejisinin ilgililer tarafından 

değiĢtirilmesine neden olmuĢtu
182

. Osmanlı Devleti‟nin, savaĢa girme politikasına 

paralel olarak 29 Ekim 1914 gecesi Enver PaĢa‟nın da onayıyla Amiral Souchon 

komutasındaki Osmanlı Karadeniz Donanması‟nın, Odesa ve Sivastopol gibi Rus 

Limanlarını bombalaması neticesinde Osmanlı Devleti resmen savaĢa dahil 

olmuĢtu
183

. Ġngiltere Hükümeti ise tarafsız kalmaları durumunda toprak bütünlüğü 

ve egemenlik haklarına herhangi bir zarar gelmeyeceğinin güvencesi verilen 

Osmanlı Devleti‟nin, Almanya safında savaĢa girmesi sebebiyle bundan böyle 

kendilerinin düĢman durumunda olduklarını belirterek 3 Kasım 1914 tarihinde 

Ġngiliz gemileri, Churchill‟in talimatıyla Çanakkale‟nin dıĢ kalelerini 

bombalamıĢtı
184

. 

 

4. ÇANAKKALE CEPHESİ 

Ġngiltere ve Fransa, Birinci Dünya SavaĢı‟nın ilk zamanlarından beri 

Ġstanbul ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti‟ni savaĢ dıĢı bırakmak, 

müttefikleri olan Rusya‟ya yardım yollamak, bu yardım karĢılığında Rusya‟nın 

buğdayından faydalanma düĢüncesindeydiler. Ruslar, olası bir ihtimalle Boğazları 

kontrol altına alamaması durumunda, ellerinde bulunan savaĢ malzemeleri ve 

askeri mevcudun tükenmekte olduğunu ileri sürerek savaĢtan çekilme 

mecburiyetinden bahsetmekteydiler. Rusya‟nın savaĢtan çekilmesi, Ġngiltere ve 

                                                           
181 Fromkin; a. g. e., s. 55; Armaoğlu; a. g. e., s. 109-110. 
182 Fromkin; a. g. e., s. 38-39. 
183 Armaoğlu; a. g. e., s. 110. 
184 Fromkin; a. g. e., s. 63. 
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Fransa için istenilmeyen bir durum teĢkil etmekteydi
185

. Bu düĢünceler 

doğrultusunda Çanakkale‟de yeni bir cephe açılması Ģarttı. Ġngiliz Bahriye Nazırı 

Churchill, 12 Ocak 1915‟te bir muhtıra vererek Çanakkale üzerindeki 

planlarından bahisle buranın kilit nokta olduğundan söz etmiĢ, Ġngiliz filosunun 

Osmanlı Donanmasını yenmesi neticesinde savaĢ seyrinin Ġtilaf Devletleri lehine 

değiĢeceğinden bahsetmiĢtir
186

. Bu sebeple 13 Ocak 1915 tarihinde yapılan 

toplantıdan çıkan son karar Ģu Ģekilde sonuçlanmıĢtı: “Doğuda bir şeyler 

yapılmadıkça, Almanlara kesin bir darbe indirilemez. Bahriye Nezareti, İstanbul 

hedef olmak üzere Gelibolu Yarımadası‟nı ele geçirmek amacıyla Şubat ayında 

yapılacak deniz harekatı için hazırlıklarda bulunacaktır.”
187

. Bundan böyle 

planları yapılan harekat, fiiliyata dökülecek, Ġstanbul‟a ulaĢmayı hedefleyen yeni 

bir taarruz yapılacaktır
188

.  

4.1. 18 MART 1915 DENĠZ HAREKATI 

Ġtilaf Devletleri, yapılan meclis toplantıları sonucu Çanakkale‟ye bir 

taarruz harekatının gerçekleĢmesi konusunda hemfikir olmuĢlardır. Buna göre bir 

ay içerisinde Çanakkale Boğazı aĢılarak Ġstanbul ele geçirilecek, savaĢ Ġtilaf 

Devletleri lehine kısa sürede sonlanacaktı. 

Ġngiliz ve Fransız gemilerinin 19 ġubat 1915 tarihinde Seddülbahir ve 

Kumkale tabyalarının vurması yönündeki emri ile deniz savaĢlarının Ģiddeti 

artmaya baĢlamıĢtı
189

. Ancak Orhaniye ve Ertuğrul tabyalarının kuvvetli top atıĢı 

ile karĢılık vermesi sonucu Ġtilaf donanması beklediği ölçüde ilerleme 

sağlayamamıĢ, hedeflerine ulaĢamamıĢtı
190

. 19 ġubatın akĢamında söz konusu 

saldırılar neticesinde 2 Subay ile 2 er Ģehit olmuĢ, 11 er de yaralanmıĢtır
191

. Ġngiliz 

                                                           
185 Ahmet AltıntaĢ; Belgelerle Çanakkale Savaşları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, 

Çanakkale 1997, s. 16. 
186Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 26. 
187Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 27. 
188 C. F. Aspinall-Oglander; Büyük Harbin Tarihi, Çanakkale-Gelibolu Askeri Harekatı, Çev: Tahir Tunay, C. 

I, Ġstanbul Askeri Matbaa, Ġstanbul 1939, s 74. 
189Uçarol;a. g. e., s. 623.  
190 AltıntaĢ; a. g. e., s. 17. 
191Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 36. 
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ve Fransız kuvvetleri 19 ġubattan 18 Mart 1915 tarihine kadar çeĢitli aralıklarla 

bir takım saldırılar yapmıĢlarsa da muvaffak olamamıĢlardı
192

. 

Boğaz savunmasından sorumlu Müstahkem Mevki Komutanı Cevat 

PaĢa‟nın almıĢ olduğu yerinde ve etkili tedbirler, özellikle 26 ġubat 1915 

tarihinden itibaren BirleĢik Filo‟nun taarruzları karĢısında baĢarılı olmuĢtur. 

Müstahkem Mevki Komutanlığı‟na aynı zamanda 3. Kolorduya bağlı Eceabat‟ta 

yedek kuvvet olarak bulunan Mustafa Kemal Komutasındaki 19. Tümene görev 

verme yetkisi de verilmiĢti
193

. Bu tümene Morto Limanı, Seddülbahir-Ertuğrul 

tabyası, Teke Burnu‟nda müstahkem mevki piyade mevzilerinin hazırlanması, 

Boğaz giriĢi ve söz konusu bölgelerde çıkarma yapılması muhtemel alanların ateĢ 

altında bulundurulması yetkileri ve sorumluluğu verilmiĢti
194

. 

Ġtilaf donanmasının 26 ġubat 1915‟ten itibaren boğaz methalinden 

Erenköy mıntıkasına doğru çeĢitli defalar mayın tarama faaliyetlerinde bulunması 

ve boğazın her iki yakasında yer alan tabyaları etkisiz hale getirme giriĢimleri 

belirli bir aĢamaya gelmiĢ, istenilen oranda olmasa da boğaz savunmasının 

zayıflatıldığı düĢüncesi Ġtilaf Donanması Kurmay BaĢkanlığı nezdinde kanaat 

halini almıĢtı. Diğer taraftan gerek 5. Ordu Komutanlığı gerekse Alman 

Genelkurmayı Ġtilaf Donanması‟nın final taarruzlarının an be an yaklaĢtığını 

hissetmekte, bu konu ile ilgili olarak gerek istihbarat kanalları vasıtası ile gerekse 

Ġtilaf Donanması‟ndan elde ettikleri emarelerden çıkarımlarda bulunmuĢlardı. 

Bununla da yetinmeyerek hava keĢfinde bulunmak üzere 17 Mart 1915 tarihinde 

Çanakkale‟ye gelen Alman YüzbaĢı Serno, Martın 17‟sini 18‟ine bağlayan gece 

uçuĢa hazır bulunan üç uçaktan birinin pilotu olarak görevlendirilmiĢti. Bu keĢif 

uçuĢundan elde edilen bilgiler ıĢığında BirleĢik Filo‟ya ait 6‟sı ileride 4‟ü geride 

                                                           
192 AltıntaĢ; a. g. e., s. 17; Murat Çulcu; İKDÂM Gazetesi‟nde ÇANAKKALE CEPHESİ 3 Kasım 1914-3 

Şubat 1916 Haber-Yorum-Bildiri-Röportaj-Gözlem ve Anılar; C. I, Denizler Kitabevi, Ġstanbul 2004, s. 92-

96; Kitapta 20 ġubat 1915 tarihli Ġkdam Gazetesi‟nin 1. sayfasındaki haber Ģu Ģekilde yazılmıĢtır: “… Sekiz 

Ġngiliz ve Fransız zırhlısı bugün Çanakkale‟nin hâricî tabyalarını yedi saat bombardıman etti. Fakat 

tabyalarımızı susturamadı. DüĢman büyük çaplı ve 15 santimetrelik toplarıyla altıyüz mermi attı. DüĢman 

amirâl gemisi ağır surette olmak üzere 3 zırhlısı hasârzede olmuĢtur. Leh-ül hamd yalnız bir zâbit ve bir nefer 

Ģehîdimiz, bir nefer de hafif yaralımız vardır.” Aynı eserin 27 ġubat 1915 tarihli 1. sayfadaki yazısında: 

“Dünkü yedi saatlik bombardımanda düĢman gemilerinin ağır topları Çanakkale Boğazı‟nın hâricî 

istihkâmâtını bir iki noktada hasâra uğratmıĢ ve buna rağmen tarafımızdan yalnız beĢ Ģehîd 14 mecrûh 

olmuĢtur.” haberi yer almıĢtır. 
193Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 44. 
194Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 46. 
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toplamda 10 savaĢ gemisinin Çanakkale Boğazı methaline doğru ilerledikleri 

gözlemlenmiĢtir
195

. 

18 Mart günü sabah saatlerinde Seddülbahir yönünden savaĢ gemileri 

görülmeye baĢlamıĢ, en önde Triumph, arkasından sırayla Agamemnon, Lord 

Nelson, Queen Elizabeth, Ġnflexible, Prince George muharebe gemileri takip 

etmiĢtir. Bunun dıĢında sabah saatlerinde keĢif için görevlendirilen uçaklar, 

Boğaz‟ın dıĢında Bozcaada civarlarında 15‟i Ġngiliz 4‟ü Fransız olmak üzere 

toplamda 19 savaĢ gemisi ile 3 kruvazör, pek çok torpido, muhrip ve nakliye 

gemilerinin bulunduğunu da rapor etmiĢti
196

. 

Aynı gün saat 11.15 civarlarında Triumph savaĢ gemisi Halileli sırtlarına 

ilk mermiyi atmıĢ, Ġntepe‟deki bataryalar buna karĢılık vermeye baĢlamıĢtır
197

.  

Ġngiliz savaĢ gemileri, Ģu Ģekilde konuĢlanmıĢtır; Prince George savaĢ 

gemisi, Tenker ve BaykuĢ civarlarına; Queen Elizabeth, Anadolu Hamidiye 

Tabyasına; Agamemnon ve Lord Nelson zırhlıları Kilitbahir Gurubu‟na; 

Ġnflexible savaĢ gemisi Anadolu Mecidiye Tabyaları ile Halileli ve Erenköy 

yönlerine; Triumph ise Dardanos Tabyasına ateĢ edecektir
198

. 

ġiddetli çarpıĢmaların yaĢandığı öğleden sonra saat 14.00 sularında 

Anadolu Hamidiye Tabyası tarafından ateĢ altına alınan Fransızlara ait Bouvet 

Zırhlısı birkaç isabetten sonra yana yatmaya baĢlamıĢ ve kısa bir süre içerisinde 

hemen hemen bütün mürettebatı ile batmıĢtır
199

. Bu durum karĢısında BirleĢik 

Filo‟da büyük bir ĢaĢkınlık yaĢanmıĢ, Queen Elizabeth ile Agememnon dıĢındaki 

gemiler ateĢlerini kesmiĢlerdir. Bouvet‟in battığını gören diğer Fransız gemileri, 

savaĢ düzenine aldırıĢ etmeden süratle buraya ilerlemiĢlerdir. Saat 14.30 civarında 

BirleĢik Filo‟ya ait mayın tarama gemisi olay yerine gelmiĢ kısa bir sessizlikten 

sonra saat 15.00 sularında BirleĢik Filo yeniden ateĢe baĢlamıĢtı
200

. 

Saat 15.30 civarında Anadolu Hamidiye Tabyası bu sefer ateĢini 

Ġrresistible‟a yöneltmiĢ, saat 16.30 sıralarında ise adı geçen savaĢ gemisi, mayına 

                                                           
195Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 52. 
196Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 52-53. 
197Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 53. 
198Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 53-54. 
199 Aspinall-Oglander; C. I, s. 112; AltıntaĢ; a. g. e., s. 17; Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; s. 

169; Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 55. 
200Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 55. 
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çarparak dumanlar içerisinde iskele yönüne yatmıĢ ve kısa bir sürede akıntıya 

kapılmıĢtır. Torpidolar Ġrresistible‟a yardıma gitmek isteseler de obüslerin yoğun 

ateĢi dolayısıyla Ocean muharebe gemisinin yanında toplanmıĢlardır
201

. Amiral de 

Robeck tarafından Ġrresistible muharebe gemisinin yanına gitmesi talimatı verilen 

Ocean savaĢ gemisi de aynı kaderi paylaĢmıĢ, kısa bir süre sonra o da mayına 

çarparak batmıĢtır
202

. Saat 18.00‟de bu iki savaĢ gemisi Boğaz‟da kaderlerine terk 

edilmiĢ, diğer gemiler (Ġnflexible, Gaulois, Suffren ve Agamemnon)  ise almıĢ 

oldukları hasarlar neticesinde savaĢ dıĢı kalarak geri çekilmek ihtiyacı 

hissetmiĢlerdi
203

. Böylece 18 Mart günü muharebesinde ateĢ kesilmiĢtir.  

3 Kasım 1914‟ten 19 Mart 1915 tarihine kadar geçen sürede Türk zayiatı 

Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir
204

: 

Subay Er Kayıp 

ġehit Yaralı ġehit Yaralı  

21 4 158 197 1 

 

1914 – 1915 Çanakkale Müstahkem Mevki birliklerinin savaĢ dıĢı zayiatı 

ise Ģu Ģekildedir
205

:  

Yılı Hava DeğiĢimi Çürüğe Ayrılma Ölüm 

 Subay Er Subay Er Subay Er 

1914 6 421 - 60 1 23 

1915 16 1783 - 29 5 281 

 

18 Mart yenilgisini kabullenmek istemeyen Amiral de Robeck yazdığı 

raporda: “Filosu‟nun yeniden taarruza hazır bulunduğunu fakat bu yeni beliren 

serseri mayın tehlikesinden dolayı, harekat planının, bir daha yeni baştan tetkik 

                                                           
201Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 56. 
202 Aspinall-Oglander; C. I, s. 113. 
203 BOA., HR., SYS., 2322/56; Aspinall-Oglander; C. I, s. 113; AltıntaĢ; a. g. e., s. 17; Birinci Dünya Savaşı 

Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 56;  
204Birinci Dünya Savaşı‟nda Çanakkale Cephesi (Haziran 1914-25 Nisan 1915), V. Cilt, I. Kitap; 

Genelkurmay Personel BaĢkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire BaĢkanlığı Yayınları, 

Genelkurmay Basımevi, Ankara 2012, s. 246; (“Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap” Ģeklinde kısaltılacaktır) 
205Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 247. 
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edilmesi gereğinin üzerinde durulduğunu” bildirmiĢtir
206

. Amiral de Robeck hem 

kendi komutanları hem de Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanı Sir Ian Hamilton 

ile yaptığı görüĢmeler sonunda Boğaz‟ın yalnız donanma yoluyla aĢılamayacağını, 

kara ve deniz harekatının birlikte koordineli olarak yürütülmesi gerektiği 

kanaatine varmıĢlardır
207

. Böylece Çanakkale Cephesi‟nde, deniz savaĢlarının 

ardından kara taarruzlarının baĢlaması ile yeni bir aĢamaya gelinecekti. 

4.2. 25 NĠSAN 1915 KARA HAREKATI 

Ġtilaf Devletleri 18 Mart yenilgisinden sonra büyük çapta bir kara harekatı 

için hazırlıklara baĢlamıĢtı. Ancak Sir Ian Hamilton kontrolü altındaki kara 

kuvvetleri henüz çıkarma yapabilecek bir eğitim ve disipline sahip değillerdi.  

25 Nisan günü yapılacak büyük çıkarma için mevcut birliklerin Mısır 

limanlarında toplanarak yeniden eğitilmeleri gerekmekteydi. Bu amaçla ilk 

nakliye kafilesi 22 Martta, Sir Ian Hamilton ile emrindeki kurmaylar da 24 Mart 

1915 tarihinde Mondros‟tan Mısır‟a hareket etmiĢti
208

. Burada yaklaĢık üç haftalık 

bir eğitim gören birlikler, toplamda 120 civarında nakliye gemisi ile 

Ġskenderiye‟den hareket etmiĢlerdi
209

. Bu birlikler Sir Ian Hamilton ile birlikte 10 

Nisan 1915 tarihinde Mondros‟a gelmiĢler, Queen Elizabeth‟te yapılan bir toplantı 

ile çıkartma harekatının her aĢaması incelikle planlanmıĢtı
210

. 

Ġngiliz ve Fransız birleĢik kara ve deniz kuvvetlerinin taarruz harekatları, 

asıl çıkarma yapılacak mevkiler ile tali çıkarma yapılacak yerler olmak üzere iki 

gurupta planlanmıĢtı. Buna göre; tali çıkarma hareketlerin yapılacağı yerler, 

Anadolu Yarımadası‟nda BeĢige ve Kumkale
211

mevkileri olarak uygun 

görülmüĢtü.
212

. Asıl çıkarma bölgesi ise Gelibolu Yarımadası olarak öngörülmüĢ, 

söz konusu yarımadanın Seddülbahir Bölgesi, Kabatepe ve Arıburnu mıntıkaları 

olması hedeflenmiĢti
213

. 

                                                           
206 Aspinall-Oglander; C. I, s. 113-114; Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 63. 
207Aspinall-Oglander; C. I, s. 114-115; AltıntaĢ; a. g. e., s. 18; Çulcu; a. g. e., s. 103-104; Birinci Dünya 

Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 63. 
208Aspinall-Oglander; C. I, s. 116; Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 214. 
209Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 64. 
210 Aspinall-Oglander; C. I, s. 147. 
211 BeĢige ve Kumkale sahte çıkarma harekatı için bkz. Aspinall-Oglander; s. 289-294. 
212 Aspinall-Oglander; C. I, s. 152. 
213 AltıntaĢ; a. g. e., s. 18; Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 65. 
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25 Nisan sabahı ilk etapta Seddülbahir‟e çıkacak olan 29. Ġngiliz Tümeni, 

beĢ farklı noktadan çıkarma planı yapmıĢtır. Hisarlık, Ertuğrulkoyu, Tekekoyu, 

Ġkizkoyu, Zığındere mevkilerinden karaya çıkan birliklerin ilk hedefi akĢama 

kadar Alçıtepe ve Kilitbahir‟i ele geçirmek olacaktır
214

. 

Avustralya ve Yeni Zellenda birliklerinden oluĢan “Anzak” kuvvetlerinin, 

Kabatepe çevresine çıkarma yapmaları planlanırken küçük aksaklıklar neticesinde 

söz konusu kuvvetler Arıburnu sahiline çıkmak zorunda kalmıĢlardı. Adı geçen 

birliklerin ilk hedefi Conkbayırı ile Kocaçimen Tepe‟yi aldıktan
215

 sonra 

Seddülbahir‟den Alçıtepe istikametine doğru ilerleyen Ġngiliz birlikleriyle 

birleĢerek Eceabat bölgesinin ele geçirilmesi planlanmıĢtı
216

. 

Türk kuvvetleri Ġtilaf birliklerinin kara çıkartmaları planlamalarına karĢı 

savunma sistemini Ģu Ģekilde geliĢtirmiĢti: 

Ġtilaf kuvvetlerinin, aldıkları mağlubiyet neticesinde sadece donanma ile 

yetinmeyecekleri, karadan da bir taarruz harekatına giriĢeceklerinin tahmini ile 

Gelibolu‟dan yapılması muhtemel bir çıkarma operasyonuna karĢı BaĢkomutanlık, 

5. Ordu‟yu oluĢturmuĢtu. Yeni kurulan bu ordunun komutanlığına 24 Mart 1915 

tarihinde Liman von Sanders atanmıĢ,
217

 bunun üzerine PaĢa, Gelibolu‟ya intikal 

etmiĢtir
218

. 

Liman von Sanders PaĢa
219

, konuyla ilgili olarak 26 Mart 1915 tarihinde 

BaĢkomutanlığa yazdığı bir telgrafta, Ġngiliz ve Fransızların, Limni ve diğer 

adalara kuvvet toplamakta olduklarını, bunun çıkarma harekatının ilk sinyalleri 

Ģeklinde yorumlanması gerektiğini ileri sürmüĢtü. Öte taraftan Türk birliklerinin 

dağınık bir vaziyette olmaları, Ġtilaf Devletleri‟nin yapacağı çıkarmalara uygun bir 

savunma sistemi olmamakla birlikte, söz konusu birliklerin daha ziyade toplu 

bulunmaları gerektiğinin önemini vurgulamıĢtı. Ayrıca PaĢa, Ġtilaf kuvvetlerinin 

karaya asker çıkarırken bir taraftan da donanma ateĢi ile birliklerini 

                                                           
214Aspinall-Oglander; C.I, s. 152;  AltıntaĢ; a. g. e., s. 18; Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, 

s. 65. 
215Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi; ATASE, s. 65. 
216 Aspinall-Oglander; C. I, s. 185; AltıntaĢ; a. g. e., s. 18. 
217Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 193. 
218 Aspinall-Oglander; C. I, s. 171; Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 194. 
219 Liman von Sanders, Gelibolu‟ya atamasından bir süre sonra ismi, Osmanlı askerlerince “Liman PaĢa” 

Ģeklinde anılmaya baĢlanmıĢtır. 
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destekleyeceklerinden dolayı, çatıĢmanın kıyı Ģeritlerinde değil de daha iç 

bölgelerde kabul edilmesini uygun görmüĢtü
220

.  

Liman PaĢa‟nın bu telgrafına BaĢkomutanlık‟ın 4 Nisan 1915 tarihinde Ģu 

cevabı vermiĢti: 

"Çanakkale istihkamlarını, Gelibolu yarımadasını almak için düşmanın 

büyük bir çıkarma ordusuna ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. Bu ihtiyaç daha 

çok Saroz Körfezi ve batısından çıkarma yapmak ve Gelibolu yarımadasını 

tıkamak amacı içindir. 

Düşmanlarımıza yeni bir devlet katılmadıkça düşmanın Saroz dolayına 

çıkacak ordusuna karşı daha fazla kuvvet sevki mümkündür. Bundan dolayı 

telgraflarda yazdığım gibi 4‟üncü Tümenin şimdiden gönderilmesini gerekli 

görmedim. 

Büyük bir ordu sağlayamazsa bile ileride yapılacak bir harekât üssü 

olarak yararlanmak amacıyla düşmanın en çok Seddülbahir yarımadasının 

köşesiyle Kumkale'ye çıkarma yapmasını olası görüyorum. 

Düşman köşelere yerleşip tahkim ettikten sonra, gemi ateşleri desteğinde 

bulunan düşmanı oralardan çıkarmak çok güçtür. Bundan dolayı köşelerdeki 

kuvvetlerin çabucak takviye edilerek düşmanın yerleşmesine engel olmak 

düşüncesini uygun bulurum. 

Her bölgede olduğu gibi Anadolu yakasında da bir çıkarma sırasında 

düşmana taarruz edilmesi düşüncesindeyim. Özellikle düşmanın bir günde bize 

üstün kuvvet çıkarabilmesi güçtür. Menderes harekatı çıkarmaya karşı 

taarruzlardan sonra ikinci evre olarak düşünülmelidir. 

Bunlar benim düşüncelerim olup ordunun düzenini elbette siz 

aldıracaksınız
221

.” denilmiĢtir. 

Bütün bu geliĢmelerin ardından çıkartmanın ilk günü Ġtilaf kuvvetleri, 

Seddülbahir kıyı muharebelerinde amaçlarına ulaĢamamıĢ
222

, 28 Nisan günü Kirte 

                                                           
220 Liman Von Sanders; Türkiye‟de 5 Yıl, Çevirmen: M. ġevki Yazman, Burçak Yayınevi, Ġstanbul 1968, s. 

66-81; Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 194-195. 
221Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 196. 
222 GeniĢ bilgi için bkz. Aspinall-Oglander; C. I, s. 223-281. 
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(Alçıtepe) Köyü‟nü ele geçirmeyi hedeflemiĢlerdi
223

. Fransız kuvvetleri bu 

taarruzlarda bir hayli ilerleme sağlamıĢlarsa da kısa süre sonra Bolayır 

bölgesinden gelen taze Türk kuvvetleri ile birlikte kaybedilen yerler tekrar ele 

geçirilmiĢ, Fransızlar eski hatlarına çekilmek mecburiyetinde kalmıĢlardı
224

. 

Ġki günlük hazırlık süresinin ardından 30 Nisan günü Enver PaĢa‟nın 

Liman von Sanders‟e vermiĢ olduğu kesin talimatla yeniden taarruza geçilmiĢ, 1 

Mayıs gecesinin ilk saatlerinde yapılan taarruz, baĢta baĢarı Ģeklinde 

yorumlanmıĢsa da bu durum ne yazık ki çok kısa sürmüĢtür
225

. 2 Mayıs günü aynı 

Ģekilde taarruzlar tüm Ģiddetiyle devam etmiĢti. Ġtilaf kuvvetlerine ait bir istimbot 

ve bir filikanın kıyıya yanaĢması üzerine bunların asker takviyesi yaptığı 

düĢünülerek bölgedeki Türk kuvvetlerinin yoğun ateĢine maruz kalmıĢlardı. Söz 

konusu bölgedeki Türk kuvvetleri, uluslararası savaĢ hukukuna uygun olarak 

hareket etmiĢlerdi.“Türkler, sahilde teskerecilerin yaralı taşıdıklarını görür 

görmez, büyük bir alicenaplık göstererek, ateşi kestiler ve yaralıların tamamı 

filikaya konuncaya kadar bir tek silah atılmadı
226

.” 3, 4 ve 5 Mayıs geceleri de 

devam eden taarruzlardan yine bir baĢarı elde edilememiĢti
227

.  

6, 7 ve 8 Mayıs günleri Ġtilaf kuvvetlerinin taarruzları ile II. Kirte 

Muharebeleri yaĢanmıĢtır
228

. 6 Mayıs günü akĢama kadar Alçıtepe‟nin ele 

geçirilmesi planlanmıĢken muharebe üç gün sürmüĢtür. Ġtilaf güçlerine ait 

balonların, Türk siperlerinin izine rastlayamamaları sebebiyle bir hayli mermi 

israfı neticesinde cephanelerinin gittikçe azalması, Türk kuvvetlerinin her gün 

yeni takviyelerle desteklenmesi, arazinin fundalık olması ve Türk siperlerinin 

yoğun ateĢi nihayetinde taarruz, baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtı. Müttefik güçlerin bu 

üç günlük muharebedeki zayiatı takriben 6.500 kadardı
229

. 8 Mayıs günü de Ġtilaf 

kuvvetleri açısından sonuç yine değiĢmemiĢ, ağır bir hezimet yaĢanmıĢtır
230

. 

                                                           
223 I. Kirte Muharebeleri için bkz. Aspinall-Oglander; C. I, s. 321-328. 
224 Aspinall-Oglander; C. I, s. 324-326. 
225 Aspinall-Oglander; C. I, s. 352. 
226 Aspinall-Oglander; C. I, s. 349. 
227 Aspinall-Oglander; C. I, s. 350-368. 
228 AltıntaĢ; a. g. e., s. 19. 
229 II. Kirte Muharebeleri konusunda geniĢ bilgi için bkz. Aspinall-Oglander; C. I, s. 369-385. 
230“Sir Ian Hamilton Lord Kitchener‟e Ģöyle bir telgraf çekmiĢti: „Hedefime varamadım. Harekat 

muvaffakiyetsizlikle neticelenmiĢtir. O gün elimde bulunan iĢ görebilecek her askeri muharebeye sürdümse 

de düĢmanın tahkimatı pek kuvvetli tutulduğundan, makineli tüfekleri de pek fenni bir surette 
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Mayıs sonlarına kadar Seddülbahir‟deki Ġngiliz ve Fransız mevzileri, Türk 

mevzilerine en yakın hücum mesafesine kadar yakınlaĢmıĢ, 4-6 Haziran 1915 

tarihlerinde III. Kirte Muharebeleri yaĢanmıĢtır. Ġtilaf kuvvetlerinin taarruzları 

yine sonuçsuz kalmıĢ, zaman zaman ele geçirdikleri arazilerde uzun vadeli bir 

varlık gösterememiĢlerdir. Türk kuvvetleri, kaybedilen yerleri ele geçirmek için 

yaptıkları karĢı bir taarruzda baĢarılı olmuĢlar, buna karĢılık Ġngiliz ve Fransız 

kuvvetlerinin saldırıları istenilen sonucu verememiĢtir
231

. 

Ġtilaf kuvvetleri, 4-6 Haziran III. Kirte Muharebeleri‟nden 21-22 Haziran 

günü Kerevizdere Muharebeleri‟ne kadar geçen süre zarfında, Türk cephelerine 

Ģiddetli taarruzlarda bulunmuĢlardı. Ġtilaf Devletleri, bu Ģiddetli taarruzlarını 

sürdürürken aynı zamanda daha fazla donanma desteğinin gelmesi bekleyerek 

Türk mevzilerini dağıtıp parçalamayı hedeflemiĢlerdi
232

. Bu taarruzlarla 

Fransızlar, bölgedeki Türk kuvvetlerine zayiatlar verdirmiĢlerse de baĢarıya 

ulaĢamamıĢlardır
233

. 

Ġtilaf kuvvetleri bu defa yeni bir taarruz planı içerisine girmiĢ, hazırlıkların 

tamamlanması ile 28-29 Haziran günü yaĢanan Zığındere harekatını 

gerçekleĢtirmiĢlerdi
234

. Türk kuvvetleri ile Ġtilaf kuvvetleri arasında son derece 

çekiĢmeli bir muharebe yaĢanmıĢ, ciddi kayıplar verilmiĢti. Türk birlikleri 2 

Temmuzda karĢı bir taarruzda bulunmuĢlarsa da önemli bir sonuç elde 

edememiĢlerdi
235

. 5 Temmuz günü aynı Ģiddetle devam eden çarpıĢmalar, Türk 

birliklerinin ağır kayıplarıyla neticelenmiĢti
236

.  

Ġtilaf güçleri bu taarruzlara cevap olarak 12-13 Temmuzda Kerevizdere‟ye 

ikinci defa taarruz etmiĢlerse de baĢarılı olamamıĢlardı. 6-7 Ağustos günleri 

                                                                                                                                                               
kullanıldığından üzerlerine varılamamıĢtır…. Bu iĢin baĢarılması için daha çok cepheye ihtiyaç vardır. Bunun 

neĢe kaçıran bir netice olmasından korkmakla beraber, bu iĢin içinden sıyrılmanın bir yolunu da 

göremiyorum.‟” demiĢtir.Aspinall-Oglander; C. I, s. 387. 
231 III. Kirte Muharebeleri konusunda geniĢ bilgi için bkz. C. F. Aspinall-Oglander; Büyük Harbin Tarihi, 

Çanakkale-Gelibolu Askeri Harekatı, Çev: M. Hulusi, C. II, Ġstanbul Askeri Matbaa, Ġstanbul 1940, s. 43; 

AltıntaĢ; a. g. e., s. 19. 
232Kerevizdere Muharebeleri konusunda geniĢ bilgi için bkz. Aspinall-Oglander; C. II, s. 79-82; AltıntaĢ; a. g. 

e., s. 19. 
233 “…Fransız zayiatı 2500 ölü ve yaralıdan fazla idi… Bu muharebede Türk zayiatı 6000‟den 

fazladır.”Aspinall-Oglander; C. II, s. 82. 
234 Zığındere harekatı için bkz. Aspinall-Oglander; C. II, s. 83-93. 
235 Aspinall-Oglander; C. II, s. 93. 
236 “…Türklerin resmi neĢriyatında 28 Hazirandan 5 Temmuza kadar verilen zayiat miktarı asgari 16.000 

kabul edilmektedir.”Aspinall-Oglander; C. II, s. 94. 
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Seddülbahir bölgesinden Arıburnu bölgesine Türk kuvvetleri kaydırılmasın diye 

Kirte istikametine saldırıda bulunmuĢlarsa da hedeflerine ulaĢamamıĢlardı
237

. 

Ġtilaf kuvvetlerinin Gelibolu Yarımadası‟ndaki ikinci çıkartma bölgesi 

Arıburnu mevki idi. Burada Anzaklar bulunuyordu. Bu kuvvetlerin hedefi 

Conkbayırı ile Kocaçimen Tepeleri‟ni ele geçirerek boğazın en dar yeri olan 

Eceabat tabyalarına ulaĢmaktı. Sonrasında ise Seddülbahir Bölgesi‟nden ilerleyen 

kuvvetlerle birleĢerek boğazı donanmaya açmak hedeflenmiĢti
238

. 

25 Nisan 1915 tarihinde Anzaklar Conkbayırı, Kanlısırt, Kocaçimen Tepe 

bölgelerine kadar ulaĢmıĢlarsa da 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal‟in yerinde 

ve zamanında müdahalesi ile bölgelerden püskürtülmüĢlerdi. Kıyı bölgelerinde 

varlıklarını sürdüren Ġtilaf kuvvetlerini tamamen atmak için Türk kuvvetleri, 27 

Nisan günü yeni bir taarruza teĢebbüs etmiĢlerse de baĢarılı olamamıĢ, düzen ve 

intizamlarını yitirmiĢlerdi
239

. Anzakların buradaki varlıkları yaklaĢık üç ay 

sürmüĢtü. Bu süre zarfında bir hayli sıkıntı çeken Anzak kuvvetlerine Sir Ian 

Hamilton, deniz tümeninden 4 taburu buraya göndermiĢti. Böylelikle Anzak 

birlikleri, kısmen de olsa istirahat edebilme imkanlarına kavuĢmuĢlardı
240

. Söz 

konusu bölgeye 1 Mayıs ve 19 Mayıs 1915 tarihlerinde Türk kuvvetleri yeni bir 

taarruzda bulunmuĢlarsa da muvaffak olamamıĢlardı. Ağustos ayı içerisinde 

Ġngilizler, 5 tümen daha yeni takviye kuvvet almıĢlar, bu yeni kuvvetlerle birlikte 

6 Ağustos günü yeniden saldırıya geçmiĢler ancak arazinin sarp ve fundalık 

olması, bunun yanında kılavuzluk yapan Rumların yollarını ĢaĢırmaları 

neticesinde baĢarı sağlayamamıĢlardır. Bir gün sonra 7 Ağustos‟ta Conkbayırı 

tepelerine taarruzda bulunmuĢlar, Mustafa Kemal‟in Anafartalar Gurubu 

Komutanı olarak yapmıĢ olduğu savunma ve takviye kuvvetlerinin gelmesi 

neticesinde amaçlarına ulaĢamamıĢlardı
241

. 

9 Ağustos 1915 tarihinde Ġtilaf kuvvetleri, Kireçtepe‟den Conkbayırı‟na 

kadar geniĢ bir cepheden tekrar taarruza geçmiĢler, Kireçtepe‟yi ele geçirmiĢlerdi. 

                                                           
237 AltıntaĢ; a. g. e., s. 19. 
238 AltıntaĢ; a. g. e., s. 20. 
239 Aspinall-Oglander; C. I, s. 331. 
240 “ … Portmouth taburundan onbaĢı W. R. Parker‟e, 400 rakımlı tepedeki tecrit edilmiĢ sipere su, cephane 

ve sıhhiye levazımı sevkinde göstermiĢ olduğu kahramanlıktan dolayı, Viktorya salib niĢanı verildi.”Aspinall-

Oglander; C. I, s. 332. 
241 GeniĢ bilgi için bkz. Aspinall-Oglander; C. I, s. 182-222; AltıntaĢ; a. g. e., s. 20. 
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Anzaklar 21 Ağustos‟ta Anafartalar bölgesinden Kocaçimen Tepe-Conkbayırı 

bölgesini ele geçirmek için taarruzda bulunmuĢlarsa da muvaffak olamamıĢlardır. 

Ġtilaf kuvvetleri bundan sonra geri çekilmenin planlarını yapmaya 

baĢlayacaklardır
242

. 

Bütün bu geliĢmelerin ardından 19 Aralık 1915‟te Arıburnu Bölgesi 

boĢaltılarak 8-9 Ocak 1916 tarihinde Seddülbahir Bölgesi‟ndeki kuvvetler tahliye 

edilmiĢ, böylece Gelibolu Yarımadasında Ġtilaf kuvvetlerine ait hiç bir asker 

kalmamıĢtır
243

. 

 

 

 

  

                                                           
242 AltıntaĢ; a. g. e., s. 20. 
243 Uçarol; a. g. e., s. 623. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

HİLAL-İ AHMERCEMİYETİ’NİN ÇANAKKALE 

CEPHESİ’NDEKİ FAALİYETLERİ 

1. HİLAL-İ AHMER HASTANELERİ 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, kurulduğu günden itibaren savaĢlardaki yaralı ve 

hasta askerleri tedavi etmek, iyileĢtikten sonra onları tekrar cephelerine 

göndermek, vefat edenleri ailelerine bildirmek, sivil ve savaĢ esirleri ile 

ilgilenmek gibi görevleri üstlenmiĢtir. SavaĢ haricinde de yine hastanelerin genel 

durumları, hizmetleri, personeli ve bir harp esnasında alınması gereken tedbirler 

için ön hazırlık çalıĢmalarını planlamıĢtır. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin bu dönemdeki hizmetleri genel olarak 

değerlendirildiğinde: Trablusgarp ve Balkan SavaĢları esnasında sıhhi malzeme 

eksikliği, sağlık personeli yetersizliği, ilaç, tıbbi alet ve edevat, ameliyat araç 

gereçleri, çadır, sargı bezi, ortopedik malzemeler vesairenin sınırlılığının 

sıkıntılarını yaĢamıĢtır. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya SavaĢı baĢlamadan önce, 

maddi imkansızlıkların yetersizliğinin getirmiĢ olduğu zorluklar sebebiyle sıhhi 

hazırlıkları istenilen ölçüde gidermeyi baĢaramamıĢtı.  

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin bu dönemdeki sıkıntılarına örnek olması 

açısından hasta nakli konusu dikkat çekicidir. Hasta nakliyesi için 3 adet araç 

kullanılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bir kısım hasta nakliyesinin, kiralanacak 

arabalarla yapılması düĢünülmüĢtür. Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin, mevcut durumu 

iyileĢtirmek için yeterli imkanlara sahip olamaması sebebiyle Ayastefanos‟tan 

Maltepe‟ye hasta naklinin imkansızlıklardan dolayı Cemiyet tarafından 

yapılamayacağı dahi ifade edilmiĢtir
244

. Konuyla ilgili olarak 4 Ağustos 1914 

tarihli bir yazı ile adı geçen mevkiler arasındaki hasta naklinin gerçekleĢebilmesi 

için Ģehremaneti tarafından 2 adet otomobilin Hilal-i Ahmer‟e tahsis edileceği 

Harbiye Nezareti‟ne bildirilmiĢtir
245

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin maddi imkanlarını bir nebze olsun 

iyileĢtirebilmek için gerekli giriĢimlerde bulunulmuĢ, elde edilen gelirlerle 

                                                           
244 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2417, Dos. 19, Fih. 1. 
245 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2417, Dos. 19, Fih. 1-1. 
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Cemiyet‟in ihtiyaçları karĢılanmaya çalıĢılmıĢtı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin 

masraflarının karĢılanması için 19 Ağustos 1914 tarihinde, seferberlik sebebiyle 

bayramın ilk günü, bütün gazetelerin 20 paradan satılarak, 10 parasının Cemiyet‟e 

bağıĢlanması talep edilmiĢti
246

. 

Yukarda bahsedilen maddi yetersizliklere rağmen Çanakkale‟deki Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti‟ne ait hastaneler, Ġtilaf donanmasının Çanakkale boğazını 

bombardıman etmesi ile birlikte ufak da olsa faaliyetlerine baĢlamıĢ, ilk aĢamada 

Cemiyet, portakal ve tütün dağıtma iĢlemini geçekleĢtirmiĢtir
247

. Bu durum, o 

dönem Ģartlarında son derece önemli ve askerlerin moral motivasyonunun 

sağlanması açısından yerinde bir hizmet olmuĢtur. 

Osmanlı Devleti‟nin 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile imzaladığı 

gizli anlaĢmadan hemen sonra seferberliğin ilanıyla beraber 5 Ağustos 1915 

tarihinde Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi‟nden Menzil Genel MüfettiĢliği‟ne 

gönderilen bir yazıda; Ġstanbul‟da bulunan 10.000 yatak kapasiteli hastanelerin 

7.000 yataklı kısmının orduya, 3.000 yataklı kısmının ise Hilal-i Ahmer 

kontrolüne verilmesi emredilmiĢtir. Hasta ve yaralı askerlerin sevki için ise 

Ayastefanos, Tekirdağ, Gelibolu ve Çanakkale iskelelerinden yararlanılması 

kararlaĢtırılmıĢtır
248

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Çanakkale harekatının geniĢleyerek devam etmesi 

üzerine, idaresi altında bulundurduğu hastanelerinin sayısını ve yatak 

kapasitelerini arttırmaya ihtiyaç duymuĢtur. Bu duruma paralel olarak 1915 Mart 

ayı baĢına kadar muhtelif bölgelerdeki hastaneler ve yatak kapasiteleri Ģu 

Ģekildedir
249

: 

Hastane Adı Yatak Kapasitesi 

                                                           
246Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; s. 45. 
247 Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 224; Murat Uluğtekin ve M. Gül Uluğtekin; Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e 

Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928, Pulat Basımevi, Ankara 2013, s. 19; Osmanlı Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti, 1330-1334 Senelerine Ait Merkez-i Umumi Raporu, Matbaa-i Orhaniye, Ġstanbul 1335; Bu eserin 

“Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e Hilal-i Ahmer Ġcraat Raporları 1914-1928” kitabında transkripsiyonu 

yapılmıĢtır. Bu kitaptan yararlanılacaktır.  
248Esenkaya; a. g. m., s. 49-50; Cahide Sınmaz Sönmez; “Çanakkale Cephesi‟nde Sağlık KuruluĢları ve 

Kızılay ArĢiv Belgelerine Göre Hilâl-i Ahmer Cemiyeti‟nin Faaliyetleri”, Çanakkale Araştırmaları Türk 

Yıllığı, Yıl 14, S. 20, Bahar 2016, s. 177. 
249Ahmet Esenkaya ve Ceyhan Koç; “Çanakkale Muharebelerinde Hastaneler”, Çanakkale Araştırmaları 

Türk Yıllığı, S. 3, Mart 2005, s. 26; Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 244. 
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Çanakkale Merkez Hastanesi 350 

Erenköy Hastanesi 50 

Ezine Hastanesi 200 

Umurbey Hastanesi 200 

Kilitbahir Hastanesi 50 

Eceabat Hastanesi 200 

Toplam 1050 

 

1.1. ÇANAKKALE SAVAġLARI SIRASINDA YARALI YUVALARI ĠLE 

KÜÇÜK VE BÜYÜK SARGI MAHALLERĠ 

1.1.1. Yaralı Yuvaları 

Hasta ve yaralı askerlerin ateĢ altında kalmamaları için siperlerin daha 

gerisinde bulunan ve bahsi geçen yaralıların yoğunluğuna göre 1 veya 2 adet 

yaralı yuvası oluĢturulmuĢtur. Yaralı yuvaları mümkün mertebe savaĢ ortamından 

uzakta kurularak en az 15 yatak kapasiteli olacak Ģekilde tesis edilmiĢti. 

Teskereciler ağır yaralıları emniyetle bu yuvalara getireceklerdir. Mıntıka ve 

gurup doktorları, genel olarak adı geçen yaralı yuvalarında görevlerini yaparak 

hasta ve yaralı askerlerin yoğun olduğu zamanlarda sargı mahallerinde de tedavi 

edebileceklerdi. Yaralı yuvaları 1 onbaĢı ve 4 sıhhiye neferinden oluĢmaktaydı
250

. 

Yaralı yuvalarında tedavi edilen hasta ve yaralı askerlerin, nakilleri mümkün 

olanlar acele bir Ģekilde geride bulunan büyük sargı mahallerine veya merkez 

hastanelerine gönderilirdi. Durumu ağır olanlar ise hayatları ile ilgili kritik süreci 

atlattıktan sonra söz konusu mevkilere sevk edilirlerdi. Bu sevkler, nakliyat 

mıntıkalarına verilen sıhhiye arabaları ile ya da mıntıka ve gurup nakliye 

araçlarıyla yapılırdı. Çanakkale SavaĢı baĢlar baĢlamaz askeri birliklerdeki 

yardımcı teskereciler yaralı yuvalarına gönderilmiĢ, duruma göre mıntıka ve 

gurup komutanları da bunlara yardım etmiĢlerdi
251

. 

 

1.1.2. Küçük Sargı Mahalleri 

                                                           
250 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 83, Fih. 29. 
251 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 83, Fih. 29. 
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Hasta ve yaralı askerlerin tedavi edildiği hastaneler dıĢında olaylara 

yerinde müdahale etmek amacıyla muhtelif mevkilerde sargı yerleri kurulma 

ihtiyacı da hissedilmiĢti. Bunlar arasında: Nara, Anadolu Mecidiyesi, Çimenlik ve 

Dardanos Tabyalarında 1; Anadolu Hamidiye Tabyası‟nda 2 adet sargı yeri tesis 

edilmiĢti
252

. 

SavaĢ ortamındaki hasta ve yaralıların tedavi edilerek nakil iĢlemlerinin 

belirli bir düzen çerçevesinde yürütülmesi gerektiğinden söz konusu hasta ve 

yaralı askerlerin en asgari sürede ilgili yerlere sevklerine önemli ölçüde gayret 

gösterilmiĢti. Her birlik, yaralılarına bakmakla görevli sağlık personelini, 

konuĢlandığı mevkideki sargı mahallinde bulunduracaktı. Küçük sargı mahalleri, 

savaĢ sırasında yaralanan askerin kolaylıkla sevk edilebileceği yakınlıkta tesis 

edilecekti. Sağlık personeli az olduğundan, her bölüğe 1 doktor verilememiĢ, bu 

eksikliği gidermek için küçük sargı mahallerine bağlı sıhhiye bölüklerinde 

görevli, 1 sıhhiye onbaĢısı ile 4 teskereciden oluĢan sağlık ekibi görev yapmıĢtı. 

Mıntıka doktoru da söz konusu küçük sargı mahallerini dolaĢarak hasta ve yaralı 

askerlerin durumlarıyla ilgilenmiĢti
253

. 

 

1.1.3. Büyük Sargı Mahalleri 

Merkez hastanelerine yakın bulunan ya da arazi Ģartları gereği büyük sargı 

mahalli oluĢturulamayan yaralı yuvalarında yaralılar, doğruca merkez 

hastanelerine sevk olunurlardı. Uzak mıntıkalarda veya gerilerde büyük 

sargımahalli bulunan yuvaların hasta ve yaralıları bu mahallere gönderilirdi
254

. 

Konumu Adedi Yeri Kadrosu 

 

Anadolu 

1 adet 

30 yataklı sargı 

mahalli 

 

Tevfikiye 

1 ÇavuĢ 

1 OnbaĢı 

6 Sıhhiye Askeri 

12 Teskereci 

 1 adet  1 ÇavuĢ 

                                                           
252Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 244. 
253 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 83, Fih. 29. 
254 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 83, Fih. 29. 
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Rumeli 20 yataklı sargı 

mahalli 

Seddülbahir 1 OnbaĢı 

4 Sıhhiye Askeri 

8 Teskereci 

 

Rumeli 

2 adet 

20 yataklı sargı 

mahalli 

 

Salim Bey Çiftliği 

1 ÇavuĢ 

1 OnbaĢı 

4 Sıhhiye Askeri 

8 Teskereci 

 

Rumeli 

3 adet 

20 yataklı sargı 

mahalli 

 

Havuzlu 

1 ÇavuĢ 

1 OnbaĢı 

4 Sıhhiye Askeri 

8 Teskereci 

Yukarıdaki tabloya göre bir plan yapılmıĢ, 4 adet büyük sargı yerinin bu 

mahallerde oluĢturulması öngörülmüĢtü
255

. 

Büyük sargı mahalleri için kullanılacak nakliye araçları önceden 

belirlenecektir. Yaralılar, büyük sargı mahallerine mıntıka nakliye araçlarıyla 

getirilecek, tedavi edilenlerden sevk olunması gerekenler baĢhekime bilgi 

verilerek merkezde bulunan ya da merkezden tedarik edilen bir araçla doğruca 

merkez hastanesine kaldırılacaklardır. Büyük sargı mahallerinin idare ve iaĢesi 

bağlı oldukları mıntıkalarca temin edilmiĢtir
256

. 

Çanakkale SavaĢları sırasında Rumeli mevkinde Kilitbahir Hastanesi de 

yararlıları tedavi hizmetleri vermiĢtir
257

. Kilitbahir Hastanesi için 1 çavuĢ, 2 

onbaĢı, 10 sıhhiye neferi ve 16 teskereci neferinden oluĢan bir kadro 

oluĢturulmuĢtu. Gerek yaralı yuvalarındaki gerekse mıntıka ve gurup büyük sargı 

mahallerindeki yaralıları merkez hastanelere nakletmek için her iki tarafta 6 araba, 

2 çavuĢ, 2 onbaĢı, 15 sıhhiye neferi, 16 teskereci neferinden oluĢan bir yaralı 

nakliye kolu teĢkil edilmiĢti. OluĢturulan bu kadro, civar sargı mahallerinde 

meydana gelebilecek ihtiyaç dahilinde harekete geçerek yaralıların tedavi ve 

nakillerini temin edecekti
258

. 

                                                           
255 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 83, Fih. 29-1. 
256 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 83, Fih. 29-1. 
257 Bu konu hakkındaki yerleĢim haritası için bkz. ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 83, Fih. 29-2. 
258 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 83, Fih. 29-1. 
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti, hasta ve yaralı askerlerin kontrolü ve tedavisi 

konusunda sistemli bir Ģekilde faaliyet göstermeye gayret etmiĢtir. Özellikle 

Birinci Dünya SavaĢı baĢlamadan hemen önceki süreçte, söz konusu Cemiyet‟in 

sınırlı imkanlarını daha iyi bir hale getirebilmek adına büyük çabalar sarf edilmiĢ, 

çeĢitli yazıĢmalar ve yardımlarla mali durum istenilen seviyeye ulaĢtırılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bununla birlikte Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin yaralılara ilk 

müdahalesinin nasıl olması gerektiği, savaĢ ortamında bulunan sıhhi personelin ilk 

aĢamada hangi sorumluluklara sahip olduğu, en hızlı ve yararlı bir sağlık 

hizmetinin nasıl temin edilebileceği Ģeklindeki çalıĢmaları da son derece 

önemlidir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, küçük ve büyük sargı mahallerinin 

sorumlulukları ile burada bulunan doktor ve teskerecilerin vazifeleri konusunda 

sistemli bir teĢkilatlanmanın oluĢması hususunda yararlı faaliyetlerde bulunmuĢ, 

böylece yaralı ve hasta askerlerin daha kısa sürede muayene yerlerine ulaĢması ve 

tedavilerinin tamamlanması amaçlanmıĢtır. 

 

1.2. YARALI VE HASTA ASKERLERĠN TEDAVĠSĠ 

SavaĢ sırasında harbe katılacak olan askerler cepheye gitmeden hemen 

önce belirli sağlık kontrollerinden geçirilmekteydiler. ÇeĢitli merkezlerde ve 

tahaffuzhanelerde askerlerin herhangi bir hastalıklarının olup olmadığı, bulaĢıcı 

hastalık taĢıyıp taĢımadıkları gibi tetkiklerinin yapılmasının yanı sıra kolera ve 

dizanteri gibi aĢı kontrolleri de yine buralarda tamamlanmaktaydı
259

. 

Birinci Dünya SavaĢı‟nın baĢladığı 1914 yılı içerisinde, yaralı ve hasta 

askerlerin teĢhis ve tedavileriyle daha sağlıklı ortamlarda ilgilenmek üzere çeĢitli 

giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Hatta bu sebeple “Seferde Bulaşıcı Hastalıkların 

Teşhis, Korunma ve Tedavisi Hakkında Muhtıra” ile kıta tabiplerine salgınların 

önlenmesi ve yayılması durumunda izlenilmesi gereken yöntemler bildirilmiĢtir. 

Söz konusu muhtıraya görehekimler, ateĢli her hastanın kanını mikroskopla 

inceleyecek, sıtma veya humma-yı racia tespiti yapmazlarsa hastalık tifo olarak 

kabul edilip kan testi yapacaklardır. Leke görülenler ise derhal ayrı bir koğuĢa 

                                                           
259 Ahmet Esenkaya; “Çanakkale Muharebelerinde Cephede ve Cephe DıĢında Sağlık Hizmetleri”, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Çanakkale AraĢtırmaları Türk 

Yıllığı, S. 10-11, Bahar-Güz 2011, s. 29. 
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alınacak, bitleri temizlenerek bu hastaların birliklerine ve üst makamlarına haber 

verilecektir
260

. 

Çanakkale SavaĢı boyunca muhtelif bölgelerdeki hastanelerde, Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti‟nin çalıĢma sistemine uygun olacak Ģekilde ortak bir sisteme 

bağlama adına bir takım giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Böylece yaralı ve hastalara 

yapılan muameleler her bölgede aynı Ģekilde yürütülerek muayene iĢlemlerinin 

daha düzenli ve standart bir hale getirilmesi amaçlanmıĢtır. 23 Eylül 1915 tarihli 

Hafif Yaralı Hastanesi BaĢhekimliği‟ne gönderilen 7 maddelik bir talimatname, 

söz konusu hastanelerde tedavi olacak hasta ve yaralı askerler için genel bir 

sistemin uygulanmasının ilk adımları olarak değerlendirilebilir. Buna göre; 

1- El-ayak parmakları olmayan, kopan ve on güne kadar taburcu 

olabilecek olanlar “hafif yaralı” olarak kabul edilirler. 

2- Yaralıların her gün düzenli bir Ģekilde pansumanları yapılacak ve 

hastaneye ulaĢmalarından sonraki 3 gün içerisinde her yaralının evrakları düzenli 

bir Ģekilde kıtasına gönderilmek üzere gurup baĢhekimliklerine sevk edilecektir. 

3- Hafif Yaralı Hastanesi‟nde subaylar için ayrı bir yer tahsis edilerek hafif 

yaralı subaylar, burada tedavi olacaklardır. 

4- 10 günden fazla bir zamanda tedavi edilebileceği düĢünülen yaralılar, 

AkbaĢ Nakliyat Hastanesi‟ne nakledileceklerdir. 

5- Devamlılık ilkesine uygun olarak yaralı ve hasta askerlerin baĢka 

hastanelere sevklerinde söz konusu ilkeye uyularak daha önce konulan teĢhis ve 

tedavi sürdürülecektir. 

6- Günlük olaylar, sabah saat 09.00‟da Gurup BaĢhekimliği‟ne bildirilerek 

hastaneye yapılan giriĢ çıkıĢlar ve nakil iĢlemleri kontrol edilecektir. 

7-  Ġhtiyaç görüldüğü taktirdeaskerlere, tetanos serumu yapılacaktır
261

. 

Çanakkale Cephesi‟nde bulunan hasta ve yaralı askerlere zamanında 

müdahale edilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına gayret 

                                                           
260 Özdemir; a. g. e., s. 94. 
261 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4581, Dos. 8, Fih. 1-101. 
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gösterilmiĢtir. Her tabura 1 doktor, yeterli miktarda hastabakıcı ve tıbbi 

malzemelerin tedariki konusunda titiz davranılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu sebeple 

sağlık alanlarında görev yapan eczacı ve cerrahlardan ihtiyaç fazlası sıhhi 

personel, gerek duyulan diğer bölgelere tayin edilmiĢti. Her tabur 

doktoru,“doktorun vazifesi askerini tedaviden ziyade hasta etmemektir.” esasına 

göre çalıĢmaya gayret göstermiĢti. Kolera, kara humma, çiçek gibi hastalıklara 

karĢı aĢıya baĢlanılmıĢ, bu uygulama tüm askerleri kapsamıĢtır
262

. AĢı olan 

askerlere birer vesika verilecek, yapılan yoklamalarda söz konusu belgelerini 

kaybedenlere ikinci bir aĢı daha yapılacaktı.  

Adı geçen hastalıklardan korunmak amacıyla sahra etüvlerinin yanında 

sahra hamamları da tesis edilmiĢti. Askeri birlikler buraya küçük rütbeli subaylar 

kontrolü altında getirilir ve banyo yapmaları sağlanırdı. Askerler yıkanırken 

elbiseleri de temizlik kontrolünden geçirilir ve giysileri etüv makinelerinde 15-20 

dakika dezenfekte edildikten sonra mikroptan arındırılmıĢ olurdu. Söz konusu 

dezenfekte iĢlemi önce hasta, sonra mangası, daha sonra takımı temizlenecek 

Ģekilde gerçekleĢirdi. Bu koruyucu sağlık sistemi sayesinde hem harp cephesinde 

bulunan askerlerin sayısı eksilmeyecek hem de hastalığın yayılması engellenmiĢ 

olacaktı
263

. 

Ağır yaralıların tedavisi için gerek duyulan sağlık personeli hem nitelik 

bakımından yetersiz hem de sayı bakımından oldukça azdı. Ameliyat yapacak 

cerrahlar, eldeki sıhhi malzeme eksikliği ile beraber çoğu zaman tam tedavi 

uygulayamamıĢ, bunun sonucunda askerler, yaralarında oluĢan irinden ıslanmıĢ 

bandanalar içinde günlerce beklemek durumunda kalmıĢlardır. Bu sebeple 

cerrahların söz konusu olumsuz Ģartlar karĢısında yapabildikleri tek Ģey yaralıların 

dillerinin altına morfin tableti koymak olmuĢtur ancak morfin miktarı da bir 

müddet sonra yetersiz gelmeye baĢlamıĢtır
264

. 

Çanakkale Cephesi‟nde yaralı ve hasta askerlerin tedavisi konusunda 

yaĢanan sıkıntılardan bir diğeri de çamaĢırların temizlenmesi hususu olmuĢtur. Az 

                                                           
262 “29 Mayıs 1916 tarihinde Sahra Sıhhiye Genel MüfettiĢliği‟nden 30 kilo kolera ve 30 kilo tifo aĢısı 

serumlarının acele bir Ģekilde gönderilmesi talep edilmiĢtir.; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 83, Fih. 

23; Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 245. 
263Tanin, 28 Haziran 1915, nr. 2344,s. 3. 
264Çanakkale Acı İlaç 18 Mart 1915-9 Ocak 1916; Deva Holding, Ġstanbul 2015, s. 69. 
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bulunan ve kıymetli bir alet olan etüv makinesi sayesinde askerlerin kıyafetleri 

dezenfekte edilmeye gayret gösterilmiĢ, söz konusu makinenin, çamaĢırları 

buharla temizlemesi sayesinde giysilerin kir ve mikroplardan arındırılması iĢlemi 

daha sağlıklı bir ortamda gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır
265

. Etüv makinesinin 

kullanımının pek yaygın olmaması sebebiyle aletin nasıl çalıĢtığı ile ilgili yardıma 

baĢvurulma ihtiyacı hissedilmiĢtir. Bununla ilgili olarak 25 Mart 1916 tarihli 

Seddülbahir‟de BinbaĢı Osman Hilmi Bey tarafından YüzbaĢı Hilmi Efendi‟ye 

yazılan bir belgede etüv makinesine Ģiddetle ihtiyaç duyulduğu, Eczacı Lozi ve 

Doktor Koster Beyler tarafından öğretilecek olan etüv makinesinin ilk vasıta ile 

Çanakkale‟ye sevk edilmesi rica edilmiĢtir
266

. 

 Hasta ve yaralı askerlerin tedavileri belirli bir sistem dahilinde muhtelif 

aĢamalar izlenerek yapılmıĢtır. Her taburda yeterli sayıda teskere ile teskereci ve 

sıhhiye onbaĢısı vardı. Yaralanan askerler harp paketi yardımıyla sağlık 

görevlileri gelinceye kadar hayatlarını idame ederlerdi. Daha sonra yaralılar, 

teskereciler aracılığıyla hemen yakınlarda bekleyen bir tabur doktoruna 

götürülürdü. Tabur doktoru, yaralı askerin yarasını sardıktan sonra Sıhhiye 

Bölüğü teskerecileriyle beraber biraz daha geride bulunan araba bekleme 

mahalline ya da bir sıhhiye onbaĢısının nezareti altında “Hafif yaralı toplama 

mahalline” sevk ederdi. Araba bekleme mahallinden gelen her yaralıya imkanlar 

ölçüsünde süt, çay ve bisküvi verilir, sargıları kontrol edilirdi
267

. Sıhhiye arabaları, 

bekleme mahalline gelen hastaları derhal “Büyük Sargı Yeri‟ne” naklettikten 

sonra acele bir Ģekilde geri dönerlerdi. Büyük Sargı Yeri‟nde sırasıyla „kabul‟, 

„ameliyat‟, „pansuman‟, „nakil ve nakli olmayacak hasta‟, „Ģehitler‟ çadırları vardı. 

Yaralı buraya gelir gelmez yürüyebilecek durumda ise öncelikle kabul çadırında 

ismini yazdırır, sonra pansuman çadırına giderek sargısını değiĢtirirdi. 

Yaralılardan acil ameliyat gereken hastalar ameliyat çadırına yaya gidebilecek 

olanlar civar hastanelere, gidemeyecek olanlar ise bekleme mahallinden büyük 

sargı yerine kadar taĢımakla görevli arabaları beklerlerdi. Teskereye muhtaç 

                                                           
265 Etüv makinesinin tedariki için bkz. ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2215, Dos. 59, Fih. 2-70. 
266 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 84, Fih. 32. 
267 Esenkaya ve Koç; a. g. m., s. 29. 
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olmayanlar ise diğer arabalar ile sevk edilirlerdi. Büyük sargı yerinde de yine su, 

çay, çorba ve sigara verilirdi. Yaralılar burada en fazla 24 saat kalabilirlerdi. 

Sonra yaralarının durumuna göre Menzil Harp Hastaneleri‟ne, nakillerine engel 

olacak derecede ise o mevkilerdeki ağır yaralı hastanesine, kısa bir zamanda 

iyileĢebilecek durumda olanlar ise hafif yaralı hastanelerine sevk edilirlerdi
268

. 

Yaralı askerler, yaralarının derecesine göre ilgili hastanelere nakledilirken 

boyunlarına yarası, hastalığı ve yapılan tedavileri gösterir bir künye asılırdı
269

.   

SavaĢ alanı gerisinde kurulan ameliyat çadırlarındaki yaralılar için 

ameliyat teĢhisi koymak doktorlar için son derece ciddi bir karar olmuĢtur. Çünkü 

mevcut Ģartlar altında ameliyat ortamı oldukça sınırlı, ameliyat sonrası yaralı için 

gerekli olan sterilize edilmiĢ mekan ise bir o kadar kısıtlıydı. Bunu rağmen 

doktorlar zaman zaman omurga, göğüs, kafa ve karın yaralanmalarını ameliyat 

etmek mecburiyetinde kalmıĢlardır. Cerrahlar ameliyata ilk önce yaranın 

temizlenmesiyle baĢlayarak burada bulunan ölü dokuyu iyot ile dezenfekte etmeye 

çalıĢmıĢlardır. Bu sayede yarada bulunan büyük taĢ, deri ve kumaĢ parçaları 

ayıklanmıĢtır. Daha sonra tüm ölü deri ve zarar görmüĢ dokular makasla kesilmiĢ, 

yabancı cisimler çok derinde olmamak Ģartıyla yumuĢak bir Ģekilde temizlenerek 

rahatlatıcı bir merhemle üzeri örtülmüĢtür. Bundan sonraki süreç, ameliyat yerinin 

iyileĢene kadar yaranın mikroplanmasını önlemeye çalıĢmaktır. Ancak savaĢ 

ortamı göz önünde bulundurulduğunda bu durum pek mümkün olamamıĢtır
270

. 

Söz konusu ameliyatlar içerisinde kafatası ameliyatı diğer bölgelere nazaran daha 

çabuk iyileĢmekteydi. Çünkü karın ve göğüs bölgesine giren bir kurĢun, bu 

bölgelerin yumuĢaklığı sebebiyle kolayca içeri gömülüyor, parçalıyor ve bu da 

daha feci sonuçların doğmasına sebep oluyordu. Ancak kafatası gibi sert bir 

kemiğe denk gelen Ģarapnel veya kurĢun daha az hasar vermekteydi. Bu tür 

                                                           
268Tanin, 28 Haziran 1915, nr. 2344, s. 3; Daha geniĢ bilgi için bkz. Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi Tarafından Tertip Edilen Takvim III; Ġstanbul 1333/1917, s. 40-50; “Meydan-ı 

Harpte Yaralılara Nasıl Bakılır?”; Esenkaya; a. g. m., s. 29-30; Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 245. 
269 “Yaralı burada yarası muayene edildikten sonra bir iple boynuna bir künye asılırdı. Avuç içi kadar, 

dikdörtgen Ģeklindeki bu künyede yaralının ismi ile yarası ve icra edilen tedavileri havi bilgiler vardır. Bu 

künyenin her iki tarafında kırmızı Ģeritler bulunurdu. Eğer künyede iki kırmızı kenar varsa hastanın nakil 

olunamayacağı, tek kırmız Ģerit varsa hasta veya yaralı naklolunabileceği, hiçbir Ģerit yoksa kendi kendine 

yürüyebilir anlamına gelmektedir.”Lokman Erdemir; “Çanakkale Muharebe Meydanlarından Ġstanbul 

Hastanelerine: Sağlık Hizmetleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012/1, S. 15, 

s. 94. 
270 Esenkaya; a. g. m., s. 33-34; Çanakkale Acı İlaç; s. 70-73. 



48 
 

yaralanmalar bilhassa siper gözcülerinde rastlanılmaktaydı. Gözleme deliğine 

gözünü dayayan bir asker, ağır yaralar alıyor ve çoğu kez gözlerini kaybediyordu. 

SavaĢ alanında hiçbir doktor, göz ameliyatı yapmıyor, bu hastalar doğruca 

Ġstanbul‟da bulunan donanma hastanesine gönderiliyordu
271

. 

 

1.3. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN ÇANAKKALE CEPHESĠ‟NDEKĠ 

FAALĠYETLERĠ 

Çanakkale Muharebesi‟nin hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından 

oldukça önemli bir yeri vardır. Çanakkale SavaĢı, yoğun çarpıĢmaların yaĢandığı 

bir harp olması dolayısıyla bu durumun doğal bir sonucu olarak çok sayıda yaralı 

ve hasta askerin tedavi edilmesi gerekmiĢtir. Bu konuda en önemli görev yapan 

kurumlardan birisi de Hilal-i Ahmer yönetimindeki Çanakkale Merkez Hastanesi 

olmuĢtur. 

 

1.3.1. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Çanakkale Merkez Hastanesi’ndeki 

Faaliyetleri 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Çanakkale SavaĢı‟ndaki görevlerini tam 

anlamıyla yerine getirebilmesi ve maddi sıkıntıların bir nebze olsun 

hafifletilebilmesi için çeĢitli yardım kampanyaları düzenlenmiĢ, bu kampanyalar 

neticesinde gerek yurt içinden gerekse yurt dıĢından büyük destek görülmüĢtür. 

Yurt içi yardımlara örnek olarak 28 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Hilal-i Ahmer 

Merkezi doktoru Ġsmail Bey tarafından Ġstanbul‟a yazılan bir belge oldukça 

önemlidir. Buna göre; Çanakkale Hilal-i Ahmer merkez sandığına teslim edilmek 

üzere Tire Ġttihat ve Terakki Muhabirliği‟nden 30 lira, Biga‟dan 15 lira, Papazlık 

eĢrafından Hacı Halil Beyzade Mehmet Bey tarafından 50 Osmanlı lirası ve yine 

Biga Papazlık eĢrafından Mehmet Beyzade Ali Bey tarafından 10 lira toplanmıĢ 

olduğu ifade edilmiĢtir. Toplamda 105 Osmanlı lirası, Hilal-i Ahmer Merkezi‟ne 

teslim edilmiĢtir
272

.  

                                                           
271Esenkaya; a. g. m., s. 34-35;Çanakkale Acı İlaç; s. 73-74. 
272 Kızılay ArĢivi 270/36. 
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin faaliyet alanlarından birisi de yaralı askerlere 

tütün dağıtılması olmuĢtur. 27 Haziran 1915 tarihli bir belgede, Çanakkale 

Merkez Hastanesi‟nde tedavi altında bulunan yaralı askerlere verilmek üzere 

Edremit Agoni Nahiyesi‟nden Ali‟nin, tanesi 11 kuruĢtan 15 paket tütün satın 

aldığı, 165 kuruĢluk toplam tutarın, Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından 

karĢılandığı ifade edilmiĢtir
273

. 

Yaralı ve hasta askerlerin tedavi edildiği hastanelerdeki sağlık 

malzemelerinin ya da askerler için gerekli olan çorap, çamaĢır, gömlek vesaire 

gibi eĢyaların azalması veya tükenmesi durumunda, eksiklikler Ġstanbul Hilal-i 

Ahmer Genel Merkezi‟nden ya da civar hastanelerden tedarik edilmeye 

çalıĢılmıĢtı
274

 . Bu sebeple, mevcut ihtiyacı gidermek için 16 Mart 1915 tarihinde 

Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟nden Çanakkale‟ye 200 adet gömlek, 400 adet don; 

27 Mart günü 325 çift eldiven, 109 çift çorap, 59 adet gömlek ve 63 adet kolsuz 

pamuklu hırka gönderilmiĢtir
275

. Söz konusu giyecek malzemelerinin dıĢında sıhhi 

alet edevat ihtiyacı da yine Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟nden tedarik edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Çanakkale Hilal-i Ahmer Merkezi doktoru Ġsmail Bey, bu sebeple 

Ġstanbul Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟nden bazı taleplerde bulunmuĢ, bu talepler 

sonucu gönderilen malzemelerin listesini kaydetmiĢtir. Buna göre Doktor Ġsmail 

Bey‟in 31 Mart 1915 tarihli tutanağı Ģu Ģekildedir: 2 adet cam pravaz Ģırınga, 2 

çift kauçuk eldiven, 14x1.80 metre ameliyathane muĢambası, 99 adet don ve 43 

adet gömlektir. Bunun yanında köylerde bulunan müĢkül durumdaki muhacirlere 

verilmek üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti kararıyla 2 liralık muhtelif ilaçlar da 

Ġsmail Bey‟in listesinde kaydedilmiĢtir
276

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Çanakkale Merkez Hastanesi‟ne hasta ve yaralı 

taĢıyan arabaların bakım masrafları ile de ilgilenmiĢtir. Konuyla ilgili olarak 28 

Ağustos 1915 tarihli bir belgede dönemin Çanakkale Merkez Hastanesi 

BaĢhekimi ġadi Hüseyin oğlu Ömer Bey‟in tespit tutanağı dikkat çekicidir. Ömer 

                                                           
273 Kızılay ArĢivi, 270/60.6. 
274 10 Eylül 1915 tarihli bir belgede, Çanakkale Karantina Doktoru Ġsmail Bey‟e yazılan bir yazıda; çamaĢır 

yapmak için Amerikan bezi, tükürük hokkası, su maĢrapası, havlu, oturak gibi eĢyalara ihtiyaç olunduğunu 

bunların Çanakkale Cephesi‟ndeki Hilal-i Ahmer hizmetlerinde kullanılmak üzere acele bir Ģekilde 

Ġstanbul‟dan gönderilmesi gerektiği yazılmıĢtır.;Kızılay ArĢivi, 270/63.2. 
275 Sönmez; a. g. m., s. 184. 
276 Kızılay ArĢivi, 238/32; Sönmez; a. g. m., s. 184.  



50 
 

Bey tutanağında adı geçen hastanenin nakliyat masrafları için 1384 kuruĢ 25 para 

harcadığınıkaydetmiĢtir.Söz konusu meblağın Çanakkale Erkekler Merkezi 

Veznedarı Rauf Bey‟den daha önce alınan 30 lira 16 kuruĢtan sarf edildiği beyan 

edilmiĢti. Buna göre alınan malzemeler, fiyatları ile birlikte aĢağıdaki gibidir
277

: 

Gider Kalemi Para 

Hasta arabası tamiratı için 57 para 

Mürettebata at parası 95 para 

ġefik Beye Lastik parası  230 para 

Muayene için saat parası  30 para 

Araba tamiri  102. 25 para 

Araba tamiri 410 para 

Araba tamiri 130 para 

Araba tamiri 205 para 

Yumurta parası 19 para 

Çinilere çivi parası  45 para 

Kalem parası 4 para 

Tekerlek çekme parası  38 para 

Bayrak parası  19 para 

                     Toplam 1384.25 

 

1.3.2. Çanakkale Merkez Hastanesi’nin Bombalanması 

Çanakkale Merkez Hastanesi‟nin yaĢadığı en büyük sıkıntılardan birisi de 

hiç Ģüphesiz Ġtilaf Devletleri‟nin bombardımanlarının ortaya çıkarmıĢ olduğu 

hasarlardır. Çanakkale Merkez Hastanesi, bayrak ve özel iĢaretlerle tefrik edilerek 

seçilebilir bir hale getirilmiĢtir. Ancak bütün bu iĢaretlemelere rağmen Ġtilaf 

kuvvetlerine ait tayyarelerin buraları uluslararası savaĢ hukukuna aykırı bir 

tutumla bombaladıkları bilinmektedir
278

. Nitekim 25 Eylül 1915 tarihli 

BaĢkomutanlık‟tan DıĢiĢleri Bakanlığı‟na yazılan bir belgede; 21 Eylül 1915 günü 

Ġtilaf birliklerine ait bir tayyare tarafından Çanakkale Merkez Hastanesi‟ne 

öğleden önce saat 08:40‟ta 5 adet, öğleden sonra saat 18.00‟de 3 adet bomba 

atıldığı yazılmıĢtır. BaĢkomutanlık söz konusu yazısında; bombardıman 

neticesinde bir kiĢinin hafif yaralanmasından baĢka bir hadisenin yaĢanmadığını, 

ancak bu mevkiinin Ġtilaf kuvvetlerinin kendi haritalarında dahi askeri hastane 

                                                           
277 Kızılay ArĢivi, 270/60.2. 
278 GeniĢ bilgi için bkz. BOA., HR., SYS., 2413/60-3; BOA., HR., SYS., 2413/60-1. 
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Ģeklinde gösterilmesine ve her türlü iĢaret ve alametlerle çevrili olmasına rağmen 

böylesine insaniyete aykırı bir davranıĢın gerekli mercilerce görüĢülmesi 

gerektiğine dikkat çekilmiĢtir
279

. 

 

1.3.3. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Çanakkale Cephesi’ndeki Yardım 

Faaliyetleri 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti vasıtası ile hasta ve yaralı askerlere sıhhi yardım, 

iaĢe ve giyecek temin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu konuyla ilgili olarak 8 Nisan 

1915 tarihinde, Çanakkale ve Gelibolu baĢhekimlerinin, Sahra Sıhhiye Genel 

MüfettiĢliği‟ne yazdıkları bir yazı ile sabun, çorap, çamaĢır ve kuĢağa çok acil 

ihtiyaç duyduklarını, söz konusu ihtiyaçların Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından 

derhal temin edilip gönderilmesini rica etmiĢlerdi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin 14 

Nisan 1915 tarihli cevabı aĢağıdaki Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“4.000 takım çamaşır, 500 kilo sabun, 3.000 çift çorap gönderilmiş ve 

buna ilave olarak Bulgaristan‟daki para ile de 2.000 adet kuşak sipariş 

edilmiştir
280

.” Bu hususla ilgili olarak zaman zaman malzeme eksikliği ortaya 

çıkmıĢ, Hilal-i Ahmer Cemiyeti elindeki imkanlarla söz konusu ihtiyaçları daha 

sonra da karĢılamaya çalıĢmıĢtır
281

. 

Temel ihtiyaçların tedarik edilmesi dıĢında farklı ihtiyaçlar da söz konusu 

olmuĢtur. 28 Nisan 1915 tarihli Kirte Muharebeleri ve bunu takip eden 30 Nisan-5 

Mayıs günleri yaĢanan çarpıĢmalarda, Türk kuvvetleri bir hayli zayiat vermiĢti. 

Yaralıların hastanelere taĢınması, tedavileri ve bakımları konusunda da bir takım 

zorluklar yaĢanmıĢ, bundan dolayı ordudan destek talep edilmiĢti. Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti ihtiyaç hissettiğinden dolayı 5. Ordu Menzil MüfettiĢliği‟nden 4 Mayıs 

1915 tarihinde hasta ve yaralı taĢımaya elveriĢli 60 askerin, acele bir Ģekilde 

                                                           
279 Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti BaĢkanı Doktor Besim Ömer tarafından DıĢiĢleri Bakanlığı‟na 

gönderilen aynı tarihli belgede: Gündüz saat 8:40 civarında atılan 5 bombadan biri Çanakkale Merkez 

Hastanesi‟nin nizamiye kapısı önüne, diğer dördünün ise hastane bahçesine düĢtüğü tespit edilmiĢtir. Aynı 

günün akĢamı saat 18.00‟de atılan üç bomba ise sadece bir askerin hafif yaralanmasıyla atlatılmıĢtır. Bu 

durum Uluslararası Salib-i Ahmer Komitesi‟ne bildirilmiĢse de Ġngiltere Hükümeti, durumun tarafsız bir 

elçilik aracılığı ile yeniden araĢtırılıp diplomatik usuller doğrultusunda karar verilmesinin uygun olacağını 

ifade etmiĢti.; BOA., HR., SYS., 2413/60-3; BOA., HR., SYS., 2413/60-1; Tetik ve Güzel; a. g. e., s. 233-

235. 
280 Kızılay ArĢivi, 574/2. 
281 2.000 kilo sabun, 4.000 takım çamaĢır, 9.000 çift çorap ve 9.000 adet kuĢak ihtiyaçları daha sonra da 

gönderilmeye devam etmiĢtir.;Kızılay ArĢivi, 574/2.1. 
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Çanakkale‟ye gönderilmek üzere yola çıkmasını istemiĢti. Bununla birlikte yine 

aynı tarihte iaĢe sorununa çözüm bulmak amacıyla amele ve inĢaat taburundan 

ekmek piĢirmeyi bilen askerlerin de diğerleri ile birlikte Çanakkale‟ye 

gönderilmesi talep edilmiĢti
282

. Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin söz konusu talepleri 

üzerine Müstahkem Mevki BaĢhekimi BinbaĢı Salih Bey‟in vermiĢ olduğu cevap 

konuyu aydınlatıcı niteliktedir. Salih Bey vermiĢ olduğu cevapta; hastaneye 

gelmekte olan yaralıların iaĢesine yetecek sayıda ekmek yapılması için ekmekçi 

esnafından 8 kiĢi, yaralılara refakat etmek maksadıyla teskerecilik hizmetinde 

kullanılmak için de hamal taburundan 60 askerin tedarik edildiğini yazmıĢtır. Söz 

konusu kiĢilerin mümkün olan en kısa zamanda gönderileceğini de ifade 

etmiĢtir
283

. 

Birinci ve Ġkinci Kirte Muharebeleri‟nin yaĢandığı 1915 yılının Mayıs 

ayında askerlerin içinde bulunduğu güç Ģartlar kadar bölgedeki halk ve memurlar 

da bir hayli sıkıntı yaĢamıĢlardır. Mevcut duruma kısa süreli bir çözüm olması 

bakımından Maliye Nezareti‟nden, Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne gönderilen 16 

Mayıs 1915 tarihli yazı oldukça önemlidir. Adı geçen yazıda; bombardıman 

neticesinde Çanakkale‟de bulunan memur ve ahalinin köylere sığınmaya mecbur 

kaldıkları ve yardıma muhtaç bir halde olduklarının tespit edildiği, bu gerekçelerle 

memurlara bir sonraki maaĢlarının yarısının Ģimdiden ödenmesinin uygun 

görüldüğü ifade edilmiĢtir. Bununla beraber buradaki muhtaç ve kimsesiz olan 

halka Hilal-i Ahmer Cemiyeti vasıtası ile gerekli olan yardımların yapılması 

istenmiĢtir
284

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, görüldüğü üzere Çanakkale Cephesi‟nde 

yürütmeye çalıĢtığı sağlık faaliyetlerini, savaĢın yoğunluğu ve sıhhi malzeme 

tedariki konusunda yaĢadığı maddi yetersizliklere rağmen tüm imkanlarını 

seferber ederek sürdürmüĢtür. Söz konusu eksiklikler, gerek Ġstanbul‟daki Hilal-i 

Ahmer Genel Merkezi‟nden gerekse Çanakkale Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

teĢkilatından, çaresiz kalındığı durumlarda da Çanakkale halkından tedarik 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. Aynı zamanda ordu içerisinden de sıhhi iĢlerin yürütülmesi 

                                                           
282 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4702, Dos. 11, Fih. 3-3. 
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konusunda destek almıĢtır. Bu vesile ile yaralıların hastaneye taĢınması için 

gerekli olan teskereci ihtiyacı, ordu içerisinden istihdam edilmiĢtir. SavaĢların 

doğal bir sonucu olan salgın ve bulaĢıcı hastalıklarla mücadeleye Çanakkale 

Cephesi‟nde de devam edilmiĢ, kayıpların en asgariye indirilebilmesi için 

askerlerin banyo ihtiyaçları, aĢı kontrolleri, temiz çamaĢır tedariki gibi ihtiyaçlar 

sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Diğer taraftan askerlerin tedavileri ilgili mümkün 

mertebe sistemli bir yol takip edilmeye özen gösterilmiĢ, Ġtilaf kuvvetlerine ait 

taciz ateĢlerine karĢı gereken mücadele verilerek ilgili yerlere müracaatın 

yapılması konusunda istenilen giriĢimlerde bulunulmuĢtur. 

 

1.3.4. Alay Doktoru Walter Bienenstock’un Koruyucu Sağlık Tavsiyeleri 

Bu coğrafyadaki Ģartları göz önünde bulundurulduğunda dağ ve tepelerin 

ağırlıkta oluĢu, buraya yapılacak sıhhi takviyelerin ulaĢtırılması konusunda çeĢitli 

sıkıntıların yaĢanmasına sebep olmuĢtur. Bu nedenle arazi ortamında savaĢta olan 

askerler, yara aldıktan bir müddet sonra sağlık personellerinin yardıma gelmesine 

kadar kendilerini idare edebilecek bazı sıhhi malzemeleri yanlarında 

bulundurmaktaydılar. Yaralanan askerler öncelikle ceketinin bir köĢesinde dikili 

harp paketini çıkararak yarasını sardıktan veya sardırdıktan sonra teskereciler 

gelinceye kadar siperlerin birkaç adım gerisinde tesis edilmiĢ yaralı yuvasına 

giderlerdi. Yaralanan askerlerin, söz konusu iĢlemle sağlık personelleri gelinceye 

kadarki süre içerisinde hayatta kalmaları sağlanmaya çalıĢılmıĢtı
285

. 

1915 yılında neĢredilen 17. talimatname ile Alay doktoru Sahra Hastanesi 

BaĢhekimi Dr.Walter Bienenstock tarafından tavsiye edilen bazı hususlar, savaĢ 

ortamındaki askerlerin tedavileri ve hayatta kalmalarını doğrudan 

ilgilendirdiğinden önemlidir. Dr.Walter Bienenstock‟un, arazideki uygulamalarla 

ilgili olarak sıcak su torbasının iĢlevlerinden bahsetmesi oldukça ilgi çekici ve 

yararlı olmuĢtur.Dr.Walter Bienenstock, konuyla ilgili Ģu tavsiyelerini dile 

getirmiĢtir: 

Dr. Walter Bienenstock; büyük Ģehirlerdeki tedavi uygulamalarında 

olduğu gibi, bazı basit yöntemler sayesinde arazi ortamındaki yaralı ve hasta 
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askerlerin iyileĢtirilmelerinin mümkün olabileceğini dile getirmiĢtir. Bununla 

birlikte Ģiddetli ağrıların giderilmesi içinuygun olmayan arazi Ģartlarında sıcak su 

torbasıkullanılmasını önermiĢtir. Böylelikle,ağrılarınhafiflediğini veya tamamen 

kesildiğini, safrakesesi taĢı, bağırsak sorunları, körbağırsak tahriĢi, asit fazlalığı, 

kas romatizması, sinir vesairetespit edilen bütün bu büyük ağrıların askerleri 

savaĢtan alıkoyduğunu, iĢtahlarını kestiğini, vücut dirençlerini düĢürdüğünü beyan 

etmiĢtir.Bu sebeple hastalar sıcak su torbası yardımından faydalanmalıdırlar, 

demiĢtir. 

Dr. Walter Bienenstocktavsiyelerini sürdürürken sıcak su torbasının 

nereden temin edileceği konusunda da çözüm yolları sunmuĢtur. Konuyla 

ilgiliAlay BaĢhekimi, Sahra Hastaneleri ve revirlerinin izin vermelerini çözümün 

bir parçası olarak görmüĢtür. 

Dr. Walter Bienenstock, söz konusu sıcak su torbasının temin edilmesi ile 

ilgili olarak her askerin matarasının olduğunu, bunların sıcak su ile doldurulduğu 

taktirde her askerin sıcak su torbasının olacağını, böylece mataraların ihtiyaca 

göre 2-3 kez sıcak su torbası iĢlevini görebileceğini ifade etmiĢtir. Dr. Walter 

Bienenstocksıcak su torbaları için gerekli olan sıcak suyun trenle seyahat edilirken 

lokomotif kazanlarından, arazide sahra mutfaklarından sağlanabileceği gibi 

imkanlar dahilinde mataraların sıcak çay ile doldurup soğuyunca susuzluğu 

giderici bir içecek olarak yararlanabileceğini de dile getirmiĢtir
286

. 

1916 yılında yayınlanan 26. talimatnamede Sahra Hastanesi BaĢhekimi Dr. 

Walter Bienenstock‟un öne sürdüğü bir baĢka fikir ise arazide sıcak hava 

aparatının yapımı olmuĢtur.  

Dr. Walter Bienenstock, her Sahra Hastanesi‟nde ve siperlerde 

kullanılacak, yapımı hem kolay hem de ucuzolan bir sıcak hava aleti yapma fikrini 

ileri sürmüĢtür. Dr. Walter Bienenstock, hastaları iyileĢtirmek için yaptılan 

tedavilerde gerek duyulan sıcaklığın arazi ortamında bulunamadığını, bu aletin, 

söz konusu sıkıntıyı ortadan kaldıracağını, bununla birlikte birçok sorunuda 

çözeceğine ileri sürmüĢtür. 
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Dr. Walter Bienenstock, bu aletin ilham kaynağı olarak; iki kol ve 

bacakları neredeyse normalin dört katı kadar ĢiĢmiĢ bir hastanın tedavisinin 

kendisine bu fikri verdiğini dile getirmiĢtir. Buna göre hastanın, ağaçtan yapılmıĢ 

bir kasaya oturtularak sobadan çıkan sıcak hava ve dumanın kasada kaldığını, 

sobanın odun veya kömür ile yakılabildiğini, yakıt tüketiminin ise saatte aĢağı 

yukarı 15 kg olduğunu ifade etmiĢtir. 

Dr. Walter Bienenstock bu alet sayesinde; 

1. Kasromatizması ve kronik romatizma, sinir, özellikle siyatik gut 

Ģikayetleri, seröz sızıntıları ve devam eden tüm rahatsızlıklarda bu aletin 

faydalarından bahsetmiĢtir. 

2. Hemen hemen çoğu hastalıklarda, üĢütmede,ıslanmalarda bu aletin 

faydaları görülebildiği gibi sıcak hava aletinin hastaların iyileĢmesinde önemli bir 

görev üstlendiğini, bu sayede söz konusu aletle siperlerdeki 16 bölüğün 

tamamının sağlık ihtiyacının karĢılanabildiğini belirtmiĢtir. 

3. Arazideki insanların savaĢ bitiminde fazla bir Ģeylerini (sakatlanma, 

maluliyet) kaybetmeden sivil hayatlarına dönebileceklerini, gerekli kömür 

bulunabildiği taktirde bu aletin, hem odayı ısıtabileceğini hem de yemek 

piĢirmede kullanılabileceğini dile getirmiĢtir
287

. 

1.4. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN GELĠBOLU‟DAKĠ FAALĠYETLERĠ 

1915 yılında Çanakkale Muharebeleri içerisinde en kanlı çarpıĢmaların 

yaĢandığı yer hiç Ģüphesiz Gelibolu Yarımadası olmuĢtur. Özellikle 18 Mart 1915 

deniz savaĢlarının yaĢandığı mücadeleden yenik ayrılan Ġtilaf kuvvetleri, yeni 

taarruz planları ile kara savaĢlarında asıl saldırı yerlerini Seddülbahir ve Kabatepe 

Ģeklinde belirlemeleri, yaĢanacak kayıpların önceden habercisi niteliğini 

taĢımıĢtır. 25 Nisan 1915 günü baĢlayıp 8-9 Ocak 1916 tarihinde sona eren kara 

savaĢlarında yaĢanan savunma ve taarruzlar Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin en yoğun 

görev alanlarından birini teĢkil etmiĢtir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yeni hastanelerin 

tesisi, sağlık personelleri, hastabakıcılar, sargı yerlerinin tayini gibi konularda, 
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belirleyici olmuĢtu. Bu bakımdan ilk olarak Değirmenburnu ve Yıldız 

Tabyalarında, Kilitbahir, Havuzlar ve Soğanlıdere‟de birer sargı yeri faaliyete 

geçirilmiĢ, hasta ve yaralı askerlerin tedavilerine baĢlanılmıĢtır
288

. 

Gelibolu‟da bulunan Hilal-i Ahmer kontrolü altındaki hastaneler, kuruluĢ 

aĢaması sırasında muhtelif bölgelerdeki hastanelerin yardımlarının yanı sıra askeri 

personelin yapmıĢ olduğu katkılarla da desteklenmiĢti. Gelibolu‟da tesis edilen 

Hilal-i Ahmer Ġhtiyat Hastanesi, civar bölgelerdeki sağlık ve askeri personelin 

gayretleriyle kurulmuĢtu. 30 Mart 1915 tarihli bir belgede, söz konusu hastane 

için, Sıhhiye Depo Taburu‟ndan 46 hastabakıcı nefer, 5. Ordu menzili için 

Ġstanbul hastanelerinde çalıĢan 1 makinist subay, 3 atıĢçı asker ve 10 erin 

gönderilmesinin gerekliliği ifade edilmiĢti
289

. 

Çanakkale SavaĢı sırasında Hilal-i Ahmer bünyesinde kurulan Gelibolu 

Hastaneleri‟nin, diğer sağlık alanlarına kıyasla daha teĢekküllü olduğu, hastane 

araç gereçlerinin yeterli miktarlara ulaĢtığı ve hatta ihtiyaç fazlası malzemelerin 

civar hastanelere dahi gönderildiği bilinmektedir. Buna örnek olması bakımından 

19 Temmuz 1915 tarihli belge oldukça önemlidir. Söz konusu belgeye göre;  

Çanakkale Erkekler Merkezi‟nden Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟ne 

gönderilen bir yazıda, Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin Gelibolu‟daki hastanelerinin, 

cepheden gelen yaralı ve hasta askerlerin tedavilerine yetecek sayıda olduğu, 

buradaki sıhhi malzemeler ve yardımların da yine yeterli derecede bulunduğu, 

ihtiyaç duyulan sağlık gereçlerinin de ilgili yerlere nakledildiği dile getirilmiĢtir. 

Belgede ayrıca yaralı Osmanlı askerlerinin istekleri doğrultusunda ayran, tütün ve 

çay dağıtımının gerçekleĢtiği, bunun olumlu sonuçlarının görülmesi üzerine 

devamının yapılmasının planlandığı belirtilmiĢtir
290

. 

Çanakkale SavaĢları‟nın sonlarına doğru Gelibolu‟daki hastaneler, savaĢın 

baĢlangıcından beri faaliyet gösterdiğinden dolayı sağlık ekipmanlarının bir hayli 

eskimiĢ ve yetersiz olduğu, burada tedavi gören askerlerin nekahat dönemlerinde 

çok da refah içinde olmadıkları gözlemlenmiĢtir. Bu konuyla ilgili olarak 

Çanakkale Gurubu Komutanı, 10 ġubat 1916 tarihinde yazmıĢ olduğu bir yazıda 
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savaĢın baĢlangıcından beri görev yapan Gelibolu Yarımadası‟ndaki hastanelerin 

hasta yataklarının kullanılamayacak derecede köhneleĢmiĢ olduğunu ancak 

mevcut Ģartlar çerçevesinde buraya yeni malzemelerin nakliyatının mümkün 

olmadığını dile getirmiĢtir. Bu nedenle söz konusu hastanelere sevk edilemeyen 

ağır hastaları, her Ģeyden evvel rahat bir yatakta yatırarak tedavi etmek üzere 

1.000 yatak ile yeterli miktarda çamaĢır gönderilmesini, Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟nden rica etmiĢtir
291

. 

Çanakkale SavaĢları sırasında Liman von Sanders, askeri hastanelerle ilgili 

gözlemlerini, Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir: 

“Türk askeri hastanelerinin çoğunun durumu korkunçtu. Pislik ve akla 

gelebilecek bütün kötü kokular, tıklım tıklım dolu hastane koğuşlarını tahammül 

edilemez hale sokuyordu. İç ve dış hastalıklardan yatanlar, yan yana ve hatta 

bazen aynı yatakta yatırılmış bulunuyordu. Yatak sayısı az olduğundan, hastalar 

daha ziyade koridorlarda sık sıralar halinde ve kısmen minderler, kısmen de 

beylikler üzerinde yatırılıyordu
292

.” 

“Takatsiz kalan bu erlerin pek çoğu, hiçbir yardım görmeden ölüyordu. Bu 

çeşit hastaneleri ziyaretim sırasında, bu halden memnun kalmadığımı bildirdiğim 

ve hatta bunlara sebep olan doktorları Harbiye Nezareti‟ne şikayet ettiği için, 

titizliğim her tarafta duyuldu. Beni başka yollardan şaşırtmaya kalkıştılar. 

Hastaneleri ziyaretim sırasında pek çok yerleri kapalı bulmaya başladım; bunları 

gezdiren doktorlarda da bu kapalı yerlerin anahtarı yoktu. Fakat ben şüpheye 

düşüp kapalı yerlerin mutlaka açılmasını ve içerde ne olduğunun gösterilmesini 

isteyince, gördüm ki bir çok ağır hastalar ve özellikle hayatlarından ümit kesilen 

kimseler bu kapalı ve karanlık yerlere konularak ölmeye terk edilmişlerdi
293

.” 

 

1.4.1. Gelibolu Yarımadası’ndaki Hilal-i Ahmer Mevkilerinin Bombalanması 

Çanakkale‟deki Hilal-i Ahmer Hastaneleri‟nde olduğu gibi Gelibolu‟daki 

Hastaneleri‟nin yaĢadığı en büyük sıkıntılardan biri tayyare bombardımanları 

olmuĢtur. Gelibolu‟daki hastaneler Hilal-i Ahmer koruması altında olduğu, çeĢitli 
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bayrak ve özel iĢaretlerle donatılmasına rağmen Ġtilaf kuvvetleri tarafından 

uluslararası savaĢ hukukuna aykırı bir tutumla taciz edilmiĢti. Bu hususta 

BaĢkomutan Enver PaĢa‟nın DıĢiĢleri Bakanlığı‟na yazmıĢ olduğu 18 Ağustos 

1915 tarihli yazısı dikkat çekicidir. Söz konusu belgeye göre; 5. Ordu bölgesinde 

kurulan sıhhi alanların yeni baĢtan düzenlenip kapasitenin arttırılması için burada 

bulunan yaralı ve hasta askerler kasabalardaki evlere ve çeĢitli askeri barakalara 

yerleĢtirilmiĢti. 3.000 yataklık bir hastanenin yapılması kararıyla iĢe baĢlanılmıĢsa 

da gerek harp gemilerinin aĢırma suretiyle attıkları mermiler ve gerekse 

tayyarelerle kasabanın bombardıman edilmesi, hastane yapım çalıĢmalarını güç 

duruma sokmuĢtur. Bu durumun tespit edilip engellenmesi için elçilikler nezdinde 

giriĢimde bulunularak Ġtilaf kuvvetlerinin vaziyetten haberdar edilmesi 

istenmiĢtir
294

.  

20 Ağustos 1915 tarihinde BaĢkomutan Enver PaĢa tarafından DıĢiĢleri 

Bakanlığı‟na yazılan baĢka bir belgede yine Ġtilaf Devletleri‟nin savaĢ hukukunu 

ihlallerinden söz edilmiĢtir. Buna göre, 12 Ağustos 1915 günü sabah ve akĢam 

saatlerinde Ġtilaf birliklerine ait tayyarelerin Arıburnu mıntıkasındaki hafif ve ağır 

yaralı hastanelerinin
295

 bulunduğu civara 12 adet bomba attıklarını, 15 Ağustos 

günü ise saat 10‟da yine Ġtilaf kuvvetlerine ait bir denizaltının Marmara 

Denizi‟nde, içinde muhacirlerin bulunduğu bir kayığa 3 mermi attığı ifade 

edilmiĢtir. Söz konusu iki hadisenin protesto edilmesinin gerekliliği 

bildirilmiĢtir
296

. 

Ġtilaf kuvvetlerinin yukarda örnekleri verilmeye çalıĢılan uluslararası savaĢ 

hukukunu ihlalleri karĢısında Türk ordusunun tavrı son derece dikkat çekicidir. 

Ağustos ayında yapılan Anafartalar Muharebeleri‟nde, bu bölgedeki Ġtilaf 

                                                           
294 BOA., HR., SYS., 2412/41-1. 
295 Bir ağır yaralı hastanesinin genel yapısı ile ilgili bilgi verilmiĢtir: “Ağır yaralı hastanesini emraz-ı adiye 

hastanesinin bir baĢka Ģekli olarak düĢünenler hata ederler.  Meydanda iki kapıcıdan baĢka kimse yok. 

Sertabibin nerede olduğunu sordum. Ameliyathanede dediler. Burayı bulmak zor değil. Yolun nereye 

çıkacağını gösteren kırmızı levhalar var. Ameliyathane, duvarları beyaz muĢamba ile kaplanmıĢ, pencereleri 

karĢı dağların ufkuna hakim, temiz bir baraka ile 2 ameliyat masasından ve her masanın yanında cerrahi 

aletlerin bulunduğu ikiĢer masadan ibaret. Her iki masada da ameliyat vardı. Beyaz gömlekli operatörler, 

asistanlar tarif edilemez bir süratle yarayı yıkıyor, temizliyor ve sarıyorlardı.” Tanin, 2 Temmuz 1915, nr. 

2348, s. 3. 
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birlikleri pek çok karĢı taarruza rağmen siperlerden geri püskürtülememiĢ, bu 

nedenle Türk birlikleri belirli aralıklarla hücum hareketlerine devam etmiĢlerdi. 

20 Eylül 1915 tarihinde BaĢkomutan Enver PaĢa, DıĢiĢleri Bakanlığı‟na 

yazdığı bir yazıda Gelibolu Yarımadası‟nda bulunan Ġtilaf güçlerinin, Anafartalar 

sahilinde Salib-i Ahmer iĢareti taĢıyan çadır ve barakalar tesis ettiklerini, ancak 

sahilin dar olması dolayısıyla çadır ve barakaların hemen yanında askeri 

birliklerin bulunduğunu ifade etmiĢtir. Enver PaĢa yazısına ilave olarak, bu baraka 

ve çadırların Ġtilaf kuvvetlerine bir himaye ve siper görevi görmekle birlikte Türk 

kuvvetleri tarafından açılan bir ateĢin bu noktalara isabet edebileceğinden, ateĢ 

serbestliğine engel teĢkil ettiğini dile getirmiĢtir. Enver PaĢa ayrıca, ele geçen 

delillere göre burada bulunan hasım kuvvetlerin, adı geçen çadır ve barakalarda 

silah ve mühimmat depoladıklarını, bunun yanı sıra aynı çadırların subay ve 

askerlerin iskan mahalli olarak da kullanıldığından söz etmiĢtir. Yazının 

devamında ise, sahilden birkaç kilometre ileride bulunan Ġtilaf kuvvetlerine ait 

hasta ve yaralıların nakilleri için pek çok hastane gemileri olmasına rağmen, bir de 

sahilde hastane tesis etmenin çok da lüzumlu olmadığını ifade etmiĢtir. Enver 

PaĢa bununla birlikte söz konusu hastanelerin kaldırılması hususunun derhal 

Amerikan Büyükelçiliği‟ne bildirilmesini, aksi halde Salib-i Ahmer iĢareti taĢıyan 

hastane binalarının hemen yanındaki askeri kıtaata yapılan taarruzlarda, adı geçen 

sağlık çadır ve tesislerinin zarar görmesinin muhtemel bulunduğunu, bu durumda 

Osmanlı Hükümeti‟nin hiçbir mesuliyeti kabul edemeyeceğini dile getirmiĢtir
297

. 

Osmanlı DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan Amerikan Büyükelçiliği‟ne gönderilen 

20 Eylül 1915 tarihli yazıya, 1 Aralık 1915‟te Ġngiltere‟den gelen cevapta; 

Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanlığı, söz konusu iddiaların tamamıyla asılsız olduğunu, 

Gelibolu sahilinde tesis edilen hastanelerin geçici hizmet veren çadırlardan 

oluĢtuğunu, bu çadırların hastane gemilerine bindirilecek olan hasta ve yaralıları 

                                                           
297 BOA., HR., SYS., 2413/46-1; Ġngiliz kuvvetleri Salib-i Ahmer iĢaretlerini suistimal ediyorlardı. Seyyar 

hastanelerin hemen yakınında askerlere talim yaptırılıyor, savaĢın olmadığı günlerde hasta arabaları ile harp 

alanına doğru sürekli nakliyat yapıyorlardı. Çok sayıda hastane gemilerine sahip olmalarına rağmen çeĢitli 

bölgelerde, özellikle asker çıkarmaya uygun mevkilerde Salib-i Ahmer bayrağı sallandırıyorlardı. Çanakkale 

Cephesi V. Cilt, III. Kitap; s. 507. 
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toplamak maksadıyla tesis edildiğini, iddia edildiği gibi silah, mühimmat, asker ve 

subayların iskan edilmesi gibi iĢler için kullanılmadığını beyan etmiĢtir
298

. 

Çanakkale SavaĢı esnasında ve sonrasında diğer bölgelerde olduğu gibi 

Gelibolu Yarımadası‟nda da hasım devletlerin muhtelif tarihlerde uluslararası 

savaĢ hukukuna aykırı olarak Gelibolu‟daki askeri hastaneleri bombardıman 

etmeyi sürdürdükleri görülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak 4 Aralık 1915 tarihli 

belge açıklayıcı niteliktedir. Adı geçen belgeye göre, Gelibolu‟da bulunan yaralı 

ve hasta askerler tedavi gördükleri mevkilerden çıkarılmıĢ, mevcut hane ve askeri 

barakalardan yararlanılarak yeni oluĢturulan hastanelerde bakımlarına devam 

edilmiĢtir. Ancak yeni oluĢturulan tedavi merkezlerine de taciz ateĢleri açılması 

üzerine Ġtilaf kuvvetlerine ait harp gemileri ve tayyareler ile söz konusu 

mevkilerin bombardıman edilmesinin önüne geçilmesi için Amerikan 

Büyükelçiliği nezdinde gerekli olan giriĢimlerde bulunulmuĢtur
299

. Tüm bu 

uyarılar ve giriĢimlere rağmen Ġtilaf kuvvetlerinin, taciz ateĢlerine devam ettikleri 

görülmüĢtür. 16 Temmuz 1916 tarihinde 10, 20 Temmuz 1916 tarihinde ise 7 adet 

bombayı, Gelibolu Askeri Hastanesi‟ne atmaları üzerine hastanede önemli 

hasarlara yol açmıĢlardır. Bununla birlikte BaĢkomutan Enver PaĢa karĢılıklılık 

esasına uygun olarak Türk kuvvetlerinin de Ġtilaf Devletleri‟ne ait her hastane 

gemisini hedef alacaklarını Amerikan Büyükelçiliği vasıtasıyla muhasım 

devletlere bildirilmesini istemiĢtir
300

.  

Osmanlı Devleti, Ġtilaf kuvvetlerinin hastanelerin bombalanması 

konusunda uluslararası savaĢ hukukuna aykırı uygulamalarına, karĢılıklılık 

esasına dayalı olarak mukabele edeceği konusunda birçok defa uyarılarda 

bulunma ihtiyacı hissetmiĢtir. Bu uyarılardan birine de 2 Ocak 1916 tarihli bir 

belgede rastlanılmaktadır. Belgede; Osmanlı Devleti, Ġngiliz ve Fransız 

kuvvetlerinin uluslararası savaĢ hukukuna aykırı bazı hareketlerini protesto ederek 

eylemlerinin devam etmesi halinde muhafaza altında bulundurduğu esir ve 

yaralılara mukabele-i bilmisil olarak muamele etmek zorunda kalacağını, 

Ġstanbul‟daki Amerikan Büyükelçiliği‟nden Ġngiliz ve Fransız DıĢiĢleri 

                                                           
298 BOA., HR., SYS., 2415/75-3; BOA., HR., SYS., 2415/75-3.1 . 
299 BOA., HR., SYS., 2415/78-5. 
300 BOA., HR., SYS., 2424/77. 



61 
 

Bakanlığı‟na bildirilmesini istemiĢtir. Ġtilaf kuvvetlerinin, Hilal-i Ahmer 

hastanelerine ateĢ açması ile ilgili Osmanlı Devleti‟nin elinde söz konusu 

devletlere ait bir ordu emirnamesinin bulunduğu, Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

tarafından Uluslararası Salib-i Ahmer Cemiyeti‟ne bildirilmiĢ, söz konusu 

Cemiyet, Ġngiltere Hükümeti‟ni durumdan haberdar etmiĢti. Bütün bu iddialara 

karĢılık Ġngiltere Hükümeti de aynı diplomatik kanalları kullanarak söz konusu 

suçlamaları reddetmiĢti. Ġngiltere Hükümeti ifade edilen metinde, Osmanlı 

memurları tarafından görüldüğü iddia edilen ordu emirnamesinin, Ġngiliz askeri 

personeli tarafından katiyyen gönderilmediği gibi Ġngiliz askeri bürokrasisinin 

içerisinde bu tür bir yazının yazılma ihtimalinin de mümkün olmadığını 

vurgulamıĢtı. Ġngiltere Hükümeti söz konusu cevapla yetinmemiĢ, konuyla ilgili 

farklı bir yaklaĢım ve iddia içerisinde bulunmuĢtur. Ġngiltere Hükümeti; 

Gelibolu‟daki Ġngiliz hastanelerinin, pek çok defa Osmanlı kuvvetleri tarafından 

taciz bombardımanına maruz kaldığını ileri sürerek bu gibi olaylara engel olmanın 

mümkün olmadığını, kendilerinin bunu, bir kaza olarak kabul ettiklerini dile 

getirmiĢtir. Bütün bunlardan dolayı Osmanlı hastanelerinde, hasta ve yaralıların 

bulunduğu mevkilerde Ġngiliz kuvvetleri tarafından yapıldığı iddia edilen 

tahribatın, söz konusu kuvvetlerin arzu ve maksatlarının dıĢında geliĢmiĢ 

olabileceğini, Ġngiltere Hükümeti‟nin bu konuda bir emir yayınlamasının mümkün 

olamayacağını, kendilerinin bu beyanlarına Osmanlı Hükümeti‟nin güvenip itimat 

etmesinin ümit edildiğini belirtmiĢtir. Aksi taktirde Osmanlı Hükümeti tarafından 

dile getirilen muhafaza altındaki esir ve yaralılara karĢı uygulanacak muamelenin 

mukabele-i bilmisil gereğince Ġngiltere Hükümeti‟nin de gerektiğinde tereddütsüz 

bir Ģekilde karĢılık vereceği, Amerikan Sefareti‟nden Osmanlı Hükümeti‟ne 

bildirilmesi istenmiĢtir
301

. 

 

 

1.4.2. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Gelibolu’daki Diğer Faaliyetleri 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yaralanma ve hastalık gibi sağlık konularıyla 

ilgilenmenin yanında vefat, defin, esaret gibi hususlarda da baĢvuru mercii 

                                                           
301 BOA., HR., SYS., 2416/49-6; BOA., HR., SYS., 2416/49-7. 
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olmuĢtur. Gelibolu Yarımadası‟nda savaĢın sonlarına doğru Ġngiliz Salib-i 

Ahmer‟i, Uluslararası Salib-i Ahmer komitesi vasıtasıyla yarımada da defnedilmiĢ 

olan Ġngiliz muhariplerine ait mezarlıkların, ortak mezarlıklarda bulunan 

Ģahısların kimliklerinin veya hiç olmazsa mensup oldukları alayların ve 

mezarlıklarının mevkilerinin tayin edilmesi konusunda Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟nden yardım istemiĢtir. Söz konusu yardım talepleri Almanya, Ġngiltere 

ve Fransa arasında tatbik edilmesi üzerine bu isteklerin kabulünde bir sakınca 

görülmemiĢtir. Bunun üzerine Anafartalar, Arıburnu ve Seddülbahir‟de Ġngiliz ve 

Fransızlar tarafından defnedilen arazilerin mezarlık olarak kabul edilmesi, 

buralara gömülenlerin milliyet ve kimliklerinin belirlenip kayıt altına alınması için 

Hilal-i Ahmer Genel Merkezi üyesi Yusuf Razi Bey‟in görevlendirilmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır
302

. 

 

1.4.2.1 Gelibolu Hilal-i Ahmer Hastanesi 

Çanakkale kara harekatı baĢlamadan kısa bir süre önce Gelibolu‟da 

kurulması planlanan ve zaruri olan Hilal-i Ahmer Hastanesi ile Ġstanbul‟a nakilleri 

gerçekleĢemeyecek derecede ağır yaralı askerlerin burada tedavisi amaçlanmıĢtır. 

Söz konusu ihtiyaç doğrultusunda Fransızlara ait Kız Mektebi boĢaltılarak hastane 

standartlarına getirilmeye çalıĢılmıĢ ve Doktor Talha Yusuf Bey idaresindeki 

Gelibolu Hilal-i Ahmer Hastanesi

, 19 Nisan 1915 tarihinde açılmıĢtır

303
. 2 Mayıs 

1915 tarihinde, 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders PaĢa, Gelibolu‟da açılan 

hastaneleri ziyaret etmiĢtir
304

. Düzen ve tertiplerinden dolayı tıp doktoru Talha 

Yusuf Bey ve hastane doktorlarına: “Hastanenizde gördüğüm düzen ve nezaketten 

dolayı en derin hislerimi takdim eder ve teşekkür ederim.” sözleriyle hastane 

                                                           
302 Kızılay ArĢivi, 599/175. 
 Gelibolu Hilal-i Ahmer Hastanesi bizzat hastanenin adı olup Gelibolu‟da Hilal-i Ahmer bünyesinde kurulan 

hastaneler ile aynı anlama gelmemektedir. 
303 Murat ve Gül Uluğtekin; a. g. e., s. 20; Gelibolu Hilal-i Ahmer Hastanesi kadrosu için bkz. Cemal Sezer; 

“Çanakkale Cephesinde Gelibolu-ġarköy-Tekirdağ (Tekfurdağı) Hilâl-i Ahmer Hastanesinin Faaliyetleri”, 

Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 7, S. 13, Nisan 2015, s. 55; Sönmez; 

a. g. m., s. 177.  
304 2 Mayıs 1915 tarihinde Ġtilaf kuvvetlerine ait muharebe gemisi Gelibolu‟yu bombalamıĢ, pek çok yerde 

yangın çıkmıĢtır. Burada bulunan erzak ve cephane depoları AkbaĢ, Nara ve Lapseki‟ye taĢınmıĢtır. 

Hastaneler de bu bombardımandan nasibini almıĢ, 500 yataklı Gelibolu Hastanesi, taĢınabilecek durumda 

olan yaralı ve hastalarını Tekirdağ‟a sevk etmek zorunda kalmıĢtır.;Çanakkale Cephesi V. Cilt, II. Kitap; s. 

105. 
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çalıĢanlarına memnuniyetini dile getirmiĢtir. Bunun yanında yaralı Osmanlı 

askerlerine tütün, çikolata ve portakal hediye etmiĢtir
305

.Liman von Sanders 

PaĢa,ilerleyen dönemlerde de Gelibolu‟daki hastaneleri denetleme iĢlemine devam 

etmiĢ, 18 Eylül 1915 tarihlibir baĢka ziyaretindeise burada bulanan 5. Ordu 

askerleri için 9.000 adet gömlek hediye edilmesi talimatını vermiĢtir
306

. 

Gelibolu Hilal-i Ahmer Hastanesi, Ġtilaf kuvvetlerinin yoğun 

bombardımanları sebebiyle uzun soluklu bir varlık gösterememiĢ, üç haftalık bir 

faaliyet süresi neticesinde 8 Mayıs 1915 tarihinde sağlık malzemeleri ile birlikte 

Doktor Talha Yusuf Bey baĢkanlığında ġarköy‟e taĢınmak mecburiyetinde 

kalmıĢtır
307

. ġarköy‟e taĢınan Hilal-i Ahmer Hastanesi buradaki sıhhi 

hazırlıklarını ivedi bir Ģekilde tamamlayarak hasta ve yaralı tedavi iĢlemlerine 

devam etmiĢtir
308

. Doktor Talha Yusuf Bey, 14 Mayıs 1915 tarihinde Ġstanbul 

Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟ne çektiği bir telgrafla hastane için gerekli olan 

sağlık malzemeleri ile bir miktar para gönderilmesini talep etmiĢ, yeni kurulan 

hastanede 105 yaralı olduğunun bilgisini de ilave etmiĢtir
309

. ġarköy Hilal-i 

Ahmer Hastanesi‟nin kurulduğu tarih göz önünde bulundurulduğunda, kara 

savaĢlarının en Ģiddetli zamanları olması bakımından yoğun bir yaralı kafilesiyle 

karĢı karĢıya kalınmıĢtır. Ayrıca yiyecek içecek temin etmede yaĢanan güçlükler, 

bit salgını, hastaların nakli konusundaki zorluklar ve güvenlik sıkıntılarının da 

eklenmesi üzerine hastanenin Tekirdağ‟a taĢınmasına karar verilmiĢtir
310

.  

Doktor Talha Yusuf Bey ve ekibi, 5 Ağustos 1915 tarihinde Gülnihal 

Vapuru ile birlikte Tekirdağ‟a ulaĢmalarının ardından zaman kaybetmeden sağlık 

faaliyetlerine baĢlamıĢ, ilk olarak hasta ve yaralı askerlerin tedavisi için ihtiyaç 

duyulan ilaç temini konusunda mevcut eksikliği gidermek için çeĢitli giriĢimlerde 

bulunmuĢlardır. Bu sebeple Doktor Talha Yusuf Bey, eczacı Solon Efendi‟yi 

Ġstanbul‟a göndererek istenilen ecza malzemelerinin temin edilmesi konusunda 

                                                           
305 Kızılay ArĢivi, 193/315; Sezer; “Çanakkale Cephesi”, s. 55-56. 
306 Kızılay ArĢivi, 12/240. 
307Sezer; “Çanakkale Cephesi”, s. 56. 
308 ġarköy Hilal-i Ahmer Hastanesi‟nde hasta ve yaralı askerlerin tedavi görecekleri mekanlar 7, ek hizmet 

yerleri 5 bina olarak düzenlenmiĢ, sağlık faaliyetleri toplamda 12 binada yürütülmüĢtür. Söz konusu 

mekanların yeri, iĢlev ve kapasiteleri için bkz. Sezer; “Çanakkale Cephesi”, s. 56-57. 
309Sezer; “Çanakkale Cephesi”, s. 57-58; Sönmez; a. g. m., s. 178. 
310Esenkaya; a. g. m., s. 56; Sezer; “Çanakkale Cephesi”, s. 58-61; Sönmez; a. g. m., s. 179. 
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Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟nden talepte bulunmuĢtur. Söz konusu ilaç eksikliği 

dıĢında havaların soğumasına paralel olarak gereksinim duyulan ısınma 

problemine de çare bulmuĢ, bölge esnaflarından Balıkçıyan‟dan soba boruları 

temin ederek mevcut sıkıntıyı ortadan kaldırmıĢtır
311

. 

Gelibolu, ġarköy ve Tekirdağ Hilal-i Ahmer Hastanesi kurulduğu 19 Nisan 

1915 tarihinden Aralık 1915 tarihine kadar geçen süre zarfında yaklaĢık 1.000 

hasta ve yaralıyı tedavi etmiĢ, bunlardan takriben 600‟ünü Ġstanbul‟a sevk 

etmiĢtir
312

. Söz konusu hastanenin faaliyet gösterdiği 8 aylık zaman dilimi 

içerisinde yararlı çalıĢmaları olmuĢ, sağlık hizmetlerini sona erdirdikten sonra da 

elinde bulunan yiyecek-içecek, sıhhi alet ve edevatları Hilal-i Ahmer Genel 

Merkez ambarına teslim etmiĢtir
313

. 

 

1.4.3. Anafartalar Gurubu Sağlık Faaliyetleri 

Çanakkale SavaĢları içerisinde en yoğun çarpıĢmaların yaĢandığı mevkiler 

Arıburnu, Conkbayırı ve Kocaçimen Tepe bölgeleri olmuĢtur. 25 Nisan 1915 

günü baĢlayan kara savaĢlarında, Ġtilaf kuvvetlerinin ilk çıkarma harekatını 

yapacakları nokta Seddülbahir, ikinci nokta ise Anzak kuvvetlerinin çıkarma 

yapacakları Kabatepe merkezli Conkbayırı, Kocaçimen Tepe ve Arıburnu 

mevkilerinin olması planlanmıĢtır. Dolayısıyla kara savaĢlarının baĢladığı 

tarihten, özellikle Ağustos 1915 tarihinden, bölgenin boĢaltılmaya baĢlandığı 

Ocak 1916 tarihine kadar, muhtelif tarihlerde pek çok taarruz harekatı yaĢanmıĢ, 

neticede karĢılıklı büyük kayıplar verilmiĢtir. Burada bulunan sağlık faaliyetleri 

de diğer bölgelerde olduğu gibi zor Ģartlar altında yapılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Bölgedeki sağlık hizmetleri daha çok 5. Ordu‟ya bağlı sıhhi hizmetler 

tarafından yürütülmüĢ, Hilal-i Ahmer Cemiyeti de koordine ve yardımcı 

hizmetleri üstlenmiĢtir. Sıhhi hizmet bölükleri, sıhhi yardımların yürütülmesinde 

hemen hemen Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile aynı sistemde çalıĢmıĢ, eksikliklerin 

giderilmesi ve taleplerin karĢılanması konularında da aynı yolu izlemiĢtir. 

 

                                                           
311 Sönmez; a. g. m., s. 179. 
312OHAM, No: 4, 15 Aralık 1921, s. 92; Murat ve Gül Uluğtekin; a. g. e., s. 20. 
313 Sezer; “Çanakkale Cephesi”, s. 63. 
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1.4.3.1. Anafartalar Gurubu‟nda Yaralı, Hasta ve Ölüler Ġçin Kısa Süreli AteĢkes 

Taarruz ve çarpıĢmaların hat safhada olduğu 25 Nisan 1915 tarihinden 

sonraki süreç, salgın hastalıkların yayılmaya baĢladığı, vefat edenlerin definlerine 

fırsat kalmadan yeni çarpıĢmaların yaĢandığı bu dönem, büyük sıkıntıları da 

beraberinde getirmiĢtir. Öyle ki havaların ısınması ile birlikte vefat edenlerin pek 

çoğu, bulundukları yerlerde günlerce kalmıĢ, sıcakla birlikte vücutları ĢiĢmiĢtir. 

Salgın hastalıklara davetiye niteliğinde olan bu manzara, çoğu zaman 

savaĢmaktan daha önemli bir konu haline gelmiĢtir. Bu durumun kötü etkilerini 

ortadan kaldırmak adına kısa süreli anlaĢmalarla her iki taraf, aralık sahadaki 

yaralı ve ölülerini toplamaya giriĢmiĢlerdir. Söz konusu iĢlem Hilal Ahmer ve 

Salib-i Ahmer aracılığıyla yürütülmüĢtür
314

. Bu duruma örnek teĢkil etmesi 

bakımından Esat PaĢa‟nın 7 Mayıs 1915 tarihinde yaĢadığı Ģu olaya değinmek 

faydalı olacaktır: 

“Öğleden sonra saat 4 sıralarında İngiliz Kızılhaç bayrağının siperlerde 

dalgalandığını gördüm. Ordu komutanıma telefonla bildirdim. „Tarafınızdan da 

bir Kızılay bayrağı çıkartılsın ve ikisinin hatlarımızın ortasında birleşmelerine 

izin verin ve ne istediklerini sorun!‟ cevabını aldım. Önce Kızılhaç bayrağını 

taşıyan, karaya çıkan İngiliz kuvvetleri komutanının yaveri bize doğru ilerlemeye 

başladı. Kızılay bayrağını tutan bir Türk teğmeni de ona karşı yürüdü. Her ikisi 

tam siperlerin ortasında birleşti. Bu sırada her iki taraf da ateşi kesmişti
315

.” 

Osmanlı ve Ġngiliz subaylarının karĢılıklı anlaĢmaları üzerine kısa süreli 

bir mütareke yapılması uygun görülmüĢ, söz konusu mütarekenin detaylarını 

netleĢtirmek için Ġngiliz subayının 8 Mayıs günü Kabatepe‟de görüĢme talebi 

Osmanlı Devleti tarafından da kabul edilmiĢtir. Esat PaĢa, ölülerin defni, 

yaralıların nakli için Ġngilizlerle görüĢmek üzere Almanca ve Fransızcayı çok iyi 

bilen Ohrili Kemal Bey‟i seçmiĢ, bundan sonra görüĢmeler baĢlamıĢtır
316

.  

8 Mayıs 1915 tarihinde Kemal Bey, Kabatepe‟de saat 10.00‟da Ġngiliz 

subayı ile buluĢmuĢ, Ġngiliz subayının kendisine karargahlarına kadar gitmeleri 

gerektiğini söylemesi üzerine Kemal Bey bunu kabul etmiĢtir. Bu teklif 

                                                           
314Çanakkale Cephesi V. Cilt, II. Kitap; s. 234. 
315Esat Paşanın Çanakkale Anıları, Baha Matbaası, Ġstanbul 1975, s. 101. 
316Esat Paşanın Çanakkale Anıları, s. 102. 
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neticesinde Osmanlı Devleti tarafından herhangi bir teklif gelmemesine rağmen 

Ġngilizler tarafından bir Ġngiliz kurmay subayı rehine olarak bırakılmıĢtır. Gözleri 

bağlanan Kemal Bey, uzun bir müddet yürüdükten sonra Ġngiliz komutanının 

bulunduğu karargaha getirilmiĢ, burada gözleri açılmıĢtır. Gelmelerini bekleyen 

Ġngiliz Kuvvetleri Komutanı General W. Birdwood tarafından büyük bir nezaketle 

karĢılanan Kemal Bey, Ġngiliz subayı ile beraber derhal ölülerin gömülmesi için 

bir anlaĢma hazırlamıĢlardır
317

. Söz konusu görüĢmenin yapılması, Ġngilizleri daha 

fazla ilgilendirmekteydi. Çünkü Gelibolu‟da kuzeyden esen rüzgar, ölülerin 

kokularını onlara doğru sürüklediğinden dayanılmaz bir manzara ortaya 

çıkarmaktaydı
318

. Kemal Bey ve Ġngiliz subayının anlaĢma metnini yazdıkları 

esnada General Birdwood da Esat PaĢa‟ya göndereceği Fransızca mektubu 

hazırlamıĢtı. Kemal Bey hazırladıkları anlaĢma ve General Birdwood‟un 

mektubuyla aynı günün akĢamı karargahına dönmüĢ, onun dönüĢünden sonra 

Osmanlı Devleti‟ne bırakılan rehine Ġngilizlere teslim edilmiĢtir
319

.    

General Birdwood‟un yazığı Fransızca mektupta: 

“Ekselans! Bugün için iki siper arasında bulunan ölüleri gömmek üzere 

bir silah bırakışması yapılması hususunda anlaşma için kurmay binbaşı Kemal 

Bey‟i delege olarak göndermek lutfunda bulunduğunuzdan dolayı teşekkürlerimizi 

sunarım. 

İtilaf orduları başkomutanı general Sir Hamilton‟a da sunulmuş olan 

andlaşma, size de arzedilmiştir. 

İki taraf arasında kararlaştırılmış olan Kabatepe‟nin kuzeyindeki kıyıda 

bulunan bir noktada yarınki cumartesi öğle zamanı binbaşı Kemal Bey‟i 

karşılamak üzere oraya gidecek olan delege ile buluşmasını size teklif ediyoruz. 

İki taraf arasında delegeler ayrıntılı ve uzlaştırılabilecek olan hususlarda 

sizin de kabul buyurmanızla yapılma imkanına girecektir
320

.” denilmiĢtir. 

Delegelerin hazırlamıĢ olduğu mütareke Fransızca olarak iki kopya 

yapılmıĢ, 21-22 Mayıs 1915 tarihinde kendisine imza yetkisi verilen Kemal Bey, 

                                                           
317Esat Paşanın Çanakkale Anıları, s.102. 
318

Fahrettin Altay; 10 Yıl Savaş ve Sonrası 1912-1922, Ġnsel Yayınları, Ġstanbul 1970, s. 104-105. 
319Esat Paşanın Çanakkale Anıları, s.103 
320Esat Paşanın Çanakkale Anıları, s.103. 
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Esat PaĢa‟nın talimatı üzerine saat 10.00‟da Kabatepe‟ye gönderilmiĢtir. Yine 

gözleri bağlanan Kemal Bey, General Birdwood‟un Ordu komutanı veya imzaya 

yetkili yüksek rütbeli bir kurmay subay tarafından mütarekenin imzalanması 

gerektiği düĢüncesi üzerine geri gönderilmiĢtir
321

. 

Liman PaĢa‟nın imza yetkisini vermesi konusunda 22 Mayıs 1915 

tarihinde Ġngiliz Çanakkale Ordusu BaĢkomutanlığı‟na yazmıĢ olduğu bir yazı 

aĢağıdaki gibidir: 

“İngiliz Çanakkale Ordusu Başkumandanlığı‟na 

      Beşinci Osmanlı Ordusu 

      Karargâhı 22 Mayıs 1915 

Ekselans, tarafeyn muhasemeyn ölülerini defnetmek hakkında teklifata 

ancak hissiyatı insaniyetpervarane ve yaralılarına yardım eylemek için bu bir 

mütareke akdimize tevfikan muvaffakatı tammede bulunduğumu işaretle kesbi 

şeref eylerim. Kaymakam FAHREDDİN beyi benim NAMIMA olarak vazı imzaya 

memur eyledim. 

     Beşinci Osmanlı Ordusu Komutanı 

      Lyman

 Von Sanders

322
” 

23 Mayıs günü Kurmay Yarbay Fahrettin Bey, Ordu komutanı adına 

anlaĢmayı imzalamak üzere bir tercüman, bir subay ve iki er ile birlikte 

Kabatepe‟ye gitmiĢ, Ġngiliz Kurmay Yarbay Siskkin ile burada buluĢmuĢlardır. 

Yarbay Siskkin‟in ilk sözü Ģu olmuĢtur: 

“Biz dört kişiyiz, siz beş kişi gelmişsiniz…”
323

 

24 Mayıs 1915 tarihinde her iki taraftan görevli kurmay subayla doktor ve 

100‟er teskereci er ölüleri toplama iĢlemine baĢlamıĢlardır. Esat PaĢa anılarında 

bu manzarayı Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir: 

“Avustralyalılar siperlerden ayağa kalkarak ve anlaşma dışında bir 

harekette bulunmayarak yalnız bize boylarını gösteriyorlardı. Bizim erlerimiz 

aldıkları emre uyarak siperlerde saklı kaldılar. Ben, gözetleme yerinden dürbünle 

                                                           
321Esat Paşanın Çanakkale Anıları, s.104. 
 Doğru yazılıĢı “Liman Von Sanders” olmasına rağmen kitaptan alıntı yapıldığı için olduğu gibi aktarılmıĢtır.  
322 Altay; a. g. e., s. 100 
323 Altay; a. g. e., s. 99. 
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olayları izliyordum. Her şey anlaşmadaki gibi sürmekteydi. Her iki siperlerin 

arasında ne tuhaftır ki Avustralyalı erlerle bizimkiler işaretlerle dostça 

görüşmeler yapıyorlardı. Avustralyalılar savaş yadigarı olmak üzere elbise 

düğmesi alıyorlar, bunun karşılığında da çikolata veriyorlardı. Akşama doğru 

yaralı ve ölü taşıma ve gömme işleri bitince her iki taraf atışa devam etti. Bu 

sırada 2981 şehit gömmüş, 2688‟i sağlam, 1493‟ü eksik tüfek toplamıştık
324

.” 

Ģeklinde ifade etmiĢtir. 

1.4.3.2.Anafartalar Gurubu‟nda BulaĢıcı Hastalıklarla Mücadele 

Çanakkale SavaĢları esnasında çarpıĢmaların yoğun olarak yaĢandığı 1915 

yılı Ağustos ayı hastalık, yaralanma ve vefat hadiselerinin de fazla olduğu bir 

dönem olmuĢtur. Bu durum, salgın hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması 

konusunda önemli bir dezavantaj niteliği taĢımıĢtır. Söz konusu bulaĢıcı 

hastalıkların yayılmasının önüne geçilebilmesi için Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve 5. 

Ordu‟ya bağlı Sıhhi Hizmetlerin destekleriyle çözüm formülleri aranmaya 

baĢlanmıĢtır. Anafartalar Gurubu Sıhhiye Reisi‟nin emriyle Hilmi Bey‟in, 5. Ordu 

Sıhhiye BaĢkanlığı‟na yazmıĢ olduğu 19 Ağustos 1915 tarihli yazı, Anafartalar 

Gurubu‟ndaki bulaĢıcı hastalıklarla ilgili olması bakımından önemlidir. Söz 

konusu belgeye göre; 76. Alay 1. Tabur 1. Bölük 7. Sıhhiyeden Hacı DerviĢ oğlu 

Halit (NevĢehir) ile 76. Alay 3. Tabur 9. Bölük Sıhhiye Neferi Ġbrahim oğlu 

Mehmet (Keles)‟in de içinde bulunduğu 76. Alay‟a humma-i racia

 hastalığı 

bulaĢmıĢ olması dolayısıyla buraya bir sağlık personeli gönderildiği beyan 

edilmiĢtir. Adı geçen alayın bu hastalıktan kurtarılması için gerekli olan tüm 

çabanın sarf edildiği, hastalığı ileri düzeyde olanların ise hastanelere sevk edildiği 

ifade edilmiĢtir
325

. 

BulaĢıcı hastalıkların zararları her geçen gün daha da artmıĢ, mevcut 

imkanları kısıtlı olan ordunun durumu daha da zorlaĢmıĢtı
326

. BulaĢıcı 

hastalıkların yanında lekeli humma (tifüs), tüberküloz, zatüre gibi hastalıklara da 

                                                           
324Esat Paşanın Çanakkale Anıları, s.105. 
 Humma-i Racia: Tifüse (lekeli humma) benzer bir ateĢli hastalık. 

Bkz.http://tobbetuhastanesi.com.tr/bulletin/29-birinci-dunya-savasi-anilarinda-hastaliklar-ve-tedavileri 

(05.12.2016) 
325 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4580, Dos. 5, Fih. 1. 
326 BulaĢıcı hastalıklara yakalanan askerler ve künyeleri için bkz, ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4580, Dos. 5, Fih. 

6-1; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4580, Dos. 5, Fih. 11. 

http://tobbetuhastanesi.com.tr/bulletin/29-birinci-dunya-savasi-anilarinda-hastaliklar-ve-tedavileri
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rastlanılmıĢ, bit salgınına karĢı da ayrıca önlemler alınmaya çalıĢılmıĢtı
327

. Bütün 

bunların yanında askerlerin tedavi ve barınma ortamlarının pek de sağlıklı 

olmayıĢı söz konusu hastalıkların yayılmasını daha da kolaylaĢtırmıĢtı. Yeterli 

sayıda ranza olmaması sebebiyle bazı askerlerin yerde yatmak mecburiyetinde 

kaldıkları gibi zaman zaman üzerlerine örtecek bir örtü dahi bulmakta sıkıntı 

yaĢadıkları görülmüĢtü. Öte yandan Osmanlı Devleti‟nin ilaç endüstrisi de yok 

denecek kadar azdı. Bütün bu imkansızlıkların yanı sıra Osmanlı ordusu, ilaç 

sıkıntısı yaĢamakla birlikte ilaçların çoğunu dıĢ ülkelerden tedarik etmek 

mecburiyetindeydi. Öyle ki daha savaĢın baĢlangıcında iyot sıkıntısının baĢ 

göstermesi sebebiyle tentürdiyot kullanımının titizlikle yapılması emredilmiĢti
328

. 

Çanakkale SavaĢı esnasında Anafartalar Bölgesi‟nde yukarıda bahsi geçen 

sebeplerden dolayı bulaĢıcı hastalıkların önüne geçilmek için askerlerin 

aĢılanması kararı alınmıĢ, bunun için de sıhhiye bölüklerine gönderilmek üzere aĢı 

sipariĢleri verilmiĢti. Anafartalar Gurubu BaĢhekimi‟nin 5. Ordu Sıhhiye 

BaĢkanlığı‟na yazmıĢ olduğu bir belgede sıhhiye bölüklerine gelen aĢıların gayet 

cüzi miktarda olduğu, bu sebeple diğer hastanelere dağıtılamadığı, 300 kilo 

dizanteri aĢısına ihtiyaç olunduğu halde Ģimdiye kadar gelen aĢıların 10 kilo kadar 

olduğu bildirilmiĢtir
329

. Söz konusu bulaĢıcı hastalıkların, sıhhi alandaki 

çalıĢmalarla engellenmeye çalıĢılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin istenilen 

sonucu vermemesinin en önemli faktörü de hiç Ģüphesiz temiz suyun eksikliğidir.  

Çünkü temizlik ve hijyenin sağlanması su ile mümkün olacağından dolayı suyun 

yetersizliği veya yokluğu genel olarak tüm sağlık problemlerini arttırmıĢ, salgın 

hastalıkların yayılmasına da yol açmıĢtır. Bu sebepledir ki 4. Tümen BaĢhekimi 

Yarbay Tahir, Anafartalar Gurubu BaĢhekimliği‟ne gönderdiği 25 Ağustos 1915 

tarihli bir yazıda, Hafif Yaralı Hastanesi‟nde 21 neferin tedavi gördüğü bilgisini 

verdikten sonra kuyular için 3 adet tulumba ihtiyacının olduğunu belirterek temin 

edilmesini istemiĢtir
330

.  

                                                           
327 Esenkaya ve Koç; a. g. m., s. 28. 
328Esenkaya ve Koç; a. g. m., s. 29; Çanakkale Cephesi, V. Cilt, I. Kitap; s. 245;  
329 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4581, Dos. 8, Fih. 1-31. 
330 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4582, Dos. 10, Fih. 7-2. 
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1.4.3.3. Anafartalar Gurubu‟nda Eczacı, Hasta Nakil Araçları ve Sağlık 

Malzemelerinin Yetersizliği 

Çanakkale SavaĢı boyunca hasta ve yaralı askerlerin tedavisi için gerekli 

olan önemli faktörlerden birisi de eczacılardır. Ġlaç, sıhhi alet, edevat ve tıbbi 

malzemelerin eksikliği, muayene konusunda sıkıntı yarattığı gibi eczacı eksikliği 

de sağlık alanındaki sorunlardan bir diğeri olmuĢtur. 26 Ağustos 1915 tarihinde 

ġimal Gurubu BaĢhekimi Yarbay Tevfik‟in Anafartalar Gurubu BaĢhekimliği‟ne 

yazdığı belge, konuyla ilgili olması bakımından önemlidir. Söz konusu belgeye 

göre, Emraz-ı Adiye Hastanesi‟nde bulunan hastaların 1.300 kadar olması 

sebebiyle eczacıya ihtiyaç duyulduğunu, 34 ve 35. Alaylarda eczacı bulunduğu 

öğrenilmiĢ olduğundan bunların Emraz-ı Adiye Hastanesi‟ne gönderilmeleri 

gerektiği rica olunmuĢtur
331

.  

Anafartalar Bölgesi‟nde diğer bölgelerde olduğu gibi sağlık malzemeleri 

konusunda çeĢitli yardımlara ihtiyaç duyulmuĢ, eksik malzemelerin giderilmesi 

için civar bölgelerdeki hastanelerden takviye taleplerinde bulunulmuĢtur. 1915 

Ağustos ayının yoğun çarpıĢmalarla geçmesi dolayısıyla BinbaĢı Hamdi Bey, 19 

Ağustos 1915 tarihinde Anafartalar BaĢhekimliği‟ne yazmıĢ olduğu bir yazıda, 

yaralıların hastaneye taĢınması için mevcut arabaların dıĢında ek araçların 

gönderilmesi gerektiğini dile getirmiĢtir
332

. Aynı tarihlerde benzer bir sıkıntının 

daha ortaya çıktığı görülmektedir. 9 Ağustos 1915 günü Ġtilaf kuvvetlerinin, 

Kireçtepe‟yi ele geçirmelerinin hemen ardından Anzakların 21 Ağustos‟ta 

Anafartalar bölgesinden Kocaçimen Tepe-Conkbayırı bölgesini ele geçirmek için 

taarruzda bulunmaları yaralanma ve vefat olaylarında artıĢ meydana getirmiĢti. 

                                                           
331 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4582, Dos. 10, Fih. 6-6; Bir Emraz-ı Adiye Hastanesi Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır: 

“Hastane uzaktan, Hilal-i Ahmer bayrağı altında yüksekçe bir tepenin engine düz ve geniĢ bir sahaya sığınmıĢ 

4-5 bayrak ile birkaç çadırdan ibaret görünüyor. Hastanenin her Ģeyden evvel dikkati çeken sakinliğidir.  

Çadırlardan bir diğerine giden yollar büyük bir itina ile süpürülmüĢ, kıyıda köĢede bir çöp bile bırakılmamıĢ 

ve meydanda hiç kimse yoktu. Herkes vazife baĢında, yalnız nadiren beyaz gömlekli hastabakıcıların bir 

çadırdan diğerine girdikleri görülüyor. KoğuĢların diğer hastanelerden tek farkı duvarların ve tavanın bezden 

yapımlı olmasıdır. Her koğuĢta en az 20 yatak ile her yatağın baĢında sigara tablası, tükürük hokkası, bardak, 

sürahi gibi malzemeleri koymaya yarayan beyaz tahtadan yapılmıĢ küçük bir masa, orta yerde yüksek bir 

direğe bağlanmıĢ lamba, hastaların emrine amade bir hastabakıcı ile hademe vardır.”Tanin, 2 Temmuz 1915, 

nr. 2348, s. 3. 
332 Bugün gelen 15 Japon arabası ile Sıhhiye Bölüğü arabalarının hasta ve yaralı nakillerini temine yeterli 

olmadığı bildirilmiĢtir. Yaralı ve hasta nakilleri için 15 kadar daha nakil arabasının gönderilmesi gerektiği 

konusunun ilgili makamlara emir verilmesi rica edilmiĢtir.;ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4582, Dos. 10, Fih. 10. 
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Yaralıların hastanelere taĢınması için gerekli olan araba temini konusu sıkıntı 

yaratmıĢ, cephenin bu amaçla kullanabileceği sadece bir arabasının olması, 

yaralıların durumunu daha da güçleĢtirmiĢti
333

. Sıhhiye bölüklerindeki 

eksikliklerin giderilmesi ve malzemelerin birlikte kullanılabilmesi için de zaman 

zaman iki Sıhhiye Bölüğü‟nün birlikte çalıĢması uygun görülmüĢtür. Anafartalar 

Gurubu BaĢhekimi, 5. Tümen BaĢhekimliği‟ne göndermiĢ olduğu 16 Ağustos 

1915 tarihli bir belgede, 4. Tümen Sıhhiye Bölüğü ile 11. Tümen Sıhhiye 

Bölüğü‟nün Ģimdilik birlikte çalıĢacaklarını, 11. Sıhhiye Bölüğü BaĢhekimi‟ne 4. 

Sıhhiye Bölüğü‟nün bulunduğu yere nakledilmeleri gerektiğini içeren bir yazı 

yazmıĢtır. Her iki bölüğün de birbirlerinin nakliye araçlarından ve 

malzemelerinden istifade edebileceklerini de dile getirmiĢtir
334

. 

Yaralıların fazlalığı ve yoğunluğu sebebiyle hasta nakil araçları da yetersiz 

gelmeye baĢlamıĢtır. Bu sebeple 2. Kolordu Komutan Vekili tarafından 1 Ekim 

1915 tarihinde Anafartalar Gurubu Komutanlığı‟na yazılan belge, hasta nakil 

araçlarının yetersizliği konusunun anlaĢılması bakımından aydınlatıcı niteliktedir. 

Buna göre; 5. Tümen cephesinin seyyar hastanelerine hasta ve yaralı sevkiyatında 

kullanılan 11. Sıhhiye Bölüğü‟ne ait sevkiyat arabasının yetersiz gelmeye 

baĢladığı, bununla birlikte 5. Tümen‟in hasta toplama ve araba bekleme yeri ile 

büyük sargı ve revir noktaları arasındaki yolun uzun ve dik meyilli olmasından 

dolayı ağır olan 11. Sıhhiye Bölüğü‟ne ait araç, pek bir iĢlev görememektedir. Adı 

geçen Sıhhiye Bölüğü‟nde hafif arabalar da bulunmadığından dolayı oldukça zor 

bir durumla karĢı karĢıya kalınmıĢtır. Bu sebeple 5. Tümen‟in ġimal 

Gurubu‟ndaki 11. Tümen emrinde bulunan 5. Sıhhiye Bölüğü arabalarıyla 11. 

Sıhhiye Bölüğü‟nün arabalarının değiĢtirilmesine izin verilmesi istenmiĢtir
335

. 

Anafartalar Muharebeleri esnasında Hilal-i Ahmer‟in yardımcı olduğu 

hastanelerin yaĢamıĢ olduğu sıkıntılardan bir diğeri de sağlık malzemelerinin 

eksikliğidir. Yaralı ve hasta asker sayısının oldukça fazla, sağlık malzemeleri 

stoğunun ise hızla tükenmekte olması sebebiyle tedavilerin aksamaması 

                                                           
333 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4582, Dos. 10, Fih. 1-3. 
334 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4582, Dos. 10, Fih. 1-4. 
335 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4581, Dos. 8, Fih. 1-136. 
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konusunda gerekli olan tüm yollara baĢvurulmuĢtur. Anafartalar Gurubu 

Komutanı Mustafa Kemal‟in 5. Ordu‟ya iletmiĢ olduğu bir yazıda, hastane 

malzemelerinin eksikliği ve nelere acilen ihtiyaç duyulduğu hakkındaki talepleri, 

durumun vahametini ortaya koymaktadır. Buna göre, 1915 senesinin sonuna kadar 

hastaneye gönderilen sıhhi malzemelerin ve ilaçların sadece 1 aylık ihtiyacı temin 

edebilecek kadar kaldığı, sülfato maddesinin yerine deniz suyu, zeytin yaprağı ve 

meĢe kabuğundan yararlanıldığını ifade etmiĢtir. Mustafa Kemal yazısına ilave 

olarak, pansuman malzemelerinin de oldukça azaldığını, askerlerin yanlarında 

bulundurmaları gereken harp pansuman paketlerinin dahi tükenmekte olduğunu 

belirterek sıhhiye deposunda sadece 9.000 paket pansuman paketi kaldığı, acilen 

gerekli olan 80.000 harp paketi ile 100 kilo ispirto, 2.000 metre gazlı bez ve 

mühim ilaçlardan yeterli miktarda gönderilmesi emrinin verilmesini rica 

etmiĢtir
336

.  

Anafartalar Gurubu‟ndaki sağlık faaliyetleri, 5. Ordu‟ya bağlı sıhhi 

hizmetler tarafından yürütülmüĢtür. Ancak amaç ve iĢleyiĢ özellikleri göz önünde 

bulundurulduğunda Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nden farklı bir yapısının olmadığı 

gözlemlenmiĢ, Hilal-i Ahmer Cemiyeti elindeki imkanlar ölçüsünde söz konusu 

hizmetlere yardımcı olmaya çalıĢmıĢtır. Burada da yine hasta ve yaralı Osmanlı 

askerlerinin tedavi edilmesinin yanında, bulaĢıcı hastalıklara karĢı da önemli 

mücadeleler verilmiĢtir. Taarruzların kısa kısa aralıklarla ve oldukça yoğun bir 

Ģekilde yaĢanması, yaralı ve vefat durumlarını bir hayli fazlalaĢtırmıĢtır. Vefat 

edenlerin definlerine fırsat kalmadan yeni çarpıĢmaların meydana gelmesi, 

sıcaklığın da etkisiyle büyük sıkıntılara sebep olmuĢtur. ÇatıĢma alanlarında 

mevziler arasında kalan ölüler ĢiĢmeye baĢlamıĢ, sinekler bu mevkilerde çoğalmıĢ 

dolayısıyla hastalıkların yayılması kolaylaĢmıĢtır. Buna engel olmak amacıyla 

koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilerek yeterli sayıda aĢı sipariĢ edilmeye 

gayret edilmiĢ ve askerler aĢılanmıĢtır. Söz konusu durumun olumsuz sonuçlarını 

ortadan kaldırmak için çeĢitli aralıklarla karĢılıklı anlaĢmalar yapılmıĢ, her iki 

                                                           
336 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4580, Dos. 5, Fih. 12. 
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taraf kendi askerlerini toplama iĢlemini Hilal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer vasıtası 

ile gerçekleĢmiĢtir. 

1.5. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN LAPSEKĠ‟DEKĠ FAALĠYETLERĠ 

Çanakkale SavaĢları sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin önemli 

faaliyetlerinin olduğu bir diğer alan Lapseki bölgesi olmuĢtur. Lapseki‟nin 

Gelibolu‟nun hemen karĢısında olması, Anadolu yakasında bulunması, 

Gelibolu‟ya göre daha güvende bulunması vesair sebeplerden dolayı tedavi 

hizmetlerinin merkezi haline gelmiĢtir. Özellikle Ġstanbul ile olan bağlantıların 

AkbaĢ Limanı ve Lapseki iskelelerinden sağlanması bakımından adı geçen 

bölgenin ayrı bir yeri vardır. 

 

1.5.1. Lapseki’deki Hilal-i Ahmer Hastanelerinin Bombalanması 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne ait olan sağlık yerleĢim yerlerinin saldırıdan 

uzak tutulması gerektiği uluslararası savaĢ hukuku esaslarından olmasına rağmen 

Ġtilaf kuvvetleri, bu hususa dikkat etmemiĢler söz konusu ihlallerini Lapseki‟de de 

devam ettirmiĢlerdir. Ġhlallerle ilgili olarak 17 Haziran 1915 tarihli bir belgede 

Lapseki‟deki durum, Ġstanbul Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟ne Ģu Ģekilde 

aktarılmıĢtır: “Dün sabah saat 10.00 sıralarında İtilaf Devletleri‟ne ait bir 

tayyare hiçbir şekilde askeri müessese olmayan, sadece hasta ve yaralı 

hastanelerinin bulunduğu Lapseki sahilindeki hastanelere bir bomba atmış, 

bombardıman neticesinde 2 kız ve 1 kadın yaralanmış, bir genç sivil de hayatını 

kaybetmiştir. Bunun yanı sıra hastaneler ve civardaki evler de tahrip 

olmuştur.”
337

 

 

1.5.2. Lapseki’deki Hasta ve Yaralı Askerlere İaşe ve Sağlık Malzemesi 

Temini 

Lapseki iskelesine gelen ya da Ġstanbul‟a sevki gerçekleĢtirilecek olan 

hasta ve yaralı Osmanlı askerleri, buradaki gemi ve vapurlar içerisinde de tedavi 

edilmekte, askerlerin istekleri yine buradan da temin edilmeye çalıĢılmaktadır. 

                                                           
337 Kızılay ArĢivi, 270/52. 
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Çanakkale Hilal-i Ahmer Reisi Doktor Ġsmail Bey, Ġstanbul Hilal-i Ahmer Genel 

Merkezi‟ne gönderdiği 21 Temmuz 1915 tarihli bir yazıda, Lapseki‟ye gelen 

yaralı Osmanlı askerlerinin her daim tütün talep ettiklerini ancak, ellerinde 

bulunan mevcut tütünün az kaldığından bahisle 5.000 paket, 10 veya 20 paralık 

tütün ile sigara kağıdının Lapseki‟ye gönderilmesini talep etmiĢtir
338

. Bunun yanı 

sıra Lapseki iskelesinde ve vapurların içinde yaralı ve gazi Osmanlı askerlerine 

yoğurt, ayran ve çay verildiği Genel Merkez‟e ayrıca bildirilmiĢtir
339

. 

Lapseki‟de bulunan 5. Menzil Sıhhiye Deposu, Ġstanbul Genel Merkez‟den 

gelen sıhhi malzemelerin burada toplanarak farklı yerlerde kurulacak sabit ve 

seyyar hastanelere dağıtımı vazifesini üstlenmiĢtir. 17 Eylül 1915 tarihinde 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne gönderilen bir belgede taksimi yapılacak 

eĢyaların listesi aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir: 

 

Malzeme Aded Malzeme Aded 

Ameliyat Gömleği 20 Kanaviçe

 minder 

kılıfı 

2.000 

Önlük 20 Kanaviçe yastık 

kılıfı 

2.000 

Pansuman aletleri 10 Battaniye 2.000 

Koruma kutusu 00 Hasta abası 2.000 

Ameliyathaneler 

için gaz sobası 

2 Don 4.000 

Koltuk değneği 50 Gömlek 4.000 

Fenerle birlikte 

lamba 

15 Entari 3.000 

Direkli fener 5 MuĢamba 100 metre 

Kırmızı fener 2 Çorba kasesi 1.000 

Takunya 500 Yastık kılıfı 200 

Yatak çarĢafı 200   

 

2.000 adet kanaviçe,ot minderlerin üzerlerine örtmek için keten çarĢaf 

veya kir götürür baĢka bir cins örtü ihtiyaç mahallerine sevk edilmiĢtir
340

. Hastane 

malzemelerinin yanında aĢı eksikliğinin de hissedilmesi üzerine 27 Ekim 1915 

                                                           
338 Hilal-i Ahmer Cemiyeti tütünün yanı sıra yaralı ve hasta askerlere ayran ve Ģerbet de dağıtmıĢtır.;Kızılay 

ArĢivi, 270/55. 
339 Kızılay ArĢivi, 270/58; Kızılay ArĢivi, 27/176. 
 Kanaviçe: El iĢleri için kullanılan seyrek dokunmuĢ keten bezi. 
340 Kızılay ArĢivi, 270/64. 



75 
 

tarihinde 30 kilo dizanteri, 17 kilo kolera, 20 kilo tifo aĢısı ve 20 adet dizanteri 

serumu Sahra Sıhhiye Dairesi‟nden Lapseki Menzil Sıhhiye Deposu‟na 

gönderilmiĢtir
341

. 

Lapseki‟deki Hilal-i Ahmer Cemiyeti hastanelerinin, bazı eksikliklerinden 

dolayı yenilenmesi gerektiği ihtiyacı hissedilmiĢtir. Bu sebeple Lapseki‟de 

bulunan 3 numaralı Harp Hastanesi, yoğunluk sebebiyle pek çok eksikliği bulunan 

Çardak‟daki 2 numaralı Hastane ve Bergos‟ta bulunan Hafif Yaralı Hastanesi‟nde, 

kıĢ mevsiminin yaklaĢması nedeniyle tamirat ve tadilat yapılması gerekmiĢtir. 

Düzenlemeleri yapılacak olan söz konusu hastanelerin ihtiyaçları Ģu Ģekilde 

belirlenmiĢtir: 

1) Hastane Ģekline dönüĢtürülecek olanbinaların kırık pencereleri için cam 

2.000 adet [35x45 cm] 

2) Yaz mevsiminde yalnız kaba bir kumaĢla yetinilen yataklar için en az 

600 yorgan ve nevresim 

3) Mümkün olduğu kadar sac soba yahut mangal “100 soba, 1.000 metre 

soba borusu, 500 mangal” 

4) KoğuĢlarda içecek suyu koymak için kullanılan tenekelere taktırılmak 

üzere 100 adet musluk ve yeterli miktarda lağım  

5) 20 kilo kalay ve kafi miktar niĢadır 

6) 1.000 adet nalın için tasmalık meĢin 

7)  Ameliyathaneler için 5 adet petrol sobası  

8) 2.000 çift çorap, 1.000 adet yatak çarĢafı ve yastık kılıfı 

9) 4 adet büyük kazan 

10) 500 adet tükürük hokkası 

11) 100 top Amerikan bezi 

12) 12 düzine makine makarası 

13) 50 adet lambalı fener, 10 adet kırmızı camlı fener 

14) 15 adet büyük, 100 adet küçük Hilal-i Ahmer bayrağı 

15) Muhtelif büyüklükte 100 kilo sabun 

                                                           
341 Esenkaya; a. g. m., s. 29. 
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16) 1.500 adet boĢ ilaç ĢiĢesi  

17) Civar köylerdeki yaralıların tedavisi için katırla taĢınabilir 2 sandık 

ilaç  

Burada bulunan 2 sandık portatif eczane daha sonra Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟ne bırakılmıĢtır
342

. 

Çanakkale Hilal-i Ahmer BaĢkanı Doktor Ġsmail Bey, Hilal-i Ahmer Genel 

Merkezi‟ne yazdığı 25 Eylül 1915 tarihli bir yazı ile yukarıda adı geçen 

ihtiyaçların tedarik edilmesinin, özellikle savaĢ zamanında ne denli önemli bir 

yardım olduğunun vurgusunu yapmıĢ, bu malzemelerin bir an önce temin 

edilmesini talep etmiĢtir
343

. 

 

1.6. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN ÇANAKKALE CEPHESĠ‟NDEKĠ 

DĠĞER SAĞLIK FAALĠYETLERĠ 

1.6.1. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Akbaş’taki Faaliyetleri 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Birinci Dünya SavaĢı esnasında 

Çanakkale, Gelibolu ve Lapseki‟deki hastaneler dıĢında farklı mevkilerde de bir 

takım sağlık faaliyetlerinde bulunmuĢtur. AkbaĢ Nakliyat Hastanesi de bunlardan 

bir tanesidir. Adı geçen mevkide Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin kontrolünde kurulan 

ve ihtiyaçlarının Cemiyet tarafından karĢılandığı bilinmektedir. 

 

1.6.1.1. AkbaĢ Nakliyat Hastanesi 

AkbaĢ mevkiinde bulunan ve yararlı çalıĢmalarıyla yaralı ve hasta 

askerlerin tedavileri konusunda büyük çabaları olan bir diğer hastane AkbaĢ 

Nakliyat Hastanesi‟dir. AkbaĢ Nakliyat Hastanesi için gerekli olan malzemelerin 

tedariki, sağlık personellerinin görevlerini büyük bir titizlikle yerine getirmeleri 

ve söz konusu hastane personelinin özverili çalıĢmaları dikkat çekmiĢtir.  

AkbaĢ Nakliyat Hastanesi‟nin ihtiyaçları da, diğer hastanelerde olduğu 

gibi ya civar hastanelerden ya da Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟nden sağlanmaya 

                                                           
342Kızılay ArĢivi, 270/63.1. 
343 Kızılay ArĢivi, 270/63.1. 
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çalıĢılmıĢtır. 24 Ağustos 1915 tarihli bir belgede AkbaĢMenzil BaĢhekimi Fuat 

Kamil Bey, Ġstanbul Hilal-i Ahmer Genel Katipliği‟ne yazmıĢ olduğu bir belgede, 

acil ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini vermiĢtir. Buna göre; 

Malzeme Adı Aded 

Büyük hastane çadırı 20 adet 

Yatağıyla beraber karyolalık sedye 500 adet 

Kol ve bacak için çıralık tahta 1.000 adet 

Alçı sargı  2.000 adet 

MaĢrapa  1.000 adet 

Çay bardağı 500 adet 

Çorbalık kase 1.000 adet 

Amerikan bezi top 50 adet 

Sargı bezi  5.000 adet 

Gazlı bez 2.000 metre 

Malzemelerinin derhal tedariki istenmiĢtir
344

. 

AkbaĢ Nakliyat Hastanesi, yaralı ve hasta askerlerin ihtiyaçları, tedavide 

kullanılan sıhhi malzemeler, sağlık personellerinin görev tayini gibi konularla 

ilgili iĢlemleri düzenli bir Ģekilde kayıt altına almaya çalıĢtığı gibi vefat edenlerin 

tutanaklarını da aynı titizlikle yapmaya özen göstermiĢtir
345

. 

1.6.1.2. AkbaĢ Ġskelesi‟nin ĠĢlevi 

AkbaĢ Ġskelesi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin göndermiĢ olduğu yardımları 

hasta ve yaralılara göndermenin yanında söz konusu hasta ve yaralıların diğer 

hastanelere nakilleri konusunda köprü vazifesi görmüĢtür. Civar hastanelere 

gönderilecek olan malzemeler yine bu usülle sevk edilmiĢtir
346

. 17 Eylül 1915 

tarihli Anafartalar Gurubu BaĢhekimi tarafından 26. Tümen BaĢhekimliği‟ne 

yazılan bir belgede, 26. Alayın 1. Taburuna gönderilmek üzere iki sandık ilacın, 

                                                           
344 Kızılay ArĢivi, 270/63.3; Kızılay ArĢivi, 270/63. 4. 
345 31 Temmuz 1331 [13 Ağustos 1915]-3 Ağustos 1331 [13 Eylül 1915] tarihleri arası AkbaĢ Nakliyat 

Hastanesi‟nde vefat edenlerin sıra numaraları, sınıf, alay, tabur, bölük, manga, rütbe, isimleri, memleketleri, 

köy ve mahalleleri, vefat tarihleri, vefat sebepleri ve üzerinden çıkan eĢyalarını gösterir liste için bkz.ATASE 

ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 63, Fih. 1-10; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 63, Fih. 1-12; ATASE 

ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 63, Fih. 1-12a; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 63, Fih. 1-13; ATASE 

ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 63, Fih. 1-13a; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 63, Fih. 1-14; ATASE 

ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 63, Fih. 1-14a; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 63, Fih. 1-15; 
346Çanakkale Cephesi V. Cilt, II. Kitap; s. 274. 
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AkbaĢ Menzil BaĢhekimliği‟ne iletilmesi istenmiĢtir
347

. Yine aynı tarihli baĢka bir 

belgede Anafartalar Gurubu BaĢhekimi tarafından 5. Tümen BaĢhekimliği‟ne, 6. 

Alayın 2. Taburu ile 127. Piyade Alayı ve 19. Alay namına AkbaĢ‟a ilaç geldiği, 

vesika ile bir memurun Menzil BaĢhekimliği‟ne gönderilmesi gerektiği 

bildirilmiĢtir
348

. ÇeĢitli ilaç nakillerinin yanında sağlık personeli takviyesi de yine 

aynı güzergah üzerinden yapılmıĢtır. 18 Eylül 1915 tarihinde Anafartalar Gurubu 

BaĢhekimi tarafından AkbaĢ‟ta Menzil BaĢhekimliği‟ne yazılan bir yazıda, ihtiyaç 

duyulan eczacıların geldiği haberi telefon ve telgrafla tümenlere bildirildiği ancak, 

kıtaatın dağınık olması sebebiyle eczacıların sevklerinin süratle 

gerçekleĢemeyeceği ifade edilmiĢtir
349

. 

1.6.1.3. AkbaĢ Tekkesi Hastanesi‟nin Bombalanması 

Pek çok yerde olduğu gibi AkbaĢ‟ta bulunan Hilal-i Ahmer hastaneleri de 

Ġtilaf kuvvetlerinin taciz ateĢlerinden kurtulamamıĢtır. 23 Mayıs 1915 tarihinde 

BaĢkomutan Enver PaĢa‟nın DıĢiĢleri Bakanlığı‟na yazmıĢ olduğu bir belge, 

AkbaĢ Tekkesi Hastanesi‟nin Ġtilaf Devletleri tarafından bombardıman edilmesi 

hadisesini ele almıĢtır. Buna göre Enver PaĢa söz konusu belgede; AkbaĢ Tekkesi 

hastane çadırlarına bomba atan hasım devletlerin, aynı hareketi daha önce 4 kez 

tekrarlamıĢ olduklarını dile getirmiĢtir. PaĢa, aynı konuyla ilgili olarak; Ġtilaf 

kuvvetlerine ait ele geçirilen bir günlük emirnameden bahsetmiĢ, özellikle hastane 

ve sargı merkezlerine atıĢ yapılmasının tavsiye edildiğini ileri sürmüĢtür. Enver 

PaĢabundan dolayı, Osmanlı Devleti‟nin muhafazası altında bulundurduğu Ġngiliz 

ve Fransız esirlerine mütekabiliyet esasına dayalı olarak muamele yapmak 

zorunda kalacaklarını Amerikan Büyükelçiliği vasıtası ile Ġngiltere ve Fransa 

Hükümetleri‟ne bildirilmesini istemiĢtir
350

. Konunun önemine binaen 25 Mayıs 

tarihinde DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından Amerikan Büyükelçiliği‟ne ikinci bir uyarı 

                                                           
347 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4584, Dos. 8, Fih. 1. 
348 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4584, Dos. 8, Fih. 1-2. 
349 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4584, Dos. 8, Fih. 1-4. 
350 BOA., HR., SYS., 2098/12-8; Tetik ve Güzel; a. g. e., s. 117. 
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yazısı yazılarak, Ġngiliz ve Fransız kuvvetlerinin dikkatinin çekilmesi ihtiyacı 

hissedilmiĢtir
351

. 

1.6.1.4. Hilal-i Ahmer AkbaĢ Çayhanesi 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, hasta ve yaralı askerlerin tedavisini sağlayarak 

ihtiyaçlarının karĢılanmasına önemli katkılarda bulunurken sevkleri yapılacak 

askerlere çay dağıtımı da yapmıĢ, bu vesile ile onların morallerini yüksek tutmayı 

amaçlamıĢtır. Bu amaçla 1915‟ten itibaren Hilal-i Ahmer kontrolü altında 

Çanakkale ve Gelibolu bölgesinin muhtelif mevkilerinde çayhaneler tesis 

edilmeye baĢlanmıĢtır. AkbaĢ Yaralı Komisyonu tarafından Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟ne gönderilen 20 Mart 1915 tarihli bir belgede, AkbaĢ‟ta görevli Kenan 

Bey ve arkadaĢlarının, söz konusu mevkide bulunan çayhanenin yeniden tesis 

edilmesi hususundaki üstün gayretleri, yaralılara gösterdikleri ilgi ve Ģefkatleri, 

buna ilave olarak 50 adet hasta sedyesi tedarikinde bulunmalarından dolayı 

kendilerine teĢekkür edildiği yazılmıĢtır
352

. Adı geçen çayhanelerin ilki Hilal-i 

Ahmer Çayhaneleri BaĢ Memuru Kenan Bey ve arkadaĢlarının gayretleriyle 12 

Mayıs 1915 tarihinde Hayrettin Bey idaresinde AkbaĢ‟ta açılmıĢtı. AkbaĢ 

bölgesinin yaralı ve hasta asker nakliyatının yapıldığı merkezlerden biri olması, 

yapılan çay hizmetinin önemini daha da arttırmıĢtır. Kenan Bey, 8 Ekim 1915 

tarihinde AkbaĢ‟tan Değirmenburnu‟na gelerek burada da bir çayhane açılması 

konusunda gerekli giriĢimlerde bulunmuĢ, bölgedeki hastaneler BaĢhekimi 

BinbaĢı Fahrettin Bey ile görüĢerek kurulması planlanan çayhanenin odun ve su 

ihtiyacının Değirmenburnu hastanelerinden temin edilmesi hususunda mutabakata 

varmıĢlardır. Bu sayede Değirmenburnu çayhanesi 10 Ekim 1915 tarihinde hizmet 

vermeye baĢlamıĢtır. Öyle ki Hilal-i Ahmer Çayhaneleri BaĢ Memuru Kenan Bey, 

çayhanelerin tesisi konusunda göstermiĢ olduğu üstün gayretlerden dolayı 17 

Ekim 1915 tarihinde harp madalyasına layık görülmüĢtür
353

. 

                                                           
351 BOA., HR., SYS., 2409/53-2; BOA., HR., SYS., 2409/53-3. 
352 Kızılay ArĢivi, 250/81. 
353Sönmez; a. g. m., s. 186-187. 
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Çanakkale Cephesi‟nde 10 ġubat 1916 tarihine gelindiğinde ise AkbaĢ‟taki 

çayhanenin tamamen kaldırılarak bir kısmının, Hilal-i Ahmer‟in AkbaĢ çayhanesi 

Memuru Mehmet Fatih Efendi‟nin denetimi altına verilmesi ve sevk edilecek 

hastalara önceden olduğu gibi çay hizmetinin devamı, Çanakkale Gurubu 

Komutanı tarafından Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nden rica edilmiĢtir
354

. 

1.6.2. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Seddülbahir’deki Faaliyetleri 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin faaliyet gösterdiği bir diğer mevki 

Seddülbahir Bölgesi olmuĢtur. Burada Ġtilaf kuvvetlerine karĢı vatanı müdafaa ile 

meĢgul olan Türk askerinin tedavisinde çeĢitli sıhhi malzeme yetersizliğinin 

yaĢanmasının yanında temiz içme suyu ve temiz çamaĢır eksikliği de 

hissedilmiĢtir. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti ilaç, malzeme ve personel sıkıntısını diğer 

bölgelerde olduğu gibi burada da yaĢamıĢtır. 2 Haziran 1915 tarihli Cenub Gurubu 

Komutanı‟nın Salim Bey Çiftliği Karargahı‟ndan yazmıĢ olduğu bir belgede; 

askerlerin temiz çamaĢır ihtiyacının karĢılanması için Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟nden 15.000 don, 15.000 gömlek ve 15.000 çift çorap gönderilmesi 

istenmiĢ
355

fakat, mevcut bulunan malzemelerin sınırlılığı dolayısıyla Hilal-i 

Ahmer Genel Merkezi tarafından 5.000 don, 5.000 gömlek ve 5.000 çift çorap 

gönderilmesi uygun görülmüĢtür. Cenup Gurubu Komutanı, Seddülbahir‟de 

bulunan askerin ihtiyaçlarının karĢılanması konusunda Hilal-i Ahmer‟e müracaat 

ettiği gibi Alman Salib-i Ahmer‟inden alınan önemli bir meblağın da yine söz 

konusu ihtiyaçların tedarikinde kullanılacağını dile getirmiĢtir
356

. 

Hilal-i Ahmer hastanelerinin bulunduğu mevkilerin bombalanması 

hadisesi Seddülbahir‟de de yaĢanmıĢtır. Bu konuda 20 Kasım 1915 tarihli 

BaĢkomutan Enver PaĢa‟nın DıĢiĢleri Bakanlığı‟na yazmıĢ olduğu belge oldukça 

dikkat çekicidir. Ġtilaf kuvvetlerinin uluslararası savaĢ hukukuna aykırı olarak 8 

Kasım günü öğleden sonra Seddülbahir‟de bulunan Behramlı revirini topa 
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tutmaları neticede 2 asker Ģehit olmuĢ, 4 asker yaralanmıĢ ve 2 hayvan da telef 

olmuĢtur. Bu bombardımanda verdikleri zarar bunlarla sınırlı kalmamıĢ, aynı 

zamanda Ģehitlerin bulunduğu mezarlıklar da tamamen harap edilmiĢtir. Bu 

geliĢmelerin sonucunda Ġngilizlerin, uluslararası savaĢ hukukuna aykırı giriĢimleri 

Amerikan Büyükelçiliği nezdinde protesto edilmiĢtir
357

. 

Seddülbahir Bölgesi‟nde tedavi görmekte olan hasta ve yaralı askerlerin 

yaĢadığı en büyük sorunlardan birisi de hiç Ģüphesiz temiz su sıkıntısı olmuĢtur. 

Hem kiĢisel temizlik hem de doğal içecek olması bakımından büyük öneme sahip 

olan suyun eksikliği, hayati sıkıntıları da beraberinde getirmiĢtir.  Bununla ilgili 

olarak 123. Alay tarafından Çanakkale Gurubu Komutanlığı‟na yazılan 25 Mart 

1916 tarihli bir belgede; Seddülbahir civarındaki çeĢmelerden akan suyun birkaç 

günden beri renklenmesi, kokması ve asit feniklenmesi (fenol)

 sebebiyle söz 

konusu durumun incelenmesi için bir memur gönderilmesi istenmiĢtir
358

. 

Tetkikler neticesinde 123. Alay Karargahı civarında bulunan su hazinesinin demir 

kapağı kırılmıĢ, içine konserve tenekeleri ve bir çok eĢyanın atılmıĢ olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Oldukça pis bir halde bulunduğu görüldüğünden imkanlar 

dahilinde temizlenmeye çalıĢılmıĢtır. Söz konusu civardaki kıtaatın sıhhatleri için 

büyük önem arz eden suyun her türlü mikroptan arındırılmasının gerekliliği ile 

birlikte demir kapısının da tamir edilip korunması için ilgililere emir 

verilmiĢtir
359

. 

1.6.3. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Biga ve Karabiga’daki Faaliyetleri 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin sağlık faaliyetlerinde bulunduğu bir diğer 

merkez Biga ve Karabiga olmuĢtur. Bundan önceki mevkilerde olduğu gibi 

buralarda da sıhhi malzeme ve hastane giderleri yine Hilal-i Ahmer Genel 

Merkezi tarafından tedarik edilmeye çalıĢılmıĢtır. Karabiga Nokta Tabibi 

tarafından yazılan 26 Nisan 1915 tarihli bir belgede, Karabiga‟da oluĢturulan 25 

                                                           
357 BOA., HR., SYS., 2099/12-19. 
 Asit fenik (fenol): Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden 

kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik. 
358 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 84, Fih. 34-1. 
359 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 84, Fih. 34. 
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yataklı hastane için gerekli olan 25 battaniye, 10 adet Ģilte, 25 adet yatak ve 

çarĢafın Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟nden istendiği dile getirilmiĢtir. Söz 

konusu malzemelerin 29 Nisan 1915 tarihinde Hilal-i Ahmer Genel Merkezi 

tarafından Karabiga‟ya gönderilmesi uygun görülmüĢtür
360

. 

Hasta arabası yapımında kullanılacak demirler konusunda ya da civar 

hastanelerin tamir ve bakım iĢlemleri ile Biga‟da bulunan demirci ustaları veya 

marangozların ilgilendiği görülmüĢtür. 16 Haziran 1915 tarihli bir belgede; 

Biga‟da araba ve demirci ustası Somalı Mehmet, Çanakkale Hastanesi‟nden gelen 

arabanın tamiratı için 1 adet üzengi, 4 adet terazi, 1 adet oturak, 1 adet orta çivi 

demirlerinin tamiri, 4 adet orta kol demiri tamirininkendisi tarafından yapıldığını, 

karĢılığında da 33 kuruĢ 10 parayı hastane marangozlarından Bigalı Hafız 

Mehmet Emin‟den aldığını yazmıĢtır
361

. 

27 Haziran 1915 tarihli baĢka bir belgede Biga araba ve demirci ustası 

Muhacir Ġsmail‟in, Çanakkale Hastanesi‟nden Biga‟ya gönderilen arabanın tamiri 

için kullanılan demir aksamının kendisi tarafından imal edildiğini, bu sebeple 

emeğinin karĢılığı olan 234 kuruĢ 20 parayı hastane marangozu Bigalı Hafız 

Mehmet Emin‟den aldığını beyan etmiĢtir
362

. 

Biga bölgesinde, hastane takımları konusunda demir malzemeleri 

yapımına ilerleyen zamanlarda da devam edilmiĢtir. 1 Temmuz 1915 tarihli bir 

belgede; Biga‟dan Demirci esnafından Ali oğlu Nikos ve Oseb‟in Çanakkale 

Hastanesi‟nde kullanılmak üzere yaptığı bazı aletlerin hastane marangozlarından 

Hafız Mehmet Efendi‟ye vermesi karĢılığında bedeli olan 70 kuruĢ 10 parayı 

aldıklarını belirtilmiĢlerdir. Adı geçen aletler Ģunlardır: Cedid üst baltası, Ġngiliz 

burgusu, yerli cop burgusu, baĢlık için keçe burgusu, yerli aĢığı, ik demiri, Avrupa 

kâri saplı tığ, torna, yuvarlak iki taraflı tığ ve kerpetendir
363

. 4 Temmuz 1915 

tarihinde de aynı Ģekilde Biga‟da bulunan Demirci esnafından Ali oğlu Nikos ve 

                                                           
360 Kızılay ArĢivi, 513/4. 
361 Kızılay ArĢivi, 270/60.5. 

362 Adı geçen demir malzemeleri için bkz. Kızılay ArĢivi, 270/60.8. 
363 Kızılay ArĢivi, 270/60.9. 
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Oseb, Çanakkale Hastanesi‟nde kullanılmak üzere taĢ çekici, su imlası, mistere, 

testere, keser ve Ģâkül yapmıĢlar, bunun karĢılığı olan 73 kuruĢ 5 parayı hastane 

marangozlarından Hafız Mehmet Efendi‟den aldıklarını beyan etmiĢlerdir
364

. 

 

1.7. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN ÇANAKKALE‟DEKĠ ĠAġE 

FAALĠYETLERĠ 

Çanakkale Cephesi‟nde yaralı ve hasta askerlerin tedavileri konusunda 

alınan tedbirlerin önemi kadar, burada bulunan askerlerin sağlıkları açısından 

gerekli olan iaĢe meseleleri de bir o kadar mühim bir konu olmuĢtur. Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti, cephede bulunan askerlerin savaĢ esnasında baĢarılı olabilmesi, 

iaĢenin sevk edilmesi ve ilgili yerlere ulaĢtırılması konularında da koordinasyon 

ve yardımcı hizmetler görevlerini üstlenmiĢtir. Bu görevlerden birisi de bulaĢıcı 

hastalıklarla mücadeledir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, söz konusu hastalığı, sıhhi 

müdahaleler yanında sağlıklı besin ve antivirüs etkisi yaratan gıdalarla da aĢmaya 

çalıĢmıĢtır. Bu sebepledir ki askerlerin sağlık durumlarını tehlikeye sokacak her 

türlü hastalıktan korunmak ve bulaĢıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla 

bazı gıda maddelerinin alınması, söz konusu hastalıklardan muhafaza için zaruri 

bir ihtiyaç olarak görülmüĢtür. 

Mevk-i Müstahkem Ġdare BaĢkanı Hamit Bey‟in Mevki Hastanesi ĠaĢe 

Riyaseti‟ne göndermiĢ olduğu 22 Nisan 1915 tarihli bir yazısında, Heyet-i 

Sıhhiye‟nin 20 Nisan 1915 tarihli raporundan bahsedilmiĢtir. Buna göre muhtelif 

kıtaatlardan hastaneye gönderilen askerlerde iskorbüt

 hastalığının tespit edildiği, 

söz konusu hastalığın bertarafı için askerlere sirke, salata ve yeĢil sebze 

yedirilmesi gerektiği beyan edilmiĢtir. Bu durum, 21 Nisan 1915 tarihinde 

Müstahkem Mevki BaĢhekimliği‟ne de bildirilerek hasta askerler için gerekli olan 

taze sebzenin temini yine aynı tarihte Harbiye Nezareti Muhasebat-ı Umumiye 

Müdüriyeti‟ne iletilmiĢtir. Söz konusu hastalığın bir an önce temizlenmesi için 

                                                           
364 Kızılay ArĢivi, 270/60.10. 
 Ġskorbüt: C vitamini eksikliğinden ileri gelen ve dermansızlık, zayıflık ve diĢ etlerinin iltihabı gibi 

belirtilerle kendini gösteren hastalık 
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bundan böyle askerlerin sabah çorbalarına sirke ilave edilmesi, buna ilave olarak 

taze sebze verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır
365

. 

Askerlerin iaĢelerinin temini hususunda zaman zaman aksamalar 

yaĢanmıĢ, söz konusu gıda maddelerinin ihtiyaç mahallerine sevk edilemeden zayi 

olduğu gözlemlenmiĢtir. 24 Nisan 1915 tarihli belge, bu konuyla ilgili olması 

bakımından oldukça dikkat çekicidir. Belgede; bazı kolorduların, ihtiyat erzakının 

korunması hususuna gereken ehemmiyeti göstermemesi ve günlük gönderilen 

üzüm, balık, peynir, zeytin, yumurta, fındık ve hurma gibi erzakın zamanında 

tüketilmeyerek önemli bir kısmının bozulmasına sebebiyet verilmekte olduğu 

beyan edilmiĢtir. Adı geçen belgede konunun araĢtırılmasıyla birlikte 7 kalem 

erzakın henüz sarf edilmemiĢ olduğu bunların acele bir Ģekilde tüketilmesi 

gerektiği emri verilerek yukarıda bahsi geçen ihmalden dolayı zayi olmuĢ erzak 

var ise araĢtırılıp cezai iĢlemlerin yapılması ve bundan sonra daha dikkatli 

olunması gerektiği ifade edilmiĢtir
366

.24 Nisan 1915 tarihli ordu emriyle 

belirtilmiĢ olan bu konuların harfiyen tatbik edilmesi ve ambarlar idaresinin 

gerekli özeni göstermesi istenmiĢtir
367

. 

Çanakkale SavaĢları sırasında askerlere verilecek iaĢenin miktarı konusu 

da gündeme gelmiĢtir. Her askerin aynı ölçüde iaĢeden faydalanmasına özen 

gösterilmiĢ, vitamin bakımından benzer yiyeceklerin aynı günlerde verilmemesine 

dikkat edilmiĢtir. Müstahkem Mevki Ġdare Reisi Hamdi Bey, 3 Mayıs 1915 

tarihinde Çanakkale Hastanesi BaĢhekimliği‟ne gönderdiği bir yazıda; günlük 

kalori kanunnamesinde 100 gr kuru incirin 220 kalori olduğu ifade edilmekle 

birlikte bunların ne miktarda askerlere verilmesi konusunda kesin bir bilgi 

olmadığından bahsetmiĢtir. Bu sebeple kuru incirin ekmek ve peksimetle birlikte 

verilerek kalori miktarının dengelenmesi konusunda gereğinin yapılmasını rica 

etmiĢtir
368

. Bununla beraber kuru üzümün sadece hoĢaf Ģeklinde askerlere 

yedirilmemesi gerektiği, gerekirse haftada 1-2 defa yemiĢ olarak da verilebileceği 

konusu doktorlarla kararlaĢtırılmıĢ, hurma ve benzer yiyeceklerin de yeterli 

                                                           
365ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 3586, Dos. H329, Fih. 1-1; Esenkaya ve Koç; a. g. m., s. 29. 
366 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 3586, Dos. H329, Fih. 1-2a. 
367 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 3586, Dos. H329, Fih. 1-3. 
368

ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 3586, Dos. H329, Fih. 1-6. 
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ölçüde tüketilmesi gerektiği Hamdi Bey tarafından Çanakkale Mevki Hastanesi 

BaĢhekimliği‟ne yazılmıĢtır
369

. 

7 Haziran 1915 tarihinde Çanakkale Merkez Hastanesi BaĢhekimliği‟ne 

gönderilen bir yazı ile askerlere verilecek gıdaların çeĢidi ve miktarı hususunda Ģu 

talimatlar verilmiĢtir: 

1- Çiroz gibi kuru balıklar mutfak mevcut cetvelinde gösterildiği üzere 

kavurma, pastırma ve sucuğa göre sabah ve akĢam olmak üzere her nefere 

125 gr verilmelidir. 

2- Yukarıdaki yiyecekler baĢka yemekler verilmediği zamanlara mahsustur. 

Bununla beraber yalnız 10 gr zeytinyağı ve 30 gr sirke verilmelidir. 

3- BaĢka yemeklerle beraber verilirse zeytinyağı ve sirke o listede olmak 

üzere 31 gr yani takriben 2 adet verilmelidir. 

4- Bazı kıtaatta salamura balıkların, sardalyenin zeytinyağında kızartılarak 

yedirildiği öğrenilmiĢtir. Bu durum, hazırlanmıĢ bir Ģeyi tekrar piĢirmekle 

külfete ve tekrar emeğin zayi olmasına sebep olacağından ve vitaminini 

kaybedeceğinden dolayı yasaklanması gerekmiĢ, ona göre gerekli 

tedbirlerin alınması istenmiĢtir
370

. 

 

1.8. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN ÇANAKKALE‟DEKĠ BULAġICI 

HASTALIKLARLA MÜCADELESĠ 

Çanakkale SavaĢı sırasında ordunun yaĢamıĢ olduğu ve ciddi sıkıntı 

yaratan bir diğer konu, bulaĢıcı hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması 

olmuĢtur. Suyun ve temizliğin yetersiz olması, hijyen ortamının sağlanmasında 

sıkıntı yaratmıĢ, söz konusu hastalıkların daha çabuk yayılmasına ve pek çok 

askerin hayatını kaybetmesine sebep olmuĢtur. Konu ile ilgili olarak 31 Mayıs 

1916 tarihinde Nara BaĢhekimi 24. Alay, 2. Bölük Mülazım-ı evvel tarafından 

Ağır Topçu Ġkinci Liva Komutanlığı‟na yazılan bir yazıda, 29 Mayıs 1916 günü 

hastaneye gönderilen bir askerin hummaya yakalandığı mıntıka doktoru tarafından 

beyan edilmiĢtir. Yazının devamında; bölüğün bütün gayretiyle askerlerinin 

                                                           
369

ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 3586, Dos. H329, Fih. 1-15. 
370

ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 3586, Dos. H329, Fih. 1-14. 
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temizliğine dikkat etmesine rağmen eldeki imkan yetersizliğinden dolayı az sayıda 

araçla askerlerin tahliyesinin mümkün olamayacağı ifade edilmiĢti. Söz konusu 

hastalığın daha büyük sıkıntılara sebebiyet vermemesi ve yayılmasının önüne 

geçilebilmesi için aĢağıdaki hususların dikkate alınmasının gerekliliği beyan 

edilmiĢtir. Buna göre; 

1- Askerlerin üzerinde hiç iç çamaĢırı olmadığını, bazı askerlerin eski bir 

ceket giydiğini, mevcut olanların yamadan bit yuvası haline geldiğini, gerektiği 

kadar iç çamaĢırı verilmesinin lüzumu dile getirilmiĢtir. 

2- Bakırı çıkmıĢ pek çok kazan ve kapların kalaylattırılması istenmiĢtir. 

3- Nara ve Mecidiye hamamlarının her zaman kullanılabilir bir halde 

olması talep edilmiĢtir.  

4- Sabun ve odunun vaktinde ve yeterli miktarda verilmesi dile 

getirilmiĢtir. 

Nara BaĢhekimi, yukarıdaki maddelerin en kısa sürede yerine getirilmesini 

rica ederek Ģunları da ilave etme ihtiyacı hissetmiĢtir: “Bugün mıntıka doktoru ile 

birlikte gerekli olan temizlik yapılmıĢ ve ihtiyaç görülen sıhhi tedbirler alınmıĢtır. 

Pazartesi günü bütün askerlerin banyo ihtiyacı karĢılanacak ve çamaĢırları da 

gerektiği Ģekilde yıkanıp kaynatılacaktır” açıklamalarında bulunmuĢtur
371

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Çanakkale SavaĢları sırasında hasta ve yaralı 

askerlerin bakım ve tedavileri ile meĢgul olduğu gibi, söz konusu askerleri, 

nekahat dönemlerinde sağlıklı ortamlarda istirahat ettirmek ve mümkün mertebe 

bulaĢıcı hastalıklardan uzak tutmak gibi görevleri de yerine getirmeye çalıĢmıĢtır. 

Ancak bölgenin, özellikle Anadolu yakası kısmının, bataklık olması ve bunun 

doğal bir sonucu olan sivrisineklerin yoğunluğu hasta ve yaralı askerler için son 

derece sıkıntılı bir ortam oluĢturmuĢtur. Bütün bu geliĢmeler, söz konusu 

mevkideki sıtma hastalığının yayılmasının önünü açmıĢ ve dolayısıyla buradaki 

sağlık personelleri için de oldukça zor durumların yaĢanmasına sebep olmuĢtur. 

                                                           
371 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4627, Dos. 84, Fih. 87. 
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1.8.1. Sıtma 

Bataklık ve durgun suların bulunduğu yerlerde sivrisineklerin artması ve 

bu sivrisineklerin ısırmasıyla titreme, ateĢ ve ter nöbetleriyle kendini gösteren 

bulaĢıcı bir hastalıktır. Çanakkale Bölgesi‟nde bilhassa Kumkale ve civar 

mevkilerde bulunan bataklık ve durgun sular nedeniyle sıtma hastalığı, burada 

bulunan yöre halkı ve askerlerde sıklıkla görülen hastalıklardan biri olmuĢtur
372

. 

Bunun önüne geçilebilmesi, söz konusu mevkideki bataklıkların kurutulmasıyla 

sağlanabilirdi ancak o dönem Ģartları itibariyle bunun gerçekleĢmesi, Alman 

Islahat Heyeti Sağlık MüĢaviri Yarbay Prof. Dr. Mayer‟in drenaj kuyuları açtırma 

için göstermiĢ olduğu çabalar dıĢında pek de mümkün olmamıĢtır
373

. Prof. Dr. 

Mayer konuyla ilgili olarak; 

“…Sıtmayı önlemek için drenaj kuyuları açtırdım. Böylelikle küçük su 

birikintileri ile bataklıklar kurutulmuş ve mevcut su kaynakları kirlenmekten 

korunmuş oldu. Bu nedenle özellikle de Seddülbahir‟deki mevzilerimizi, en öndeki 

ara hendeklerine kadar inceledim. Askerlerin yağmurda su altında kalmamaları 

amacıyla drenaj için öngörüldüğü gibi, her türlü sızıntının giderilmesi için 

mümkün olan her önlemin alınması sağladım.” fikirlerini öne sürmüĢtür
374

. Prof. 

Dr. Mayer, söz konusu hastalığın en baĢ sebebi olan sivrisineklerden korunmak 

için farklı metotlar da uygulamıĢtır. Eldeki imkanların yetersizliği de göz önünde 

bulundurulduğunda Prof. Dr. Mayer‟in yeni yöntemi Ģu olmuĢtur: 

“…Bataklık zemin nedeniyle, özellikle Kumkale‟deki mevzilerde, sıtmayla 

mücadele amacıyla drenaj yapılmasına stratejik açıdan olanak yoktu. Bu yüzden 

Anadolu Gurubu komutanına, kale komutanına ve özellikle de Ekselansları Sayın 

Amiral von Usedom‟a karanlık bastığında kamplardan, deve, at, öküz, ne 

bulurlarsa, hayvanların kurutulmuş gübrelerini, küçük kümeler halinde kampa 

paralel şekilde dizerek ateşe vermeyi ve sonra üstünü toprakla örtmeyi teklif ettim. 

En azından sivrisineklerin büyük kısmı, böylece kaçırılabilirdi.” demiĢtir
375

.  

                                                           
372 Esenkaya ve Koç; a. g. m., s. 28. 
373 Esenkaya; a. g. m., s. 31. 
374Çanakkale Acı İlaç; s. 66. 
375Esenkaya; a. g. m., s. 31-32; Çanakkale Acı İlaç; s. 66. 
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Hasta ve yaralı askerlerin istirahat dönemlerinde söz konusu hastalığa 

yakalanmamaları için çeĢitli yöntemlerle yaralarının üstü örtülerek sivrisineklerin 

ısırmasının önüne geçilmesi amaçlanmıĢtı. Sıtma, bulaĢıcı bir hastalık olması 

sebebiyle yüksek ateĢ belirtisi gösteren askerlerin derhal kanları alınarak Asya 

Gurubu Laboratuarı‟nda incelenmesi ve hastalığın tespiti halinde diğer 

askerlerden uzaklaĢtırılması ile söz konusu hastalığın yayılması önlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Hastalığın tedavisinde kullanılan kinin

 malzemesinin diğer sıhhi 

ihtiyaçlarda olduğu gibi istenilen ölçüde sağlanamaması, bu yönde alınacak 

tedbirleri daha da güç duruma sokmuĢtur
376

. Söz konusu malzemenin azlığı 

sebebiyle sıtmalı olan erlere haftada iki kere 1‟er gram kinin verilebilmiĢtir
377

. 

 

1.8.2. İshal 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Çanakkale Cephesi‟nde yaralı ve hasta askerlere 

sirayet eden ishale karĢı da yoğun mücadeleler vermiĢtir. Çanakkale Bölgesi‟nde 

Ġtilaf Devletleri‟ne ait bombardımanlardan korunmak için kazılan siperlerin nemli 

ve ıslak oluĢu askerler arasında ishalin yayılmasına sebep olmuĢtur. Askerlerin 

tükettikleri yiyecek ve içeceklerin temiz olması ile de büyük ölçüde iliĢkili olan 

ishal rahatsızlığı çok defa cephede kullanılan suyun hijyen olmamasından 

kaynaklı farklı hastalıkların ortaya çıkmasına da sebep olmuĢtur. Bu hastalıkların 

baĢında dizanteri ve kolera gelmektedir. Mevcut ilaçlarların yetersizliği 

dolayısıyla söz konusu hastalıklardan kurtulmak için askerlere killi toprak 

yedirilmiĢ
378

, hastalar bu yöntemle tedavi edilmeye çalıĢılmıĢtır
379

. Bütün bu 

geliĢmelerin yanı sıra savaĢa yeni gelenlere kolera, tifüs ve çiçek aĢıları 

yapılmasına dikkat edildiği gibi askerlik hizmetinde bulunanların geri hizmette 

görevlendirilenleri de aĢılanma iĢlemine mecbur tutulmuĢlardır. Böylelikle 

                                                           
 Kinin: Kınakınadanelde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit.Halk arasında, tuzlarından 

biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir. 
376 Sönmez; a. g. m., s. 180. 
377 Esenkaya; a. g. m., s. 31. 
378 Prof. Dr. Mayer killi toprak tedavisini Ģu sözleriyle de detaylandırmıĢtır: “Ağustos ayının sonlarına doğru, 

birkaç gün içinde 500 vakaya ulaĢan dizanteri salgını ortaya çıktı. Hastalığa yakalanmıĢ bir alayın tümüne, 

bol miktarda killi toprak yedirerek önlemeyi baĢardım.”Çanakkale Acı İlaç; s. 67. 
379 Sönmez; a. g. m., s. 181. 
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askerleri, söz konusu hastalıklardan korumak ve hastalıkların yayılmasını 

önlenmek amaçlanmıĢtır
380

.  

BulaĢıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla farklı bir metot daha 

izlenmiĢtir. Buna göre; kıta doktorları, hastaları haftalık muayeneye tabi tutarak 

bulaĢıcı hastalık tespiti yapılan hastaların bu hastalığı nereden kaptığını haber 

vermesi, söylemeyenlerin ise cezalandırılması kararlaĢtırılmıĢtır. Alınacak bilgiye 

göre de Ģüpheli görülen mahallerin kontrol altında tutulması ve askerlerin söz 

konusu mahallerle münasebetinin kesilmesi planlanmıĢtır
381

. 

 

1.8.3. Bit Salgını 

Çanakkale Cephesi‟nde, Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin meĢgul olduğu 

sıkıntılardan bir tanesi de bit salgını idi. BulaĢıcı olmasının yanı sıra askerlerde 

beliren tifüs (lekeli humma) hastalığına sebebiyet vermesi önemli bir tehdit teĢkil 

etmiĢti. Bit salgınının önüne geçilebilmesi için her tümenin sıhhiye bölüklerine 

yakın mevkilerinde bir veya iki su kuyusu bulundurulmuĢtu. Bunun haricinde 

Uzunköprü (Edirne)-KeĢan (Edirne)- Gelibolu menzil yolu üzerinde KeĢan 

Bölgesi‟nde üç adet seyyar etüv makineleri ile menzil temizleme istasyonu 

açılarak orduya yeni katılan askerlerin temizliğine özen gösterilmeye baĢlanmıĢtı. 

Etüv makinelerinin yeterli olmadığı zamanlarda askerlerin elbise ve eĢyalarının 

sahra fırınlarından geçirilerek temizlenmesi metodu uygulanmıĢtı. Eldeki 

imkanlar ölçüsünde alınmaya çalıĢılan önlemler sayesinde tifüsün salgın hale 

gelmesinin bir nebze olsun önüne geçilmesi amaçlanmıĢtır
382

. Bu sayede 

birliklerde tifüs görülmesine rağmen salgın haline gelmesi önlenmiĢtir
383

. 

  

                                                           
380ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 3586, Dos. H329, Fih. 1-5; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 3586, Dos. H329, Fih. 1-

5a; Çanakkale Acı İlaç; s. 67. 
381

ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 3586, Dos. H329, Fih. 1-6. 
382 Esenkaya; a. g. m., s. 32; Sönmez; a. g. m., s. 181-182. 
383Çanakkale Acı İlaç; s. 67. 



90 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE SAVAŞ İHLALLERİ, YARDIMLAR, 

HASTANE GEMİLERİ, ESİRLER ve MADALYALAR 

 

1. ÇANAKKALE SAVAŞI SIRASINDAKİ KURAL İHLALLERİ 

En eski çağlardan beri var olan savaĢlar, insanlık tarihinin değiĢmez bir 

olgusudur. Ancak harp zamanı, hasım kuvvetlerin birbirleri ile mücadeleleri 

esnasında sınırlarının ne olduğu, hangi kurallar çerçevesinde savunma ve 

taarruzların gerçekleĢmesi gerektiği konusunda net bir belirginliğin olmaması, söz 

konusu savaĢların en acımasız Ģekillere dönüĢmesine sebebiyet vermiĢtir. 

SavaĢların, belirli bir kurala bağlanarak gerek harp zamanında gerekse 

harp sonrasında yaĢanacak sıkıntıların bir nebze olsun hafifletilmesi hususunda bir 

takım önlemlerin alınması gerektiği düĢünülmüĢtür. Bu sebepledir ki ilk ciddi 

atılımlar 19. yüzyılda yapılmıĢ, uluslararası imzalanan bu sözleĢmeler ile genel 

olarak “savaşta dost veya düşman ayrımı yapılmaksızın, yaralılara, hastalara, 

kazaya uğramış denizcilere, savunmasız veya teslim olmuş bir düşmana, savaş 

esirlerine, işgal edilmiş bir ülkenin sivil halkına, sağlık kurumlarına, personeline, 

araçlarına, taşıtlarına, kültür ve sanat varlıklarına saygı” konularında adı geçen 

mevkilerin savaĢ dıĢı tutulmasına özen gösterilmiĢtir
384

.  

1864 yılında imzalanan Cenevre SözleĢmesi ile birlikte savaĢlardaki 

kurallar ilk kez yazılı hale getirilmiĢ, bu sebeple harbin gerekleri ve acı sonuçları 

kontrol altında tutulmaya çalıĢılmıĢtır. Kara savaĢları için uygulanması düĢünülen 

bu sözleĢme hükümlerinin deniz savaĢlarında da geçerli olması, 1907 Lahey 

Konferansı ile yürürlüğe girmiĢ, deniz kazaları ve hastane gemilerinin savaĢ dıĢı 

kalması hususu netlik kazanmıĢtır. Her ne kadar bu kurallar imzalanıp 

uygulanmaya konulmuĢsa da harp esnasında ne yazık ki bir takım ihlaller ve 

hukuk dıĢı muameleler tamamen ortadan kalkmamıĢtır. 

 

                                                           
384 M. Yasin Aslan; “SavaĢ Hukukunun Temel Prensipleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 79, Kasım 

2008, s. 236.  
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1.1. HĠLAL-Ġ AHMER BAYRAĞI ÇEKĠLEN MEVKĠLERĠN 

BOMBALANMASI 

Bugün Uluslararası Cenevre SözleĢmesi olarak bilinen anlaĢma, ilk kez 

1863 yılında yapılan gayri resmi bir toplantıda ele alınmıĢtır. Söz konusu 

toplantıda görüĢülen konulardan birisi de hastanelerin uluslararası camiada ortak 

bir iĢaretinin bulunmasının gerekliliği ve bu bölgelerin saldırıdan uzak tutulması 

konusu olmuĢtur
385

. Ġlk görüĢülen konulardan birinin hastanelerin tahrip 

edilmemesi hususunun tartıĢılması, konunun hayati değerini göstermesi 

bakımından oldukça önemlidir. Ancak bütün bu konuların kurallara bağlanmasına 

rağmen hukuk dıĢı tutum ve ihlaller devam etmiĢtir.  

 

1.1.1 Maydos Kasabası’nın Bombalaması 

Cenevre SözleĢmesi ve ardından Lahey Konferansı ile birlikte kara ve 

deniz savaĢlarına belirli bir kural konulmaya çalıĢılmıĢ, böylelikle savaĢın ağır 

yükünün bir nebze olsun hafifletilmesine gayret gösterilmiĢtir
386

. Söz konusu 

sözleĢme ve konferansla kara ve deniz savaĢlarında uygulanması planlanan 

kuralların dıĢında sivillerin ve hastanelerin bulunduğu, hiçbir Ģekilde savaĢ 

mevkisi olmayan yerlerin de taarruzdan korunması hedeflenmiĢtir. Çanakkale 

SavaĢları esnasında Maydos‟un, bu standartlarda bir bölge olması bakımından 

herhangi bir saldıran uzak olması gerekirken Ġtilaf Devletleri‟ne ait muhtelif 

zamanlarda bombardımanların yapıldığı bilinmektedir: 

Söz konusu uluslararası savaĢ hukuku ihlallerine örnek olarak; 

Türk birlikleri 1915 yılının Mayıs ayında, sahil kıyılarında tutunmayı 

baĢaran Anzak kuvvetlerine karĢı bazı taarruzlarda bulunmuĢ, fakat muvaffak 

olamamıĢlardır. Tam da bu günlerde, 10 Mayıs 1915‟te, Ġngiliz kuvvetleri, sabit 

                                                           
385 Hastane gemilerinin “tarafsız” olarak nitelendirilebilmesi konusunda gerekli Ģartlar için bkz. BOA., HR., 

SYS., 2098/12-7; BOA., HR., SYS., 2098/12-7.1; BOA., HR., SYS., 2098/12-7.2; Tetik ve Güzel; a. g. e., s. 

137-139. 
386 Cenevre SözleĢmesi kurallarının deniz savaĢlarında da uygulanmasına dair 1907 Lahey Konferansı‟nda 

tanzim olunan yeni düzenleme ile hastane gemileri, yaralılar, hastalar ve yardım amacıyla görev yapan tüm 

deniz görevlileri harp baĢlangıcında hasım devletlere tebliğ edilecek ve bunlar savaĢtan korunacaklardır… 

Söz konusu konferansta askeri hastane gemilerinin ayırt edici özelliği olmak üzere yaklaĢık 1,5 metre 

uzunluğunda yeĢil renkli yatay bir pervaz dıĢtan boyanacaktır, hükümleri getirilmiĢtir.;BOA., HR., SYS., 

2098/12-7; BOA., HR., SYS., 2098/12-7.1. 
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balonlar yardımıyla Maydos Kasabası
387

 ile aynı civardaki Hilal-i Ahmer bayrağı 

çekilmiĢ olan hastaneyi söz konusu savaĢ hukuku kurallarına aykırı olarak 

bombardıman etmiĢlerdir. Bu sebeple hastanede bulunan 30 civarında yaralı Ģehit 

olmuĢtur. BaĢkomutan Enver PaĢa, bu ihlale karĢılık, gerek hastanelere ve gerekse 

Marmara‟da bulunan hastane gemilerine bir taarruz daha gerçekleĢirse, ellerinde 

bulunan sivil ve asker Ġngiliz esirlerine mukabele-i bilmisil kuralına uygun 

davranıĢların sergileneceğini Amerika Büyükelçiliği vasıtasıyla Ġngiliz 

Hükümeti‟ne bildirilmesini istemiĢtir
388

. 

1915 yılı Mayıs ayı ihlallerin yoğun olarak gerçekleĢtiği bir dönemdir. 

Ardı ardına yaĢanan hastane bombardımanları yaralı ve hasta askerlerin tedavi 

sürecini zora sokmakta, iyileĢmesi muhtemel askerlerin ve bunların bakımları ile 

ilgilenen sağlık personellerinin hayatlarına mâl olmaktadır. 

Hilal-i Ahmer bayrağı çekilmesine rağmen Ġtilaf kuvvetleri tarafından 

bombardımana maruz kalan Maydos bölgesindeki hastaneler ilerleyen dönemlerde 

de bu hadiseyi yaĢamıĢlardır. Ġngiliz kuvvetleri Çanakkale SavaĢı sırasında 

uluslararası savaĢ hukuku kurallarına aykırı olarak Maydos Kasabası‟nı ve bu 

bölgedeki Hilal-i Ahmer bayrağı çekilmiĢ olan hastaneyi topa tutmuĢlardır. Söz 

konusu kuvvetlere ait tayyareler, Hilal-i Ahmer iĢareti bulunan hastane çadırlarını, 

Havuzludere‟deki hastaneleri ve 19. Sıhhiye Bölüğü‟nü de bombardıman 

etmiĢlerdir. Bütün bu geliĢmeler uluslararası savaĢ hukukuna aykırı olduğundan 

dolayı 5 Ocak 1916 tarihinde Amerikan Büyükelçiliği‟ne bildirilmek zorunda 

kalınmıĢtır
389

. 

1.1.2. İngiliz Kuvvetlerinin Uluslararası Savaş Hukuku İhlalleri 

Ġtilaf Devletleri, hukuka aykırı bombardıman teĢebbüslerini Çanakkale‟nin 

birçok bölgesinde yapmaya devam etmiĢlerdir. BaĢkomutan Enver PaĢa, 10 

Ağustos 1915 tarihli DıĢiĢleri Bakanlığı‟na göndermiĢ olduğu bir yazıda 

Ġngilizlerin savaĢ hukukuna aykırı bazı olaylarından söz etmiĢtir. Buna göre; 

                                                           
387 23 Nisan 1915 tarihinde yine aynı Ģekilde 3 Ġngiliz tayyaresi tarafından Maydos‟a yapılan saldırıda, 

halktan 15 yaralı 5 ölü, askerden 11 yaralı 5 Ģehit vardır. Söz konusu asker kayıplarının büyük bir kısmı 19. 

Tümen 72. Piyade Alayındandır.;Çanakkale Cephesi V. Cilt, I. Kitap; s. 225. 
388 BOA., HR., SYS., 2409/21-1; Çanakkale Cephesi V. Cilt, III. Kitap; s. 506; Tetik ve Güzel; a. g. e., s. 

115. 
389 BOA., HR., SYS., 2416/49-5; BOA., HR., SYS., 2416/49-5.1; BOA., HR., SYS., 2417/63-6; BOA., HR., 

SYS., 2417/63-6.1. 
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1-)4 Mayıs 1915 günü herhangi bir Ģekilde askeri amaç taĢımayan 

Gelibolu Kasabası,Ġngilizler tarafından topa tutularak birçok kadın ve 

çocuğunhayatını kaybetmesineneden olmuĢlardır. 

2-) Tayyareler vasıtasıyla Maydos
390

civarı haricinde bulunan hastaneler 

Ġngiliz kuvvetlerinin bombardımanı neticesinde yanmıĢtır. Hastanede bulunan 

10yaralı bu saldırılar neticesinde yanarak hayatını kaybetmiĢtir.Çanakkale Bölgesi 

dahilinde bulunan diğer mevkilerin deaynı Ģekilde yakılacağı hakkında 

tayyarelerden beyannameler atılmıĢtır. 

3-) 1 Haziran 1915'te, içinde yüzlerce yaralı bulunan ve kendisinin 

hastanegemisi olduğuna dair gerekli iĢaretlemenin bulunması ve üzerinde Salib-i 

Ahmer iĢaretini taĢıyan Willy Rick Mercy Vapuru silahsız olduğu halde 

Ayastefanos civarında bir Ġngiliz denizaltısı tarafından önceden haber 

verilmeksizin taciz edilmiĢtir. 

4-) 1 Temmuz 1915‟te Arıburnu'nda Ġngiliz kuvvetlerine ait ufak bir savaĢ 

gemisi, bir hastanegemisinikendisine siper etmiĢtir. Bununla da yetinilmeyerek 

hastane gemilerinden asker ve mühimmat çıkarmıĢlardır.30 Haziran 1915‟te 

Seddülbahir ile Tekke Burnu arasında Salib-i Ahmer otomobili,amacının dıĢında 

kullanılmıĢtır.  

5-) 12 Temmuz 1915‟te Soğanlıdere civarında yine aynı Ģekilde seyyar 

hastaneler,Ġngiliz tayyareleri vasıtasıyla bombardıman edilmiĢ, 6 hastanın 

vefatına,4 hastanın da yaralanmasına sebebiyet verilmiĢtir. 

6-) 16 Temmuz 1915‟te Seddülbahir civarında Ġngiliz hastane 

gemilerinden karaya asker çıkarılmıĢtır. 

                                                           
390Maydos kasabası, yangın hadisesini daha önceki tarihlerde de yaĢamıĢtır: “Maydos kasabası, 29 Nisanda 

düĢman donanması tarafından bombardıman edildi ve burada ilk yanan binada ağzına kadar yaralıyla dolu 

hastane oldu. Burada geniĢleyen ateĢle birçok Türk ve bunların yanı sıra da 25 Ġngiliz yaralısı öldü. Sivil 

halktan da bir hayli kiĢi öldü.”; Sanders; a. g. e., s. 94; 29 Nisan1915 tarihinde yaĢanan, Ġtilaf kuvvetlerine ait 

tayyarelerin bombardıman ettiği yer tam da burası, Maydos Kasabası, olmuĢtur. Söz konusu mevki, askeri 

anlamda önemli bir merkez olmamasına rağmen saldırıdan kurtulamamıĢtır. Kasaba, daha çok yaralı toplama 

yerleri ve seyyar hastanelerin bulunduğu bir yer idi. Bombardımanın etkisiyle büyük yangınlar çıkmıĢ, 

hastanelerde bulunan hasta ve yaralılar yangın sebebiyle Ģehit olmuĢlardır. Ġçlerinde yaralı Ġngiliz esirleri de 

bulunan bu hastanelerde onlar da can vermiĢlerdir. Söz konusu bombardımanın en kötü sonuçlarından biri de 

3.000 çuval peksimetin ambarlarda yanması hadisesi olmuĢtur. Durum, askerlerin yiyecek ihtiyacının 

karĢılanmasındaki sıkıntılara bir yenisinin daha eklenmesine sebep olmuĢtur.;Çanakkale Cephesi V. Cilt, II. 

Kitap; s. 96. 
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7-) 17 Temmuz 1915‟te Arıburnu'nun doğusunda sıhhiye bölüğünün 

bulunduğu mahaller Ġngiliz kuvvetlerine ait tayyarelerle bombardıman 

edilmiĢtir
391

. 

8-) 25 Temmuz 1915‟te, Değirmenburnu arkasında bulunan Ağaderesi 

civarındaki hastaneye Ġngilizler tarafındandefalarca bomba atılmıĢtır. 25 Temmuz 

Pazar günü sabah 6.00sıralarında 6 tayyareÇanakkale‟nin iki saat kuzeydoğusunda 

bulunanzayıf ve güçsüzlere tahsis edilmiĢolan Halil PaĢaÇiftliği'ndeki, mevcudu 

iki yüzü bulan hastaneyi de birçok defa bombardıman etmiĢve neticede güçlükle 

söndürülen büyükbir yangının ortaya çıkmasına sebep olmuĢlardır. Bombardıman 

neticesindehastalardan 7 askerĢehit olmuĢ, 12 asker deyaralanmıĢtır. DıĢarıda olup 

o civarda bulunan bir kadın da söz konusu bombardıman sonucu yaralanmıĢtır. 

9-) 31 Temmuzda Kumkale civarında bulunan Ezine'deki bir hastane, 

Ġngiliz tayyare bombalarıyla kısmen tahrip olmuĢtur
392

. 

10-) 4 Ağustosta Ağadere civarındaki yukarıda bahsolunan yaralıların 

bulunduğu Merkez Hastanesi'ne tayyareler vasıtasıyla bombalar atılmıĢtır. 

Halbuki adı geçen hastaneyi kuĢatan tepelerin her tarafında Hilal-i Ahmer 

bayrakları çekilmiĢ bulunuyordu. Atılan bombalardan birisinin zarfı üzerinde: 

"Bunu kirli yüzlerinizin ve ihtiyat erzakınızın üzerine atıyoruz." ifadesi yazılmıĢtı. 

Bununla beraber o civarlarda kesinlikle erzak bulunmuyordu. Atılan bombalar 4 

yaralının hayatını kaybetmesine, 14 kiĢinin de ağır bir Ģekilde yaralanmasına 

sebep olmuĢtur. 

11-) Marmara'da iĢleyen yolcu vapurları hiçbir Ģekilde askeri amaçla 

kullanılmadığıhalde sürekli olarak taciz edilmiĢ ve taarruza uğramıĢtır.Ġngiltere 

Hükümeti uluslararası hukuka, merhamet,Ģefkat veinsaniyet esaslarına aykırı 

olarak çok defayapmıĢ olduğu tecavüzlere karĢı,Osmanlı Devleti tarafından hiçbir 

suretle mukabele edilmemiĢti. Ancak Enver PaĢa, söz konusu tecavüzlerin devamı 

halinde mütekabiliyet esasının uygulanmasını hatırlatmaya mecbur 

kalmıĢtır.Osmanlı Devleti, Marmara Denizi'nde yaralı nakleden gemiler içerisinde 

Amerika Salib-i Ahmeri'nden birkaç görevlinin bulundurulmasını teklifederek 

                                                           
391 Tetik ve Güzel; a. g. e., s. 173. 
392

Tetik ve Güzel; a. g. e., s. 195. 
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hukuk kurallarına tamamıyla uyduklarını ispatlamaya çalıĢmıĢtı. Aynı zamanda 

söz konusu giriĢimlerin gazetelere verilecek ilanlarla daduyurulmasınıAmerikan 

Büyükelçiliği‟nden rica etmiĢti
393

. 

Osmanlı Devleti ile Ġtilaf kuvvetleri arasında yaĢanan savaĢ hukuku 

kurallarını ihlal içerikli yazıĢmalar 1916 yılı içerisinde de devam etmiĢtir. Adı 

geçen rakip devletlerin birbirleri hakkındaki iddiaları ve açıklamaları, farklı 

tarihlerde de gündeme gelmiĢtir. 10 Mayıs 1916 tarihli bir belgede yaĢanan 

olaylar Ġtilaf kuvvetleri tarafından daha ayrıntılı bir Ģekilde dile getirilmiĢtir. 25 

Ekim 1915 tarihli Ġngiliz ve Fransız kuvvetlerinin, harp kurallarını ihlal ettikleri 

yönündeki Osmanlı Hükümeti‟nin iddialarına cevap niteliğindedir. Ġngiltere ve 

Fransa‟nın konuyla ilgili açıklamaları Ģu Ģekildedir: 

Söz konusu olaylarla ilgili vaktiyle pek çok defa Osmanlı Hükümeti‟nden 

ayrı ayrı Ģikayet alınmıĢ, 28 Nisan 1916‟da gerek Ġngiltere ve gerekse Fransa 

Hükümetleri‟nce kendi askerlerinin savaĢ hukukuna aykırı bir tutum içinde 

olmadıkları defalarca kez açıklanmaya çalıĢılmıĢtır
394

. SavaĢ hukukuna aykırı 

olarak değerlendirilen söz konusu hareketlerin çoğunun esassız olduğu ve pek 

çoğunun dikkatsizlik eseri meydana geldiği beyan edilmiĢtir. Ġngiltere Hükümeti, 

Osmanlı Devleti tarafından gerçek olmayan ve büyük bir kısmı zaten reddedilen 

bu gibi esassız iddiaları hayretler içerisinde karĢılamıĢtır. Çanakkale üzerinde 

uçan Ġngiliz tayyarelerine, hastane vesair gibi harp kurallarınca taarruz 

edilmeyecek yerlerin, bayrak ve iĢaretlemelerin bulunduğu noktaların saldırıdan 

uzak tutulacağı hususunda pek çok defa talimat verilmiĢti. Hatta Osmanlı askerleri 

defalarca savaĢ hukukunu ihlal ederek saldırı noktalarının hemen yanına Hilal-i 

Ahmer bayrağı çekmiĢ ve bu bayrağı suistimal etmiĢ olmalarına rağmen kendileri, 

yine de taarruz etmemiĢti. Buna ilave olarak yine birçok defa Osmanlı askeri 

karargahlarının ve top mevzilerinin Hilal-i Ahmer bayrağının çekildiği mahallere 

çok yakın olduğu görülmüĢtü. Halbuki bunların tarafsız bölgelerden en az 800 

yarda

 kadar uzak bir mesafede bulunmaları gerekmektedir, denilmiĢtir.

395
 

                                                           
393Çanakkale Muharebeleri II; s. 101-104; Tetik ve Güzel; a. g. e., s. 205-207-208. 
394 BOA., HR., SYS., 2100/9-12. 
 1 yarda= 0.914 metre, 800 yarda=732 metre.  
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Ġtilaf kuvvetleri, konuyla ilgili açıklamalarına devam ederek Ģunları 

eklemiĢtir: 30 Kasım 1915 günü Kilya Limanı‟ndan karaya erzak ve mühimmat 

taĢıyan büyük bir askeri nakliye gemisi, bir hastane gemisinin çok yakınında 

bulunmaktaydı. Ġngiliz tayyareleri adı geçen nakliye gemisine mermi atmakta 

tamamen haklı olmasına rağmen hastane gemisinin buradan uzaklaĢtığı ertesi 

güne kadar herhangi bir saldırıda bulunmamıĢtır. Bu vesile ile nakliye gemisi 

bütün mühimmatı karaya çıkarmada baĢarılı olmuĢtur, Ģeklinde ifade edilmiĢtir
396

. 

Osmanlı Devleti‟nin, Ġngiliz denizaltıları hakkındaki iddialarına gelince; 

Hilal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer bayrağı taĢıyan hiçbir gemiye, denizaltılar 

kesinlikle taarruz etmemiĢlerdir. Birçok defa Ġngiliz denizaltıları hastane 

gemilerine yaklaĢmıĢ fakat bunun sadece gemileri seçme ve tanıma amaçlı yapılan 

incelemeler olduğu için söz konusu taciz iddiaları tamamen asılsızdır. Ġngiltere 

Hükümeti, Osmanlı askerleri tarafından Ġngiliz hastaneleri, doktorları ve 

yaralılarına yönelik hasarları hakkında pek çok misali kanıtlama kabiliyetindedir, 

denilmiĢtir
397

. Fakat Ġngiltere, söz konusu olayların kasıtlı olarak değil, kaza eseri 

olduğuna inanmak istediğinden Ģikayette bulunmamıĢtır. Buna ilave olarak, 

Osmanlı esirlerinden birinin üzerinden çıkan bir ruznameden

 anlaĢıldığı üzere, 

Osmanlı subaylarının yaralıları toplama ve ölüleri defnetmek üzere akd olunan bir 

mütarekede, teskerecilere özel Hilal-i Ahmer iĢareti taĢıyan elbiseler giydirilerek 

Ġngiliz sınırları hakkında bilgi toplamaya çalıĢtıkları öğrenilmiĢtir. Ġngiltere, kendi 

bölgesinde yaĢanan böyle bir hadise karĢısında hayrete düĢmüĢtür. Bu sebeple 

Ġngiliz Hükümeti, söz konusu olaylarla ilgili Osmanlı Hükümeti‟ne bir nota 

gönderme ihtiyacı hissetmiĢtir
398

. 

1.1.3. Fransız Kuvvetlerinin Uluslararası Savaş Hukuku İhlalleri 

Ġtilaf Devletleri, uluslararası hukuka aykırı hareketlerine her daim bir 

açıklama getirmiĢ, ihlallerini asla kabul etmemiĢlerdir. Hilal-i Ahmer iĢareti ile 

çevrili hastanelerin bombardıman edilmesi ve Osmanlı Devleti‟nin konuyla ilgili 

suçlamalarına Fransız Doğu Orduları Komutanı General Bailloud tarafından 

                                                                                                                                                               
395BOA., HR., SYS., 2100/9-13; BOA., HR., SYS., 2100/9-13.1 
396BOA., HR., SYS., 2100/9-14.1. 
397BOA., HR., SYS., 2100/9-14; BOA., HR., SYS., 2100/9-14.1. 
 Ruzname: Günlük olayların yazıldığı defter. 
398 BOA., HR., SYS., 2100/9-15; BOA., HR., SYS., 2100/9-15.1. 
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Fransız Harbiye Nezareti‟ne gönderilen 15 Ağustos 1915 tarihli bir yazıda Fransız 

kuvvetlerinin savaĢ hukukunu ihlal edici hiçbir taarruzda bulunmadıkları Ģu 

Ģekilde açıklanmaya çalıĢılmıĢtır: 

1- Hiçbir Fransız gemisi, herhangi bir hücum esnasında hastane gemisini 

kendisine siper etmemiĢtir. Tam aksine, yaralı Fransız askerlerini hastane 

gemilerine naklederken nakliye gemilerinin uzak olması hasebiyle büyük 

zorluklar yaĢamalarına rağmen söz konusu geminin Çanakkale Boğazı‟na 

girmediğini, bu denli hassas davrandıklarını ileri sürmüĢtür.  

2- Hastane gemilerini kesinlikle asker ve mühimmat taĢıma konusunda 

kullanmadıklarını ilave etmiĢtir. 

3- Fransız Hükümeti hakkında yapılan üçüncü Ģikayet ise Osmanlı Devleti 

tarafından ortaya atılan iddiaların ne mahiyette olduğunu gösterir nitelikte olması 

bakımından Ģöyle bir savunmada bulunulmuĢtur: Osmanlı Devleti‟nin iddialarına 

cevap olarak; Fransız askerlerinin, 23 Temmuz tarihinde Kızılhaç işaretini taşıyan 

bir otomobili kullanmalarına imkan yoktur. Zira bu tarihte Gelibolu 

Yarımadası‟nda bulunan Fransız askerleri, bu çeşit hiçbir arabaya sahip 

değillerdir. Zaten yolların durumu da söz konusu otomobillerin çok kısa bir 

mesafe dahi yol kat edebilecek uygunluğa sahip değilken bu suçlamaların 

sebebinin anlaşılamaz olduğu, dile getirilmiĢtir. 

4- Osmanlı Devleti‟nin Fransa‟ya Amerikan Büyükelçiliği vasıtası ile 

gönderdiği bir diğer Ģikayet konusu olan Havuzludere‟de bir seyyar hastanenin 

Fransız uçakları tarafından bombardıman edilmesidir. Bu konu General Bailloud 

tarafından Ģu Ģekilde izah edilmiĢtir: “Fransız askerlerinin, beyan edilen 

Havuzludere Karargahı‟na bomba attıkları doğru ise bunun sebebi, buralardaki 

tarafsızlık alametlerinin net bir şekilde görünmüyor olmasındandır. Birkaç gün 

sonra süvari müfrezesi komutanı Yüzbaşı, aynı mevkiye beyaz bayrak çekildiğini 

gördükten sonra artık bombardıman edilmemesini emretmiştir.” demiĢtir. General 

Bailloud, Ģunları da ilave etmiĢtir: “Seyyar hastanelerin bayraklarının fark 

edilmesi uçaklar için zor olduğundan, tarafsızlık işaretlerinin yerde daha büyük 

olmasını tavsiye etmiş, bu durumda kendilerinin Cenevre ve Lahey 

Sözleşmeleri‟ni ihlal edici bir hareketlerinin bulunmadığının üzerinde durmuştur. 
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Tam tersi hassasiyetlerinin ne derece kuvvetli olduğunu tekrar yineleyerek, 13 

Ağustos günü Erenköy civarlarında Fransız uçaklarının Türk birliklerine ait bir 

deniz uçağını takip ettiklerini, bu uçağın bir binanın yanına indiği görüldükten 

sonra bu mevkinin bombardıman edildiğini yazmıştır. Ancak kısa bir süre sonra 

Türk birlikleri bu alana Hilal-i Ahmer bayrağı çekmişlerdir. Sonradan konulan bu 

tarafsızlık işareti şüphe ve tereddüde yol açtığı halde Fransız topçularının derhal 

ateşi kesmelerinden bahsetmiştir
399

.” 

Hilal-i Ahmer iĢaretinin ayırt edilememesi ile ilgili Fransız Doğu Orduları 

Komutanı General Bailloud‟un rapor ettiği benzer bir olay Çanakkale yakınındaki 

Halil PaĢa Çiftliği Hastanesi‟nde yaĢanmıĢtır. 29 Ekim 1915 tarihinde Osmanlı 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟na gönderilmek üzere, Paris Amerikan Büyükelçiliği‟ne 

iletilen yazıda, General Bailloud, 5 Fransız tayyaresi tarafındanHalil PaĢa Çiftliği 

Hastanesi‟nin bombalanması iddialarına Ģu Ģekilde bir izahat getirmiĢtir:  

Söz konusu bombardımanın Çanakkale ile Bozbey arasında bulunan bir 

yerde, tayyare parkına karşı yöneltilmiş olduğu bildirilmiştir. Taarruz edilen 

bölgeye oldukça yakın olması sebebiyle Halil Paşa Çiftliği Hastanesi üzerine, 

bazı mermilerin düşmüş olması mümkündür, denilmiĢtir. Söz konusu olayda 

uçaklar, 2.700 metre

 yükseklikten uçtukları için buradaki iĢaretlemeleri fark 

edememelerinin gayet tabii olduğu gibi herhangi bir Hilal-i Ahmer iĢaretinin 

bulunmadığını ya da ayırt edilemeyecek kadar büyük olmadığını da ilave etmiĢtir. 

Durumun Osmanlı Hükümeti‟ne bildirilmesi ve düzeltilmesi için Amerikan 

Büyükelçiliği‟nden ricada bulunulmuĢtur
400

. Bütün bunların dıĢında General 

Bailloud baĢka bir iddiada daha bulunmuĢtur. 4 Kasım 1915 tarihli söz konusu 

iddiaya göre; 

Normal Ģartlarda sabit ve seyyar hastaneler, mühimmat depolarından, 

ambarlardan, askeri müesseselerden ve muhasım tarafların haklı olarak hücum 

edebileceği yerlerden uzakta kurulması gerekmektedir. Ġddiaya göre Osmanlı 

                                                           
399 BOA., HR., SYS., 2099/10-14; BOA., HR., SYS., 2099/10-18; BOA., HR., SYS., 2099/10.18-1. 
Belgede sehven 27.000 metre olarak yazılmıĢtır. Ancak bunun 2.700 metre olması gerekmektedir.BOA., 

HR., SYS., 2099/10- 21-b; BOA., HR., SYS., 2099/10-23.1. 
400 GeniĢ bilgi için bkz. BOA., HR., SYS., 2099/10- 21-b; BOA., HR., SYS., 2099/10-19; BOA., HR., SYS., 

2099/10-23.1; BOA., HR., SYS., 2099/10-23.2. 
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seyyar hastanelerinin çoğunun askeri mekanlarda ya da önemli müesseselerin 

hemen yanında tesis edilmiĢ oldukları gözlemlenmiĢtir. Ayrıca Fransız seyyar 

hastanelerinin her gün, Anadolu sahilindeki Osmanlı bataryalarının ateĢine maruz 

kaldıklarını, bu sebepledir ki General Gouraud‟un Çanakkale‟de bulunan 

hastaneden çıkarken ağır bir Ģekilde yaralandığını da ilave etmiĢtir
401

.  

Konu ile ilgili iddialar ilerleyen tarihlerde de devam etmiĢtir. Çanakkale 

Kuvve-i Seferiyesi Komutanı General Bailloud‟un Fransa Harbiye Nezareti‟ne 

gönderdiği 12 Aralık 1915 tarihli yazısı oldukça dikkat çekicidir. Osmanlı 

Hükümeti‟nin, Ġtilaf kuvvetlerin Cenevre SözleĢmesi hükümlerini ihlal ettikleri 

hususuna cevap niteliğindedir. Buna göre; 

Maydos bombardımanına dair 16 Ağustos 1915 tarihinde zaten bir rapor 

gönderildiği, adı geçen mevkinin askerlerin gelip geçtiği ve savaĢ malzemelerinin 

taĢındığı bir yer olması hasebiyle çok defa bombardıman edilmiĢ olabileceği daha 

önceki raporda da beyan edilmiĢtir. ġayet bir hastane ya da bir seyyar hastane, 

mermi isabeti sonucu hasara uğramıĢsa bunun sebebi mevkilerin tayin edilemeyip 

fark olunamamasından kaynaklanmaktadır. ġikayet sebeplerine gelince General 

Bailloud Tayyare Ġdaresi tarafından verilen ayrıntılı bir raporu Ģu Ģekilde 

aktarmıĢtır: 

1- 30 Temmuz 1915 günü hiçbir Fransız tayyaresi Ezine mıntıkasını 

bombardıman etmemiĢtir. 

2- 16-17 Temmuz 1915 günü filonun yalnız Ġnöz, Ezine ve Havuzludere 

Karargahları ile Maydos‟tan Soğanlıdere‟ye kadar olan yol üzerinde ve 

Erenköy‟ün güneyindeki kafileleri bombaladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır ki bu 

güzergah Osmanlı Hükümeti‟nin tariflerine asla uymamaktadır, denilmiĢtir. 

Osmanlı memurlarının eline geçmiĢ olan Müttefik kuvvetlerine ait bir 

emirnamenin seyyar hastaneler ve sabit hastaneler üzerine ateĢ edilmesinin tavsiye 

edilmiĢ olduğuna dair iddialar, gerçek dıĢı olduğundan açıklanmaya gerek bile 

yoktur. Tam aksine bombardımanlar yapıldığı sırada sıhhi müesseselere hasar 

vermemek adına son derece hassas davranılmıĢtır, Ģeklinde ifade edilmiĢtir
402

. 

                                                           
401 BOA., HR., SYS., 2099/10-24; “Generâl (Gouraud) Nasıl Yaralanmış?”; Çulcu; a. g. e., s. 456. 
402 BOA., HR., SYS., 2417/63-8; BOA., HR., SYS., 2417/63-9. 
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Bununla beraber 10 Aralık 1915 tarihinde Ġngilizler tarafından alınan bir Osmanlı 

esiri, Osmanlı kuvvetleri tarafında, topların etrafına Hilal-i Ahmer‟e ait birkaç 

çadır çekildiğini ifade etmiĢtir. Eğer bu ifade doğru ise hasımlarını Cenevre 

SözleĢmesi hükümlerine uymamakla itham eden Osmanlı Devleti, tarafsızlık 

alametini su istimal etmekten çekinmediğini göstermiĢ ve ispat etmiĢ olur. Son 

olarak, bir direğe çekilmiĢ olan bayrak 2.000 metre yükseklikten uçan tayyareciler 

için fark edilmesi oldukça zor bir durum yaratacaktır. Bu hususta en etkili çözüm, 

yere yayılmıĢ olan Hilal-i Ahmer iĢaretini gösterir kumaĢların, daha belirgin bir 

Ģekle getirilmesi olacaktır, denilmiĢtir
403

. 

1.1.4. Hilal-i Ahmer Bayrağı Çekilen Diğer Mevkilerin Bombalanması  

Uluslararası savaĢ hukukuna göre saldırıdan uzak tutulması gereken 

hastaneler dıĢında baĢka mevkiler de vardır. Tarihi binalar, ibadet mekanları, ilim 

ve hayır yerleri gibi alanlar siyah ve beyaz renkli bayraklarla çevrili olmak 

Ģartıyla Ġtilaf Devletleri‟ne ait kara ve hava kuvvetlerinin taarruzlarından uzak 

tutulacaktır. Osmanlı Devleti‟ne ait söz konusu bu mekanlar, gerekli koĢullar 

sağlanmıĢ olmasına rağmen Ġngiliz harp gemileri ve tayyareleri tarafından zaman 

zaman bombardıman edilmiĢlerdir. Osmanlı Devleti‟nin Ġtilaf Devletleri‟ne 

gönderdiği notalara, verilen cevaplarda; Hilal-i Ahmer iĢaretlerinin belirsizliği ve 

küçük boyutlu olması sebebiyle mekanların uzaktan seçilemediği, yanlıĢlıkların 

bundan kaynaklandığı ileri sürülmüĢtür. Ġlgili ülkeler, söz konusu iĢaretlerin 

seçilebilmesi için Salib-i Ahmer bayrağı üzerindeki hac sembolü ile aynı ebatlarda 

olması gerektiğini ifade ederek Hilal-i Ahmer iĢaretlerinin daha belirgin ve 

uluslararası standartlar ölçüsünde olması lüzumunu dile getirmiĢlerdir
404

. 

Ġtilaf Devletleri‟ne ait bombardımanlar farklı mevkilerde de aynı hasarı 

vermeye devam etmiĢlerdir. Nitekim Havuzludere‟de bulunan Hafif Yaralı 

Hastanesi‟ne yapılan baĢka bir bombardıman sonucunda çok sayıda zayiat 

verilmiĢtir. 15 Temmuz 1915 günü yapılan bu bombardımanda Havuzludere Hafif 

Yaralı Hastanesi, 16 Temmuz 1915 günü 19. Tümen Sıhhiye Bölüğü etrafındaki 

tepeler, Hilal-i Ahmer bayrağı çekili olmasına rağmen Ġngiliz ve Fransız 

                                                           
403 BOA., HR., SYS., 2417/63-10. 
404 BOA., HR., HMġ., ĠġO., 67/21-5; BOA., HR., HMġ., ĠġO., 67/21-2. 



101 
 

kuvvetleri tarafından yapılan bombardıman, 4 Ģehit ve 8 yaralı ile sonuçlanmıĢtır. 

Bu durum, 5. Ordu Sıhhiye BaĢkanlığı‟ndan gelen 16 Temmuz 1915 tarihli bir 

telgrafname ile belirtilmiĢtir. Uluslararası hukuka aykırı bu hareketler, Osmanlı 

ordusunun Ġtilaf kuvvetlerine mensup yaralılara göstermiĢ olduğu Ģefkat ve 

ihtimamla katiyen bağdaĢmamıĢtır. Enver PaĢa söz konusu olayları, Ġngiltere ve 

Fransa‟nın dikkatini çekmek üzere 19 Temmuz 1915 tarihinde Amerikan 

Büyükelçiliği‟ne bildirmiĢtir
405

. 

1.2. DOM DOM KURġUNUKULLANILMASI 

Cenevre SözleĢmesi gereği, savaĢlarda hukuk dıĢı sayılabilecek bazı 

hususlar vardır. Bu hususlar içerisinde savaĢma Ģekillerinin nasıl olması gerektiği 

hukuk kuralları çerçevesinde belirlendiği gibi savaĢ aletleri, kullanılan malzemeler 

ve zehirli gazlar da yine bu kurallar dahilinde sınırlandırılmıĢtır. Buna göre 

bıraktığı etki bakımından büyük hasara sebep olan dom dom kurĢunları, 

uluslararası savaĢ hukukuna aykırı olduğu için savaĢ suçu kabul edilerek 

kullanılması yasaklanmıĢtır. Ancak tüm bu yasaklara ve uyarılara rağmen Ġtilaf 

kuvvetleri söz konusu kurallara tam anlamıyla uymamıĢlardır. 

1.2.1. İngiliz ve Fansızların Dom Dom Kurşunu Kullanmaları 

Çanakkale Cephesi‟nde Ağustos savaĢları sırasında Ġngiliz birliklerinin 

dom dom kurĢunu kullandıkları tespit edilmiĢ, bunların bir de tarafsız devletler 

nezdinde yeniden incelenmesi gerektiği düĢüncesi, 29 Ağustos 1915 tarihinde 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟ne yazılmıĢtır. Ġncelemeler neticesinde 

hukuka aykırı bu hareketin delili olarak muhtelif hastanelere gelen yaralıların yara 

resimleri ve bu yaralardan çıkarılan pek çok dom dom kurĢunu acele bir Ģekilde 

toplattırılarak Sahra Sıhhiye Genel MüfettiĢliği‟ne gönderilmiĢtir
406

. 

6 Eylül 1915 tarihinde BaĢkomutan Enver PaĢa, DıĢiĢleri Bakanlığı‟na 

yazmıĢ olduğu bir yazıda, Ġngiliz kuvvetlerinin dom dom kurĢunu kullanarak 

savaĢ hukuku kurallarına ve insani kanunlara uymadıklarını dile getirmiĢ, 

kullandıkları dom dom kurĢunlarından iki adedinin zarf içinde takdim edildiğini 

beyan etmiĢtir. Söz konusu kurĢunların Amerikan Büyükelçiliği‟ne gönderilerek 

                                                           
405 BOA., HR., SYS., 2411/32-1; Tetik ve Güzel; a. g. e., s. 181. 
406 Kızılay ArĢivi, 23/245.  
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protesto edilmesini, Ġngiliz birliklerinin savaĢ hukukuna aykırı bu uygulamalarının 

dünya kamuoyunda bilinmesinin yanı sıra Amerika‟daki mahalli gazeteler 

vasıtasıyla da duyurulmasını talep etmiĢtir
407

. 11 Eylül 1915 tarihli baĢka bir 

belgede, Amerikan kamuoyunda Ġngilizlerin dom dom kurĢunu kullandıkları ile 

ilgili kanaatin güçlenmesi için Amerikan Büyükelçiliği, otuz kırk kadar daha dom 

dom kurĢunu fotoğraflarının gönderilmesini Osmanlı Devleti‟nden istemiĢtir
408

.  

Kullanılan dom dom kurĢunlarının aĢağıdaki Ģekildetarifleri verilmiĢtir: 

ġekil-1 AtıĢ yapılmadan önce piyade dom dom mermisi 

ġekil-2 Merminin ucunda daire Ģeklindeki kısmı 

ġekil-3 AtıĢ yapıldıktan sonra merminin uç tarafından ayrılan kısmı 

ġekil-4 AtıĢsonrasında (ġekil-3) ayrıldıktan sonra merminin uç tarafında 

boĢ bir kısım kalmaktadır.Mermi hedefe isabet ettiğinde bu boĢ kısımda mahsur 

kalan hava ile birlikte vücuda girerek bedenin içindebasıncın etkisiyle kalmıĢ 

olanhavanın yoğunlaĢmasıyla müthiĢbir yara açmaktadır
409

. 

Enver PaĢa, 27 Eylül 1915 tarihinde DıĢiĢleri Bakanlığı‟na yazdığı baĢka 

bir yazıda farklı zamanlarda çekilmiĢ olan kırk beĢ adet dom dom kurĢunu 

fotoğrafının gönderildiğini ve tarafsız ülkelerin büyükelçilikleri tarafından 

neĢrettirilmesi gerektiğini istemiĢtir. Amerikan Büyükelçiliği nezdinde de 

giriĢimlerde bulunulmasını yine DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan talep etmiĢtir
410

. 

25 Ekim 1915‟te DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan BaĢkomutanlığa gönderilen 

belge, yine dom dom kurĢunu kullanımı ile ilgilidir. Buna göre, Ġtilaf 

kuvvetlerinin Çanakkale harbinde kullandıkları dom dom kurĢunu fotoğraflarının 

alt kıtalardan geldiği belirtilmiĢtir. Daha önce 11 Ekim 1915 tarihli bir yazıyla söz 

konusu fotoğrafların 4 adedinin gönderilmesinin istendiği ancak bu sayının 

yetersiz olması nedeniyle 8 adet daha fotoğrafın gönderilmesine ihtiyaç olduğu 

ifade edilmiĢtir
411

. 

                                                           
407 22 Eylül 1915 tarihli bir belgede fotoğrafların acele gönderilmesi istenmiĢtir.; BOA., HR., SYS., 2182/2-

15; BOA., HR., SYS., 2182/2-12. 
40811 Ekim 1915 tarihli bu belgede küçük kıtaatlara dağıtılan fotoğraflar yeterli olduğundan Amerikan 

Büyükelçiliği‟ne gönderilmek üzere 12 adet daha fotoğrafın gönderilmesi uygun görülmüĢtür.;BOA., HR., 

SYS., 2182/2-5; BOA., HR., SYS., 2182/2-14. 
409 BOA., HR., SYS., 2182/2-6.; Resimlerle ilgili bakınız ekler kısmı, Resim-1, Resim-2. 
410 BOA., HR., SYS., 2182/2-16. 
411 BOA., HR., SYS., 2182/2-29. 
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Ġngiliz ve Fransız kuvvetlerinin dom dom kurĢunu kullandıkları ve bunun 

fotoğraflandığı yönündeki Osmanlı Devleti‟nin iddialarına verdikleri savunma 

oldukça ilginçtir. Savunma, 3 Nisan 1916 tarihli bir belge ile yapılmıĢtır. Belgeye 

göre, Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanı, söz konusu olay ile ilgili Osmanlı Hükümeti‟nin adı 

geçen fotoğrafları Ġngiliz veya Fransız cephanesinden alınmıĢ olan kurĢun 

fotoğrafları olduğunu, bunların suçlama maksatlı kullanılmak için kendilerine 

gönderildiklerinin tahmin edildiğini beyan etmiĢtir. Ayrıca konu ile alakalı ispat 

niteliği taĢıyan baĢka bir delil olmadığından dolayı söz konusu fotoğrafların 

kullanıldığını ileri sürmüĢtür
412

.  

Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanı savunmalarına devam ederek; Fransız askerlerinin 

kullanılması yasak olan kurĢun ya da baĢka bir aletle asla savaĢmadıkları gibi 

Ġngiliz askerlerinin de dom dom veya buna benzer bir cephaneyi katiyen 

kullanmadıklarını ifade etmiĢtir. Osmanlı Hükümeti, bu iddialarını askerlerin 

yaralarından çıkardıkları kurĢunların izi veya cinsine bakarak ileri sürüyor ise pek 

çok açılmıĢ yara ve yakıcı aletlerin vücutta getirdiği hasarların, onları aldatmıĢ 

olmaları gayet doğaldır, demiĢtir
413

. Bunun dıĢında Almanya Hükümeti‟nin kendi 

kullandığı yasak savaĢ aletlerini meĢru bir tarza sokmak için hasımlarına karĢı pek 

çok iddia ve ithamlarda bulunduğunu, Osmanlı Hükümeti‟nin de aynı amaçla 

Çanakkale‟de bulunan Ġtilaf kuvvetlerini benzer ithamlarla suçladığını yani 

Osmanlı Devleti‟nin Almanya‟yı taklit ettiğini savunmuĢtur
414

. Aynı belgede 19 

Kasım 1915 tarihli bir olaydan bahisle Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanı Lankley‟in 

göndermiĢ olduğu bir yazıda ise Ģu iddialar dile getirilmektedir. 7. Tümene 

mensup Tahir Hasan oğlu Abdullah adında kürt bir askerin ifadelerinden 

bahsedilmiĢtir. ġöyle ki; Tahir Hasan oğlu Abdullah ismindeki askerin Yeni 

Zellanda ve Avusturalya birliklerine teslim olduğu, üzerinde de uçları törpülenmiş 

85 adet tüfek kurşunu bulunduğu ifade edilmiştir. Asker Abdullah, taburundaki 

bütün askerlerin törpülerle kurşunların ucunu kestiklerini ve Osmanlı 

askerlerinin, İngiliz birliklerinin de bu kurşunları kullandığını iddia ettiklerini 

dile getirmiştir. Osmanlı birlikleri tarafından söz konusu kurşunların atılması, 

                                                           
412 BOA., HR., SYS., 2182/2-40.1. 
413 BOA., HR., SYS., 2182/2-40.2. 
414 BOA., HR., SYS., 2182/2-40.2. 
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kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle zamanla kullanılmasından vazgeçilmiştir. 

Diğer taraftan Türk askerleri tarafından atılan birçok yassı kurşuna İngiliz 

siperlerinde rastlanılmış olması Türk ordusunun da bu kurşunları kullanmakta 

olduğunu ispat etmiştir, denilmiĢtir
415

.  

2. HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NE YAPILAN YARDIMLAR 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, hasta ve yaralı askerlerin tedavileri için gerekli 

olan malzemelerin tedariki ve sürekliliği için cemiyet menfaatine olmak üzere 

çeĢitli müsabakalar düzenlemiĢ, sergiler açmıĢ ve biletler satmıĢtır. Bu tür 

faaliyetlerle elde edilen gelirler Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne bağıĢlanmıĢ, gerekli 

olan ihtiyaçların karĢılanması bu yolla sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Diğer taraftan 

halktan ya da yurtdıĢında bulunan Osmanlı tebaasından da aynı maksat 

doğrultusunda yardımlar toplanmıĢtır. Böylece maddi ihtiyaçların bu Ģekilde 

karĢılanmaya çalıĢılmasına gayret gösterilmiĢtir. 

2.1. YURT ĠÇĠ YARDIMLARI 

SavaĢ boyunca maddi sıkıntılar, Osmanlı Devleti‟nin peĢini bırakmamıĢtır. 

Diğer alanlarda olduğu gibi Hilal-i Ahmer Cemiyeti de zaman zaman bunun 

zorluğunu yaĢamıĢtır. Halk ve eĢraf tarafından cemiyet yararına yapılan bağıĢlar, 

yiyecek-içecek, giyecek, hastane malzemeleri vesaire gibi yardımlar bu zorluğun 

aĢılmasına bir parça destek olmuĢtur.  

7 Mayıs 1915 tarihli Ġkdam Gazetesi‟nde “Hilâl-i Ahmer‟e Muavenet” 

baĢlığıyla yazılmıĢ bir yazıda, Cemiyet‟e yardım çağrısı Ģu Ģekilde dile 

getirilmiĢtir: 

“Ey sevgili ahâlî. Şu mühim zamanda yaralı gâzîlerimize hakkıyla yardım 

edebilmek ve onları bir an evvel tedâvî ile yine harp meydanına göndermek için 

sizlerin hissiyât-ı âlîcenabeye şefkat-i kesîrânesine mürâcaât ediyoruz. Her 

âileden bütün levâzımâtıyla bir şan hazırlanıp hediye edilmesini ricâ ediyoruz. Bir 

demir karyola, şilte, yastık, çarşaf, battaniye veya yorgandan ibâret bir takım 

yatak. Bunu hazırlayanlar Hilâl-i Ahmer‟in Sultan Mahmud Türbesi civârındaki 

idâre-i merkeziyesine mürâcaât etsin
416

.” denilmiĢtir. 

                                                           
415 BOA., HR., SYS., 2182/2-40.2. 
416 Çulcu; a. g. e., s. 308. 
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Çanakkale Cephesi‟nden gelen talepleri 

karĢılamak üzere kartpostal, harita, rozet gibi eĢyaların satılarak gelirlerinin 

cemiyete bağıĢlanması konusunda çeĢitli giriĢimlerde bulunmuĢtur. Cemiyet, söz 

konusu satıĢlarla birlikte çeĢitli illerden para toplayarak Çanakkale‟ye yardım 

etme görevini de üstlenmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda 9 Mart 1915 tarihinde 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin Bursa ve Aydın Ģubelerinden 100‟er lira, 17 Mart 

1915 tarihinde Ġstanbul Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟nden 200, Aydın‟dan 100, 

Balıkesir‟den 50, ÖdemiĢ‟ten 50, Söke‟den 32 lira yardım toplanarak 

Çanakkale‟ye gönderilmiĢtir
417

.  

Çanakkale SavaĢları boyunca Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne para 

yardımlarının yanı sıra sağlık malzemesi takviyesi de yapılmıĢtı. 22 Mart 1915 

tarihli bir belgede Ġstanbul‟dan Çanakkale‟ye Gülnihal Vapuru ile ihtiyaç duyulan 

bir takım eĢyalar gönderildiği yazılmıĢ, 24 Mart tarihinde de Hilal-i Ahmer 

Merkezi Doktoru, söz konusu eĢyaları teslim aldığını bildirmiĢtir. Adı geçen 

eĢyalar 6 parça Ģeklinde olup Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır
418

: 

Miktar Cins Miktar Cins 

10 Tolenit 3 gaz tenekesi ispirto 

10 Amerikan bezi 10 masalık Masa üzerine beyaz 

muĢamba 

1 MuĢamba 1 masalık Masa üzerine siyah 

muĢamba 

20 adet Gazporoform 3 ĢiĢe Vazelin likit 

20 adet Fankon 2 adet irikanor 

3 adet Bandrolle gaz 10 ĢiĢe Eter anestezin 

3 deste Band gaz hidrofil 8 adet pilaster 

8 çift Kauçuk eldiven 7 adet küvet 

20 deste  Tolenit sargı 12 adet Temlit için cebire 

2 çift Tolenit mızrapalı pensler 3 paket Cebire tahtaları 

2 adet Cism-i ecnebi pensler 6 adet Demir masa 

10 kutu Ziyt kâfuri 10 filakot Kloridat dokokain 

 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti bütçesine katkı amaçlı farklı formüller de 

geliĢtirilmiĢti. 13 Ekim 1915 günü Meclis-i Vükela‟da yapılan toplantıda gelirleri 

                                                           
417 Sönmez; a. g. m., s. 185. 
418 Kızılay ArĢivi, 238/29; Kızılay ArĢivi, 238/30. 
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne bağıĢlanmak üzere Avusturya‟da, PadiĢah V. Mehmet 

ReĢat‟ın portresinin çoğaltılıp satılması kararlaĢtırılmıĢtır. 27 Ekim 1915 günü 

aynı iĢlemin yine aynı maksatla Osmanlı Devleti sınırları içerisinde de 

yapılmasının Hilal-i Ahmer‟e son derece yararlı olabileceği gündeme gelmiĢtir
419

 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin savaĢın sonuna kadar yaralı ve hasta askerlere 

hizmet verebilmesi için para ve personel takviyesine ihtiyacı vardı. Eldeki 

imkanlar, savaĢın yoğunluğu sebebiyle çok hızlı tükeniyor, ilave yardımların çok 

acele bir Ģekilde yapılması gerekiyordu. Bütün bunlar yetmezmiĢ gibi savaĢın 

uzaması ihtimali söz konusu sıkıntıları daha da arttıracaktı. Bu sebepledir ki 

zorlukları aĢmak için farklı metotlar izlenmeye çalıĢılmıĢtı. Bu arayıĢlar 

neticesinde Doktor Besim Ömer 24 Temmuz 1915 tarihinde Hükümet‟e yazmıĢ 

olduğu bir yazı ile Haliç ġirketi, Seyr-i Sefain Ġdaresi ve ġirket-i Hayriye‟nin 

vapur biletlerine 10‟ar para zam yapılmasını ve aradaki zam farkının Hilal-i 

Ahmer bütçesine aktarılmasını Hükümet‟e teklif etmiĢ
420

 ancak Hükümet, halkın 

içinde bulunduğu zor Ģartları daha da ağırlaĢtıracağı gerekçesiyle bu teklifi uygun 

görmemiĢti
421

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne yapılan yardımların belki de en dikkate değeri 

ve en anlamlısı, bir Ģehit ailesinin, evladına ait eĢyaların satılarak gelirinin Hilal-i 

Ahmer‟e bağıĢlanması olmuĢtur. 14 Nisan 1916 tarihinde Ģehit ailesi tarafından 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü‟ne yazılan yazı oldukça dikkat çekicidir. Söz 

konusu yazıya göre; Sivas Aziziyeli Ģehit Teğmen Rasim‟in anne ve babası, 

oğullarının geride bıraktığı eĢyasının satılarak bedelinin Hilal Ahmer‟e 

bağıĢlanmasını talep etmiĢlerdir
422

.  

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne yurdun çeĢitli bölgelerinden bağıĢlar 

yapılmıĢtır. Biga Kasabası‟nda Çanakkale Ġstatistik Memuru Saib Bey, gelirleri 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne bağıĢlanacak olan bazı eĢyaların satıĢlarından 

bahsetmiĢtir. Buna göre 15 Kasım 1916 tarihinde Biga Kasabası‟nda Çanakkale 

                                                           
419BOA., MV., 241/180. 
420 BOA., BEO., 4362/327082-2. 
421 BOA., BEO., 4365/327352-2. 
422Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; s. 297. 
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Ġstatistik Memuru Saib Bey tarafından Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟ne yazılan 

bir yazıda, Hilal-i Ahmer tarafından 24 Ekim 1916 tarihinde gönderilen eĢyaların 

31 Ekim 1916 tarihinde kendilerine ulaĢtığı ifade edilmiĢtir. Bu tarihe kadar 

satılan eĢyaların tutarının 1.187 kuruĢ olup 15 Kasım 1916 tarihinde postaya 

teslim edildiği yazılmıĢtır. Diğer eĢyaların da satılmakta olduğu ve en fazla rağbet 

gören eĢyaların kol düğmesi, firkete ve bilezikler olduğu eklenmiĢtir. SatıĢlarının 

yapılmak üzere tütün tabakası, güderi cüzdan, kol saatleri, takvim, kartpostal, 

kırtasiye malzemeleri, kravat, yakalık vesaire gibi eĢyalardan yeterli miktarda 

gönderilmesi talep edilmiĢ, istenilen eĢyalar 24 Kasım 1916 günü intikal 

etmiĢtir
423

.  Biga Kasabası‟nda Çanakkale Ġstatistik Memuru Saib Bey 17 Kasım 

1916 tarihli yazmıĢ olduğu baĢka bir belgede ise Ģimdiye kadar satılan eĢyaların 

toplam tutarı olan 1.187 kuruĢun Cemiyet‟e gönderildiğini ve satıĢların halen 

devam ettiğini Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟ne bildirilmiĢtir. Çanakkale Ġstatistik 

Memuru Saib Bey, gelirlerinin Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne bağıĢlanmak üzere 

2.000 kuruĢ değerinde kol saati, kol düğmesi, tütün tabakası, muĢamba cüzdan, 

sigara ağızlığı vesaire gibi eĢyaların eczacı Ġbrahim Efendi‟ye teslimini rica 

etmiĢtir. Saib Bey‟in bu ricası üzerine istenilen eĢyalar 26 Kasım 1916 tarihinde 

gönderilmiĢtir
424

.  

26 Mart 1917 tarihinde, Çanakkale Gurubu‟na mensup hayvanat depoları 

subay ve askerleri tarafından fakirler, yetim ve kimsesizler için tesis edilmiĢ olan 

aĢhaneye sarf edilmek üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne 700 kuruĢ bağıĢlanmıĢtır. 

Söz konusu para 10 Nisan 1917‟de makbuzla teslim edilmiĢtir
425

. 

2.2. YURT DIġI YARDIMLARI 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı Devleti içerisindeki yardım ve bağıĢ 

faaliyetlerini düzenleyip koordine ettiği gibi yurtdıĢı yardımlarını da aynı Ģekilde 

organize edip yönlendirmiĢtir.  

Osmanlı Hilal-i Ahmer Ġkinci BaĢkanı Doktor Besim Ömer PaĢa 

tarafından 4 Mart 1915 tarihinde Sahra Sıhhiye Genel MüfettiĢliği‟ne yazılan bir 

                                                           
423 Kızılay ArĢivi, 74/77. 
424 Kızılay ArĢivi, 74/76. 
425 Kızılay ArĢivi, 68/30.  
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belgede, Macaristan‟ın Sabarka Ģehrinde bulunan bir heyet aracılığıyla Osmanlı 

ordusu sağlık teĢkilatına yardım için bir miktar para toplandığı ifade edilmiĢtir. 

Söz konusu para ile Osmanlı yaralı ve hasta askerlerine bakmak için 3 doktor, 14 

hastabakıcı ve gerektiği kadar hizmetçiden oluĢan bir heyetin kurulduğu Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti‟ne bildirilmiĢtir. Söz konusu sağlık personellerinin Osmanlı 

askerlerini tedavi etmeleri hususunda müsaade istenmiĢ ve uygun görülmüĢtür
426

. 

18 Mart 1915 günü Çanakkale deniz savaĢlarında Türk ordusunun 

galibiyeti, PeĢte‟de büyük sevinçlere sebep olmuĢ, kutlamalar yapılmıĢtır. 

BudapeĢte Cour de France (Kordafratis) Üniversitesi Fakülteleri‟nin Öğrenci 

Cemiyeti Reisi Doktor EtyenÇemberi (Etienne Chambery)‟nin teĢebbüsüyle PeĢte 

Üniversitesi görevlilerinden oluĢan bir heyet, 27 Mart gecesi Büyükelçilik‟in 

önüne gelerek eğlence tertip etmiĢlerdir. Bunun ardından PeĢte Hilal-i Ahmer 

ġubesi‟nin teĢvikiyle Hilal-i Ahmer menfaatine müsamere tertip edilerek hasılatın 

bir kısmı buraya bağıĢlanmıĢtı. Bu sebeple PeĢte‟nin en büyük lokantası olan 

Gambrinus‟da yapılan ziyafet ve müsamerede PeĢte Hilal-i Ahmer Komitesi Reisi 

Eski BaĢvekili Kont Kuen Hedervari(Count Károly, Khuen-Héderváry) ile birlikte 

çok sayıda bakan da katılmıĢtı. Burada askeri mızıka tarafından Sultan ReĢat 

MarĢı çalınmıĢ, üniversite öğrencileri ile birlikte söylenerek ayakta alkıĢlanmıĢtır. 

YaĢanan bu hadise, 2 Nisan 1915 günü PeĢte Büyükelçisi Ahmet Hikmet Bey 

tarafından Osmanlı ĠçiĢleri Bakanlığı‟na yazılarak bir kopyası da BaĢkomutanlık‟a 

gönderilmiĢtir
427

. 

Yurt dıĢından Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne yapılan yardımlar 

savaĢın ilerleyen dönemlerinde de devam etmiĢtir. 31 Mayıs 1915 tarihli Osmanlı 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟na yazılan bir belgede, Almanya Salib-i Ahmer Heyeti‟nin, 

Konsolos Mösyö Mozille ve diğer 4 murahhasın idaresinde Berlin‟den hareket 

edecek özel bir tren gönderileceği ifade edilmiĢtir. Adı geçen trenin Çanakkale 

Cephesi‟nde kullanılmak üzere iki yolcu arabasının dıĢında sıhhiye erleri için 

elbise ve eĢyalar, iki seyyar hastane ve seyyar mutfak takımı aletleri, çadırlar, 

hastaneler için karyola ve yatak takımı, yaralılar için hediyelerin bulunduğu 

                                                           
426 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2418, Dos. 23, Fih. 1; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2418, Dos. 23, Fih. 1-1. 
427 BOA., HR., SYS., 2322/74-1; BOA., HR., SYS., 2322/74-2; Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; 

s. 183-184. 
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yaklaĢık 57 vagondan oluĢtuğu ifade edilmiĢtir. Söz konusu trenin Viyana, PeĢte, 

BükreĢ, Yergöğü, Rusçuk ve Ġstanbul güzergahını takip edeceği muhtemel 

olduğundan Viyana‟da Avusturya-Macaristan Salib-i Ahmeri‟nin Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟ne göndereceği hediye ve sıhhi eĢyaların bulunduğu iki vagonun daha 

ekleneceği beyan edilmiĢtir. Söz konusu vagonların gümrük vergilerinden muaf 

tutulması istenmiĢtir
428

. 

Çanakkale SavaĢı sırasında yaralanan ve hastalanan askerlerin tedavi ve 

istirahatlarını temin amacıyla Almanya‟dan da bir takım yardım giriĢimleri 

olmuĢtur. Toplanan yardımların Berlin‟de bulunan Osmanlı Konsolosluklarına 

iletilmesi için talimat verilmiĢtir. Bremen BaĢĢehbenderi Mösyö Alfeld‟in bu 

amaçla topladığı 10.000 mark çek, 500 mark banknot, Osmanlı Büyükelçiliği‟ne 

gönderilmiĢtir. Söz konusu yardımlarla ilgili yazı, Berlin Büyükelçisi Mahmut 

Muhtar Bey tarafından 9 Haziran 1915 tarihinde Osmanlı DıĢiĢleri Bakanlığı‟na 

yazılmıĢtır
429

. 

16 Temmuz 1915 tarihinde Berlin Büyükelçisi tarafından Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟ne yazılan belge, yine Almanya‟dan yapılan yardımlar konusundadır. 

Buna göre; Almanya‟dan Çanakkale ordusu için Hilal-i Ahmer treniyle 10 sandık, 

3 paket ve 7 sandık sigara gönderilmiĢtir
430

. 

Çanakkale‟de bulunan hasta ve yaralı askerlerin tedavileri için Sofya 

Sefareti ve Dedeağaç ġehbenderhanesi tarafından da yardımlar yapılmıĢtır. 

Osmanlı Devleti‟nin Sofya Elçisi Ali Faik Bey, 31 Temmuz 1915 tarihli 

yazısında, buradantoplanan yardımların çizelgesini takdim etmiĢtir
431

: 

Ġsim Lira 

Sefir Beyefendi 30 

BaĢkatip Celal Bey 4 

                                                           
428 BOA., BEO., 4357/326773-3. 
429Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; s. 198-199; Almanya‟dan yapılan yardımlar 23 Mart 1915 

tarihli Ġkdam Gazetesi‟nde: 

“Almanya‟dan Hilâl-i Ahmer İânesi 

Almanya‟da Hilâl-i Ahmer menfaatine iâne cem eden Alman komitesinden vârid olan bir tebliğe göre sene-i 

hâliye Mart‟ının birinci gününe kadar bu husûsta vuku‟ bulacak ianenin yekûnu 748,200 marka bâlîğ 

olmuştur.”Ģeklinde haber yapılmıĢtır.;Çulcu; a. g. e., s. 185. 
430 Kızılay ArĢivi, 101/162. 
431Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; s. 214. 
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Ġkinci Katip Haydar Bey 3 

Üçüncü Katip Vekili Nazif Bey 3 

Sefaret-i Seniyye Maiyetine Memur 

RüĢtü Bey 

2 

Sefaret Tercümanı Tahir Lütfü Bey 2/44 

Sofya ġehbenderi Salim Bey 1/45 

 

Osmanlı Devleti Dedeağaç Konsolosluğu‟ndan yapılan yardımlar
432

: 

Ġsim Lef/aded 

Dedeağaç ġehbenderi ġükrü Bey 100 

Dedeağaç ġehbenderi ġükrü Bey ailesi 

tarafından 

100 

Dedeağaç ġehbenderhanesi Katibi 

Ahmet ġazi Efendi 

30 

Dedeağaç ġehbenderhanesi Tecümanı 

M. HorĢof Efendi 

15 

Dedeağaç ġehbenderhanesi Kavası 

Osman Ağa 

10 

                                                   Toplam 255 

 

21 Ağustos 1915 tarihinde Levazımat-ı Umumiye-yi Dairesi Reisi 

tarafından Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟ne yazılan bir yazıda; Bremen 

BaĢĢehbenderi Mösyö Alfeld tarafından Cemiyet yararına toplanan 17 balyada 

5.000 çift çorap, 10 balyada 10.000 don ve 10.000 gömlekten oluĢan 8-9 numaralı 

iki sandık eĢyanın, Çanakkale‟ye gönderilmek üzere Sultan Ahmet‟te bulunan 

Nizamiye Elbise Ambarı‟na teslim edildiğinden ve söz konusu eĢyaların ilgililerce 

buradan alınması konusunun DıĢiĢleri Bakanlığı‟na yazıldığından 

bahsedilmiĢtir
433

. 23 Ağustos 1915 tarihinde Levazımat-ı Umumiye-yi Dairesi 

                                                           
432Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; s. 215. 
433 Kızılay ArĢivi, 398/5. 
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Reisi‟nin Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne yazmıĢ olduğu baĢka bir yazıda; Çanakkale 

Cephesi‟nde dağıtılmak üzere Bremen BaĢĢehbenderi Mösyö Alfeld tarafından 

toplanan eĢyaların, Mösyö Fozbik baĢkanlığında Berlin‟den hareket eden Hilal-i 

Ahmer treninde yer alan 14.410 numaralı vagonla sevk edildiği dile getirilmiĢtir. 

Bu vagonda bulunan eĢyaların; 3 sandık, 103 adet hediye paketi, bir kutu içinde 

30 adet yarım kiloluk paketler halinde kakao ve 1 sandık 165 adet yarım kiloluk 

paketler halindeki çikolatadan oluĢtuğu yazılmaktadır
434

.  

13 Kasım 1916 tarihinde Çanakkale yaralı ve Ģehit ailelerine yardımda 

bulunmak üzere Hamburg‟da bulunan bir komite tarafından toplanıp Hamburg 

BaĢkonsolosu Ferit Bey tarafından Osmanlı Hükümeti‟ne gönderilen 94 Osmanlı 

lirası 36 kuruĢ 12 parayı gösteren çekin ayrıntılarıyla birlikte ekte olduğu, Berlin 

Büyükelçiliği‟nden yazılıp söz konusu çekin Osmanlı Hükümeti‟ne gönderildiği 

beyan edilmiĢtir. Osmanlı DıĢiĢleri Bakanlığı adı geçen çek makbuzunun 

kendisine gönderilmesini Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nden rica etmiĢtir
435

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne yapılan yurtdıĢı kaynaklı yardımlar uzun bir 

süre daha devam etmiĢtir. 30 Ekim 1916 tarihinde Çanakkale yaralıları menfaatine 

olarak Bahia Blanca eyaletinde bulunan Osmanlı tebaası tarafından toplanarak 

Buenos Aires BaĢkonsolosluğu tarafından gönderilen 1.476 mark 72 fenikten 30 

fenik masraflara harcandığından 1.476 mark 42 feniğin Nacht Deutsche 

Banka‟sına yatırılmıĢ olduğundan söz edilmiĢtir. Söz konusu meblağın Osmanlı 

Devleti‟ne ulaĢtığına dair makbuzunun gönderilmesi, DıĢiĢleri Bakanlığı 

tarafından Hilal-i Ahmer‟e yazılmıĢtır  
436

. 

Muhasebe Müdürü tarafından 25 Ocak 1917 tarihinde Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟ne yazılan bir yazıda; Çanakkale Ģehit evlatlarına verilmek üzere çeĢitli 

hayırseverler tarafından toplanan 550,28 Arjantin pezosunun karĢılığı olan 1.243 

                                                           
434 Kızılay ArĢivi, 398/9. 
435 Kızılay ArĢivi, 398/282. 
436 Kızılay ArĢivi, 398/238; Kızılay ArĢivi, 398/243. 
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mark 30 feniğin Nacht Deutsche Obrizeish Bank‟a teslim edilerek gönderildiği 

Boineos Aires BaĢkonsolosluğu‟na bildirilmiĢtir
437

. 

3. HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ ve HASTANE GEMİLERİ 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin Birinci Dünya SavaĢı esnasında yürüttüğü 

faaliyetler arasında yolcu gemilerini hastane gemisine dönüĢtürmesi önemli 

olmuĢtur. Seferberliğin ilanından sonra Çanakkale Cephesi‟ndeki ihtiyaç üzerine 

yaralı ve hasta askerlerin nakillerinin sağlıklı ve zamanında Ġstanbul‟a sevk 

edilememeleri nedeniyle deniz yolunun daha faydalı olacağı düĢünülmüĢtür. Bu 

ihtiyaçtan kaynaklanan boĢluğu gidermek için Seyr-i Sefain Ġdaresi‟ne ait 

Gülnihal ile Edremit gemileri hastane gemisine dönüĢtürülerek Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟ne tahsis edilmiĢtir
438

. Bu vapurların hastane haline dönüĢtürülmesi ve 

kadrosunun oluĢturulması konusunda Levazımat-ı Sıhhiye Umumiye Dairesi ile 

temasa geçilmiĢtir. 15 Ağustos 1914 tarihli bir muhtıra üzerine Mithat PaĢa 

Vapuru‟nun da hastane haline dönüĢtürülmesi kararlaĢtırılmıĢtır
439

. 

Cemiyet tarafından gerekli hazırlıkları yapılan gemilerin tamirat iĢlemleri 

biraz zaman almıĢtır. Osmanlı Hilal-i Ahmer nezdinde bulunan Harbiye Nezareti 

Murahhası doktoru tarafından Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi BaĢkanlığı‟na 

yazılan 5 Kasım 1914 tarihli bir belgede, Edremit gemisinin faaliyete her an hazır 

bulunduğunu fakat Gülnihal vapurunun hazırlıklarının tamamlanmasının 10 

günden fazla bir zaman süreceği ve 300 yatak kapasiteli olacağı ifade 

edilmiĢtir
440

. Edremit Vapuru, bir kere Osmanlı Donanması tarafından düzenlenen 

resmi bir geçide katıldıktan sonra söz konusu vapur, Birinci Dünya SavaĢı fiilen 

                                                           
437Kızılay ArĢivi, 398/286.3; Yapılan yardımların kim tarafından ne kadar bağıĢlandığı konusunda geniĢ bilgi 

için bkz. Kızılay ArĢivi, 398/286; Kızılay ArĢivi, 398/286.1; Kızılay ArĢivi, 398/286.2. 
43873 Yıllık Hayatı; s. 32; Esenkaya; a. g. m., s. 41; Cemal Sezer; “Birinci Dünya SavaĢı‟nda Hilâl-i Ahmer 

Cemiyeti‟nin Sağlık Alanındaki Faaliyetleri”, History Studies International Journal Of History, Volume 

4/Issue 4, Kasım 2012, s. 380.  
439“15 Ekim 1914 tarihinde MüfettiĢ Süleyman Bey tarafından Ġskele ve Limanlar Komutanlığı‟na yazılan bir 

belgede, Mithat PaĢa Vapuru yerine Salib Vapuru‟nun hastane gemisi olarak düĢünüldüğü bildirilmiĢ ise de 

Salib Vapuru‟nun bu iĢe kabiliyetli olmayıp seferden dönmüĢ olan Mithat PaĢa Vapuru‟nun gerekli görülen 

tadilatlarının süratle yapılması ve teçhizatından sonra Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti idaresine tahsis 

edildiği ifade edilmiĢtir. Mithat PaĢa Vapuru‟nun isim, Ģekil ve hacim özellikleri Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

tarafından Uluslararası Salib-i Ahmer Cemiyeti‟ne resmen bildirilmiĢ olduğundan değiĢtirilmesine gerek 

kalmadığı dile getirilmiĢtir.”ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2417, Dos. 19, Fih. 1-3; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 

2416, Dos. 14, Fih. 1-2. 
440 Gülnihal Vapuru‟nun tamiratının uzun sürmesine sebep olan eksik malzemeler için bkz. ATASE ArĢivi, 

BDH, Kl. 2417, Dos. 19, Fih. 1-6; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2417, Dos. 19, Fih. 1-7. 
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baĢlamadan evvel Hilal-i Ahmer‟in emrinden alınarak nakliyat görevinde 

kullanılmıĢtır
441

. Bütün bu vapurlar dıĢında Alman Salib-i Ahmeri‟ne ait ReĢit 

PaĢa vapuru da hastane gemisi Ģeklinde kullanılmıĢ, adı geçen vapur sürekli 

olarak Ġstanbul‟a yaralı getirmiĢtir. Burada bulunan hasta ve yaralılara, Kemal 

Ömer Bey‟in nezareti altında çay ve ekmek verildikten sonra askeri hastanelere 

sevk edilmiĢlerdir. Söz konusu vapur içerisindeki hasta ve yaralı askerlere verilen 

çay, ekmek gibi gıda besinlerinin yanı sıra battaniye ihtiyacı da yine Hilal-i 

Ahmer tarafından karĢılanmıĢtı
442

. 

3.1. GÜLNĠHAL VE ġĠRKET-Ġ HAYRĠYE VAPURLARININ HĠLAL-Ġ 

AHMER HĠZMETĠNE VERĠLMESĠ  

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, hasta ve yaralı askerlerin tedavileri konusunda, 

büyük sorumluluklar üstlendiğinden dolayı Gülnihal Vapuru, ġirket-i Hayriye 

tarafından Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne tahsis edilen 60, 61, 63 ve 70 numaralı 

vapurlarla da hizmetlerini sürdürmeye çalıĢmıĢtır
443

. Hem Gülnihal Vapuru hem 

de ġirket-i Hayriye‟den tahsis edilen vapurlar, Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne ait 

olduklarını gösterir hilal iĢareti ve Uluslararası Salib-i Ahmer Cemiyeti‟nin 

büyüklük ve renk standartlarına uygun boyama iĢlemleri yapıldıktan sonra 

Çanakkale Bölgesi‟nden Ġstanbul‟a hasta ve yaralı askerleri nakil vazifelerine 

baĢlamıĢlardır
444

. Gülnihal Vapuru, AkbaĢ Ġskelesi Hastanesi; ġirket-i Hayriye‟nin 

62 numaralı vapuru da Ġstanbul-Değirmenburnu Ġskelesi arasında yaralı ve hasta 

nakliyesi iĢlerinde kullanılmıĢtır
445

. 

Hasta ve yaralı askerlerin nakilleri konusunda ġirket-i Hayriye‟den tahsis 

edilen vapurların iskele önlerine yanaĢmaya müsait vaziyette olmaması büyük 

                                                           
441 Murat ve Gül Uluğtekin; a. g. e., s. 28. 
442OHAM, No:5, 15 Ocak 1922, s. 113; Akgün ve Uluğtekin; a. g. e., s. 229; Çapa; a. g. e., s. 85; Esenkaya; a. 

g. m., s. 42; Sezer; a. g. m., s. 380. 
443 60, 61, 63, ve 70 numaralı ġirket-i Hayriye‟den tesis edilen Hilal-i Ahmer vapurlarının mürettebatı 

konusunda geniĢ bilgi için bkz. Kızılay ArĢivi, 44/168; Tetik ve Güzel; a. g. e., s. 214-215. 

Hastane Gemisi Ton Kaptan Mürettebat 

60 Numaralı Vapur 166 Süvari Rıza Kaptan 13 personel 

61 Numaralı Vapur 265 Süvari Fehmi Kaptan 13 personel 

63 Numaralı Vapur 265 Süvari KaĢif Kaptan 13 personel 

70 Numaralı Vapur 292 Süvari Ziya Kaptan 13 personel 

 
444 Gülnihal Vapuru‟nun boyanması ve vapura projektör takılması konusunda bkz. ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 

2442, Dos. 160, Fih. 008-008; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2442, Dos. 160, Fih. 008-009; Murat ve Gül 

Uluğtekin; a. g. e., s. 28. 
445 Esenkaya; a. g. m., s. 41. 
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sıkıntılar yaratmıĢtır. Çanakkale Hilal-i Ahmer Merkezi Reisi Ġsmail Bey‟in 24 

Mart 1915 günü Ġstanbul Hilal-i Ahmer Genel Merkezi‟ne yazmıĢ olduğu bir 

yazıda; karĢıdan karĢıya hasta ve yaralı nakli için tahsis edilen ġirket-i Hayriye 

vapurunun yanaĢmasına uygun bir iskelenin olmaması dolayısıyla Üsküdar ile 

BeĢiktaĢ arasında iĢleyen ġirket-i Hayriye‟ye ait küçük vapurlardan birini veya o 

büyüklükte bir istimbotun verilmesi rica edilmiĢtir
446

. 

ġirket-i Hayriye vapurları ile nakilleri gerçekleĢtirilen hasta ve yaralıların, 

yolculuk boyunca sağlık kontrolleri devam etmekte, yaralıların ihtiyaçları yine 

buradan temin edilmektedir. 

ġirket-i Hayriye Genel Müdürü, 12 Mayıs 1915 tarihinde Osmanlı Hilal-i 

Ahmer Genel Merkezi‟ne yazmıĢ olduğu bir yazıda, ġirket-i Hayriye vapurlarıyla 

Çanakkale‟den gelen yaralı ve gazilere çay, gevrek, süt, ayran ve sigara 

dağıttıklarını ve bundan onur duyduklarını dile getirmiĢtir
447

. 

Çanakkale harbi esnasında, 12 Mayıs 1915 tarihinden 13 ġubat 1916 

tarihine kadar olan süre zarfında, Gülnihal ve ġirket-i Hayriye‟nin 60, 61, 63 ve 

70 numaralı vapurlarında 137.495 askere çay, yiyecek ve içecek hizmeti yapıldığı, 

harp boyunca ise toplam 1.400.328 bardak çay dağıtıldığı, bunun için 21.005 kilo 

Ģeker ve 700 kilo çay sarf edildiği kaydedilmiĢtir
448

. 

SavaĢın yoğunluğu ve hastanelere gönderilen yaralı miktarının fazla 

olması hasebiyle, farklı bölgelere yeni hastaneler açılmıĢtır. Bu yeni hastane 

teĢkilatlanması sırasında malzemelerin sevkiyatında ġirket-i Hayriye vapurları da 

önemli görevler üstlenmiĢtir
449

. Söz konusu vapurların üstlenmiĢ olduğu farklı bir 

görev daha vardır. Sahra Sıhhiye MüfettiĢliği‟ne gönderilen 15 Haziran 1915 

tarihli bir yazıda, hastanelerde görev yapan hastabakıcı hanımların büyük 

çoğunluğunun, uzak mevkilerde ikamet ettikleri ve vesait ücretlerinin hayli 

masraflı olduğu dile getirilmiĢtir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nden bu sorunun 

                                                           
446 Kızılay ArĢivi, 270/33. 
447 Kızılay ArĢivi, 90/6; “Mecruh kafileleri baĢladı. Bazıları araba ile bazıları yayan Hilal-i Ahmer 

iskelesindeki vapura gidiyorlardı. Yollarda bunlara çay verilmek için duraklar yapılmıĢtı.”Tanin, 7 Temmuz 

1915,nr. 2353, s. 1. 
448OHAM, No:5, 15 Ocak 1922, s. 113; Murat ve Gül Uluğtekin; a. g. e.,  s. 27. 
449 “…. 28 Nisan 1915 tarihli bir belgede Gelibolu ve Biga‟da tesis edilecek hastanelere nakil için ġirket-i 

Hayriye vapurlarından iki tanesinin daha gönderilmesi, Eceabat Kaymakamlığı‟ndan istenmiĢtir.”BOA., DH., 

KMS., 32/8-2. 
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hallolması yolunda bir talepte bulunulmuĢsa da olumlu bir yanıt alınamadığı, söz 

konusu mağduriyetin ortadan kalkması için hangi çarelere baĢvurulabileceği 

sorulmuĢtur
450

. Konu ile ilgili 20 Haziran 1915 tarihli belge Ģöyledir: 

“Hastabakıcı hanımlar, her gün şehrin pek uzak mesafelerinden gelerek şefkat ve 

yardımseverlikle hastanelerimizde çalışmaktadırlar. Bu görevlerine karşılık, 

ücretsiz bir şekilde hastanedeki vazifelerine rahatça ulaşabilmelerini sağlamak 

için Tramvay Vapur İdareleri‟nce kendilerine birer paso verilmesi uygun 

görülmüştür. Adı geçen hanımlar Şirket-i Hayriye Vapurları ile geleceklerdir.” 

denilmiĢtir
451

. 

Hastane haline getirilen Gülnihal ve ġirket-i Hayriye‟nin 60, 61, 63 ve 70 

numaralı dört vapurunun saldırıdan uzak tutulmaları konusunda herhangi bir 

eksikliğin olmaması için gerekli olan tüm hazırlıklar Hilal-i Ahmer tarafından 

koordine edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġtilaf kuvvetlerinin ayırt edici iĢaret ve alametler 

gibi hususların eksikliğini bahane ederek saldırma ihtimaline karĢılık tüm 

noksanlıkların giderilmesine özen gösterilmiĢtir. Aksi halde hasım devletlere ait 

esirlere, mukabele esasına dayanarak gerekli olan muamelelerin yapılacağı 

kararlaĢtırılmıĢtır. Bu sebepledir ki herhangi bir uluslararası hukuka aykırı bir 

saldırıya meydan vermemek için, hastane gemisi Ģeklini alan, yaralı ve hasta 

taĢıyan, deniz kazasına uğramıĢ ve bunlara yardım maksadıyla yanaĢan tüm 

gemiler ya savaĢ baĢlangıcında veya çatıĢma esnasında birbirlerine bildirilmesi 

Ģartı konulmuĢtur
452

. 

3.2. HĠLAL-Ġ AHMER VAPURLARININ ĠġARETLENMESĠ 

Lahey SözleĢmesi‟nden sonra hastane gemilerinin ortak bir iĢaretleme 

sistemiyle savaĢ ortamındaki tarafsızlıkları sağlanmaya çalıĢılmıĢ, söz konusu 

iĢaretleme sayesinde bahsi geçen gemilerin saldırıdan uzak tutulması 

amaçlanmıĢtır. Bütün bu geliĢmeler neticesinde hastane gemisi olarak kullanılacak 

vapur isimlerinin, savaĢ ya da hasımlığın baĢlangıcında taraf devletlerin 

birbirlerine bildirmesi ile söz konusu gemiler taarruzdan masun olacaklardır. Aynı 

Ģekilde hastane gemileri içerisinde bulunan sağlık personelleri de dokunulmaz 

                                                           
450 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2419, Dos. 32, Fih. 5. 
451 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2419, Dos. 32, Fih. 5-1. 
452 BOA., HR., SYS., 2098/12-7. 
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olarak kabul edilecek ve esir edilemeyeceklerdir
453

. Bu amaç doğrultusunda 

Lahey SözleĢmesi‟nin 5. maddesi, hastane gemilerinin ayırt edilebilmesi 

konusunda net bir kural koymuĢtur. Buna göre; 

“ -Askeri hastane sefineleri- alamat-ı farika olmak üzere takriben bir 

buçuk metre arzında yeşil renkli ufki bir pervaz ile haricen beyaza boyanacaktır.” 

denilmiĢtir. Bunun yanında Lahey SözleĢmesi 2 ve 3. maddelerinde bahsolunan 

diğer hastane gemileri için ise; “…takriben bir buçuk metre arzında kırmızı renkli 

ufki bir pervaz ile haricen beyaza boyanacaktır.” Ģartı getirilmiĢtir
454

. 

Osmanlı Devleti‟ne ait Hilal-i Ahmer vapurlarının, Ġtilaf Devletleri 

tarafından tanınması ve hastane gemisi koĢullarını sağlaması konusuna ayrı bir 

özen gösterilmiĢtir. ġirket-i Hayriye Genel Müdürü‟nden 24 Temmuz 1915 

tarihinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne bir uyarı yazısı yazılmıĢtır. Buna göre, Hilal-

i Ahmer boyasıyla boyanmıĢ olan 63 ve 70 numaralı vapurların istenilen Ģekilde 

olmadığından bahsedilerek 22 Temmuz 1915 tarihinde Yaralı Sevki Komisyonu 

BaĢkanlığı tarafından, vapurların bir gün içerisinde istenilen Ģartlar ölçüsünde 

boyanmalarının istenmesi dile getirilmiĢtir. Dolayısıyla vapurlar Ġstanbul‟a 

geldikçe, gerekli görülen eksiklikler, itina ve gayretle tamamlanmaya 

çalıĢılmıĢtır
455

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne tahsis edilen vapurların içerisinde bulunan 

eĢyaların muhafazası da zaman zaman gündeme gelmiĢtir. Nitekim 24 Temmuz 

1915 tarihli Genel Müdür Yardımcısı tarafından Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

BaĢkanlığı‟na yazılan bir belge oldukça önemlidir. Söz konusu belgeye göre; 

Gülnihal Vapuru ile nakledilen hasta ve yaralıların yolculuk boyunca yanlarında 

görevli bulunan memurların, üzerlerine zimmetlenmiĢ bazı kamara eĢyasından 

yastık, battaniye, bardak, tabak vesaire gibi malzemeleri kamaradan dıĢarı 

çıkardıklarını ve bunlardan bazılarının kaybolduğu dile getirilmiĢtir. Kaybolan 

eĢyaların parası kamarotlar tarafından ödenerek bir daha aynı mağduriyetin 

                                                           
453Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Beynelmilel Cenevre ve Lahey Mukavelenamesi; s. 15. 
454Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Beynelmilel Cenevre ve Lahey Mukavelenamesi; s. 16. 
455 Kızılay ArĢivi, 23/227. 
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yaĢanmaması için eĢyaların katiyen vapur dıĢına çıkarılmaması konusunda gerekli 

kiĢilere emir verilmesi istenmiĢtir
456

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti idaresi altındaki Gülnihal ve ġirketi Hayriye‟nin 

60, 61, 63 ve 70 numaralı vapurları, 1907 Lahey Konferansı hükümleri gereğince 

gerekli olan tüm Ģartları yerine getirmeye gayret etmelerine ve eksiklikleri ivedi 

bir Ģekilde tamamlayarak uluslararası savaĢ hukukuna aykırı bir uygulamaya 

meydan vermemek için gösterdikleri tüm çabaya rağmen söz konusu hastane 

gemilerinin asker nakliyatında kullanıldığı iddialarına maruz kalmıĢtır. DıĢiĢleri 

Bakanlığı‟ndan 9 Eylül 1915 tarihinde Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne 

yazılmıĢ bir belgede; söz konusu iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamak üzere adı 

geçen vapurların araĢtırılması için Amerikan Salib-i Ahmer doktorlarından veya 

tarafsız bir ülkenin Salib-i Ahmer Cemiyeti‟ne mensup olan bir kiĢinin, vapuru 

teftiĢ etmesi teklif edilmiĢtir
457

. Görüldüğü üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 

herhangi bir usulsüzlüğün olmadığını, hastane gemilerinin asker nakliyatında 

kullanılması iddialarının asılsız olduğunu ispat yoluna gitmiĢ, tarafsız mercilerce 

bunun ortaya çıkarılmasını rica etmiĢtir. 

Bütün bu iddialar ve Osmanlı Devleti‟ni zor durumda bırakma çabaları 

savaĢın ilerleyen zamanlarında da devam etmiĢ, söz konusu sıkıntılar muhtelif 

aralıklarla gündeme gelmiĢtir. Hastane gemisi haline dönüĢtürülmesi 

kararlaĢtırılan Gülnihal Vapuru‟ndaki biri beyaz diğerleri kırmızı üç fenerin 

Rusya DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından tanınmayacağı dile getirilmiĢtir. Gülnihal 

vapurunun saldırıdan uzak olması için söz konusu iĢaretlemenin 1907 Lahey 

SözleĢmesi‟nin 5. maddesine uygun olarak, beyaz zemin üzerine kırmızı hatların 

daha net görünür biçimde olması gerektiği konusu, Rusya DıĢiĢleri Bakanlığı 

tarafından Osmanlı Hükümeti‟ne gönderilmek üzere Petrograd Amerikan 

Büyükelçiliği‟ne gönderilmiĢtir. Bu geliĢmeler Ġstanbul Amerikan 

Büyükelçiliği‟ne bildirilerek BaĢkomutanlık ve Bahriye Nezareti‟ne de 

iletilmiĢtir
458

. 

                                                           
456 Kızılay ArĢivi, 129/159. 
457 Kızılay ArĢivi, 397/97. 
458 Kızılay ArĢivi, 599/82.1; Kızılay ArĢivi, 599/82. 
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne tahsis edilen vapurlar, yaralı sayısının 

artmasıyla Ġstanbul‟a nakillerine hız vermiĢlerdir.  Söz konusu vapurların deniz 

trafiğinin artmasıyla doğru orantılı olarak kömüre olan ihtiyaç da fazlalaĢmıĢtır. 

Bu sebepledir ki 4 Aralık 1915 tarihinde Karargah-ı Umumi Kömür ġubesinden 

63 numaralı vapur için verilen 40 ton kömürün kazaen yanmasından dolayı 20 ton 

ve 60 numaralı vapur için gerekli olan 45 ton, yani toplamda 65 ton kömürün 

acele bir Ģekilde gönderilmesi, Dr. Adnan Bey tarafından talep edilmiĢtir
459

. 8 

Aralık 1915 tarihinde aynı Ģekilde 60 numaralı vapur için 45, 70 numaralı vapur 

için de 50 ton kömürün gönderilmesi istenmiĢtir
460

.  

Çanakkale SavaĢı‟nın sonuna yaklaĢıldıkça Çanakkale‟den Ġstanbul‟a 

yaralı ve hasta nakline olan ihtiyaç fazlasıyla hissedilmeye baĢlanmıĢ, bu durum 

deniz vapurlarının Ġstanbul‟a düzenledikleri sefer sayısını da arttırmıĢtır. Konuyla 

ilgili olarak 8 Aralık 1915 tarihli belge oldukça önemlidir. Söz konusu belgeye 

göre; Hilal-i Ahmer‟in 70 numaralı vapuru
461

, 500 yaralı ile birlikte saat 08.00‟de 

Ġstanbul‟a hareket etmiĢtir
462

. 9 Aralık 1915 tarihinde ise Hilal-i Ahmer‟in 61 

numaralı vapuru, 572 adet yaralı ile saat 06.00‟da Ġstanbul‟a gitmek üzere yola 

çıkmıĢtır
463

. Hilal-i Ahmer vapurları nakil iĢlemlerine ilerleyen zamanlarda da 

devam etmiĢlerdir. 20 Aralık 1915 tarihinde ġirket-i Hayriye‟nin 60 numaralı 

vapuru 476, 63 numaralı vapur ise 880 yaralı ile birlikte saat 04.30‟da Ġstanbul‟a 

hareket etmiĢtir
464

. 

4. HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN ESİRLERLE İLGİLİ 

FAALİYETLERİ 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Çanakkale SavaĢ‟ında hasta ve yaralı askerlerin 

bakım ve tedavileri ile meĢgul olduğu kadar, savaĢ sırasında esir düĢmüĢ sivil ve 

askerlerin durumları ile de ilgilenmiĢtir. Mukabele-i bilmisil esasına dayalı olarak 

                                                           
459ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 64, Fih. 1-52. 
460ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 64, Fih. 1-68; Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne ait vapurlar ile Gülnihal 

Vapuru‟na talep edilen 28 Aralık 1915 ve 8 Ocak 1916 tarihli kömür miktarı için bkz. ATASE ArĢivi, BDH, 

Kl. 2426, Dos. 64, Fih. 1-121; ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2426, Dos. 64, Fih. 1-151. 
461 22 Kasım 1917 tarihinde Sahra Sıhhiye Genel MüfettiĢliğine gönderilen bir belgede, Hilal-i Ahmer 

hizmetinde bulunan 70 numaralı vapurun, gerekli tamir iĢlemleri tamamlanıncaya kadar yerine 59 numaralı 

vapurun kullanılacağı bilgisi  yer almıĢtır.;ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2417, Dos. 19, Fih. 1-5. 
462 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2425, Dos. 60, Fih. 1-79. 
463 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2425, Dos. 60, Fih. 1-80. 
464 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 2425, Dos. 60, Fih. 1-102. 
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Ġtilaf Devletleri nezdinde bulunan Türk askerlerine yapılan muameleler, Osmanlı 

Devleti‟nin muhafazası altında bulunan yabancı esirlere de uygulanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, esirlerin aileleriyle haberleĢmelerinde, çeĢitli 

mektup, paket ve para gönderme iĢlemlerinde de aracı rolünü üstlenmiĢtir. 

Yabancı esirlere gönderilecek paralar Cenevre‟de Federal Bank‟a Hilal-i Ahmer 

hesabına yatırılarak paranın makbuzu adı geçen bankaya ya da Uluslararası Salib-i 

Ahmer aracılığıyla esirlere ulaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Hilal-i Ahmer de bu 

meblağları Garnizon Komutanları‟na, eğer esir hasta ise bulunduğu hastanenin 

baĢhekimine teslim etmekle yükümlü olmuĢtur
465

. Konuyla ilgili 17 Temmuz 

1915 tarihli belge açıklayıcı niteliktedir. Buna göre; Çanakkale SavaĢı sırasında 

yaralı bir Ģekilde esir edilip Beylerbeyi Hastanesi‟nde tedavi altındayken vefat 

eden Avusturalyalı piyade erlerinden Thomas William Sharlock‟a ait olan 

eĢyaların, annesine gönderilmek üzere Amerikan Büyükelçiliği‟ne iletilmesi rica 

edilmiĢti. Adı geçen esire ait birkaç fotoğraf ve bir madalyonun, vefatından sonra 

Genel Karargah‟a gönderildiği Beylerbeyi Hastanesi memurlarından 

öğrenilmiĢtir
466

.  

4.1. HĠLAL-Ġ AHMER CEMĠYETĠ‟NĠN ESĠRLERLE HABERLEġME 

FAALĠYETLERĠ 

Çanakkale SavaĢları esnasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin önemli 

faaliyetlerinden bir tanesi de esirlerin aileleriyle irtibatlarını koordine etmeye 

çalıĢması olmuĢtur. Söz konusu haberleĢmeler ve ailelerle irtibata geçme iĢlemi 

hasta, yaralı ya da esir düĢmüĢ askerlerin kimliklerini üzerlerinde taĢımaları ve 

söz konusu kimliklere ulaĢılabildiği müddetçe daha hızlı bir Ģekilde cereyan 

etmiĢtir. 28 Eylül 1915 tarihinde Komutan emriyle 5. Ordu Erkan-ı Harbiye Reisi 

tarafından Anafartalar Gurubu Komutanlığı‟na yazılan bir belgede, hastanelere 

gönderilen birçok yaralı ve hasta askerlerin künyelerinin üzerlerinde bulunmadığı, 

detaylı isim defterleriyle sevk edilmekte olduğu ifade edilmiĢtir. Bazı zamanlarda 

hastaneye giriĢ yapıldığı anda vefat eden askerlerin kimlik bilgilerine 

                                                           
465Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I; s. 232. 
466 BOA., HR., SYS., 2217/11-3. 
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ulaĢılamadığından ailelerine sağlıklı bilgiler verilmesinde zorluk çekildiği dile 

getirilmiĢtir
467

. 

Ġtilaf kuvvetlerinin elinde bulunan sivil Osmanlı esirlerinin ihtiyaçları yine 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti vasıtası ile karĢılanmaya çalıĢılmıĢtır. Fransa‟da yardıma 

muhtaç bir halde bulunan sivil Osmanlı esirleri, Hilal-i Ahmer‟in 5 Haziran 1916 

tarihli DıĢiĢleri Bakanlığı‟na yazmıĢ olduğu bir yazı ile haberdar edilmiĢ, bunun 

üzerine Ġstanbul Amerikan Büyükelçiliği vasıtası ile Paris Büyükelçiliği‟ne sivil 

Osmanlı esirine ulaĢtırılmak üzere 50.000 kuruĢ gönderilmiĢtir
468

. 

Çanakkale SavaĢı esnasında hastalık, yaralanma ya da esir düĢme 

ihtimalleri dolayısıyla burada bulunan askerlerin aileleri tarafından merak 

edilmeleri, söz konusu kiĢilerle ilgili aileleri bilgilendirme iĢlemi de yine Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti tarafından yerine getirilmeye çalıĢılmıĢtır. 7 Kasım 1916 tarihli 

bir belgede; 7. Tümen, 27. Alay, 7. Tabur, 1. Bölük, 14. Manga askerlerinden 

Ahmet oğlu Atıf‟ın 2-3 Mayıs 1915 tarihinde, Gelibolu yarımadasında 

ġehitlerderesi civarında kaybolduğu bölük komutanından öğrenilmiĢtir. Edincik 

Nahiyesi‟nin Karadız Mahallesi‟nden olan Atıf‟ın hayatı ile ilgili bir haber 

alınamaması sebebiyle ailesinin, Sındırgı Hilal-i Ahmer ġubesi‟nden bilgi istediği 

bilinmektedir
469

. 

17 Aralık 1916 tarihli baĢka bir belge ise eĢinin hayatta olup olmadığını 

merak eden Hamide Hanım tarafından Ġstanbul Hilal-i Ahmer Üsera 

Komisyonu‟na yazılmıĢtır. Buna göre; “Çanakkale Maydos civarında 

Kanlıdere‟de 3. Kolordu, 9. Tümen, 2. Alay, 2. Tabur, 6. Bölükte bulunan eşim 

Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Muhtar Efendi‟nin sağlığı ile ilgili şimdiye kadar hiçbir 

bilgi alamadım. Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin bu konuda bilgi verebileceğini 

önceden duymuştum. Bu sebepledir ki içinde bulunduğum bu müşkül durumdan 

kurtulmam için lütfen beni bilgilendirmenizi rica ediyorum
470

.” demiĢtir. 

Fatma isminde baĢka bir hanımın, 30 Ocak 1917 tarihinde eĢi ile ilgili bilgi 

almak için Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne baĢvurduğu görülmüĢtür. 2. Ordu, 5. 

                                                           
467 ATASE ArĢivi, BDH, Kl. 4581, Dos. 8, Fih 1-128; Esenkaya; a. g. m., s. 56. 
468Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi II; s. 22. 
469 Kızılay ArĢivi, 683/307. 
470 Kızılay ArĢivi, 665/135. 
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Tümen, 13. Alay, 2. Tabur, 8. Bölük, 1. Takımda bulunan Arabistan halkından 

olup uzun süre Erzurum‟da ikamet eden eĢi Ferhat oğlu Ziver‟in hayatı hakkında 

daha önceki incelemelerde 5 Temmuz 1915 tarihinde Çanakkale‟de Kirte 

civarında kaybolduğu tespit edilmiĢti. Ancak Ģimdiye kadar bir haber 

alınamamasından dolayı kendisinin esir düĢme ihtimalinin kuvvetle muhtemel 

olduğundan bu konuda Uluslararası Salib-i Ahmer Cemiyeti vasıtasıyla bir 

araĢtırma yapılarak sonucunun bildirilmesi talep edilmiĢtir
471

. 

26 Ağustos 1917 tarihinde Emine ismindeki bir hanım yine aynı sebeple 

Ġstanbul Hilal-i Ahmer Üsera Komisyonu‟na baĢvurmuĢtur. Buna göre söz konusu 

baĢvuruda, Osmaniye‟ye bağlı Hacı Osmanlı Mahallesi‟nden olan eĢi Murat oğlu 

Hasan Dede‟nin Çanakkale bölgesi civarında kaybolduğu, hayatı hakkında bilgi 

istenildiği yazılmıĢtır
472

. Yine benzer konuda baĢka bir hanımın, aynı sebeple 

Ġstanbul Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne baĢvurduğu bilinmektedir. Söz konusu 

baĢvuru 17 Ekim 1917 tarihinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne yapılmıĢtır. Buna 

göre; Kırklareli‟nin Kilisebayırı köyünden olup askerlik hizmetini 32. Alay, 1. 

Tabur, 4. Bölük, 2. Mangasında yapan eĢi Ġsmail oğlu Ali Ağa‟dan Çanakkale 

SavaĢı‟ndan beri yani yaklaĢık iki buçuk seneden bu yana hayatı ile ilgili bir bilgi 

alınamadığından, adı geçen kiĢinin araĢtırılarak kendisine bilgi verilmesi, rica 

edilmiĢtir
473

. 

4.2. ESĠRLERE MÜTEKABĠLĠYET ESASININ UYGULANMASI 

Osmanlı Devleti, muhafazası altında bulundurduğu Ġtilaf Devletleri‟ne ait 

esirlere mütekabiliyet esasına dayalı olarak iĢlem yapmaya çalıĢmıĢtır. Bu konuda 

Osmanlı Hükümeti tarafından 1 ve 18 Eylül 1915 tarihli belgelerle; Fransa‟nın 

Seddülbahir‟deki Osmanlı esirlerini uluslararası savaĢ hukuku kurallarının aksine 

askeri harekatla ilgili bir iĢte zorla çalıĢtırdığını, bunun ispat edildiği taktirde aynı 

muamelenin Fransız esirlerine de yapılacağını, Fransız esirlerinin de Gelibolu 

Yarımadası‟ndaki askeri yolların inĢaatında kullanılacağı dile getirilmiĢtir. 

Osmanlı Devleti‟nin iddialarına karĢılık Fransa DıĢiĢleri Bakanlığı, söz konusu 

olayla ilgili Fransız Doğu Orduları Komutanı tarafından verilen cevabı Amerikan 

                                                           
471 Kızılay ArĢivi, 665/316. 
472 Kızılay ArĢivi, 903/21. 
473 Kızılay ArĢivi, 768/132. 
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Büyükelçiliği‟ne göndermiĢtir. Buna göre;Çanakkale‟de, Fransızların elinde 

bulunan Osmanlı esirleri ile Fransa‟da bulunan Alman esirlerinin aynı Ģartlara 

tabii oldukları ifade edilmiĢtir. Söz konusu yazıda iki tarafın esirlerinin aynı 

Ģartlar çerçevesinde amelelik ve ordu iĢleriyle vazifelendirildiklerini, su taĢımak, 

limandaki gemilerden eĢya çıkarmak, posta paketleri bağlatmak gibi iĢlerle 

görevlerinin sınırlı tutuldukları dile getirilmiĢtir. Esirlerin sorumlu tutuldukları 

iĢlerin ağır olmadığı ve haklarında oldukça esnek bir uygulama yapıldığı ifade 

edilerek uluslararası savaĢ hukuku kurallarına uygun davranıldığı da ilave 

edilmiĢtir. Söz konusu esirlere, yaptıkları iĢlerle doğru orantılı olarak ek yiyecek 

ve tütün verildiği de dile getirilmiĢtir. Dolayısıyla esirlerin bu muameleden 

memnun olduklarını, Ģu halde Osmanlı Hükümeti tarafından olumsuz olarak 

değerlendirilen bu olayın gerçeğe uygun olmadığı ifade edilmiĢtir. Bütün bu 

geliĢmelere, Osmanlı Devleti‟nin Fransız esirlerine uygulayacağı mukabele-i 

bilmisil esasının pratiğe geçmesi halinde yapılan her muamelenin Fransa 

Hükümeti tarafından da Osmanlı esirlerine tatbik edileceği de eklenmiĢtir
474

.  

5. HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN ÇANAKKALE CEPHESİ’NDEKİ 

MADALYA VE NİŞANLARI 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, savaĢ boyunca yaralı ve hasta askerlere yardım 

maksadıyla yapılan hizmetleri çeĢitli madalya ve niĢanlarla teĢvik edip 

ödüllendirmiĢtir. 

Ġlk zamanlarda Fransız Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti tarafından 1871 

yılında tasarlanıp 1872-1873 tarihinde toplanan kongrelerde Kızılhaç‟a hizmet 

edenlere verilmek üzere tek tip bir madalya verilmesi teklif edilmiĢ ve bu teklif 

uygun görülmüĢtür. Söz konusu madalyaların beyaz zemin üzerine kırmızı hac 

sembolü bulunan bir kurdele ile kullanılması kararlaĢtırılmıĢtır
475

. Osmanlı Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti‟nin nizamnameye bağlı ilk madalyası ise 15 Ekim 1912 yılında 

çıkarılmıĢtır. Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin kuruluĢundan itibaren hac sembolünün 

Osmanlı Devleti tarafından sıcak karĢılanmaması sebebiyle yukarıda ifade edilen 
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madalyaların orta kısmına hilal motifi yerleĢtirilmiĢ, kurdelenin sap ve sol 

kısımlarına ise Ġslamı belirtmek üzere yeĢil Ģerit eklenmiĢtir
476

. 

Osmanlı Devleti‟ne ait olduğu kesin olarak bilinen ilk madalya Ġane-i 

Mecruhin-i Askeriyye Cemiyeti Osmaniye‟si tarafından Dr. Servicen Efendi‟ye 

verilen altın madalyadır. Birinci Dünya SavaĢı sırasında yaĢanan maddi sıkıntılar 

sebebiyle madalya türlerinde herhangi bir değiĢiklik yoluna gidilmemiĢtir
477

. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bünyesinde çalıĢan hastabakıcıları, Cemiyet 

yararına kullanılmak üzere para ve eĢya yardımında bulunanları, altın, gümüĢ ve 

tunç madalyalarla taltif etmiĢtir. Buna göre 500 kron bağıĢta bulunanlara tunç, 

1.000 kron bağıĢ yapanlara gümüĢ, 5.000 kron yardımda bulunanlara ise altın 

Hilal-i Ahmer madalyası verilmiĢtir. 5.000 kron üzerinde bağıĢta bulunan kiĢiler 

ise Üçüncü Rütbeden Mecidi niĢanı ile ödüllendirilmiĢtir
478

.  

Hilal-i Ahmer madalyalarının imal edilmesi veya kullanılacak 

malzemelerin tedariki, zaman zaman müttefik devletlerce sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 19 Mart 1916 tarihli Ticaret ve Ziraat Bakanlığı tarafından yazılan 

bir belgede, Hilal-i Ahmer madalyalarında kullanılmak üzere 1 ton bakırın 

Viyana‟ya gönderilmesi kararının Meclis-i Vükela tarafından da uygun görüldüğü 

ifade edilmiĢtir
479

. Çanakkale zaferinin hatırası olarak Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

adına Viyana‟da imali kararlaĢtırılan söz konusu madalyalar için gerekli olan 

1.500 kilo bakır ile 300 kilo çinkonun gönderilmesi 18 Mart 1917 tarihli Meclis-i 

Vükela toplantısında gündeme gelmiĢ ve onaylanmıĢtır.
480

 

Birinci Dünya SavaĢı boyunca Çanakkale Cephesi‟nde hasta ve yaralıların 

istirahatlarını temin ederek Hilal- Ahmer Cemiyeti‟ne maddi ve manevi yardımda 

bulunan bazı isimler de Hilal-i Ahmer madalyalarıyla ödüllendirilmiĢlerdir. 19 

Haziran 1916 tarihli bir belgede söz konusu ödüllendirmenin kimlere ne derece ile 

yapıldığı liste Ģeklinde yazılmıĢtır:
481

 

                                                           
476 Ender; a. g. e., s. 26. 
477 Ender; a. g. e., s. 26-27. 
478 Ahmet AltıntaĢ; “Birinci Dünya SavaĢı‟nda Hilâl-i Ahmer‟in Macaristan‟daki Faaliyetleri”, Tarihin 

Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 8, S. 16, Ekim 2016, s. 11. 
479 BOA., BEO., 4405/330363-2. 
480 BOA., MV., 207/44. 
481 BOA., DUĠT., 74/43-2; Taltif listesinin tamamı için bkz. BOA., DUĠT., 74/43-3. 
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Madalya Sahibi Derecesi 

Hilal-i Ahmer Gelibolu Hastanesi 

doktorlarından Operatör Kemal Bey 

 

Alamet-i Mahsusalı GümüĢ Hilal-i 

Ahmer Madalyası 

Hilal-i Ahmer Gelibolu Hastanesi 

doktorlarından Doktor Ġhsan Bey 

Alamet-i Mahsusalı GümüĢ Hilal-i 

Ahmer Madalyası 

Hilal-i Ahmer Gelibolu Hastanesi 

Tabip Muavini Hikmet Bey 

Alamet-i Mahsusalı Tunç Hilal-i 

Ahmer Madalyası 

Hilal-i Ahmer Gelibolu Hastanesi 

Tabip Muavini Hamit Bey 

Alamet-i Mahsusalı Tunç Hilal-i 

Ahmer Madalyası 

Hilal-i Ahmer Gelibolu Hastanesi 

Tabip Muavini Muhtar Efendi 

Alamet-i Mahsusalı Tunç Hilal-i 

Ahmer Madalyası 

 

Hilal-i Ahmer madalyaları Birinci Dünya SavaĢı boyunca cemiyete üstün 

hizmetlerde bulunan pek çok kiĢiye verilmeye ilerleyen dönemlerde de devam 

edilmiĢtir. 19 Eylül 1917 tarihli Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Ġkinci BaĢkanı 

Doktor Besim Ömer tarafından yazılan bir belgede, Çanakkale SavaĢı‟nın 

baĢlangıcından itibaren Ġstanbul‟un Anadolu yakasında açılan hastanelere gerekli 

olan pek çok eĢya, çamaĢır ve yatak takımı tedarikinde üstün hizmet ve gayretleri 

sebebiyle Kadıköy Mecruh Gazilere Muavenet Komisyonu Azasından Cihanzade 

Selahattin Bey ile Kadıköy Donanma Cemiyeti ġubesi Veznedarı Tevfik Beylere 

alamet-i mahsusalı birer adet Tunç Hilal-i Ahmer madalyaları verilmesinin gerekli 

görüldüğünü ifade etmiĢtir
482

. 

Çanakkale SavaĢı boyunca cephede yaralanan askerlere yardım 

maksadıyla Almanya‟nın çeĢitli Ģehirlerinden bağıĢlar toplanmıĢ, bunlar Hilal-i 

Ahmer vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaĢtırılmıĢtır. 21 Ağustos 1916 tarihli 

belge, söz konusu para yardımında bulunan kiĢilerin tunç ve gümüĢ Hilal-i Ahmer 

madalyalarıyla ödüllendirilmelerini liste Ģeklinde göstermesi bakımından 

                                                           
482BOA., DUĠT., 73/38-2. 
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önemlidir
483

. Adı geçen belgeye göre; Berlin‟de Genel Müdür Mösyö Leberecht 

Hoffmann gümüĢ, Fabrika Müdürü Mösyö Hans Berekemeyer gümüĢ, Berlin 

Büyükelçiliği‟nde görevli Mösyö Wilhelm Brandt tunç Hilal-i Ahmer madalyaları 

ile ödüllendirilmiĢlerdir
484

. Yine aynı belgede Almanya‟nın Dresde
485

, Leipzig
486

, 

Hamburg
487

, Bremen
488

 ve Nürnberg
489

 gibi Ģehirlerinden yapılan yardımlar 

karĢılığında tunç ve gümüĢ Hilal-i Ahmer madalyalarıyla taltiflendirilen kiĢiler ve 

aldıkları madalyalar listelenmiĢtir.  

Çanakkale SavaĢı sırasında faaliyet gösteren hastane personeli ve eczacılar 

da Hilal-i Ahmer madalyaları ile taltiflendirilmiĢlerdir. 1 Aralık 1916 tarihli bir 

belgede, Biga kazasına bağlı Çan Nahiyesi Müdürü Niyazi Efendi, Biga Menzil 

Hastane Eczacısı YüzbaĢı Hacı Cemal Bey, Çan Belediye BaĢkanı Osman Bey ve 

Jandarma Karakol Komutanı BaĢçavuĢ Pertev Efendilere Tunç Hilal-i Ahmer 

madalyası verilmiĢtir. Aynı belgede, söz konusu isimlerin dıĢında, Or Ahim 

Hastanesi‟nde Osmanlı yaralılarının tedavilerinde göstermiĢ olduğu gayret 

sebebiyle hastabakıcı Matmazel Derij Mirze Ahi, Matmazel Lois Eltayf ve 

Viyanalı Era, Tunç Hilal-i Ahmer Madalyaları ile ödüllendirilmiĢlerdir
490

. 

  

                                                           
483BOA., DUĠT., 73/64-1; Hikmet Zeki Kapcı; “Çanakkale SavaĢlarındaki Yaralılar Ġçin Yardım Toplayan 

Almanların Hilal-i Ahmer Madalyası ile Ödüllendirilmeleri”, Yeni Türkiye Çanakkale Özel Sayısı, Yıl: 21, 

Sayı: 65, Ocak-ġubat 2015, s. 623-627. 
484BOA., DUĠT., 73/64-2; BOA., DUĠT., 73/64-3; Berlin‟den Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne yapılan yardımların 

tam listesi için bkz. BOA., DUĠT., 73/64-2; BOA., DUĠT., 73/64-3; BOA., DUĠT., 73/64-4; BOA., DUĠT., 

73/64-5. 
485 Dresde‟den yapılan yardımlar için bkz. BOA., DUĠT., 73/64-6. 
486 Leipzig Ģehrinden yapılan yardımlar konusunda bkz. BOA., DUĠT., 73/64-7; BOA., DUĠT., 73/64-8. 
487 Hamburg yardımları için bkz. BOA., DUĠT., 73/64-9; BOA., DUĠT., 73/64-10. 
488 Bremen‟deki madalyalar konusunda bkz. BOA., DUĠT., 73/64-11; BOA., DUĠT., 73/64-12. 
489 Nürnberg‟deki taltifler için bkz. BOA., DUĠT., 73/64-13. 
490 BOA., MV., 246/29-30. 
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SONUÇ 

SavaĢlar, insanlık tarihinin vazgeçilmez olaylarından olup yaralanma, 

hastalık ve esaret bunun doğal bir sonucudur. Tarihin geliĢim süreci içerisinde 

savaĢın olumsuzluklarının azaltılması ile ilgili çeĢitli faaliyetler gösterilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bayrak veya özel iĢaretlemelerle savaĢ ortamındaki hasta ve 

yaralıların durumunu iyileĢtirme çabaları hep var olmuĢtur. Fakat belirli bir 

kuralın olmayıĢı, söz konusu sağlık önlemlerinin yeterli olmasının önünde ciddi 

problemler oluĢturmuĢtur. Uluslararası Kızılhaç Komitesi‟nden önce harp 

meydanındaki yaralı ve hasta askerleri muayene konusunda her ülkenin kendine 

has fikirler ve uygulamalar geliĢtirdiği bilinmektedir. Avusturya, savaĢ sırasında 

beyaz bayrak bulunan yerlerin hastane faaliyetlerinin yürütüldüğü mekanlar 

olduğunu ifade ederken Fransa kırmızı, Ġspanya ise sarı renkte bayraklarla söz 

konusu sağlık alanlarının ayrımını yapmıĢlardır. Fakat devletler, hasım 

kuvvetlerin iĢaretlemelerinden habersiz olduklarından adı geçen yerlerin saldırıya 

maruz kalmamaları yönünde caydırıcı bir adım olmamıĢtır. Olumsuzluk ve 

kayıplarla sonuçlanan bu hadiselere, Cenevre SözleĢmesi ile birlikte belirli bir 

kural ve standart getirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Osmanlı Devleti, 5 Temmuz 1865 yılında Cenevre SözleĢmesi ile 

Uluslararası Salib-i Ahmer Cemiyeti‟nin bir üyesi olmuĢ ancak ortak iĢaret olarak 

kabul edilen kızılhaç bayrağını kabul etme konusunda uzun bir müddet tereddüt 

yaĢamıĢtır. Bu sebeple Hilal-i Ahmer temsilcisi Doktor Besim Ömer tarafından 

giriĢilen çeĢitli teĢebbüslerle 18 Ekim 1907 Lahey Konferansı ile birlikte hilal 

iĢareti Osmanlı Devleti‟nin sembolü olarak resmen kabul edilmiĢtir. 

Osmanlı Devleti, Uluslararası Cenevre SözleĢmesi‟ni imzalamıĢ olmasına 

rağmen sözleĢme Ģartlarını ve uyması gereken kuralları tam anlamıyla hayata 

geçirememiĢti. 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı, sözleĢmenin imzalandığı tarihten 

on iki yıl sonra gerçekleĢmesine rağmen büyük zayiatların yaĢandığı, sağlık 

faaliyetlerinin yeterince sistemleĢemediği bir savaĢ olmuĢtur. Osmanlı Devleti‟nin 

verdiği zayiata karĢılık Rusya, hem kendi sağlık kuruluĢundan hem de 

Uluslararası sıhhi yardımların desteğiyle savaĢ ortamındaki hasta ve yaralı 
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askerlerini daha kısa sürede tedavi etmiĢtir. Osmanlı Devleti Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti‟nin önemini kavramaya baĢlamıĢsa da bu konuda giriĢimde bulunma 

konusunda yavaĢ hareket etmiĢtir. Yirmi yıl sonra yaĢanan 1897 Osmanlı-Yunan 

Harbi sırasında da benzer hadiseler yaĢanmıĢtır. 

Osmanlı Devleti, Uluslararası Kızılhaç Komitesi‟ne üyeliğinin ardından 

meydana gelen her savaĢ sonrasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin önemini anlamıĢ 

ancak bunun için gerekli olan Ģartları sağlama konusunda istenilen ölçüde bir 

toparlanma süreci içerisine girememiĢtir. Osmanlı Devleti, 1911 Trablusgarp 

SavaĢı ve 1912-1913 Balkan SavaĢları sırasında önceki dönemlere nazaran daha 

hazırlıklı olmaya çalıĢmıĢtır. Esasen Cemiyet‟in baĢarısı, barıĢ döneminde yapılan 

hazırlıklarla doğru orantılıdır. YaĢanan tüm bu sıkıntılar, sulh döneminde 

yapılması gereken söz konusu hazırlıklara beklenilen ehemmiyetin 

gösterilememesindendir. 

1912-1913 Balkan SavaĢlarının ardından meydana gelen Birinci Dünya 

SavaĢı sırasında da Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin faaliyetleri devam etmiĢtir. SavaĢ 

baĢlamadan önce maddi imkansızlıklar sebebiyle yapılması gereken hazırlıklar 

eksiksiz bir Ģekilde tamamlanamamıĢtır. Çanakkale SavaĢı‟nın baĢladığı ilk 

günlerde Hilal-i Ahmer Cemiyeti, askerlere tütün ve portakal dağıtma iĢlemi ile 

meĢgul olmuĢtur.  

1915 yılı içerisinde faaliyet gösteren pek çok sağlık kurumu olmuĢtur. 

Hilal-i Ahmer‟in koordinasyonunda bulunan Çanakkale Merkez Hastanesi, 

Gelibolu‟daki hastaneler ve bu yarımada içerisinde 5. Ordu‟ya bağlı sıhhi 

faaliyetlerin yürütüldüğü Anafartalar Gurubu adı altında yapılan sağlık 

hizmetlerinin varlığı da bilinmektedir. Lapseki‟de bulunan hastaneler, Seddülbahir 

Bölgesi‟ndeki hastaneler ile Biga civarında konuĢlanan hastanelerin yanında hem 

yaralı ve hastalara tedavi maksatlı hem de bunların çeĢitli bölgelerdeki hastanelere 

taksimi amacıyla görev yapan Hilal-i Ahmer‟in AkbaĢ Menzil Hastanesi ve AkbaĢ 

Nakliye Hastanesi de savaĢ boyunca faaliyet gösteren hastaneler arasında yer 

almıĢtır. 



128 
 

Hilal-i Ahmer hastanelerinin savaĢ boyunca yaĢamıĢ olduğu bir takım 

sıkıntıları da söz konusu olmuĢtur. Ġlaç, tıbbi malzeme, doktor, hasta bakıcı 

tedariki hususunda yaĢanan zorluklar, hasta ve yaralı askerlerin muayenesini de 

aynı oranda etkilemiĢtir. YaĢanan bir baĢka sorun da Hilal-i Ahmer bayrağı ile 

çevrili olmasına rağmen uluslararası savaĢ hukuku kuralları ihlal edilerek hastane 

bina ve çadırlarının bombalanması hadisesi olmuĢtur. Aynı Ģekilde savaĢta dom 

dom kurĢunu kullanmak söz konusu kurallara göre suç sayılmasına rağmen yine 

Ġtilaf Devletleri tarafından ihlal edilmiĢtir. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin hastane faaliyetlerini yürütebilmesi için maddi 

olarak desteklenmesi gerekmiĢtir. Bu ihtiyacın karĢılanması için yurt içinden ve 

yurt dıĢından toplanan yardım ve bağıĢlarla Çanakkale Cephesi‟ndeki ihtiyaçların 

giderilmesine gayret gösterilmiĢtir.  

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin hastane gemileri vasıtası ile de sağlık 

faaliyetlerinde bulunduğu görülmüĢtür. Çanakkale Cephesi‟ndeki yaralı ve hasta 

askerlerin Ġstanbul‟a sevkleri için Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin koordinasyonu 

altında hastane gemisi haline dönüĢtürülen Gülnihal, Edremit ve Mithat PaĢa 

Vapurları bu amaç için kullanılmıĢtır. Bu vapurlar içerisinde en uzun hizmet veren 

vapur ise hiç Ģüphesiz Gülnihal Vapuru olmuĢtur. Bunun dıĢında Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti, Mithat PaĢa, Edremit, ReĢit PaĢa gibi vapurlarlazaman zaman irtibat 

kurmuĢsa da söz konusu vapurlarda uzun vadeli bir hizmet olmamıĢtır.  

Çanakkale Cephesi‟nden yaralı ve hasta askerlerin deniz yolu ile 

Ġstanbul‟a taĢınması konusunda yetersiz kalınması üzerine ġirket-i Hayriye‟den 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟ne tahsis edilen 60, 61, 63 ve 70 numaralı vapurlar da 

yine aynı hizmet için kullanılmıĢtır. Yaralı ve hasta Osmanlı askerlerinin 

vapurlarla nakilleri sırasında gerek duyulan tedavi ve ihtiyaçları, burada bulunan 

ve Hilal-i Ahmer‟e ait sağlık personelleri ile hasta bakıcılar tarafından yerine 

getirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin Çanakkale Cephesi‟ndeki faaliyetlerinden 

birisi de esirler olmuĢtur. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak, Ġtilaf Devletleri ile 
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Osmanlı Devleti arasındaki ara buluculuk çalıĢmaları Hilal-i Ahmer tarafından 

yürütülmüĢtür. Söz konusu esirlerin aileleriyle haberleĢmeleri, mektup, para ve 

paketlerin esirlere ulaĢımı Cemiyet vasıtası ile yerine getirilmeye gayret 

gösterilmiĢtir. Aynı zamanda Cemiyet, aileleri tarafından kendilerinden haber 

alınamayan askerlerin hayat ve mematları ile ilgili araĢtırmaların yapılması ve 

ilgililere bildirilmesi görevini de üstlenmiĢtir. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Çanakkale SavaĢı sırasında ihtiyaç duyulan ayni 

ve nakdi yardım toplama faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dıĢında yürütmüĢtür. 

Hilal-i Ahmer, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dıĢındaki bağıĢçıları teĢvik etmek 

ve ödüllendirmek maksadıyla tunç, gümüĢ ve altın Hilal-i Ahmer madalyaları ile 

taltif etmiĢtir. Cemiyet‟e para, eĢya, çamaĢır ve yatak takımı yardımlarında 

bulunanlarla birlikte hastane personelleri, eczacılar da aynı Ģekilde adı geçen 

madalyalarla onurlandırılmıĢlardır. Söz konusu taltifler yurt içinde olduğu gibi 

yurt dıĢında da yapılmıĢ, Almanya, Avusturya-Macaristan, Arjantin, Mısır, 

Hindistan vesaire gibi ülkelerden yapılan yardımlar neticesinde Hilal-i Ahmer‟in 

Çanakkale Cephesi‟ndeki ihtiyaçlarının karĢılanması konusunda üstün 

hizmetlerde bulunan isimlere de bu madalyalar verilmiĢtir. 
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