




YENİ 

TIP TARİHİ 

ARAŞTIRMALARI

THE NEW HISTORY OF 

MEDICINE STUDIES

I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILI ÖZEL SAYISI

Editör

GÜLTEN DİNÇ

20

2014



Kapak resmi / Cover illustration
Hilal-i Ahmer’in propaganda kartlarından biri

(Aydın Ayhan koleksiyonundan)

“Dergimizin bu sayısı 
HİLMİ BARLAS EĞİTİM VAKFI’nın

katkıları ile yayımlanmıştır.”

ISSN 1300 - 669X
Özgün adı      :  Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 
Düzenleme     :  yüce reklam/yayım/dağıtım a.ş. 
Sayfa düzeni  :  Mehmet Yılmaz
Matbaa / Cilt :  Özgün Ofset

İstanbul, 2015

                                                                                                                                                    



YENİ TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI 
THE NEW HISTORY OF MEDICINE STUDIES

Yıl: 2014 Sayı: 20

Editör / Editor
Gülten Dinç

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Türk Tıp Tarihi Kurumu adına Başkan, 
Prof. Dr. Nuran Yıldırım

Yayın Kurulu / Editorial Board: Nuran Yıldırım, Emre Dölen, Gülten Dinç, Burhan
Akgün, İnci Hot, Ayten Arıkan

İngilizce Editörleri: Murat Civaner, Hakan Ertin 

Kısaltma: Y Tıp Tarihi Arştr
Abbreviation: N History Med Stud

Yazışma Adresi:
Gülten Dinç

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 34098, Fatih-İstanbul
Telf.: +90 212 529 03 64, +90 212 414 30 00 “22680”

e-posta: gultendinc@yahoo.com, turktiptarihikurumu@yahoo.com 

                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                    



YENİ TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI 
The New History of Medicine Studies, 2014;20

HAKEM KURULU
Referees Committee

Ahmet ACIDUMAN, Ankara 
Ayten ALTINTAŞ, İstanbul 
Ayten ARIKAN, İstanbul
Adnan ATAÇ, Ankara
Elif ATICI, Bursa
Murat CİVANER, Bursa
Oya DAĞLAR MACAR, İstanbul
Hanzade DOĞAN, İstanbul
Emre DÖLEN, İstanbul
Ömür ELÇİOĞLU, Eskişehir
Şahap ERKOÇ, İstanbul
Nermin ERSOY, Kocaeli
Hakan ERTİN, İstanbul
Nilüfer GÖKÇE, Edirne
Şefik GÖRKEY, İstanbul
Feza GÜNERGUN, İstanbul
H. Hüsrev HATEMİ, İstanbul
İnci HOT, İstanbul
Yeşim IŞIL ÜLMAN, İstanbul
Funda Gülay KADIOĞLU, Adana
Selim KADIOĞLU, Adana
Aykut KAZANCIGİL, İstanbul
Sait NADERİ, İstanbul
Gülbin ÖZÇELİKAY, Ankara 
Abdullah ÖZEN, Elazığ
Feryal SAYGILIGİL, İstanbul
Sevgi ŞAR, Ankara 
Mine ŞEHİRALTI, Kocaeli 
İlter UZEL, Adana
İsmail YAKIT, Antalya
Nuran YILDIRIM, İstanbul
M. Bedizel ZÜLFİKAR AYDIN, Sakarya

                                                                                                                                                    



“YENİ TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI” 
DERGİSİ YAZARLARININ UYMASI GEREKEN
YAZIM KURALLARI

1995 yılından itibaren yıllık olarak yayımlanan ve PubMed/Medline tarafından taranan dergide Türk ve

Dünya tıp tarihi konularındaki araştırma makalelerinin yanı sıra yine bu konulardaki derleme, biyografi, kitap

ve bilimsel toplantı tanıtım yazıları ile çeviri yazılar yer alabilir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Makaleler

hakemlerin onayından sonra ve dergiye geliş tarihleri dikkate alınarak yayınlanır.

Dergiye gönderilecek makaleler Microsoft Word dosyası formatında, 12 punto, çift aralıklı olarak

kaydedilmeli ve elektronik olarak turktiptarihikurumu@yahoo.com adresine gön derilmelidir.

Yazılar hakemlere yazarların adları belirtilmeden gönderilerek değerlendirilecektir. Bu nedenle ayrı bir

sayfaya; makale adı, yazar / yazarların adları, akade mik unvanları, görev yerleri, yazışma ve e-mail adresleri

ile telefon numaraları yazılmalıdır. Makalenin başlangıç sayfasında ise sadece makale adı, makalenin İngilizce

ve Türkçe özetleri ile anahtar kelimeler bulunmalı ve ardından makale metni yer almalıdır.

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları’nda yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide

yayınlanmamış olmalı, herhangi bir kongrede sunulmuş ise dipnot olarak belirtilmelidir.

Her yazı için en az üç anahtar kelime belirtilmelidir.

Metin içindeki kısaltmalar ilk geçtiği yerlerde açıklanmalıdır.

JPEG formatında ve en az 300 dpi çözünürlükte kaydedilen resim, tablo, şekil ve grafikler ayrı dosya

halinde gönderilmeli, metinde resimlerin yerleri belirtilmeli ve resimler metin içinde geçiş sırasına göre

numaralanmalıdır. Resim altyazıları metnin sonunda listelenmelidir.

Metinde geçen Hicrî ve Rumî tarihler bugünkü takvime de çevrilerek parantez içinde gösterilmelidir.

10. “Yararlanılan kaynaklar” listesi, yalnız metinde kullanılan kaynakları içermeli, metinde geçtiği yerde

parantez içinde belirtilmeli örn. (1, 2, 5-8), metinde geçtiği sıraya göre numaralandırılmalı ve maka-

lenin sonunda listelenmelidir. Yazarlar dipnotlu kaynak gösterme sistemini de seçebilirler.

12. Eğer yararlanılan kaynakta üçten fazla yazar varsa yayını kaynakçada gösterirken ilk üç yazarın dı-

şındaki yazarlar “ve ark.” olarak belirtilmelidir. 

13. Yararlanılan kaynaklar listesi aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır:

a. Kitap: Miller TS. The birth of the hospital in the Byzantine Empire. London, 

The John Hopkins University Press, 1997. s./p.155-162 

b. Dergi: Naderi S. First Turkish neurosurgical journal (1936-1947): Modern

Cerrahi ve Nöroşirürji Mecmuası. Neurosurgery 2003; 52: 420-423. 

c. Kitap bölümü ya da bildiriler kitabı: Aykan TB. Patoloji. Dünyada

ve Türkiye’de 1850 yılından sonra tıp dallarındaki ilerlemelerin tarihi, İçinde

Ed. Unat EK. İstanbul, CTF Vakfı Yay.; 1988. s. 344-354

d. Elektronik kaynaklar: http://www.tttk.org.tr/ (Erişim/Accessed: 22.04.2013)

e. Arşiv belgesi: B.O.A. DH. MKT 539/26, 4 R 1320 [11 Temmuz 1902]

                                                                                                                                                    



YENİ TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI 
The New History of Medicine Studies, 2014;20

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Editörden
Gülten Dinç ................................................................................................................................................... 9

Dokunulmaz mı Yoksa Yumuşak Hedef mi? Osmanlı Hastanelerinin Bombalanması
Immune or Soft Target? The Bombing of Ottoman Hospitals

Oya Dağlar Macar ...................................................................................................................................... 11

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Hastane Gemilerine Yapılan Saldırılar
Attacks on Ottoman Hospital Ships in World War I

Oya Dağlar Macar ..................................................................................................................................... 27

Çanakkale Savaşlarında Cephede ve Cephe Gerisinde Tıbbi Çalışmalar (Balıkesir Örneği)
Medical Studies at and Behind the Canakkale War Fronts (Balikesir Case)

Aydın Ayhan ................................................................................................................................................ 41

I. Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’ndeki Yaralı ve Hastaların Edirne’ye 
Getirilmesi ile İlgili Bir Fotoğraf
Dr. Ratip Kazancıgil ................................................................................................................................ 113

I. Dünya Savaşında Ermeni Hekimler
Armenian Doctors During 1st World War

Dursun Kırbaş, Berkan Serdal Can Koyak ........................................................................................ 115

I. Dünya Savaşına Katılan Kıbrıs’lı Üç Hekim; Dr. Hafız Cemal, 
Dr. Hüseyin Zekai (Cengiz), Dr. Mehmet Ali Erginel
Three Cypriot Doctors Who Have Joined to 1st World War; Dr. Hafiz Cemal, 

Dr. Huseyin Zekai (Cengiz), Dr. Mehmet Ali Erginel

Dursun Kırbaş, Filiz Ekim Çevik ......................................................................................................... 135

                                                                                                                                                  7



Dr. Celâl Muhtar Özden (1865-1947) ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ndeki Faaliyetlerine 
Dair Anılar
Dr. Celal Muhtar Ozden (1865-1947) and the Memoirs About his 
Contrıbutıons to the Socıety of Hilal-i Ahmer
Gülten Dinç ............................................................................................................................................... 141

Doç. Dr. Mustafa Karatepe’yi Yitirdik
(8 Şubat 1965 - 2 Ağustos 2014)
Gülten Dinç ............................................................................................................................................... 155

Kitap tanıtımı:
Ermeni Etıbba Cemiyeti (1912-1922); Osmanlı’da Tıptan Siyasete Bir Kurum
Gülten Dinç ............................................................................................................................................... 165

8                                                     Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları / N History Med Stud, 2014;20



Editörden,

Yeni Tıp tarihi Araştırmaları’nın 2014 yılı 20. sayısını I. Dünya Savaşı Özel Sayısı olarak
yayımlıyoruz. İnsanlık tarihinde derin izler bırakan bu büyük savaş doğal olarak tıp tarihi
açısından da çok önemli bir konumdadır. Hasta ve yaralı müdahale ve nakillerinde yaşanan
zorluklar, seyyar ve sabit hastane olanakları ile ilaç, ameliyat, ortopedik ve ilkyardım malze-
melerindeki kısıtlılıklar, kötü koşullar nedeniyle salgın hastalıkların artması bu savaşta
yaşanan zorluklardan bazılarıdır. Birçok cephede birden savaşan Osmanlı ordusu, Irak, Sina
ve Yemen Cepheleri’nde tropikal hastalıklar, Doğu Cephesi’nde tifüs, Çanakkale Cephesi’nde
ise, dizanteri, sıtma, tifo, tifüs gibi birçok salgın hastalığa karşı da savaşmış, öyle ki zaman
zaman günlük zayiatın en büyük çoğunluğunu savaşta ölenler değil, salgın hastalıklardan
ölenler oluşturmuştur. Böylesi zor koşullarda hekim, hemşire, veteriner, eczacı ve diğer tüm
sağlık personelimiz de büyük bir sınav vermiş, çoğunlukla canlarını hiçe sayarak çalışmıştır.
Bu özel sayımızla, hem bu fedakâr insanlara bir saygı duruşunda bulunmak istiyor, hem de
böylesi insanlık trajedilerinin bir daha yaşanmaması için bir kez daha anımsanmasını
sağlamayı amaçlıyoruz. Saygılarımızla.

Prof. Dr. Gülten DİNÇ
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From the editor,

We present the 2014 issue volume 20 of the New History of Medicine Researches journal
as the ‘100th Year Special Issue of World War I’. This Great War, which has left deep scars in
the face of humankind, naturally stands as an important matter for the history of medicine as
well. The transportation of sick and injured people, limited mobile and stable hospital
resources on medicine, surgery, orthopedic and first aid materials, increase on epidemic
diseases due to poor conditions are just some of the difficulties faced during this war. The
Ottoman Army fighting on many fronts has also fought with many epidemic diseases such as
the tropical diseases on the Iraq, Sina and Yemen Fronts, typhus fever on the Eastern Front,
and dysentery, malaria, spotted fever and typhus fever on the Canakkale Front. Strikingly,
from time to time, the majority of the death toll were not due to war casualties but the
epidemic diseases. In such difficult conditions; doctors, nurses, veterinarians, pharmacists
and other health professionals have also given a big exam, and worked diligently. In this
special issue, we aim to remember and bow against these devoted people, hoping not to have
such humanity tragedies ever again. 

Regards,

Prof. Dr. Gulten Dinc
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DOKUNULMAZ MI YOKSA YUMUŞAK
HEDEF Mİ? OSMANLI

HASTANELERİNİN BOMBALANMASI
IMMUNE OR SOFT TARGET? THE BOMBING OF

OTTOMAN HOSPITALS

Oya Dağlar Macar*

Abstract
World War I was one of the worst wars in terms of human rights violations. The then valid

Geneva and La Haye Conventions were ignored by most of the involved states, and serious
war crimes were committed. The most serious human rights violations included the following:
confiscating, bombing or impeding in their function the hospitals of the Red Cross and Red
Crescent, as well as their hospital ships, healthcare workers, vehicles and supplies; mistreating
prisoners of war; using prohibited weapons or poison gas; and directly or indirectly killing or
violating the right to life of uninvolved civilians. Throughout the entire war, Red Cross and
Red Crescent hospitals were bombed in an attempt to prevent the healthcare workers’
activities, even though both the Geneva and La Haye Conventions had granted them
“immunity” and accepted them as “neutral.” The motivation behind these actions was to
damage and destroy the enemy’s logistic channels and to inflict psychological harm. The
enemy wanted to create the worst possible shock and fear by bombing hospitals and clinics
considered “soft targets”; by doing so, it attempted to break the other army’s morale and
break its determination to continue the war. These crimes—which today are openly accepted
as war crimes—were greatly assisted by the facts that the conventions lacked any binding
statutes concerning breaches and that their enforcement remained very limited. Although at
the end of the war a commission was brought to life with the aim to punish was crimes,
Germany was held responsible for the war, leading to war crime convictions being limited to
this state only. No international court was established to adjudicate and punish war crimes in
general. This article examines the correspondence between the Ottoman state and the Red
Crescent concerning the Entente Powers’ attacks on Ottoman hospitals during World War I

                                                                                                                                                11
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and the ensuing human rights violations, in the light of records from the Prime Ministry’s
Ottoman Archives and the Red Crescent Archive.

Key words: Geneva Convention, La Haye Convention, human rights violations, Red
Crescent hospitals.

Özet
Birinci Dünya Savaşı insancıl hukuk ihlallerinin en çok yapıldığı savaşlardan biridir.

Savaşın olduğu dönemlerde yürürlükte olan Cenevre ve Lahey Sözleşmeleri muharip
devletlerin birçoğu tarafından yok sayılarak ciddi savaş suçları işlenmiştir. İnsancıl hukuk ih-
lallerinden en önemlileri Kızılhaç ve Kızılay’a bağlı hastane, hastane gemisi, sağlık personeli,
sağlık araç ve gerecine el koyma, bombalama ya da faaliyetlerini engelleme, savaş esirlerine
kötü muamele, yasaklanan silah ve zehirli gazları kullanma ve muharip olmayan sivillerin ya
doğrudan ya da dolaylı yollarla yaşam hakkının gasp edilmesi veya öldürülmesidir. Savaş
boyunca Cenevre ve Lahey sözleşmelerinde “dokunulmazlık” hakkı bulunmasına ve “tarafsız”
kabul edilmelerine karşı Kızılhaç ve Kızılay’a bağlı hastaneler bombalanmış ve sağlık
görevlilerinin faaliyetleri engellenmeye çalışılmıştır. Bunun arkasında düşmanın lojistik
kanallarını zarara uğratarak çökertmek ve psikolojik olarak yıpratmak amacı vardır. “Yumuşak
hedef” olarak görülen hastanelerin ve sağlık merkezlerinin vs. bombalanmasıyla maksimum
bir şok ve korku yaratılmak istenmiş, böylece karşı tarafın ordusunun moralinin ve savaşa
devam azminin kırılmasına çalışılmıştır. Günümüzde açık bir savaş suçu kabul edilen bu
suçların işlenmesinde, yürürlükte olan anlaşmalarda savaş ihlallerine ilişkin bağlayıcı
hükümlerin olmamasının ve yaptırımların çok sınırlı tutulmuş olmasının payı büyüktür.
Savaş sonunda savaş suçlarının cezalandırılması amacıyla bir komisyon kurulmasına rağmen,
savaşın sorumlusu Almanya olmuş ve savaş suçları sadece Almanya ile sınırlı tutulmuştur.
Genel olarak savaş suçlularının yargılanacağı ve cezalandırılacağı uluslararası bir mahkeme
ise kurulamamıştır. Bu makalede Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri tarafından
Osmanlı hastanelerine yapılan saldırılar ve bunlara karşı Osmanlı Devleti’nin ve Hilal-i
Ahmer Cemiyeti (Kızılay)’nin yaptığı yazışmalar Başbakanlık Osmanlı arşivi ile Kızılay
arşiv belgeleri ışığında incelenmiştir.

Anahtar sözcükler: İnsancıl hukuk ihlalleri, Hilal-i Ahmer hastaneleri, Cenevre Sözleşmesi,
Lahey Sözleşmesi.

Giriş
Savaş “iki veya daha fazla grubun silahlı güçlerle çatışmasına eşit şekilde izin veren

hukuki bir durumdur”.1 Ünlü savaş teorisyeni Prusyalı General Carl von Clausewitz “Savaş
Üzerine” (Vom Kriege) adlı kitabında savaşı bu şekilde tanımlamıştır.2 Savaşın hukuk
çerçevesinde tanımlanması modern çağa3 ait bir durumdur. Modern çağda savaşların giderek
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1 Carl von Clausewitz, Savaş Üzerine, çev. Selma Koçak, İstanbul, Doruk yayınları, 2008, s.30.
2 Clausewitz’in 1832’de yayınlanan Savaş Üzerine isimli kitabı savaş teorisi alanında en önemli klasik eserlerden

biridir. Ünlü yazar Hewingway, Clausewitz’e “savaşın Einsteini” adını vermiştir.
3 Modern çağ ile kasdedilen esas itibariyla sanayi devrimi (18. yüzyılın son çeyreği) sonrası dönemdir.



daha şiddetli hale gelmesi ve kitlesel katliamlara dönüşmesinden dolayı savaşı hukuksal bir
çerçevede yeniden tanımlamak, belli kurallara dayandırarak yürütmek ve sınırlandırmak
zorunlu olmuştur. Gerçi ilkçağlardan itibaren savaşın belli kurallar çerçevesinde yürütülmesine
ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. Hatta bu kurallar zaman içerisinde savaş teamüllerine
dönüşmüşlerdir. Fakat modern çağdaki düzenlemelerin bunlardan en büyük farkı, savaş tea-
müllerinin kodifiye edilerek evrensel düzeyde bir silahlı çatışma hukukuna (insancıl hukuk)
dönüştürülmüş olmasıdır. 4

İnsancıl hukukun ortaya çıkmasında ve gelişmesinde modern çağın bazı getirileri etken
rol oynamıştır. Bunların başında ulus-devletin ortaya çıkışıyla başlayan zorunlu askerlik uy-
gulamaları ve sanayi devrimiyle birlikte savaş teknolojisinin de gelişimine bağlı olarak ortaya
çıkan araçlar (demiryolları, buharlı gemiler, telgraf vs.) ve tahrip gücü yüksek silahlar gel-
mektedir.

Zorunlu askerlik ulus-devletlerin en önemli uygulamalarından biridir. Milliyetçi düşünceye
dayanan ulus-devlet yapılanması içinde yurttaş kimliğini alan birey aynı zamanda egemenliğin
de kuramsal düzeyde sahibi olduğundan, devletin egemenliğini canı ve malıyla korumak zo-
rundadır. İşte bu düşünce sayesinde 19. yüzyıldan itibaren çok sayıda köylü ve diğer yurttaşlar
askere alınabilmiş ve böylece ordular kitlesel bir nitelik kazanmıştır.5 Bu çerçevede Birinci
Dünya Savaşı’nda savaşın aktörü olan askerin ünvanının “meçhul asker”e dönüşmüş olması
şaşırtıcı olmasa gerek. O artık meçhul askerdir, çünkü barış zamanında da o aslında meçhul
bir kimlikle yaşar.6

Öte yandan teknolojik gelişmelere bağlı olarak savaşlar adeta insan öğüten bir
mekanizmaya dönüşmüştür. Demiryolları, buharlı gemiler ve motorlu araçlar sayesinde hiç
olmadığı kadar çok sayıda asker süratle cephelere taşınabilmiş7, lojistik destek çok daha
hızlı bir şekilde yerine ulaştırılabilmiş, telgraf sayesinde orduların merkezden yönetilebilmesi
mümkün hale gelmiş ve tahrip gücü yüksek silahlarla çok daha büyük sayıda insan yaşamını
yitirmiştir. Kısacası teknolojik gelişmeler savaşı daha da şiddetli hale getirerek, geleneksel
dünyadan devralınan savaş kavramlarını, stratejilerini ve mantığını çok büyük bir değişime
uğratmıştır.

Diğer yandan teknolojik gelişmeler toplumun savaşa bakışı ve savaşla ilişkisini de çok
farklı bir düzeye getirmiştir. Bilhassa telgrafın savaşlarda etkin olarak kullanımıyla geniş
halk kitlelerinin savaşa karşı duyarlılığı belirgin bir biçimde gelişmiştir. Savaş muhabirleri
aracılığıyla cephelerden hızla günlük gazetelere gönderilen haberler, halk tarafından
heyecanla takip edilerek ciddi bir kamuoyunun oluşmasına neden olmuştur. Eşi, çocuğu,
kardeşi ya da yakınları hakkında hemen herkes cephe haberlerini günü gününe takip etmiş
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4 Ezeli Azarkan, Nuremberg’ten La Haye: Uluslararası Ceza Mahkemeleri, İstanbul: Beta yay,2003, s. 54; Donald
A. Wells, War Crimes and Laws of War, Second edition, London, University Press of America, 1991, s. 91.

5 Mehmet Tanju Akad, Modern Savaşın Temel Kavramları, İstanbul, Kitap yayınevi, 2011, s. 11-12.
6 Cemil Oktay, Modern Toplumlarda Savaş ve Barış, İstanbul, Bilgi Üniversitesi yayınları, 2012, s. 32, 33.
7 Paul Kennedy, Kırım Savaşı’nda “müttefik güçlerini ve birliklerini Birleşik Krallık veya Fransa’dan Kırım’a

kadar getiripyerleştirmek azami üç haftalık bir süre gerektirirken, Moskova’dan yola çıkan Rus birliklerinin
cepheye ulaşmaları bazen üç ayı buluyordu” değerlendirmesini yaparak, teknolojinin savaşta nasıl bir hız
yarattığını çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Yine Birinci Dünya Savaşı’nda Almanların uyguladıkları
Schlieffen planında ordunun Doğu ve Batı cepheleri arasındaki intikal hızı, demiryolu ağı dolayısıyla hep bir
ayrıcalık olarak görülmüştür. A.g.e., s.45.



ve müthiş bir duyarlılık geliştirmiştir. Bu durumun devlet yöneticilerini ve cephe komutanlarını
ne denli etkilediğini tahmin etmek zor değil. Zira daha önce insan hayatının ikincil öneme
sahip olduğunu düşünen ve savaşın sonucuna kilitlenen bu yetkililer için artık durum
tamamıyla farklı bir noktaya gelmiştir. Kamuoyunun baskısıyla savaşta insan hayatı zorunlu
olarak öncelikli olmuştur. Bunun ilk örneklerini 1854-1856 Kırım Savaşı’nda8 İngiltere’de
yaşanan gelişmelerde ve 1861-1865 yıllarındaki Amerikan İç Savaşı’nda görmek mümkün-
dür.

İnsan hayatına ve askerin sağlığına verilen önem savaşın insani boyutunun gelişimini
de beraberinde getirmiştir. Artık savaşta askerin sağlık yardımı alması ve hayatının devlet
güvencesi altına girmesi devletlerin ister istemez dikkate almak zorunda kaldıkları bir konu
haline gelmiştir. Zamanla insan hak ve onurunun savaşlarda korunması gerektiği gerçeği
uluslararası düzeyde de kabul edilmiştir. Bu çerçevede 19. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren insancıl hukuka dair anlaşmalar, sözleşmeler, deklarasyonlar vs ortaya çıkmaya
başlamıştır.

Günümüzde uluslararası savaş hukukunun en önemli kısımlarından birini oluşturan
insancıl hukuk, savaşta hasta ve yaralıların, savaş esirlerinin ve sivil halkın ya da genel olarak
söyleyecek olursak savaş mağdurlarının korunmasını amaçlayan bir hukuk dalıdır. İnsancıl
hukuk kurallarının temelleri ilk olarak 1864 tarihli Cenevre Sözleşmesi ile ortaya çıkmış,
ardından 1868’de Cenevre Sözleşmesine yapılan ekler, 1874 Brüksel Deklarasyonu ve 1899
ve 1907 tarihli Lahey Sözleşmeleri gibi bir dizi anlaşma ile geliştirilmiştir.9

Tüm bu gelişmeler savaşın insanileştirilmesi için son derece önemli adımlar olmasına
rağmen pratikte yaşananlar söz konusu hukukun ve bu çerçevede yapılan düzenlemelerin
sadece kağıt üzerinde kaldığını göstermiştir. 1905 Rus-Japon Savaşı, 1912-1913 Balkan
Savaşları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda muharip devletler söz konusu anlaşmaların
birçoğuna imza atmış olmalarına rağmen, bunları göz ardı ederek ciddi savaş ihlallerinde bu-
lunmuşlardır.

Birinci Dünya Savaşı’nda yapılan insancıl hukuk ihlalleri genel olarak 4 ana başlıkta top-
lanabilir: 1) Kızılhaç ve Kızılay’a bağlı hastane, hastane gemisi, sağlık personeli, sağlık araç
ve gerecine el koyma, bombalama ya da faaliyetlerini engelleme, 2) savaş esirlerine kötü
muamele 3) yasaklanan silah ve zehirli gazları kullanma 4) muharip olmayan sivillerin
doğrudan ya da dolaylı yollarla yaşam hakkının gasp edilmesi veya öldürülmesi.

Bu makalede Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı hastanelerine
yapılan saldırılar ve bunlara karşı Osmanlı Devleti’nin ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay)’nin
yaptığı yazışmalar Başbakanlık Osmanlı arşivi ile Kızılay arşiv belgeleri ışığında incelenecektir.
Makalede ayrıca insani hukuk alanında yapılan ihlallerin nedenleri üzerinde durulacaktır.
Kullanılan kaynaklar çerçevesinde konuya Osmanlı’nın nasıl yaklaştığı analiz edilmeye çalı-
şılacaktır. Şüphesiz konuya daha geniş bir çerçevede bakabilmek için diğer muharip devletlerin

14                                                   Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları / N History Med Stud, 2014;20

8 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Sarah A. Tooley, The Life of Florence Nightingale, London, Cassell And
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Nightingale And the Crimea 1854-55, London, The Stationery Office, 2000.

9 Adam Roberts and Richard Guelff (ed.) Documents on the Laws of War, second edition, Oxford, Clarendon
Press, 1989, s. 3.



kaynaklarının da incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Böylece konuya bütüncül açıdan
bakılarak, genel bir değerlendirmeye gitmek daha doğru olacaktır.

Cenevre ve Lahey Sözleşmelerinde Tıbbi Personelin ve
Sağlık Yardımının Dokunulmazlığı İle İlgili
Düzenlemeler.

Birinci Dünya Savaşı başladığında devletleri insancıl hukuk açısından bağlayacak iki
önemli uluslararası anlaşma yürürlükteydi: Cenevre Sözleşmesi ve Lahey Sözleşmeleri.
Cenevre Sözleşmesi ilk olarak 1864’te imzalanmıştı. Bu sözleşme ile hem insancıl hukukun
temelleri atılmış hem de bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi olarak bilinen dünyanın en
büyük sivil yardım kuruluşu ortaya çıkmıştı. 1864 yılında Henri Dunant isimli İsviçreli bir
banker ile Kızılhaç’ın kurucusu olacak beş üyenin çabalarıyla savaşta yaralı askerlerin iyi-
leştirilmesi amacıyla İsviçre’de diplomatik bir konferans toplanmıştı. Konferansta silahlı
çatışma kurbanlarının korunmasına ilişkin uluslararası yazılı kurallar belirlendi ve 22
Ağustos 1864’te Savaş Alanında Yaralananların Durumlarının İyileştirilmesi (Convention
for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field) başlığıyla
Birinci Cenevre Sözleşmesi imzalanmış oldu. 1864 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nde hastaneler
ve sağlık personelinin dokunulmazlığına ilişkin önemli maddeler yer alıyordu. Örneğin
birinci maddede; hasta ve yaralılara yardım etmek şartıyla, askeri hastane ve ambulansların
muharip devletler tarafından “saygın”, “dokunulmaz” ve “tarafsız” kabul edilmelerine
karar verilmişti. Fakat aynı maddede askeri amaçlarla kullanılmaları durumunda askeri
hastane ve ambulansların “tarafsız” olma durumlarının ortadan kalkacağının da altı çizilmişti.
Antlaşmanın ikinci maddesinde; hastane ve ambulanslarda görev yapan sağlık personelinin,
görevleri başındayken, aynı tarafsızlıktan yararlanacakları belirtilmişti. Sözleşmeyle savaşta
yaralı ve hasta askeri personele hiçbir ayrım gözetilmeden bakma zorunluluğu getirilmiş,
yedinci maddeyle de, hastanelerin, sıhhiye personelinin, hasta ve yaralı taşıyan araçların
dokunulmazlıkları için mutlaka ulusal bayrakla beraber Kızılhaç bayrağı taşımaları
zorunluluğu getirilmişti.10 Özetleyecek olursak, Cenevre Sözleşmesi ile ilk kez savaşan
tüm tarafların askerlerinin sağlık yardımı almaları sağlanarak, bu yardımı götürecek sağlık
personeline dokunulmazlık getirilmiş oluyordu. Bu durumda Kızılhaç da “tarafsız” bir sivil
yardım kuruluşu olarak uluslararası çapta resmen kabul edilmiş oluyordu. Cenevre Sözleş-
mesi’ndeki maddeler Kızılhaç’ın ve tüm dünyadaki ulusal Kızılhaç ve Kızılay topluluklarının
temel esaslarını oluşturacaktır.

6 Temmuz 1906’da İsviçre Hükümeti’nin teşebbüsüyle Cenevre Sözleşmesi yeniden
revize edilerek, genişletildi.11 Cenevre Sözleşmelerinde ve ek protokollerde iki tanıtıcı
amblem bulunuyordu: Beyaz zemin üzerine kırmızı haç işaretinin bulunduğu Kızılhaç
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amblemi ve kırmızı hilal işaretinin bulunduğu Kızılay amblemi.12. Daha sonra bunlara
kızılaslan13 ve en son olarak da kızıl kristal14 eklenecektir. Cenevre Sözleşmesi’ne göre, bu
amblemleri silahlı kuvvetlerin tıbbi birimleri, görevlileri ve tesisleri, ulusal Kızılhaç ve
Kızılay toplulukları, sivil hastaneler ve benzeri tesisler ile diğer gönüllü yardım kuruluşlarının
kullanabilmelerine karar verilmiştir. Sözleşmede ayrıca, söz konusu amblemlerin büyüklüğü,
kullanım amacı, yerleştirileceği yerler, işarete gösterilecek saygı ve kötüye kullanımın
sonuçlarının neler olacağı da detaylı olarak düzenlenmiştir.15

İnsancıl hukuka ilişkin ikinci önemli belge Lahey Sözleşmesi’dir. 1899 tarihli Birinci
Lahey Sözleşmesi16, üç ayrı sözleşmeden oluşmaktadır. Birincisi kara savaşı hukuku sözleşmesi;
ikincisi deniz savaşı hukukuna ait iki sözleşme ve üçüncüsü de hava araçları ve diğer
vasıtalarla atılan bazı mermi ve patlayıcı maddelerle, boğucu ve zehirleyici gazların kullanımı
ve insan vücudunda patlayan cephanenin kullanımı yasaklayan sözleşmeydi. II. Lahey
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12 Osmanlı Devleti Cenevre Sözleşmesi’ni 5 Temmuz 1865 yılında imzaladı. 1876 yılında Sırbistan ve Karadağ
Savaşı başladığında bir çok yaralının gelmeye başlamasıyla bir yardım kurumuna ihtiyaç duyulmuş ve bunun
üzerine Mekteb-i Tıbbiye’de ilk defa bir heyet toplanmıştır. Aynı yıl Kızılhaç amblemi yerine kızılay ambleminin
kullanılması konusunda Kızılhaç Komitesi’ne bir başvuru yapılmıştır. Haç işareti Hristiyanlık sembolü olduğu ve
dolayısıyla kamuoyundan destek alamayacağı için Osmanlı Devleti bunu kabul etmek istememiştir. Kızılay
amblemi ilk olarak 1907’de Londra’da yapılan toplantıya Osmanlı’yı temsilen katılan Dr. Besim Ömer Paşa
tarafından önerilmiş, ancak konunun gündeme gelmesi ve tartışılması 1907’de yapılan Lahey sözleşmesinde
olmuştur. Kızılay ambleminin resmen kabulü ise 10 Mayıs 1912’de toplanan 9. Washington Kızılhaç Konferansı’nda
gerçekleşebilmiştir. Günümüzde Mısır, Pakistan (1974), Malezya (1975), Bangladeş (1989) gibi Müslüman
ülkeler Kızılay’ı sembol olarak kullanmaktadır. 1929 Cenevre Sözleşmesinde 3 amblem kabul edilmiştir:
Kızılhaç, Kızılay ve Kızılaslan. Amblem konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Yves Sandoz, “The Red Cross And
Red Crescent Emblems : What is at Stake”,International Review of the Red Cross, 1989, 272: s.405.
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/57JMB6 (Erişim/Accessed:13.01.2015); Fahrettin Nafiz Uzluk,
I. Milli Kızılay Konferansı 11-13 Haziran 1964, Kızılay Cemiyeti’nin Kuruluşuna Kısa Bir Bakış, Ankara,
Türkiye Kızılay Derneği, 1964, s. 14; Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, cilt I,
Ankara, Kızılay, 2002, s.12, 31; Muzaffer Tepekaya-Leyla Kaplan, “Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin
Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, 10: s. 149.

13 Osmanlı Devleti’nin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne kızıl hilal kullanacağını bildirmesi üzerine İran da
kırmızı güneş ve aslan işaretlerini kullanacağını açıklamıştır. Ancak İran’ın bu diplomatik girişimi başarısızlıkla
sonuçlanmış ve Avrupalı Devletler bu amblemi kabul etmemiştir. İran Kızıl güneşli Kızıl aslan amblemini 1924-
1980 yılları arasında Şahın Hükümdarlığı döneminde kullanmıştır. 4 Eylül 1980’de ise kendisinin de Müslüman
bir ülke olarak Kızılayı kullanacağını açıklamıştır. Bkz, François Bugnion,”The Red Cross And Red Crescent
Emblems”,International Review Of The Red Cross, 1989, 272: s.414.

14 İsrail Devleti önce beyaz zemin üzerine kızıl renkli 6 köşeli Yahudi yıldızı (davut yıldızı) sembolünü kullandı.
Fakat bu amblem Cenevre Sözleşmelerinde kabul görmediğinden daha sonra amblem beyaz zemin üzerine
eşkenar dörtgen şeklindeki kızıl kristale dönüştürüldü. 2005 yılında ABD ve İsrail’in ısrarıyla “ilave koruyucu
işaretlerin kullanılması” başlığıyla kızıl kristal uluslararası alanda kabul gördü. Bununla birlikte İsrail ulusal
olarak eski amblemini kullanmaya devam etti. Tayland Budist sembolü olan Kızılalev sembolünü, Afganistan
eski bayrağı olan Kızılkapı kemeri sembolünü, Srilanka ve Hindistan ise Sanskritçe gamalı haç anlamına gelen
“swastika”yı kullanmak istemiş ama dini sembollerden kaçınmak ve çeşitliliğin yaratacağı kafa karışıklığını
önlemek için bunların hiçbiri kabul görmemiştir. Bir ara Kazakistan da Kızılhaç ile kızılayı birlikte kullanmak
istemiştir. http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2005/12/051208_israel-red-crystal.shtml (Erişim/Accessed:
15.02.2015) ; İnsanlığın amblemleri, https://www.icrc.org/eng/home/languages/turkish/files/insanligin-amblem-
leri-emblems-humanity.pdf (Erişim/Accessed:01.02.2015).

15 Amblemi savaş zamanlarında askerleri, askeri malzemeyi ve tesisi korumak için veya bunların taşınması
amacıyla kullanmak, kötüye kullanma kapsamında “ihanet etme” ye girer. Bu da uluslararası İnsancıl hukukta
“ağır ihlal” olarak değerlendirilir ve savaş suçu sayılır. Atalay Kocatepe, Silahlı Çatışma Hukuku Açısından
Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri El Kitabı, İstanbul, Harp Akademileri Basımevi, 2006, s.34-37

16 Bu üç sözleşme de 1900’de yürürlüğe girmiş olup halen yürürlüktedir. Sözleşmenin tam metni için bkz. James
Brown Scott (ed.) The Hague Conventions And Declarations of 1899 and 1907, Accompanied by Tables of
Signatures, Ratifications And Adhesions of the Various Powers, And Texts of Reservations, New York, Oxford
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Sözleşmesi 1907’de yürürlüğe girdi. Bu sözleşme Cenevre Sözleşmelerinde yer alan kara
savaşları ile ilgili tüm prensiplerin deniz savaşlarına da uygulanmasını öngörüyordu.

Genel olarak bakıldığında Cenevre ve Lahey Sözleşmelerinde kişilerin yaşam hakları,
özel mülkleri, dinsel inançları koruma altına alınmış, sivillerin yaşadığı savunmasız yerleşim
birimlerinin bombalanması ve yağmalanması yasaklanmıştır17. Fakat tüm bu düzenlemeler
Birinci Dünya Savaşı’nda sadece kağıt üzerinde kalmıştır.

Sağlık Alanında Yapılan Savaş İhlallerinin Sebepleri
Birinci Dünya Savaşı insancıl hukuk ihlalinin en çok yapıldığı savaşlardan biridir. 1912-

1913 yılları arasında yapılan Balkan Savaşları (1912-1913)’nda da ciddi savaş ihlalleri
yaşanmış ve Carniege raporuyla18 bunlar resmi olarak belgelenmişti. Balkan Savaşları’ndaki
ihlaller diğer devletler için ders olabilirdi fakat bilhassa Batı’da bu konuda yapılan
değerlendirmeler Avrupa-merkezli ve ötekileştirici bir perspektifle yapıldığından, ders
çıkarılması gereken bir tecrübe olarak bakılmadı. Batılı devletler için Balkan Savaşları’nda
insancıl hukukun ihlaline yönelik yapılan tüm suçlar “barbarlık”tan kaynaklanıyordu. Bu
durumda Balkan Savaşlarında işlenen savaş suçları, kıyımlar ve vahşet şaşırtıcı değildi.
Batının önde gelen dergilerinden biri olan The Economist dergisinde de benzer bir sonuca
varılarak “Balkan nüfusunun büyük kısmı hiç şüphesiz ki yarı barbardır” yorumu yapılmış ve
savaş suçları sadece o bölgenin özel durumuyla ilişkilendirilmişti. Balkanlar uluslararası
hukuku yaratmış olan “uygar dünyanın” henüz bir parçası olarak değerlendirilmemekteydi.19

Dolayısıyla da Birinci Dünya Savaşının hemen başında 1914’te yayınlanan Carniege Raporu
Batılı uygar dünyanın hukukçuları, tarihçileri, gazeteci ve diğer entelektüellerinin büyük
bölümü tarafından görmezden gelindi. Fakat Balkan Savaşları’ndan sadece birkaç ay sonra
başlayan ve dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı’nda “uygar dünya”nın modern Batılı
devletleri Balkan Savaşları’ndan çok daha büyük insancıl hukuk ihlallerine ve savaş suçlarına
imza attılar.

Bu noktada akla ilk gelen soru, muharip devletleri kendi hazırlayıp imzaladıkları bu
anlaşmaları çiğnemeye iten sebeplerin neler olduğudur. Bu soru çok geniş bir kapsamda ele
alınması gereken, tartışmalı bir konudur. Fakat temelde en büyük etmenlerden biri, psikolojik
olarak düşmanı yıpratma çabasıdır denilebilir. Birinci Dünya Savaşı boyunca yürürlükteki
uluslararası anlaşmalara aykırı bir biçimde, tarafsız ve dokunulmaz olmalarına bakılmaksızın
hastaneler, hastane gemileri ve sağlık personeli taciz edilmiş, bombardımana uğramış veya
tahrip edilmişlerdir. Savaşlarda bu unsurlar genel anlamda “yumuşak hedef” olarak görülmektedir.
Bunların karşı tarafça bombalanmasının arkasında maksimum bir şok ve korku yaratma amacı
vardır.20 Bu şekilde karşıdaki ordunun moralini ve savaşa devam azmini kırarak, üstünlük
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sağlamak hedeflenmektedir. Osmanlı ordusu tarafından 1915’de Çanakkale Cephesi’nde ele
geçirilen düşmana ait günlük emirlerden birinde, askerlere özellikle hastane ve sargı merkezlerine
atış yapmalarının emredilmiş olması bunu açıkça ortaya koymaktadır.21 Yine Fransızların
kendi birlikleri arasında yaptıkları ve Türklerin dinlemesine takılan bir telsiz konuşmasında
“topçu atışlarını ve bombaları hastanelere ve Türk yaralılarının toplanma yerlerine yönlendirin”
emri aynı amaca yöneliktir.22 Düşmanın burada yapmak istediği, Osmanlı Ordusu’nun silahlı
güçleriyle savaşmak değil, güvenli olduğu kabul edilen yerleri dahi bombalayarak büyük bir
şok yaratmaktır. Böylece dokunulmaz olan yerler de dahil akla gelebilecek her alanın düşman
kuvvetlerinin hedefi olduğu ve her an yok edilebileceği duygusu uyandırılarak, Osmanlı askeri
endişe ve paniğe sürüklenecektir. Maalesef Birinci Dünya Savaşı boyunca birçok devlet bu
taktiği bir savaş stratejisi haline getirerek, uygulamıştır.

Söz konusu unsurların bombalanmasının diğer bir sebebi de düşmanın lojistik desteğini
çökertmektir . Savaşta cephe gerisine saldırmak düşmanın manevra gücünü zayıflatmak için
son derece önemlidir. Çünkü ordunun etkinliği cephe gerisindeki lojistik hizmetlerin iyi
işleyişine ve kesintisiz hizmet akışına doğrudan bağlıdır. Unutmamak gerekir ki, modern
dönemde savaş askeri olduğu kadar ekonomik bir etkinliğe dönüşmüştür. Ordu savaşa
başlamadan önce devasa sayıda işçi etkin olarak çalıştırılır. Savaş başladıktan sonra da
askerlerin ekipmana, yakıta, askeri mühimmata, yemeğe, sağlık hizmetlerine vs. sürekli
ihtiyaçları vardır. Yani cephe kadar cephe gerisindeki faaliyetler de ordunun savaştaki
başarısına doğrudan etki eder. Bunu fark eden askeri yetkililer için düşmanın cephe gerisine
saldırmak son derece cazip olmuştur. Nitekim Birinci Dünya Savaşı’nda asker olmadıkları ve
doğrudan savaşmadıkları halde orduya silah ve malzeme (ilaç, sargı bezi, elbise vs) hazırlayan
siviller ile yaralı ve hasta askerlere/ savaş mağdurlarına sağlık yardımı yapan sağlık personeli
de savaşın hedefi haline gelmişlerdir. Halbuki bu gruplar silahlı asker / muharip değillerdir ve
savaşmayı da bilmezler. Bu yüzden askeri bir etkinliğin nesnesi ve hedefi olmamaları gerekir.

Birinci Dünya Savaşı’nda sağlık alanında yapılan ihlallere ilişkin sorulması gereken diğer
bir soru da, neredeyse tüm muharip devletler tarafından, insancıl hukuk kurallarının nasıl bu
kadar kolay ihlal edilebilmiş olduğudur? Bu sorunun cevabı mevcut hukuk kurallarının
ayrıntılı bir şekilde incelenmesiyle verilebilir. Teknik olarak bu incelemeyi en iyi şekilde
şüphesiz hukukçular yapabilir. Ama genel olarak bakıldığında söz konusu hukuk kurallarında
çok önemli bazı eksikliklerin olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Örneğin yürürlükte olan
antlaşmalarda savaş ihlallerine ilişkin bağlayıcı hükümler yoktur ve yaptırımlar da çok sınırlı
tutulmuştur. Ayrıca bu dönemde henüz uluslararası düzeyde savaş suçlarının tanımıyla ilgili
bir düzenleme yapılmamıştır.23 Bunlara ek olarak savaş suçlarının yargılanacağı ve
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21 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), HR.SYS, D.2409/53; BOA. HR. SYS 2409/12.
22 Cemalettin Taşkıran, “Çanakkale Savaşları’nda İtilaf Devletlerinin Hasta ve Yaralılarımıza Saldırıları”, Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Çanakkale Araştırmaları Türk
Yıllığı (AÇASAM), 2003,1: s. 107. http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_266055.pdf
(Erişim/Accessed:03.03.2015)

23 Kocatepe, a.g.e.,s. 38, uluslararası ceza hukukunun tarihsel gelişimiyle ilgili bkz, İlhan Lütem, Harp Suçları ve
Milletlererası Hukuk, Ankara, 1951; Devrim Aydın, “Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi”, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002, 51-4: s.131-167, Arzu Ahbaba, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kuruluşu”,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2000, 49: s.181-207. http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-
arsiv/AUHF-2000-49-01-04/AUHF-2000-49-01-04-Alibaba.pdf (Erişim/Accessed:13.02.2015).



cezalandırılacağı uluslararası bir mahkeme de bulunmamaktadır.24

Bu çerçevede yürürlükteki insancıl hukuk kurallarına biraz daha yakından bakmakta
fayda var. Örneğin 6 Temmuz 1906 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin 28. maddesi, sözleşme
hükümlerine uymayan devletlere karşı aslında bir ceza öngörmektedir. Buna göre, sözleşme
ihlali yaşandığı durumlarda imzacı devletler kendi askeri ceza hukukları çerçevesinde yargı-
lanacaklardır. Bunun yetersiz kaldığı durumlarda, imzacı ülkeler gerekli önleyici önlemleri
alma veya kendi yasama organlarına tavsiyede bulunmayı taahhüt etmektedirler.25 Görüldüğü
üzere bu madde, savaş suçlarının iç hukukta cezalandırılması esasını getirerek, savaş
suçlularının yargılanması ve cezalandırılmasını tamamen devletlerin kendi insiyatiflerine bı-
rakmaktadır. Öte yandan Cenevre Sözleşmesi’nde hangi durumların savaş suçu olabileceğine
ilişkin herhangi bir düzenleme de yapılmamıştır. Savaş suçu kavramı ilk kez 1907 tarihli
Lahey Sözleşmesi’nin önsözünde “insanlığa karşı suç” şeklinde kullanılmış ve sözleşmeyi
imzalayan devletlerin uluslararası hukuk, uygar insanlar arasında oluşturulan ilkeler, insancıl
hukuk ilkeleri ve kamu vicdanı gözetilmesiyle ortaya çıkarılan ilkeler gereğince sivillerin ve
çatışan tarafların koruma altına alınacağı belirtilmiştir.26 Bu yüzden Lahey Sözleşmesi savaş
döneminde işlenen suçlarla ilgili düzenlenmiş ilk uluslararası dökümanlardan biri olarak
kabul edilmektedir. Sözleşmenin ek protokollerinde savaş ihlali durumunda bireyin cezai so-
rumluluğu ve devletlere uygulanacak yaptırımlar da düzenlenmiştir. Buna göre, düzenleme
hükümlerinin ihlali durumunda, durumun niteliği göz önünde bulundurularak, ihlali yapan
taraflar tazminat ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca askeri mensuplarca yapılan ihlallerden,
ihlalci askeri kişilerin bağlı bulunduğu devletler dolaylı olarak sorumlu tutulacaklar ve diğer
devletlere tazminat ödeyeceklerdir. Zararın miktarı, savaş sonunda imzalanacak anlaşma ile
belirlenecektir.27 Lahey Sözleşmesi savaşan devletlere savaş kurallarına uyma konusunda
uluslararası bir sorumluluk yüklemiş olmasına rağmen savaş suçlarının yargılanmasına ilişkin
herhangi bir hüküm içermemektedir.28 Sözleşmenin ikinci maddesinde yer alan “genel iştirak
şartı”, Lahey Sözleşmeleri’nin ancak savaşan tarafların hepsinin bu hükümleri kabul etmesi
(si omnes) durumunda geçerli olacağı hükmüne bağlanmıştı. Lahey Sözleşmeleri’nde, sözleşme
hükümlerinin ihlalini önleyecek ve savaş suçlarının takibini sağlayacak bir ceza müeyyidesi
de kabul edilmiş değildir.29 Sonuç olarak yürürlükteki uluslararası sözleşmelerde bağlayıcı ve
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24 Aslında savaş suçlarının cezalandırılmasına yönelik ilk girişim 1872’de Kızılhaç Komitesi Başkanı Gustav
Moynier tarafından başlatılmıştır. Moynier sözleşmeyi ihlal edenlere cezai yaptırımların uygulanması için
uluslararası bir ceza mahkemesinin kurulmasını önermişti. Bu mahkeme sürekli bir mahkeme değil, silahlı
çatışma durumunda hangi mahkemelerin kurulması gerektiğini belirleyecek bir mahkemeydi. Moynier’nin bu
önerisi o dönem için son derece idealist ve uygulanamaz bulunmuş, sürekli bir uluslararası ceza yapısının
kurulması fikri ancak bir yüzyıl sonra 1998 UCM Roma Statüsü’nde kabul edilebilmiştir. Hans Köchler, Küresel
Adalet mi, Küresel İntikam mı? çevirenler. Funda Keskin ve Erdem Denk, İstanbul: Alkım yay, 2005, s. 91-94.

25 28. maddede ayrıca şu yaptırımlar yer alıyordu. Savaş zamanında hırsızlık ve kötü muamele gibi bireysel
eylemler rütbelerin sökülmesi şeklinde cezalandırılacak, Kızılhaç bayrağı veya kolluğunun (pazıbent) askeri
personel veya sivil bireylerce uluslararası hukuka aykırı kullanımında, Cenevre Sözleşmesi’nin sağladığı
dokunulmazlık vs. haklar geçersiz olacaktır. https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&
documentId=23C79F89FD0DE1B4C12563CD005163BB (Erişim/Accessed: 9.01.2015)

26 Bkz. Moris Greenspan, The Modern Law of Land Warfare, California, University of California Press, 1959, s.
437

27 Yves Sandoz, “Penal Aspects Of International Humanitarian Law”, War Crimes and International tribunals,
İçinde Ed. Gabrielle Kirk Donald, Geneva, Graduate Institute, 1998, s. 212 ; Azarkan, a.g.e., s. 56, 57.

28 Azarkan, a.g.e., s. 56.
29 M. Yasin Aslan, “Savaş Hukukunun Temel Prensipleri”, TBB Dergisi, 2008, 79: s. 240.



yaptırımı olan hükümlerin yer almaması savaş suçu işleyen bireylerin ya da devletlerin yargı-
lanmasını ve cezalandırılmasını engellediğinden, savaş ihlallerini de kolaylaştırdığı söylenebilir.
Kurallardaki bu eksiklik ve boşluklardan dolayı savaş sonunda muharip ülkelerden hiçbirisi
uluslararası hukukun kurallarının ihlalinde bireysel sorumluluk ilkesini de benimsememişler-
dir.30

Osmanlı Hastanelerinin Bombalanması
Osmanlı Devleti 29 Ekim 1914’te Birinci Dünya Savaşı’na girdi. Yaklaşık dört ay sonra

26 Şubat 1915 tarihinde tüm sahil vilayetlerine ve mutasarrıflıklara bir yazı göndererek,
düşman bombardımanına maruz kalmamak için bütün hastanelere, tıbbi tesislere ve taaruzdan
korunması gereken tarihi eserlere Hilal-i Ahmer amblemlerinin ve bayraklarının konulması
emredildi. Söz konusu yazıda İtilaf devletlerinin Lahey Antlaşması’nda imzalarının bulunduğu,
bu anlaşmanın 5. maddesi gereğince31 de Kızılay/ Kızılhaç amblemi taşıyan kişi ve binaların
her türlü taaruzdan korunacağı konusunda mutabık kalındığı ifade edilmiş,32 bu yüzden
anlaşmaya uygun düzenlemelerin yapılması istenmişti.

Savaş sırasında Osmanlı hastanelerinin İngiliz ve Fransızlar tarafından bombalandığına
ilişkin Başbakanlık Osmanlı arşivinde ve Kızılay arşivinde pek çok belge mevcuttur. Bu
belgelerin hepsini tek tek ele almak hem benzer olaylarla ilgili bir tekrar yaratacağından hem
de yazının boyutunu aşacağından bazı örnek olaylar seçilerek, bunlar üzerinde durulacaktır.

Belgelerin bir çoğunda hastanelerin bombalanmasının bir prosedür dahilinde gerçekleştirildiği
anlaşılıyor. Buna göre; İtilaf devletleri önce uçaklar, gözetleme balonları ya da sabit balonları33

kullanarak hastanelerin veya sağlık merkezlerinin yerlerini tespit ediyor, daha sonra uçaklar
bu yerlerin üzerine gelerek işaret veriyor ve ardından bombalama olayı gerçekleştiriliyordu.34

Osmanlı hastanelerinin bombalanmasına ilişkin resmi kayıtlardan biri 10 Mayıs 1915
tarihine ait. Bu tarihte Maydos kazasının Akbaş tekkesi mevkiindeki bir Osmanlı hastanesinin
İngilizler tarafından bombalandığı ve bunun sonucunda 30 kadar yaralı askerin öldüğü açık-
lanmıştır. Bu olay üzerine İngiliz Hükümeti’ne tarafsız bir devlet konumundaki Amerikan
Sefareti aracılığıyla 10 Mayıs 1915 tarihinde bir uyarı yazısı gönderilmiştir. Buna göre; gerek
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30 Segesser, a.g.m, s. 534.
31 1907 tarihli Lahey Sözleşmesinin 5. maddesine göre, askeri hastane gemileri yaklaşık 1,5 metre genişliğinde

yeşil yatay bir bant ile dışı beyaz renge boyanacaktır. 2. ve 3. maddede belirtilen gemiler yaklaşık 1,5 metre
genişliğinde kırmızı yatay bir bant ile dışı beyaz renge boyanacaktır. Bütün hastane gemileri tanınmaları için
kendi ulusal bayraklarıyla birlikte Cenevre Sözleşmesi’nde belirtilen Kızılhaç ve Kızılay bayrağını, eğer tarafsız
bir devlete ait iseler,, baş direklerine, idaresine girdikleri muharip devletlerin ulusal bayrağını çekeceklerdir.
Scott, a.g.e., s. 166, 167.

32 BOA, DH.ŞFR. D. 50/99
33 Uçakların savaşta ilk kez kullanılması Osmanlı ile İtalya arasında yapılan Trablusgarp Savaşı’nda (1911-1912)

oldu. Silahsız olan bu uçaklar esas olarak gözetleme amacıyla kullanılıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı’ndaki en
önemli değişim havada gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli uçağı keşif, hava fotoğrafçılığı ve topçu
gözetleme için kullanılan iki kişilik uçaklardı. Balonlar da aynı amaçla kullanılıyordu ama uçaklar çok daha
dayanıklıydı. Kısa sürede bombardıman uçakları geliştirildi. Bombardıman uçakları savaş uçaklarından daha
hızlı gelişti. Savaşın ilk etkin “stratejik” hava bombardımanı akını muhtemelen İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri
hava bölümü tarafından Eylül-Ekim 1914’te gerçekleştirildi. Bu savaşta özel olarak sadece bombardımanla
görevli uçak birlikleri ilk kez Fransızlar tarafından kuruldu. Spencer Tucker, “ 1914-18 Birinci Dünya Savaşı”,
Dretnot, Tank ve Uçak Modern Çağda Savaş Sanatı 1815-2000, ed. Jeremy Black, çeviren Yavuz Alogan,
İstanbul, Kitap yayınevi, 2003, s. 105-107.

34 “Hilal-i Ahmer Müessesatına Tecavüz”, Servet-i Fünun, 19 Aralık 1915 (6 Kanunuevvel 1331), s. 1.



Osmanlı hastanelerine gerekse Marmara’da seyrü sefer halindeki Osmanlı gemilerine bir
taaruz olduğu takdirde Osmanlı Devleti’nin elindeki sivil ve asker İngiliz esirlerine karşı en
şiddetli karşılığı vereceği belirtilmiştir.35

2 Ağustos 1915 tarihinde aynı bölgeye ilişkin bir başka şikayetin yapıldığı görülüyor. Bu
kez Fransız ve İngiliz uçaklarının Maydos kazası Hozalıdere mevkiinde bulunan Hilal-i
Ahmer bayrağı çekilmiş hastaneyi ve Hilal-i Ahmer’e ait malzemelerin olduğu hastane
çadırlarını defalarca bombalayarak, tahrip ettiği bildirilmiştir. Bu durum Cenevre Sözleşmesi’nin
ihlali anlamına geldiğinden, olay bir rapor halinde 16 Ağustos’ta yine Amerikan Sefareti’ne
iletilmiş ve onun aracılığıyla da Fransız Hükümeti’nden bir açıklama istenmiştir. Söz konusu
yazı üzerine Çanakkale Savaş Kuvvetleri kumandanı Fransız General Brulard cevap olarak
Fransa Dışişlerine bir mektup yazmıştır. General Brulard yazısında, gerekli incelemelerin ya-
pıldığını, fakat 2 Ağustos’ta bölgede hiçbir Fransız uçağının izine rastlanmadığını belirtilerek,
Fransızların böyle bir olaya karışmadığını belirtmiştir.36

Konuya ilişkin bir başka örnek de, 5. Ordu Sıhhiye Başkanlığı tarafından yapılan ihbardır.
Buna göre 15 Temmuz 1915’te Havuzludere’deki hafif yaralı hastanesine ve ertesi gün de 19.
Tümen sıhhiye bölüğüne düşman uçakları tarafından bombalar atılmış, bunun sonucunda dört
asker ölmüş, sekiz asker de yaralanmıştır. Enver Paşa imzasıyla 19 Temmuz’da konuya
ilişkin yayınlanan yazıda, uluslararası hukuka aykırı olan bu olayın tekrarlanması durumunda
Osmanlı ordusunun düşman yaralılarına yaptığı yardımları kaldıracağı uyarısında bulunul-
muştur.37

5. Ordu Kumandanlığı’ndan yapılan bir başka açıklama da Gelibolu38 Askeri Hastanesi’nin
bombalanması hakkındadır. Açıklamada 16 Temmuz 1916 ve 20 Temmuz 1916 tarihlerinde
İtilaf devletlerinin uçaklarının bu kez Gelibolu Askeri Hastanesi’nin üzerinde dolaşarak, yer
tespitinde bulundukları ve bizzat hastaneyi hedef alarak bombaladıkları bildirilmektedir.
Hastanenin üzerinde gayet büyük bir Hilal-i Ahmer işareti bulunmasına rağmen yapılan bu
bombalamanın kasten olduğu kanaatine varıldığı ve İngiliz hükümetine bu tür tecavüzlerin
tekrarı halinde misilleme olarak düşmanın her görülen hastane gemisine ateş edileceği uyarısı
yapılmıştır.39

25 Temmuz 1915’te bu sefer Akdeniz Müstahkem Mevki Baştabipliğinden Başkomutanlığa
bir telgraf gönderilmiş ve Çanakkale’nin kuzeydoğusunda bulunan Halilpaşa Çiftliği
hastanesinin defalarca bombalandığı ihbar edilmiştir. Açıklamada söz konusu hastaneye altı
tane düşman uçağı tarafından on ikiden fazla bomba atıldığı, altı hastanın öldüğü, on ikisinin
de ağır yaralandığı bildirilmiştir. Yazıda bombalamadan dolayı çıkan yangın sonucunda diğer
hastaların güçlükle kurtarılabildiği, hastanenin ise kullanılamaz hale geldiği bilgisi de yer al-
maktadır. Hastalar Pirgos’ta bulunan yedek hastaneye taşınmıştır. Bu olay üzerine Osmanlı
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35 BOA, HR. SYS 2409 /21 (1915.5.10)
36 BOA, HR SYS. D. 2417/63.
37 BOA, HR.SYS. D. 2411/32.
38 Gelibolu’da Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin açtığı 200 yataklı hastane bulunuyordu. Çanakkale Savaşları sırasında

düşman uçaklarının yoğun bombardımanı dolayısıyla bu hastane büyük zorluklarla hizmet vermiş, Fakat daha
sonra dayanamayıp önce Şarköy’e buradan da Tekirdağ’a taşınmak zorunda kalmıştır. 1335: 1919 Senesinde
Münâkid Hilâl-i Ahmer Meclis-i Umumiyyesi Heyet-i Muhteremesine Takdim Edilen 1330-1334 Senesine Aid
Merkez-i Umumi Raporu, İstanbul, Matbaa-i Orhaniye, 1335, s. 10, 11.

39 BOA. HR. SYS. D. 2424/76



Hilal-i Ahmer Cemiyeti Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne konu ile ilgili bir yazı göndererek
Komiteden gerekli protestoları yapmasını talep etmiştir.40

Hastanelerin bombalanmasıyla ilgili bir başka olay 21 Eylül 1915’te kayda geçirilmiştir.
Buna göre bir İngiliz uçağı 21 Eylül sabahı, kendi haritalarında askeri hastane olarak görülen
ve üzerinde gayet büyük bir Hilal-i Ahmer işareti bulunan Çanakkale Merkez Hastanesi’ne
saat 9’a 20 kala beş bomba atmış, bu bombalardan biri Nizamiye kapısı önüne, dördü de
hastane bahçesine düşmüştür. Daha sonra saat 6’da aynı hastaneye tekrar üç bomba atılmış,
bir askerin yaralanması dışında ikinci bombalamada herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.
Bu olay Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti başkanı Dr. Besim Ömer Paşa tarafından derhal
uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne bildirilmiş ayrıca Amerikan Sefareti aracılığıyla İngiliz
Hükümeti’ne bir protesto yazısı gönderilmiştir.41

Savaş boyunca Hicaz Cephesi, Sina- Filistin Cephesi ve Karadeniz sahillerindeki
hastanelerin de bombalandığı anlaşılmaktadır. 18 Haziran 1916’da ve 18 Temmuz 1916’da
olmak üzere iki kez El-Arish’deki Osmanlı hastanesi, 15 Kasım 1916’da da Osmanlı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’ne ait Hafir Hastanesi İngiliz gemileri ve uçaklarından atılan bombalarla
tahrip edilmiştir. Olay üzerine Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Uluslararası Kızılhaç Komitesi
aracılığıyla İngiliz Kızılhaçı’nın durumdan haberdar edilmesini isteyerek, olayı kınamış ve
İngiliz yetkililerden açıklama istemiştir.42

27 Ağustos 1917’de bu sefer Ruslar Karadeniz kıyısındaki Ordu ve Perşembe hastanelerini
bombalayarak büyük hasar vermişlerdir. Durum Besim Ömer Paşa tarafından Uluslararası
Kızılhaç Komitesi’ne iletilmiş, onlar da Ruslardan konuyla ilgili açıklama istemişlerdir43.

1917 yılının Kasım ayında da İngiliz uçaklarının Vadisarar’daki hastaneyi bombaladıkları
bildirilmiştir.44 Burada görev yapan Dördüncü Ordu 1917 Kasımında geri çekilmesinin
ardından bölgede bulunan Hilal-i Ahmer hastaneleri defalarca düşman taaruzuna uğramıştır.
İngilizlerin hızlı ilerleyişi dolayısıyla hastanelerdeki hasta ve yaralıları nakletmeye imkan bu-
lamayan Hilal-i Ahmer yetkilileri, burada hastalara bakacak sayıda memur bırakarak, Vadi-i
Sarar’dan ayrılmışlardır. Eşya ve malzemelerin bir kısmı İngilizlerin eline geçmiştir. Geriye
sevk edilebilen eşyanın bir kısmı da İngiliz uçaklarının attığı bombalar nedeniyle yanarak
kullanılamaz hale gelmiştir. İngiliz filoları Hilâl-i Ahmer yetkililerinin 14 Kasım 1917
tarihinde Vadi-i Sarar’dan ayrılmasına kadar geçen süre içinde her gün dört defa hastaneyi
bombalamışlardır. 10 Kasım’daki taaruzda hastanedekilerden dört kişi öldüğü, yirmi kişinin
de yaralandığı bildirilmiştir.45

Benzer bir örnek de Irak Cephesi’ndeki bir hastaneye ilişkindir. 7 Mart 1918’de Irak’da
bulunan Çuka Osmanlı Hastanesi’ne İngilizler tarafından hava bombardımanı yapılarak,
hastanenin tahrip edildiğine ilişkin İngiliz Kızılhaçı’na bir yazı gönderildiği görülmektedir.
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40 BOA, HR,SYS, D. 2099/9 ; BOA, HR,SYS, D.2412/11.
41 BOA. HR.SYS. D. 2413 / 60
42 Kızılay Arşivi (O.H.A.C.) 23/350 (13 Ocak 1917), Ahmet Tetik ve Mehmet Şükrü Güzel, Kızılay ve Kızılhaç
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İngiliz Dışişleri bakanlığı bu yazıya 16 Nisan 1918’de cevap vermiş ve cevabında bombalamanın
yapıldığı söylenen yerin askeri otoriteler tarafından tespit edilemediğini, öte yandan 7
Mart’taki savaş esnasında herhangi bir bombalamanın da olmadığını belirtmiştir.46

Savaş boyunca bombalamalardan sadece hastaneler değil diğer sağlık kurumları ve sağlık
personeli olan kişiler de nasibini almıştır. 1918 yılında İngiliz Hava Kuvvetleri’ne bağlı
uçakların İşkodra’daki bir sağlık ocağını bombaladıkları konusunda Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti tarafından yine uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne şikayette bulunulmuştur. Şikayetler
Londra’daki İngiliz Kızılhaçı’na iletilmiş ve konuya ilişkin cevap istenmiştir.47

Düşman donanmasının üstün ateş gücü hastaneleri bombaladığında doğal olarak hastanede
görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanları da yaralanıyorlar ya da yaşamlarını kaybediyorlardı.
Savaşta Osmanlı Devleti’nin hastane gemisi olarak kullandığı Reşit Paşa vapurunun
başhemşiresi olan Safiye Hüseyin tanıklık ettiği bir olayı şu şekilde aktarıyor;

“bir Alman doktor vardı. Genç karısı, Avusturyalı iyi bir hastabakıcı kadın. Bir
gün Reşitpaşa vapurunun üstüne gülle yağmuru yağarken:

-beni deniz tutuyor, dedi. Hastanede çalışmak istiyorum.

Kendisini cepheden biraz gerideki hastaneye tayin ettirdi. Bu küçük bir cephe
hastanesiydi. Bir müddet sonra haber aldık ki, hastane büyük bir uçak bombar-
dımanına tutulmuş, tahrip edilmişti. Arkadaşım bombaların altında can vermişti.
Bizden de sekiz şehit vardı.”48

Benzer bir olay Maydos kasabası ve Hastanesi’nin bombardımanı sırasında da yaşanmış,
hastanenin başhekiminin eşi yaşamını yitirmiştir. Yöre halkı tarafından çok sevilen başhekimin
eşine köylüler anıt mezar yapmışlardır.49

17 Aralık 1915 tarihinde ise bu kez Kont Hohberg idaresindeki Yalova Hastanesi
bombalanmış, hastanede Beşinci Ordu Sıhhiye Reis Muavini Ragıp Bey’in hastabakıcılık
yapan eşi ve 2 asker yaşamını yitirmiş, iki asker de yaralanmıştır.50 Bu olay 19 Aralık 1915
tarihli Servet-i Fünun Gazetesi’nde de yer almış ve olay ağır bir dille kınanmıştır.51

Savaş sırasında sağlık personelinin karşı karşıya kaldığı zorluklardan biri de savaş esiri
olmalarıdır. 23 Şubat 1915 tarihinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden Osmanlı Hilal-i
Ahmer Komitesi Savaş Esirleri Bürosuna gönderilen bir yazıda, İngiliz Kızılhaçı bünyesinde
görev yapan C. MacLean isimli bir hanım görevlinin Osmanlı makamlarınca esir olarak
alındığı, bu hanımın ülkesine iadesi için Hilal-i Ahmer’in girişimde bulunması istenmiştir.52

Bu olay Cenevre Sözleşmesi’nin 9. ve 12. maddelerinin ihlali anlamına gelmektedir. Söz
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konusu maddelerde; askeri sağlık personeliyle, yaralı askerlere sağlık hizmeti veren sivil
kurum ve kuruluşların personeli savaş esiri olarak tutuklanamayacakları yer almaktadır.53

Tüm bu olaylardan görüleceği üzere, Birinci Dünya Savaşı boyunca Cenevre Sözleşmesi
ve Lahey Antlaşması’nın kararları açıkça ve defalarca ihlal edilmiştir. Resmi açıklamalardan
anlaşılıyor ki, söz konusu tüm saldırılar Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne bildirilmiş, ayrıca
hem Uluslararası Kızılhaç Komitesi hem de tarafsız bir devlet olan Amerika Birleşik Devletleri
aracılığıyla İtilaf devletleri uyarılmıştır. İhlallerle ilgili şikayetleri karşı taraf genellikle inkar
etme yoluna giderek ya doğrudan reddetmiş ya da söz konusu olayın tespit edilemediğini be-
lirtmiştir. Nadir olarak da durum kabul edilerek, bombalamanın yanlışlıkla gerçekleştirildiği
ifade edilmiştir.

Sonuç:
Birinci Dünya Savaşı’nda uluslararası insancıl hukuk belgelerinden olan Cenevre ve

Lahey Sözleşmeleri çeşitli şekillerde defalarca ihlal edilmiştir. Hastaneler, hastane gemileri
ve sağlık personeli tarafsız ve dokunulmaz olmalarına aldırış edilmeksizin taciz edilmiş,
bombardımana uğramış veya tahrip edilmiştir. Savaşlarda bu unsurlar “yumuşak hedef”
olarak görüldüğünden, düşmanın psikolojik olarak çökertilmesi amacıyla saldırıya uğramışlardır.
Ayrıca bu unsurlar cephe gerisindeki lojistik hizmetlerin en önemli bölümünü oluşturduklarından,
bunların hasara uğratılmasıyla cephedeki askerin savaşma kabiliyetinin ve manevra gücünün
kırılmasına çalışılmıştır. Kısacası insani değerleri unutulmuş, tamamen askeri kaygılarla
hareket edilmiştir.

Devletlerin kolaylıkla insancıl hukuku çiğnemesinde o dönemde henüz uluslararası
düzeyde savaş suçlarının tanımıyla ilgili bir düzenlemenin olmaması, savaş ihlallerine ilişkin
bağlayıcı hükümlerin bulunmaması ya da yaptırımların çok sınırlı tutulmuş olması ve savaş
suçlarının yargılanacağı uluslararası bir mahkemenin bulunmayışının etkisi büyüktür.

Savaş boyunca Osmanlı Devleti İngiliz, Fransız ve Ruslar tarafından Osmanlı hastanelerinin
bombalandığına ilişkin hem Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne hem de Amerika Birleşik
devletleri elçiliğine birçok kez yazı gönderilmiştir. Bu yazıların amacı, ihlali yapan devletin
uluslararası çapta kınanması, Osmanlı Devleti’ne bu konuda açıklama yapmaya zorlanması
ve söz konusu ihlallerin önüne geçilmesini sağlamaktı. Fakat tüm bu resmi yazışmalar
herhangi bir somut sonuç vermemiştir. Benzer şekilde İtilaf Devletleri de savaş süresince
Osmanlı Devleti’nin savaş ihlali yaptığı konusunda aynı makamlara şikayet ve uyarı yazıları
yazmışlardır. Söz konusu şikayetler daha çok İngilizler tarafından yapılmıştır. 1915 yılı
içinde İngilizler tarafından birkaç kez ortaya atılan bu tip iddialar Osmanlı Devleti tarafından
kesin ve sert bir dille yalanlanmıştır. Osmanlı Devleti 21 Şubat 1915’de konuya ilişkin
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne gönderdiği bir telgrafta Osmanlı İngilizlerin bu iddiaları
“insanlık dışı icraatlarını gizlemek için” öne sürdüklerini söyleyerek, Osmanlı ordusu
başkomutan vekilinin (Enver Paşa’nın), tespit yapılması amacıyla söz konusu gemilerin
ziyaret edilmesini önerdiğini duyurmuştur.54
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Savaşın sonunda o kadar çok sayıda insancıl hukuk ihlali yaşandı ki, Uluslararası Kızılhaç
Komitesi savaşan tüm ülkelere bir yazı göndererek, bunun bir insanlık suçu olduğunu ve
önüne geçilmezse tarih önünde herkesin suçlu sayılacağı duyurusunda bulundu. Fakat hiçbir
devlet söz konusu suçlamaları kabul etmedi ve ihlaller karşılıklı olarak devam etti. Savaşın
sonunda savaş suçlarının cezalandırılması ile ilgili uluslararası bir kamuoyu oluştu. Bunun
arkasında bilhassa Almanya’nın cezalandırılması isteği yatıyordu. Savaşın sonunda savaş ak-
törlerinin sorumluluğunu tespit etme ve savaş suçlarının cezalandırılmasına ilişkin bir
komisyon kuruldu. Bu komisyonun hazırladığı rapor Versailles antlaşması hükümlerine de
girdi. Böylece Almanya Savaşta saldırgan taraf olduğunu kabul ederken, dev bir tazminat
ödemeye mahkum edilen Alman halkı da savaş suçunu üstlenmek zorunda kaldı. Diğer
yandan savaşın galipleri savaş boyunca yaptıkları savaş ihlallerinden dolayı ne bir sorumluluk
üstlendiler ne de yargılandılar. Savaş suçlularının adil bir şekilde yargılanacağı uluslararası
bir mahkeme Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulamamıştı. Bunun için 1945 yılındaki
Nuremberg Mahkemeleri’ni ve 1946’da kurulan Tokyo Mahkemesi’ni beklemek gerekecekti.
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I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI
HASTANE GEMİLERİNE YAPILAN

SALDIRILAR
ATTACKS ON OTTOMAN HOSPITAL SHIPS IN

WORLD WAR I

Oya Dağlar Macar*

Abstract
During World War I, hospital ships were used in order to efficiently treat wounded and

sick soldiers and to transport them to hospitals on land. With the La Haye Conventions of
1899 and 1907, hospital ships were accepted as immune, and on an international level it was
guaranteed that they could serve wounded and sick soldiers throughout the entire war.
Although most of the involved states had signed the conventions before the war, after the
battles began the conventions were repeatedly violated and thus rendered ineffectual.
Regardless of being painted in the colors specified by the convention and/or carrying the Red
Cross or Red Crescent emblem and flag, many ships were bombed, confiscated or damaged
with the intent to harass, or they were misused for military purposes that did not conform to
their actual mission.

This article discusses the Entente Powers’ attacks on Ottoman hospital ships, examining
the protests and warnings of the Ottoman state against them, as recorded in documents kept in
the Prime Ministry’s Ottoman Archives and the Turkish Red Crescent Archive. The relevant
sources show that accusations concerning the attacks on or misuse of hospital ships were
mutual. However, both sides generally either dismissed these accusations, or claimed that the
incident could not be verified, or indirectly admitted to the attacks being made by mistake.
The Ottoman state generally sent its correspondence about the Entente Powers’ attacks on its
hospital ships with the International Red Cross Committee and the neutral US embassy. The
documents under study are particularly important for understanding the reasons behind the
breaches to the convention, as well as for investigating the diplomatic language used in this
context. When examining from a human rights perspective the violations concerning the
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hospital ships and the terminology used in the protests and warnings against these violations,
these sources carry even greater significance.

Key words: La Haye Conventions, hospital ships, war crimes, Red Cross, Ottoman Red
Crescent.

Özet
Hastane gemileri Birinci Dünya Savaşı’nda yaralı ve hasta askerlerin tedavilerinde ve

hastanelere naklinde etkin olarak kullanılmıştır. 1899 ve 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi’yle
hastane gemileri “dokunulmaz” kabul edilerek, savaş boyunca yaralı ve hasta askerlere
hizmet etmeleri uluslararası düzeyde garanti altına alınmıştı. Savaştan önce muharip devletlerin
çoğunun imzaladığı bu sözleşme, savaş başladıktan sonra defalarca delinerek kağıt üzerinde
kaldı. Lahey Sözleşmesi’ne uygun olarak boyanmasına, Kızılhaç / Kızılay işareti ve bayrağı
taşımasına rağmen, pek çok gemi bombalanmak, el konulmak ve tacize uğramak suretiyle
zarara uğratıldı ya da misyonlarına aykırı bir şekilde askeri amaçlarla kötüye kullanıldı. Bu
makalede Osmanlı hastane gemilerine İtilaf Devletleri tarafından yapılan saldırılar ele
alınarak, bu saldırılara karşı Osmanlı Devleti’nin yaptığı protestolar ve uyarılar Başbakanlık
Osmanlı Arşivi ve Kızılay Arşivi’ndeki belgeler ışığında incelenmeye çalışılmıştır. Söz
konusu belgelerde hastane gemilerine yapılan saldırılar ya da hastane gemilerinin kötüye kul-
lanımına ilişkin suçlamalar iki taraflı olarak yapıldığı görülmektedir. Fakat genellikle taraflar
bu suçlamaları ya reddetmişler, ya olayın tespit edilemediğini söylemişler ya da dolaylı
yollardan kabul ederek yanlışlıkla yapıldığını ifade etmişlerdir. Osmanlı Devleti İtilaf
devletlerinin yaptığı saldırılara karşı yaptığı protestoları ve uyarı yazılarını genellikle
Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve tarafsız ülke konumundaki Amerikan Elçiliği üzerinden
göndermiştir. Söz konusu yazışmalar hem yapılan ihlallerin içeriğini anlamak hem de
diplomatik yazışmaların nasıl bir dille yapıldığını görmek açısından oldukça önemlidir. Bu
çerçevede hastane gemileriyle ilgili yapılan insancıl hukuk ihlallerine ve bu ihlallere karşı
yapılan protesto ve uyarılarda kullanılan ifadelere insancıl hukuk çerçevesinden bakarak, de-
ğerlendirmek de büyük önem taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Lahey Sözleşmesi, hastane gemileri, savaş suçu, Hilal-i Ahmer
(Kızılay), Kızılhaç.

Giriş
Inter arma silent leges: Savaş zamanı hukuk susar1

Savaşta yaralı ve hasta askerleri gemilerle hastanelere nakletme faaliyetinin eski çağlara
kadar uzandığı iddia edilmektedir. Antik Yunan uygarlığının donamasında Therapis isimli bir
geminin varlığı ve Roma uygarlığının deniz filosunun içinde Aesculapius adında bir geminin
olması, bu gemilerin hastane gemisi olabileceğini düşündürtmüştür. Donanmaya rutin olarak
eşlik edecek şekilde yaralılar için gemiler inşa edilmesi ise 17. yüzyılda başlamıştır. 17.
yüzyıl boyunca hastane gemileri ya deniz savaşlarında her çarpışma sonrasında yaralıları
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toplamak üzere deniz filolarına eşlik ediyor, ya da kara savaşlarında cephede yaralanan
askerleri nakletmek için kullanılıyordu.

Deniz filosuna özel olarak eşlik eden hastane gemilerinden ilki 1608’de Kraliyet
donanmasının hizmetine girmiş olan HMS Goodwill ismindeki bir İngiliz gemisiydi. Kara
savaşları için kullanılmak üzere kayıtlara geçen hastane gemilerinin ilk örneklerinden biri ise
1683’te yine İngilizler tarafından kullanılmıştı. Bu gemilerin tıbbi donanım açısından yeterli
oldukları söylenemezdi. Hastane gemisine dönüştürülerek kullanıldığı kayıtlara geçen bir
başka örnek 1798’de Fransız ve İspanyol yaralı savaş esirleri için HMS Victory isimli
gemiydi. Ayrıca aynı tarihte eski ve bakımsız iki geniş savaş gemisi hastane gemisine dönüş-
türülerek, Medway ve Thames nehirlerinin buluştuğu haliçe yerleştirilerek, karantina noktası
olarak kullanılmışlardı. Karantina ismini taşıyan bu iki gemi İngiltere’ye gelen gemilerin
kontrolünü yaparak, veba başta olmak üzere bulaşıcı hastalıkların ülkeye girmesine engel
olmaya çalışıyordu.2 Tüm bu gemiler donanmaya ait gemilerin basit yöntemlerle hastane
gemilerine dönüştürülmüş ve sadece yaralı ve hasta nakli için kullanılan gemilerdi.

Modern anlamda ilk hastane gemileri Kırım Savaşı’nda kullanıldı. Aslında bu gemiler gü-
nümüzdeki hastane gemisi anlayışından ve donanımından oldukça uzaktı. Yine de öncekilere
kıyasla daha iyi hale getirilmişlerdi. Kırım Savaşı’nda kullanılan hastane gemilerinin hemen
hepsi ihtiyaca bağlı olarak eski gemilerden alelacele dönüştürülerek hizmete sokulmuştu.
Birçoğu nakliye gemisiydi. Genellikle içlerinde sadece bir doktor ve biraz da ilaç ve sıhhi
malzeme bulunuyordu.3 Öte yandan tıbbi donanım açısından gayet iyi durumda olan ve
hastalara ameliyat da dahil olmak üzere tedavi hizmeti veren birkaç örnek hastane gemisi de
vardı.

Savaş başladıktan sonra İngiltere’nin Kırım ordusunun üst düzey hekimlerinden biri olan
Dr. John Hall’un talebiyle John Masterman isimli bir gemi 600 yataklı ve tam teşekküllü bir
hastane gemisine dönüştürüldü. Daha sonra buna ek olarak, Varna’dan Cambria ve Andes
isimli iki küçük gemi daha hastane gemisi haline getirildi.4 Cephedeki yaralı sayısının giderek
artması ve salgınlar nedeniyle daha fazla sayıda hastane gemisine ihtiyaç duyuldu. Bunun
üzerine müttefikler Echunga, Tynemouth, Shooting Star, Arabia, Edendale, Medway, Avon,
Timandra, Australian, Sidney, Brandon, Kangaroo5, Caduceus isimli gemileri hastane gemisi
olarak kullandılar.6

İngiliz hastane gemileri Sivastopol kuşatması sonrasında Balaklava limanına giderek
15.000 yaralı askeri taşıdı.7 İlk tedavileri yapılan yaralı askerler bu gemilerle önce İstanbul’daki
İngiliz hastanelerine taşınarak, Florence Nightingale ve ekibinin gözetiminde tedavi altına
alınmışlardı.8 Savaş boyunca 100.000’den fazla yaralı ve hasta İngiliz askeri hastane

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Hastane Gemilerine Yapılan Saldırılar                                     29

2 Jack Edward McCallum, Military Medicine: From Ancient Times to the 21st Century, Santa Barbara, Calif. ABC-
CLIO, 2008, s. 150-152.

3 Cecil Woodham-Smith, Florence Nightingale 1820-1910, London, Constable, 1951, s. 132.
4 Robert G. Richardson & Charles Hugh Terrot (ed), Nurse Sarah Anne, With Florence Nightingale at Scutari,

London, John Murray, 1977, s. 56.
5 Woodham-Smith, a.g.e., s. 132.
6 Tim Coates (ed.), Florence Nightingale And the Crimea 1854-55, London, The Stationery Office, 2000, s. 65.
7 A.g.e., s. 151.
8 Ali İhsan Uzar, Ahmet Yılmaz Şarlak, “Modern Tıbbın Gelişiminde Savaşların Rolü”, Bilim ve Teknik, Aralık

2011, s. 61. http://merakediyorumgrubu.blogcu.com/modern-tibbin-gelisiminde-savaslarin-rolu/11644507
(Erişim/Accessed: 25.01.2015)



gemileriyle İngiltere’ye nakledilmişlerdi.9 Kırım Savaşı’nda Fransızlar, Ruslar ve Osmanlı
Devleti de hastane gemileri kullandılar. Ruslar müttefiklerin izniyle Sivastopol kuşatma altın-
dayken, 2.000’den fazla Rus yaralı askerini şehir hastanesinden alarak hastane gemileriyle
Rus hastanelerine nakletmişlerdi. Fransızlar hastane gemilerini en etkin kullananlardandı.
Fransızların hastane gemilerinin ambarları pansuman ve operasyonlar için, güverte ve depoları
da hastaların yatmaları için düzenlenmişti. Hastalar bu bölümlerde yerlere serilen döşeklerde
yatıyorlardı. Gemide cerrahi aletler bulunuyor, cerrah ve hemşireler yardımıyla operasyonlar
yapılıyordu. Fransızlar ayrıca bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla hastane gemilerinde
hijyen ile ilgili çok sıkı önlemler almışlardı. Salgın durumunda sözkonusu önlemlerin bütün
filoda uygulanmak üzere genişletilmesi emredilmişti. Savaş sonuna kadar Fransızlar toplam
12 gemiyi hasta naklinde kullandılar. Osmanlı Devleti de Kırım Savaşı’nda Mesudiye ve
Suriye Fırkateynlerini hastane gemisi olarak kullanmıştı.10

Kırım Savaşı’ndan sonra hastane gemileri Avrupa’da donanmanın ayrılmaz bir parçası
haline gelmiştir.11 Ayrıca kullanımları yaygınlaşmış ve tıbbi donanım açısından daha iyi hale
getirilmişlerdir. Örneğin 1860 İngiltere’nin Çin harekatında kullanılan HMS Melbourne ve
HMS Mauritius isimli hastane gemilerinin tıbbi donanımları daha öncekilere kıyasla çok
daha ileri seviyedeydi. Bu gemilerin içinde çok sayıda tıbbi araç ve gerecin yanı sıra hastalar
için düzenlenmiş özel bölümler ve ağır yaralı hastalar için bir de ameliyathane bulunuyordu.

Modern hastane gemilerine bir örnek de Amerikan İç Savaşı’nda her iki tarafın yaralı as-
kerlerine yardım için kullanılan USS Red Rover isimli bir gemiydi. 1877-1878 Osmanlı Rus
Savaşı’nda İngiliz Kızılhaçı çelik gövdeli bir gemi tedarik ederek, bunu modern cerrahi ekip-
manlarla donattı. İçinde kloroformdan diğer anestezi malzemelerine kadar pek çok ilaç ve
tıbbi malzeme vardı. Bu tip gemiler İngilizlerin Mısır’ı işgalinde ve İspanyol-Amerikan
Savaşı’nda da kullanıldılar. 1904-1905 Rus-Japon Savaşı’nda her iki taraf da yaralı askerlerini
tedavi etmek ya da hızla hastanelere nakletmek amacıyla hastane gemileri kullandılar.12 Bu
savaşta yapılan Tsushima Muharebesi’nde, kurallara uygun aydınlatılmalar yapılmış olmasına
rağmen Rus hastane gemisi Orel Japonların hedefi olmuştu. Savaş sonrasında Japonlar
tarafından Orel’e savaş ganimeti olarak el koydular.13

Lahey Sözleşmesi ve Hastane Gemilerinin
Dokunulmazlığı

Hastane gemilerinin savaş zamanlarında donanma eşliğinde hareket ediyor olması, bir
yandan onların güvenliğini sağlarken diğer yandan da saldırıya açık hale getirmiştir. Hasta ve
yaralıları cephe gerisindeki hastanelere naklederken, herhangi bir düşman bombardımanına
uğramak, her an karşılaşılabilecek büyük bir tehlikeydi. Buna rağmen 1868’e kadar hastane
gemilerini saldırılardan korumak için uluslararası çapta herhangi bir çaba gösterilmedi. Bu
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konuda ilk düzenleme 1899 tarihli Lahey Sözleşmesi’yle gerçekleştirilecektir.14

Lahey Sözleşmesi kara savaşlarındaki yaralıların korunmasını içeren 1864 tarihli Cenevre
Sözleşmesi’nin deniz savaşlarına da uyarlanarak genişletilmiş şekliydi. 1899 tarihli Lahey
Sözlemelerinin 3. Sözleşmesi Cenevre Sözleşmesi Prensiplerinin Deniz Savaşlarına Uyarlanması
(The Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention) başlığını
taşıyordu ve bu sözleşmenin içinde hastane gemilerinin korunmasına ilişkin önemli düzenlemeler
yer alıyordu.15 Lahey Sözleşmesi’ndeki bu maddeler imzacı devletlerin parlamentolarınca
hiçbir zaman onaylanmamış olsa da, hastane gemilerinin uluslararası çapta korunmasına
ilişkin ileriye dönük temel kurallar getirdiği için son derece önemliydi. 16

1899 tarihli Lahey Sözleşmesi ile hem Cenevre Sözleşmesi’nde yer alan kara savaşlarında
yaralı ve hastalara tıbbi muayene ve tedavi uygulamaları deniz savaşları için de tümüyle
geçerli olmuş hem de silah kullanımına ilişkin kurallar da belirlenmişti. Sözleşmenin 1.
maddesi askeri hastane gemilerinin inşasına ve kullanımına izin veriyor ve askeri hastane ge-
milerine, yani bilhassa ve yalnızca yaralılara, hastalara ve deniz kazazedelerine yardımda
bulunmak ve bunları tedavi etmek amacıyla inşa ve teçhiz edilmiş olan gemilere hiçbir
şekilde saldırıda bulunulamayacağı gibi, el de konulamayacağını belirtiyordu.17 Ancak bu
gemilerin kullanılmalarından on gün evvel isimlerinin ve vasıflarının ihtilafa dahil taraflara
bildirilmesi şart koşulmuştu.18

Sözleşmenin 4. maddesi hastane gemilerinin milliyete bakılmaksızın ayrımcılık yapmadan
hasta ve yaralılara yardımını öngörüyordu. Hiçbiri askeri amaçlarla kullanılamaz ve savaşan
taraflara engel olamazlardı. Aynı maddeye göre, hastane gemileri savaşan karşı tarafın
ziyaretine, teftişine ve kontrolüne de açık olacaktı.19 Ayrıca Lahey Sözleşmesi’nin 5. maddesi
gereği denizde bombardımandan korunmak için Kızılhaç veya Kızılay işaretinin tüm
hastanelere ve tarihi eserlere, hastaneye mahsus eşyalara ve araçlara konulması karara
bağlanmıştı. Bu maddede belirtildiği üzere, askeri hastane gemileri yatay bir yeşil çizgi
içerecek şekilde beyaza boyanacak ve koruma altında oldukları belli olsun diye Kızılhaç
/Kızılay işareti taşıyan beyaz bir bayrak dalgalandıracaklardı.20

Lahey kararları 1907’de yeniden revize edildi ve 12 ayrı sözleşme şeklinde kabul edilerek
genişletildi. Bunlardan Cenevre Sözleşmesi İlkelerinin Deniz Savaşlarına Adaptasyonu başlıklı
10. Sözleşme, esas itibarıyla 1899 tarihli Lahey Sözleşmesi’nin bazı maddelerini açıklığa ka-
vuşturuyordu. Bu sözleşme aynı zamanda hastane gemilerinin dokunulmazlıklarıyla ilgili
önemli detaylar içeriyordu. Örneğin 1907 tarihli sözleşmenin birinci maddesine göre, savaşan
devletlere bildirilen hastane gemileri, savaş süresince her türlü saldırıya karşı dokunulmaz
olacak, zapt edilip, el konulamayacaktır.21 İkinci maddede ise giderleri tamamen veya kısmen
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halk ya da resmen tanınmış yardım derneklerince ödenerek donatılmış hastane gemilerinin de
ait oldukları devlet tarafından kendilerine o konuda bir resmi görev verilmişse ve kullanılmadan
önce isimleri düşman devlete bildirilmişse saldırılamaz, ele geçirilemez ve el konulamaz
olduğu açıkça belirtilmiştir.22

Sözleşmenin 8. maddesinde ise, hastane gemileri eğer düşmana zarar verme amacı
taşıyorlarsa, koruma altında olamayacakları belirtiliyordu. Öte yandan aynı maddede eğer bu
gemilerin mürettebatı düzeni sürdürmek, hasta ve yaralıları savunmak amacıyla silahlanmışsa,
o gemide bir telsiz ve telgraf aracı varsa, bunların da korumanın geçersizliğini ileri sürmek
için yeterli bir gerekçe olamayacağı açıklaması yer alıyordu.23 Özetleyecek olursak, 1899 ve
1907 Lahey sözleşmeleri uluslararası silahlı çatışmalarda hastane gemilerinin kullanımını ve
dokunulmazlıklarını öngörüyordu. 24

Birinci Dünya Savaşı’nda Hastane Gemilerinin
Bombalanması

Birinci Dünya Savaşı başladığında 1899 ve 1907 Lahey Sözleşmeleri yürürlükteydi ve
her iki tarafın muharip devletlerince de onaylanmıştı. Fakat savaş boyunca muharip güçler bu
düzenlemeleri hiçe sayarak, çok sayıda savaş ihlaline imza attılar.

Birinci Dünya Savaşı’nda hastane gemilerine ilişkin iki türlü ihlal yaşanmıştır. Bunlardan
biri 1907 Lahey Sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak hastane gemilerinin dokunulmazlık
statüsü yok sayılmış, bombalanmış, el konmuş ya da tacize uğratılmışlardır. İkincisi de bu
gemiler misyonlarına aykırı bir şekilde askeri amaçlarla kötüye kullanılmışlardır. Hastane ge-
milerinin kötüye kullanımı genelde iki şekilde olmuştur; birincisi hastane gemilerine yaralılarla
birlikte veya doğrudan asker, silah veya askeri malzeme yüklemek, ikincisi de herhangi bir
yeri bombalamak için hastane gemilerinin arkasına gizlenip, ateş açmak.

Birinci Dünya Savaşı’nda hastane gemilerinin batırılmasına ilişkin en çok ses getiren
olayların başında Llandovery Castle isimli bir İngiliz hastane gemisi ile Ophelia isimli bir
Alman hastane gemisinin batırılması geliyordu. Ekim 1914’te Ophelia isimli bir Alman hastane
gemisi İngilizler tarafından esir alındı. İngiliz donanması tarafından “casus gemi” olduğu ve
askeri amaçlarla kullanıldığının tespit edildiği açıklaması yapıldı. 27 Haziran 1918’de ise
Llandovery Castle isimli bir İngiliz hastane gemisi asker ve askeri mühimmat taşıdığı gerekçesiyle
U-86 isimli bir Alman U-boat tarafından torpillendi. Bu sırada gemide hasta ve yaralı
bulunmuyordu ama gemideki tüm hastane personeli yaşamını kaybetti.25 İddiaya göre, gemiyi
batıran Alman U-86 denizaltısı bombalamayı gerçekleştirdikten sonra deniz yüzeyine çıkarak,
sağ kalan yolculara da ateş etti. Bu yüzden savaş sırasında en büyük can kaybının yaşandığı
hastane gemisi Llandovery Castle oldu.26 Savaşın sonlarına doğru 29 Ekim 1918’de ise Baron
Call isimli bir Avusturya hastane gemisi de torpido saldırısına uğradı.27
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Savaş sırasında hastane gemiler kasten batırıldığı ve saldırıya uğradığı gibi, bazen bir
mayına çarparak da batabiliyordu. Örneğin HMHS Britannic isimli bir İngiliz gemisi 21
Kasım 1916’da bir mayına çarparak batmış ve 30 kişi hayatını kaybetmişti.28

Osmanlı Hastane Gemilerine Yapılan Saldırılar ve
Savaş İhlalleri.

Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti Kızılay, Edremit ve Gülnihal vapurlarını
kiralayarak, hastane gemisi olarak kullandı. Çanakkale Savaşları’nda hasta ve yaralı sayısının
armasına bağlı olarak bu gemilere ilaveten Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay), Şirket-
i Hayriye’ye ait 6o, 61, 63 ve 70 numaralı vapurları29 ile Seyr ü Sefain’e ait Akdeniz
vapurlarını da kiralayarak hastane gemisine dönüştürdü.30 Ayrıca Alman Kızılhaçı tarafından
Seyr ü Sefain’den kiralanan Reşit Paşa vapuru da hastane gemisi olarak hizmete sokuldu.

Gülnihal vapuru savaş başladığı sırada Azapkapı’da demirliydi ve tamire alınmıştı. Daha
önce Balkan Savaşları’nda da hastane gemisi olarak kullanıldığından, ihtiyaç üzerine yeniden
bu işe tahsisi düşünüldü. Bu amaçla gemi incelemeye alındı ve 150 yataklık bir hasta nakil
gemisine dönüştürülebileceğine dair rapor verildi.31 Seyr ü Sefain İdaresi’ne ait Akdeniz
vapuru da gerekli hazırlıklar yapılarak 5 Ağustos 1915’te Hilal-i Ahmer hastane gemisine
dönüştürüldü. Alınan karara göre, Akdeniz hastane gemisi Akbaş limanında sabit halde
duracak, ihtiyaca göre de hasta nakledecekti.32

Gülnihal, Akdeniz ve adı geçen diğer gemilerin hastane gemisi olarak kullanılacağına
ilişkin bilgiler, Lahey Sözleşmesi gereği, Amerika Birleşik Devletleri elçiliği vasıtasıyla İtilaf
devletlerine bildirilmiştir.33 Sözleşmeye uygun olarak bu bilgiler son derece ayrıntılı bir
şekilde veriliyordu. Örneğin geminin hangi tarihten itibaren hastane gemisi olarak kullanılacağı,
ne tür vasıflarının olduğu, tonajı, direklerinin adedi, bacalarının adedi, baştan ilk direğe kadar
uzunluğu, baş direkten bacaya kadar uzunluğu, bacadan ana direğe kadar uzunluğu ve ana
direkten kıça kadarki uzunluğu tek tek açıklanıyordu.34 Bu şekilde hastane gemilerinin
savaşan taraflar tarafından tanınmasına ve “dokunulmaz” olarak kabul edilerek, savaş boyunca
yürütecekleri tüm sağlık faaliyetlerinde serbestçe hareket etmelerine çalışılıyordu.

Gemilerin tespiti ve duyurusundan sonra 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi’nin beşinci
maddesine uygun şekilde hastane gemileri boyanarak, Hilal-i Ahmer Bayrağı çekildi ve
gerekli tıbbi donanımlarla hastane gemisi olarak yeniden düzenlendi.35 31 Mayıs 1915 yılında
Enver Paşa tarafından Amerikan elçiliğine gönderilen yazıda, hastane gemisi olarak hazırlanmış
olan Gülnihal vapuru, Şirket-i Hayriye’nin 61 ve 63 numaralı gemileri ile gerektiğinde
yaralıları taşıyacak Hilal-i Ahmer bayrağıyla Çanakkale Boğazı’ndan geçecek gemilere,
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Marmara Denizi’nde bulunan denizaltıların zarar vermesinden doğacak her türlü sorumluluğun
düşmana ait olacağı bildirilmişti.36

Fakat savaş başladıktan kısa bir süre sonra hastane vapurlarının İtilaf devletlerince sık sık
tacize uğradığına ve daha da önemlisi bombalandığına ilişkin şikayetler gelmeye başladı. Bu
durumda hastane gemilerinin yaralıları taşıması ve sağlık yardımı götürmeleri son derece
tehlikeli bir hal aldı. Bilhassa Çanakkale Cephesi’nde çıkarmanın daha ilk günlerinde
Çanakkale Boğazı’nı geçip Marmara’ya giren İtilaf donanmasına ait denizaltıların, hastane
gemilerine de saldırdıkları bildiriliyordu. Aslında bunlar cepheye yapılan sevkiyatı engellemeye
çalışıyorlardı. Fakat bu arada Hilal-i Ahmer bayrağı taşımalarına ve uluslararası alanda
dokunulmaz olmalarına bakılmaksızın yaralılarla dolu olan hastane gemileri de zarar görü-
yordu.37

Hastane gemilerine saldırı yapıldığına ilişkin haberlerden ilki 1 Haziran 1915 tarihine
aitti. Buna göre, üzerinde Kızılhaç arması olan ve yüzlerce yaralı taşıyan Willy Rick Mercy
isimli bir hastane gemisi Yeşilköy civarında bir İngiliz denizaltısı tarafından uyarı bile
yapılmadan saldırıya uğramıştı.38 Henüz bu saldırının şoku atlatılmadan 14 Temmuz’da Ça-
nakkale’nin Akbaş iskelesinde bulunan Gülnihal hastane gemisi ile 60 ve 63 numaralı askeri
sıhhiye gemilerine düşman uçaklarından bomba atıldığına ilişkin yeni haberler geldi. Buna
göre 60 numaralı gemi, Gülnihal gemisine yaralı taşımaktaydı. Tam bu sırada bir düşman
uçağınca bir bomba atılmış, gemiyle iskele arasına isabet eden bombadan üç personel ölmüş,
sekiz personel de yaralanmıştı. Aynı uçağının yaptığı ikinci bombalamada bu kez 63 numaralı
gemi hasara uğramış ve bir denizci de hayatını kaybetmişti.39

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin hastane gemisi olarak kullandığı gemilerden
biri de Reşit Paşa’ydı. Bu gemi Çanakkale Cephesi’nde yaralı sayısının ciddi biçimde artması
üzerine, özellikle ağır yaralı askerlerin cepheden İstanbul’a nakli için hazırlanmıştı. Reşit
Paşa’nın hastane gemisine dönüştürülmesinde Alman Kızılhaçı ile Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti ortak bir çalışma yürütmüştü. Osmanlı Hilal-i Ahmer’i bu gemide bir de çayhane
açmıştı. Yaralıların çıkarıldığı Sirkeci’de Umumi Merkez âzâsından Kemal Ömer Bey’in ne-
zaretinde yaralılara çay ve ekmek dağıtılıyordu. Daha sonra hastalar buradan Hilal-i Ahmer
arabaları ile İstanbul’daki hastanelere naklediliyorlardı.40 Hasta nakli sırasında Reşit Paşa
hastane gemisi de birçok kez düşman uçaklarının saldırısından nasibini aldı. Reşit Paşa’nın
başhemşiresi Safiye Hüseyin bu saldırılardan biriyle ilgili şunları anlatmaktadır:

“ne vapuru olursa olsun…. İsterse hastane vapuru, ister Kızılay, ister Sa-
lib-i Ahmer, İngilizler topa tutuyorlar.…. ….yine bir gün yaralıları aldık
dönüyorduk. Etrafımızda müthiş gürlemeler oldu. Dehşetli gülle yağmurunun
altında kaldık. Reşitpaşa’nın sağına soluna gülleler yağıyordu. O zaman

34                                                   Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları / N History Med Stud, 2014;20

36 BOA, HR.SYS, D. 2141/60.
37 Necmettin Özçelik, “Fotoğraflarla Sağlık Ordusu, I. Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Milli Mücadele

Dönemleri”, Sağlık Ordusu, İçinde, haz. Necmettin Özçelik, Mehmet Ali Beyhan, Ahmet Eryüksel, Feyzullah
Akben, İstanbul, TİSD, 2008, s. 58.

38 BOA, HR.SYS, D.2099/9.
39 Ahmet Tetik ve Mehmet Şükrü Güzel, Kızılay ve Kızılhaç Belgeleriyle Osmanlılara Karşı İşlenen Savaş Suçları

(1911-1921),İstanbul, İş Bankası yayınları, 2013, s. 177.
40 Çapa, a.g.e., s. 85.



anladık ki bize ateş ediyorlar. Attıkları gülle bize o kadar yakın düşüyordu ki,
tasavvur edemezsiniz……….Bundan sonra düşman adet edinmişti. Ne zaman
Reşitpaşa vapurunu görseler tepemize İngiliz işaretli bir teyyare dikiliyor,
düşman topçusuna bizim bulunduğumuz yeri işaret ediyor. Bundan sonra o
dehşetli gülle yağmuru başlıyordu. Her defasında ölüm tehlikesi geçiriyorduk.

Hele bir keresinde müthiş bir bombardımana tutulmuştuk. İstanbul’a -
Reşitpaşa vapuru battı- diye haber gitmiş. İstanbul’a döndük ki herkes vapur
batmış zannediyordu. Akrabam matem içinde, İstanbul’a adeta ahiretten döner
gibi döndüm.”41

Safiye Hüseyin’in anlattığı bir başka olay ise şöyledir;

“…Maydos’a (Ecabat’a) gittim. Sonra Anafartalar’a doğru ilerledik. Tepemizde
iki düşman teyyaresi peydahlandı. Bize adım attırmıyorlar, mütemadiyen
bombaları yağdırıyorlardı. … ölüm muhakkaktı. Teyyareler adamakıllı alçalıp
bizi bombardıman etmeye başlayınca gözümün iliştiği bir sıçan deliğine girdik.
Üzerimizde epey dolaştıktan sonra gittiler. Biz de karargaha geldik”.42

Hastane gemilerin bombalanması olaylarının giderek artması, cephedeki hastanelere sevk
edilecek doktorların bile yerlerine sağ salim ulaştırılmasıyla ilgili ciddi endişelerin ortaya
çıkmasına neden olmuştu. Nitekim Nisan ayında Çanakkale Cephesi’nde görevlendirilen
tıbbiye öğrencilerini taşıyan Reşit Paşa hastane gemisi İtilaf devletlerinin bombardımanından
korunabilmesi amacıyla Gayret-i Vataniye muhribinin koruması altına alınmış ve doktorlar
bu şekilde Gelibolu’ya ulaştırılmışlardı.43

Birinci Dünya Savaşı’nda hastane gemileri askeri amaçlar için de kullanılmıştır. Bu
doğrudan uluslararası insancıl hukukun ihlali ve açık bir savaş suçuydu. Bu konuda İtilaf ve
İttifak güçleri savaş boyunca birbirlerini karşılıklı olarak suçlamışlardır. Örneğin Osmanlı
Devleti’nin resmi yazışmalarında 1 Temmuz 1915’te Arıburnu’nda düşmana ait hastane ge-
milerinden asker ve harp malzemelerinin karaya çıkarıldığı ihbarı yer almaktadır.44 15
Temmuz 1915’te Seddülbahir civarında düşmanın, hastane gemileriyle karaya asker çıkardığı
ve bu olayın 5. Ordu tarafından bizzat görüldüğü Osmanlı tarafından Amerikan Elçisi Mor-
genthau’ya bildirilmiştir.45 Yine 1915 yılının Temmuz ayında Osmanlı Devleti Çanakkale’de
düşmana ait küçük bir savaş gemisinin büyük bir hastane gemisinin arkasına saklanıp top
attığını duyurmuştur.46 Olay gazetelere de yansımış ve gazeteci Hüseyin Cahit (Yalçın) 8
Temmuz 1915 tarihli İkdam gazetesine konuyla ilgili şu yorumu yapmıştır;
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“Gazetemizin dünkü sayısında yer alan resmi tebliğde özellikle şu satırlar dik-
katimizi çekmektedir: ‘Bir düşman monitörünün Arıburnu önünde açıktan açığa
hastane gemisini kendisine siper ederek buradaki mevzilerimize ateş açtığı gö-
rülmüştür.’ Ne alçakça bir hareket, ne alçaklık... Bu ne mertliğe ne ahlaka, ne
insanlığa yakışır. Bir hastane gemisinin arkasına saklanıp ateş açmak!... Demek
ki şefkat ve merhametimizden de yararlanmak istiyorlar. Türklerin yaralı ve
hasta düşmanlara ateş etmeye vicdanlarının asla izin vermeyeceklerini bildikleri
ahlaki faziletlerimizi takdir ettikleri için hastane gemilerini siper yapıyorlar.
Türk merhametinin arkasına namertçe ve alçakça gizlenerek oradan bize gülle
atacak kadar küçüklük gösteriyorlar. Bunları yapanlar da Afrika’nın yamyam
vahşileri değil, kendilerini mevcut uygarlığın en büyük kurucuları ve yayıcıları
sayan düşmanlar!....”47

10 Temmuz’da da Kızılhaç armalı bir düşman otomobilinin Seddülbahir civarında Tekke-
burnu’ndan kıyıyı izleyerek kuzey istikametine doğru gittiği, en uygun mevkilerin keşfi
amacıyla mevkilerin her birinde 15 dakika durduğu ihbar edilmiştir. Bu olaylar Başkomutan
vekili Enver Paşa tarafından Amerikan Elçiliğine bildirilerek, Çanakkale’de bulunan düşman
askeri kuvvetlerinin hastane gemileriyle Kızılhaç armasını her türlü kötü niyetle kullanmaktan
vazgeçmeleri konusunda uyarılmaları istenmiştir.48

1915 Eylülünde İngilizlerin Kızılhaç işaretlerini suiistimal ettiklerine dair bir ihbar daha
yapılmıştır. Buna göre, İngilizler Anafartalar’da Mestantepe civarındaki Seyyar hastanelerinin
hemen yakınında askerlerine süngü ve savaş talimi yaptırmaktadırlar. Ayrıca hasta arabaları
sürekli asker nakli yapmaktadır. Pek çok hastane gemisine sahip oldukları halde Büyük
Kemikli sahilinin değişik noktalarında en çok asker çıkarmaya uygun yerlerde birçok Kızılhaç
bayrağı sallanmaktadır.49

Hastane gemilerinin askeri amaçlarla kullanıldığı yönünde esir askerlerin yaptığı bazı
ihbarlar da mevcuttur. Örneğin esir olup daha sonra bir arkadaşı ile birlikte firar etmeyi
başaran bir Bulgar askerlerinin verdiği ifadeye göre, Fransızlar hastane gemileriyle sık sık
askeri mühimmat taşıyorlardı. Esir Bulgar askeri, Fransızlara esir düştükten sonra 16 Mayıs
1917’de 600 Bulgar, 300 Avusturya-Macaristan ve 15-20 Alman esiriyle birlikte Eylül’ün
11’ine kadar Marsilya limanında vapurlardan eşya nakil ve ihracı ameleliğinde kullanılmıştı.
Bu işi yaparken limana haftada bir veya iki defa, üzerinde Kızılhaç bayrağı olan hastane
gemilerinin geldiğini, bu gemilere topçu mühimmatı yüklenerek gönderildiğini, bu nakilden
sonra aynı gemilerin Selanik’e giderek oradan da hasta ve yaralı askerleri naklettiklerini iddia
etmişti. Asker verdiği ifadede ambarı obüs dolu bir hastane gemisinin yüklenmesinde
kendisinin de çalıştırılmasından dolayı bu olaya bizzat şahit olduğunu, hastane gemilerinin
silah ve mühimmat taşımak amacıyla sık sık kullanıldığını belirtiyordu. Bu askerin bir başka
iddiası da esirlere verilen gıdanın hem yetersiz hem de çok kötü olduğu, bu yüzden esirlerin
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son derece kötü bir durumda olduğuydu. Bu iddiayı diğer askerler de onaylamışlardı. Bu olay
Bulgar makamları tarafından 26 Kasım 1917’de Osmanlı Hariciye Nezareti’ne ve diğer müt-
tefiklerine bildirilmiş ve İngiliz ve Fransızlar protesto edilmişlerdir.50

Benzer bir açıklama da savaş sırasında Almanya tarafına firar ve iltica eden bir Fransız
piyade subayı tarafından yapılmıştır. Fransız subay Marsilya-Selanik hattında işleyen vapurların
sık sık şekil değiştirerek kah hastane gemisi kah kruvazör ya da nakliye gemisi şeklinde dü-
zenlenerek, sürekli silah ve askeri malzeme taşıdıklarını belirtmiştir. Ayrıca İngiliz Kızılhaçına
ait otomobillerin savaş hatlarına askeri mühimmat taşıdıklarını, Kızılhaç bayrağı taşıyan
hastane gemileriyle askeri mühimmat taşınmasının da artık adet olduğunu iddia etmiştir.51

Osmanlı Devleti’nden veya İttifak devletlerinden yapılan bu ihbar ve şikayetlerin karşısında
İngiltere ve Fransa’nın da Osmanlı’ya karşı benzer şikayetlerde bulunduğu görülmektedir.
İngiltere 1915 yılından itibaren Osmanlı Devleti’ne ait hastane gemilerinin uluslararası hukuk
hükümlerine aykırı şekilde askeri amaçlarla kullanıldığını iddia etmiştir. Buna istinaden
Lahey Sözleşmesinin 4. maddesi çerçevesinde52 İngiliz ve Fransız denizaltıları zaman zaman
Marmara’da işleyen Osmanlı hastane gemilerini durdurarak, kontrol de etmiştir.

İngilizlerin Osmanlı Devleti için yaptığı suçlamalara ait örneklerden biri 1915 yılına aittir.
14 Temmuz 1915’te İngiltere Osmanlı Devleti’nin Gelibolu yarımadasının batısına takviye
birlikleri nakletmek için hastane gemileriyle Marmara’dan asker taşıdığını, Hilal-i Ahmer
armasını taşıyan aynı gemilerin dönüşlerinde yaralıları getirmek üzere kullanıldığını iddia
etmiştir. Böyle bir hareketin Cenevre ve Lahey sözleşmelerine ve uluslararası hukukun genel
kurallarına aykırı olduğunun altı çizilmiştir.53 Osmanlı Devleti 17 Temmuz 1915’te konuya
ilişkin verdiği cevapta, denizaltıların ortaya çıkmasından beri Osmanlı Devleti’nin deniz
yolundan hiçbir şekilde yararlanmadığını, dolayısıyla bu suçlamanın apaçık bir “yalan”
olduğunu belirtmiştir. Söz konusu iddianın gerçek olmadığının ispatı olarak da Amerikan
Kızılhaç doktorlarının Osmanlı hastane gemilerine gelip gitmelerine izin verileceği belirtil-
miştir.54

Hastane gemilerinin kötüye kullanımına ilişkin yapılan şikayetler hangi tarafa ait olursa
olsun, genel olarak, bu olaylar tespit edildiğinde saldırıya uğrayan devletin hem askeri hem
de diplomatik yollara başvurduğu görülmektedir. Askeri olarak, ya hastane gemisine el
konulmuş ya da doğrudan bombalanmıştır. Diplomatik yollardan olayın takibinde ise, zarara
uğrayan devlet tarafsız bir devlet aracılığıyla saldırıyı yapan tarafı protesto ederek açıklama
istemiş ve çoğu zaman da olayın tekrarlanması durumunda en ağır şekilde karşılık verileceğine
dair tehditlerde bulunmuştur. Bu tehditlerin çoğu, hastane gemilerinin bundan sonra görüldükleri
yerde derhal imha edileceği şeklindedir. Bazen de hastane gemilerinin kötüye kullanımına
misilleme olarak esirlere kötü davranılacağı hatta öldürüleceği uyarısında bulunulmuştur.

Belirtilmesi gereken noktalardan biri de karşılıklı suçlamaların hangi kanallardan
yapıldığıdır. Osmanlı Devleti’ne ait resmi yazışmalardan anlaşıldığı üzere, suçlamalar
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genellikle Uluslararası Kızılhaç Komitesi ya da tarafsız ülke konumundaki Amerikan Elçiliği
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Suçlamalar çoğu kez protestolar, kınama yazıları, tehdit ve
gözdağı içeren ifadelerle bitirilmiştir. Örneğin, Enver Paşa’nın imzasını taşıyan 31 Mayıs
1915 tarihli yazıda, Gülnihal vapuru, 61, 63 numaralı hastane vapurları ile gerektiğinde
yaralıların bindirilip Hilal-i Ahmer bayrağıyla Çanakkale Boğazı’ndan geçecek gemilere55,
Marmara Denizi’nde İngiliz ve Fransız denizaltıları tarafından zarara uğratıldığı takdirde,
bundan düşmanın sorumlu olacağı bildirilerek, ortaya çıkacak ilk olayda İstanbul’da bulunan
İngiliz ve Fransız esirlerinin, misilleme olarak, gemilerle tehlikeli bölgelere gönderileceği
uyarısında bulunulmuştur.56 İngiltere de 14 Temmuz 1915’te Osmanlı Devleti’nin hastane ge-
mileriyle Gelibolu yarımadasının batısına takviye birlikleri naklettiği iddiasıyla, asker taşıyan
gemilerin yaralıların nakli için de kullanılması durumunda, üzerindeki geçici işaretler ne
olursa olsun ya da yaralıların hayatlarına mal olacak kayıp ne derece üzüntü yaratırsa yaratsın
İngiliz kuvvetlerinin, onları batırmaya mecbur olacakları uyarısında bulunmuştur.57 Bu tehdit
üzerine Osmanlı Devleti de İngiliz denizaltılarının Osmanlı hastane gemilerine saldırması du-
rumunda, batırılacak her Osmanlı yaralısına karşılık, bir İngiliz esirinin idam edileceğini
açıklamıştır.58 15 Temmuz 1915 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından düşmanın Seddülbahir
civarına hastane gemileriyle asker çıkarıldığının tespit edildiğine dair kaleme alınan yazıda,
bu gibi hastane gemilerinden asker çıkarıldığı anda hastane gemilerinin topa tutulmasının
emredildiği bildirilmiştir.59

Hastane gemilerinin kötüye kullanımına misilleme olarak asker ve sivil esirlerin cezalan-
dırılacağı, öldürüleceği ya da hastane gemilerinin topa tutulacağına ilişkin tehditler, hastanelerin
bombalanması gibi, insancıl hukuka aykırı bir durumdur. 1907 Lahey Sözleşmesi’nde hastane
gemilerinin ve araçlarının hiçbir şekilde askeri amaçla kullanılmaması gerektiği belirtildiği
gibi aynı zamanda 4. madde gereği, muharip tarafların bu gemiler üzerinde denetim, kontrol
ve tehlikeli durumlar icap ederse alıkoyma hakkının olduğu da kabul edilmişti. Fakat gemilere
zarar verme gibi bir durum söz konusu olamazdı. Öte yandan işlenen bir savaş suçuna
misilleme olarak esirlere kötü muamele yapılması ya da öldürülmesi de uluslararası insancıl
hukuka aykırı bir durumdu. Dolayısıyla, gerekçe ne olursa olsun, her iki taraf da bu tip
açıklamalar yaparak, doğrudan savaş suçu işliyordu.

Sonuç
Birinci Dünya Savaşı’nın 20. yüzyılın ve insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri

olduğu şüphe götürmez. Bu savaş o güne kadar insanların kafasında yer etmiş olan savaş
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düşüncesini tümüyle değiştirmiştir. Çünkü kullanılan savaş teknolojisi, savaş stratejileri ve
savaşın aktörleri geçmiş dönemlerdekilere hiçbir şekilde benzemiyordu. Bu yüzden savaş
sonunda savaşın tanımını bile yeniden yapma ihtiyacı doğdu. Birinci Dünya Savaşı’nı bu kadar
farklı kılan unsurları anlayabilmek için savaşı ve sonuçlarını iyi anlamak gerekir. Bu yüzden
askeri, siyasi ya da ekonomik açıdan yapılacak değerlendirmelerin yanı sıra Birinci Dünya
Savaşı’nı sosyal, hukuki hatta tıbbi açılardan da incelemek oldukça önemlidir. Bu makalede
Birinci Dünya savaşı tarihsel olarak ele alınıp, insani hukuk ihlallerinden biri olan savaş
gemilerinin bombalanması olayı Osmanlı Devleti açısından ortaya konmaya çalışılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, hastane gemilerinin dokunulmazlığı ve tarafsızlığı
konusunda Lahey Sözleşmesi kararları yürürlükteydi. Uluslararası İnsani hukukun en önemli
metinlerinden biri olan Lahey Sözleşmesi’ni her iki tarafın muharip devletleri de onaylamıştı.
Buna rağmen savaşın ilerleyen dönemlerinde savaş hukuku birçok açıdan göz ardı edilerek,
yok sayıldı. Bu çerçevede hastane gemileriyle ilgili kurallar da ihlal edilerek, savaş suçu
işlenmiş oldu. Hastane gemilerine yapılan bombalamalar, saldırılar, el koymalar, savaşta
hasta, yaralı ve deniz kazazedelerine sağlık yardımını engellediği için insan temel hak ve öz-
gürlüklerinin başında gelen yaşam hakkının da gasp edilmesi anlamına geliyordu. Fakat
bunlar hiçbir şekilde dikkate alınmadı. İhlali yapan devletler suçlamaları ya tümden reddetti,
ya da dolaylı bir biçimde kabul ederek yanlışlıkla yapıldığını iddia ettiler. İhlali tespit eden
devletler ise karşı tarafa, olayın tekrarlanması durumunda, hastane gemilerini bombalayacaklarını
ya da misilleme olarak sivil ve asker esirlere kötü muamelede bulunulacağına ilişkin savaş
suçu sayılacak tehditler yağdırdı. Bu arada insan hak ve onurunun çiğnenmiş olmasıyla ya da
bu olaylar sonucunda ortaya çıkan insanlık dramlarıyla kimse ilgilenmedi. Üstelik Birinci
Dünya Savaşı’nda savaş suçu kavramı henüz tanımlanmadığı ve insani hukukun ihlaline
ilişkin ciddi yaptırımlar bulunmadığı için bu suçlar ve suçlular cezalandırılamadılar. Bu
durum 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan savaşı insanileştirme çabalarının bir
bakıma iflası demekti. Savaş sona erdikten sonra, savaşın galibi de mağlubu da aslında
uluslararası insani hukuk açısından kaybeden konumundaydı. Savaşın bilançosu o kadar ağır
olmuştu ki, savaşın sonunda devletler ister istemez savaş suçları ve bunların cezalandırılması
konusunu yeniden masaya koyup tartışmak zorunda kaldılar. Fakat bu konuda somut adımlar
ancak İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda atılabildi.
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ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA
CEPHEDE VE CEPHE GERİSİNDE

TIBBİ ÇALIŞMALAR
(BALIKESİR ÖRNEĞİ)

MEDICAL STUDIES AT AND BEHIND THE
CANAKKALE WAR FRONTS (BALIKESIR CASE)

Aydın Ayhan*

Abstract
Waerend des ersten Weltkriegs gab es neben der Verwundungen auch epidemische

Krankheiten. Die Feinde befanden sich nicht nur an der Front, als auch als Krankheiten im
Land. Der Staat sollte auch mit diesen Krankheiten als grösste Feinden kaempfen.

Özet
I. Dünya savaşı yıllarında yaralanmaların yanı sıra salgın hastalıklar da vardı. Düşman

sadece cephede değil, hastalıklar olarak ülke içinde de bulunuyordu. Devlet en büyük düşman
olarak hastalıklarla da savaştı. Bu yazıda muharebelerde yaralanana askerlerin tedavilerinini
yanında, devletin salgın hastalıklara karşı açtığı savaşı, aldığı tedbirleri bulacaksınız.

Giriş
Geçen yüzyılın başında, insanlık tarihinin karanlık sayfalarından biri olan I. Dünya Savaşı

içinde en kanlı muharebelerden birisi de sekiz buçuk ay kadar bir süre Çanakkale ve Gelibolu
yarımadasında yaşandı.

Avrupa’da esen savaş rüzgarları ve emperyalist güçler arasındaki hesaplaşmalar Osmanlı
Devleti’ni de etkilemiş ve içine alıvermiştir. Osmanlı Devleti adım adım yaklaştığını gördüğü
bu savaşta tarafsız kalmayı denediyse de kendini adeta İngilizler tarafından zorla itildiği bir
savaşta Almanların yanında buldu.
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“Almanların yanında olmayı devletimiz için daha az tehlikeli buldum.” diyen Enver Paşa,
Balkan savaşından yenik çıkan orduyu ele almış, ilk etapta 1100 subayı ordudan atmış veya
emekli etmiş, orduyu ufukta beliren olası bir harp için eğitmeye ve donatmaya çalışmıştı.
Doğru dürüst hazırlığımızı tamamlamadan kendimizi bir dünya savaşı içinde buluverdik. 27
Temmuz 1914’de ihtiyat eratı dört haftalık bir eğitime çağrıldı.1

10 Temmuz 1914’de 1. Kolordunun bütün birlikleri seferi mevcuda çıkarıldı. Nihayet 2
Ağustos 1914’de seferberlik ilan edildi. Seferi ordu ancak 120.000 mevcutlu idi.2

13 Ekim 1914’de muharip er sayısı3 820.000’e yükseldi. Buna subay, yardımcı er ve
eleman sayısı eklenince seferi kuvvetlerin sayısı bir milyona yaklaştı.

Seferberlik’le beraber yaralı ve hastalar için gerekecek olan sağlık hizmetleri için sabit
hastanelerde 14.000 yatağı İstanbul’da olmak üzere 37.000 yatak hazırlanmıştı. Harp şartlarına
göre bu sayı her geçen gün biraz daha arttırıldı.4

Harbin ilk yıllarında silah altına alınıp cephelere gönderilenlerin sayısı 2.850.000’e
yükseldi. Aynı süre içinde Türk ordusunun genel asker kaybı 975.919’dur.5 Bu kayıp içinde
şehit, yaralı, hasta ve esirler birlikte gösterilmiştir.

Şehitlerimiz konusunda kaynaklar çok farklı rakamlar vermektedir. Bir kaynak I. Dünya
savaşında toplam şehit sayısını 325.000 olarak gösterirken6 bir başka kaynak dört yıl süren bu
savaşta umumi zayiatımızı 3.842.580 olarak ve ayrıntılı olarak şöyle vermektedir:7

Şehit                                         550.000

Sakat                                         891.000

Esir                                           103.731

Yaralı                                     2.167.841

Hasta                                        129.644

Bugün artık Sarıkamış felaketindeki kayıplarımızın ne olduğu yavaş yavaş ortaya
çıkmaktadır.8 Bir kaynak, 22 Aralık 1914’de başlayan Sarıkamış Harekatı’na katılan 118.174
savaşçıdan harekatın durdurulduğu 18 Ocak 1915’de kayıp sayısının 109.274 (şehit, yaralı,
esir) olduğunu belirtmektedir.9 Verilen bu sayıdaki kayıplar; donarak ölme, donan uzuvların
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kesilmesi, süngü muharebelerinde yaralanma, esir düşme ve o günlerde bütün hızıyla asker
arasında hüküm süren “tifüs” ten meydana gelmiştir.

19 Şubat 1915’de 12 düşman zırhlısının boğaza girip Türk mevzilerini topa tutmasıyla
başlayan, 18 Mart 1915’de deniz harekâtıyla birinci safhası noktalanan ve 25 Nisan 1915’de
düşman ordularının Anadolu’da Kumkale ve Gelibolu yarımadasında pek çok noktada karaya
çıkmasıyla başlayan ve 7 Ocak 1916’da düşmanın Sedülbahir’den çekilmesiyle noktalanan
ikinci safhası dünya tarihine Çanakkale Savaşları olarak geçmiştir.

Yaralanmalar ya patlayan bombaların fırlattığı şarapnel parçaları ve mermiler ya da süngü
ve kılıçla meydana gelmiştir.

İngiliz ve Fransız ordu topçusunun ateş üstünlüğü Türklere göre çok yüksekti.10 Saatlerce
süren düşman topçu ateşi karşısında Türkler kısıtlı sayıda mermilerini dikkatle harcamak zo-
rundaydılar. Bazen piyadelere topçu himayesinde oldukları hissi versin diye manevra mermisi
bile attırılıyordu. Hatta askeri müzeden iki tane gülle atan eski tip havan topu bile getirtilip
kullanılmıştı.

Gece gündüz süren muharebeler günlerce devam ediyor, her iki tarafta iki gün, üç gün,
dört gün hiç uyumadan insan takati üzerinde boğuşuyorlardı.11 Bir buçuk iki saat süren küçük
bir süngü muharebesinde bile on, on beş bin yaralı olabiliyor, bazen süngü muharebesi beş,
altı saat aralıksız sürebiliyordu. Küçük yaralar hemen sarılıyor, ağır yaralılar her bölüğün
pansumancı, sıhhiyeci ve sedyecileri tarafından en yakın revire getiriliyordu. Vadilere
doldurulan binlerce yaralı hiç müdahale yapılamadan saatlerce bazen günlerce burada bekle-
tiliyordu.12 Son derece inişli çıkışlı olan muharebe yerlerinden binlerce kişiyi sedyelerle sargı
mahallerine taşımak çok zor oluyordu. Doğal olarak çıplak vadilerde yaralılar Haziran,
Temmuz, Ağustos sıcağında başını sokabilecekleri bir çalı dibine yatırıldılarsa kendilerini
cennette hissedebilirdi.

İngilizler aynı şeyden yakınıyordu büyük yekün tutan yaralıların sedyeler ile süratle
taşınması mümkün olmadığından vadiler yerde yatan ağır yaralılarla dolmuştu. Bu yaralılar
kızgın güneş altında gelip geçen kafilelerin, katırların çıkardığı tozlara bulanıyor, rahatsız
edici sineklerin hücumu ve susuzluğun tesiri altında çılgın bir hale geliyorlardı.13

Çoğu kez yaralara iple veya giysiden yırtılan bir bezle sıkılmış ya da kanama dursun diye
mermi deliğine bez, ot, hatta toprak sokulu olarak bırakılıyor kavurucu sıcak altında
milyonlarca sinek bu yaralara üşüşüyor, kurt atıyordu.14 Yaralıların pek çoğu tedavi görmeden
burada şehit olup gidiyordu. Sıhhiyeciler yarasından dolayı kurtulması mümkün olmayanları
oldukları yerde bırakıp kurtulabileceklerini umduklarını alıp götürüyorlardı. Pansuman
yerlerinde her muharebe sonrası büyük yığılmalar oluyordu. 5. Ordu sağlık hizmetleri
gerçekten mükemmel yürütüldü. Bu kan fırtınasında hizmet veren Türk doktorlarını kutlamak
gerekir. Taşıyıcılar insan üstü gayretle yaralıları sedyelerde derelerden geçiriyor, vadilerden
aşırıyor, sargı yerlerine bırakıp, koşa koşa bir başka yaralıyı taşımaya gidiyorlardı.15
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Sargı mahallerinde hekimlerin işi pek zordu. Günlerce gözlerini kırpmadan masanın
üstüne birbiri ardına yatırılan Mehmetlere hizmet etmeye çalışıyorlar, çoğu kez günlerce
uykusuz ayakta kalmak ve pek bir şey yiyememekten dermansız kalıp düşüp bayılıyor-
lardı.

Sargı mahallerine getirilen binlerce Mehmet sıra bekliyor. Bazen tedavi sırası gelmeden
kan kaybından şehit oluyorlardı. Sargı mahallinden genellikle ilk tedaviler yapılabiliyordu.
Ölecek olanlarla pek uğraşılmıyor. Sağlığına kavuşacağı umulan askerler yaraları sarılıp bir
yol güzergahına çıkarılıyordu. Burası hiç durmadan cephedeki askerlere cephane ve erzak
taşıyan arabaların geçtiği yol üzerinde belli noktalardı. Arabalar boş dönerken bu noktalardaki
yaralıları alarak cephe gerisinde kurulmuş olan hastanelere taşıyorlardı.

19 Mayıs’ta yapılan taarruz 6,5 saat sürdü ve Türk birliklerinin %30’u eridi. Toplam
zayiat 10.000’i aştı.

22 - 26 Ağustos Muharebeleri boyunca yarımadadaki hastahaneler muharebe günlerinde
ihtiyacı karşılayamadığından 26.000 yaralının deniz yoluyla İstanbul’la gönderilmesi
zorunluluğu doğdu.16

2 Mayıs sabahı, düşman gemileri balon gözetlemesiyle Gelibolu Kasabası’nı bombaladı
ve Gelibolu hastanesini hedef alarak pek çok mermi attı. Hastane isabet aldı. Hastalar hemen
güvenli yerlere götürüldüler.

Yaralıların çok büyük bir kısmı Akdere ve Akbaş mevkilerinde bulunan dağıtım yerine
getiriliyordu. Buradan cephane getiren gemiler veya hastahane haline getirilmiş gemilerle
memleket içinde kurulmuş olan yüzlerce hastaneye gönderiliyorlardı.

Buralarda tedavi olan yüz binlerce yaralıdan, 42.000’i hastanelerde iyileşince tekrar
cepheye, birliklerine geri döndü.17

Bir anda başta İstanbul olmak üzere memleketin her yeri yaralılarla doldu. Her yerde hava
değişimi için dönen yaralı ve hasta askerler görülmeye başlandı. Yüzlerce koltuk değnekli,
ayağını, kolunu, gözünü kaybetmiş yüzlerce gencecik insan ülkenin en önemli meselelerinden
birisi oldu. Çoğu vücutlarına saplı demir parçalarıyla ömürlerinin sonuna kadar yaşadılar.

Yaralanmalar
Türk savunması yüksekte, İngiliz ve Fransız siperleri genel olarak aşağıda olduğundan,

Türk savunmasına karşı hücuma geçmek için çoğu kez yokuş tırmanmak gerekiyordu. Bütün
cephelerde İngiliz ve Fransız müttefik kuvvetleri hücuma geçmeden önce denizden ve
karadan yüzlerce topla Türk mevzilerini ateş altına alıyor ve bu ateş saatlerce sürüyordu.
Atılan mermilerin yağdırdığı çelik miktarı ve bunların meydana getirdiği ısı ile Türk
mevzilerinde artık canlı kalmayacağı hesaplanıyor öyle hücuma geçiliyordu. İngilizlerin
hücum öncesi genel tavrı Türk savunmasını yumuşatabilmekti. İnsan kaybedeceğine malzeme
kaybetmeyi yeğliyordu.

Silindir ateşi denilen aynı noktaya saatlerce on binlerce mermi yağmuru altında kalan
Türk alayı eriyor, büyük kayıplara uğruyordu. Bu durumlarda ateş ve çelik yağmuru altında
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kalacağına inanılan birlikler hemen biraz gerideki bir dere yatağına indiriliyor, boş kalmasın
diye de siperlerde bir bölük bırakılıyor, bütün korkunç ateşlere rağmen sağ kalabilen birkaç
kişi arkadaki birliklere koşup siperlere girinceye kadar düşmanı oyalıyor sırasında onlara sal-
dırıyordu.

İngiliz gemileri Türk siperlerinde hareket eden her şeye yüzlerce mermi atıyordu. Düşman
ateşinden korunmak için Türkler de siperlerini mümkün olduğu kadar düşman siperlerine
yaklaştırıyorlardı.

İngilizler gemi balon uçurup Türk mevzilerinin gerilerini gözetleyip oralara da endirek
ateş edebildiğinden Türkler hazırlıkları fark edilmesin diye daha çok gece hücumu yapıyorlardı.
Geceler Türklerindi. Bu durumda atılan binlerce aydınlatma mermisi ve gemilerin karaya yö-
nelttikleri ışık huzmeleri altında muharebe ediliyordu.

Önlerinde, yakınlarında top mermisi patladığında uzuvların kaybediyorlar patlamanın ya-
kınlığına göre, karınları patlayabiliyor, gözleri akabiliyor, kulak zarı yırtılabiliyordu.

Uzuvları kopanlar genellikle orada kan kaybından ölüyordu. Uzun süren bir silindir
ateşinden sonra bu ateş altında kalmış olanların hemen hemen hepsinde kulak zarı yırtılmasına
rastlanabiliyordu. Silindir ateşi bazen birliklerimizi açıkta yakalayabiliyor, sonuç korkunç
oluyordu. Bu ateş altında kalanların bir kısmında psikolojik çöküntü ve çıldırma olabiliyordu.

Fakat Türkler bütün bu ateşlere akıl almaz bir süratte alışabiliyor, kısa süre sonra,
aldırmamaya başlıyor, bulundukları siperde büyük bir tevekkülle ateşin bitmesini, süngü
hücumuna geçilmesini bekliyorlardı. Her düşman hücumuna mutlaka bir karşı saldırıyla
cevap veriliyordu. Hücumlar bazen tam bir insan kıyımı haline geliyordu. Makineli tüfeklerin
çapraz ateşleri altında binlerce genç “tırpan girmiş ekin misali” yere devriliyordu. Makineli
tüfek ateşi vücudu bir anda parçaparça ediyordu.

İngilizler ve Avusturalyalılar siperlerinin önünde arkadaşlarının parçalanmış cesetlerini
görünce bilmeden bu işin Türklerin vahşiliğinden, barbarlığından meydana geldiğini sanıp
müthiş hırslanmış ve kinlenmişlerdi. Ancak ateşkeslerde kendi siperleri önünde aynı şekilde
parçalanmış Türk cesetlerini görünce bu kanaat silinmişti.

Yaralanmalar dışında rahatsızlıkların en önemli sebeplerinden biri de çok aşırı yorgunluk
ve günlerce süren uykusuzluktu. Bizzat Mustafa Kemal (Atatürk) bile aşırı yorgunluktan
rahatsızdı. Harbin sonuna doğru İstanbul’a gidip tedavi olmak zorunda kalmıştı. Durumunu
şöyle anlatıyordu:18

“.... Hasta idim. Çünkü yaverim Kazım Efendi o gün şehit olmuştu. Rasim
Efendi isminde diğer bir süvari zabitini de aldım. Dört aydır o yerde, yani ateş
hattından 300 metre geride eçsat-ı taafünat (çürümüş ceset kokusu) ile bozulmuş
bir hava teneffüs etmekte idim “.... 24 Temmuz’dan beri devam eden muharebe
beni üç gün üç gece uykusuzluğa ve mütemadi mesaiye mecbur etmiştir. Adeta
hasta bir halde idim. Zaten üç dürt aydan beri Arıburnu’nun kanlı muherabatı
beni o kadar yormuş, o kadar zayıf düşürmüştü ki bu son günlerin yorgunluğu
olmasaydı da gene hasta denecek bir halde idim...”
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Günlerce uykusuzluğun ve aşırı yorgunluğun getirdiği zafiyetin yanı sıra her an ölümü
bekleme ve her an tetikte bulunmanın getirdiği ruhsal yıpranma genel olarak herkeste görülü-
yordu.19

Bütün askerler baskı altındaydı. Buna bir örnek olarak Arıburnu, 26 Nisan sabahında 57.
Alay’ı gösterebiliriz. Bu alayın batı kanadındaki iki bölüğü, düşman donanmasının saatler
süren aralıksız silindir ateşi altında kalarak büyük bir kısmını şehit verdi. Yaralanarak sağ
kurtulabilenler ise genellikle sağır oldular. Bunların büyük bir kısmı da çıldırmıştı.

Aynı şekilde yine Arıburnu’nda 27. Alay üç gün daima ateş hattında düşmanla boğuşmuş
uykusuz ve çok yorgun birliklerdi. Bir insan olarak beşeri ölçülerin üstünde ve gerçekten
inanılması zor bir tahammül göstermişti. Üstelik genç askerler idi. Hayatlarında ilk kez bu
kadar büyük bir filo ve topçu kitlesiyle karşılaşıyorlardı.

Korkunç infilaklarla üzerlerine çöken ve saatlerce devam eden ateş sinirlerini bozmuştu,
çoğunun kulak zarları patlamış, bir kısmı arkadaşlarının çıldırdıklarına tanık olmuşlardı.
Fakat normal olarak hiç kimsenin bu durumdaki insanlardan bekleyemeyecekleri bir şey
oluyordu. Bu alay aynı gün tekrar taarruza hazırlanıyordu.

Türkler vatanlarını savunuyorlardı.

Ruhsal yıkıntı İngiliz ve Anzak askerleri üzerinde çok daha etkiliydi.20 Siperlerin hiç dü-
şünemedikleri şartları, onları Türklerden daha fazla etkiliyordu. Geldiklerinde sportif yapılarıyla
dikkat çeken, gıpta ile bakılan bu kişiler cephede erimiş, perişan olmuşlardı. Erler unutulduklarını
ve ihmal edildiklerini hissediyorlardı.

İntihar müttefik askerleri arasında bilinmeyen şey değildi. Kimi zaman ölüm gerçekten
kolay bir seçenek olarak görülüyordu.21

Aslında İngiliz ve Anzak askerlerini bitip tüketen milyonlarca iğrenç yeşil sinek “Gelibolu
Tırısı” veya “Gelibolu Galogu” diye bilinen bir nevi dizanteriye benzer şiddetli ishale sebep
oluyordu. Sadece 21 - 27 Temmuz tarihleri arasında Anzak Askerleri içinde 1221 şiddetli
dizanteri vakası kaydediliyordu. Mısır’da görenleri etkileyen o koca gövdeler Gelibolu’da
sıskalaşmış, yüzler buruşmuş, suratlar çökmüştü. Gözler çukura kaçmıştı. Beniz garip bir sarı
renk almıştı. Devamlı ishalden yürüyen iskelete dönmüş bu adamları geceleri nöbette
olmadıkları zaman pis bir tuvalet çukuru başında uyurken görmek mümkündü.22 Ağustosta
erlerin hemen hemen hepsi dizanteri ve ishal ile bir çeşit paratifodan muzdariptiler.23 Her ne
kadar İngiliz ve Fransız askerlerine aşı yapıldıysa da çok etkisiz kalmıştı.24

Müttefik ordularının en çok eksiliğini duydukları şey su idi. Su genellikle Mısır’dan
getiriliyor, ilaçlanınca da içilmez hale geliyordu. Bu yüzden bulabildikleri bazı kuyulardan
faydalanmaya çalışıyor, bu da pek çok mikrobik hastalığı beraberinde getiriyordu. En yaygın
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hastalık sarılıktı.25 Çünkü kuyulara çoğu kez fosseptik karışıyor yada bazen her nasılsa içinde
ceset olabiliyordu. Türk tarafında olan az sayıda su kaynağı da yazın kurumuş veya azalmıştı.26

Hatta müttefik orduları başkumandanı General Sir Ian Homilton da dizanteriden çok
çekmiş, Gelibolu’da bulunmuş olan erlerin çoğu gibi yıllarca tesirinden kurtulamamıştı.27

En büyük bela sineklerdi.28 Siperlerin her yanı milyonlarca sinekten kara bir kütle ile
kaplıydı. Açılan her şey, örneğin bir teneke et veya reçel bir anda sineklerle örtülürdü. Sineksiz
bir şey yemek mümkün değildi. Sinekler ağzın kenarlarında, yaraların çıbanların üzerindeydi.29

Vücudun herhangi bir şekilde bir tarafı açıldığında hemen sineklerle kaplanırdı.30

En kanlı çarpışmaların geçtiği Ağustos ayında, harp dışı olup yaralanma ve hastalıkla
tahliye olunan 43.553 kişiden 12968’i dizanteridendi.31

Dizanteri ve benzeri hastalıklar ve genel zafiyet gittikçe bütün subay ve erler arasında
öyle salgın bir hale geldi ki Ekim’de her gün Sedülbahir’de ortalama 200 kişi, Anzak’ta
bundan daha çok (250) ve Suvla’da günde 300 kişi hastalanarak yarımadayı terk ediyordu.

Çöplükler, açık tuvaletler, cesetlerden beslenen muazzam sayıda sinekler, kurumuş veya
kirletilmiş su yatakları, yetersiz beslenme ve bit, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması için
bütün şartları taşıyordu.32 Buna rağmen Türkler arasında büyük çapta salgınların görülmemesi
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5. Ordu sıhhiye personelinin fedakarca çalışması neticesindeydi. Ama, ishal ve genel zafiyet
büyük sıkıntılar meydana getiriyordu.33

Bit her iki tarafta da akıl almaz boyutta idi. 1914’de yakın çevrede tifüs salgını görülmüş
olmasına rağmen Çanakkale cephesinde tifüs görülmemesi buradaki hekimlerin dikkatli titiz-
liğinden olsa gerektir.

Savaş sırasında beslenme oldukça bozuk olduğundan vitamin eksikliğinden “iskorpit”
gibi bazı hastalıklar ortaya çıkmıştı. 3. Kolordu’da gözüken bu rahatsızlık hemen taze sebze
getirilerek durduruldu.

İngilizler gördükleri her dumana mermi yağdırdıklarından asker mutfakları çok uzaklarda
kuruluyor, pişirilen yemekler çok uzaktan getirildiğinden ve ancak gece ısıtılabileceğinden
soğuk dağıtılıyor, çoğu kez sıcağın etkisiyle bozuluyor ve hemen hemen hep aynı oluyordu.
Erlerin çantaları her zaman yurdun her yerinden gönderilen kuru meyvelerle dolu oluyorsa da
yeşil ve taze sebze yemekleri mümkün olmuyordu. Bazen beslenemiyorlardı.

Büyük yorgunluk, siper şartları, bit ve yetersiz beslenme aşırı zafiyete, en küçük
yaralanmalar bile ölüme sebep oluyordu. Bu şekilde rahatsızlananlar hava değişimi için
memleketine yollanıyordu.

Genel zafiyet yüzünden binlerce erin hastahanelere gönderilmesi gerekmiş, zayıflık ve
bakımsızlıktan ölenlerin sayısı korkunç derecelerde artmıştı.

Doğal yapı olarak Gelibolu yarımadası küçük maki tarzı çalılarla kaplıydı. Temmuz ve
Ağustos ayının yakıcı güneşi herkesi perişan ediyordu. Genel zafiyet, yorgunluk, yetersiz
beslenme ve sıcak, kalp rahatsızlıklarını da arttırıyordu. Müttefik askerlerinin yarısından
fazlasında kalp yetmezliği belirtileri görülmüştü.

Güney gurubunda bulunan Alman Binbaşı Binhold ağır bir kalp rahatsızlığı geçirince geri
gönderilmişti.34

Savaşlar sırasında güneş yanıklarından başka gerçek yanıklar da vardı. Topçu ateşleri
çoğu kez sırtlardaki çalıları tutuşturuyor, bunlar arasında bulunan erler ve yaralılar çoğu kez
ağır yanıklarla hayatlarını kaybediyorlardı.35

Mikrobik hastalıkların başında sıtma geliyordu.36 Harp sırasında özellikle alçak yerdeki
bataklıklar kurutulamadığından buralarda üreyen sivri sineklerin bulaştırdığı sıtma ciddi bir
sorun olmuştu.37 Çanakkale cephesinde bulunan 5. Ordu’da 116.985 sıtma vakası tespit
edilmiş. Bu sıtmalılardan 6.661’i ölmüştü. İlaç çok kıt olduğundan hastalara sadece haftada
iki gün birer gram kinin verilebilmişti.

Erler tifo aşısı olduklarından sadece149 vaka görülmüş bunların da 36’sı ölmüştü. Sıcak,
sağlıklı olmayan cephe şartları, uzun süre yıkanamama çeşitli deri hastalıklarına yol açıyordu.

Bunların başında ayak mantarı, bütün vücutta iltihaplı sivilceler ve ağrılı çıbanlar geliyordu.
Postallar haftalarca çıkarılmıyor, asker postallarla uyumak zorunda kalıyordu. Postallar

çıkarıldığında çürümüş taban derileri de beraber çıkıyor. Postalı yeniden giymek askere
büyük ısdırap veriyor, derisi yüzülmüş bölge hemen iltihaplanıyordu.
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Toz müthişti. İnsanın elbiselerine giriyor, gözlerini burnunu, boğazını yakıyordu. Islak
teri deriye yapışıp kalıyordu.

Bit, başlı başına bir sorundu.38 Hiçbir şekilde önlenemiyordu. Bit ısırıkları rahatsız edici
bir şekilde iltihaplanıyordu. Sebze eksikliğinden kolların ve ellerin derisi beyazlaşıyor, vita-
minsizlikten hemen hemen her yara iltihaplanıyordu.39 Ağrılı ve ateşli çıbanlar erlere ayrıca
ızdırap veriyordu. Bu çıbanlar açıldığında binlerce sineğin hücumuna uğruyordu. Yarımadaya
gelen İngiliz ve Fransız askerlerinin yarısından fazlasında septik çıbanlar rapor edilmişti.40

Bomba infilakıyla gözlerin kör olması dışında, toz ve sineğin neden olduğu göz
enfeksiyonları da yaygındı. Özellikle nöbet dönüşleri son derece dikkatle ileri bakmak
zorunda olan nöbetçilerde enfeksiyonlu gözler müthiş ağrıyor, bazen yerinden fırlayacakmış
gibi oluyordu. Gündüz siperde beklerken gözlerin bir bezle sarılması tek tedavi yöntemi sayı-
lıyordu. Aşırı enfeksiyondan dolayı pek çok asker Gelibolu’dan tahliye edilmek zorunda kal-
mıştı.

Diş çürüğü yaygın bir şekilde şikâyet sebebi oluyordu. Her iki tarafta da hastalıktan sayıl-
madığından sıhhiye bölüklerinde diş hekimi bulunmuyordu. Genellikle ağrıyan dişler amatörce
ve adi kerpetenlerle çekiliyordu. Zaten çürük olan dişlerin ekserisinde kökleri kırılıp kalıyor,
bu da daha büyük komplikasyonlara sebep oluyordu. Arı burnunda bulunan 1. Avustralya tü-
meninden sadece Temmuz ayında 600 kişi diş yüzünden tahliye edilmişlerdi.

Sonbahar’a doğru yaz ayının kavurucu sıcakları yerini serinliğe bırakmıştı, geceleri
siperler oldukça serin oluyordu. Her iki ordu da kışın geleceğini düşünerek toprağın içine
doğru kazıp yeni derin dehlizler, sığınaklar hazırlayarak soğuktan korunmaya çalışıyorlardı.
Henüz kışlık giysiler gönderilmediğinden, erat battaniyelere sarılıp ısınmaya çalışıyordu

26 Ekim öğleden sonra başlayan şiddetli fırtına, bardaktan boşalırcasına bir yağmura
döndü. 24 saat süren bu yağmur eratın kemiklerine kadar işledi. Siperler göğüslerine kadar su
dolmuştu. Dehlizleri su bastığında buralarda kalanların çoğu boğularak öldü. Siperlere dolan
suları boşaltmak da yağmur altında mümkün olmadığından kendiliğinden saatlerce süren bir
ateşkes oldu. Her iki tarafın askerleri de siperlerden çıkıp kenara oturdular. Kimse kimseye
ateş etmiyordu.41

Bütün bu ıslaklığın üstüne birden kuzeyden soğuk bir rüzgâr esmeye başladı. Yağmur
devam ederken, yoğun bir doluya, sonra şiddetli bir kara çevirdi. Hint’li ve Avusturalya’lı
askerlerin büyük çoğunluğu ömürlerinde ilk kez kar gördüler.

Bu kar fırtınasını takip eden iki gün müthiş don oldu. Kireçtepe üzerinde bulunan Anzak
kıtaları fırtınanın acı kamçılarına karşı tamamen açıkta bulunuyorlardı. Alçakta bulunan eratı
tamamen sel basmıştı. Bu sel ile beraber boğulmuş Türklerin, hatta hayvanların cesetleri
İngiliz siperlerine gelmekteydi.

Anzaklar’da sda ığınaklar diz boyu çamurdu, hala kışlık elbise almamış askerler sırılsıklam
battaniyelerine sarılmak zorundaydı. Daha sonra gelen don, en şiddetli top ateşinden daha
beterdi. Islak battaniyeler donduğunda metal levhalar gibi oluyorlardı.
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Siperlerin içindeki çamurlar donmuştu. İlyasburnu’nda sabah ellerinde tüfekleriyle ayakta
donup ölmüş nöbetçiler görülüyordu. Yüzlerce er, yarı bellerine kadar gelen çamur içinde
beklerken dondular.42 Sıcak mevsimde sıhhati bozulan erat üzerinde soğuk çok fena tesir
yaptı. Donmalar o kadar çoğaldı ki 86. Tugay, harp harici çıktı. Bütün Suvla ovası sahile
giden hastalarla dolu. Yolda yıkılıp kalan donuyordu. Fırtınadan gemiler sahile yanaşamadığından
hastalar geri alınamıyordu.

Yalnız Suvla’da fırtınadan 5000’den fazla don olmuştu ve 2000 kişi boğularak veya
donarak ölmüştü. Suvla dışında Anzak’ta 3000, Sedülbahir’de 1000’e yakın donma ve
soğuktan hastalanma görüldü. Doğrudan fırtına ve tipiden 280 Anzak askeri öldü.43

Anzak askerleri soğuktan donma tesiriyle adeta düşünemez hale geliyor, soğuğun
şiddetinden uyuşmuş, sersemlemiş olarak siperlerden sürüklenerek aşağı iniyor, sahile doğru
ilerliyorlardı. Ne işitebiliyor ne konuşabiliyorlardı. Birçoğunun elleri ayakları donmuştu.
Çoğu kollarını, bacaklarını, kaybettiler. Bazısı da aklını yitirdi.

Türk askerleri arasında da soğuktan donan çoktu.44 Ama her şeye rağmen Anadolu’nun
cefakâr evlatları soğuğa düşmanlarından çok daha tahammüllüydüler.

Çanakkale savaşları sırasında büyük kahramanlıklar görüldü. Ama siperlerdeki hayat ve
cephe gerisi şartları çok daha farklıydı. Türkler vatanlarını savunuyorlardı. Her şeye tahammül
etmek zorundaydılar. Müttefik ordularının askerleri ise bir kısmı politikacıların isteği üzerine,
bir kısmı da gönüllü olarak macera olsun diye, spor olsun diye Gelibolu ya geldiler,
geldiklerine pişman oldular.

Hastalıklar her iki taraf için önemli insan kayıplarına sebep oldu. Bu da Çanakkale
savaşlarının bir başka yüzüdür.

Özellikle 1915 yılı Haziran ayı başından itibaren cepheye gönderilen askerler tecrübesiz
ve eğitimsizdi. Nisan ve Mayıs aylarında yapılan kanlı muharebelerde eğitimli ordu eridiği
için yerlerine çok acele yeni askerlerin getirilmesi gerekiyordu. Gelenler ya çok genç, ya da
çok yaşlı idiler. Yeni askerlere cephe gerisinde sürekli harp eğitimi yaptırılıyor, ayrıca bunlar
sürekli alarmlar ve gece eğitimlerinin yanı sıra yorgunluk ve uykusuzluğa alıştırılıyorlardı.
Bu eğitimler iki, üç ay sürdüğü gibi çok zorunlu durumlarda on beş günde de bitiriliyordu.

Askerler, kural olarak 15 günlük devreler halinde cephede tutuluyorlarsa da bu kurala pek
uyulmuyordu. Bazı birlikler kanlı muharebelerde mevcutlarının yarıdan fazlasını kaybettiğinde,
ya da çok ağır darbeler aldığında daha kısa zamanda cephe gerisine alınıyorlar, bazıları ise harp
şartlarına göre sürekli takviye edilerek daha uzun süre cephede kaldıktan sonra değiştiriyorlardı.

Belli bir süre cephede muharebe altında bulunan birlikler yıpranma durumuna göre cephe
gerisine alınır yerlerine yeni ve dinlendirilmiş birlikler getirilirdi. Cephede bu birliklerin en
büyük şikayetleri uykusuzluktu. İçlerinden pek çoğu uykunun ne olduğunu unutmuşlardı.45

İki gün, üç gün hiç uyumadan yapılan muharebeler herkesin sıhhatini bozuyordu. Subaylar
askerleri her fırsatta uyutmaya çalışıyorlarsa da kendileri çoğu kez günde bir saat bile uyuya-
mıyordu. Hiç durmadan kahve içerek beylerini zinde tutmaya çalışıyorlardı.46
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Çok uykusuzluk çekildiğinden birlikler geri alındığında, talim aralarında, dinlenme za-
manlarında bile hemen her fırsatta doya doya uyurlardı.47

Bu sırada geri alınan birliklerin mümkün olduğunca yıkanmaları temizlenmeleri sağlanır,
sahra etüvlerinde giysiler bitten temizlenirdi.48

Bir buçuk iki saat süren bir süngü muharebesinde en az 15-20 bin yaralı olurdu. Hafif
yaralı olanların yaraları hemen sarılır, muharebeye yeniden iştirak ettirilirdi.

Ağır yarılılar, şansları varsa iki taşıyıcı tarafından önce bölüklerin sargı yerlerine getirilirdi.
Burada tabur hekimleri yaşayabilecek olanları, sahra hastanelerine sevk ederdi. Yaşayamayacak
olduklarına inandıklarını dışarıda herhangi bir çalı dibine bıraktırırlardı. Bu ağır yaralılar eğer
başları dibinde gölge eden bir çalı parçası varsa sevinirlerdi. Çoğu kez Ağustos sıcağında düz
arazi üzerinde bekleyen yaralılar kangrenden veya yaralarına konup kurt atan milyarlarca
sineğin meydana getirdiği enfeksiyondan ölürlerdi. Bu durumda olanların yapabildikleri tek
şey, gelen geçen olursa onlardan yardım istemek ve dua etmekti. Dua en etkili ilaçlardan
birisi idi. Bilinen her şekilde dua edilirdi. Kurtulmak için, sevdiklerine kavuşmak için,
memlekete dönebilmek için, acıyı dindirmek için, sabredebilmek için dua edilirdi.

Cepheye cephane ve yiyecek taşıyan konvoylar, geri dönerlerken bu hastanelerden yol
üzerinde belli noktalara bırakılmış yaralıları alırlardı. Yaralılar içine ot yayılmış öküz
arabalarıyla taşınırlardı.

HASTAHANELER
Salgın hastalıklara karşı önlem olarak 25 Ağustos 1915’de Anafartalar gurubundaki Türk

askerlerine kolera ve tifo aşıları tatbik edildi.49 Türkler, aynı şekilde esir aldıkları Fransız,
İngiliz ve Rus askerlerine de aşı tatbik ettiler.

Öküz arabalarıyla Ağa deresi, Akbaş, Maydos’ta bulunan “Sevkiyat Hastaneleri”ne
getirilen yaralılar buradan gemilere bindirilerek İstanbul, Bandırma, Yalova, Lapseki gibi
iskelelere çıkarılır, buradan iyileşmeleri için hastanelere sevk edilirlerdi.

Üst rütbeli kumandanların, İstanbul’dan veya yurtdışından gelen ziyaretçilerin, hastaneleri
ziyaret etmesi başlı başına bir olay olurdu. Çünkü bu gelenler hediye paketleri, madalyalar
dağıtırlar, fotoğraflar çektirirlerdi. Hastanede subaylar katıldıkları muharebeleri anlatırlar ve
yorumlarlardı. Siyaset tartışılırdı.

Yaralılar dost ve arkadaşları tarafından ziyaret edilir, muharebe, birlikler sorulur, şehitler anılır,
kalanlara selamlar yollanırdı. İyi havalarda hastane bahçeleri bayram yeri gibi neşeli olurdu.50

Muharebeler başlar başlamaz bütün cephelerde beklenilmedik sayıda yaralıların olması
ve sayının her gün daha da artması, üstelik orduda zuhur eden salgın hastalıklar asker
hastanelerinin çoğalmasına, buna paralel olarak da gerekli sağlık hizmetlerinin verilebilmesi
için hekimlere ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç hemen bütün şehir ve kasabalardaki hekimleri askere
alarak karşılanmağa çalışıldı.
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Zaten Anadolu şehir ve kasabalarında sayıca çok yetersiz olan hekimlerin askere alınması
ile halk sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı. Devlet her fırsatı değerlendiren bir sağlık
politikasıyla gerekli çalışmaları yapmağa başladı.

1909’da iktidara gelen İttihat ve Terakki hükümeti çok kıt ve zor şartlara rağmen iyi bir
sağlık politikası ile halkın sağlık problemlerini yerinde önlemlerle çözmeğe çalışıyordu.

O yıllarda yetersiz hastane, yetersiz hekim ve yetersiz ilaç nedeniyle pek çok salgın
hastalık halkı kırıp geçirmektedir. Bunların başında; sıtma frengi, belsoğukluğu, tifo, tifüs,
kolera, dizanteri, çiçek, uyuz, kellik gibi hastalıklar yer almaktadır.

Seyyar Hekimlik
Seferberlik başlar başlamaz ülkenin her tarafından belli bir yaşta olan hekimlerin orduya

alınmalarının meydana getirdiği boşluğu bir ölçüde azaltmak için “seyyar doktorluk” ihdas
edilmiş, bu doktorlar, yanlarına yeteri kadar ilaç da alarak şehir, kasaba ve köyleri gezip,
sağlık taramaları yapmışlar, ve halka aydınlatıcı bilgiler vermişlerdi. “Bütün ahali nizamen
kendilerini muayene ettirmeğe mecburdur.”51

Hiçbir sağlık bilgisi olmayan ebeler, hekimlik, dişçilik, sünnetçilik yapan berberler, hatta
nalbantlar ölümlere sebep olmakta idiler. Halk “muska”, “tılsım”, “okutma”dan şifa umuyordu.
Hiç hekim görmeyen köyler vardı. Her tarafta ne olduğu bilinmeyen bir takım ilaçlar yapan
şarlatanlar, hayvan dışkısından yapılan tezeğin şerbetini ateşli hastalara şifa diye içirenlere
rastlanabiliyordu.

Hekimlik hizmetlerinin halka ulaştırılması için kurulan “seyyar doktor”lar teşkilatı ile
1914 yılı ilk aylarından itibaren halk taramalarına başlanmış, büyük bir özveri ile en uç
nahiye ve köylere kadar gidilerek tüm halkı muayene etmeğe, hastalara gerçek ilaçlarla şifa
dağıtmağa başlanmıştı.52

Karesi gazetesindeki konu ile ilgili haber:

Seyyar Doktorlar
Gezici doktorlardan Faik ve Nazif beyler merkez doktoru beyefendi tarafından

verilen harita mucibince; Kepsut, Balat, Bigadiç nahiyeleriyle Sındırgı kazası
merkez ve köylerini dolaşmak ve bütün ahaliyi meccanen muayene ve hastalıkları
badehu tedavi etmek üzere Perşembe günü yola çıkmışlar ve ilk evvel Kepsut
nahiyesi merkezine gitmişlerdir. Bu doktorlar tamam sekiz ay dolaşacaktır.

Binaenaleyh bu kadar zaman için kifayet eden ilaçlar da beraberlerinde
götürmüşlerdir. Bütün ahali nizamen kendilerini muayene ettirmeğe mecbur-
dur.53

Herhangi bir yerde bir hastalık meydana gelirse kaymakamlar ve nahiye müdürleri
tarafından resmen Vilayet Sıhhiye Müdürlüğü’ne bildiriliyor, ve hemen oraya tam yetkili
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uzman hekimler gönderilerek hastaları tedavi etmek ve hastalığı engellemek için gereği
yapılıyordu. Bazen o zamanın yerel toplum örgütleri olan Hilali Ahmer (Kızılay), Donanma
ve Müdafaayı Milliye Cemiyetleri halk inisiyatifi olarak işe el koyuyor, çalışmalar güçlü bir
şekilde destekleniyordu.

1914 yılına ait Karesi Gazetesi’nde, “Tifüs”54 ve “Tifo”55 salgınları hakkında bilgiler bu-
lunmaktadır. Tifüs salgını vilayetin farklı köşelerinde de görülmüştü ve çok kısa zamanda
salgın halini almıştı. Daha harbin ilk zamanlarında hem orduyu hem halkı kırmağa başlamıştı.
Hatta 3. Ordu kumandanı Hafız Hakkı Paşa bile bu hastalıktan ölmüştü.56
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Tifüs salgınının yayılması üzerine devlet bütün sağlık teşkilatını hemen seferber etmiş,
hastalıkla mücadeleye başlamıştı.57

Bu haberlerin sıklaşması üzerine sıhhiye müdürlüğünün yanı sıra zamanın sivil toplum ör-
gütlerinden Müdafaayı Milliye Cemiyeti Sıhhiye Heyeti de devreye girmiş, aynı gazetede
halkı uyarıcı, aydınlatıcı iki beyanname neşretmişti.58

Hekimler her hastalık görülen köye koşarak gitmiş, ilaç götürmüş, karantina uygulamış ve
hastalığı durdurmuştu.59

Çanakkale Cephesinde 25 Nisan 1915’de başlayan kara harekâtını takip eden haftalarda
Anadolu’nun pek çok yerine olduğu gibi Balıkesir’deki asker hastanelerine de pek çok yaralı
getirildi.60 Mesela kanlı muharebeler kesilmiş, harp biraz tavsamış ve etkisini iyice yitirmişse
de 15 Ekim 1915’de Balıkesir’e 199 ve Susurluk’a 101 yaralı asker getirildi. Savaş boyunca
gönderilen ve asker hastanelerinde tedavi edilen yüzlerce yaralı sadece mahalli imkânlarla
tedavi edilmiş, iyileştirilmişlerdi. Yiyecekten yatağa, yorgana, gömleğe, başlığa, sargı bezine
kadar halk dayanışmasıyla temin edilmişti.

Özellikle sekiz buçuk ay süren Çanakkale savaşları sırasında sayıları yüz binleri çok çok
aşan yaralıların tedavileri için hemen her türlü şey düşünülmüş, elverişli görülen her yer
yaralıların tedavileri için asker hastanesi olarak kullanılmış, bu hastanelerde görevli hekimler
çalışmalarının elverdiği ölçüde halkın da sağlık problemlerini çözmeğe çalışmışlardı.61

Harp yıllarında en büyük sıkıntılardan biri de ilaçtı. Memleketimizde ilaç üretecek bir
fabrika olmadığından ilaçlar Almanya ve Avusturya’dan ithal ediliyordu. “İdare-i hususiye-i
Liva’ca mübaya ve celb olunan sulfato komprimelerine ait senedat tasdik edildi.”62

“Sıtma” halk arasında pek yaygındı. Sıtma olmayan yok gibiydi. Hatta Atatürk’ün geçirdiği
hastalıklardan birisi de sıtma idi. Sıtma ilaçları büyük zorluklarla getirilir, dağıtılırdı. Günde
bir tane alınması gereken ilacı haftada yarım bile olsa bulabilen şanslı idi. Sıtmayı yayan
sivrisineği yok etmek için uygun ortamları olan bataklıkların da kurutulmasına çalışılmıştı.63

Çok büyük sayıda insan kaybettiğimiz 18 ay 14 gün süren Çanakkale savaşlarında yüz
binlerce genç asker yaralandı. Beklenilmeyecek kadar büyük olan yaralı sayısı sıhhiye
bölüklerinin kapasitesini aşınca hemen her cephede sahra hastaneleri kuruldu. Yaralıların ilk
tedavileri bu çadırlardan teşkil edilmiş olan sahra hastanelerinde yapılarak cephe gerisindeki
mecruhin (yaralılar) hastanelerine gönderildiler.

Yaralılar harp sahalarından sedye ve teskerelerle bu hastanelere taşınıyor, burada ilk
tedavileri yapıldıktan sonra Akbaş iskelesine sevk ediliyorlardı. Buralardan bazıları kara
yolundan arabalarla yakın çevredeki hastanelere, bazıları da Şirketi Hayriye’den temin edilen
ve hastane haline getirilmeye çalışılan vapurlarla diğer bölgelere gönderiliyordu.
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Günlük harp kayıtları çok ağırdı. Bir saatlik bir süngü hücumunda bile 10-15.000 yaralı
sargıları yapıldıktan sonra hastanelere gönderiliyor, sayının korkunç çokluğu bu sevkiyatı
zorlaştırıyor, dere yataklarında günlerce hastaneye götürülmeyi bekleyenler, açıkta tedavisiz
kalanlar oluyor, bu şekilde pek çok genç telef oluyordu.64

Sadece 25 Nisan-1 Temmuz 1915 arasında Akbaş ve Ağadere Hastaneleri aracılığı ile
çeşitli yerlere sevk edilenlerin sayıları şudur; Yaralı 56.394, hasta 2.35865

Gene Akbaş ve Ağadere Hastanelerinden Temmuz, Ağustos aylarında 30.463 yaralı,
13.701 hasta ve 2.594 hava değişimli subay ve er sevk edilmişlerdi66

Eylül, Ekim ve Kasım aylarında bu hastanelerden 12.416 yaralı, 15.735 hasta, 15.255
hava değişimi sevki yapılmıştı.67

Siperde yaralananlar, siper içlerinde sargı yuvalarına alınıyor, yara hafifse sarılıp geri
gönderiliyor, biraz ağırsa arkadaki tabur sargı yerlerine götürülüyorlardı. Burada gerekirse
ameliyat bile yapılabiliyordu.

Geriye sevk edilecek olanlar hafif yaralı toplama yerlerine, yarası ağır olanlar araba durak
yerlerine götürülüp bırakılıyordu. Cepheye erzak ve cephane taşıyan nakliye arabaları geriye
boş dönerken durak yerlerindeki yaralıları alarak seyyar sahra hastanelerine bırakıyorlardı.68

Kadınlar; Hilâl-i Ahmer, Donanma, Müdafaayı Milliye gibi büyük cemiyetlerin “kadınlar
şubeleri”nde toplandığı gibi kendilerine özel başka dernekler de kurdular. Bu örgütler; yardım
toplama, üretim, gönüllü hemşirelik gibi hizmetlerde bulunurlarken genç kızların da genç
erkekler gibi başka bir örgüt çatısı altında bir araya gelerek eğitilmeleri ve faaliyet göstermeleri
planlandı.

Hilâl-i Ahmer Kadınlar Şubesi:
1912 yılı başlarında Dr. Besim Ömer Paşa’nın teşebbüsüyle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti

Kadınlar Şubesi kuruldu.69 Önceleri üyeleri genellikle İttihat ve Terakki partisi ileri gelenlerinin
eşleri ve kızlarıydı. Kısa zamanda İstanbul dışındaki cemiyetler de “Kadın Şubeleri”ni
kurdular.70 Aynı yıl gene Besim Ömer Paşa vasıtasıyla bunlar için “hasta bakıcı kursu” açıldı
ve ilk 27 hastabakıcı mezun oldu. Burada eğitim gören “hemşireler” Çanakkale Savaşları
sırasında İstanbul’daki hastanelerde büyük hizmetler verdiler. Hastabakıcı kursları hep devam
etti.

Hanımların gönüllü olarak hastanelerde yaralılara hizmet etmeleri, Balkan Savaşı sırasında
başlamıştı. Bu hizmette, bir çok ünlü hekim olduğu gibi soylu yerli ve yabancılar da
bulunmaktaydı. Balkan Savaşı yaralı ve hastalarına Hilâl-i Ahmer desteği ile hizmet veren
Kadırga Hastanesi, Darülfünun Hastanesi, Vefa Hastanesi, Demir Kuyu Hastanesi, Muhacirîn
Hastanesi gibi hastanelerin yanı sıra, bir çok ünlü paşa da kendi konaklarını tamamen veya
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bir bölümünü Hilâl-i Ahmer hastanelerine tahsis etmiş, bu hastanelerin bütün giderleri ve
tanzimini Hilâl-i Ahmer üstlenmişti. Erzurum Valisi Reşat Paşa Parmak Kapı’daki konağını,
Hilâl-i Ahmer Başkanı Hüseyin Hilmi Paşa Üsküp Hilâl-i Ahmer Hastanesi için şehir
merkezindeki konağını, Prens Celalettin Bey, Kandilli’deki konağının bir bölümünü Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne hastane tesisi için vermişti.71

Seferberlikle birlikte, Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi faaliyetlerini arttırmış, hanımlar
arasındaki toplum içine çıkma çekingenliğinin giderilmesi ve teşvik edilmesi için, pek çok
“Padişah yakını Saraylı Hanım” etkinliklere katılarak, bu kuruluşun çalışmalarını yüreklen-
dirmişti.72

Savaş yıllarında bir başka güzel teşebbüs de devletin ileri gelenlerinin hanımlarının çeşitli
hastanelerde hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak “hemşirelik” hizmeti vermeleriydi.
Mesela; Sultan Abdülaziz dönemi paşalarından İsmail Hakkı Paşa’nın kızı, Yemen Valisi
İsmail Hakkı Paşa’nın eşi şairlerimizden Celal Sahir Erozan’ın annesi kadın şair ve
yazarlarımızdan Fehime Nüzhet Hanım Balkan Harbi ve I. Dünya Savaş boyunca Bakırköy’deki
hastanelerde hemşirelik yapıp, gönüllü olarak yaralı askerlere bakmıştı.73 Gene aynı şekilde
Evkaf Nazırı Hayri Efendi’nin Hanımı, gazeteci yazar Hüseyin Cahit Bey’in bir kolejde
okuyan on sekiz yaşındaki kızı Eymen de “vatan görevi” diye Hilâl-i Ahmer (Kızılay) emrine
girerek hastanelerde hemşirelik yapmışlardı.74 Yaralıların nakledildiği yol güzergâhları üzerinde
bulunan bütün kasabalar kendi imkânlarıyla hastaneler kuruyorlardı. Mesela; Mürefte’de
kadınlar bir hastane kurmuşlar, burada ilçedeki savcı, hakim, hekim, ve garnizon subaylarının
eşleri çalışmışlardı.75

Hanımların Hilâl-i Ahmer Hastanelerinde “hemşire” olarak gönüllü olmaları, “Hilâl-i
Ahmer Hanımlar merkezi’nin kurulmasıyla etkinleştirildi. Ve bizzat Sultan, Hilâl-i Ahmer
Hastanelerinde gönüllü olarak görev yapan Ağahamamı Mecruhîn Hastanesinde müdire ve
hastabakıcı olarak çalışan Rabia Hanım, kızı Bezm-i Hür Hanım, Altunîzade Necip Bey’in
kızı Nedime Hanım, Haydarpaşa Hastanesi Başhemşiresi Hatice Çâeker Hanım’a “Tunç Hi-
lâl-i Ahmer Madalyası” tevdi etti.

Hilâl-i Ahmer Hastanelerinde gönüllü hizmet etmek isteyen hanımlar önce ciddi bir
hemşirelik, hastabakıcılık eğitiminden geçiriliyordu.

Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi, mali kaynaklarını; bağışlar, piyango tertiplemeler, eşya
satışları, yapma kağıt çiçek satışları, müsamereler, takvim satışları, Hilâl-i Ahmer pulları ve
kartpostalları satışları gibi çalışmalarla elde ediyorlardı.

Donanma Cemiyeti Kadınlar Şubesi
Meşrutiyetiyle başlayan dönemde pek çok şey İttihat ve Terakki Partisi önderliğinde

yeniden ele alınmış, yapılan her çalışma, bütün mesai ve ideal devletin yükseltilmesi, Avrupa
medeniyet seviyesinin yakalanması, hatta geçilmesi için planlanmıştı. 4 Temmuz 1909’da bir
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71 Prof.Dr. Seçil Karal Akgün-E.Öğrt.Gör. Murat Uluğtekin – Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a s:106, 110,111
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73 Şefika Kurnaz-age s:12
74 İlhan Selçuk –Yüzbaşı Selahattin’in Romanı s:80
75 Emin Çöl-Çanakkale,Sina Savaşları s:55



gösteri için Sarayburnu’na çıkan donanmanın perişanlığı herkesi çok üzmüş, yeniden bir
donanma teşkil etme düşüncesiyle “Donanma Cemiyeti” kurulmuş, bu cemiyetin üyelerinin
eş ve çocukları da yardım toplama çalışmalarında gönüllü olarak hizmet etmişlerdi. Örgütlü
çalışmalar kısa zamanda gençler, hatta çocuklar arasında da yayılmış, izciler ve diğer gençler
“Donanma Cemiyeti” çalışmalarında aktif olarak yer almıştı.

Müdafaa-yı Millîye Cemiyeti Kadınlar Şubesi:
Balkan Savaşı’nın en kanlı günlerinde Petersburg’da üniversitede okuyan dört Türk kızı

bin bir macerayla İstanbul’a gelerek beş ay boyunca Kadırga Hastanesinde hemşirelik yapmış,
cemiyetin kuruluşundan iki gün sonra Cemiyet’in “Tenvir-i Efkâr Heyeti” (irşat) toplantıdayken
gelerek bir kadınlar kolunun kurulması için başvurmuşlar ve istekleri kabul edilerek “Hanımlar
Heyeti”ni faaliyete geçirmişlerdi.

8 Şubat 1913’deki toplantıya iki, üç bin kadın katılmıştı. Bu cemiyetin hanımları;
konferanslar, bildiriler, müsamereler, piyangolarla çok aktif çalışmalar yapmışlardı.76

Cemiyet; Mütarekeden sonra Damat Ferit Paşa tarafından “İttihatçı yuvası”dır denilerek
kapatılmıştı.

Ergin Derneği:77

Genç kızları çatısı altında toplamayı, eğitmeyi ve askeri amaçlara uygun üretim yapmaya
yönlendirmeyi amaçlayan bir dernekti. 1916 yılı içinde dernekleşen genç kızların 1917’de
sadece birkaç büyük şehirde örgütlenmişlerdi. Mesela; Hilal-i Ahmer’in Galatasaray
Sultanisi’nde açtığı ilk sergide “Bursa Ergin Derneği”nin çalışmaları da sergilenmişti.

Ve Diğerleri:
Ülke çapında faaliyet gösteren bu cemiyetlerden başka İstanbul’da entelektüel hanımlar

muhitinde kurulmuş olan, genç hanımların da gönüllü olarak görev aldığı derneklerden “İs-
tihlak-ı Millî Kadınlar Cemiyeti” Çanakkale Savaşları sırasında yaralılar için hastane
açmışlardı. “Islahat-ı Nesli Feres Cemiyeti78; müsamereler, piyangolar düzenleyerek Donanma
Cemiyeti’nin yanında yer almışlardı.

1916’da Enver Paşa’nın önerisiyle “Kadınları Çalıştırma Cemiyeti” kurulmuş, harplerde
yitirilen erkek nüfusun boşluğunun hanımlar tarafından doldurulması hedeflenmişti. “İmalat-
ı Harbiye Fabrikasında” bile çok miktarda kadın işçi çalıştırılıyordu.

Türk Hanımlar Biçki Yurdu, Bikes Asker Ailelerine Yardım Cemiyeti, Türk Yurdu, Türk
Ocağı gibi dernek çatısı altında genç ve yaşlı pek çok hanım görev almışlardı.

Seferberlik Yıllarında Tıp Eğitimi
Savaş meydanına yakınlığı ve beklenmedik çoklukta yaralılara hizmet verebilmek için

İstanbul Tıp Fakültesi talebeleri cephe ve gerisindeki hastanelerde görevlendirilmişlerdi.
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Bunun yanı sıra gittikçe artan hekim ihtiyacı sebebiyle Şam’da ve daha sonra Beyrut’ta da tıp
eğitimi verebilecek bir Tıp Fakültesi açılmasına karar verildi. O yıllarda o çevrede idadi-
lisede okumak pek yaygın olmadığından ve tahsil görecek lise bitirmiş kişi bulmak oldukça
zor oluyordu. Devlet Şam’da okuyacak talebe bulmak için bütün vilayet merkezlerine
neşredilen mahalli gazetelere ilanlar vererek tabib ve eczacı yetiştirmek için gençler aradığını
bildirmişti.79

Seferberlikle, kasaba ve şehirlerdeki pek çok doktor orduya alınmış, halkın sağlık ihtiyacını
sağlayacak hekim sayısı çok azalmıştı. Kasabaların pek çoğunda doktur bulunmuyordu. Bu
durumda devlet ihdas ettiği “gezici hekimlik”le sağlık hizmetleri görmek istemekteyse de
salgın hastalıklar karşısında bu bir türlü yeterli olamıyordu.

Tıp tahsilinin uzun sürmesi, harp yıllarında öğrenci bulup yetiştirmedeki sıkıntılar devleti
bir başka pratik uygulamaya götürdü. Bugün bizim ara eleman yetişmesi için açtığımız
meslek yüksek okulları gibi iki yıllık Tabib Muavinliği Mektebi açıldı.80

Bir yıl teorik dersler, bir yıl klinik çalışmalarından sonra Anadolu’ya bir hekimin yanına
gönderilen mezunlar, bir yıl sonra “tabip muavini” olarak tayin edilecekler, beş yıl çalıştıktan
sonra tıp fakültesinin sınavsız olarak üçüncü sınıfından devam edecekler ve klinik çalışmaları
yapmış sayılacaklardı. Bu okulu bitirenlerin ekserisi Kafkas Cephesi, Irak ve Suriye Cephelerine
gönderildiler. Burada, tifüs ve kötü harp şartları içinde veremden kırıldılar.

Sağlık Çalışmaları
İttihad ve Terakki Fırkası ilk olarak askeri tıbbiyeliler tarafından kurulmuştu. Bu yüzden

parti iktidara gelince tıbbi alanda mühim çalışmalar yapıldı.
Çoğu Tıp Fakültesi bünyesinde önceden de var olan sağlık ile ilgili kurum, laboratuar ve

enstitüler canlandırıldı. Bazıları da yeni kuruldu. Bunlardan bazıları: Bakteriyolojihane-i
Osmanî, Osmanlı Aşı Enstitüsü, Sıtmahane, Kuduzla Savaş Enstitüsü, İstanbul Şehir
Desinfeksiyon Enstitüsü, Tophane Desinfeksiyon Enstitüsü, Zührevi Hastalıklar Hastanesi
gibi kurumlara ciddi yatırımlar yapıldı.81 Bunların çoğunda Alman bilim adamları görev
yapıyor, Türk görevlileri yetiştiriyorlardı.

Ayrıca İstanbul’da vuku bulabilecek salgın hastalıkların önlenmesi açısından desinfeksiyon
için eski ve yeni atık su (lağım) kanallarının planlanması yapıldı ve “Şehremaneti” tarafından
hemen uygulamaya konuldu.

Gerek bir türlü önü alınamayan salgın hastalıklar, gerek sefalet ve cehalete dayalı
hastalıklar Anadolu halkını yiyip bitiriyor, insan kaynaklarını tüketiyordu.

Çağdaşlığı (muasırlığı) yakalamanın en önemli hareketlerinden birsi de şüphesiz sağlık
yatırımlarıydı. Anadolu’nun Ayvalık, Bandırma, Edremit gibi büyükçe kasabalarında yeni
hastaneler kurulmağa, yaptırılmağa başlandı.82 Gönen, Balya, Sındırgı, Burhaniye gibi biraz
daha küçük kasabalara da dispanserler açılması için çalışılmağa başlandı.83
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79 Karesi – 1 Haziran 1331 numara:8–60
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Hatta Erdek’te yeni bir hastane ile birlikte bir de nekahathane yapılıyordu.84 Bu hastane ve
dinlenme yerlerinin savaş sırasında arttığını görüyoruz.

Hem halka hem orduya büyük kayıplar verdiren salgın hastalıklarla mücadele etmek için
merkezlerde, ordunun geçtiği ve konakladığı yol güzergâhlarında ve salgın hastalıkların vuku
bulduğu yerlerde “seyyar karantina istasyonları” kurduruluyordu.85 Ayrıca yaralıların tedavi
gördüğü hastanelerde “tefridhane”ler kurulmuş, “tenhir ve etüv makineleri” getirilmişti.86

Bunlardan başka cephede askerler için “sahra etüvleri” bulunuyordu, bunlarda cephe gerisine
dinlenmeye alınan banyo yapan askerin giysilerini bitten temizliyordu.87

Akıl Hastalıkları
Harp yıllarında erkeklerin askere alınmasıyla gittikçe büyüyen çaresizlik, açlık, hastalık,

parasızlık, kimsesizlik, ırza tasallut88, oğul veya eşi kaybetme gibi sebeplerle, özellikle
kadınlar arasında akıl hastalıkları son derece artmıştı. Karesi Sancağı 1331(1915) senesi
Meclis-i Umumi Müzakeratı sırasında Balıkesir’de bir de “Bimarhane” (akıl hastanesi)
açılması teklifi tam o zamanda Çanakkale Cephesinden çok sayıda yaralının gelivermesi
üzerine red edilmişti.89
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arasında akıl almaz sayıda “asker ailesine tasallut”tan ceza görülmektedir. Dağın başında, babası, kardeşi, kocası
Çanakkale’ye giden, tek başına oturan kadınlara, on beş, yirmi kişi ile gelen asker kaçaklarının hepsini birden
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edilen “Rum Kız
İptidai Mektebi”.



Gençliğe Sağlık (Hıfzısıhha) Eğitimi
1909 Meşrutiyet hareketi ile başlayan toplumsal reformlar döneminde Sultan Abdülhamit’in

baskıcı rejiminde kendini gösteremeyen gençlerin Avrupa’daki örneklerine uygun olarak ör-
gütlenmesi ve eğitilmesi gereğini ortaya çıkardı. Darülfünun, askeri okullar ve İstanbul’daki
birkaç okul dışında kalan gençler adeta yok sayılıyorlardı.

O zamana kadar gençler sadece “Asker Ocağı” çatısı altında bir araya gelebiliyordu.
Burada uzun süren, ne zaman sona ereceği pek kesin olmayan askeri hizmet hayatı dışında, az
da olsa gençlere sosyal eğitimler de veriliyordu. Gençlerin askerlik hizmetleri bitince ordu ile
ilişkileri sadece harp zamanlarında “ihtiyat” olarak yeniden silah altına alınınca sürdürülüyordu.
Osmanlı Devleti’nde başkaca bir gençlik örgütlenmesi yoktu. Buna izin de verilmiyordu.

İttihat ve Terakki Partisi iktidara geldikten sonra ilk zamanlardaki siyasi çalkantılar geçer
geçmez; genç nesli güçlü bir şekilde geleceğe hazırlama, gençlerin hepsini çağdaş bir eğitime
tabi tutma, yaklaşmakta olduğu hissedilen büyük bir savaşa gençleri hazırlama hem de
partiye eğitilmiş, genç, idealist bir taban oluşturma düşüncesi Enver Paşa tarafından ortaya
atıldı ve onun etkisi ve teşvikiyle gerçekleştirilmeğe başlandı.

Salgın Hastalıklar ve Aşı Faaliyetleri
Belediyeler o yıllarda da hizmetlerinin en mühim kısmının “sağlık” olduğunun farkındadır.

Aşı hizmeti gören belediye hekimleri ve sağlık memurları dışında belediye olmayan yerler
için “gezici aşı memurluğu” tesis edildiği görülmektedir

İnce hastalık denilen verem, sıtma, frengi, bel soğukluğu, çiçek, kellik ve uyuzluk
Anadolu’da “milli hastalık” diyebileceğimiz olağan hastalıklardı. Ama “tifo, tifüs, kolera”
gibi hastalık salgınları orduları bile tüketmekteydi. Zaman zaman zuhur eden bu hastalıklar
bazen önü alınamayarak büyük kayıplara sebep oluyor, bazen de bilimin ve tıbbın gerektirdiği
yerinde alınan tedbirlerle kısa sürede önlenebiliyordu.

1914 Haziranında Balıkesir ve köylerinde ortaya çıkan “tifüs”90 salgını ve 1917’de
Bandırma’da ortaya çıkan “kolera”91 salgını doktorların hemen olay yerlerine gönderilmeleri
ve karantina uygulamaları ile fazla büyümeden engellenebilmişti.

Hastalıkların tıbbî tedbirlerle önlenmesi kadar halkın aydınlatılması ve eğitilmesi de son
derece mühimdi. O tarihlerde “vilayet gazeteleri” mahiyetinde olan il gazeteleri bütün köylere
gönderiliyor, imamlar vasıtasıyla toplanan köylüye okunuyor, onların dünya ve devletin
ahvali hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyordu. Bu gazetelerin mutlaka okunan bir kısmı da
tıbbi bahisler olmaktaydı.92 Aynı şekilde “Sıtma Merkez Tabipliği” de hazırladığı bir “risale”
(broşür)93 ile sıtma konusunda halkı bilgilendiriyordu.

Salgın hastalıklara karşı en önemli ve emin yol o hastalığa yakalanmamak için aşı
olmaktı. 1914’den itibaren devlet, önce askerleri sonra da halkı aşılamağa başladı. Sadece
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Balıkesir’de aşılama faaliyeti şöyleydi: Vilayet dahilinde yapılan aşılama çalışmaları kapsamını
giderek arttırmış, Çanakkale savaşları öncesinde, harp mahalli olacağı anlaşılan Gelibolu ve
Çanakkale’deki Türk, Rum, Ermeni ve Musevi ahalinin büyük bir kısmı Balıkesir’e
göçürülmüştü. Göçürülen bu aileler harbin sonuna kadar burada kalmışlar, Balıkesir’de
bulunan medrese, mektep ve camilerde barınmışlardı.

Bu muhacirler, o tarihlerde Müdafaayı Millîye Cemiyeti tarafından teşvik olsun diye
isimleri gazetelerde de ilan edilen pek çok Balıkesirli hayırseverlerin yardımlarıyla beslendiler.
Balıkesir’de günde üç bin kişiye94, Edremit’te günde bin kişiye yemek dağıtılıyordu Aşılama
faaliyetleri sadece halka ve mahkumlara95 değil, gelen Rum muhacirlere96 ve Çanakkale’de
esir alınıp Balıkesir’deki esir kampına getirilen İngiliz ve Fransız esirlerle, Karadeniz’de esir
alınan Rus bahriyelilere de tatbik edilmişti. Askere gelen bütün Türkler aşılandığı için
Çanakkale savaşları sırasında Türk ordusunda büyük çapta salgın hastalık görülmemişti. Ama
İngiliz ve Fransız askerlere yapılan aşı etkisiz olduğundan, salgın “dizanteri, para-tifo,
sıtma”dan kırılmışlar, %90’ı burada hasta olmuştu.97

Salgın hastalıklara karşı en mühim tedbir tabi ki “aşı” tatbiki idi. Bu aşılar İstanbul’da
üretiliyor, Memalik-i Âlî Osman’ın her tarafına gönderiliyordu. Ordudaki bütün askerlere aşı
tatbik edildiği gibi98 halka da büyük bir kampanya ile aşı yapıldı. Sadece Balıkesir’de 1914
yılının son üç ayında 29.334 kişiye99, 1915 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarında 8799 kişiye100 tifo
ve kolera aşısı yapıldı. Bununla da yetinilmedi; hapishanedeki mahkûmlara101, hattâ çeşitli
cephelerde esir edilip Balıkesir Usera Kampında kalmakta olan esirlere bile aşı tatbik edildi.

Bu kadar çok aşı üretebilen “Osmanlı Aşı Enstitüsü”nün isimsiz kahramanlarına hayranlık
ve minnettarlık duymamak elde değil. Aşı memurları da çok özverili çalışmaktaydı.102

“Sıtma”, yüzyıllar boyu Anadolu halklarının temel hastalığı idi. Aşısı yoktu ve sivri
sinekten bulaştığı bilinmekteydi. Bunun için farklı tedbirler düşünüldü ve çevredeki bataklıkların
kurutulması gündeme geldi.103 Bataklıkların kurutulması işlerinde “amele taburları” ve “işe
yarar mahkumlar” kullanıldılar.104

Bütün bunları yanı sıra sıtmaya yakalanmış olanlar için de yurtdışından “sulfato kopirmeleri”
getirtilip hastalara dağıtılıyordu.105

Sıhhıye Dairesi’nin bütün bu sıkıntılar içinde uğraştığı bir başka konu da “çevre kirliliği”
idi. Ülkede pek fabrika yoktu. Ama Balya madenleri o zamanki şartlarda çevreye önemli
ölçüde duman ve zehirli atık veriyordu. Burada, meselâ; Balya Mancınık köyünden çıkarılan
kömürden elde edilen elektrikle, askeri açıdan çok gerekli bir maden olan kurşun işleniyordu.
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Çıkan zehirli dumanlar sadece insanlara ve hayvanlara değil, orman ve ekili araziye de zarar
veriyordu. Bunun dikkate alınması için Balıkesir Valiliği tarafından Ticaret ve Ziraat Nezaretine
yazılar yazılmış, tedbir alınması istenmişti.106

Ülkenin dört bir yanını saran harbin kaçınılmaz sonuçlarından biri de birden bire her tarafı
dolduran gencecik sakat insanlardı. Bunlardan bir uzvunu kaybedenler biraz şanslı idi.
Aralarında iki elini, iki ayağını ve üstelik gözlerini kaybedenler bile vardı. Yardımsız hiçbir
şekilde hayatlarını devam ettiremeyecek olan bu insanların bakılmağa ihtiyaçları vardı.
Devlet onları da düşünerek bu gibi sakatların bakımlarının sağlanabileceği “Numune Köyleri”
kurmak istedi.107 Her ne kadar, sürmekte olan harp şartları altında bu teşebbüs gerçekleşemediyse
de, böyle bir kurumun düşünülmüş olması önemlidir.

Yaralıların birden akıl almaz sayılara ulaşması, mevcut sağlık malzemelerini daha
başlangıçta bitirmişti. Korkunç savaş şartları ve ağır yaralanmalar memleketin her yerini yüz
binlerce malul (sakat) insanla doldurmuştu. Bütün bunların tedavisi için gereken malzeme
Türkiye’de imal edilmediğinden bunları birlikte olduğumuz dost ülkelerden temin etme
yoluna gidilmiştir.

Bütün bu malzemelerin uluslararası kurallar dahilinde sağlanması bu savaşta en az ordu
kadar ağır görevler üstlenen Hilâl-i Ahmer (Kızılay) cemiyetine düşmüştü.
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Yardım almak veya tedavisi ve rehabilitasyon malzemesi temini için Almanya ve
Avusturya’ya giden ve görüşmelerde bulunan Hilâl-i Ahmer yetkilileri buralarda özel kurum,
kuruluş, şirket ve fabrikalarla karşılaştılar. Artan yoğun talep üzerine pek çok müşteri
temsilcisi İstanbul’a gelip mallarını ferdi olarak müşteri aramaya başlayınca bir sergi açılıp
bunların hepsini bir kerede toplayıp sergileme fikri oluştu.

Hilâl-i Ahmer genel kurulunda cemiyet 2. Başkanı Dr. Besim Ömer Paşa’nın İstanbul’da
bir sergi açma teklifi karar altına alınıp, Maarif Nazırı Şükrü Bey’in izniyle Galata Saray
Lisesi’nin bir kanadının bu işe ayrılması ve düzenlenmesi sağlandı.

Hilâl-i Ahmer’in kardeş cemiyeti olan, dost ve tarafsız ülkelerin kızıl haç cemiyetlerinin
de katılması için büyükelçiler vasıtasıyla temasa geçildi. Bu sergide askeri hijyen eşyaları ve
ilaçların sergilenmesi istendi. Ayrıca Hilâl-i Ahmer kadınlar kolu, Dar’ül Sanayisi, Hilâl-i
Ahmer Kadınlar Bursa Dar’ül Sanayisi, Bikes Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti,
Fukara Perver Cemiyeti ve Ergin Derneği108 ürünlerinden tanıtılması istenildi. Bu sergi
çerçevesinde Hilâl-i Ahmer’in sadece harp zamanında değil, aynı şekilde sulh zamanında da
önemli hizmetler yapabileceği vurgulanıyordu.

Osmanlı - Alman İttifakı görüşmeleri Temmuz 1914’de iyice hızlandı. 2 Ağustosta
imzalandı.109 Bu anlaşmanın en mühim amillerinde birisi de 2 Ağustos günü son taksiti
ödendikten yarım saat sonra İngiliz Bahriye Nezareti’nin, orada yaptırılan bedellerinin halkın
katkılarıyla sağlandığı “Sultan Osman” ve “Reşadiye” dretnotlarını el koymuş olmasıydı.110

İttifak Anlaşmasıyla birlikte Alman yardımları da gelmeğe başladı. Bu yardımlar
İstanbul’daki “Alman Askeri Yardım Heyeti’nin tespitleri doğrultusunda yapılıyordu. Bütün
teknik ve askeri malzeme yardımlarıyla birlikte, satın alınan pek çok gerekli malzemeyi
kullanacak teknik personeller de geliyordu. Kısa zaman içinde ordunun ve ülkenin her
tarafında, bütün kademelerde, rahatsız edecek biçimde, Almanlar söz ve yetki sahibi oldular.

Gerçi İstanbul’da 1846’de kurulan bir Alman Hastanesi varsa da, harp ilerledikçe, gerek
yaralı ve hasta Alman ve Avusturyalılar için, gerekse cephelerde, İstanbul’da ve cephelere
yakın yerlerde bulunan veya yeni kurulan hastaneler için Alman ve Avusturya Kızılhaç
Cemiyeti (Salib-i Ahmer) vasıtasıyla ittifak çerçevesinde çok sayıda hekim, hastabakıcı ve
hemşire gönderdiler. Yaralı sayısının beklenilmedik şekilde hızla artması üzerine, ittifak çer-
çevesinde gelen Alman ve Avusturyalı tıp personeli öncelikle kendi hastanelerini açtılar. Bir
çoğu da Türk Ordusu saflarında çarpışan Alman ve Avusturyalılar’ın bulundukları cephelere
yakın mahallerde büyük özveriyle çalıştılar.

Müttefik olduğumuz Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan gibi ülkelerde imal
edilen tıbbi cihazların tanıtımı ve pazarlanması açısından son derece önemli bir sergi ilk defa
“Hilal-i Ahmer Sergisi” adıyla “19 Kanunsani 1916 - 30 Nisan 1917” tarihleri arasında
Galatasaray Mekteb-i Sultanisinde açılmıştı.111

Müttefiklerarası bir fuar gibi hazırlanan bu sergiden sonra devlet tarafından Almanya ve
Avusturya’ya ısmarlanan tıbbi cihazlar, harp sebebiyle yurt dışına satamadığımız Adana
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pamuğunu Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından takas edilerek temin edilmişti. Özellikle bulaşıcı
hastalıkların önlenmesi için gerekli cihazlar sanıldığı gibi hediye edilmemiş, takas yoluyla,
pamuk bedeli karşılığı alınmıştı.112

Harb-i Umumi’de Alman ve Avusturyalı hekim ve tıp personeli sadece cephelerde ve
kendi hastanelerinde görev yapmadılar, ham İstanbul’da, hem de taşrada bir çok hastane ve
misyonlarda yaralıları tedavi ettikleri kadar, salgın hastalıklarla da mücadeleye çalıştılar.

Türkiye’deki Esir Kampları’nın Durumu
Birinci Dünya savaşı boyunca pek çok cephede 200.000 den fazla esir verdik. Esirlerimiz

hakkında bu güne kadar en önemli araştırmayı Sayın Cemalettin Taşkıran yapmış ve “I.
Dünya Savaşında Türk Esirleri-Ana Ben Ölmedim”i yayınlamıştır. Biz burada o muhteşem
çalışmaya elimizde bulunan bazı belgelerle biraz katkıda bulunmak istedik.

I. Dünya Savaşı’nda gerek Gelibolu Cephesi’nde yapılan savaşlarda, gerek diğer cephelerde
biz de esirler aldık. Bu esirleri harbin sonuna kadar Anadolu’da çeşitli esir kamplarında
tuttuk. Esir olarak getirilen asker veya siviller öncelikle tifo, tifüs, kolera gibi hastalıklara
karşı aşılanıyorlardı. Bu nedenle Türkiye’de bulunan esir kamplarında salgın hastalık
görülmedi. Esirler kamplarda tamamen serbest dolaşabiliyorlardı. Yemekler oldukça iyi idi.
Kış gelince mevsime göre kalın giysiler verilmişti. Muharebe esnasında şapkalarını düşüren
esirlere yeni ve uygun şapkalar temin etmek mümkün olmadığından. Hepsine fes verilmiş ba-
zılarına Türk asker kaputları dağıtılmıştı.

Harp uzayınca tarımda çalışan genç rençperlerin askerde olması dolayısıyla depolardaki
tahıl hızla azalmış, takviye edilememişti. Bu yiyecek sıkıntısı bütün orduyu etkilediği gibi
halkı da etkilemişti. Haliyle esir kampları da etkilendi. Yemeklerin azlığından şikâyetler
çoğaldı. Türkiye’de harp esiri olarak bulunmuş olan İngiliz, Fransız ve Rus esirlerin esir
kamplarında çektikleri sefaletten şikâyet etmeleri bu yüzdendir.

Harp içinde Almanlar doğu cephesinde çok büyük sayıda Rus esir almış, bunların
bakımları harp şartları içinde zaten sıkıntıda olan Almanları zor duruma sokmuştu. Bu Rus
esirlerden Türk asıllı ve Müslüman olanların büyük bir kısmı ve Bazı Rus ve Romenler, biraz
da Teşkilat-ı Mahsusa’nın esir kamplarında yaptıkları propagandanın etkisiyle işçi olarak
çeşitli dallarda çalışmak üzere istekli olanlar Türkiye’ye getirilmiş, askere alınanların
doğurduğu iş gücü açığı kapatılmak istenmişti. Böylece Almanya’nın esir yükü bir ölçüde 
azaltılmış, Türkiye’de de tarım ve diğer sektörlerde iş gücü açığı kapatılmağa çalışılmıştı.

Mesela; Bursa’da esirler tarımda çalışıyor, şehir içinde muhafızsız dolaşabiliyor, hatta
bazen çoğu kere sarhoşlukla suç işledikleri bile oluyordu.113

Bazı yerlerde esirler yol inşaatlarında da çalıştırılıyordu. Mesela Kütahya-Tavşanlı yolunun
yapımı için Romen esirler isdihtam edilmişti.114

Bu esirlerin iaşeleri orduya aitti ve ayrıca çalışmaları karşılığı günlük ücret de alıyorlardı.
Hatta; bir şekilde ücretlerini alamayan esirlerin ücreti devlet eliyle alınıp esirlere veriliyordu.115
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Türkiye’de esirlerin bir kısmı tarım sektöründeki eleman açığını kapatmak için bazı çiftliklerde
çalışmıştı. Bunlar çiftlik sahiplerinin gözetim ve sorumluluğunda bulunuyorlardı. Bu konuda
Başbakanlık Devlet Arşivlerinde bulunan bazı belgeler biraz ipucu veriyor116

Harp yıllarında Türkler’in bile vesikasız ve izinnamesiz bir yerden bir yere gitmeleri
mümkün değilken esirlerin vesikasız dolaşmaları ilginçtir. İzinsiz dolaşanlar mutlaka sorguya
çekilirler, böylece casusluk ve kışkırtıcılığın bir ölçüde önüne geçilebilindi. Bu konudaki
başka belgelerde bazı firarları görüyoruz;

“Gönen’deki Tahran Çiftliğinden firar eden dört Hindli esirin yakalanma-
sı.”117

“Toros ve Amanos tünellerinde çalıştırılmak üzere gönderilecek İtalya ve
Karadağ tebalı ameleye diğerleri gibi yövmiye verileceği, aynı yerde çalışan
İngiliz ve Rus esirlerin mesailerine göre ücret ödenmesi.”118

“Bursa’da mekteplerin bayram mahallinin temizliğinde çalışırken firar
eden Rus esirlerden Tatar Gafur oğlu Zinetullah ve Semiullah oğlu Habibullah’ın
yakalanması için gerekli tedbirin alınması.”119

“Karamürsel Saraycık Çiftliğinden firar eden dört Rus esirden üçü İzmit’te
yakalanmıştır. Bunlar Samatya Esir Garnizonu’na sevk edilmiştir.”120

Osmanlı Devleti daha harbe girmeden, hattâ daha taraf bile olmadan İngiltere önce İngiliz
tersanelerinde Osmanlı donanması için yapılmakta olan savaş gemilerine el koymuş, harbin
ilanıyla birlikte İngiliz ve Fransız limanlarında bulunan Osmanlı bandıralı gemilere el konarak
mürettebatları harp esiri olarak tutuklandı. Bununla da kalınmadı, çeşitli sebeplerle İngiltere
ve Fransa’da bulunan Osmanlı uyruklular da harp esiri olarak tutuklanarak kamplarda enterne
edildiler.

Buna mukabil olarak Osmanlı devleti de kendi topraklarında bulunan İngiliz ve Fransız
uyruklu olanları tutuklayıp harp esiri olarak çeşitli yerlerde harbin sonuna kadar tuttu. Sivil
harp esirlerine harbin devamı içinde çeşitli cephelerde esir edilen İngiliz, Fransız ve Rus as-
kerleriyle, Karadeniz’de ele geçirilen Rus kaptan ve denizcileri de katıldılar.

Sivil esirler aile ve çocuklarıyla birlikte oldukları için onlara bulundukları yerlerde otel121

ve büyük konforlu binalar hazırlanıyordu. Sivil esirler oldukça varlıklı olduklarından rahatlıkla
çok iyi yerler de kiralıyabiliyorlardı. Bu sivil esirler bir kamp hayatı yaşamıyor, sadece
ikamete mecbur tutuluyorlardı.122
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Asker esirler için de esir kampları olarak etrafı tel örgülü bir yer yoktu. Bunlara da
çevrede kalınabilecek en konforlu binalar tahsis ediliyordu.123

İngiltere, Fransa, Rusya Büyük Elçilikleri ve konsoloslukları kapatıldığı ve diplomatik
personeli ayrıldığı için kordiplomatik kurallar gereği bu ülkelerin uyruklularının işlerine
Felemenk (Hollanda) Elçiliği ve temsilcilikleri bakıyordu.

Harbiye Nezareti’nde esirlerin işleriyle ilgilenmek için harbin sonuna doğru biraz gecikmiş
de olsa bir “Üsera Muamelat Şubesi” kuruldu.124 Bu şube gerek yurt içindeki sivil ve asker
esirlerin işleriyle ilgilendiği gibi yurt dışında bulunan esir kamplarında bulunan sivil ve asker
Türk esirleri ile Kızıl Haç teşkilatı vasıtasıyla ilgileniyordu. Bu teşkilat, dünyadaki bütün esir
kamplarında esirlerin durumunu kontrol edip yetkili mercilere baskı yaptığı gibi esirler için
para, ilaç, giyecek ve yiyecek yardımları sağlıyor, ayrıca aileleri ile haberleşmelerini para ve
paket nakliyatını düzenliyordu.

Kalıcı Engellilere Hizmet Çalışmaları
Ülkenin dört bir yanını saran harbin kaçınılmaz sonuçlarından biri de birden bire her tarafı

dolduran gencecik sakat insanlardı. Bunlardan bir uzvunu kaybedenler biraz şanslı idi.
Aralarında iki elini, iki ayağını ve üstelik gözlerini kaybedenler bile vardı. Yardımsız hiçbir
şekilde hayatlarını devam ettiremeyecek olan bu insanların bakılmağa ihtiyaçları vardı.
Devlet onları da düşünerek bu gibi sakatların bakımlarının sağlanabileceği “Numune Köyleri”
kurmağa karar verdi.

İlk “Numune Köyü”nün Adapazarı’nda kurulması ve giderek yurdun diğer köşelerine de
yayılması kararlaştırılmışsa da, harbin beklenildiğinden fazla uzaması, harp şartları sebebiyle,
seferber edilen iki buçuk milyon üretici nüfusun askerde olması, üstelik bunların silah altına
alındıkları andan itibaren, sürekli tüketici durumunda bulunmasıyla, mevcut devlet kaynaklarının
hızla harcanması ve devletin hızla fakirleşmesi sebepleriyle, bu güzel düşünce fiiliyata geçi-
rilememişti.

I. Dünya Savaşı’nda her ne kadar, harbin uzamasıyla birlikte, harp şartlarının zorluğuyla,
asker ve halka yapılan sağlık hizmetleri kötüleştiyse de, Çanakkale Savaşları sırasında, büyük
gayretlerle, gönüllü çalışmalarla yaralılara ve halka elden gelenin en iyisi olan bir sağlık
hizmeti götürülmeğe çalışıldı. Sağlık hizmetleri, sadece cephede yaralı askerlere değil,
hastanelerde tedavi görenlere, sivil hastalara ve esir asker ve siviller de bütün zor harp
şartlarına rağmen elden gelindiğince verilmeğe çalışıldı.

Harbin sonlarına doğru, her iki tarafın ordularının iaşe sorunu hat safhada idi. Tahıl
ambarı olarak düşünülen Rusya yolları kapalı idi. Üretici genç nüfus, silah altında olduğundan
devletler tükenmekte olan gıda maddelerini tamamlayamıyor, üstelik elindeki stoklar da her
geçen gün azalıyordu. Gıdasızlık, özellikle hasta ve yaralı askerler üzerinde büyük yıkım
yapıyordu. Halk da aynı şekilde, kıtlıktan açlık sınırında yaşamağa çalışıyordu. Üstelik “kızıl
çekirge felâketi” nin halâ önüne geçilememişti. Açlıktan çıldıranlara, dilenenlere her yerde
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rastlamak mümkündü. Gıdasızlıktan hastalanıp zafiyet geçirerek, harp harici olan pek çok
asker vardı. Harp şartlarından meydana gelen bu durum, ayrı bir sağlık meselesi olarak göz
önünde tutulmalıdır.

Çanakkale Savaşları Sırasında İstanbul ve Çevresinde
Tesis Edilen Hastaneler

Geçen yüz yılın başlarında yaşadığımız felâketli yıllarda üst üste girdiğimiz kanlı
savaşlarda büyük toprak kayıplarının yanı sıra beklemediğimiz kadar büyük sayıda insan da
kaybettik. Sayıları yüz binleri aşan yaralılar bir şekilde kıt ve kısıtlı harp şartları içinde tedavi
edildiler.

Yaralıların tedavilerinde Türk tıp personelinin olağanüstü gayreti her türlü takdirin
üzerindedir. Devlet, yaralı sayılarının çok büyük meblağlara çıkması karşısında, özellikle tıp
personelinin en fazla olduğu, tıbbi imkânların en iyi olduğu İstanbul ve çevresinde, hemen
hemen uygun bulduğu her yeri değerlendirerek hastane haline getirmişti. Bu hastanelerde
mevcut tıp personelinin yanı sıra, gönüllü hizmet verenlerin sayıları da çoktur.

Gönüllü örgütler, pek çok işi üstlenmiş, harp şartları içinde yaşanmakta olan sıkıntıların
yanı sıra, kuraklık ve kızıl çekirgenin meydana getirdiği yokluklarla da başa çıkmağa çalış-
mışlardı.

Harp sebebiyle, öğretmenleri silah altına alınan okullar geçici olarak kapatılarak hastanelere
tahvil edilmiş, okumakta olan öğrenciler de gençlik örgütleri vasıtasıyla eğitilerek, çeşitli hiz-
metlerin ifası sağlanmıştı. Mahkûmlar, irade ile af edilerek, cepheye gönderilmiş, “Hapisha-
ne-i Umumi” bile hastane olarak kullanılmıştı.

Çanakkale Savaşlarında Yaralıların tedavi Gördüğü
Harp Hastaneleri

1. Fırka Seyyar Hastanesi
8. Fırka Sıhhiye Bölüğü Hastanesi
5. Ordu Menzil Müfettişliğine bağlı Karargâh Hastanesi (Kocadere batısında)
15. Kolordu 2. Fırka Seyyar Hastanesi
52. Fırka Sıhhiye Bölüğü
9. Fırka Seyyar Hastanesi (Serafim Çiftliği civarında altı seyyar hastane)
2. Fırka Seyyar Hastanesi (3 seyyar hastane)
7. Fırka Seyyar Hastanesi (Kitre civarında ve Soğanlıderede)
4. Fırka Seyyar hastanesi (Alibey çiftliği ve Eski Değirmendere’de 2 seyyar hastane)
6. Fırka Seyyar Hastanesi (Havuzlar ve Alibey Çiftliği)125

11. Fırka Seyyar Hastanesi (Havuzlar ve Alibey Çiftliği)
14. Fırka Seyyar Hastanesi (8 seyyar hastane)
10. Fırka Seyyar Hastanesi (Havuzludere)
20. fırka Seyyar Hastanesi
14. fırka Çanakkale Grubu Seyyar Hastanesi (Sevk Mecruhin Hastanesi)
12. Fırka Seyyar Hastanesi (Çamburnu)

Çanakkale Savaşlarında Cephede ve Cephe Gerisinde Tıbbi Çalışmalar                              67



15. Fırka Seyyar Hastanesi (Soğanlıdere Aramaz mevkiinde)
3. Kolordu 16. Fırka Seyyar Hastanesi
18. Fırka Seyyar hastanesi
19. Fırka Seyyar Hastanesi (Güzeldere mevkii, Ağadere’de, Çamburnu ve Bigalı deresin-

de)
12 Akbaş Nakliyat Hastanesi
13. Kolordu 56 nolu Seyyar Hastane
16. Kolordu Hastanesi (Kilya batısında)
16. Kolordu 8. Fırka Seyyar Hastanesi (Eriklice’de 13 seyyar hastane)
18. Kolordu Seyyar Hastanesi (3 seyyar hastane )
18. Kolordu 51. Fırka Seyyar Hastanesi
7. Fırka Seyyar Hastanesi (Ağır yaralılar Yalova köyü ve Soğanlıderede)
24. Fırka Seyyar Hastanesi
33. Fırka Seyyar Hastanesi
38 Fırka Seyyar Hastanesi
45. Fırka Seyyar Hastanesi
2. Fırka Seyyar Hastanesi (Soğanlıdere’de)
12. Fırka Seyyar Hastanesi (Soğanlıdere’de)
3. Kolordu 5. Seyyar Hastane (Havuzlar)
3. Kolordu 1. Seyyar Hastane (Ağaderesi)
3. Kolordu Şimal Grubu Ağır Mecruhin Hastanesi
4. Fırka Seyyar Hastanesi (Ağaderesi)
9. Fırka Seyyar Hastanesi (Ağaderesi)
9. Fırka Sıhhiye bölüğü (Avcılar Sırtı)
51. Fırka Seyyar Hastanesi (2. seyyar hastane)
2. Ordu Seyyar Hastanesi (Keşan’da üç menzil hastanesi)
2. Ordu 1. Fırka İskodra bölüğü Sıhhiye bölüğü (2 seyyar hastane)
2. Kolordu 2. Fırka emrinde 5 seyyar hastane (üç hastanesi Havuzlar’da)
9. Kolordu Şimal Grubu Ağır Mecruhin Hastanesi (7 seyyar hastane) (Dr. Tatar İsmet

Bey)
4. Ordu Harp Hastaneleri (6 menzil hastanesi ve ayrıca seyyar hastaneler)
4. Kolordu 2. Fırka Seyyar Hastanesi
5. Ordu 5. Fırka Seyyar Hastanesi
5. Kolordu Merkez Askeri Hastanesi ve bağlı 4 seyyar hastane
5. Kolordu 3. Fırka Sıhhiye Bölüğü Hastanesi
6. Kolordu’ya mensup Sıhhiye Hastanesi
11. Kolordu Cenup Grubu Sevk Ağır Mecruhin Hastanesi
14. Kolordu 2. Fırka Ağır Mecruhin Hastanesi
Anafartalar Grubu Ağır Mecruhin Hastanesi
13. Kolordu Seyyar Hastaneleri (2 seyyar hastane)
13. Kolordu Merkez Hilâl-i Ahmer Hastanesi (Kasırlar Hastanesi)
5. Ordu Menzil Müfettişliğine bağlı Şarköy 5. Menzil Hastanesi
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Arıburnu Muharebe Hattı Hastanesi
Zığındere Harp Hastanesi
Kilitbahir Harp Hastanesi
Ilgardere Hastanesi (Gelibolu 10 Tümene bağlı seyyar hastane)
Galata Köyü (Gelibolu) Hilâl-i Ahmer Hastanesi (8. Fırka emrinde 200 yatak)
Pek çok Sargı Mahalli

Hilâl-i Ahmer Hastaneleri
Gelibolu Hilâl-i Ahmer Hastanesi126

Gelibolu Maltepe Köyü Hilâl-i Ahmer Hastanesi
Gelibolu Şarköy Hilâl-i Ahmer Hastaneleri
Biga Hilâl-i Ahmer Hastanesi 127

Cağaloğlu Hilâl-i Ahmer Hastanesi
Nişantaşı Hilâl-i Ahmer Hastanesi
Hasköy Nîsa Hilâl-i Ahmer Hastaneleri
Karaköy Hilâl-i Ahmer Hastaneleri
Kadıköy Hilâl-i Ahmer Hastaneleri
Hırka-i Saadet Hilâl-i Ahmer Menzil Hastanesi
İplikhane Hilâl-i Ahmer Hastanesi
Ramî Hilâl-i Ahmer Gaziler Hastanesi
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125 BOA.DH.İ.UM.EK.dosya:18 gömlek:26 – 08 Şevval 1334 (Bu hastane Çanakkale’de savaş bitince 1916 da
Beykoz Ömerli köyüne taşındı.)

126 BOA.DH.KMS.dosya:32 gömlek:8 – 14 Cemaziülahir 1333
127 BOA.DH.KMS.dosya:32 gömlek:8 – 14 Cemaziülahir 1333

Resim 14:
Galata Sarayı
Hilâl-i Ahmer
Hastanesi
koğuşlarından biri.



Darüşafaka Hilâl-i Ahmer Hastanesi
Kadırga Hilâl-i Ahmer Hastanesi
Tıp Fakültesi Hilâl-i Ahmer Hastanesi (İlavelerle 1500 yatağa çıkarıldı)
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti hastanesi
Taksim Hilâl-i Ahmer Hastanesi
Beyoğlu Hilâl-i Ahmer Hastanesi
Beyoğlu Mekteb-i Sultani (Galatasaray) Harp Hastanesi
Hilâl-i Ahmer Tekirdağ Hastanesi128

İstanbul’daki Diğer Asker Hastaneleri
Defterdar Hastanesi129

Hamidiye Etfal Hastanesi
Tuzla Hastanesi
Topçu Kışlası (Mektebi) Hastanesi
Ayastafanos (Yeşilköy) Hastanesi
Alemdağ Sultan Çiftliği Hastanesi
Makriköy Gaziler Hastanesi (Bakırköy Gaziler Hastanesi)
Beyoğlu Ağahamamı Mecruhin Hastanesi
Bahriye Merkez Hastanesi130

Beyoğlu Zapyon (Zappeion) Hastanesi
Beyoğlu Hastanesi
Beylerbeyi Hastanesi
Beylerbeyi Beden Terbiyesi Mektebi Hastanesi
Bahr-i Siyah Boğazı Mevki-i Müstahkem Rumeli Kavağı Hastanesi
Bahr-i Siyah Boğazı Mevki-i Müstahkem Anadolu Kavağı Hastanesi
Malüller Yurdu Fizik Tedavi Hastanesi
Cerrahpaşa Hastanesi
Davutpaşa Kışlası Hastanesi (Esirler içinde ayrı koğuşlar vardı)
Fenerbahçe mevki Hastanesi
Feriköy Mecruhin Hastanesi131

Gülhane Hastanesi (Alman hekim ve hemşirelerle)
Gülhane Tebabet-i Askeriye Nafizan Mektebi Hastanesi
Gülhane Seriryan Hastanesi
Gümüşsuyu Hastanesi
Gümüşsuyu Gülnar Hastanesi
Dersaadet Gurebayı Müslimin Hastanesi
Haydarpaşa Züefa ve Mecruhin Sevk Komisyonu Hastanesi
Kuleli Hastanesi
Selimiye Kışlası Hastanesi
Askeri Baytar Mektebi Hastanesi
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128 Prof.Dr.Seçil Karal Akgün,E.Öğr.Gör.Murat Uluğtekin- Hilâl-i Ahmerden Kızılay’a s:171
129 BOA.DUİT. dosya:73 gömlek:29 – 20 Kanunsani 1332
130 BOA.İ..DUİT.dosya:73 gömlek:18 – 06 Şaban 1335
131 BOA.İ..DUİT.dosya:73 gömlek:18 – 06 Şaban 1335



Pangaltı Hastanesi Menzil Hastanesi
Pangaltı Rus Hastanesi (Osmanlı Kadınları Hayriye Cemiyeti)132

Darülmuallimin Hastanesi
Moda Şifa Yurdu ve Vitali Köşkü (Avusturyalı hekimler)
Yıldız Hastanesi
Mülkiye Baytar Mektebi hastanesi
İtalyan Hastanesi ve Eytamhanesi
Mühendis Mekteb-i Âlîsi Hastanesi
Maltepe Hastanesi (Esirler içinde ayrı koğuşlar vardı)
Yedikule Hastanesi (Esirler içinde ayrı koğuşlar vardı)
Yedikule Rum Hastanesi
Perakale Rum Hastanesi
Ermeni Katolik Surp Agob Hastanesi
Galata Sen Benua Hastanesi
Galata İngiliz Bahriye Hastanesi133

Yeniköy Hastanesi
Mekteb-i Harbiye Mecruhin Hastanesi134

Taşkışla hastanesi (2 hastane)
Yenibahçe Valide Sultan Hastanesi
Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi135

Kadıköy Boter Müdafayı Millî Cemiyeti Hastanesi136

Zeytinburnu İmalat-ı Harbiye Hastanesi
Piyale Hastanesi
Haydarpaşa Yel Değirmeni Hastanesi
Kışla Umum Kabul Hastanesi
Sirkeci Sevk Mecruhin Kumandanlığı Hastanesi
Maçka Hastanesi
İstihlak-ı Millî Kadınlar Hastanesi (Maçka’da)137

Hapishane-i Umumî Hastanesi138

Soğuksu Askeri Rüştiye Hastanesi
Beyoğlu Hilal-i Curha Hastanesi
Beyoğlu Zükûr Hastanesi
Hadımköy Dâye Kadın Hastanesi
Darülfünun Hastanesi (Zeynep Hanım Hastanesi)139

Numune Mektebi Hastanesi
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132 BOA.HR.SYS.doay:2174 gömlek:3 – 20.05.1915
133 BOA.DH.EUM.3.Şb.dosya:15 gömlek:35 – 18 Zilkade 1334
134 BOA.İ..DUİT.dosya:73 gömlek:18 – 06 Şaban 1335
135 BOA.İ..DUİT.dosya:73 gömlek:69 – 02 Zilkade 1334
136 BOA.HR.SYS.doay:2174 gömlek:3 – 20.05.1915
137 BOA.HR.SYS.doay:2174 gömlek:3 – 20.05.1915
138 BOA.DH.MB..HPS, dosya:71 gömlek:56 – 15 Cemazielahir 1331
139 Dr.Gen.Kemal Özbay – Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri C:1 s:234



Mülga Selamsız Hastanesi140

Şehremaneti Şişli Etfal Hastanesi
Şehremaneti Mecruhin-i Askeri Hastanesi
Şehremaneti Haseki Nisa Hastanesi
Şehremaneti Çapa Mecruhin Hastanesi141

Şişli Etfal Hastanesi
Şişli Ortapedi Nekahathanesi (La Paix Hastanesi)
Müdafaayı Millîye Tophane Defterdar Hastanesi
Taksim Japon Mektebi Hastanesi142

Taksim Hafif Mecruhin Amerikan Salip Ahmer Hastanesi
Fransız Hastanesi (Amerikan Salib-i Ahmer Hastanesi)
Eczayı Tıbbiye Hastanesi
Beykoz- Ömerli Köyü 6. Fırka Seyyar Hastanesi143

Şehit Muhtar Bey (İnas Mektebi) Hastanesi144

Osmanlı Fukaraperver Cemiyeti Mecruhîn Dispanseri145

Yaralıların Gönderildiği Diğer Hastaneler
Afyon Karahisar Asker Hastanesi146

Agunya Mecruhin Hastanesi
Ağuca Hastanesi
Ankara Merkez Mecruhin Hastanesi
Adapazarı Mecruhin Hastanesi (2000 yataklı)147

Akhisar Hastanesi
Altıntaş Seyyar Hastanesi
Aydın Menzil Hastanesi
Bahçeci Hastanesi
Bergama Mevki Hastanesi
Bergos Hafif Mecruhin Hastanesi (Gelibolu yakınında 200 yataklı)
Biga Menzil Hastanesi (5. Orduya bağlı 1850 yatak, biri Karabiga’da 2 menzil hastanesi)
Karabiga Hastanesi (150 yataklı)
Dimetoka 3. Menzil Hastanesi (Biga civarında 650 yataklı)
Bahr-i Sefit Mevkiî Mustahkem Merkez Hastanesi
Burdur Menzil Hastanesi
Çamburnu Emraz-ı Adiye Hastanesi (Hafif yaralılar için)
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140 BOA.DUİT.dosya:73 gömlek: 29 – 21 Rebiülahir 1335(Daha önce mülga edilmişken, yaralıların çokluğu
sebebiyle, görülen lüzum üzerine yeniden tefriş edilerek açılmıştı.)

141 BOA.İ..DUİT. dosya:73 gömlek:75 – 03. Zilhicce 1334
142 BOA.HR.SYS.dosya:2229 gömlek:22 – 17.02.1918
143 BOA.DH.İ.UM.EK.dosya:18 gömlek:26 – 08 Şevval 1334
144 BOA.MF.MKT.dosya:1212 gömlek:105 – 24 Zilhicce 1333 (Binbaşı Muhtar Bey,Kıbrıslı Asaf Bey’in oğlu idi.

Hareket Ordusu’nda iken şehit düştü)
145 BOA.HR.SYS.doay:2174 gömlek:3 – 20.05.1915
146 BOA.DH.UMVM. dosya:70 gömlek:9 - 20 Cemaziülahir 1334
147 Dr.Gen.Kemal Özbay – age. c:231



Çan Hastanesi
Çanakkale (Kale-i Sultani) Merkez Hastanesi (350 yataklı)148

Gelibolu Hastanesi149

Çardak Harp Hastanesi (2 Hastane 750 yatak)
Demerek Harp Hastanesi (200 yataklı)
Eceabat (Maydos) Hastanesi (200 yataklı)150

Erenköy Hastanesi (200 yataklı)151

Ezine Merkez Hastanesi (200 yataklı)152

Edirne Kaleiçi Hastanesi
Edirne Merkez Hastanesi (Esirler içinde ayrı koğuşlar vardı)
Edirne Bulgar Jimnazı Hastanesi (Dr. Beron Bulgar Jimnazı-Lisesi )
Fevzi Paşa Hastanesi
Gebze Menzil Hastanesi
Hasanbeyli Menzil Hastanesi
Hoçkis Hastanesi
İzmir Merkez Hastanesi
İzmir Asker Hastanesi
İzmir 5. Menzil Karantina Asker Hastanesi
Karainebeyli Revir Hastanesi Gelibolu yakınında 20 yataklı
Kavak Hastanesi
Keşan Harp Hastanesi
Kırkağaç Harp Hastanesi
Konya Mecruhin Hastanesi
Konya Mevki Asker Hastanesi
Kırkkilise Hastanesi (Kırklareli)
Kilitbahir Hastanesi (50 yataklı)153

Kumkale Revir Hastanesi154

Lapseki Menzil Hastanesi (2 Hastane 450+400 yataklı)
Malkara Hastanesi
Manisa Mecruhin Hastanesi (İzmir 4. askere Alma Bşk. emrinde)
Melekhanım Çiftliği Revir Hastanesi
Melina Hastanesi
Menemen Harp Hastanesi
Mesudiye Menzil Hastanesi
Milas Revir Hastanesi
Muğla Merkez Hastanesi
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148 Gen.Kurmay Bşk. – 1.Dünya Harbinde Türk Harbi V.Cilt Çanakkale Cephesi Harekâtı s:272
149 BOA.İ..DUİT.dosya:74 gömlek:43 – 04 Ramazan 1335
150 Gen.Kumay.Bşk. age. s:272
151 Gen.Kumay.Bşk. age. s:272
152 Gen.Kumay.Bşk. age. s:272
153 Gen.Kumay.Bşk. age. s:272
154 Gen.Kumay.Bşk. age. s:272



Mürefte Menzil Hastanesi (5. Orduya bağlı 280 yataklı)
Mürefte Eriklice Hafif Yaralı Hastanesi (Mürefteli kadınlar tarafından kuruldu)155

Pınarbaşı Mevki Hastanesi
Salimbeyli Çiftliği Revir Hastanesi
Sarıçalı Hastanesi
Sinop Emraz-ı Adiye Hastanesi
Soma Harp Hastanesi
Söke Revir Hastanesi
Surlar Hastanesi
Şarköy Menzil Hastanesi (350 yataklı)156

Şarköy Hilâl-i Ahmer Hastanesi (200 Yataklı)
Taşkale Mevki Hastanesi
Taşköprü Mevki Hastanesi
Tekfurdağı Menzil hastanesi (5. Orduya bağlı 2 hastanede 2400 yatak)
Tekfurdağı Salib-i Ahmer Harp Hastanesi
Umurbey Hastanesi157

Yalova Mevki Hastanesi
Yeniköy Hastanesi
Balıkesir Harp Hastahaneleri (4 hastane)158

Balya Harp Hastanesi159

Bandırma Menzil Hastanesi (1. Ordu’ya bağlı iki hastane)160
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155 Emin Çöl – Çanakkale-Sina Savaşları s:55
156 Dr.Gen.Kemal Özbay – age. c:231
157 Gen.Kumay.Bşk. age. s:272
158 Karesi gazetesi – 17 Recep 1333 – 18 Mayıs 1331 – Numara 6-58
159 Karesi - 1 Şaban 1333-1 Haziran 1331, Numara 8-60
160 Karesi - 8 Saban 1333-8 Haziran 1331, Numara 9-61

Resim 10:
1915’de yaralı
hastanesi olarak
kullanılan
Balıkesir Lisesi
binası.



Burhaniye Harp Hastanesi

Erdek Harp Hastanesi161 (400 yatak- Sonradan Karabiga’daki de buraya getirildi)162

Havran Hilâl-i Ahmer Hastanesi163

İvrindi-Otmanlar Köyü Harp Hastanesi164

Susurluk Harp Hastanesi165

Ayvalık Rum Hastanesi

Macar Kızılhaç Hastanesi (10 Nisan 1916’da açıldı)

Tekirdağ Kızılhaç Hastanesi (80 yataklı)

Hastane Olarak Kullanılan Vapurlar
Şirket-i Hayriye 60 Numaralı Vapuru (300 yatak)

Şirket-i Hayriye 61 Numaralı Vapuru (300 yatak)

Şirket-i Hayriye 63 Numaralı Vapuru (300 yatak

Şirket-i Hayriye 67 Numaralı Vapuru

Şirket-i Hayriye 70 Numaralı Vapuru

Akdeniz Vapuru Hastanesi

Gülnihal Vapuru Hastanesi (700 yatak)

Reşit Paşa Vapuru Hastanesi
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161 Özbay, Dr.Gen.Kemal-age-c:2-s:232
162 Dr.Gen.Kemal Özbay – age. c:231
163 Karesi - 8 Saban 1333-8 Haziran 1331, Numara 9-61
164 Karesi - 8 Saban 1333-8 Haziran 1331, Numara 9-61
165 Karesi- 9 zilhicce 1331 – 5 Teşrinevvel 1331, Numara 26-78.

Resim 11:
Balıkesir’de yaralı
gaziler için
hazırlanan “Doktor
Reşid Bey
Hastanesi
(Memleket
Hastanesi).



Ayrıca 4 adet toplam 1600 yataklı şehir hatlarından hasta nakliye gemileri

Avusturya Hastane Treni (Türk Yaralıları Galiçya ve Romanya’dan getirdi. Türk ordusu
içinde savaşan Avusturya’lılara hizmet verdi.)

Osmanlı - Alman İttifakı görüşmeleri Temmuz 1914’de iyice hızlandı. 2 Ağustosta
imzalandı.166 Bu anlaşmanın en mühim amillerinde birisi de 2 Ağustos günü son taksiti
ödendikten yarım saat sonra İngiliz Bahriye Nezareti’nin, orada yaptırılan, bedellerinin
halkın katkılarıyla sağlandığı “Sultan Osman” ve “Reşadiye” dretnotlarına el koymuş olma-
sıydı.167

İttifak Anlaşmasıyla birlikte Alman yardımları da gelmeğe başladı. Bu yardımlar
İstanbul’daki “Alman Askeri Yardım Heyeti’nin tespitleri doğrultusunda yapılıyordu. Bütün
teknik ve askeri malzeme yardımlarıyla birlikte, satın alınan pek çok gerekli malzemeyi
kullanacak teknik personel de geliyordu. Kısa zaman içinde ordunun ve ülkenin her tarafında,
bütün kademelerde, rahatsız edecek biçimde, Almanlar söz ve yetki sahibi oldular.

Gerçi İstanbul’da 1846’da kurulan bir Alman Hastanesi varsa da, harp ilerledikçe, gerek
yaralı ve hasta Alman ve Avusturyalılar için, gerekse cephelerde, İstanbul’da ve cephelere
yakın yerlerde bulunan veya yeni kurulan hastaneler için Alman ve Avusturya Kızılhaç
Cemiyeti (Salib-i Ahmer) vasıtasıyla ittifak çerçevesinde çok sayıda hekim, hastabakıcı ve
hemşire gönderdiler. Bu hekim, hastabakıcı ve hemşireler Türk meslektaşlarıyla beraber ça-
lıştılar.

Yaralı sayısının beklenilmedik şekilde hızla artması üzerine, ittifak çerçevesinde gelen
Alman ve Avusturyalı tıp personeli öncelikle kendi hastanelerini açtılar. Bir çoğu da Türk
ordusu saflarında çarpışan Alman ve Avusturyalıların bulundukları cephelere yakın mahallerde
büyük özveriyle çalıştılar.
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166 Cemal Paşa – Hatıralar s:156
167 Nevzat Kösoğlu – Şehit Enver Paşa s:244

Resim 8:
Gazi Mecruhların
Gülnihal Vapuru
ile Dersaadet’e
muvasalatı



Avusturya Hükümeti, Galiçya ve Romanya Cephelerinde yaralanan Türk askerlerini
İstanbul’a getirmek için tam donanımlı bir hastane treni tahsis etmişti. Bu tren, içinde en ağır
operasyonların bile yapılabileceği kadar donanımlıydı.

Harp esnasında, özellikle muharebe bölgelerine yakın yerlerdeki şehirlerde bulunan
misyoner okulları bazı bölümlerini geçici olarak hasta, yaralı ve Ermeni kimsesizler için
dispanser olarak tahsis etmişti. Osmanlı topraklarında bulunan Fransız ve Amerikalı rahip ve
rahibeler tarafından, özellikle Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgelerde açılan okullar harp
sebebiyle buralarda bulunan hasım devletlere mensup olanlar ülke dışına çıkmak zorunda
kalınca, Alman, Avusturya ve İsviçreli Cizvit, Fransisken ve Kapuchin rahipleri gelerek
buraları açık tutmağa başlamışlardı. Buralarda tehcire tabi tutulan Ermeniler de barındırılmış,
bütün ihtarlara rağmen buralarda düşmana casusluk bile yapmışlardı.

Harb-i Umumi’de Alman ve Avusturyalı hekim ve tıp personeli sadece cephelerde ve
kendi hastanelerinde görev yapmadılar, hem İstanbul’da, hem de taşrada bir çok hastane ve
misyonlarda yaralıları tedavi ettikleri kadar, salgın hastalıklarla da mücadeleye çalıştılar.

İstanbul’da Almanlara Tahsis Edilen Hastaneler
Alman Hastanesi
Çukurbostan Alman Bahriye Hastanesi (Bahriye Tahaffuzhanesi)168

Pera Alman Bahriye Hastanesi
Kadıköy Alman Asker Hastanesi
Tophane Alman Asker Hastanesi169

Haydarpaşa Alman Mektebi Hastanesi170

Emirgân Alman Bahriye Hastanesi
Sen Josef Alman Hastanesi171

İstanbul Dışında Alman Asker Hastaneleri
Edirne Alman Mektebi172

Suriye Cephesi Alman Seyyar Hastanesi173

Şam Alman Hastanesi
Urfa Alman Hastanesi (Deutche Orient Mission)174

Beyrut Alman Hastanesi (Sen Jan Silk-i Ruhanisi)175
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166 Cemal Paşa – Hatıralar s:156
167 Nevzat Kösoğlu – Şehit Enver Paşa s:244
168 BOA.HR.SYS dosya:2227 gömlek:22 – 25.10 1917
169 BOA.DH.UMVM dosya:80 gömlek:56 – 06 Ramazan 1335 (26.06.1917)
170 BOA.MV.dosya:243 gömlek:6 – 25 Receb 1335 (17.05.1917)
171 BOA.DH.UMVM dosya:66 gömlek:60 – 11 Receb 1334 (15.02.1916) Sen Josef Fransız Mektebi, 1.Dünya

Savaşı’nda Fransızlarla hasım olmamız üzerine kapatılmış, yaralılar için yer aranınca okul malzemeleri bazı
odalara doldurularak kapılar mühürlenmiş, boş oda ve salonlar düzenlenip tefriş edilmiş ve buraya 31 Mart
Hadisesi’nde şehit edilen Kurmay Binbaşı’nın adına izafeten “Şehit Muhtar Bey Hastanesi” ismi verilerek Alman
tıp personeline hastane olarak tahsis edilmişti

172 BOA.DH.UMVM.SSM. dosya:29 gömlek:3 – 28 Zilkade 1336 (05.09.1918)
173 BOA.İ.DUİT. dosya:73 gömlek:50 – 06 Muharrem 1336 (23.10.1917)
174 BOA.DH.ŞFR.dosya:66 gömlek:47 – 21 Ramazan 1334 (25.02.1916)
175 BOA.DH.UMVM dosya:104 gömlek:14 – 01 Muharrem 1336 (18.10.1917)



Saha (İran) Alman Hastanesi176

Musul Alman Menzil Hastanesi177

Maraş Alman İnas Mektebi (bazı odalar dispanser olarak)178

Halep Alman İnas Mektebi (bazı odalar dispanser olarak)179

İstanbul’da Avusturyalılara Tahsis Edilen Hastaneler
Avusturya Salibi Ahmer Hastanesi (Beyoğlu Taşkışla karşısında)
Sen Georg Avusturya Mektebi Hastanesi180

Avrahaim Musevi Hastanesi (Kaen Oraheim) 181

İstanbul Dışında Avusturya Hastaneleri
Kudüs Rotschidt Avusturya Hastanesi 182

1915 yılı Ekim ayından itibaren Çanakkale Cephesi’nde harp kısmen kesilmiş olduğundan
hastanelere yaralı gelmesi durmuş ve 1915 yılı Kasım ayından itibaren harp hastanesi haline
getirilen okullarda yeniden öğrenim başlamıştır.

Askeri ve halkın psikolojisini yükseltmek için yapılan
çalışmalar

Siperlerde:
“Silindir ateşi” denilen bombardımanlar sırasında siperlerin diplerine oturulur, sadece

beklenirdi. Bombalar ıslıklar çalarak üstlerinden geçer, patladığında siperler sarsılır, her
tarafa toprak yağardı. Bomba çok yakına, siper içine düşüp patladıysa, bombanın dumanından
siperin içi nefes alınmaz hale gelir, erlerin çoğu bayılırdı. “Silindir ateşi” saatlerce, bazen beş,
altı hatta sekiz saat sürebilirdi. Böyle durumlarda sadece dua edilirdi.

Kara harekâtı başlamadan önce 25 Nisan 1915’e kadar bütün birlikler vakitlerini harp
eğitimi ve yürüyüş yapmakla geçiriyorlardı.183

Gece alarmları başlangıçta çok zaman alıyordu. Askerin gece eğitimi alması, gece
yapılacak muharebelere alışması gerekiyordu. Önceleri alışılmadık bu eğitim, sonraları
birlikleri profesyonelleştirdi. Bütün askerler bu iş için tam yetişmiş hale geldiler.184

Birliklerin talimlerini tertiplemek bile subaylar için belli bir zamana ihtiyaç gösteriyordu.185

Bu yüzden askerin ve subayların bütün vakitleri doldurulmuştur. Hazırlanan programlara
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176 BOA.MV. dosya:242 gömlek:50 – 17 Cemazielahir 1334 ( 20.04.1916)
177 BOA.DH.EUM.5.Şb. gömlek:35 gömlek:58 -29 Cemazielahir 1335 (21.04.1917)
178 DH.İD.dosya:117 gömlek:39 – 06 Cemazielahir 1329 (04.06.1911)
179 BOA.İ.MF. dosya:19 gömlek:1330 R-03 - 13 Rebiülahir 1330 (02.04.1912)
180 BOA.DH.EUM. MEM dosya:63 gömlek:57 - 07 Cemazielahir 1333 (22.04.1915)
181 BOA.İ..DUİT dosya:73 gömlek:20 – 07 Safer 1335 (03.12.1916)
182 BOA.DH.EUM.5.Şb. dosya:6 gömlek:35 - 01 Safer 1333 (19.12.1914)
183 Murat Çulcu, Kanlı Sırt Günlüğü, (Mehmet Fasih Bey’in Çanakkale Anıları)s.40
184 Liman von Sanders, Türkiyede 5 Yıl, s.67
185 Liman von Sanders, a.g.e., s.82



göre askerlere ders verilir, bu dersler için bütün subaylar hazırlanırlardı.186 Derslerde askeri
bilgilerin yanı sıra siyasi durum, ülke ve ulus anlatılır, asker psikolojik olarak harbe
hazırlanırdı. Bazı akşamlar, özellikle kutsal günlerde (kandil ve Cuma günleri) hocalar
askerlere vaaz verir, onları şehit olmağa hazırlardı.187

Muharebe olmadığı günlerde, özellikle çıkarma hareketine kadar olan günlerde askere
sürekli süngü ve nişan eğitimi yaptırılır, ara dinlenmelerde halk hikayeleri anlatılırdı.188

Subaylar, muharebeler bitince siperleri dolaşır189 görev yerlerindeki hasarı, yıkılmaları
kontrol eder, onarım için görevlilere emirler verir, görev bölgelerindeki birliklerin kayıpları
ile ilgili bilgiler alırdı.

Her gün komutanlığa cephe raporları yazılır, bu raporlarda düşmanın durumu şehit ve
yaralı sayısı, harcanan günlük bomba ve cephane sayısı yazılırdı. Hazırlanan cephe planları,
mevcut, asker, silah ve cephane cetvelleri bu raporlara eklenirdi. Her gün alışılmış olarak
yapılması gereken bu işler oldukça vakit alırdı.190

Her gün şehit ailelerine mektuplar yazılır, askerlerin yazdıkları mektuplar incelenir ve
askeri posta ile gönderilirdi. Arkadaşlardan, aile bireylerinden gelen mektuplara cevap vermek
de oldukça zaman alırdı.191

Muharebe olmadığı zamanlarda siperlerin hemen arkasında ayrılmış olan yerlerde subaylar
kendi aralarında çeşitli oyunlar oynarlardı. En çok oynanan “tavla” idi.192 Satranç ve dama
gibi oyunlar da ilgi ile oynanırdı.

Subaylar bir araya geldiklerinde çay193, kahve, sigara, pipo içerlerdi.194 Eğer tömbeki
bulunursa nargile içmek büyük keyif verirdi.195 Çay, kahve içerken hatıra defteri yazmak da
moda idi.196

Gündüzleri topraktan iki üç metre derinlikte siperler içinde büyük bir mezara benzeyen
zeminde, kazılmış toprak oyuklara sığınarak oturmak veya uyumakla vakit geçirirlerdi.197

Akşamları, mum veya petrol lambasıyla aydınlatılmış toprağa ayrılmış odalarda İstanbul’dan
gelen gazeteler okunurdu. Bu gazetelerin en yenileri bir haftalık olur, bazen on beş, yirmi
günlük gazeteler gelirdi. Bu gazeteler çoğu kez; Turan, Sabah, Tasfir-i Efkar, Tanin gazeteleri
olurdu.198

Gündüzleri, siperlerde denetlemeler yaparlar, hiç durmadan görev bölgesinde bulunan
işlerle ilgilenilir, cephane getirilmesi, su ve yiyecek taşınması, hasta ve yaralıların tedavileri
gelen mektup ve paketlerin dağıtılması sağlanır, askerlerle konuşulur, dertleri, istekleri
öğrenilir, yapılmaya yerine getirilmeye çalışılırdı.
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186 Murat Çulcu, Kanlı Sırt Günlüğü, s.109-149
187 Murat Çulcu, a.g.e., s.70
188 Sokrat İncesu, Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Arıburnu Hatıralarım, s.313
189 Murat Çulcu, a.g.e., s.85
190 Murat Çulcu, a.g.e., s.119-120
191 Murat Çulcu, a.g.e., s.85
192 Şerif Güralp, Beni İsrail Filistine Nasıl Döndü, s.27
193 Murat Çulcu, a.g.e., s.68
194 Selâhattin Adil Paşa, Çanakkale Hatıraları, s.166
195 İhsan Ilgar, Esat Paşa’nın Çanakkale Hatıraları, s.567
196 Murat Çulcu, a.g.e., s.61
197 Münim Mustafa, Cepheden Cepheye, s.54
198 Murat Çulcu, a.g.e., s.70-78-96-117



Muharebe aralarında önce yaralılar arkalara taşınır, hafif yaralar hemen sarılır, belki biraz
sonra başlayacak olan bir düşman saldırısına hazırlanılırdı. Dinlenmelerde silah temizliği ve
bakımı yapılırdı.199

Herkesin ceketlerinin sol aşağı ucunda, iç tarafta yaralandığı takdirde yaraların hemen sa-
rılmasını temin için harp paketleri dikilmişti. Bunların içinde gazlı bez, band gibi sargı
vasıtaları ve tentürdiyot vardı.200

Askerin pek çoğu okuma yazma bilmezdi. Bilenler rütbe alırlar. Onbaşı olurlar, başarılarına
göre yükselebilirlerdi. Okuma yazma bilenler boş zamanlarda arkadaşlarının mektuplarını
yazarlar ya da gelen mektupları okurlardı. Çoğu kez memleket türküleri söylenirdi. Bazen
getirilmiş bir enstrüman, bağlama, cura, kemane, gusli veya kaval, zurna ile bu türkülere eşlik
edilirdi.201

Askerin en sevdiği oyun 8 siyah 8 beyaz taş ile oynanan “dama” veya üç siyah üç beyaz
taş ile oynanan “üç taş” oyunları idi. Özellikle oturdukları toprağa çok basit çizgilerle çizilen
bu oyunlar ilgi çeker, seyredilirdi.

Siperde muharebe olmadığı zamanlar giysiler yamanır techizat onarılırdı. Nöbetçiler
tarafından düşmanın toprak altında kazmakta olduğu tüneller izlenir, bunlara karşı tüneller
kazılır, bu tüneller karşılaştığında bu kez de tünellerde savaş başlardı.202

Cephe gerisinde
Özellikle 1915 yılı Haziran ayı başından itibaren cepheye gönderilen askerler tecrübesiz

ve eğitimsizdi. Nisan ve Mayıs aylarında yapılan kanlı muharebelerde eğitimli ordu eridiği
için yerlerine çok acele yeni askerlerin getirilmesi gerekiyordu. Gelenler ya çok genç yada
çok yaşlı idiler. Yeni askerlere cephe gerisinde sürekli harp eğitimi yaptırılıyor, ayrıca bunlar
sürekli alarmlar ve gece eğitimleri yanı sıra yorgunluk ve uykusuzluğa alıştırılıyorlardı. Bu
eğitimler iki, üç ay sürdüğü gibi çok zorunlu durumlarda onbeş günde de bitiriliyordu.

Askerler kural olarak 15 günlük devreler halinde cephede tutuluyorlarsa da bu kurala pek
uyulmuyordu. Bazı birlikler kanlı muharebelerde mevcutlarının yarıdan fazlasını kaybettiğinde,
ya da çok ağır darbeler aldığında daha kısa zamanda cephe gerisine alınıyorlar, bazıları ise
harp şartlarına göre sürekli takviye edilerek daha uzun süre cephede kaldıktan sonra değiştiri-
yorlardı.

Çanakkale cephesinde topçu, makinalı tüfekçi ve teknik personel olarak hizmet gören 500
kadar Alman asker ve subay bulunuyordu. Bu askerlerin durumu Türk askerlerden daha
zordu. Bunlar mektup alamıyorlardı. Evlerinden haber yoktu. Almanya’da ne oluyor kimse
bir şey bilmiyordu. Arkadaşlarının yakınlığı ve sözlerinden başka içlerini ısıtacak, ferahlatacak
bir şeyleri yoktu. Onları ayakta tutan sadece aldıkları disiplin gereği orada olma mecburiyeti
düşüncesi idi: “Biz Almanya için buradayız.” Geceleri çizmelerini parlatıyorlar. Bıçaklarını
biliyorlar, sabrediyorlar, bekliyorlardı.203 Şarkılar söylüyorlardı.204
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199 Cemil Conk, Çanakkale Hatıraları, s.141
200 Münim Mustafa, a.g.e., s.48
201 Murat Çulcu, a.g.e., s.234
202 Carl Mühlmann, Çanakkale Savaşları, s.138
203 Clemens Lear, Der Kamp umdie Dardanellen, s.312-313
204 Clemens Lear, a.g.e., s.247



Belli bir süre cephede muharebe altında bulunan birlikleri yıpranma durumuna göre cephe
gerisine alınır yerlerine yeni ve dinlendirilmiş birlikler getirilirdi. Cephedeki bütün birliklerin
en büyük şikayeti uykusuzluktu. İçlerinden pek çoğu uykunun ne olduğunu unutmuştu.205 İki
gün, üç gün hiç uyumadan yapılan muharebeler herkesin sıhhatini bozuyordu. Subaylar
askerleri her fırsatta uyutmaya çalışıyorlarsa da kendileri çoğu kez günde bir saat bile uyuya-
mıyordu. Hiç durmadan kahve içerek beylerini zinde tutmaya çalışıyorlardı.206

Çok uykusuzluk çekildiğinden birlikler geri alındığında hemen her fırsatta doya doya
uyurlardı.207

Bu sırada geri alınan birliklerin mümkün olduğunca yıkanmaları temizlenmeleri sağlanır.
Sahra etüvlerinde giysiler bitten temizlenirdi.208

Gerek cephede, gerek cephe gerisinde biraz boş vakit bulan askerler hemen giysilerindeki,
bedenlerindeki bitleri öldürmeye (bitlenmeye) başlarlardı.209

Geriye alınan askerler bir süre dinlendirildikten sonra, ki bu dinlenmeler çoğu kez bir
günü aşamazdı, hiç bekletilmeden silahlı eğitime alınırdı. Bu arada halk türküleri söylenir,
mahalli oyunlar oynanırdı. Bunları eğitim sırasında dinlenme aralarında yaptıkları gibi, her
birlik ayrı günlerde tertiplediği gösterilere komşu birlikleri çağırır, onlara oyunlarını sergiler,
onlarla yarışlar yaparlardı.210

En çok tertiplenen ve ilgi çeken spor “güreş” idi. Bölüklerin taburların ünlü pehlivanları
bulunurdu, bunlar arkadaşlarının övünç kaynağı olurdu.

Tertiplenen oyunlarda: “koşu”, “ip çekme” oldukça ilgi topluyordu. Bu oyunlar şenlik
şeklinde müzik ile yapılır, klarnet, çifte nara, davul, zurna, cura enstrümanlar çalınırdı..
Taburlar bunlar eşliğinde hünerlerini gösterirlerdi.

Bu tür şenlikler genellikle subayların misafir gelen diğer subaylara verdikleri ziyafetlerle
sona ererdi. Ana yemek olarak kuzu ve helva bulunurdu. Yemekten sonra tabur imamları
dualar okur, Kur’an’dan parçalar okurdu.211

Tümenlerin mızıkaları (bando) olur bunlar bu gibi eğlencelere müzikle katılırlardı.212

Harp ilerledikçe, büyük subay kayıpları karşısında, böyle ziyafetlerde hep ölen arkadaşlar
anılıp, düşünüldüğünden ziyafetler kısa kesilmeğe başlandı.213

Tümen mızıkaları cephenin hemen gerisinde durmadan marşlar çalar, hücum zamanlarında
bunlar cepheye yaklaştırılır, askerin coşması için onlar eşliğinde marş söylemeleri istenirdi.
Muharebe şiddetlenince de bando eratına yaralı taşıma hizmeti verilirdi.214

Cephe gerisinde tertiplenen “müsamere”ler sıkça düzenlenirdi. “Cephe Tiyatrolarında”
memleket skeçleri, halk oyunları ve halk türküleri eşliğinde asker görsel olarak eğitilirdi.215
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205 Murat Çulcu, a.g.e., s.63
206 Clemens Lear, a.g.e., s.181
207 Şükrü Fuat Gücüyener, Çanakkalede Kumkale Muharebesi, s.180
208 Cemil Conk, Çanakkale Hatırası, s.141
209 Murat Çulcu, a.g.e., s.126-129
210 Şerif Günalp, a.g.e., s.59
211 Cemil Conk, a.g.e., s.140
212 Gen.Kurm.Başk.Çanakkale Cephesi Harekâtı s.257,258
213 Münim Mustafa, a.g.e. s.128-129
214 Şerif Güralp, a.g.e., s.53
215 Münim Mustafa, a.g.e., s.65



Erlerin pek çoğu okuma yazma bilmedikleri gibi farklı yörelerden gelenlerde bir birlerini
anlamakta güçlük çekerlerdi. Bu nedenle “göstererek öğretme” metodunun kullanıldığı
“Cephe Tiyatroları” çok işe yarar, güldürerek öğretirdi. Çeşitli güldürülerle “(çoğu tûlüat)”
asker, savaşın psikolojik baskısından çıkarılırdı.

Askerler arasında el hüneri yüksek olanlar bulunurlardı. Bunlar patlamamış düşman mer-
milerinden216 veya bomba etkisiyle yıkılmış zeytin ağaçlarından çok güzel ağızlıklar, hokkalar,
kalem ve tütün kutuları, oyuncaklar, masa üstü kalemlikler, çeşitli aletler yaparlardı. Bu bir
çeşit eğlence olurdu.217 Yapılan bu eşyalar komutanlara, arkadaşlara hediye edilir, ya da
küçük bir ücret karşılığı satılırdı.

Savaş Sırasında Halk
İstanbul (Başkent) halkı savaş sırasında eğlenmeyi unutmuştu. Silah kullanabilecek bütün

erkekler askeri eğitime alınmıştı. Artık meydanlar, geniş caddeler, sokak araları bile eğitim
yeri olarak kullanılıyordu. Savaşlar sırasında İstanbullu erkeklere askeri eğitim verilmiş ama
onlar cephelere götürülmemişti. Bunların sadece gönüllü olanları Çanakkale Cephesinde ken-
diliğinden gitmişlerdi. İstanbulluların Gelibolu cephesine gönderilmemesinin sebebi, cephede
yenilgiye uğranılır, düşman İstanbul’a gelirse İstanbulluların kendi evlerini daha iyi savuna-
bilecekleri düşüncesiydi. Çünkü Odessa’da bir Rus Kolordusu beklemekte idi. İngiliz-Fransız
orduları Çanakkale cephesini geçerse Rusların da kuzeyden gelecekleri planlanmıştı. Bu
durumda İstanbullular sokak muharebelerine hazırlandılar.

Ayrıca Gelibolu’daki muharebelerde sayıları yüz binleri çok aşan yaralıların beklenilmedik
çokluğu karşısında devlet bir takım önlemler almak zorunda kalmıştı. İstanbul’da pek çok
okul, cami, kilise hatta hapishane boşaltılıp hastahane olarak kullanılmağa başlanmıştı. Bu
hastahanelerde “hemşirelik”, “hasta bakıcılık” hizmeti vermek üzere İstanbul’un seçkin
ailelerinden yüzlerce hanım önce kısa bir “sağlık bilgileri veren kurs”tan geçirilerek gönüllü
olarak buralarda kullanılmışlardı.

Yaralıların, tedavi, bakım, beslenme ve giyimleri tamamen gönüllüler tarafından Hilal-i
Ahmer (Kızılay), Müdafayı Milliye, Donanma Cemiyetleri gibi gönüllü kurumlar ve bunların
kadın kolları tarafından sağlanmakta idi. Bu gönüllü hanımlar hizmetleri karşılığı olarak harp
sonunda hiçbir ücret ve madalya istememişler, kendilerine sadece üzerinde “Yadigar-ı
Cihadiye” yazılı birer demir yüzük verilmişti.

Gene bu dernekler Osmanlı ülkesinin her tarafında halkın psikolojik durumunu yüksek
tutmak için sürekli şenlikler kutlamalar düzenlerlerdi. Bunun için her fırsat değerlendirilirdi.

Padişah’ın doğum günü, tahta çıkış günleri ülkenin her yerinde şenliklerle kutlanırdı. Pek
çok milli ve dini gün alışılmışın dışında kutlanırdı.

Hatta; “Zat-ı hazret-i Padişahının mesanelerinden başarılı bir taş çıkarma
ameliyesi yapıldığından üç gün üç gece icrayı sürür edilmesi Dahiliye Nezaret-
i Celilesince emr” edilmişti.218
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216 Münim Mustafa, a.g.e., s.125
217 Murat Çulcu, a.g.e., s.106-139
218 Cemil Conk, a.g.e., s.150



Dernekler, her fırsatta “müsamere”ler tertip ederlerdi. Bu gösterilerde mutlaka küçük
tiyatro eserleri (piyesler) temsil edilir, aralarda halk türküleri, şiirler, marşlar okunurdu.
Bunun için bütün öğrenciler örgütlenmişti. İzciler, Genç Derneği, Dinç Derneği, Güç Derneği,
Gürbüz Derneği gibi askerlik yaşı altındaki genç erkekleri içine alan paramiliter derneklerde
hem harp şartları eğitimi veriliyor, hem de buralarda eğitilenler gönüllü kültürel çalışmalara
yönlendiriliyorlardı.219 Bu gibi örgütlerin eğitim çalışmaları gün boyu sürüyor, buralardaki
gençler yarılılara yardım, askerlere yardım toplama gibi işlerde çalıştırılıyorlardı.220

Halkın psikolojisinin her fırsatta yüksek tutulması yerel yöneticiler tarafından hazırlanan
şenliklerle sağlanırdı. Bütün ülkede Kurtuluş Bayramı kutlandı.221 Bu “Kapitülasyon”lardan
kurtuluşun bayramıydı. Osmanlı İstiklal Bayramı farklı olarak kutlandı.222

Harbin yanı sıra halk bazı doğal felaketlerle de savaşmak zorundaydı. Bu sırada “Kızıl
Çekirge” sürüleri bir felaket halini almış, ürünü yok etmekteydi. Bunun üzerine bütün okullar
öğrenci ve öğretmenlerle, ellerinde çapa ve küreklerle çekirge mücadelesine çıkmaktaydı-
lar.223

Devlet “tiyatro ve sinema” gibi öğreticiliği çok yüksek sosyal aktiviteleri bizzat
destekliyordu.224 Bu tiyatrolarda özellikle harbin heyecan verici konuları işleniyor, halkın
üzerindeki baskısı duygusal efektlerle kaldırılmağa çalışılıyordu.225

Sinemalarda ise Almanya’da hazırlanan propaganda filimleri gösterilirdi. Halk beyaz
perde ile ilk defa karşılaştığından büyük ilgi gösterir, ardından tiyatro temsilleri verilirdi.226

Genellikle bütün evlerden gençler askere alınmışlardı. Aileler her gün çocuklarından
haber beklerdi. Askeri posta yavaş da olsa çalışıyordu. Eğer herhangi bir askerden ailesine bir
mektup gelirse o ev ziyaretçiler ile dolar. Mektup tekrar okunur, gelenler mektubun içeriğinden
kendi çocuklarının içinde bulunduğu şartları öğrenmeğe yorumlamağa çalışırlardı.

Erkeklerin gittiği kahvehaneler boşalmış, çoğu müşteri yokluğundan kapanmıştı. Açık
olan kahvehanelerde sadece yaşlılar olur, buralarda ortada yüksek sesle okunan gazeteler
daha önce savaşlara katılmış yaşlı gaziler tarafından yorumlanırdı.

Camilerin çoğu ya depo yada muhacırların barındıkları yerler olarak kullanılırdı. Namaz
vakitleri buraların bir köşesinde toplanılır, namazdan sonra “zafer duası” yapılırdı.

Halk, hastahanelerde yaralı gazileri ziyaret etmeği alışkanlık haline getirmişti.227 Yaralılara
hediyeler getirilir, (şekerleme ve sigara, tütün) hergün sıra ile öğrenciler yaralıların mektuplarını
yazarlar, postaya verirler, gelen mektup varsa onları okurlardı.
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Demir yolu kenarındaki kasaba ve köylerde en önemli toplanma ve vakit geçirme yeri is-
tasyonlar olurdu. Gelen trenlerden yeni haberler alınır, cepheye giden veya cepheden
dönenlerle konuşulur, onlara harbin ne olduğu sorulurdu. Tren istasyonlarında telgrafhane ol-
duğundan telgraf ile gelen pek çok haber ilk önce burada duyulurdu. Getirilen yaralılara
yardım edilirdi.

Hemen hemen her gün cepheye gönderilecekler için istasyonlarda törenler yapılır,
coşturucu sözler söylenir, müzik (mızıka) eşliğinde türküler, marşlar söylenir, halk dansları
yapılırdı. Halk oyunları insan psikolojisini yükselten, coşturan, korkuyu yendiren en önemli
etkendi. Bayrak eşliğinde buraya getirilen cepheye gönderilecek askerler burada davul-zurna
eşliğinde mutlaka oynatılırdı. Sonra da vedalaşılırdı.

Yardım toplama
Cephede çarpışan askerler ve yaralılar için yardım toplama başlı başına bir iş idi. Bu iş

için gönüllüler önce köylere geleceklerini bildirirler, belirtilen zamanda gidilerek verilen
erzak (gıda) ve hayvanlar toplanır, getirilip merkezlere bırakılırdı.

Şehir merkezlerinde ve kasabalarda mahallelerin kadın örgütleri olur, bunların başlarında
yaşlı ve sözü geçen biri bulunurdu. Bu örgütler günlük işlerin dışındaki zamanlarda kadınları
her gün farklı bir evde toplanmaya, cephedeki asker için çamaşır hazırlamaya ve yün içlik,
çorap, eldiven gibi şeyleri örmeye yönlendirir, örülenler belli merkezlerde toplanarak askere
iletilirdi.228 Kadınların bütün işleri asker için giysi hazırlamaktı.

Her yerde kurulmuş olan paramiliter dernekler halkın psikolojisini yüksek tutmak ve buna
bağlı olarak yardım toplamak için sık sık şenlikler tertip ederlerdi. Harbin ilerlemesine kadar bu
şenliklerde en gözde gösteriler at yarışları ve deve güreşleri idi. Harbin ortaya çıkardığı şartlarla
bu gibi hayvanlara ordu el koyuncaya kadar şenliklerde cirit ve değnek oyunları da oynanırdı.
Bunların yanı sıra güreş, atıcılık, koşu, halk oyunları kılıç-kalkan gösterileri hep yapılırdı.

I. Dünya savaşı yıllarında Devletin halk sağlığı için
aldığı tedbirler: (Balıkesir örneği)

Herhangi bir yerde bir hastalık meydana gelirse kaymakamlar ve nahiye müdürleri
tarafından resmen Vilayet Sıhhıye Müdürlüğü’ne bildiriliyor ve hemen oraya tam yetkili
uzman hekimler gönderilerek hastaları tedavi etmek ve hastalığı engellemek için gereği yapı-
lıyordu.

Bazen o zamanın yerel toplum örgütleri olan Hilali Ahmer (Kızılay), Donanma ve
Müdafayı Milliye cemiyetleri halk insiyatifi olarak işe el koyuyor, çalışmalar güçlü bir
şekilde destekleniyordu.

“Tifüs Hastalığı Balya’nın Dere Yörükleri köyünde bir hastalık belirmiş, ve
dört kişi öldükten başka altı kişi de bu hastalığa tutulmuş olduğundan Kayma-
kamlıkça icap eden muayenesi yaptırılmıştır. Bu muayene neticesinde hastalığın
“tifüs” olduğu anlaşıldığından derhal o köy karantina altına alınmıştır. Merkez
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doktoru Mukbil Bey de bu iş için Liva’dan mahalline gönderildi. Balya’dan
başka köylerde dahi tifüs bulunduğu maalesef haber verilmektedir.229

“Hastalık Korucu nahiyesi Mallıca köyünde tifo hastalığı bulunduğu anlaşılmıştır.
Balya’ya sıhhıye müfettişi ve Korucu’ya da merkez doktoru Mukbil Bey gönde-
rilmiştir. Merkez Doktoru Mukbil Bey’in raporuna göre; Mallıca’da hastalığın
tam dört buçuk aydır devam ettiği, bu müddet içinde 13 kişinin vefat ettiği,
halen iyileşmeğe yüz tutmuş iki hastanın da yatmakta olduğu anlaşılmıştır.
Mukbil Bey’in tespitine göre köyün su içmekte olduğu derenin yukarılarına çok
miktarda hayvan gübresi atıldığı görülmüştür. Hemen müdahale edilmiş, hastalık
görülen evler karantina edilmiştir230”

Tifüs salgını vilayetin farklı köşelerinde de görülmüştü. Çok kısa zamanda salgın halini
almıştı. Daha harbin ilk zamanlarında hem orduyu hem halkı kırmağa başlamıştı. Hatta 3.
Ordu kumandanı Hafız Hakkı Paşa bile bu hastalıktan ölmüştü.

Tifüs salgınının yayılması üzerine devlet bütün sağlık teşkilatını hemen seferber etmiş,
hastalıkla mücadeleye başlamıştı.

Karesi gazetesinde tifüs ile ilgili bir başka haber:231

“Kepsut ve Sarnıç nahiyelerinde lekeli humma görülmüştür. Balıkesir’de de
son günlerde birkaç kişi aynı hastalıktan vefat etmiştir. Merkez tabibi Mukbil
Bey bizzat Kepsut ve Sarnıç’a giderek lazım gelen tedbirleri almıştır. Belediye
baş hekimi Ahmet Bey, Belediye reis vekili Osman ve merkez memur Rıdvan
Efendiler hastalığın şehirde yayılmamasına çalışmaktadırlar. Çok şükür ki
hastalık Tavsamış, geçmek üzere bulunmuştur.”

Bu haberlerin sıklaşması üzerine sıhhıye müdürlüğünün yanı sıra zamanın sivil toplum ör-
gütlerinden Müdafayı Milliye Cemiyeti sıhhıye heyeti de devreye girmiş, aynı gazetede halkı
uyarıcı, aydınlatıcı iki beyanname neşretmişti.232

Hekimler her hastalık görülen köye koşarak gitmiş, ilaç götürmüş, karantina uygulamış ve
hastalığı durdurmuştu.

“Korucu nahiyesi Fındık Kebir, Fındık Sagir, Kaleoba köylerinde de lekeli
humma vardır. Doktor Ahmet Bey oraya gönderildi.

15 Aralık tarihinden sonra Karasi gazetelerinde tifüs ile ilgili herhangi bir haber bulunma-
dığından hastalığın önlenmiş, mücadelenin başarılmış olduğu anlaşılıyor.

Hastalıkların yanı sıra halk sağlığını tehdit eden bazı olaylara da müdahale edilmesi gere-
kiyordu. Balya’da çoktan beri şikayete sebep olan bir çevre kirliliği olayı büyüyünce İl Daimi
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Encümeni bunu görüşüp tartışmış, şikayetleri yerinde bulmuş, önlemler alınması için karar
alınmıştı.

“Meclisi Umumi Mukarreratı 7. içtima Balya madenlerinin neşrettiği dumanlar
yüzünde vukua gelen tahribat nazarı dikkate alınarak şeraiti sıhhıye dairesinde
icabatın temini hususunun Ticaret ve Ziraat nezaretine arzı münasip görülmüştür.”233

Balya madenleri çok uzun yıllar bir Fransız şirketi tarafından işletilmiş, I. Dünya savaşı başında
Fransa ile harp hali başlar başlamaz maden imtiyazı kaldırılarak maden çıkarma durdurulmuştu.
Mondoros mütarekesinden sonra Anadolu’da ilk işgal edilen yer Balya madenleri oldu.

Artık işletilmeyen madenlerden kalan curuflar bugün bile büyük bir çevre kirliliği oluştur-
maktadır.

Ebe Yetiştirme
Gerek salgın hastalıklar, gerek bilgisiz, eğitimsiz ve cahil ebeler tarafından yaptırılan do-

ğumlarda ölüm oranlarının son derece yüksek oluşu, üstelik erkeklerin çok büyük çoğunluğunun
silah altında olması ve harp şartları ile erkek nüfusun erimesi göz önüne alınarak, bu dönemde
“fenni ebe” yetiştirmek çok mühim bir mesele olarak kabul edilip, ele alındı. Memleketin
bütün her yerinden “mektepli ebe” talep edilmeğe başlanınca, Sağlık Bakanlığı yetkilileri de
hemen harekete geçerek, eğitim için İstanbul’a gelecek talebe kontenjanlarını arttırdılar.

İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açılan “Kabile Mektebi” (Ebe Okulu) ülkenin her
tarafında ilgi gördü. Vilayetler kendilerine ayrılan kontenjanlar dahilinde istenilen şartları
taşıyan hanımları bütün masrafları Vilayet tarafından karşılanmak üzere bu okula yolluyor,
burada en son fenni bilgiler almış ebeleri il dahilinde istihdam ediyordu.234

1915 yılı başında toplanan Karesi Sancağı Meclis-i Umumisi sağlık işlerinin belli bir
program dahilinde yürütülebilmesi için hedefler belirlemişti. Hazırlanan “beş yıllık plan” her
ne kadar daha sonraki yıllarda harp şartları altında tam olarak uygulanamadıysa da bu beş
yıllık planın mühim hedefleri bulunuyordu.235

Bu programda dikkati çeken husus hastanelerin vilayet bütçesinden yaptırılacak olması ve
ebelik tahsili için İstanbul’a gönderilecek olan hanımların masraflarını vilayet bütçesinden,
bir bakıma mahalli imkânlarla karşılanıyor olmasıdır.

1914 yılından itibaren “Meclis-i Umumi-i Liva” toplantılarında ebelik öğrenmeleri için
bütün masraflarının vilayet bütçesinden karşılamak üzere ebelik öğrenmeleri için İstanbul’a
öğrenci gönderilmesi kararlaştırılıyordu.236

“Meclis-i Umumi-i Liva mukarreratı
Kabile Namzetleri
Kabalelik tahsili için Dersaadet’e on namzet gönderilmesi kararlaştırılmıştır.”
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1915 yılından itibaren her altı ayda bir, onar öğrenci İstanbul’a gönderildi. Aynı tarihten
itibaren bütün kasaba ve nahiyelerden gelen dilekçelerde hep “ebe” istenmekteydi.

“Meclis-i Umumi-i Liva Müzakeratı” görüşmeleri içinde bütün konularda (nafıa, eğitim,
sağlık, tarım, hayvancılık gibi) beşer yıllık çok ayrıntılı planlar hazırlandığı görülüyor.

1331(1915) yılına ait sağlık programı içinde devlet hastanesinin tamamlanması, hastanede
bir frengi pavyonunun açılması, belediyeleri olmayan nahiyelere gitmeleri için dört aşı
memurunun görevlendirilmesi ve yeniden on kabale namzedinin İstanbul’a gönderilmesi, bu
kabile namzetlerinin 30 yaşını aşmamış olması da bulunuyordu.237

1915’i izleyen yıllarda Balıkesir’in bütün kazalarından “Meclis-i Umumi-i Liva”ya kay-
makamların, nahiye müdürlerinin, belediye başkanlarının yolladığı dilekçelerin hepsinde
doktor ve ebe istenmektedir.

Aşı faaliyetleri:
Salgın hastalıklara karşı en önemli ve emin yol o hastalığa yakalanmamak için aşı olmak-

tı..1914’den itibaren devlet önce askerleri sonra da halkı aşılamağa başladı.

“Aşı ameliyesi
1330(1914)senesinin son üç ayı içinde Liva’da büyük küçük 29334 kişiye

aşı ameliyesi yapıldığı merkez doktorluğunca bildirilmiştir.”, 238

“Bu sene Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde Liva’da 8799 kişiye ve çocuğa
aşı ameliyesi edilmiştir.”239

“Hapishanede bulunan erkek ve kadın 163 mücrime seyyar tabip Faik Bey
tarafından kolera aşısı icra edilmiştir.”240

“Balat nahiyesinde çiçek hastalığı zuhur ettiği nahiye müdürlüğünden bil-
dirilmiştir. Merkez Liva’dan bir aşı memuru hemen gönderilmiştir.241

Şehrimizde mevcut Rum muhacirlere tifo aşısı yeniden tatbik edilmiştir242

“Bandırma’da kolera vakası görüldüğünden tedbir için liva sıhhıye müdürü
Mukbil Bey oraya gitti.”243

“Vilayet dahilinde yapılan aşılama çalışmaları kapsamını giderek arttırmış, Çanakkale
savaşları öncesinde harp mahalli olacağı anlaşılan Gelibolu ve Çanakkale’deki Türk, Rum,
Ermeni ve Musevi ahalinin büyük bir kısmı Balıkesir’e göçürülmüştü. (Kaynaklarda harp
bölgesinden göçürülenlerle, korkuyla Ayvalık’ı terk eden Rumlar için kullanılan “tehcir”
kelimesi yanlış yorumlanmış, sayıları dokuz bini aşan bu muhacır sayısı ‘Balıkesir’den bu
kadar sayı Ermeni tehcir edildi.’ Diye I. Dünya savaşı sırasında tehcir edilen Ermenilerin
sayılarına eklenmiştir.)
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Balıkesir’e göçürülen bu aileler harbin sonuna kadar burada kalmışlar,
Balıkesir’de bulunan medrese, mektep ve camilerde barınmışlardı.

Bunlar Balıkesirli hayırseverlerin yardımlarıyla beslendiler. Balıkesir’de
günde üç bin kişiye244, Edremit’de günde bin kişiye yamak dağıtılıyordu. (31
Mart 1917 günü Balıkesir’de 3286 kişiye yemek dağıtılmıştı.)

Aşılama faaliyetleri sadece halka ve mahkumlara değil, her gelen muhacıra
ve gerek Çanakkale’de esir alınıp Balıkesir’deki esir kampına getirilen İngiliz ve
Fransız esirlerle, Karadeniz’de esir alınan Rus bahriyelilere de tatbik edilmişti.
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Askere gelen bütün Türkler aşılandığı için Çanakkale savaşları sırasında
Türk ordusunda büyük çapta salgın hastalık görülmemişti. Ama İngiliz ve
Fransız askerlere aşı yapılmadığından bunlar salgın “dizanteri, paratifo,
sıtma”dan kırılmışlar, %90’ı burada hasta olmuşlardı.245

Harp yıllarında ilaç üretimi
Harp yıllarında en büyük sıkıntılardan biri de ilaçtı. Memleketimizde ilaç üretecek bir

fabrika olmadığından ilaçlar Almanya ve Avusturya’dan ithal ediliyordu.
“İdarei hususiye-i Liva’ca mübaya ve celb olunan sulfato komprimelerine ait senedat

tastik edildi.”246

“Sıtma” halk arasında pek yaygındı. Sıtma olmayan yok gibiydi. Hatta Atatürk’ün geçirdiği
hastalıklardan birisi de sıtma idi. Sıtma ilaçları büyük zorluklarla getirilir, dağıtılırdı. Günde
bir tane alınması gereken ilacı haftada yarım bile olsa bulabilen şanslı idi. Sıtmayı yayan sivri
sineği yok etmek için uygun ortamları ortadan kaldırmak gerekiyordu.

“Tepecik deresi kenarındaki bataklığın kurutulmasına konduktör Kemal Bey
tayin edilmiştir.”247

1917 yılında İstanbul’da Galatasaray Mektebi Sultani’sinde Hilal-i Ahmer (Kızılay) ilk
defa sağlıkla ilgili bir sergi açtı. Tıbbi malzeme üreten pek çok Alman, Avusturya, Macar ve
Bulgar firmanın sınıf ve salonlarda açtığı sergilerin yanı sıra Hilali Ahmer Cemiyeti Hanımlar
Merkezi Dar’ül Sanayisi, Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti, Esirgeme Derneği,
İstihlakı Milli Hanımlar Cemiyeti de kendi ürünlerini sergilediler.

Bu serginin üç dilde yayınlanmış katoloğunda harp yıllarında en gerekli tıbbi gereçlerin
yanında çok sayıda protez kol ve bacak reklamını da görüyoruz. Harbin getirdiği acıların so-
nuçlarının göstergesidir bunlar.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI SIRASINDA HARP
HASTANELERİ VE BALIKESİR İLE KAZALARINDA
HARP HASTANELERİ

Gemilerle İstanbul’a getirilen yaralılar gemilerin yanaştıkları iskelede bulunan Sirkeci
Sevk Mecruh’in Kumandanlığı ve Haydarpaşa Zühefa Mecruhin Sevk komisyonu tarafından
İstanbul’da tesis edilen asker hastanelerine dağıtılır. İstanbul dışındaki hastaneler mevki ve
menzil hastaneleri şeklinde organize edildi. Buralara İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri de
hekim olarak gönderildi. Açılan mecruhin (yaralılar) hastanelerinin yanında Almanlar;
Tekfurdağı Salib-i Ahmer Harp Hastanesi, Gelibolu Salib-i Ahmer Hastanesi, Taksim Hafif
Mecruhi Amerikan Salip Ahmer Fransız Hastanesi’ni248 açmışlardı.
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245 Nigel Steel,Peter Hart-Gelibolu- s:219-260
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247 Karesi- 18 Kanunevvel1916-5Kanunevvel1332-22 Sefer 1335 Numaro33-137
248 Fransızlarla savaştığımız için Amerikalılar, Fransız hastanelerini devir almışlardır. Gene Amerikalılar Kafkas

cephesi’nde bir de Menzil Müfettişliği’ne tabi hafif Mecruhin Amerikan hastanesi açmışlardır.



Amerikalılar ayrıca Fransız Hastanesi’ni de devir alarak hizmete sunmuşlardı. Avusturya
ve İtalya kızıl hacları da hastanelerini Osmanlı Ordusu emrine sunmuşlardı.249

Genel Kurmay başkanlığının yayınlarından olan “Şehitlerimiz” isimli beş ciltlik çok kıymetli
bir çalışma ile Dr. General Kemal Özbay’ın “Türk Askeri Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri”
isimli eserlerini esas olarak tespit edebildiğim Çanakkale Savaşları yaralılarının tedavi gördüğü
hastaneleri, önce cephedeki askeri birlik hastanelerini alarak aşağıya alıyorum.

Siperde yaralananlar, siper içlerinde sargı yuvalarına alınıyor, yara hafifse sarılıp geri
gönderiliyor, biraz ağırsa arkadaki tabur sargı yerlerine götürülüyorlardı. Burada gerekirse
ameliyat bile yapılabiliyordu.

Geriye sevk edilecek olanlar hafif yaralı toplama yerlerine, yarası ağır olanlar araba durak
yerlerine götürülüp bırakılıyordu. Cepheye erzak ve cephane taşıyan nakliye arabaları geriye
boş dönerken durak yerlerindeki yaralıları alarak seyyar sahra hastanelerine bırakıyorlardı.250

Balıkesir Harp Hastaneleri
Çanakkale savaşları süresi içinde Balıkesir merkezinde dört harp hastanesi kurulmuştur.

Bunların ilki 1913 yılında temeli devrin Balıkesir Mutasarrıfı olan Dr. Reşit (Şahingiray) Bey
tarafından atılan, 1915 yılı başlarında kısmen bitirilen Memleket Hastanesi’dir. Bu hastanenin
yaralılar için acilen hazırlanması üzerine başkumandanlık vekaletinin “teşekkürü” Balıkesir’de
duyulunca halk daha bir gayrete gelmiş251 daha yarım olan hastanenin bir an önce bitirilmesi,
her türlü eksiğin giderilmesi için Karesi Meclis-i Umumisi bir dizi kararlar almış, tahsisat
ayırmıştı.252 Hemen açılan ve harp yılları boyunca sürdürülen kampanyalarla para toplanmış,
yaralılar daha gelmeden birkaç görevli İzmir’e giderek yaralılar için gerekecek pek çok
malzeme almış ve ısmarlamıştı. Yaralılar trenle Bandırma’dan gönderilmeye başlanınca
hazırlanan mevcut hastane yetmemiş bunun üzerine 1889 yılında yapılmış olan Gureba veya
Belediye Hastanesi de253 yaralıların tedavisine tahsis edilmişti.

Memleket Hastanesi’nde kurulan Balıkesir Mecruhin-i Askeri Hastanesi baş hekimi Dr.
Ahmet Bey, muavini Dr. Faik Bey idi.

Rum mektebinde hazırlanan hastane Dr. Azaryan Efendi, Darul Muallimin Hastanesi’nin
başında Dr. Nafiz Bey, İdare-i Hususiye Hastanesinin başında Dr. Faik Bey bulunuyordu.
Bunların yanı sıra bir Türk göz tabibi ile Dr. İlyadi Efendi isminde bir operatör, bütün
hastanelerde gerektiğinde görev yaptılar254 Bütün hastanelerin teftişleri ve masrafları Balıkesir
halkı tarafından karşılanmakta idi. Balıkesir Hilal-i Ahmer Kadınlar kolu255 ve Müdafayı
Milliye Cemiyeti Kadınlar kolu256 ve Balıkesir Donanma Cemiyeti257 pek çok gayret ve
hamiyetle yaralı gazilerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladılar.
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249 Özbay, Dr.Gen.Kemal – age, S.235
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Ocak 1999 – 23 Ocak 1999
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257 Ayhan, Aydın – Seferberlik yıllarında büyük hizmetlerde bulunan Balıkesir donanma cemiyeti – Yeni Haber

Gazetesi – 20 Eylül 1999 – 1 Ekim 1999



Kampanyalar şeklinde bir gün para toplandı, bir gün giyecek toplandı, bir gün yatak,
yorgan toplandı, bir gün yiyecek, gıda toplandı.

Yardımlar sadece şehir içinde değil, bütün kaza ve köylerde sürdürüldü. Gönüllü hanımların
yanı sıra okullar ve öğrenciler harçlıkları veya çalışmalarıyla büyük yardımlarda bulunmuşlardı.

18 yaşın üzerinde her erkek resmen askere alındıkları için 18 yaş grubu altındaki
erkeklerden silah taşıyabileceklerine inanılan bütün gençler cepheye gönderilmişlerdi.
Köylerde, kasabalarda erkek kalmamıştı. Her haneden birkaç genç mutlaka cephede olduğu
için halk gelen yaralıları bağrına basmış, onlar yesin diye kendi aç kalmış, onlar yatsın diye
altlarındaki döşekleri bile büyük bir memnuniyetle, hatta bu şeref kendilerine de verildiği için
sevinçten göz yaşları döke döke hastanelere göndermişlerdi. Balıkesir Harp Hastanesi’ne
getirilen yaralılardan 4’ü daha sonra vefat ederek şehit olmuştur.

Hemen her gün şehrin ileri gelenleri ve eşleri, öğrenciler yaralıları ziyaret ederek onlara
hediyeler vermişler, yaralıların psikolojik durumlarının düzelmesinde etkili olmuşlardı.

Bandırma Harp Hastaneleri
Bandırma, Çanakkale Cephesine en yakın bölgelerde ve çok önemli yol güzergâhında bu-

lunmasından dolayı buradaki mevcut hastane hemen “Mecruhîn Hastanesine döndürülmüştü.
Önce 50 yataklı bir hastane iken gelen yaralıların gün geçtikçe çoğalması üzerine 200 yataklı
bir hastaneye çevrilmişti.

Çanakkale Cephesi’ndeki çok kanlı çatışmalarda yaralananların sayıları beklenen miktarların
çok üstüne çıkınca, mevcut Rüştiye binasını da hastaneye çevirdiler. Bu hastanenin de bütün
mefruşatı Bandırmalılar tarafından temin edildi.

Erdek Harp Hastanesi
Adapazarı civarında Kızılay, 2000 yataklı bir hastane hazırlamış fakat yaralıları götüren

kaptan emri yanlış anladığından Erdek’e 400 yaralı indirmiş, bunlar için mahalli hükümet ve
halk yardımlarıyla Rum Kız Orta Okulu’nda bir hastane açılmıştır258 yaralıların çok olması ve
okulun bu sayıya yetmemesi üzerine Erdek’te bazı büyük evler de yaralıların tedavisine açıl-
mıştı.

5. Orduya mensup olarak kurulan Erdek Hastanesi’ne getirilen yaralılardan 33’ü daha
sonra şehit olmuşlardır. Daha sonraları Karabiga’daki 150 yataklı hastane de Erdek’e nakle-
dildi.

Edremit Revir Hastanesi
Çanakkale cephesine en yakın hastanelerden birisi olarak açılmıştır. Edremit Revir

Hastanesi buradaki alaya bağlı hastane iken Çanakkale harbi başladığında, içindeki hastalar
memleketlerine yollanarak çok fazla sayıda gelen yaralıların bir kısmı buradan karayolu ile
Burhaniye, Havran, Ayvalık ve İvrindi’ye gönderilmişlerdir. Edremit’e getirilen hastalardan
7’si daha sonra şehit olmuştur.
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Susurluk Harp Hastanesi
Bandırma’ya vapurla getirilen yaralılar buradan Trenle Susurluk ve Balıkesir’e sevk

ediliyordu. Buradaki harp hastanesi çevre köylerle birlikte Kesput ve Bigadiç halkının
yardımlarıyla kuruldu. 300 yataklı idi. Bandırma’ya vapurla getirilen, buradan Susurluk’a
yollanan yaralılar istasyonda indiriliyor, halk ve görevliler tarafından oldukça uzakta olan
hastaneye taşınıyordu. Bu iş için Sultançayırı, Maden işletmesinin tahsis ettiği arabalar kulla-
nılıyordu.

Gönen Harp Hastanesi
Biga ve Karabiga’da bulunan menzil hastaneleri gelen yaralıların çoğalmasıyla yetersiz

kalınca Gönen Rüştiyesi halkın yardımı ile harp hastanesine dönüştürüldü. Bu hastane Gönen
ve Manyas’lıların yardımlarıyla kuruldu. Önce 50 yataklı hazırlanan bu hastane daha sonra
Gönenlilerin yardımlarıyla 300 yatağa çıkarıldı.

İvrindi-Otmanlar Köyü Harp Hastanesi
İvrindi’lilerin hizmeti ve gayreti ile kurulan bu hastane, karayolu ile getirilen yaralıların

yolu uzatıp daha fazla ızdırap çekmemeleri için yol üzerinde olan Otmanlar köyü yakınındaki
han kiralanarak kuruldu. 80 yataklı olan bu hastane Çanakkale’de savaş bitince kaldırıldı.

Burhaniye Harp Hastanesi
Burhaniye’deki mevcut hastane halkın gayretleri ile harp hastanesi haline getirildi. 50

yataklı hazırlanan hastane, halkın ısrarla daha fazla yaralıya bakmak istemesi üzerine yatak
sayısı 200’e çıkarıldı.

Havran Harp Hastanesi
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin gayreti ile toplanan yardımlarla Havran’daki medreseler harp

hastanesi haline getirildiler.

Balya Harp Hastanesi
Balya Madenleri Şirketi’nin mevcut 20 yataklı hastanesi 40 yatağa çıkartılarak, maden

şirketinin her türlü desteği ile açıldı. Halkın yardımları büyük oldu. Maden şirketinin
doktorları ve hastabakıcıları bu hastanede yaralılara hizmet verdiler.

Ayvalık Hastanesi
Yaralıların gittikçe artması, müdahale ve tedavinin zamanında yapılamaması telefata yol

açtığı için Ayvalık’taki Rum Hastanesi’nden de faydalanıldı. Kaymakamlığın gayreti ile
burada da yaralılar tedavi edildi. Ayvalık Merkez Mevki Hastanesi’ne getirilen yaralıların 6’sı
daha sonra burada şehit oldu.
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Değerlendirme :
Çanakkale Savaşları’nın akıl almaz bir şekilde kanlı geçeceği her iki tarafın da

hesaplayamadığı bir şeydi. Çok kısa bir zamanda yüzbinleri aşan yaralı ve hasta asker pek
çok hatalara rağmen kısa zamanda hastanelere dağıtıldı, tedavileri yapıldı.

Pek çok yaralı ve hasta, hastanelerden çıkınca evlerine, köylerine kadar gidecek para ve
vasıta olmadığından yollarda telef oldular.

TÜRKİYE HARP DAİRESİ ÇANAKKALE ARŞİVİNDE ZAYİAT DURUMU 259

     Savaşın adı                                 Günü                           Savaş Birlikleri                            Şehit-Yaralı

     Boğazı zorlama                           18. 03. 1915                Müstahkem Mevki                       115

     Seddülbahir Muhaberesi             25. - 26. 04.1915         Güney Grubu                                1898

     Kumkale Muhaberesi                 25. - 26. 04. 1914        Asya Grubu                                   1730

     Arıburnu Muhaberesi                 24. 04. -02. 05.1915    Kuzey Grubu                                199 Sb. ve 14155

     Güney Grubu Gece Savaşları     03. - 04. 05.1915         15. Tümen                                     3000

     2. Kürte Muhaberesi                   06. - 08. 05. 1915        Güney Grubu                                7510

     Arıburnu Muhaberesi                 09. - 20. 05. 1915        Kuzey Grubu                                10000

     3. Kürte Muhaberesi                   04. - 06. 06.1915         Güney Grubu (9.ve13.Tümen)    9000

     Kerevizdere Muhaberesi            21 - 22. 06.1915          Güney Grubu (9.ve13.Tümen)    6000

     Sığındere                                      28. 06. 1915                Güney Grubu (9.ve13.Tümen)    2000

     Sığındere                                      05. 06.1915                 3. ve 5. Tümenler                          4991

     Sığındere                                      28.06 - 05. 07.1915     Güney Grubu Öteki Kuvvetler    9000

     Kerevizdere                                 12.-13. 07.1915           4., 7., 8. Tümenler                         9575

     Bütün Cephelerde                       25. 04.-13. 07.1915     Güney ve Asya Grupları              58691

     Sığındere-Kürte                           06. - 13. 08. 1915        Güney Grubu                                7510

     Kanlı Sırt                                     05. - 09. 08. 1915        16. Tümen                                     6930

     Conkbayırı                                   06. - 10. 08. 1915        Kuzey Grubu                                9200

     Arıburnu                                      06. - 10. 08. 1915        Kuzey Grubu ve 19. Tümen        2000

     Anafartalar                                   09. 08. 1915                12. Tümen                                     1085

     Anafartalar                                   09. 08. 1915                7. Tümen                                       978

     Anafartalar                                   10. 08. 1915                12. Tümen                                     413

     Anafartalar                                   09. - 13. 08. 1915        7. ve 12. Tümen                            3536

     Anafartalar                                   21. - 23. 08. 1915        Anafartalar Grubu                        679

     Arıburnu-Anafartalar                  06. - 22. 08. 1915        Anafartalar Grubu                        18000
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Savaş sırasında hasta veya zayıf olduklarından hastanelere veya evlere gönderilenler: 64449

TOPLAM (Şehit ve yaralı) 250 bini aşmaktadır.

Sonu “000” ile biten sayılar kesin olmayıp, yuvarlak hesap verilmiştir. Kesin sayılar
hiçbir zaman bilinememektedir. Kayıplar çok daha fazladır. Cepheye giden gönüllülerin
sayısı tam olarak bilinemediğinden kayıpların sayısının korkunçluğu gizlenmiştir.

ÇANAKKALE KAYIPLARININ SAYISI
Çanakkale’de destanlar yapılırken devletin hemen hemen her yerinde, yangın vardı, savaş

vardı. Ordular, hudut boylarında devletin bekası için kendilerinden gerek malzeme, gerek
insan bakımından çok üstün düşmanlarla çarpışıyor, bir yandan da kardeşçe yasadığı
kandırılmış, satın alınmış insanlarla uğraşıyordu.

Çanakkale’de ordular eriyor, düşmanın karşısına dikilmesi gerekiyor, eksilenlerin yerleri
en yakın çevreden getirilen “gönüllü”lerle dolduruluyordu.

Bunlar askere alınma yaşının altında bulunan gençlerdi. Çağrıldılar.

Balıkesir, Bursa, Kütahya, Manisa, Adapazarı, Uşak, İzmir, Aydın, Muğla’dan, Marmara’dan,
Ege’den ve Anadolu’nun her yerinden yeni yetme gençler, delikanlılar koşup geldiler.
Çoğunun bıyıkları bile terlememişti. Geldiler ve çok kısa bir talimden sonra cepheye
gönderildiler. Çoğu burada isimsiz kahramanlar olarak eriyip gittiler. Bunların askerlik
kayıtları o karışık dönemde İstanbul’a Harbiye nezaretine ulaşamadığı için pek çoğu resmi
verilen şehit veya kayıp listesine giremediler.

Yunan işgali üzerine işgal altında kalan bölgelerde askerlik şubesi kayıtları düşman eline
geçmesin diye imha edildiğinden, Çanakkale’de kaybettiğimiz insanlarımızın sayılarını hiçbir
zaman kesin olarak bilemeyiz.

1916 yılında devletin verdiği resmi rakamlarda şehit ve kayıp sayısının çokluğu karşısında
halk korkmasın diye az gösterildiği biliniyor. Çünkü harbiye nezareti Sarıkamış felaketini,
orada donarak ölen doksan binden fazla askeri uzun süre saklamış, ancak 1918 yılında
açıklamak zorunda kalmıştı.

Verilen sayılar Şöyle;

İsmail Hami Danişmend - Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt : 4 Sayı: sayfa: 430
Umumi Zaiyat 186.869

Şehit                                     55.127
Yaralı                                 100.117
Kayıp                                   10.067
Hastalıktan Ölüm                 21.493

Gen. Liman Von Sanders - Türkiye’de Beş Yıl S:130
218 bin kayıp bunun 66.000’i Şehit
Şevket Süreyya Aydemir - Enver Paşa Cilt 3 Sayfa 264
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55. Şehit                                    177
Yaralı                                 100.177
Hastalıktan Ölüm                21.498
Kayıp                                   10.067

64.440 Hastalıktan geriye sevk

TOPLAM 251.359 Kayıp

İslam Ansiklopedisi - Türkiye Diyanet Vakfı
Kayıplar 190.000 ile 350.000 arasındadır.

Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Kayıtlarına Göre;
Kayıplarımız 213.882 dir (şehit, yaralı, hasta olup tebdilhava ile harp dışı kalan)
Çanakkale Savaşlarında savaşan Türk Ordusu’nun mevcut sayısı 90.000 ile 120.000

arasında değişmektedir. Muharebeler süresince gelen ve yaralanmalar, hastalık, zafiyet gibi
sebeplerle geri alınanları takviye için gelen askerler 500.000 - 600.000 arasındadır.

Türkiye Harp Tarihi Dairesi Çanakkale arşivinde bu cephedeki zayiat şöyledir.260

Şehit                                     25.127
Yaralı                                  130.306
Esir-Gaip                              10.867
Hastalıktan ölen                   21.498
Malül                                    64.449

Toplam                               251.447

İngiliz ve Fransız Kayıpları;261

İngilizler ve Fransızlar Gelibolu savaşları için gerek kendi ülkelerinden gerekse sömürge
ve bağlı ülkelerden pek çok askeri buraya getirdiler.

Resmi raporlara göre Geliboluya gelen İngiliz kuvvetlerinin sayısı 410.000, Fransız kuv-
vetlerinin sayısı 79.000’dir.

İngilizlerin toplam kaybı; 115.000 ölü, yaralı, kayıp
Hastalanıp memleketlerine yollanan 115.000 sayısı içinde 43.000’i ölüdür
Fransızların toplam kaybı: Ölü, yaralı, kayıp: 47.000

Gelibolu’ya gelen müttefik asker sayısı;262

İngiliz                                 410.000
Fransız                                  79.000
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İngilizlerin Kaybı;
Ölü, yaralı, kayıp               115.000
Hasta (memlekete sevk)       90.000
Kayıplardan İngiliz subay ve er 43.000 ölmüştür.

Fransız Kaybı; 47.000 dir.
Gelibolu seferi sekiz buçuk ay sürdü. Her iki tarafın kayıplarını, tahmin etmek çok güçtür.
Türk kayıpları pek gelişigüzel tutulmuş olup, 86.692 ölü ve 164.617 yaralı ve hastanın,

gerçek kayıplardan çok eksik olduğu muhakkaktır.
Bir Türk kaynağı 470.000 gibi büyük bir rakam ifade eder fakat 300.000 civarında

olduğunu tahmin etmek daha makuldür.
İngiliz ve Dominyon kayıpları 198.340 ile 215.000 arasında değişiklik arz eder.
Müttefik kayıpları muhtemelen 265.000 idi ve bunlardan 46.000 kadarı harekat sırasında

ölmüş veya hastalık yüzünden hayatlarını kaybetmişlerdir.

Galatasaray Sultanisi’nde İlk Hilâl-i Ahmer Sergisi
(19 Kanunsanî 1916 - 30 Nisan 1917)

Yaralıların birden akıl almaz sayılara ulaşması, mevcut sağlık malzemelerini daha
başlangıçta bitirmişti. Korkunç savaş şartları ve ağır yaralanmalar memleketin her yerini yüz
binlerce malul (sakat) insanla doldurmuştu. Bütün bunların tedavisi için gereken malzeme
Türkiye’de imal edilmediğinden bunları birlikte olduğumuz dost ülkelerden temin etme
yoluna gidilmiştir.

Bütün malzemenin uluslararası kurallar dahilinde sağlanması bu savaşta en az ordu kadar
ağır görevler üstlenen Hilâl-i Ahmer (Kızılay) cemiyetine düşmüştü.

Yardım almak veya tedavi ve rehabilitasyon malzemesi temini için Almanya ve Avusturya’ya
giden ve görüşmelerde bulunan Hilâl-i Ahmer yetkilileri buralarda özel kurum, kuruluş,
şirket ve fabrikalarla karşılaştılar. Artan yoğun talep üzerine pek çok müşteri temsilcisi
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İstanbul’a gelip mallarına ferdi olarak müşteri aramaya başlanıyca bir sergi açılıp bunların
hepsini bir kerede sergileme fikri oluştu.

Hilâl-i Ahmer genel kurulunda cemiyet 2. başkanı Dr. Besim Ömer Paşa’nın İstanbul’da
bir sergi açma teklifi karar altına alınıp, bu sergiyle beraber cemiyetin şimdiye kadar
yaptıklarını, ilerlemelerini gözler önüne serme düşüncesi bir komisyona tevdi edildi. Son
derece aktif olan bu komisyon önce sergi yeri için bina aramaya başladı. Maarif Nazırı Şükrü
Bey’in izniyle ülkenin entelektüel merkezinde bulunan Galatasaray Lisesi’nin bir kanadının
bu işe ayrılması ve düzenlenmesi sağlandı.

Hilâl-i Ahmer’in kardeş cemiyeti olan, dost ve tarafsız ülkelerin Kızıl Haç cemiyetlerinin
de katılması için büyükelçiler vasıtasıyla temasa geçildi. Bu sergide askeri hijyen eşyaları ve
ilaçların sergilenmesi istendi. Ayrıca Hilâl-i Ahmer Kadınlar Kolu Darül Sanayisi, Hilâl-i
Ahmer Kadınlar Bursa Darül Sanayisi, Bikes Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti,
Fukara Perver Cemiyeti ve Ergin Derneği263 ürünlerinden tanıtılması istenildi.

Bu sergi çerçevesinde Hilâl-i Ahmer’in sadece harp zamanında değil, aynı şekilde sulh
zamanında da önemli hizmetler yapabileceği vurgulanıyordu.

Sergi, Türkçe, Almanca ve Fransızca bir broşürle tanıtılıyordu. Bu broşüre göre sergi:
“Başkumandan vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa Hazretlerinin taht-ı himayesindedir.”

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti azalarının önde gelenlerinin hepsinin aynı zamanda İttihat ve
Terakki Partisi’ninde önde gelenlerinden olması bütün işleri kolaylaştırmıştı.

Hilâl-i Ahmer’in açtığı bu ilk sergi Galata Saray Sultanisi bahçesinde özel bir merasimle
açıldı. Açılış merasiminde Veliaht Vahidettin Efendi ve diğer şehzadeler, bakanlar, bağımsız
ve tarafsız devletlerin elçileri, sefaret memurları, beş yüz kadar üst seviye memurları, maliye
memurları ve diğer beyefendi ve hanım efendiler hazır bulundurlar.

İsmail Canbulat Beyin yaptığı konuşmadan sonra Veliaht Efendi hazretleri sergiyi açtı. Almanya,
Avusturya, Macar, Bulgar Şimendifer (Demiryolları) idareleri sergiye getirilecek malzemeyi ücretsiz
taşımış ve ayrıca Osmanlı Elektrik Anonim Şirketi aydınlanmayı üstlenmiştir. Sergiye gelen
Osmanlı eşyası Osmanlı Sigorta Şirketi Umumiyesi tarafından parasız sigorta edilmiştir. Trenle
Sirkeci’ye kadar getirilen eşyalar Osmanlı Tramvay Şirketi tarafından taşınmıştı.

Hilâl-i Ahmer’in Viyana Murahhası Doktor Hikmet Bey’in, müttefik ülkelerden sipariş ve
temin edilme suretiyle sergi için gerekli olan eşyanın bulunma ve getirilmesinde büyük
hizmeti geçmişti.

Sergiye girişin az da olsa küçük bir ücreti vardı. Fakat öğrenciler parasız girebiliyorlardı.
Bu serginin açılışında müttefik olduğumuz devletlerin murahhasları da heyetler halinde

bulundular.

İttihad ve Terakki Fırkası İktidarının Beş Yıllık
Kalkınma Programları

İttihad ve Terakkî Cemiyeti askerî tıbbiye öğrencileri tarafından ve (1) numaralı üyesi
olan Ohrili İbrahim Temo’nun264 ve önde gelen üyelerinin çoğunun hekim olmasından dolayı,
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263 Ergin Derneği, İttihatçıların Genç Kızlar Kolu idi
264 Doktor İbrahim Temo – İttihad ve Terakki Cemiyetinin Teşekkülü ve Hıdematı Vataniye ve Inkılâbı Millîye Dair

Hatıratım s:19,20 – Romanya-Mecidiye 1939



parti içinde hekimler çok etkiydiler.
Cemiyet üyelerinin pek çoğunun, baskı döneminde Avrupa’ya kaçmış olmaları, oradaki

çeşitli kurum ve hastaneleri görmüş, incelemiş olmaları, geri döndüklerinde ülkelerinin de
aynı şekilde medenî olması konusunda hassasiyet göstermelerine sebep olmuştu.

Beş yıllık programlar çerçevesinde, sıhhiye programlarının hazırlanması ve uygulanması,
parti içindeki hekimlerin de etkisiyle, hemen yürürlüğe girmiş, hazırlanan programlar üzerinde
çalışmalar çok akılcı bir şekilde uygulanmaya başlanmıştı. Beş yıllık programların uygulamaları
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da hemen mahalli gazetelerde belirmeğe başladı.265

Hazırlanan beş yıllık programlar, İstanbul’a, ilgili nezarete gönderiliyor ve burada ilgili
komisyonlarda görüşülerek, ya aynen kabul ediliyor, ya da değişiklik önerileriyle geri gönde-
riliyordu.266 Zaten yapılması gereken hizmetlerin (bazı bina ve seyyar veya sabit karantina-
hane gibi) bu programa alınmamasına dikkat ediliyordu.267 Ama, olmayan yerlerde hastane,
dispanser ve yeni müesseseler gibi binaların yapılmasına izin veriliyor268, gerektiğinde umumî
bütçeden yardım ediliyordu.269

Bazı beş yıllık programlarda, yapılacak tesis ve binalar, diğer nezaretleri de ilgilendirdiği için,
bu programlar hakkında o nezaretlerin ilgili kurumlarından da bilgi ve mütalaa isteniyordu.270

Bazı durumlarda, vilâyetler kendi yaptıkları programların uygulamalarında aksaklık veya
zorluk çıktığını görünce, programlarını değiştirmek istiyorlardı. Bu değişiklikler genelde
kabul edilmiyordu. Ancak değişiklik yeni bir şeyler yapma üzerineyse kabul ediyordu.271

Çeşitli şehirlerden gelen beş yıllık sıhhiye programlarında değişiklikler yapılmıştı. Meselâ
İstanbul’un beş yıllık programında gösterilen doğumhane ve tecrithane yapılması teklifi,
bütçede kısıtlama yapılması için kabul edilmemişti.272

Genel olarak, program içinde yer alan tecrithane ve karantinahane binalarının inşaatlarında
da, dar’ül aceze ve dispanser daha gereklidir, denilerek, planlarda değişikliklere gidilmesi
istenmişti.273

Tecridhane ve karantina istasyonları gibi idare-i hususiye tarafından yapılamayacak bazı
tesislerin de 1918 yılında yapılması öngörülen “İkinci Beş Yıllık Program”a bırakılması ve
programlarda buna göre değişiklikler yapılması istenmişti.274

Fakat, yollanan programların, daha sonra ortaya çıkan fevkalade durum dolayısıyla tam
olarak uygulanmasının mümkün olmadığı anlaşılınca, yoğun istek üzerine vilâyetlere,
yapılması istenen değişikliklerin, hemen yapılarak bildirilmesi ve programın tatbikine
geçilmesi bildirilmişti.275

İttihatçıların önde gelen liderlerinden ve ilk kurucu beş kişi içinde bulunan Dr. Mehmed
Reşid Bey, 1913 yılında Balıkesir’e mutasarrıf (vali) olarak tayin olunca, yaptığı ilk
çalışmalardan birisi de burada “Hastane-i Umumî” adı verilen, yeni ve modern bir hastanenin
temelini atmak olmuştu.276

O yıllarda, bugün pek rastlanmayan verem, sıtma, çiçek, tifo, tifüs, frengi gibi hastalıklar
salgın halinde Türk halkını kemiriyor, perişan ediyordu. Bunlarla mücadele edilmesi gerekiyordu.
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265 Karesi – 09 Zilhicce 1333 – 05 Teşrinevvel 1331 – Numaro:26/78 (Yeni hastahanelerin yapımı) Karesi – 16
Zilhicce 1333 – 12 Teşrinevvel 1331 – numaro:27/79 – (Giresun(Savaştepe) Nahiyesindeki mektep bitirildi.)
Karesi – 23 Zilhicce 1333 – 14 Teşrinevvel 1331 – Numaro:28/80 (Balıkesir merkezde yapılması programlanan
Kırımlar Mektebi ve Dar-ül Muallimin binaları bitirildi ve tedrisata açıldılar.)

266 BOA.DH.UMVM.dosya:81gömlek:45 – 04 Cemaziülevvel 1334
267 BOA.DH.UMVM.dosya:82 gömlek:44 – 06 Cemaziülevvel 1334
268 BOA.DH.UMVM.dosya:81 gömlek:44 – 21 Şevval 1334
269 BOA.DH.UMVM.dosya:81 gömlek:29 – 09 Zilkade 1334
270 BOA.DH.UMVM.dosya:81 gömlek:48 – 01 Rebiülevvel 1335
271 BOA.DH.UMVM.dosya:81 gömlek:51 – 17 Cemaziülevvel 1335
272 BOA.DH.UMVM.dosya:81 gömlek:82- 12 Şaban 1335
273 BOA.DH.UMVM.dosya:81 gömlek:36 – 18 Şaban 1335
274 BOA.DH.UMVM.dosya:81 gömlek:64 – 18 Cemaziülahir 1335
275 BOA.DH.UMVM.dosya:82 gömlek:1 – 20 Muharrem 1336
276 Bu hastaneye daha sonra “Dr.Reşid Bey Hastanesi” ismi verilmişti. Bugün, halen “Göğüs Hastalıkları Hastanesi”

olarak görev yapmaktadır.



Bir şekilde bu hastalıklarla mücadele etmek ve hastalıkları yenmek, salgınları önlemek
gerekiyordu. Hazırlanan beş yıllık programlar bu esaslara göre düzenlenmişti.

Beş Senelik Balıkesir Sıhhiye Programı’nda çok dikkati çeken bir madde de, hemen her
yıl, İstanbul’a “kabile namzedi” (ebe) yollanmasıydı. Doğum sırasında hijyenden hiç haberi
olmayan cahil ebeler tarafından yaptırılan doğumlarda, çocuk ve anne ölümlerinin dikkati
çekecek derecede yüksek olması nedeniyle, sağlıklı doğumların ancak eğitilmiş ebeler
tarafından yaptırılabileceğini bilen hekimler, ebe namzetlerini İstanbul’daki okula gönderiyordu.
Bu ebe namzedi kız öğrencilerin bütün masrafları vilâyet tarafından karşılanmaktaydı. Ama
binlerce yıllık bazı alışkanlılarla bayanların başka bir şehirde, aileden uzak tahsil yaptırılmalarının
zorlukları vardı. Mesela; bütün çalışmalar ve ikna cabalarına rağmen Balıkesir’e ayrılan on
öğrencilik “kabile namzeti” yani ebelik öğrenimi görmesi için gönderilecek hanım adaylardan
ancak sekiz aday temin edilebilmiş ve İstanbul’a gönderilmişlerdi.277

Balıkesir ve çevresi de bütün bu hastalıkların kol gezdiği, büyük tahribatlar yaptığı bir
bölge idi. Balıkesir’de hazırlanan ve “Meclis-i Umumi-i Liva” da müzakere edilerek,
İstanbul’a “Hükümet”e gönderilen beş yıllık program, önce bu mecliste verilen önergeler tar-
tışılarak karara bağlamıştı.

Balıkesir’de çıkan “Karesi” gazetesi koleksiyonlarında bulunan haberleri okuduğumuzda,
özellikle 1915 yılı programında önerilen maddelerin bütün olumsuz harp koşullarına rağmen,
bir şekilde gerçekleştirildiğini görüyoruz.

Balıkesir “Meclis-i Umumî-i Livâ”sında görüşülüp kabul edilerek 15 Mart 1915 tarihli
Karesi Gazetesinde yayınlanan beş senelik sıhhiye programı:278

Meclis-i Umumî-i Livâ Müzakeratı:
Beş Senelik Sıhhiye Programı (1331 Senesi)
• “Balıkesir Hastane-i Umumîsi” inşaatı ikmal edilecektir.
• Balıkesir Hastanesine bir “frengi pavyonu” ilâve edilecektir.
• Belediyesi olmayan nahiyeler için dört “aşı memuru” tayin olunacaktır.
• Balıkesir ve Edremid için, iki “tebhir makinesi” celb ve mübayya edilecektir.
• Edremid ve Bandırma’da birer hastane tesis olunacaktır.
• Erdek’e isale edilecek “Kaynarca suyu” keşfiyatı için mütehassıslar celb edilecektir.
• Burhaniye’ye isale olunacak sular, demir borular içerisine alınacaktır.
• Balıkesir kasabasına su celbi için, teşebbüşatta bulunulacaktır.
• Dersaadet “Kabile Mektebi”ne on talebe gönderilecektir.
• Merkez Liva Hapishanesi’ne “Tefridhane” tesis ve inşa edilecektir.

1916 Ocak ayında yapılan (07 Kanunsanî 1331- 20.01.1016) Balıkesir “Meclis-i Umumî-
i Livâ” toplantısında279 yapılan görüşmelerde, bazı kalemlerde ödemeler, “hal-i hâzırda”ki
vaziyetten dolayı red edilmiş, ama yeni bazı kalemler eklenmişti.
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277 Karesi – 10 Rebiülahir 1334 – 01 Şubat 1331 – Numaro:34/90
278 Karesi(Gazetesi) 28 Rebiülahir 1333-02 Mart 1331 Numaro:47
279 Karesi(Gazetesi) – 21 Cemaziülahir 1334 – 11 Nisan 1332 – 24 Nisan 1916 Nomaro:1/105



Gönen, Balya, Sındırgı ve Burhaniye’de tesis edilecek yeni dispanserler için teklif edilen
50 800 kuruş - bütçenin darlığı sebebiyle - kabul edilmemişti. Ama 30.000 kuruş ödenek
ayrılan Ayvalık ve Edremit hastaneleri inşaatları devam ediyordu.280

Mevcut hastaneler yaralı askerlerle dolunca, tedavi edilen yaralı askerler için Erdek’te
Zeytinli Adası’nda bir “nekahathane” de açılmıştı.281

Sağlıklı doğumlar yaptıracak olan fenni ebelerin eğitilmesi için İstanbul’a “Kabile
Mektebi’ne gönderilmesi için gene on kabile namzeti için “ücret ve harcırah masrafı” için
ayrılan 27.000 kuruş kabul edilmişti.

Programda olmadığı halde, lüzumuna binaen, sıtma mücadelesi için “kinin kompirmesi”
alınmasına 20.000 kuruş tahsisat ayrılmıştı.

Ebe mektebine ilk defa namzet talebe arandığı zaman, bütün uğraşmalara, teşviklere
rağmen ancak sekiz ebe bulunabilmişti.282 Ancak 1916’dan itibaren, halk tahsilli ebelerin
kıymetini anlayınca bu aday talebe bulma sıkıntısı kalkmıştı.

Bütün iyi niyetli çalışmalara rağmen, harp yıllarında büyük bir kıtlık hüküm sürüyordu.
İki buçuk milyona yakın üretici nüfus silâh altına alındığından, tarım durma noktasına
gelmişti. Bunlar askere alındıkları gün, devletin birikmişlerini tüketmeğe başlamışlardı.
Üstelik 1910’dan itibaren, Anadolu “kızıl çekirge felâketi”ne düçâr olmuş, birkaç yıldır,
köylü ürün kaldıramamıştı. Halk açtı.

Devlet yetkilileri; bir yerlerden buldukları tahılı getirtmek için vagon bulamıyorlardı.
Balıkesir Valisi 1916’da Balıkesir’e ancak bir vagon tahsis ettirebilirken, Bandırma’da bir
kişiye kırk vagon tahsis ettirilebiliyordu.283 Bu da kamu vicdanını rencide ediyordu.

Sağlık Çalışmaları
Gerek bir türlü önü alınamayan salgın hastalıklar, gerek sefalet ve cehalete dayalı

hastalıklar Anadolu halkını yiyip bitiriyor, insan kaynaklarını tüketiyordu.
Çağdaşlığı (muasırlığı) yakalamanın en önemli hareketlerinden birsi de şüphesiz sağlık

yatırımlarıydı. Anadolu’nun Ayvalık, Bandırma, Edremit gibi büyükçe kasabalarında yeni
hastaneler kurulmağa, yaptırılmağa başlandı.284 Gönen, Balya, Sındırgı, Burhaniye gibi biraz
daha küçük kasabalara da dispanserler açılması için çalışılmağa başlandı.285

Hatta Erdek’te yeni bir hastane ile birlikte bir de nekahathane yapılıyordu.286 Bu hastane
ve dinlenme yerlerinin savaş sırasında arttığını görüyoruz.

Bazı hastalıklarla mücadele özellikle sağlıklı nesiller yetiştirilmesi bakımından son derece
önemliydi. Frengi salgını Anadolu’yu kırıp geçiriyordu. Çanakkale Savaşları sırasında
Balıkesir’e getirilen yüzlerce yaralıya hizmet veren “Memleket Hastanesi”nde aynı anda bir
de “frengi pavyonu” açılmak istenmesi, oldukça düşündürücüdür. Kepsut’a bir “frengi tabibi”
görevlendirilmiş, Karesi Sancağı 1915 Meclis-i umumi toplantılarında “Muallimlerin köylerde
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280 Karesi Sancağı Meclis-i Umumîsinin 331 Sene-i Maliyesinde Vukû Bulan İçtimaya Mahsus Zabıtname S:13
281 Karesi Sancağı Meclis-i Umumîsinin 331 Sene-i Maliyesinde Vukû Bulan İçtimaya Mahsus Zabıtname S:43
282 Karesi Sancağı Meclis-i Umumîsinin 331 Sene-i Maliyesinde Vukû Bulan İçtimaya Mahsus Zabıtname S:30
283 Karesi Sancağı Meclis-i Umumîsinin 331 Sene-i Maliyesinde Vukû Bulan İçtimaya Mahsus Zabıtname S:39
284 BOA.DH.UMVM dosya:29 gömlek 24 – 1332 Zilkade 17 (18.10.1914)
285 Karesi- 11 Nisan 1332 numaro:1-105
286 Karesi Sancağı-Meclis-i Umumi sene 1331 içtimaı.. s:12



frengi ile mücadele etmesi” kararı alınmış287, Memleket hastanesine acilen bakteriyolog,
kimyager, hıfz-ı sıhha mütehassısı ve aşı memuru alınması yoluna gidilmişti.288 1917’den
itibaren evlenecek çiftlerden “Frengi hastalığı yoktur.”diye “Sıhhiye Muayene Varakası”
istenmesi de önemli bir noktadır.289

Frengi tedavisinin, zor olması ve uzun sürmesi, ve çevreden tepki alınması, hastaları
kendi istekleriyle tedavi almak istemelerini bazı durumlarda güçleştirmekteydi. Özellikle
geçimleri fuhuş olan kadınlar tek gelir kaynaklarını kaybetmemek için tedaviden kaçmakta,
bu da hastalığın yayılmasını önüne geçilmez hale getirmekte olduğundan devlet farklı bir
önlem aldı. Erdek kazası Paşalimanı adasına “Frengi Hastanesi” açtı. Frengili kadınlar buraya
gönderiliyorlar, adadan kaçamadıkları için tedavilerinin sonuna kadar burada kalmak zorunda
kalıyorlardı.290

Hem halka hem orduya büyük kayıplar verdiren salgın hastalıklarla mücadele etmek için
merkezlerde ve ordunun geçtiği ve konakladığı yol güzergâhlarında ve salgın hastalıkların
vuku bulduğu yerlerde “seyyar karantina istasyonları” kurduruluyordu.291 Ayrıca Yaralıların
tedavi gördüğü hastanelerde “tefridhane”ler kurulmuş,”tebhir ve etüv makineleri” getirilmişti.292

Bunlardan başka cephede askerler için “sahra etüvleri” bulunuyordu, bunlarda cephe gerisine
dinlenmeye alınan banyo yapan askerin giysilerini bitten temizliyordu.293

Harp yıllarında erkeklerin askere alınmasıyla gittikçe büyüyen, çaresizlik, açlık, hastalık,
parasızlık, kimsesizlik, ırza tasallut, oğul veya eşi kaybetme gibi sebeplerle, özellikle kadınlar
arasında akıl hastalıkları son derece artmıştı. Karesi Sancağı 1331(1915) senesi Meclis-i Umumi
Müzakeratı sırasında Balıkesir’de bir de “Bimarhane” (akıl hastanesi) açılması teklifi tam o
zamanda Çanakkale Cephesinden çok sayıda yaralının gelivermesi üzerine red edilmişti.294

“Harp meydanlarında mecrûh ve zayif düşen evlâd-ı vatana tedavigâh ithaz ve idare-i
hûsusiye namına düşen ve yazdıkları kâmilen bu günden olmak üzere seksen kişilik takın
ahzar ve telsim olunan bu müesses-i hayriyenin..”295 denilerek artık her şey yaralılar için
açılan hastanelere yönlendirilmişti.

1915 yılı başında toplanan Karesi Sancağı Meclis-i Umumisi sağlık işlerinin belli bir
program dahilinde yürütülebilmesi için hedefler belirlemişti. Hazırlanan “beş yıllık plan” her
ne kadar daha sonraki yıllarda harp şartları altında tam olarak uygulanamadıysa da bu beş
yıllık planın mühim hedefleri bulunuyordu.296
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280 Karesi Sancağı Meclis-i Umumîsinin 331 Sene-i Maliyesinde Vukû Bulan İçtimaya Mahsus Zabıtname S:13
281 Karesi Sancağı Meclis-i Umumîsinin 331 Sene-i Maliyesinde Vukû Bulan İçtimaya Mahsus Zabıtname S:43
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283 Karesi Sancağı Meclis-i Umumîsinin 331 Sene-i Maliyesinde Vukû Bulan İçtimaya Mahsus Zabıtname S:39
284 BOA.DH.UMVM dosya:29 gömlek 24 – 1332 Zilkade 17 (18.10.1914)
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286 Karesi Sancağı-Meclis-i Umumi sene 1331 içtimaı.. s:12
287 KS.MU.1331 İç. s:129
288 KS.MU.1331 İç. s:130
289 1960 lı yılların sonuna kadar Balıkesir’de bir “Frengiyle Mücadele Cemiyeti” mevcuttu
290 BOA.EUM.SSM. dosya:31 gömlek:9 – 16 Zilhicce 1336 (20.09.1918)
291 KS.MU.1331 İç s:131
292 KS.MU.1331 İç. s:30
293 Cemil Conk-Çanakkale Hatıraları s:141
294 KS.MU.1331 İç. s:130
295 Karesi Sancağı Meclis-i Umumîsinin 331 Sene-i Maliyesinde Vukû Bulan İçtimaya Mahsus Zabıtname S:29



Meclis-i Umumi-i liva Müzakeratı
5 yıllık sıhhiye komisyonu planı
1331 senesi - Hastanenin tamamlanması ve bir frengi pavyonu açılması.

Belediye olmayan nahiyelerde vazifelendirilmek üzere dört aşı memuru alınması,
yeniden on kabile namzedi seçilmesi (30 yaşını aşmamış olacak), Ayvalık,
Bandırma, Kemer (Burhaniye), Edremit, ve Erdek’e birer hastane açılması.

1332 senesi ve diğer yıllar farklı kazalara hastane ve her yıl yeniden
İstanbul’a 10 kabile (ebe) namzedi gönderilecektir.

Bu programda dikkati çeken husus hastanelerin vilayet bütçesinden yaptırılacak olması ve
ebelik tahsili için İstanbul’a gönderilecek olan hanımların masraflarını vilayet bütçesinden,
bir bakıma mahalli imkânlarla karşılanıyor olmasıdır.

Belediyeler o yıllarda da hizmetlerinin en mühim kısmının “sağlık” olduğunun farkındadır.
Aşı hizmeti gören belediye hekimleri ve sağlık memurları dışında belediye olmayan yerler
için “gezici aşı memurluğu” tesis edildiği görülmektedir.

Salgın Hastalıklar ve Aşı Faaliyetleri
Anadolu’nun yüzyıllar boyu ihmal edilmiş olmasının getirdiği en büyük sıkıntı salgın

hastalıklardır. Asırlardır Anadolu’yu yiyip tüketmiştir.
İnce hastalık denilen verem, sıtma, frengi, bel soğukluğu, çiçek, kellik ve uyuzluk

Anadolu’da “milli hastalık” diyebileceğimiz olağan hastalıklardı. Ama “çiçek, tifo, tifüs,
kolera” gibi hastalık salgınları orduları bile tüketmekteydi. Zaman zaman zuhur eden bu
hastalıklar bazen önü alınamayarak büyük kayıplara sebep oluyor, bazen de bilimin ve tıbbın
gerektirdiği yerinde alınan tedbirlerle kısa sürede önlenebiliyordu.

Bizde aşılama faaliyetlerinin başlama tarihi oldukça eskidir. 1846’da Tıbbiye Mektebi
için “nebatat ve madeniyat numuneleri” toplamak için Bursa’ya gelen “Ustanova” isminde
birisinin, burada halâ aşılanmamış çocukların aşılaması için de yardımcı olabileceği
Hüdâvendigâr Vilâyetine bildirilmişti.297

Mesela; 1852’de “Ankara ve Çankırı’da Tıbbiye Mektebi’nden şahadetnameli Mehmed
Nuri Efendi çocukları aşılamağa memur edildiğinden kendisine maaş ve iki nefer erzak
tayinatı” yapılmıştı.298 Bu belgede ismi geçen kişi, Tıbbiye Mektebinde “aşıcılık” mektebine
devam etmiş, buradan bir “şahadetname” almış ve aşı tatbiki için görevlendirilmişti.

“Telkihhane-i Şahane” (Aşıhane)’deki “Aşı Mektebi”nden “aşı ilmine vakıf aşıcılar”
ancak buradan aldıkları “şahadetname” ile aşıcılık yapabiliyorlardı.299

1870 lerden itibaren Memalik-i Âlî Osman’ın bütün okullarında aşı tatbiki zorunlu hale
geldi. İlkokulu (Sıbyan Mektebi) bitirip de ortaokula (Rüştiye’ye) gidecek olanlardan diplo-
malarında (şahadetnamelerinde) bulaşıcı hastalıklarının olmadığı ve aşılı oldukları belirtili-
yordu.300
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296 Karesi 2 Mart 1331 numaro:47
297 BOA.A.}MKT.dosya:49 gömlek:22 – 03 Ramazan 1262 – 27.08.1846
298 BOA.C..SH.dosya:11 gömlek:543 – 24 Safer 1269 – 06.12.1852
299 BOA.DH.MKT.dosya:2316 gömlek:37- 09.Zilkade 1317 – 10.03.1900
300 BOA.MF.MKT.dosya:12 gömlek:10 – 08 Cemaziülevvel 1290 – 04.08.1873



Özellikle; çiçek ve difteri aşılarının tatbiki hususunun üzerinde duruluyor, aşı yapıldıktan
sonra, aşının tutup tutmadığı kontrol ediliyor, tutmadıysa bir kere daha aşı yapılıyordu.301 Aşı
tatbik edilen öğrencilere bir “aşı şahadetnamesi” veriliyor, bu belge okulda öğrencinin
dosyasında tutuluyor, bir şekilde öğrenci okuldan başka okula naklolursa, aşı olduğuna dair
verilen “şahadetname” gideceği okula ibraz edebilmesi için kendisine geri veriyordu.302

“Aşıcılık” eğitimi alanlara, ayrı bir kursta, temizlik ve hijyene riayet ederek, fenni sünnet
yapma usullerini öğrendiklerine dair,”sünnetçilik şahadetnamesi”de veriliyordu.303

1914 Haziranında Balıkesir ve köylerinde ortaya çıkan “tifüs”304 salgını ve 1917’de Ban-
dırma’da ortaya çıkan “kolera”305 salgını doktorların hemen olay yerlerine gönderilmeleri ve
karantina uygulamaları ile fazla büyümeden engellenebilmişti.

Hastalıkların tıbbî tedbirlerle önlenmesi kadar halkın aydınlatılması ve eğitilmesi de son
derece mühimdi. O tarihlerde “vilayet gazeteleri” mahiyetinde olan il gazeteleri bütün köylere
gönderiliyor, imamlar vasıtasıyla toplanan köylüye okunuyor, onların dünya ve devletin
ahvali hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyordu.
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Resim 5:
Çiçek aşısı tatbik
edildiğine dair
“Aşı
Şahadetnamesi”.

301 BOA.MF.MKT.dosya:276 gömlek:16- 12 Safer 1313 – 03.08.1895
302 BOA.MF.MKT.dosya:1231 gömlek:100 – 15 Safer 1336 – 01.12.1917
303 BOA.BOA.dosya:3131 gömlek:234821- 16 Receb 1325 – 25.08.1907
304 Karesi-16 Haziran 1330 numaro:10 ve 15 Kanunevvel 1330 numaro:36
305 Karesi- 9 Kanunsani 1332 numaro:38-142



Bu gazetelerin mutlaka okunan bir kısmı da tıbbi bahisler olmaktaydı. Mesela: Karesi Ga-
zetesi’nde Balıkesir merkez tabibi Mukbil Bey “Bulaşıcı Hastalıklar, Çocuk hastalıkları, Diş
hastalıkları, Çiçek Hastalığı, Frengi, Belsoğukluğu, Tifo,Tifüs,Uyuz,Verem….”306 Başlıkları
altında seri yazılarla anlayabilecekleri bir dil ile halkı aydınlatmağa çalışıyordu. Aynı şekilde
“Sıtma Merkez Tabipliği” de hazırladığı bir “risale”(broşür)307 ile sıtma konusunda halkı bil-
gilendiriyordu.

Salgın hastalıklara karşı en mühim tedbir tabi ki “aşı” tatbiki idi. Bu aşılar İstanbul’da
üretiliyor, Memalik-i Âlî Osman’ın her tarafına gönderiliyordu. Ordudaki bütün askerlere aşı
tatbik edildiği gibi308 halka da büyük bir kampanya ile aşı yapıldı. Sadece Balıkesir’de 1914
yılının son üç ayında 29.334 kişiye309,1915 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarında 8799 kişiye310

tifo ve kolera aşısı yapıldı.
Bununla da yetinilmedi; hapishanedeki mahkûmlara311, hattâ çeşitli cephelerde esir edilip

Balıkesir Üsera Kampında kalmakta olan esirlere bile aşı tatbik edildi. Bu kadar çok aşı
üretebilen “Osmanlı Aşı Enstitüsü”nün isimsiz kahramanlarına hayranlık ve minnettarlık
duymamak elde değil. Aşı memurları da çok özverili çalışmaktaydı. Beş yıllık programa
uygun olarak “aşı memurları” tayin edilmiş ve hemen işe başlatılmıştı.312

“Balat nahiyesinde çiçek hastalığı zuhur ettiği, nahiye müdürlüğünden
bildirilmiştir. Merkez livadan bir aşı memuru hemen gönderilmiştir. Ayrıca şeh-
rimizde mevcut Rum muhacirlere tifo aşısı yeniden tatbik edilmiştir.”313

Sıtma yüzyıllar boyu Anadolu halklarının temel hastalığı idi. Antik Efes’in sıtma yüzünden
battığı söylenmektedir. Aşısı yoktu ve sivri sinekten bulaştığı bilinmekteydi. Bunun için
farklı tedbirler düşünüldü ve çevredeki bataklıkların kurutulması gündeme gelinde gereken
yapıldı.314 Balıkesir’de Tepecik Deresi kenarındaki bataklık kurutuldu. Bataklıkların kurutulması
işlerinde “amele taburları” ve “işe yarar mahkumlar” kullanıldılar.315

Bütün bunları yanı sıra sıtmaya yakalanmış olanlar için de yurtdışından “sulfato
kompirmeleri” getirtilip hastalara dağıtılıyordu.316

Sıhhiye Dairesi’nin bütün bu sıkıntılar içinde uğraştığı bir başka konu da “çevre kirliliği”
idi. Ülkede pek fabrika yoktu. Ama Balya madenleri o zamanki şartlarda çevreye önemli
ölçüde duman ve zehirli atık veriyordu. Burada, Mancınık köyünden çıkarılan kömürden elde
edilen elektrikle simli kurşun işleniyordu. Çıkan zehirli dumanlar sadece insanlara ve
hayvanlara değil, orman ve ekili araziye de zarar veriyordu. Bunun dikkate alınması için
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306 Karesi- 14 Nisan 1914 ve izleyen sayılarda
307 KS.MU.İç.1331 s:134
308 Cemil Conk. Age s:182 “25 Ağustos 1915 de Anafartalar Grubu’ndaki Türk askerlerine kolera ve tifo aşıları

tatbik edildi”
309 Karesi 23 Mart 1331 nomaro:50
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315 BOA.DH.MB.HPS.M. dosya 7 gömlek 105 -1330 Zilhicce 24 (04.12.1912)
316 Karesi- 21 Ağustos 1916 numaro:17-121



Balıkesir Valiliği tarafından Ticaret ve Ziraat Nezaretine yazılar yazılmış, tedbir alınması is-
tenmişti.317

Seferberlik Yıllarında Balıkesir ve Çevresinde Salgın
Hastalıklar

Geçen yüz yılın başlarında Girid’in, Libya’nın, Oniki Adalar’ın kaybının yanı sıra, Balkan
Savaşı ve Arnavutluk, Arap, Ermeni isyanları gibi pek çok sıkıntıların yanında salgın
hastalıklarla da uğraşmıştır. Özellikle, “Seferberlik Yılları” veya “Harb-i Umumi” denilen I.
Dünya Savaşı yıllarında salgın hastalıklar, halkı ve bilhassa orduyu kırıp geçirmiştir.

Geçen yüzyılın başlarında “İspanyol gribi”318 denilen bir grip türü, dünyanın her tarafında
olduğu gibi Türkiye’de de bütün sıkıntıların, siyasi çalkantıların yanı sıra, çok büyük insan
kayıplarına yol açmıştı.

Seferberlikle beraber, hekimlerin çok büyük bir kısmı askeri hizmete alınmış, şehir merkezlerinde
çok az bırakılmış, küçük kasabaların çoğunda tıbbi hizmet verecek hekim kalmamıştı.

Balıkesir’de Frengi Mücadelesi
Bazı hastalıklarla mücadele özellikle sağlıklı nesiller yetiştirilmesi bakımından son derece

önemliydi. Frengi salgını Anadolu’yu kırıp geçiriyordu. Çanakkale Savaşları sırasında
Balıkesir’e getirilen yüzlerce yaralıya hizmet veren “Memleket Hastanesi”nde aynı anda bir
de “frengi pavyonu” açılmak istenmesi, oldukça düşündürücüdür.

Kepsut’a bir “frengi tabibi” görevlendirilmiş, Karesi sancağı 1915 Meclis-i umumi top-
lantılarında “Muallimlerin köylerde frengi ile mücadele etmesi” kararı alınmış319, Memleket
hastanesine acilen bakteriyolog, kimyager, hıfzısıhha mütehassısı ve aşı memuru alınması
yoluna gidilmişti.320 1917’den itibaren evlenecek çiftlerden “Frengi hastalığı yoktur.”diye
“Sıhhıye Muayene Varakası” istenmesi de önemli bir noktadır.

1800 lü yılların ikinci yarısından itibaren 1950’li yıllara kadar “Frengi illeti” Anadolu’yu kasıp
kavurmuş, etkili modern ilaçlar kullanılmağa başlanıncaya kadar pek çok ocak söndürmüştür.

Frengi, Anadolu’da tehlikeli bir salgın olarak görülmekteydi. Anadolu’da pek çok yerde
“Frengi Hastanesi” kuruldu. Bolu321, Konya322, Bursa323, Kastamonu324, Adana325, Erzurum326,
Safranbolu, İnebolu ve Sinop327, Saruhan328, Aydın Vilayeti Alaşehir ve Sarayköy329, İzmir330,
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317 Karesi- 5 Mayıs 1330 numaro:4
318 * Balıkesir Üniversitesi Emekli Almanca Okutmanı

BOA.DH.İ.UM..dosya:19-03 gömlek:1-93 - 08 Reviülevvel 1337
319 KS.MU.1331 İç. s:129
320 KS.MU.1331 İç. s:130
321 BOA.A.}MKT.MHM. dosya:327 gömlek:96 – 24 Şevval 1281(22.03.1865)
322 BOA.A.}MKT.MHM. dosya:410 gömlek:3 – 16 Safer 1285(08.06.1868)
323 BOA.İ..DH. dosya:620 gömlek:43102 -19-C- 1287(15.09.1870)
324 BOA.İ.ŞD.. dosya:44 gömlek:2385 – 26 Ra. 1296(19.03.1879)
325 BOA.Y..A..RES. dosya:11 gömlek:14 – 3 C 1287(02.05.1881)
326 BOA.DH.MKT. dosya:1358 gömlek:124 – 04 Za. 1303(04.08.1886)
327 BOA.MV.dosya:22 gömlek:78 – 17 Za.1304(07.08.1887)
328 BOA.DH.MKT dosya:1438 gömlek:86 – 21 Za. 1304(11.08.1887)(Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı iki hastane)
329 BOA.DH.MKT. dosya:1794 gömlek:48 – 10 Ca. 1308(22.02.1890)
330 BOA.İ..TAL. dosya:484 gömlek:1331/N-13 -20.Ramazan 1331(23.08.1913)



Kırkkilise331 gibi yerlerde “frengi hastaneleri” tesis edildiği gibi, bununla da kalınmayarak,
ücra kasaba ve köylerde de hizmet verebilmek için “Seyyar Frengi Tabibliği”332 kuruldu.

“93 Harbi” denilen 1877-78 Osmanlı-Rus harbinde yenilen ve esir edilen ordunun askerleri
Rusya esareti sırasında tutuldukları “frengi hastalığı”nı esaretten dönünce önce eşlerine,
sonra çevrelerine bulaştırmıştı. Bu hastalık, birden büyük bir artış göstermişti.

1914 ve 1915 yılının bütün sıkıntılarına rağmen İl Genel Meclisi (Karesi Sancağı Meclis-
i Umumisi), Balıkesir Asker Hastanesi’ne bir frengi pavyonu, ama Kepsut’a bir Frengi
Hastanesi333 açmayı kararlaştırıyordu.

Nikâh akdinin yapılabilmesi için gerekli belgelerin arasına 1900 lü yılların başlarından
itibaren eşlerin frengi muayenesinin belirtildiği “Sıhhat Muayene Varakası” da eklenmiştir.334

Frengi ile mücadele kapsamında bu yıllarda Şeriye mahkemesi nikah akdi için evlenecek
olanların frengi muayenesi olmalarını zorunlu tutmuş, muayeneden sonra tabip tarafından
verilecek belgeyi gördükten sonra nikahın kıyılmasına izin vermişti.
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331 BOA..ZB.dosya:40 gömlek:27 – 04 Teşrin 1322(17.10.1906)
332 BOA.DH.MKT. dosya:701 gömlek:12 – 04 Safer 1321(02.05.1903)
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334 BOA.DH.MKT. dosya:2502 gömlek:56 – 06 Rebiülevvel 1319 (23.06.1901)(Evlenecek kişilerin frengi hastalığı

bulunmadığına dair tabiblerden rapor aldıktan sonra, kaza naibinden almalarına dair kanun değiştirilerek,
nahiye naibinin de izinname verebilmesi hususu..”

Resim 6:
Evlenme akdi
için 1917’de
istenen
“Frengi
Muayene
Varakası”.



Buna örnek olarak:

1917 tarihi Sıhhat Muayene Varakası

Sıhhat Muayene Varakası
Cilt numarası: 23 Varak numarası: 7
Sıhhıye Müdüriyet-i Umumiyesi
................Vilayetine mahsustur.

Yoklama defteri: 9

Hastalık defteri: 22

İsmi Hoca zade Kerimullah oğlu Zühdü

Kariye ve mahallesi: Cami Işık

Livası: Karasi Kariyesi: Kebsud

Hastalığın devri: ---------

Kaç sene tedaviden sonra izdivaca müsaade edileceği: -------

İsmi ve ikameti balâda muharrer.........ile meşgul ........oğlu (kızı) Zühdü

........ tarihi muayenesinde Frengi hastalığından salim (....... devre afetine maruz ve 
taht-ı tedavide) bulunduğuna meşmur varakadır. 24 Şubat 33

Muayene Tabibi (mühür)

Balıkesir ve çevresinde frengi mücadelesi Cumhuriyet döneminde de uzun süre devam
etmiş, iş ciddiye alınmış, köy taramalarıyla frengililer tespit edilmiş, bunlar tedaviye
zorlanmış,her yıl tekrarlanan taramalar,ücretsiz tedavi ve ilaçlarla “illet”in önü alınmış,hatta
bir de “Frengi İle Mücadele Derneği” kurulmuştu.

Frengi tedavisinin, zor olması, uzun sürmesi ve çevreden tepki alınması, hastaları kendi
istekleriyle tedavi almak istemelerini bazı durumlarda güçleştirmekteydi. Özellikle geçimleri
fuhuş olan kadınlar tek gelir kaynaklarını kaybetmemek için tedaviden kaçmakta, bu da
hastalığın yayılmasını önüne geçilmez hale getirmekte olduğundan devlet farklı bir önlem
aldı. Erdek kazası Paşalimanı Adası’na “Frengi Hastahanesi” açtı. Frengili kadınlar buraya
gönderiliyorlar, adadan kaçamadıkları için tedavilerinin sonuna kadar burada kalmak zorunda
kalıyorlardı.335

Tifüs (Lekeli Humma)
Hem halka hem orduya büyük kayıplar verdiren salgın hastalıklarla mücadele etmek için

merkezlerde ve ordunun geçtiği ve konakladığı yol güzergâhlarında ve salgın hastalıkların
vuku bulduğu yerlerde “seyyar karantina istasyonları” kurduruluyordu.336 Bunlardan başka
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335 BOA.EUM.SSM. dosya:31 gömlek:9 – 16 Zilhicce 1336 (20.09.1918)
336 KS.MU.1331 İç s:131



cephede askerler için “sahra etüvleri” bulunuyordu, bunlarda cephe gerisine dinlenmeye
alınan banyo yapan askerin giysilerini bitten temizliyordu.337

Bit ile bulaşan “Tifüs” en korkulan hastalıklardan birisi olduğundan, devlet her duyulduğu
yerde önlemler almağa çalışıyorsa da, zamanın şartlarına göre tifüs mücadelesi istenildiği
gibi yapılamıyordu. Bit, o kadar alışılmış bir şeydi ki, normal görülüyordu. “Pire itte, bir
yiğitte bulunur.” sözü ile bitli olama adeta bir gurur vesilesi sayılıyordu.

Devlet bütün bu aymazlıklara karşı hekimlik hizmetlerinin halka ulaştırılması için “seyyar
doktor”lar teşkilatı kurmuştu. 1914 yılı ilk aylarından itibaren bu gezici hekimler halk
taramalarına başlamış, büyük bir özveri ile en uç nahiye ve köylere kadar giderek tüm halkı
muayene etmeğe, hastalara gerçek ilaçlarla şifa dağıtmağa başlamıştı.

Karesi gazetesindeki konu ile ilgili haber:

“Seyyar Doktorlar
Gezici doktorlardan Faik ve Nazif Beyler merkez doktoru beyefendi tarafından

verilen harita mucibince; Kepsut, Balat, Bigadiç Nahiyeleriyle Sındırgı Kazası
merkez ve köylerini dolaşmak ve bütün ahaliyi meccanen muayene ve hastalıkları
badehu tedavi etmek üzere Perşembe günü yola çıkmışlar ve ilk evvel Kepsut
nahiyesi merkezine gitmişlerdir. Bu doktorlar tamam sekiz ay dolaşacaktır.

Binaenaleyh bu kadar zaman için kifayet eden ilaçlar da beraberlerinde gö-
türmüşlerdir. Bütün ahali nizamen kendilerini muayene ettirmeğe mecburdur.”338

Herhangi bir yerde bir hastalık meydana gelirse kaymakamlar ve nahiye müdürleri
tarafından resmen Vilayet Sıhhıye Müdürlüğü’ne bildiriliyor, ve hemen oraya tam yetkili
uzman hekimler gönderilerek hastaları tedavi etmek ve hastalığı engellemek için gereği yapı-
lıyordu.

Bazen o zamanın yerel toplum örgütleri olan Hilali Ahmer (Kızılay), Donanma ve
Müdafayı Milliye cemiyetleri halk insiyatifi olarak işe el koyuyor, çalışmalar güçlü bir
şekilde destekleniyordu.

“Tifüs Hastalığı
Balya’nın Dere Yörükleri köyünde bir hastalık belirmiş, ve dört kişi öldükten

başka altı kişi de bu hastalığa tutulmuş olduğundan Kaymakamlıkça icap eden
muayenesi yaptırılmıştır. Bu muayene neticesinde hastalığın “tifüs” olduğu an-
laşıldığından derhal o köy karantina altına alınmıştır. Merkez doktoru Mukbil
Bey de bu iş için Liva’dan mahalline gönderildi. Balya’da başka köylerde dahi
tifüs bulunduğu maalesef haber verilmektedir.369

“Hastalık
Korucu nahiyesi Mallıca köyünde tifo hastalığı bulunduğu anlaşılmıştır.

Balya’ya sıhhıye müfettişi ve Korucu’ya da merkez doktoru Mukbil Bey gönde-
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rilmiştir. Merkez Doktoru Mukbil Bey’in raporuna göre; Mallıca’da hastalığın
tam dört buçuk aydır devam ettiği, bu müddet içinde 13 kişinin vefat ettiği,
halen iyileşmeğe yüz tutmuş iki hastanın da yatmakta olduğu anlaşılmıştır.
Mukbil Bey’in tespitine göre köyün su içmekte olduğu derenin yukarılarına çok
miktarda hayvan gübresi atıldığı görülmüştür. Hemen müdahale edilmiş, hastalık
görülen evler karantina edilmiştir”340

Tifüs salgını vilayetin farklı köşelerinde de görülmüştü. Çok kısa zamanda salgın halini
almıştı. Daha harbin ilk zamanlarında hem orduyu hem halkı kırmağa başlamıştı.Hatta 3.
Ordu kumandanı Hafız Hakkı Paşa bile bu hastalıktan ölmüştü.

Tifüs salgınının yayılması üzerine devlet bütün sağlık teşkilatını hemen seferber etmiş,
hastalıkla mücadeleye başlamıştı.

Karasi gazetesinde tifüs ile ilgili bir başka haber:341

“Kepsut ve Sarnıç nahiyelerinde lekeli humma görülmüştür. Balıkesir’de de
son günlerde birkaç kişi aynı hastalıktan vefat etmiştir.  Merkez tabibi Mukbil
Bey bizzat Kepsut ve Sarnıç’a giderek lazım gelen tedbirleri almıştır. Belediye
baş hekimi Ahmet Bey, Belediye reis vekili Osman ve merkez memur Rıdvan
Efendiler hastalığın şehirde yayılmamasına çalışmaktadırlar. Çok şükür ki
hastalık tavsamış, geçmek üzere bulunmuştur.”

Bu haberlerin sıklaşması üzerine sıhhıye müdürlüğünün yanı sıra zamanın sivil toplum ör-
gütlerinden Müdafayı Milliye Cemiyeti sıhhıye heyeti de devreye girmiş, aynı gazetede halkı
uyarıcı, aydınlatıcı iki beyanname neşretmişti.342

Hekimler her hastalık görülen köye koşarak gitmiş, ilaç götürmüş, karantina uygulamış ve
hastalığı durdurmuştu.

“Korucu nahiyesi Fındık Kebir, Fındık Sagir, Kaleoba köylerinde de lekeli
humma vardır. Doktor Ahmet Bey oraya gönderildi.343

15 Aralık tarihinden sonra Karasi gazetelerinde tifüs ile ilgili herhangi bir haber bulunma-
dığından hastalığın önlenmiş, mücadelenin başarılmış olduğu anlaşılıyor.

Hastalıkların yanı sıra halk sağlığını tehdit eden bazı olaylara da müdahale edilmesi gere-
kiyordu. Balya’da çoktan beri şikâyete sebep olan bir çevre kirliliği olayı büyüyünce İl Daimi
Encümeni bunu görüşüp tartışmış, şikâyetleri yerinde bulmuş, önlemler alınması için karar
alınmıştı.
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Kolera Salgınları
1817’den itibaren Rusya’dan Fransa’ya kadar bütün Avrupa’yı kasıp kavuran, hattâ Fransa

Cumhurbaşkanını bile öldüren kolerayla mücadelede görev almış fedakâr bir hekimin, pek
çok kimsenin o zamana kadar belki adını bile duymadığı bu hastalığı halka tanıtmak için
yazdığı bu risale bugün sadece tarihi bir hatıra ve belge niteliğindedir.

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Karesi bölgesinde kolera salgınlarıyla ilgili pek cok
haber bulunmaktadır. Sadaret Mektubî Kalemi belgeleri arasında bulunan bir belgede:”Kolera
salgınının Karesi’de önlendiği, mübeyyin mezkûr sancak muhassılının evrakının gönderildiği,
Sadaret tezkiresi altına Tophane Müşiri Fethi Paşa’nın derkenarıyla bildirilmektedir.”344

Tarih sırasına göre diğer belgeler şunlardır:

“Koleradan dolayı Karesi sancağı dahilinde geçici olarak istihdam edilecek
zaptiyenin masrafları gösterilmiştir.”345

Bu belgeden de anlaşılacağı üzere koleradan dolayı karantina uygulanmakta, bunun için
özel güvenlik görevlileri istihdam edilmektedir.

“Karesi sancağı dahilinde Balat köyünde zuhur eden kolera hastalığına
dair alınacak önlemler..”346

“Karesi sancağının bazı karyelerinde (köylerinde) zuhur eden kolera has-
talığından dolayı gönderilecek tabiblere maaş ve harcırah verilmesi..”347

“Gemlikte kolera alameti görüldüğünden buraya geleceklerin tedbir maksadı
ile Fart nahiyesinde (Susurluk) muayeneye tabi tutulmaları için doktor ile
tebhir memuru istendiği ve bir miktar para gönderildiği..”348

“Haydarpaşa’dan kalkan trende kolera vakası görüldüğünden yolcuların
trende tabib tarafından muayenesi, Ege, Marmara ve Karadeniz sahillerinden
çıkacak gemilerin ilk uğrayacakları yerdeki tahaffuzhanede karantinaya tabi
tutulmaları.”349

“Paşalimanı’nda zuhur eden kolera hastalığından bidayetle malumat veril-
memesi tabib tarafından hastalığın mahiyeti tayin ve terhis edilmemesinden
mütevellid olduğu.”350

Sonuç:
Türk halkı I. Dünya Savaşı sırasında sadece düşmanla değil hastalıklarla da savaştı. 1914

yılından itibaren ülke genelinde çok ciddi aşılama çalışmaları yapıldı. Sadece halka351 değil
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askerlere352,muhacirlere353 ve hapishanede mahkumlara354 bile aşı tatbik edilmiştir. Hattâ
Türkler esir aldıkları İngiliz, Fransız ve Rus askerlerine bile aşı yaparak salgın hastalıklardan
korumağa çalışmışlardır.355

“Seferberlik” dediğimiz, sıkıntılı günlerde, devlet ve halk, dış düşmanlarla uğraştığı gibi,
kıtlık, kuraklık, kızıl çekirge felâketi ve salgın hastalıklarla da uğraştı. I. Dünya Savaşı için
uyguladığımız seferberlikte hepsi üretim gücü olan iki buçuk milyon genç nüfusu silah altına
aldık. Üstelik askere alınan bu kişiler, askere alındıkları günden itibaren, tüketmeğe başladı-
lar.

Kuraklık ve kızıl çekirge felâketini yaşayan üreticilerin üretebildikleri ürünler, dört buçuk
yıl süren bu uzun savaşta, ne orduya ne halka yetmişti. Gıda bulamayan, asker ve halk
gittikçe zayıflamış, türlü hastalıklara açık hale gelmişti. Bu sebeple salgın hastalıkların
yıkımları daha da güçlü oldu.

Halk arasında “ince hastalık” denilen “verem” çok büyük oranda yaygındı, adeta moda
olmuştu, bu dönemlerde, pek çok romanda “ince hastalık” adeta övülmüş, genç kızlarımız,
veremli roman kahramanları gibi sarı benizli, süzgün, melankolik, kesik öksürüklü olmaya
özenmişlerdi. Verem; ilaç, gıda bulmanın çok zor olduğu o yıllarda, insanlarımıza dehşetli
kayıplar verdirdi.

Balıkesir’de yüz yıllardır büyük yıkımlar yapmış olan “verem” ile savaş, ancak 1923’de
kurulan “Balıkesir Veremle Mücadele Cemiyeti”356 öncülüğünde başlatıldı. Ve gerçekten
uzun yıllar “veremle” bir meydan muharebesi verildi.

Çocuklar arasında yaygın olan “kuşpalazı”, o yıllarda aşı tatbikiyle bir ölçüde önlenmişti.
Ama sürmekte olan harp (harb-i hazıra) sebebiyle sokaklar, birden sahipsiz, aç, yersiz,
yurtsuz yüz binlerce şehit çocuğu ile dolunca, hastalığın yıkımı dehşet verici oldu. Köylerde
çocuklar bir ölçüde, dışarısı ile bağlantısı olmadığından hastalık kapma riski az ise de, büyük
şehirlerde çok yaygındı. Çocuklar çaresizlik içinde kırıldılar.

Tifo ve kolera, aşılama çalışmalarıyla büyük ölçüde önlendi. Köyden gelen askerlerin
yüzde doksan beşinin okuma ve yazma, hatta Türkçe bilmediği bir ordu, sıhhiye çavuşları sa-
yesinde, “mikrop” denilen şeyi öğrendi. Tifo, dizanteri ve kolera gibi hastalıklarla mücadele
etmenin nasıl olacağı gösterildiğinden, köye dönen asker, bir şekilde “hıfz-ı sıhha” kurallarını
öğrendiği için, bir şekilde salgınların önü kesildi.
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I. DÜNYA SAVAŞI’NDA GALİÇYA
CEPHESİ’NDEKİ YARALI VE

HASTALARIN EDİRNE’YE
GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİR

FOTOĞRAF

Dr. Ratip Kazancıgil*

Fotoğraf, ilk radyologlarımızdan, Tosyavizade Dr. Rıfat Osman Bey’e (1874-1933) aittir.
1916 yılında Dr. Rıfat Osman Bey, Edirne Merkez Asker Hastanesi’nde radyoloji uzmanı ve
hastane başhekimi olarak görev yapmaktadır. Fotoğraf bana, rahmetli doktorun kızı, bugün
hayatta olmayan Mihrinaz Ural Hanım Efendi tarafından verilmiştir.
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Fotoğrafta, Galiçya Cephesi’ndeki Osmanlı birliklerinin yaralı ve hastalarını, Edirne’ye,
Edirne Merkez Asker Hastanesi’ne getiren trendeki sağlık personeli ile yöneticilerinin
görmekteyiz. Yöneticilerin Malta Şövelyeleri ve Avusturya Prensleri oluşu da döneminin ve o
savaşın özelliklerini göstermesi bakımından önemlidir.

Fotoğrafın arka yüzüne Dr. Rıfat Osman Bey tarafından şunlar yazılmıştır:

“14 Kasım 1916 tarihinde Edirne’ye Galiçya Cephesi’nde bulunan Osmanlı Ordusu
yaralı ve hastalarını getiren ve Malta Şövalyeleri Reislerinden (Prens Hardog) adlı kişinin
yönetimi altında bulunan adı geçen cemiyete ait hastane treni sağlık görevlileri ile cemiyet
üyelerinden bazısının Edirne’de Yeni Köprübaşı1 yakınında (Meriç Çeşmesi2) yanında çekilen
fotoğrafları.

Birinci sıra (oturanlar sağdan sola):
Doktor Fon Lanser (Kolunda Kızılhaç işareti olup, elleri paltosunun ceplerinde bulunan

kişi) Trenin Baştabibi’dir.
Hemşire Linarof
Hemşire Ye’da Lamireft (Bir binbaşının kızıdır.)
Tabip Binbaşı Rıfat Osman Bey (O tarihte Edirne Merkez Asker Hastanesi Baştabibi)
Pirens Hardog (Heyet Başkanı)
Avusturya’nın Edirne Konsolosu
Hemşire Herma Havs
Hemşire Ketti Bilesak
Operatör Keyser (Tren Cerrahı)
Malta Şövalyelerinden Gala
Malta Şövalyelerinden Dadi
Malta Şövalyelerinden Graf Fon Bardo
Trenin Yöneticisi Kont Piyatti
16 Kasım 1916 / Edirne
Başhekim
Tosyavizade “
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I. DÜNYA SAVAŞINDA ERMENİ
HEKİMLER

ARMENIAN DOCTORS DURING 
IST WORLD WAR

Dursun Kırbaş*, Berkan Serdal Can Koyak**

Abstract
In this article, we mainly discussed about Armenian doctors who took part in WWI.As

Mazhar Osman stated in his speech in La Paix Hospital, dedicated to the victims of the war:
“The number of doctor died in WWI was 215, 75 of which being non-Muslim and 32 out of
this 75 being Armenian.” Similarly, we can see another list of Armenian doctors on a tablet
created in 1920, to the memory of Beirut American College graduates who died during
WWI.bBesides, we mentioned about the experiences of Armenian doctors during the war
based on the information we gathered from various memoirs.

Keywords: Armenian doctors, World War I, Ottoman Empire

Özet
Birinci Dünya Savaşı’na katılan Ermeni hekimleri ele aldığımız bu makalede Doktor

Mazhar Osman’ın La Paix Hastanesinde I. Dünya Savaşı şehitlerine saygı konuşmasında
belirttiği gibi, şehit olan sağlık subayı (hekim) sayısı 215 iken bunlar arasında 32’si Ermeni
olmak üzere 75 gayrimüslim hekim de yer almaktaydı. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nda ölen
Amerikan Beyrut Üniversitesi mezunları anısına 1920’de dikilen tablette ise bir başka Ermeni
hekim listesine ulaşıyoruz.Bunun yanısıra çeşitli anı kitaplarından yararlanarak Ermeni
hekimlerin Birinci Dünya Savaşı tanıklıklarına değindik.

Anahtar kelimeler: Ermeni Hekimler, I. Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu

Giriş
24 Nisan 1915 günü yüzlerce Ermeni entelektüeli İstanbul’dan apar topar tatsız bir

yolculuğa çıkarıldı. Ermeniler açısından “soykırım”ın sembolü haline gelen bu hazin olayı
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Türkler “tehcir”, “savaş şartları” ve “devletin kendini koruma refleksi” şeklinde kodladı.
Geçtiğimiz aylarda bir asrı geride bırakmış olması münasebetiyle de tekrar gündemimize
oturan bu toplumsal travma, “Soykırım mı değil mi?” sorusu üzerinden tekrar kısır bir
çerçeve içerisine hapsedilmeye çalışıldı. Oysa belki de “Ya o ya da bu!” tarzında kutuplaştıran
söylemler gerçeği kavramakta fazlasıyla naif kalıyordur. Belki de gerçek, tek bir kelimeyle
ifade edilemeyecek kadar girifttir ve içerisinde de muhakkak tutarsızlıklar barındırmaktadır.
Nitekim I. Dünya Savaşında Ermenilerin tutumları da bu kafa karışıklığını doğrulamaktadır:
“... 1914 yılı Kasım ayının başında Galata’da toplanan Ermeni Milli Meclisi konuyu görüşmüş
ve Ermeni toplumunun kurul üyesi olmayan bazı önemli isimlerini de (Bedros Hallacyan,
Diran Kelekyan, Manug Azaryan) bu toplantıya davet etmiştir.Toplantıdan çıkan karar şaşırtıcı
değildir: Osmanlı Ermenileri başka tesirlere kapılmadan Osmanlı devletine bağlılığını
göstermeli ve her Ermeni vatani görevini yerine getirmelidir. Bu karar İmparatorluğun bütün
vilayetlerindeki Ermenilere bir genelgeyle duyurulmuştur. Ermeni din adamları da kilise
ayinlerindeki dualarında devletin savaştan galip çıkmasını temenni etmişlerdir” (1). Fakat
tüm Ermenilerin homojen bir duruşa sahip olduğunu söyleyemeyiz. İsyan edip Ruslarla birlik
olanı da vardır, ailesi tehcirdeyken cepheden cepheye hekimlik yapanı da. Hatta aynı aile
içerisinde bile birbirine zıt eğilimlere rastlamak mümkündür. Osmanlı Ordusunda ahz-ı Asker
Dairesi Başkanı Miralay Behiç Bey (Erkin) anılarında firarları önlemek için firarîlerin evlerini
yıkmak ve ailelerini sürme kanunundan söz ederken, kanunun görüşülmeden uygulamaya ge-
çildiğini nakleder: “Bu kanun lâyihası yapılmadı amma, Enver Paşa emir vermiş, bazı
yerlerde tatbikata geçilmiş, bu meyanda bir Ermeni kadını istidâ ile, ‘Bir oğlum Çanakkale’de
topçu zabiti, birçok düşman uçağı düşürmüş, terfi etmiş, imtiyaz madalyası almış; diğer bir
oğlum ise er, nasılsa kaçmış, takdir edilen oğlumun hizmetleri kaale alınmıyor da öbür
oğlumdan dolayı evim yıkılıyor ve ben sürülüyorum. Bu ne adaletsizliktir!’ diye müracaatta
bulundu idi. Bu istidâyı Ordu Dairesi’nden geçmesi dolayısıyla ben de görmüştüm” (2). Yine
de yaşananların Ermeniler için büyük bir felaket olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz.Anlaşılan
bir zamanların millet-i sadıkası bir dönüm noktasındadır ve ne yazık ki kaderini kendi
ellerine alamayacak kadar da güçsüzdür.

I. Dünya Savaşı Öncesi Ermeniler’in Genel Vaziyeti
2. Abdülhamid dönemi, ancak padişahın onayından geçmiş dergi ve gazetelerin çıkarılabildiği,

Teşkilat-ı Mahsusa’nın her muhalifi gölge gibi izlediği ve merkezi otoritenin gücünün
zirvesine ulaştığı bir dönem olarak bütün diğer azınlık halklar gibi Ermenileri de tehdit
ediyordu. Uzun süre Babıali’de çalışmış olan Süleyman Tevfik’in aktardığına göre Meşrutiyetten
önce dört olan günlük gazete sayısının Meşrutiyet’in ilanıyla on gün içerisinde elliye
yükselmiş olması yaşanan değişimi gözler önüne seriyordu (3). Sırp ve Yunan bağımsızlık
hareketleri sonucu çok uluslu yapısı darbe almış olan Osmanlı Devletinde 2. Meşrutiyet’in
ilanı ve Abdülhamid Han’ın hal edilmesi sonucu temin edilen “görece” özgür ortam,
“Osmanlılık” idealinin yaşayabilmesi için belki de son fırsattı. Bu dönemde Ermeni siyasi
hareketi de çeşitli fikir ayrılıkları dolayısıyla farklı Osmanlı partileriyle ittifak arayışındaydı.Taş-
naktsutyun daha ziyade İttihat ve Terakki’ye, Hınçaklar ise muhalif gruplar olan Hürriyet ve
İtilaf Fırkasıyla, Prens Sabahaddin’in adem-i merkeziyetçi Ahrar Fırkasına yakındı. Keza
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sonrasında Taşnaktsutyun ile İttihat ve Terakki, meclisi birlikte kuracaklardı.Başlarda iki halk
tarafından da umut verici adımlar atılmaktaydı. Enver ve Talat beyler Ermeni fedailerin
mezarlarına çiçek koymuş ve burada bir de konuşma yapmışlardı.Aykut Kansu’nun “1908
Devrimi” adlı çalışmasında ise oluşan dostluk havası şöyle aktarılmaktaydı: “Ağustos ayında
ise, yine İstanbul’da Ermeni Devrimci Federasyonu ve Türk devrimcileri arasında dayanışma
gösterileri yapıldı.13 Ağustos’ta Balık Pazarı Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde özgürlük ve
adalet uğruna canlarını vermiş Müslümanlar anısına Ayin-i Ruhani yapıldı.Ayinin sonunda
Ermeni Patrikhanesi Vekili Gatoğigos Tourian (Katolikos Turyan) alkışlarla karşılanan
vatanperver bir konuşma yaptı. İçinde çok sayıda Müslümanın da bulunduğu topluluk, burdan
çıkarak Taksim’e yürüdü ve burada toplanmış kalabalığa katılarak yeni kurulan anayasal
düzeni ve Türk-Ermeni kardeşliğini kutladılar”(4). 1913’e gelindiğinde ise Ermeni harflerinin
icadının 1500 ve Ermeni matbaacılığının 400. yıldönümü başkent ve İmparatorluğun pek çok
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Resim 1:

II. Meşrutiyet’in
ilanı vesilesiyle
halk kutlaması (M.
Deranyan arşivleri,
NAASR, Belmont,
Mass.).

Resim 2:

Taşnaktsutyun’un
1914
Ağustos’unda
Erzurum’da
toplanan 8.
Kongresi’nden.



kentinde coşkuyla kutlanırken bu kutlamalara başta Dahiliye Nazırı Talat Bey olmak üzre
hükümet erkanından pek çok isim de iştirak etmekteydi. Bütün bunlara rağmen 1909-1914
arası dönemde Taşnaktsutyun-İttihat ve Terakki birlikteliği siyaseten giderek yara almaktaydı.
Bunda hiç kuşkusuz İttihat ve Terrakki’nin IV. Kongre’de Osmanlılık fikrinden Türkçülük
fikrine temayül etmesinin büyük rolü vardı.1913’te gerçekleşen Babıali baskını sonucu
darbeyle yönetimi eline geçiren İttihat ve Terakki artık siyasi hedeflerine ulaşma adına Taş-
naktsutyun’u engel olarak görüyordu. İşte böylesine belirsiz bir siyasi atmosfere rağmen
Ermeniler Balkan Harbinde Osmanlı saflarında yer alınması gerektiğine kanaat getirmiş;
gerek cephede, gerekse cephe gerisinde aktif bir şekilde rol almış ve bu şartlar altında I.
Dünya Savaşının eşiğine gelinmişti. (Resim 1-2)

Ermeni Hekimler ve Ermeni Etıbba Cemiyeti
Esasen Ermeni hekimlerin

Osmanlı Devleti’ne hizmetleri
Fatih Sultan Mehmed Han’ın
şahsi doktoru ve cerrahbaşısı
olan Amirdovlat’a kadar uzanır.
Filibe yakınlarında veba konu-
sundaki çalışmalarıyla padişahın
dikkatini çekmiş ve muhtemelen
1470-1472 yılları arasında İs-
tanbul’a davet edilmiştir. Ek ola-
rak Şaşyan, Serviçen, Sınabyan
ve Horasanciyan gibi padişah
ve yakınlarının şahsi hekimliğini
yapan isimleri de zikretmek ge-
rekir.1838’de temelleri atılan bir tıp mektebi tesis etme fikrini Sultan II. Mahmud’a aşılayan
Sultan’ın hususi tabibi olan Ermeni Doktor Emanuel Şaşyan’dır (5). Tanzimat’ın getirdiği
yenilikler ve Osmanlı ordusunda Türk doktor kıtlığı yaşanması sebebiyle genelde üniversite
eğitimini Avrupa’da almış Ermeni hekimlerin Osmanlı ordusunda görev almalarına izin
verildi. Birçok Ermeni askeri doktor, üstün hizmetleri dolayısıyla “paşa” ve “bey” gibi
unvanlar kazandılar. Bu hekimler arasında Sevan Gabriel Paşa (Osmanlı Donanmasının ilk
Ermeni hekimi), Nafielyan Anton Paşa, Papazyan Tiran Paşa, Tavutyan Hakob Bey ve
Sinabyan Gaspar Bey gibi isimler bulunmaktaydı (6). (Resim3)

Ermeni hekimlerini 19 ve 20. yüzyıllar içinde incelememiz durumunda ise üç farklı
kuşaktan söz edilebilir. Bunlardan ilki Ermeni Etıbba Cemiyetini kurmuş olan 1908 Devrimi
kuşağıdır. Bu kuşaktakilerin çoğu Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de okuyup cemaatlerinden
aldıkları destekle yurtdışında özellikle de Paris’te eğitim hayatlarını sürdürmüşler ve ardından
hizmet etmek adına yurtlarına geri dönmüşlerdir. Bir kısmı Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i
Şahane’de dersler verirken aynı zamanda Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane’de de önemli görevler
almıştır. Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane’nin tarihi boyunca dokuz başkanının ve 55 üyesinin
Ermeni olduğunu görüyoruz. İkinci kuşak hekimler ise tehcir ve cumhuriyetin kuruluşuyla
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Resim 3:

Amirdovlat
Amasiatsi.



beraber Avrupa’ya gidip, anavatanlarıyla ilişkilerini kesmek zorunda kalmışlardır. Son kuşak
ise Cumhuriyet sistemiyle barışıp milletvekilliği vb. görevler almıştır. Örneğin Ermeni Etıbba
Cemiyeti’nin Dr. André Vahram, Dr. Zakar Tarver gibi idarecileri İstanbul’da yaşamaya
devam etmiş ve 1950’li yıllarda milletvekili olarak Türk siyasal hayatının bir parçası haline
gelmişlerdir. Dr. Zakar Tarver’in 27 Mayıs 1960 müdahalesinin ardından Yassıada’da kalp
krizinden ölmesi kimileri tarafından “şüpheli” bir ölüm olarak görülmüştür (7). (Resim 4-7)

Avrupa tahsilli bu birinci kuşak Ermeni hekimlerin öncülüğünde 1912 yılında Ermeni
Etıbba Cemiyeti kurulur. Kurucuları arasında Hayg Baronig Madteosyan, Dikran Acemyan,
Krikor Tavityav, Garabed Yağubyan, Nazaret Dağavaryan, Vahram Torkomyan, Hagop Dadur,
Canig Krisyan, Petrag Çilingiryan, Dikran Babayan, Andon Mimidyan, Kevork Zohrab,
Hagop Ekmekciyan, Hagop Elmasyan, Levon Malkhasyan, Khaçadur Boğosyan, Sarkis
Sertliyan, Kevork Zarfciyan, Mıgırdıç Arzumanyan ve Garabed Khancıyan gibi döneminin
önemli hekimleri bulunmaktadır (7).
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Resim 5:

Nafielyan
Anton Paşa.

Resim 4:

Sevan Gabriel
Paşa.

Resim 7:

Sinabyan
Gaspar Paşa.

Resim 6:

Papazyan
Tiran Paşa.



Bu cemiyetin kuruluş gerekçesini
1908’deki özgürlük söylemine dahil olan
Ermeni hekimlerin umduklarını bulamama-
sında aramak gerekir. Çünkü onlar liyakat
ve kabiliyetleri yeterli olsa da kamu dairele-
rinde engellemelerle karşılaşmaktadır ve hak-
larının savunulması açısından geçen dört
sene içerisinde bekledikleri hassasiyetin ge-
lişmediğini fark etmişlerdir.Yine de Birinci
Dünya Savaşının başlamasıyla faaliyetlerine
ara vermek zorunda kalsa da cemiyet içinden
ve dışından birçok hekim cephede hekim ve
hastabakıcı kıtlığının had safhada olduğu bir
dönemde unutulmaz bir görev ifa etmişlerdir.
Bu hekimlerden Avedis Nakkaşyan, Garabet
Yahubyan, Garabet Haçeryan ve Rupen Sevag Çilingiryan’ın yaşamlarına
yazımızın ilerleyen kısımlarında yer vereceğiz. Cemiyetin faaliyetleri arasında ise özellikle
hemşire kadrolarındaki kıtlık nedeniyle açılan hastabakıcılık kursu dikkate şayandır: “Dünya
Savaşı’nın başlamasından hemen sonra Ekim 1914’te, İstanbul Taksim’de Esayan Okulunun
meslekhane bölümünde, Ermeni Tıp Birliği tarafından Vahram Torkomyan, Nazaret Dağavaryan,
Rupen Sevag Çilingiryan gibi döneminin önde gelen doktorlarının girişimi ve katılımıyla bir
hastabakıcılık kursu açıldı. Amaç Osmanlı Devleti’nin savaşa dahil olması halinde eğitimli
Ermeni hemşirelerle yurt savunmasına hizmet edebilmekti” (8). (Resim 8) Yine de Ermeni
toplumunun önde gelen isimlerinden Sarkis Minasyan, savaşın eşiğinde düzenlenen hemşire-
lik-hastabakıcılık kursları nedeniyle Ermeni Etıbba Cemiyeti’ni Azadamard gazetesinde sert
bir şekilde eleştirmiştir” (9). Cemiyet savaşın patlak vermesiyle Osmanlı Devleti’ne destek
verme kararı alırken bir yandan da Hilal-i Ahmer’e (Kızılay) yardım amaçlı çekiliş ve balolar
düzenlemiştir (10). Ermeni rahip Krikor Ba-
lakyan da bu duruma yakından tanıklık
etmiştir: İstanbul ve İzmir’deki Ermeni has-
tanelerinin özel bölümlerinde Çanakkale’den
her gün getirtilen binlerce yaralı Türk askeri
için yüzlerce yatak hazır edilmişti. Ermeniler
kendileri korkunç yasaklar altında yaşarken
bile cömertçe Türk Kızılayı’na bağışta bulu-
nuyorlardı.İstanbul ve taşrada hükümet yardım
amacıyla kermesler düzenlemişti ve buraların
en iyi müşterileri Ermeniler olmuştu. Özellikle
Ermeniler için konulan sıkıyönetim yasalarına
harfi harfine uyan Ermeni askerler, doktorlar,
eczacılar, hemşireler ve ustalar Türk ordusuna
aktif destek veriyorlardı” (11). (Resim 9)
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Resim 9:

Sivas Mebusu
Dr. Nazaret
Dağavaryan.

Resim 8:

Vahram
Torkomyan.



Mazhar Osman’ın La Paix Hastanesinde I. Dünya
Savaşı Şehitlerine Saygı Konuşması

Türkiye’de nöroloji ve psikiyatrinin kurucularından sayılan Mazhar Osman (Uzman),
Şişli’deki La Paix Hastanesinde tertiplenen bir tıbbi müsameredeki konuşmasında I. Dünya
Savaşı esnasında hayatlarını kaybeden sağlık subaylarını saygıyla anmış ve ardından da bu
sağlık neferlerinin isimlerini teker teker okumuştur. Bu isimlerin yer aldığı söz konusu liste 3
Teşrinisani 1330-3 Nisan 1333 tarihleri arasında şehit olan sağlık subaylarının listesi olup,
Mazhar Osman’ın beyanına göre Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi İstatistik Şubesi’nden
alınmıştır. Listede 215 şehit subayın ismi yer almaktadır. Bu isimlerin 75’i gayrimüslim ve bu
75 ismin de 32’si Ermeni’dir. İşte Mazhar Osman’ın konuşması:

Aziz meslektaşlarım ve muhterem efendilerim,
Bu gün mevsim münasebetiyle müsamerelerimize fasıla veriyoruz.
Beşeriyetin başına gelen felaketlerin en büyüğü olan bu harb esnasında va-

zife-i tıbbiyesini ifa ederken bir çok kahraman etıbba arkadaşlarımız mahv ve
helak oldu. Onların şayan-ı tebcil olan büyük namlarının müsameremiz tarihinde
kemal-i teessürle zikredilmesini hepimiz samimi kalble arzu ederiz. Her yerde
her vesile ile yaşamağa layık olan o fedakar isimlerin; onlara en ziyade acıyan,
hatıraları ile en ziyade yaşayan siz efendilerimin huzurunda tekrarı farzdır.

Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi İstatistik Şubesinin müşarün ileyhimin
tezkar-ı namı için gönderdiği listeyi işte kemal-i teessürle okuyorum. Şüheda-yı
müşarün ileyhimin hatıralarını tazimen ayağa kalkmanızı rica ederiz.

Bizler de konumuz gereği bu listeden sadece Ermeni hekimlerin isimlerini
paylaşacağız (12): (Resim 10), (Tablo1)
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Resim 10:

Mazhar Osman
(ortada oturan) ve
Haydarpaşalı
Doktorlar.



    RÜTBESİ ADI BABA ADI                   MEMLEKETİ       GÖREV YERİ ÖLÜM TARİHİ

     Mükellef Yüzbaşı                          Andon Efendi Otuz İkinci Sıhhiye 22 Mart 331

Bölüğü Operatörü

     Mükellef Yüzbaşı                          Armenak Efendi                            Haçadur                        Amasya                  Seyyar Jandarma 18 Mart 331

Taburu Tabibi

     Tabib Mükellef Yüzbaşı             Dikran Efendi Nazret Kabadibi Sıhhiye 20 Kanunuevvel 332

İstasyon Tabibi

     Mükellef Yüzbaşı                          Dikran Kasabyan Üçüncü Cephane 27 Kanunuevvel 330

Taburu Tabibi

     Mükellef Yüzbaşı(?)                    Ferhadyan Mosis Efendi                             Beşinci Seyyar 7 Nisan 331

Hastane Etıbbasından

     Tabip Kıdemli Yüzbaşı(?)          Ferid Efendi Harnuş Kirmanşah Hastanesi                        27 Teşrinievvel 332

Tayin Olunan

     Tabip Mükellef Yüzbaşı             Garenik Efendi Agopyan                      Dersaadet              T1 İstihkam Depo Tabibi                  12/13 Kanunusani 332

     Mükellef Yüzbaşı                          Hekimyan Efendi                          Corci Nasiriye                  Bağdat Hastanesi 31 Mart 331

Etıbbasından

     Mükellef Yüzbaşı                          Hrant Sırmakeşyan Efendi Musul Merkez 8 Kanunusani 331

Hastanesinde Müstahdem

     Mükellef Yüzbaşı                          Karabet Efendi Bedikyan                      İzmir                        Üçüncü Ordu Seyyar                          10 Mart 331

Hastanesinden

     Tabip Mükellef Yüzbaşı             Karabet Narunyan Efendi         Haçatur                         Edirne                      Üçüncü Ordu Menzil                          4 Mart 333

Ağvanis Hastanesinden

     Mükellef Yüzbaşı(?)                    Kayzerman Efendi Fırka 26 Seyyar 12 Şubat 330

Hastanesinden

     Tabip Mükellef Yüzbaşı             Kazaryan Agop Efendi                           Bolu Amele Taburu                            7 Teşrinisani 332

     Tabip Mükellef Kirkor Efendi Hayk                          27 Kanunuevvel 332

     Mükellef Yüzbaşı                          Kirkor Horhoryan Efendi Erzincan Kale Hastanesi                   23 Şubat 331

Etıbbasından

     Mükellef Yüzbaşı                          Mihran Agop Dersaadet                           Tabur 2 Amele Tabibi                        14 Şubat 330

Kalefayan Efendi

     Tabip Mükellef Yüzbaşı             Mihran Efendi Rupen                           Diyarbakır Menzil 11 Teşrinievvel 332

Hastanesinden

     Mükellef Yüzbaşı                          Mihran Yazıcıyan Efendi            Artin                          Keşan Hastanesi 12 Mayıs 332

Etıbbasından

     Tabib (?)Mükellef                         Mikail Efendi Van Vilayeti Saray Nisan 332

Kazasındaki Hastaneye 

Memur

     Minas Demirciyan Efendi         Agop Bitlis Merkez 6 Haziran 331

Hastanesinden Müstahdem

     Gayri Mükellef Yüzbaşı              Ohannes Efendi Kirkor Dersaadet              Alay 10 Tabur 2 Tabibi                      9 Kanunusani 331

     Mükellef Yüzbaşı                          Ohannes Kirkor Müretteb T 10 İstika Tabibi             23 Şubat 330

Kasabyan Efendi

     Yüzbaşı Oskan Efendi Ohannes                       Diyarbakır             Yoncalık Hastanesi Tabibi               2 Haziran 331

     Tabip Yüzbaşı Rizvan Efendi Corci Hekimyan        Cesrişuur                S 131 T 1 21 Teşrinievvel 332j

     Mükellef Yüzbaşı(?)                    Teofilyani Efendi Şam Sevkıyat Tabibi                           18 Kanunuevvel 331

     Tabip Mükellef Yüzbaşı(?)        Umuryan Efendi Ankara Hastanesinden                     14 Kanunuevvel 332

     Mükellef Yüzbaşı                          Vartanyan Efendi Kolordu 11 Beşinci 29 Kanunusani 330

Seyyar Hastanesinden
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Galatasaraylı Gayrimüslim Şehitler
Galatasaray Lisesi içinde “Vatan Uğruna Şehitlerimiz” başlığıyla yer alan özel bölümde

Galatasaraylı şehitler anılmakta olup işte aralarından ikisinin hikayesi:
Mıgırdiç Dikranyan: Mekteb-i Sultani 2. Sınıf talebesi ve kulübün I. Takım oyuncularından

olduğu halde I. Dünya Savaşı’na gönüllü olarak katılır. Temmuz 1916’da Bitlis’te şehit olur.
Agop Elmasyan: 1880 Mekteb-i Sultani mezunudur. 60 yaşında olmasına
rağmen I. Dünya Savaşı’na gönüllü doktor olarak katılır. Çanakkale’de yaralıları tedavi

ettiği sırada, bombardıman sonucu 23 Şubat 1918’de şehit düşer (13).

I. DÜNYA SAVAŞINDA ERMENİ HEKİMLERİN
TANIKLIKLARI

Avedis Nakkaşyan:
1867’de Antep’te doğdu. 1887’de Antep Amerikan Kolejinden mezun olup tıp okumaya

karar verdi.1894’te tıp diplomasını alarak İstanbul’a gitti. O dönemde birçok doktor gibi
başarılı olmak için devlet hastanelerinde cerrahlık yapmaya başladı. Ilımlı liberal görüşlerine
ve Ermeni milliyetçiliğine mesafeli durmasına rağmen 24 Nisan 1915’te tutuklanmaktan kur-
tulamadı. Ermeni siyasi hareketi ve partileriyle arası oldukça kötüydü. O, kendini sadece ve
sadece ailesi ve mesleğine adamayı tercih etmişse de tutuklanması, Ayaş’ta geçirdiği günler
ve hemen ardından ailesinin yanına geri dahi dönemeden Osmanlı ordusunda göreve çağrılması
çalkantılı günler yaşamasına yol açtı ve o döneme dair izlenimlerini 1941’de Amerika’da ya-
yımlanan “A Man Who Found A Country” adlı günlüğünde titizlikle aktardı (14). Ayaş’taki
sürgün günlerinin ardından hayatının süratle değişmesine yol açacak olaylara günlüğünde
şöyle yer veriyor: (Resim 11-13)
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Resim 11:

Avedis
Nakkaşyan’ın
mezun olduğu
Antep Amerikan
Koleji.



“Tam da savaş böl-
gesini terk etmek üzerey-
dim ki Türk hükumeti be-
nim adıma kaderimi be-
lirlemiş oldu ve askerî
hizmete çağrıldım. Bu se-
ferki ünvanım: Türk or-
dusunda yüzbaşı. Bir sa-
vaş mahkumundan subay-
lığa tırmanışım oldukça
hızlı oldu. Fakat Gelibo-
lu’daki çatışmalar dola-
yısıyla doktor ihtiyacının
had safhada olması bu
ani değişikliği açıklıyordu.
Bana bir üniforma ve her
açıdan gereksiz bir kılıç
verildi. Hem Osmanlı hem
de Alman ordusundaki
astlarım beni görünce selama kalkıyorlardı. Görevimi yapmak üzere İstanbul’un
en büyük hastanelerinden biri olan Gülhane Hastanesine atandım. Çanakkale’deki
savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu. İngilizler hem karadan hem de denizden
saldırmaya devam ederken yaralananlar merkezdeki hastanelere naklediliyorlardı.
Gelenler için paramparça olmuş demek yaralı demekten daha uygun düşer,
çünkü şarapnel parçaları genelde muhtelif yerlere saplanmış oluyordu. Sıradan
bir kurşun yarasını iyileştirdiğimi hatırlamıyorum bile.”
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Resim 13:

Avedis
Nakkaşyan’ın
anıları: A Man
Who Found A
Country.

Resim 12:

Antep Amerikan
Kolejinin binası.



“...Hastanemize gelen askerlerin çoğu yaşlı kimselerdi. Çoğu 40-45 ve
bazıları de 50’den fazlaydı. Çoğu büyük ailelerin reisiydi. Türk olmalarına
rağmen, askerlere karşı anlayışlı davranışlarımı görünce beni sevmeye başla-
dılar.”

Gülhane Hastanesinde görev yaptığı sırada doktorluk ve askerlik kimliklerinin arasında
bocalarken doktorluk kimliği ağır basar ve hastalarının çıkarları için kendini tehlikeye atmak
pahasına üstleriyle ters düşmekten de çekinmez:

“...Birer birer bana
gelerek eşlerini ve ço-
cuklarını görebilmek üzre
birkaç haftalık izin isti-
yorlardı. Onların yalvar-
malarına karşı koyama-
dım. Birçok izin kağıdı
yazdım ve başımızdaki
şefin de imzalamasını
sağladım. Bazen kuca-
ğında bebeği ve hemen
yanında tıpış tıpış yürü-
yen çocuklarıyla taşradan
ya da köyden bir asker
eşi gelirdi.Annem de be-
nimle beraber yaşıyordu.
Gözyaşları içerisinde an-
nemin ellerini öpüp ko-
calarının serbest bırakıl-
masını sağlaması için ona
yalvarırlardı. Annem de tabi ki kendisi de bir anne olarak değişmez bir şekilde
her geleni serbest bırakmamı isterdi.”

“İşimin bu kısmı hassas olduğu kadar zordu da. Bir keresinde yüz askere
birden aynı anda izin yazdım ve amirim bunu fark etti. Jön Türkleri kast ederek
‘Başımı bu ahlaksız adamlarla belaya sokacaksın!’ diye kükredi. O, askerlere
gösterdiğim anlayışa karşı olmasa bile hareketimin yol açacağı sonuçlardan
korkuyordu.” (Resim 14)

Ardından Gülhane Hastanesinden başka hastaneye atanır ve aynı zamanda savaş zamanında
geçici bir süre devlet görevlilerinin çocuklarının eğitimi için kurulan bir okulda talebeleri
muayene etmekle görevlendirilir.Talebelerin çoğu Mülkiye, Robert Koleji, Mekteb-i Sultani
ve Fransız kolejlerindeki eğitimlerine ara vererek buraya gelmişlerdir. Buradaki hatıralarını
şöyle aktarır: 
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Avedis Nakkaşyan.



“Okuldaki görevime başlar başlamaz efendi diye seslendiğimiz öğrenciler
odama doluştu ve ufak tefek rahatsızlıklarından bahsetmeye başladılar. Çoğu
hayatları boyunca lüks içinde yaşamış paşaların çocuklarıydı. Perişan bir
çevrede yaşıyor olmaktan acı duyuyorlardı. Bazılarının saray kadar gösterişli
evleri olsa bile gün sonunda eve gitmelerine izin verilmiyordu. İnisiyatif aldım
ve çoğu için her defasında hastalanmışlar gibi bir bahane uydurarak izin
kağıdı imzaladım. Dört ya da beşine izin verdiğimde komutanım sesini
çıkarmıyordu ama otuzuna birden izin vermeye kalkışınca bana bağırdı.”

Dr. Yahoub (Dr. Garabet Yahubyan):
Dr. Yahoub’un hayatına dair bilgileri Sn. Kevork Pamukçu aracılığıyla Mezburyan’ın not-

larından alıyoruz. 1889’da Paris Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Doktora tezi “Strophantus’un
Kalp Hastalıklarında Etkisi”dir.

1865’te Edirne’de doğmuş, 1883’te eğitimi için Paris’e gitmiştir.14 Kasım 1890’da Ce-
miyet-i Tıbbiye-i Şahane’ye azalığı kabul edilmiştir. 1912-1913 yılları arasında Cemiyet-i
Tıbbiye reisliği yapmış, Balkan Harbi sırasında, Kadırga’da Mülki Tıbbiye binasında
(şimdi idare mahkeme binası) kurulan Kızılay Hastanesi operatörü olarak çalışmıştır. Bu
hizmetiyle, Hilal-i Ahmer gümüş madalyası alan Dr. Yahubyan Birinci Dünya Savaşı
başlarında Feriköy Osmanlı Hastanesinde çalışır. Sonra müttefikimiz olan Bulgaristan’ın
başkentine Enver Paşa tarafından gönderilir. Sofya’da Bulgar Kızılhaçı’nın baş operatörü
olur. 1. Dereceden Osmanlı iftihar nişanı, harp madalyası ve Bulgar devletinden de Saint
Andre nişanı sahibidir.

1913 yılında Balkan Harbi henüz son bulmuşken, Kızılay Hastanesi Başhekimi ve Ce-
miyet-i Tıbbiye-i Şahane başkanı Dr. Yahoub “Blessures de la Guerre Turco-Balkanique
(Türk Balkan Harbi Yaraları) adını taşıyan, 56 sahifelik küçük boyda bir Fransızca kitap
yayınladı. İstanbul’da Arax Basımevinde basılan bu kitap, Veliaht Yusuf İzzettin Efendi’ye
ithaf edilmiştir:

“Altes! Zat-ı şahanelerine bu küçük kitabı ithaf etmekle, sizin bana cömertçe
bahşettiğiniz Kadırga’daki Kızılay Hastanesi operatörlüğü şerefinden dolayı
derin minnettarlığımı belirtmek istedim.Osmanlı uyruğundan olan bir kimse
için, tehlikede olan vatanına faydalı olma arzusunu yerine getirdiğinden, bu te-
veccühünüzün değeri ayrıca çok fazla idi.

Trakya savaş alanlarında yaralanan yiğit askerlerimize iyi hizmet edip et-
mediğimi bilemiyorum. Fakat vicdanımın emrine göre çalıştığımı ve meşhur
Avrupalı üstadların bize kazandırttıkları cerrahi sanatının icaplarına göre
davrandığımı söyleyebilirim. İlk gençliğimden beri, Osmanlı Devletinin hizmetine
girmek ve ülkenin kendini yenilemesine katılmak için beyhude uğraştım. Fakat
kader veya şartlar, rüyamın gerçekleşmesine imkan vermemişti. Başkentimizdeki
yabancı hastanelerinin neredeyse emekliliği gelmiş operatörü durumunda ça-
lışmakta iken, müessif Balkan Harbi’nin ilanı, Osmanlı Hilal-i Ahmer’inin
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kurduğu ilk hastanede çalışmamı, Türkiye’ye hizmet etmemi sağladı. Orada
şunu öğrendim ki, Osmanlı ruhunda asalet asla silinmemiştir. Türklerle yakın
temasta bulunuldukça, onları yakından inceledikçe onların nasıl alicenap ve
müsamahalı olduğu anlaşılır. Gerçek bir haz duyarak şunu tespit ettim ki,
tehlike karşısında birleşen Türkler, sarsılmaz bir organizasyon gücü oluşturur
ve aşılmaz gibi görülen güçlüklerin hakkından gelebilirler.

...

Şurasına teessüf olunur ki milli savunma duygusu, biraz geç olarak, düşman
toplarının Çatalca’dan gelen gürültüsü bizi sağırlaştırırken ortaya çıkmıştır.
Doğu’nun işi oluruna bırakma geleneği ile hipnotize olan Osmanlı, ancak
Balkan müttefikleri başkentimiz önüne kadar gelip, İmparatorluğun dağılmasını
isteyince uykusundan uyandı. Bu kritik anlarda, Osmanlıların savunma faaliyeti
çok şaşırtıcı düzeyde oldu. Bu faaliyet o kadar etkili ve yüce idi ki, sık sık
kendime, bu yaptığımız şeyleri barış zamanında ölçerek ve düşünerek yapsak
ne iyi olurdu diye sorup durmuşumdur. Bu kitapçığın gayesi memleketime ve
şüpheci Avrupa’ya Osmanlılığın sağlıklı uyanışını göstermektir.

...

Dr Yahoub
Osmanlı Hilal-i Ahmer Operatörü ve Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane Reisi (15)

Sırf yukardaki satırları okursak bile Dr. Yahoub’un ne derece koyu bir Osmanlı olduğu
anlaşılır. Kendisi bu yaklaşımını Cumhuriyet’in ilanından sonra da sürdürmüştür. Mezburyan’ın
notlarına göre 1926 yılında şahsen tanıdığı İsmet İnönü’yü Ankara’da ziyaret ederek 600
Ermeni vatandaşın imza ettiği bir tutanak götürür. Bu mazbatada Ermenilerin azınlık
sayılmaması, azınlık haklarından yararlanılmasına gerek olmadığı, Türklerle Ermenilerin
aynı haklara sahip olmasının yeterli olduğu yazılıdır. Bu girişimin sonucu belli değildir.
Ermeni Etıbba Cemiyetinin son iki senesinde başkanlık yapmış ve Ermeni Patrikhanesini
karşısına almak pahasına Türk-Ermeni Teali Cemiyetinde faal görev almıştır.

Dikran Allahverdi:
1860’da Yenikapı’da doğan Dr. Allahverdi 1895’te Mekteb-i Tıbbiye’den mezun oldu.

İhtisasını Berlin ve Viyana’da tamamladı. Tifo hastalığı hakkında hazırladığı tezi önemli bu-
lunmuştur. İstanbul’a döndükten sonra Bandırma ve Edincik bölgesinde meydana gelen
kolera salgınını aldığı tedbirlerle birkaç ay içinde durdurmayı başarmıştır.

Ermeni sorunlarıyla ilgili olmaktan ziyade koyu bir İttihat ve Terakki taraftarı olmasıyla
dikkati çeker. Ermeniler tarafından en çok çekinilen kurumların başında gelen Müdafa-i
Milliye Cemiyeti Pangaltı şubesi başkanıdır. Bu cemiyetin amacı sivilleri bedenen eğitmek
yoluyla orduya militan yetiştirmektir. Dr. Allahverdi Ermenilerin de tepkisini göze alarak bu
cemiyete 3000 lira gibi ciddi bir meblağ bağışlamış ve Türk basınının övgülerine mazhar ol-
muştur.
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24 Nisan 1915’te tutuklananlar arasında yer alması serbest bırakıldıktan sonra kendi
kabuğuna çekilmesine yol açmış ve 1930’da İstanbul’da vefat etmiştir (8).

Dr. Garabed Haçeryan:
10 yıl boyunca belediye doktoru olarak görev yapmıştır. 1914’te Bardizaglı 1500 gençle

beraber Türk ordusuna katılmış ve I. Dünya Savaşı boyunca tıbbiye zabiti olarak hizmet
vermiştir. Çanakkale cephesindekiler başta olmak üzre İstanbul, İzmir ve Romanya’daki
üstün askeri hizmetleri dolayısıyla askeri madalyalarla taltif edilmiştir. (Mkhalyan 1938, Der-
Hagopyan 1960) (16)

Rupen Sevag Çilingiryan:
1885’te Silivri’de dünyaya geldi. Tıp eğitimini Lozan Tıp Fakültesinde tamamladı. Şairliği

de doktorluğu kadar beğeni topladı ve Ermeni edebiyat çevrelerinde saygı görmeye başladı.
1914’te Alman eşiyle beraber Pera’ya (Beyoğlu) yerleşti. Cihan Harbinin ilan edilmesiyle
beraber Bakırköy’de (Makriköy) askeri tabiblik yapmaya başladı.

24 Nisan tutuklamalarından 2 ay boyunca korunabildi. Eşinin müttefiklerimizden
Almanya’nın vatandaşı olması sebebiyle, rahatlıkla yurt dışına çıkışını ayarlayabilirdi. Fakat
bu noktada Osmanlılığı ağır bastı ve askeri tabiblik görevini sürdürmeyi tercih etti. 1915
yılında aniden Çankırı’da sürgüne gönderildi. (Resim 15-16)
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Resim 15:

Rupen Sevag(Çilingiryan)’ın anısına tasarlanmış
bir pul.

Resim 16:

Rupen Sevag ve Alman eşi Helen Apell.



Çankırı’da yerel halka hizmet vermeye devam etti ve kısa sürede halk arasında tanınan,
aranan ve sevilen bir kişi oldu. Karısına yazdığı 28 Temmuz 1915 tarihli mektubuna göre, Dr.
Rupen “sabahtan akşama kadar hastalarının peşinde koşmakta”ydı (8). Yine de ömrü savaşın
sonunu görüp, ailesiyle özlem gidermesine yetmedi. (Resim 17)
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Resim 17:

Rupen Sevag ve
eşi.



Lübnanlı Ermeniler: I. Dünya Savaşında Ölen
Amerikan Beyrut Üniversitesi Mezunları Anısına

26 Haziran 1923’te doktor ve eczacılardan mürekkep büyük bir topluluk Amerikan Beyrut
Üniversitesinde (1920’lere kadar Suriye Protestan Koleji olarak biliniyordu.) I. Dünya Savaşında
ölen mezunlarının anısına yaptırdıkları tabletin açılışı için toplanmış ve tabletin üstündeki
isimler okul dekanı Dr. Harry Dorman tarafından sırayla okunmuştu. Ceviz ağacından yapılmış
bu ilk tablet 1926’da bronzdan yapılmış bir ikincisiyle değiştirildi. (Resim 18)

1923-1948 yılları arasında
AUB’nin (Amerikan Beyrut Üni-
versitesi) başkanlığını üstlenmiş
olan Dr. Bayard Dodge, bu şehit
doktorların özverili çalışmalarıyla
aynı zamanda okullarının ka-
panmasını da önlediklerini söy-
lüyor. Çünkü Cemal Paşa, bu
kalifiye tıbbi ekibi yitirmemek
adına, kolejin bütün isteklerini
yerine getirmeye hazırdı. Nitekim
cephede, cephe gerisindeki has-
tanelerde ve tifüs koğuşlarında
güvenebileceği yegane hekim-
lerin Beyrut mezunları olduğunu
anlayınca, bütün koleji buğday
ve diğer erzaklarla donattı. Bu
durum tabi ki de akademik ya
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Resim 18:

Suriye Protestan
Koleji (Amerikan
Beyrut
Üniversitesi).

Resim 18:

Suriye Protestan
Koleji (Amerikan
Beyrut
Üniversitesi).



da şahsi meselelerde Cemal Paşa ile pazarlık etmek için büyük avantajdı. (Resim 19-20)

Son olarak meslek hayatlarının baharında kendilerini savaşın ortasında bulan bu değerli
hekimlerden bir kısmını, yanlarında kısa bir biyografiyle tanıtacağız (17):
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Resim 20:

Suriye Protestan
Koleji, Beyrut.



Ovsea Kevork Hekimyan (Resim

21):1880 yılında Kessab’da doğdu. Antep’teki
öğrenimini tamamlayıp Suriye Protestan Ko-
lejinden 1903’te tıp doktoru olarak mezun
oldu. Mezuniyetinden sonra Kessab’da mes-
leğini sürdürmeye başladı. Cihan Harbi es-
nasında Osmanlı ordusunda yüzbaşı olarak
görev yaptı. 1915 Mayısında vurularak hayatını
kaybetti.

Minas Yarmayan: Tokat’ta doğdu.
1904’te Beyrut’taki Suriye Protestan Kole-
jinden mezun oldu. Birinci Dünya Savaşı’nda
Aziziye Hastanesinde yüzbaşı olarak Osmanlı
ordusuna hizmet verdi ve 1915 Haziran’ında aynı hastanenin bahçesinde vuruldu.

Hagop Serovpe Eminyan: 1878’de Rodos’ta doğdu. 1899’da Anadolu Kolejinden mezun
oldu. Ardından Suriye Protestan Kolejinde öğrenimini tamamlayıp 1905’te tıp hekimi olarak
mezun oldu. Son görevi I. Dünya Savaşı esnasında Merzifon’da hijyen üzerine dersler
vermek ve hekimlik yapmaktı. 1915’te öldürüldü.

Levon Karekin Sewny: Sivas’ta bir Ermeni Protestan ailenin çocuğu olarak dünyaya
gözlerini açtı. 1905’te tıp hekimi oldu. Son olarak Ermeni Ulusal Hastanesinde ve Osmanlı
Hükümetine ait bir hastanede cerrahlık yapmaktaydı. Birinci Dünya Savaşında tifüsten
hayatını kaybetti.

Vosgan K. Topalyan: 1878’de Ermeni Apostolik Hristiyan inanca sahip bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya geldi. 1905’te Suriye Protestan Kolejinden tıp doktoru olarak mezun oldu.
Savaş süresince Erzincan Hastanesinde yüzbaşıydı ve Haziran 1915’te Erzincan’da vuruldu.

Gulbenk Kevork Gulbenkiyan: Talas’ta 1883’te Ermeni Apostolik bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya geldi. 1907’de Suriye Protestan Kolejinden mezun oldu. 1907’den 1913’e
kadar Talas’ta hekimlik yaptı. Cihan Harbi esnasında Rus cephesinde hayatını kaybetti.

Lutfi Harutyune Halebyan: 1882’de Antep’te bir Protestan ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. 1907’de Suriye Protestan Kolejinden mezun olarak hekimliğe başladı. 1907’den
1914’e kadar Antep ve Malatya’da hekimlik yaparken Osmanlı ordusunda da I. Dünya Savaşı
esnasındaki hizmetleriyle Sir Tabip Lütfi diye tanınmaya başlandı. 1915 Temmuz’unda
Erzincan yolunda arkadaşı Dr. Hovhannes Terziyan ile birlikte vuruldu.

Zeroun K. Hekimyan: 1886’da Kessab’da Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya
geldi.1908’de Suriye Protestan Kolejinden mezun oldu. Osmanlı ordusunda yüzbaşı olarak
görev yaptı ve I. Dünya Savaşı esnasında öldürüldü.
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Resim 21:

Ovsea Kevork
Hekimyan.



Hovhannes Giragos Terziyan (Resim

22): 1884’te Ermeni Apostolik bir ailenin
çocuğu olarak Diyarbakır’da dünyaya geldi.
Lübnan’daki Ermeni Devrimci Federasyonu
Merkez Komitesi’nin 4 üyesinden biriy-
di.1910’da mezun olup, Diyarbakır’da he-
kimliğe başladı. Ayrıca Balkan Harbi esnasında
Osmanlı ordusunda yüzbaşılık yaptı. 1915
Temmuzunda savaş gereği Aziziye Hastane-
sinde hekimlik yaparken, arkadaşı Dr. Lutfi
Halebyan’la beraber Erzincan yolunda vu-
rularak öldürüldü. Kendisi aynı zamanda
1908’de Suriye Protestan Kolejinde kurulan
Ermeni Öğrencileri Cemiyetinin kurucula-
rındandır.

Haroutune Minas Kavafyan: Ermeni Apostolik bir ailenin çocuğu olarak 1885’te
İstanbul’da doğdu. 1911’de mezun oldu ve 1913’te Halep’te Bağdat Demiryolu Hattında
çalışmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı esnasında Aziziye Hastanesinde yüzbaşıydı ve 1915
Temmuz’unda vurularak öldürüldü.

Dikran V. Hallaçyan (Resim 23):

1882’de Gurin’de Protestan bir ailenin çocuğu
olarak doğdu.1912’de Suriye Protestan Ko-
lejinden mezun oldu ve 1913’ten 1915’e Gu-
rin’de hekimlik yaptı. Birinci Dünya Savaşında
Aziziye Hastanesinde yüzbaşı olarak görev
aldı.

Dikran A. Kassabyan: Ermeni Apostolik
bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır’da doğdu
ve Urfa’daki Alman Hastanesinde hekimlik
yaptı. 1915’te Erzurum’da öldürülmeden
önce Osmanlı ordusunda yüzbaşıydı.

Maksud Hagop Apikyan: Tokat’ta 1888’de Ermeni Apostolik bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. 1914’te Suriye Protestan Kolejinden mezun oldu. 1914’te Selanikteki Amerikan
Koleji hastanesinde yüzbaşı olarak hekimlik yaparken 1915’te öldürüldü.

Nishan Hovsep Bakkalyan: Diyarbakır’da Ermeni Apostolik bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. 1914’te Suriye Protestan Kolejinden mezun oldu. Türk ordusunda yüzbaşılık
yaparken 1915’te öldürüldü.
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Resim 22:

Hovhannes
Giragos
Terziyan.

Resim 23:

Dikran
Hallaçyan.



Mesrob Sarkis Vartanyan: 1888’de Zera’da Ermeni Apostolik bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. 1914’te mezun oldu ve Osmanlı ordusunda yüzbaşı olarak görev yapmaktayken
1915’te öldürüldü.

Vartan Hagop Piranyan: 1885’te Protestan bir ailenin çocuğu olarak Gurin’de dünyaya
geldi. 1917’de Suriye Protestan Kolejinden mezun oldu. Türk ordusunda yüzbaşı olarak
görev yapmaktayken 1918’de Filistin’de öldürüldü.

Sonuç
Makalede görüldüğü gibi “millet-i sadıka” kabul edilen Ermenilerin I. Dünya Savaşı

sırasındaki tavırları hep aynı değildir. Ama Ermeni hekimlerin I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı
saflarında yer aldığını söyleyebiliriz. Azımsanamayacak sayıda şehit de veren Ermeni
hekimlerin “1915 fırtınası”ndan da kurtulduğu söylenemez.

Tarih bilincimize küçük bir katkı yapmayı amaçlayan bu makalede kaynak sıkıntısına
ragmen tıp tarihi açısından önemli bir noktaya değinmeyi başarabildik.
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I. DÜNYA SAVAŞINA KATILAN
KIBRIS’LI ÜÇ HEKİM; 

DR. HAFIZ CEMAL,
DR. HÜSEYİN ZEKAİ (CENGİZ),

DR. MEHMET ALİ ERGİNEL
THREE CYPRIOT DOCTORS WHO HAVE JOINED TO 

IST WORLD WAR; Dr. HAFIZ CEMAL, Dr. HUSEYIN
ZEKAI (CENGIZ), Dr. MEHMET ALI ERGINEL

Dursun Kırbaş*, Filiz Ekim Çevik*

Özet: 
I. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı saflarında görev alan üç Kıbrıslı hekimin kısa

biyografileri Dr. Ahmet (Cavit) An’ın*** kitabından yararlanılarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Kıbrıs’lı Hekimler
Summary: The short biographies of three Cypriot medical doctors, who have taken parts

during the First World War on the same side as the Ottoman Empire, have been presented
with the help of Dr. Ahmet (Cavit) An’s book.

Key Words: I. World War, Cypriot Doctors

Giriş:
Birinci dünya savaşı sırasında Kıbrıs, İngiliz egemenliği altında olmasına rağmen, Kıbrıs’lı

Türkler Osman’lı aidiyeti nedeniyle Osmanlı saflarında yer almışlardır. I. Dünya Savaşı’na
katılan birçok hekim olmakla birlikte burada üç hekime değinilmiştir. Kıbrıs’ın Yunanistan’a
ilhakı düşüncesine karşı ilk tepki gösterenler Baf milletvekili Doktor Esat Bey ve Doktor
Behiç Bey (1) Kıbrıs’ın Türkiye’ye verilmesini savunan bir parti kurmaları burada anılmaya
değerdir. Bu ismi geçen doktorlarla beraber, Baf’tan Kavanin Meclisi üyesi Dr. Eyyüp Bey
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* Prof. Dr., İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
** Araş. Gör., İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Asistanı
*** Dr. Ahmet (Cavit) An. 1950 Lefkoşa doğumludur. İlk ve orta eğitimini Lefkoşa’da tamamlamıştır. Cerrahpaşa

Tıp Fakültesi 1975 mezunudur. Uzmanlık eğitimini Leipzig Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Kliniği’nde (1981)
tamamladı. 1982-2004 yılları arasında Lefkoşa’da muayenehanesinde çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştı.
Bir çok gazete, dergilerde tıbbi, kültürel ve siyasal konularda makaleler yazan Dr. Ahmet Cavit An’ın yayınlanmış
23 kitabı vardır. Halen araştırmalarını www.can-kibrisim.blogspot.com’da yazmaktadır. ‘Tıp alanındaki ilk
Kıbrıslı Türkler’ ikinci baskısı yapılan bizim yazımızın kaynak kitabıdır.  (Resim 1-2)



İngiliz yönetimince tutuklanmıştır. Dr. Osman Necmi Baf. 1914 mezunudur ve umumi harp
devam ettiği müddetçe orduya iltihak ederek, muhtelif cephelerde Anavatana hizmet etmek
suretiyle Kıbrıs gençliğinin yüzünü ağartan bir gençtir (2).

KISA KIBRIS TARİHİ
Buradaki amacımız tümüyle bir Kıbrıs tarihi anlatmak değildir. Birinci Dünya Savaşı

yıllarında Kıbrıs’ta siyasal durum nedir ve bu üç Kıbrıslı hekim, Dr. Hafız Cemal, Dr.
Hüseyin Zekai (Cengiz), Dr. Mehmet Ali Erginel hangi aidiyetle Osmanlı saflarında I. Dünya
Savaşı’na katılmışlardır bunu ortaya koymaktır.
     • 1571-Kıbrıs Osmanlı devleti tarafından fethedildi ve ilk Türk cemaati adaya yerleştiril-

di. 
     • 1878-Ruslar karşısındaki yenilgide fazla ödün vermemek için, ada Britanya İmparatorluğu’na

kiralandı. (Osmanlı mülkiyeti devam ediyor sayılmakla birlikte, yönetim tamamen İngi-
lizler’e geçti) 

     • 1914-İngiltere adaya tamamen el koydu. 
     • 1923-Lozan Barış Antlaşması’nın 20. Maddesi gereğince, Türkiye adanın İngiltere’ye

ilhakını kabul etti (3).
     • 1925-1960 İngiliz Kraliyet Kolonisi (Kıbrıs Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşına

girdiği esnada) Kıbrıs Kraliyet Kolonisinin bir parçası oldu. Daha sonra İngiliz yönetimi
altına girdi.
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Resim 2:

Dr. Ahmet (Cavit) An.

Resim 1:

Ahmet An’ın Kitap Kapak resmi.



     • 1960 Kıbrıs Cumhuriyetini Kuruluşu Kıbrıs’lı Türkler ve Kıbrıs’lı Rumlar Londra ve
Zürih anlaşmalarına dayanan bir ittifakla bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetini kurdular.

     • 1963 Toplumlararası Şiddet (Türkler ve Rumlar arasında çıkan çatışmalar akabinde
anayasal düzenin çöküşü).

     • 1974 (Yunan subayları Kıbrıs Rum yönetimini desteklemek ve adayı Yunanistan’la bir-
leştirmek için bir darbe gerçekleştirdiler. Bu esnada Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan
ve Britanya ile birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü durumundaydı).

     • 1974 Kıbrıs, Türk ordusunun adaya müdahalesi ardından nüfusun yer değiştirmesi
sonucu Güney’de Rumlar, Kuzey’de Türkler olmak üzere ikiye bölündü.

     • 1975 Kuzey’de Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilan edilmesi
     • 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması
     • 1990 Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960 yılında var olan anayasaya rağmen Kıbrıslı Türkler’in

rızası olmadan 1990 yılında Avrupa Birliği tam üyelik başvurusunda bulundu.
     • 2002-3 Avrupa Birliği’ne giriş öncesi, Denktaş ile Klerides arasında Kuzey ile Güneyi

birleştirmek adına müzakereler yapıldı.
     • 2003 Kuzey ve Güney arasındaki kapılar açıldı.
     • 2004 Kuzey ve Güney’de Birleşmiş Milletler Annan Planı altında referandum

gerçekleştirildi. Kıbrıs’lı Türkler kabul etti, fakat Kıbrıslı Rum’lar kabul etmedi. Kıbrıs
Avrupa Birliği üyesi oldu. (Bu üyelik yürürlükte Güney Kıbrıs’ı kapsamıştır)(4).

Kısa Kıbrıs tarihçesinden de anlaşıldığı gibi Birinci Dünya Savaşına Osmanlı saflarında
katılan Kıbrıslı üç Hekim ‘Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile
İngiltere’nin ayrı saflarda yer alması’(5)na rağmen Kıbrıs, İngiliz yönetimi altındayken;
kendilerini Osmanlı’ya ait kabul ederek bu tercihi yapmışlardır.

Dr. Hafız Cemal (1878-1967)****: 
Dr. Nuri Tevfik ve Dr. Ali İz-

zet’ten sonra gelen kayıt, 1903
yılında ve tıbbi pratisyen olarak
İstanbul’dan diploma almış, Lef-
koşa’da ikamet eden Hafız Ce-
mal’a aittir ve 93. sırada yer al-
mıştır. Dr. Hafız Cemal, çok
yönlü bir kişiliği olan, Kıbrıslı
Türklerin yetiştirdiği çok değerli
bir kişiliktir. Babası Nuh Efendi,
medrese mezunu olup, Konya’dan
Kıbrıs’a gelmiş ve Baf-Celocera
tarafında köy kadısı idi. Nuh
Efendi, Stavrokonnolu Mulla adındaki Kadı’nın kızı ile evlenmiş ve iki çocukları olmuştu:
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**** Dr. Hafız Cemal’in doğum tarihi çeşitli kaynaklarda 1878 olarak bildirilmekle beraber 1967 yılındaki cenaze
töreninde konuşan Prof. Dr. Derviş Manizade, Hafız Cemal’in 110 yaşında öldüğünü belirtmiştir. Bu duruma
göre doğum tarihinin 1857 olması gerekmektedir.

Resim 3:

Dr. Hafız Cemal.



Aliye Hanım ve Cemal. 1878 doğumlu olan Cemal, ilkokulu Baf’ta bitirdikten sonra, altı ay
içinde Kuran’ı ezberlediği için hocası Hafız Ali Efendi tarafından Hafız Cemal adı kendisine
verildi. Önce Baf medresesi, daha sonra da Leymosun’daki bir okulda kalfalık yaptı. 17 yaşında
iken ilk yazısı, Derviş Paşa’nın Zaman gazetesinde çıktı. Hasan Bulli’lerin mahkemesinde
Zaman gazetesi muhabiri olarak bulundu ve bütün ifadeleri kaydedip, gazetesinde yayımladı.
Bu şakilerin köyü olan Mamonya ve civar köylere giderek, bunların yaptıkları bütün vakaları
topladı ve “İngiliz İdaresinde Kıbrıs Eşkıyası” namında şiir halinde bir deftere yazdı. Bunları
beğenen Derviş Paşa matbaasında bastırdı. (21.6.1896’da 16 sayfa halinde Lefkoşa’daki Zaman
Matbaasında 600 adet halinde basıldı. Fiyatı 3 kuruş) Hafız Cemal(ettin) tarafından yazılan
“Hasan Bulli Türküsü”nün (Lefkoşa 1913) Lefkoşalı meşhur Aynalı tarafından ezberlenip,
yıllarca okuduğu bilinmektedir. Ailesi maldar olduğu için bir ara Beyrut’a gönderilerek, oradaki
İdadi’yi bitirdi. Babasının ölümü üzerine İstanbul’a gitti ve oradaki Askeri Tıbbiye İdadisi’ni
bitirdi. Fevzi Paşa ve Miralay Salih Bey’in yanında Profesör Agrege olarak çalıştı. Sonra
Avrupa’ya gitti ve ardından Kıbrıs’a geldi. 1906’da Lefkoşa’da Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye
adli bir hayır kurumunu oluşturarak, toplanan paralarla fakir öğrencilerin eğitim görmesine
yardıma oldu. Onları hekim ve hastabakıcı olmak üzere İstanbul’a gönderdi. 18 Nisan 1907 ile
18 Mart 1909 tarihleri arasında 95 sayı olarak yayımladığı “İslam” adli haftalık gazetesinde ise,
halkı sanat ve eğitime teşvik etmiş ve toplumsal birliğin sağlanmasına çalışmıştı. Gazetesi bir
yıl süreyle padişah yanlısı olmuş, ama meşrutiyetin ilanından sonra meşrutiyete destek vermişti.
Hamidiye Eğitim ve Teknik Okulu’nun İslam Kütüphanesi adına, kendisine ait İslam Matbaasında
yararlı birçok broşür bastırıp, halka ucuza veya bedava dağıtan Dr. Hafız Cemal, 1906 ile 1909
yılları arasında 20 kadar sağlık ve eğitim konulu eser yayımladı. Lefkoşa’da Sanayi Mektebi
açıp 1907 ile 1909 yılları arasında 500 Türk çocuğuna, çeşitli el sanatlarını öğretmek için
Almanya ve Türkiye’den öğretmenler getirterek, kunduracılık, kilim dokumacılığı, demircilik,
kalaycılık, şapkacılık, marangozluk, tenekecilik, ciltçilik ve şemsiye tamirciliği mesleklerini
öğretmişti. Öğrencilerin ürettiklerini çarşıya, Cuma Pazarına götürerek orada satarlardı.
Tertiplediği okul sergisinde öğrencilerin elişlerini sergilerdi. Okula Türkler yanında, İngiliz ve
Rumlar da davet edildi. Doktorun faaliyetlerini çok beğendiler. Rumlar da takdirlerini belirttiler.
Türkler ise yıkıcı hareketlerde bulundular ve sonunda adayı terk etmesine yol açtılar. Kurduğu
gece mektebinde de Türkçe, İngilizce, Rumca, Fransızca dillerini öğretirdi. 1909’da baskılara
dayanamayarak, kendi kesesinden 2-3 bin altın harcadığı okulu kapattı ve eşya ve aletleri sattı.
Leymosun’da bir süre kaldıktan sonra, Mısır üzerinden İstanbul’a gitti. I. Dünya Savaşı patlak
verince, Kızılay’a müracaat ederek kurulan ekiple Mısır hududuna ve Kudüs’e gitti. Oralarda
uzun bir süre kaldıktan sonra geri İstanbul’a döndü. Sultanahmet Sanat Okulu’nda 30 yıl
hocalık yaptı. Temmuz 1936’da çıkardığı “Lokman Hekim” dergisini 25 yıldan fazla bir süre
yayımladı ve servetini, sigara tiryakiliğine karşı savaşan San Ay Cemiyeti adını verdiği ve kendi
kurduğu bu kuruluşa vakfetti. Ama ülkesini hiç unutmadı. 1960 yazma kadar belli aralarla,
yazın Kıbrıs’a geleceğine dair gazetelere ilan verir ve önce hayvan sırtında, sonraları da
otomobil ile bütün köyleri gezer, hastaları tedavi ederdi. Hastaları hiç konuşturmaz, hastanın
yüzünden ve halinden hastalığını anlardı. Kıbrıs’tan harnup pekmezi ve hellim alır, Istanbul’a
götürürdü. Türkiye’de pekmezi kuvvet şurubu diye satardı. 19 Nisan 1967’de Istanbul’da öldü
(6). (Resim 3)
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Dr. Hüseyin Zekai (Cengiz) (1880-1956): 
Dr. Hüseyin Zekai, Lefkoşa

doğumludur. İlköğretimini Lef-
koşa’da bitirdikten sonra, baba-
sının ölümü üzerine Hacı Derviş
Paşa’nın Zaman gazetesinde mü-
rettiplik yaptı. Daha sonra İz-
mir’de, Vali Kamil Paşa’nın hi-
mayesi ile yatılı olarak idadi
eğitimini yaptı. 1904’de İstanbul
Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun
oldu ve mecburi hizmet için Ye-
men’e gönderildi. Orada ordu
subaylarından kolağası İsmet
Bey (İnönü) ile tanıştı. Harpte
esir düştü. Yaralı erleri tedavi
ettiğinden İmam Yahya tarafın-
dan nişanla taltif edildi. 1910’da
İstanbul’a gidip orada evlendi.
Balkan Harbi’ne Kolağası olarak
katıldı. I. Dünya savaşında, 1917’de Nablus’ta İngilizlere esir düştü. Mısır’a nakledildi.
Turunçlu imamı Şeyh Mehmet Fazıl Efendi’nin kefaleti ile esaretten kurtarılıp 1919’da
memleketin döndü. 1919-1933 arası Lefkoşa’da muayenesinde çalıştı. Birçok düşkünlere
parasız baktığı gibi, Musiki erbabından Bay Nazım Ali İleri (keman), Kayyımbaşızade Derviş
(kanun), Eczacı Peristeronalı Tevfik (ud) ve Hafız Şefik Beyleri (tef) evine davet ederek, 1
Ocak 1924’de Darülelhan Musiki Cemiyetini kurdu. Kendisi güzel ud çalıp, şarkı söylemekteydi.
Bu Cemiyetin ve Teshil-i izdivaç Cemiyeti’nin de başkanı idi. Daha sonra 1933’de yeniden
Türkiye’ye gitti ve askeri doktor olarak çalıştıktan sonra son askeri rütbesi olan binbaşılıktan
emekliye ayrıldı. Mart 1956’da Trabzon’da öldü. 5, 4, ve 3. rütbeden Mecidi Nişanları ile
Umumi Harp Nişanı ve Alman Salip Harp Nişanı hamili idi. Büyük ve küçük oğlu doktor
olup, ortanca oğlu ziraat mühendisi idi (6). (Resim 4)

Dr. Mehmet Ali Erginel (1893-1971): 
1893’de Lapta’da doğdu. Babası köyün ileri gelenlerinden ziraat ve bahçecilikle uğraşan

Hüseyin Mulla Hasan Dolmacı idi. Lefkoşa’daki ilk ve orta öğreniminden sonra İstanbul Tıp
Fakültesine yazıldı. Askeri Tıbbiye sınavlarını kazanıp, burslu olarak okudu. Balkan Savaşında,
diğer tıp öğrencileri gibi eğitimine ara verip, değişik cephelerde çok zor koşullar altında
sağlık servislerinde görev yaptılar. Savaştan sonra okula geri döndü ve 1914’de Askeri
Tıbbiye’den mezun oldu. Ardından, Çanakkale Savaşı’nda genç bir doktor olarak binlerce
yaralıyı tedavi etti. I. Dünya Savaşından sonra yenilmiş Osmanlı ordusu terhis edilip
dağıtılınca, Dr. Mehmet Ali Kıbrıs’a döndü. 1921’de kaydım yaptırdıktan sonra, Lapta/Girne’de
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Resim 4:

Dr. Hüseyin Zekai.



bir süre pratisyen hekim olarak
çalıştı. Daha sonra devlet göre-
vine girdi ve Mağusa Hastane-
sinde çalışmaya başladı. O sıra-
larda yaygın olan trahom hastalığı
ile mücadele çerçevesinde İngiliz
Yönetimi tarafından kendisine
verilen burs ile Kahire Üniver-
sitesinde göz hastalıkları ihtisası
yaptı ve geri Mağusa Hastanesine
döndü. Ada çapında yapılan tra-
homla mücadelede önemli hiz-
metleri geçti. Emekliye ayrıldığı
1953 yılına kadar Mağusa Has-
tanesinde göz doktorluğu yap-
maktaydı. Ömrünün son yıllarını
İstanbul’da hekimlik yapan oğlunun yanında geçirdi ve 1971 yılında İstanbul’da öldü (6).
(Resim 5)

Sonuç:
Elde edilen bilgilerle bu üç Kıbrıs’lı hekimden Dr. Hafız Cemal; I. Dünya Savaşı patlak

verince hemen Türk Kızılay’ına başvurmuştu ve cephe gerisinde görev almıştır. Mısır
hududunda, Kudüs’te görev yaparak Osmanlı Devleti’ni İngilizlere karşı desteklemiştir. Dr.
Hüseyin Zekai (Cengiz), Nablus cephesinde (Nablus Savaşı’nda M. Kemal’in komutasındaki
Yıldırım orduları bünyesinde) aktif görevde iken İngilizlere esir düşmüştür. 1919’a kadar
esareti devam etmiştir. Dr. Mehmet Ali Erginel ise Çanakkale’de ateş altında binlerce yaralıyı
tedavi etmiş, yaralıları ziyarete gelen komutan Mustafa Kemal ile tanışmış ve Mustafa Kemal
tarafından takdir görmüştür(7).

Teşekkür: Yayına girmeden önce son halini okuyarak katkılarını sunan Dr. Ahmet Cavit
An’a teşekkür ederiz.
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DR. CELÂL MUHTAR ÖZDEN 
(1865-1947) VE HİLÂL-İ AHMER

CEMİYETİ’NDEKİ FAALİYETLERİNE
DAİR ANILAR

DR. CELAL MUHTAR OZDEN (1865-1947) AND THE
MEMOIRS ABOUT HIS CONTRIBUTIONS TO THE

SOCIETY OF HILAL-I AHMER

Gülten Dinç*

Abstract
In this study, dermatologist Dr. Celal Muhtar Ozden’s short biography will be given along

with his contributions to the Society of Hilal-i Ahmer summarized from his own memories.
Keywords: Celal Muhtar Ozden, World War I, Red Crescent

Özet
Bu çalışmada Dermatolog Dr. Celal Muhtar Özden’in kısa yaşam öyküsü ve kendi

anılarına göre Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ndeki hizmetleri verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Celal Muhtar Özden, I. Dünya Savaşı, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Kı-

zılay

Dermatoloji alanında ülkemiz tıbbına büyük katkıları olan Dr. Celal Muhtar Özden,
özellikle I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) Umumi
müfettişi olarak yaptığı hizmetlerle de tıp tarihine adını yazdırmıştır. Celal Muhtar, 1865
yılında Üsküdar’da dünyaya gelir. Annesi Emine Şehibe Hanım, babası Mekteb-i Tıbbiye-i
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Şahane’de başkatiplik ile Tıbbiye
ve Harbiye-i Şahane’de edebiyat
muallimliği yapan Mehmed
Muhtar Bey’dir. İki erkek kar-
deşinden biri farmakolog Prof.
Dr. Akil Muhtar Özden, diğeri
ise eski Bakteriyoloji Enstitüsü
hekimlerinden Dr. Kemal Muhtar
Özden’dir. Havva Fitnat ve Fat-
ma Naciye Hanım adlarında iki
de kız kardeşi vardır (1,2).

İlköğrenimini Üsküdar İhsa-
niye’deki Fıstıklı okulunda yapan
Celal Muhtar, ortaöğrenimine o
tarihte Demirkapı’da bulunan
Galatasaray Sultanisi’nde devam
eder. l88l’de Mekteb-i Tıbbiye-
i Askeriye-i Şahane’ye girer ve
buradan 1887’de yüzbaşı rütbe-
siyle mezun olur. 1889’a kadar
zamanın ünlü hocalarından Dr.
Zoeros Paşa’ya muavinlik görevi yaparak, Paşa’nın yönetiminde bulunan kuduz laboratuvarında
kuduz ve bakteriyoloji üzerine çalış ır. Böylece Pasteur’ün keşifleri ile yakından ilgilenme ve
aynı zaman da bütün yayınlarını da takip etme fırsatı bulur. l889’da “Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane” tarafından cildiye ve efrenciye alanındaki araştırmalarını ilerletmek için Paris’e
gönderilir, 1892 sonuna kadar orada kalır (2,3). (Resim 1)

Celal Muhtar Paris’te St. Louis Hastanesi’nde yalnız Fransa’nın değil, bü tün dünyanın en
büyük deri hastalıkları ve frengi üstatları olan Alfred Fournier, E. Vidal, Ernest Besnier ve
Hallopeau gibi hocaların yanında çalışır. Aynı zaman da Pasteur Enstitüsü’ne devam ederek
doktor Roux ve Metchnikoff’un laboratuvarlarında incelemeler yapar (1).

Dr. Celal Muhtar 1890 senesinde ayakaltında ve el içinde olan ve o zamana kadar egzema
veya frengi sanılan hastalığın gerçekte trikofiton denilen mantarlardan kaynaklanan bir
hastalık olduğunu keşfeder. 1892’ye kadar bu konudaki incelemelerini ilerletir ve buluşuna
dair yayın yaparak hastalığın nasıl tedavi edileceğini de bildirir. Daha önceleri hastanelerde
uzun süre yatarak tedavi gören bu hastalar, Dr. Celal Muhtar’ın bulduğu tedavi şekli ile artık
görevlerinden bile ayrılmadan iyileşirler. Böylece tıp literatürüne geçerek Paris Deri Hastalıkları
Derneği tarafından “Membre D’honneur” ile ödüllendirilir (3,4).

1892’de memlekete dönen Celal Muhtar, Askerî Tıbbiyeye deri ve frengi hastalıkları
muallimi olarak tayin edilir. 1895’de İstanbul’da çıkan kolera salgınında önemli hizmetleri
görülür, bakteriyoloji alanındaki bilgisi ile bu salgının önlenmesinde rol oynar. Bundan sonra
Sultan II. Abdülhamid’in de dikkatini çeken Dr. Celal Muhtar, padişah tarafından saray
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Prof. Dr. Celal
Muhtar Özden.



hekimleri kadrosuna atanır ve sarayda hastalığın ortaya çıkmasını önleyecek önlemleri
almakla görevlendirilir (5).

Meşrutiyet’in ilanından sonra saraydaki görevinden emekliye ayrılır ve bundan sonra
yalnız tıp fakülte sindeki muallimlik görevine devam eder. Balkan ve I. Dünya Savaşları ile
Mütareke dönemlerinde Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nde fahri olarak umumi müfettişlik
yapar. Burada özellikle gelecekte yapılacak işler için çok önceden düşünülerek alınması
gerekli olan önlemleri almak suretiyle büyük hizmetler görür. Hilal-i Ahmer’in Balkan, I.
Dünya ve İstiklal Savaşlarında açtığı has tane ve dispanserlerde baktığı binlerce hasta ve
yaralının tedavisinde, muhtaç hal ka dağıttığı milyonlarca kap yemekte Celal Muhtar’ın çok
önemli rolü vardır (1-3).

Hilal-i Ahmer I. Dünya Savaşı sırasında 22 hastane ve 3 nekahathane açtırmayı başarır.
1922-1924 yıllarında istila görmüş olan batı Anadolu çevrelerine büyük yardımlar yapılır.
Sıhhi İmdat Heyetleri muhtaç halka giyecek eşya ve gıda maddeleri dağıtır. Açıkta kalan va-
tandaşlar için 5831 mesken ve baraka yaptırılır. Bu sayede en az 20.000 kişi nin iskânı
sağlanmış olur (6). Bu hizmetlerin pek çoğunda Dr. Celal Muhtar’ın akıllı ve öz verili
çalışmalarının katkısı vardır.

Dr. Celal Muhtar 19l8’den sonra bir süre Müşir izzet Paşa kabinesinde İaşe Nazırı olarak
bulunur, ayrıca iflas etmek üzere olan itibar-ı Milli Bankası’nın yönetimini üze rine alır ve bu
kurumun mali durumunu düzeltir. 1925’de 32 sene hizmetten sonra sağlık durumu nedeniyle
Tıp Fakültesi’nden ayrılır (1).

Meslek yaşamı boyunca yazdığı deri ve frengi hastalıklarına dair birçok makalesi, “Frengi
Makalatı” (1317, 1325) adlı iki baskısı yapılan bir kitabı ile Alfred Fournier’den çevirdiği
“Frengi ve İzdivaç” (1317) adlı bir de çeviri kitabı vardır.

Dr. Celal Muhtar Özden, dopdolu geçen bir yaşamın ardından 26 Ekim 1947’de 82
yaşında hayata gözlerini yumar. Vefatından sonra kütüphanesi dolapları ile birlikte Darüşşafaka
Cemiyeti’ne bağışlanır, oradan da İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi
Anabilim Dalı’na intikal eder (7).

Prof. Dr. Celal Muhtar 1911 yılından itibaren yani Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve
Mütareke dönemlerinde Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Umumi Müfettişliğini yapar.
Bu görevi için tahsis edilen maaşını her ay kuruşu kuruşuna iade eder. Yokluklar içindeki bir
ülkede yardımları arttırabilmek için olanca yaratıcılığı ile ekonomik çözümler üretir. Pek çok
kişinin barınma, yiyecek ve giyecek gereksinimini karşılar. Devlet kurumlarının gelirlerini
arttırır ve gelişmelerinde önemli katkılarda bulunur. Celal Muhtar 1945 yılında anılarını
Gazeteci Sabih Alaçam’a anlatır ve onun tarafından kaleme alınan anılar Prof. Dr. Akil
Muhtar’ın da kontrolünden geçirilerek 1945 yılında “Canlı Tarihler: X, Dr. Celâl Muhtar
Özden Hatıraları” adı ile 34 sayfalık bir kitapçık olarak yayınlanır (1).

Bu büyük savaşlar ve yokluklar döneminde Celal Muhtar’ın özellikle I. Dünya Savaşı
sırasında Hilal-i Ahmer bünyesinde yaptığı çalışmalarını ekte, onun “Canlı Tarihler”de
yayımlanan anılarının bir bölümünün tıpkıbasımı olarak veriyoruz. Bu anıların gerçeğe
uygunluğu, ölümünden sonra arkasından yazan çalışma ve dönem arkadaşlarınca da teyit
edilmiştir (5,8).
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EK:
Dr. Celâl Muhtar Özden Hatıraları. Canlı Tarihler: X, 1945, Türkiye Yayınevi, s. 19-28
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DOÇ. DR. MUSTAFA KARATEPE’Yİ
YİTİRDİK

(8 ŞUBAT 1965 - 2 AĞUSTOS 2014)

Gülten Dinç*

Sevgili meslektaşımız Doç. Dr. Mustafa Karatepe’yi 2 Ağustos 2014 tarihinde çok genç
yaşta sonsuzluğa uğurladık.

Mustafa’yı ilk kez İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim
Dalı’na doktora yapmak için, Pamukkale Üniversitesi’nden görevli geldiği 1995 yılında
tanıdım. Heybetli cüssesi, hiç kaybetmediği şirin Denizli şivesi, şen kahkahaları ve tüm
içtenliği ile kocaman yürekli bir Anadolu insanıydı. Her şeyi tolere edici bir kişiliğe sahipti ve
kendisinde ‘Şeytan tüyü var’ diye tabir edilen insanlardandı. Samimiyeti ile girdiği her
ortamda kendini sevdirdi. Cerrahpaşa’da doktorasını bitirdiği 1999 yılına kadar birlikte
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çalıştık. Bu süre içinde ılımlı kişiliği ile herkesle çok güzel ilişkiler kurdu. Özellikle tıp tarihi
konuları ile çok yakından ilgilendi, kütüphaneden yoğun olarak yararlandı. Bu dönemdeki tek
sıkıntısı minik kızı Melike Nur’dan ve sevgili eşi Melda’dan uzak olmasıydı. ‘I. Dünya
Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Tifüsle Mücadele’ konulu tezini hazırladığı sırada konuyu
öylesine merak ve heyecanla çalışıp, bizlerle de paylaştı ki merakına ortak olmamak
imkânsızdı. Denizli’ye döndükten sonra da konu ile ilgili bir yayınında yararlanmak istediği
dergiye ulaşabilmek için aylarca çabaladığını, çalmadık kapı bırakmadığını yine de ulaşamayınca
İstanbul’a geldiğini biliyorum. Tezini 1999 yılında vererek, memleketi Denizli’ye ve Pamukkale
Üniversitesi’ne kesin dönüş yaptı, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın başına geçti. Bundan
sonraki görüşmelerimiz daha çok telefonla oldu ancak arada yaptığı İstanbul ziyaretlerinde
mutlaka Cerrahpaşa’ya uğradı. Birçok kongrede de birlikte olduk. Bu kongrelerde güzel
sunumlar yaptı. Örneğin 2005’te Manisa’da düzenlenen Lokman Hekim Kongresi’nde
‘Karavana kazanı başka ne işe yarar?’ başlıklı ilginç bildirisini sundu. Biz bildiriden karavana
kazanının tifüs salgınlarına yol açan bitlerden kurtulmak için gereğinde bir etüv görevi
yaptığını öğrendik. Daha sonra 2006’da Kayseri’de yapılan ve iki bildiri ile katıldığı Tıp
Tarihi Kongresi’nde birlikte idik. Ancak bu bildirilerin birisinde büyük bir talihsizlik olmuş,
tarihçi ve edebiyatçı üç arkadaşı ile ortak olarak hazırladığı ‘1796 yılında Kayseri’de kolera’
başlıklı bildirisi bir tarih yanlışlığına kurban gitmişti. El yazısı arşiv belgesinin Hicri
tarihindeki iki çentikli olması gereken üç rakamı, tek çentikli yazılması nedeniyle iki olarak
okunmuştu. Böylece aslında 1896 yılına ait olan belge, 1796 yılına ait olarak algılanmış ve
tüm bildiri de bunun üzerine inşa edilmişti. Mustafa yanlışlığın farkına kongreden hemen
önce varmıştı. Ancak bildiriler kitabı kongreden önce basıldığı için yapılacak bir şey yoktu.
Mustafa kürsüye çıkıp önce sunumunu yaptı, ardından da tam bir bilim insanına yakışır
dürüstlükle, bir tarih yanlışı yaptıklarını ve bu nedenle bildirinin çöktüğünü herkese anlatarak
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geri çektiklerini belirtti. Olaya çok üzülmüş ama yaptıkları yanlışlığa da en çok kendisi
gülmüş ve dalga geçmişti. Mustafa bunu daha sonra hep bir espri konusu yaptı ve ‘bir çentik
tarihi yüz yıl geri götürür’ diyerek her seferinde meşhur kahkahalarını koyverdi.

Mustafa, Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri’nin beşincisini 24-26 Mayıs
2007 tarihlerinde Denizli’de düzenledi. Pamukkale’nin ruhuna uygun olarak termal bir otelde
yaptığı toplantıda gelen misafirleri çok güzel ağırladı, bizlere Pamukkale, Karahayıt ve
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Buldan’ı gezdirdi. Denizliden çok güzel anılarla döndük.
2010’da İstanbul’da yapılan VI. Türkiye Biyoetik Derneği Kongresi’ne ve birçok başka

toplantıya bildirilerle katıldı. 2010’da doçentliğe başvurdu. 2011’de doçent unvanını aldı.
Ancak zaten başlı başına çok zor olan bu süreçte 2006’dan itibaren ortaya çıkan hastalığı da
hızla ilerliyordu. Hastaneye yatıp çıkıyor, operasyonlar geçiriyor, telefonlardaki sesinin
tonundan çok büyük sıkıntılar yaşadığını hissediyor verecek teselli bulamıyorduk.

Mustafa’nın hastalığını arkadaşı Prof. Dr. Bülent Topuz ardından yazdığı bir yazıda şöyle
anlatıyor: “Kardiyomiyopati olarak adlandırılabilecek amansız bir hastalığı vardı. Soyağacındaki
erkeklerde kalp hastalığına bağlı erken yaşta vefat edenler olduğu gibi, geç yaşta vefat
edenlerin de olduğunu, elli yaşını aşabilirse kritik bir dönemi atlatacağını söylerdi. Gerçekten
böyle mi düşünüyordu, yoksa bu bir temenni miydi bunu bilemiyoruz. Yaşantısı dolu dolu
geçti. İnsanları sevmişti, insanlar da onu sevmişti. Tıp fakültesine isteyerek girmemişti, ama
hekimliği çok sevdi. Öyle ki biricik kızı Melike’nin de hekim olmasını istedi, kızı da
Pamukkale Tıp Fakültesi’ne başlayarak Mustafa’yı sevindirdi. Pamukkale Üniversitesi’ndeki
beyaz önlük giyme töreninde, Melike’ye önlüğü kendisi giydirdi. Dr. Melda sadece eşi değil
aynı zamanda koruyucu hekimiydi. Hastalığının bilincinde olduğundan yalnız bırakmamaya
dikkat ederdi. Kendi ifadesi ile iki defa elleri ile acile götürmüş ve geri getirmişti ama bu so-
nuncusunda öyle olamamıştı. Dr. Melda Hanım’ın Honaz Devlet Hastanesi’ndeki nöbetine
anne, baba ve kızları ailecek gittiler. Son nefesini bir devlet hastanesinde ve tecrübeli bir
acil müdahale hekiminin elinde verdi. Hastaneye yürüyerek, gülerek, belki de hafta sonu
tatilinde ne yapacaklarını düşünerek girmişti… Hekimler Tanrı değildir; değil mi ki hak
emri vaki oldu, en uygun koşullarda bile ne kendileri için, ne de meslektaşları için hiçbir şey
yapamazlar…”
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Şimdi Mustafa’nın kısacık yaşam yolculuğunu satır başlarıyla vermeye çalışalım…
Mustafa Karatepe 8 Şubat 1965 yılında Antalya’nın Serik ilçesinde doğdu. Babası devlet

memuru olduğu için çocukluğu Gü ney Ege ve Akdeniz’in çeşitli ilçele rinde geçti. Afyon’un
Dazkırı ilçesin de başladığı ilkokulu Isparta’da bitirdi. Orta öğretimine Isparta’da başla dı,
1981’de Denizli Lisesi’nde bitirdi. 1981 yılında girdiği İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden
1987’de mezun oldu.

Mezuniyetinde yayınlanan Cerrahpaşa öğrenci albümünde Mustafa’nın şu satırları yer alıyor:
“Boyum: 186 cm.
Kilom: 90 kg.
En sevdiğim tarafım: Fenerbahçe li olmam.
En sevmediğim durumlar:
1. Ye mekhanede sıra beklemek.
2. Durakta otobüs beklemek.
Hayatta en çok arzu ettiğim şeyler:
Amerika’ya borç verdiğimizi görmek,
İngiltere’yi Wembley’de 8-0 yen diğimiz günleri görmek,
3. Kendim için de 5-10 milyon dolarcık.
En sevdiğim çiçek: Gül (Bilhassa re çeli)
En sevdiğim ağaç: Kavak (tersi de düzü de bir)” (87 Cerrahpaşa Albümü)
Mecburi hizmetini Ankara’nın Sulakyurt ilçesinde, askerliğini ise İstanbul Tuzla’da

tamamladı. Memleketi Denizli’ye döndükten sonra Denizli Devlet Hastanesi acil servisinde
ve sağlık ocaklarında pratisyen hekim olarak çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim üyesi
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yetiştirme programı çerçevesinde girdiği sınavda yurtdışında Tıp Tarihi ve Etik alanında
doktora yapma hakkını kazandı. Ocak 1994’te gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas
Eyaleti, Austin kentinde Haziran 1994’e kadar eğitim gördü, ancak vatanından ve sevdiklerinden
uzak kalmaya dayanamayarak geri döndü. Döndüğünde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. 4 Ağustos 1994’te kendisi
gibi hekim olan Melda hanımla evlendi. Artık Tıp Tarihi ve Etik alanına gönül vermişti ve bu
yönde devam etmek için1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi
Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Bu arada 9 Kasım 1995’te biricik kızı Melike
Nur doğdu. Dersler sırasında iki yıl asistan kadrosu ile görevlendirmeli olarak Anabilim
Dalımızda bulundu. 1995 yılında başladığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji
Anabilim Dalı’ndaki doktora eğitimini Prof. Dr. Mebrure Değer’in danışmanlığında yaptığı
“I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cep-
hesi’nde Tifüsle Mücadele” başlıklı
tezini vererek 1999’da tamamladı.
Bu arada Denizli-İstanbul hattında
özlemle mekik dokudu.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim
Dalı’nda 1999-2001 yılları arasında
Dr. Araştırma Görevlisi ve 2001-
2011 yılları arasında Yard. Doç.
kadrosunda bulundu. 2011’de Do-
çent unvanını aldı. 2000 yılından
2014’deki vefatına kadar Pamuk-
kale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
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Etik Kurul üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Biyoetik Derneği üyesi olan Mustafa Karatepe’nin
ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok yayını vardır.

Doç. Dr. Mustafa Karatepe’yi, ne yazık ki yıllardır mücadele verdiği hastalık nedeniyle, 2
Ağustos 2014 tarihinde yitirdik. Mustafa Karatepe’nin aziz naaşı 3 Ağustos 2014’de Pamukkale
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Ulu Cami’de kılınan
öğle namazına müteakiben Servergazi Mezarlığında toprağa verildi. Vefatından sonra bir vefa
örneği olarak Mustafa’nın adı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi’ne
verildi. Kendisi bundan sonra gönüllerimizde yaşayacak. Sevgili Mustafa’ya rahmet, acılı
ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklar içinde uyu
sevgili kardeşim. 
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KİTAP TANITIMI

ERMENİ ETIBBA CEMİYETİ 
(1912-1922); OSMANLI’DA TIPTAN

SİYASETE BİR KURUM

Gülten Dinç*

Daha önce “Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
Tarihi” kitabı ile tanıdığımız Araştırmacı Arsen Yarman bu kez yine tıp tarihi açısından temel
bir kaynak niteliğinde olan “Ermeni Etıbba Cemiyeti (1912-1922); Osmanlı’da Tıptan
Siyasete Bir Kurum” adlı kitabı ile tıp tarihi okurunun karşısında.

Ali Çakmak editörlüğünde yayına hazırlanan kitap, kaotik bir dönemin çok az araştırılmış
bir yönüne ışık tutuyor. Kitapta, 1912 yılında kurulan Ermeni Etıbba Cemiyeti bağlamında,
dönemin sosyo-politik yapısı ile birlikte Cemiyet üyesi olan hekim ve eczacıların yaşamları
irdelenirken, Cemiyet’in yayın organı olan Tarman (Derman) dergisi de ayrıntılı olarak
inceleniyor. Kitabın önsözünü yazan, Ludwig Maximilian Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Christoph K. Neumann yazısında özellikle, I. Dünya Savaşı’nın Ermeni toplumunda
bıraktığı derin izler ile Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin bu süreçteki konumunu vurguluyor.

Arsen Yarman kitabına; ‘Ermeni tıp geleneği ve Osmanlı tıbbının modernleşmesinde
Ermeniler: Amirdovlat örneği’ başlıklı bölümle başlıyor. Bu bölümde Osmanlı klasik
döneminden itibaren pek çok Ermeni hekimin sarayda hizmet verdiğini belirterek 20. yy.
başına kadar bu hekimlerin Osmanlı toplumundaki yerine kısaca değiniyor. Bu değinide
deontoloji tarihimiz açısından önemli bir yeri olan Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye’nin ilk deontoloji
hocası ve ilk deontoloji kitabının yazarı olan Rusinyan’dan da söz ediliyor. Ancak yazar
burada asıl olarak bu hekimlerin ve kuşkusuz daha geniş bir çerçevede onların içinde
bulunduğu Ermeni aydınlar kuşağının temel bir özelliğini ortaya koyuyor. Onun tanımına
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göre bu özellik; ‘doğrudan tıp
alanıyla ilgili olmayıp, kitapta
adı geçen pek çok Erme ni heki-
min Avrupa’da okuması ve bu-
rada dönemin modern liberal
akımlarıyla tanışmasıyla doğru-
dan bağlantılıdır’. Bu bağlamda;
‘Serviçen ve Rusinyan da, Ermeni
toplumunun sosyal, siyasal me-
selelerinde so rumluluk üstlenen
isimler olarak göze çarparlar.
Bu temel özellik 20. yüzyılın baş-
larına doğru daha sonraki Er-
meni hekimler kuşağı ve Er meni
Etıbba Cemiyeti üzerinde de et-
kisini sürdürür. Böylece pek çok
Ermeni entelektüel gibi kitapta
adı geçen birçok hekim de tıpla
ilgili olmayan bir alanda, Ermeni
toplumunun sosyal ve siyasal
ilişkilerini düzenleyen “Anayasa hareketinde” öncü rol oynarlar’.

Kitabın ilerleyen sayfalarında “Ermeni Etıbba Cemiyeti”nin kuruluşu ve 1912-1922 yılı
faaliyetleri ayrıntılı olarak yer alırken, bu dönemde kuruluşa katkı sağlayan ve adlarını tıp
tarihinden bildiğimiz pek çok Ermeni hekim, eczacı ve hemşire hakkında bilgiler de bulunuyor.
Kitabın temel kaynağı Cemiyet’in yayın organı olan “Tarman (Derman)” dergisidir. O
döneme ait pek çok sosyal, tarihi ve tıbbi tanıklık Tarman dergisi kapsamında okura aktarılıyor.
Ayrıca dönemin politik ortamı ve I. Dünya Savaşı sırasında yaşanan acılar da kitabın
içeriğinde geniş yer tutuyor.

Kitap, ülkemiz tıp tarihinin çok da iyi bilmediğimiz bir yönüne ışık tutması açısından
temel kaynaklarımız arasında yerini alacaktır.
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İstanbul, 2014,
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Düzeltme ve özür:

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları dergisinin 19. Sayısında yayınlanan “Türkiye’de Cumhuriyet
Döneminde Yazılan Eczacılık Tarihi Ders Kitaplarının İncelenmesi” başlıklı makalenin 53.
ve 55. sayfalarındaki iki resmin alt yazısı sehven karışmıştır. 53. Sayfadaki 1 numaralı resmin
alt yazısı “Naşid Baylav”, 55. Sayfadaki 3 numaralı resmin alt yazısı ise “Prof. Dr. Bedi Şeh-
suvaroğlu” olacaktır. Düzeltir, özür dileriz. 
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