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ÖZET 

Sava  bölgelerine yakõn meskun mahaller, sava õn her olu umundan etkilenmi tir. 
Çanakkale cephesi açõsõndan da Gelibolu kasabasõ, -cepheye çok yakõn olmasõ 
hasebiyle-sava õn her yükünü çekmi , sakini ile beraber pek çok kara günler ya amõ tõr.  

Deneme niteli indeki bu çalõ mayla,  kasabanõn etrafõnda sava  devam ederken, 
ku bakõ õ olarak Gelibolu’da neler ya andõ õ aktarõlmaya çalõ õlmõ tõr.  

Lojistik destek birliklerinin faaliyetleri; birlik intikalleri; sa lõk 
hizmetleri ve hastaneler; lojistik hizmetlerden ve kahraman Türk komutan, ve 
asker ve halkõn fedakarlõklarõndan bahsedilmeye çalõ õlmõ tõr.  

Dü man bombardõmanõnõn ba larõnda Tekirda ’da bulunan  3 üncü Kolordu, daha sonra 
Gelibolu’ya alõnarak Çanakkale Bo az’õ bölgesinin karadan yapõlabilecek çõkarmalara 
kar õ savunulmasõyla görevlendirilmi tir. Karargah, Gelibolu’dadõr. Komutanõ da 
General Esat Pa a’dõr. 

5 nci ve 7 nci Tümenler de, Gelibolu berzahõ/dar geçidi kesiminde konu lanmõ tõr.  

Mare al Liman von Sanders, 5 nci Ordu Komutanlõ õna atanmõ  ve Gelibolu’daki 
Fransõz Konsolosluk binasõ karargah ve makam olarak tahsis edilmi tir.  Göreve 
ba lamak üzere 26 Mart’ta Gelibolu’ya gelen Mare al, aynõ gün Bolayõr’a hareket 
etmi tir. Gerek bu hareketi, gerekse geli inin ilk haftasõndan itibaren bölgede aldõ õ ve 
almayõ dü ündü ü düzenlemeler, Onun, büyük ölçüdeki ngiliz çõkarmalarõnõn, Saros 
Körfezi’yle Anadolu kõyõlarõndan bekledi ini kanõtlamõ tõr. Artõk Ordu karargahõ ve 
ba lõlarõ, Gelibolu’dadõr.  

1 nci Ordu Komutanõ Golç Pa a, karargahõnõ Gelibolu’da kurdu. 

19 ncu Tümen Bandosu, Gelibolu’dadõr. 
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 2 nci Hafif Erzak Kolu, 3 ncü Hafif Erzak Kolu, 2 nci A õr Erzak Kolu, 3 ncü A õr 
Erzak Kolu, cephane deposu, Seyyar Hastane, 3. Kolordu’nun  ambar ve 
imalathanelerinin bir bölümü Gelibolu’dadõr. 

5 nci Ordu’nun gereksiniminin kar õlanabilmesi için 27 Mart 1915 tarihinde 
Gelibolu’da 5 nci Ordu Menzil Müfetti li i kurulmu tur.  

Birlikler bazen gemilerle Gelibolu’ya;  ço u zaman stanbul’dan Edirne’ye, Edirne’den 
Uzunköprü’ye demiryolu ile Uzunköprü’den de Gelibolu üzerinden  cepheye yürüyü  
kolunda intikal etmi lerdir. 

Gelibolu’da gerekti inde gemilerle gelen birliklerin sõcak yemek alabilmeleri için bir 
ia e merkezi kurulmu tur.  

Tekirda , Karabiga ve Gelibolu’daki un fabrikalarõ da faaliyette olduklarõndan yiyecek 
ikmalinde büyük bir zorluk çekilmiyordu. 

Menzil ambarlarõndan birisi, Gelibolu’dadõr. 

14 ncü Kolordunun da arköy ve Gelibolu üzerinden ia e edilmesi Levazõm Dairesince 
uygun görülmü tür.  

5 nci Ordu için Uzunköprü-Gelibolu arasõnda çalõ an cephane menzil hattõnõn daha önce 
oldu u ekilde faaliyete devam etmesi ve bu amaç  için verilen kollarõn ba ka bir 
hizmete verilmemesi uygun görülmü tü. 

Harbiye Nezareti, 5 nci Ordu’nun Mayõs ayõndaki ihtiyacõ olan 211 ton etin temini 
hakkõnda 3 Mayõs’ta Gelibolu Mutasarrõflõ õ’na gerekli emri daha önce bildirmi ti. 
Gelibolu’dan gelen cevapla da bu miktarõn kar õlanabilece i, ancak Haziran ayõ için 
ba ka bir yardõmõn beklenmemesi gerekti i kaydedilmi ti. Burasõ gerekçe olarak da 
Gelibolu’daki gayrimüslimlerin sava  dolayõsõyla ba ka yerlere nakledilmesinden dolayõ 
nüfusun iyice azalmõ  oldu u belirtilmi ti. Edirne vilayetinin di er kaza ve köylerinde 
ise el koyma (vaz-õ yed) i lemleri tamamlanmamõ  olmasõna ra men koç, koyun, keçi, 
kuzu, o lak olarak Tekalif-i Harbiye suretiyle 10.000 ba  hayvan tedarik edilmi tir. 

Geriye nakil esnasõnda Gelibolu'da geçici olarak Ordu Ba tabip Muavini ve Ordu 
Karargah Tabiplerinden olu an  bir Sõhhi Yardõm Heyetine kontrol ettirerek yaralõlarõn 
tedaviye ihtiyaç olanlarõna gerekli olan tedavi yapõlmõ  geriye nakledilemeyecek 
derecede acil tedaviye ihtiyaç duyulanlar gemiden alõnarak Gelibolu'daki iki hastaneye 
sevkleri yapõlmõ tõr. 

 Daha önce Gelibolu Askeri Hastanesi 250 yataktan 1000 yata a çõkarõlmõ  ve ayrõca 
Fransõz mektebinde 200 yataklõ bir Kõzõlay hastanesiyle 150 yataklõ bir harp hastanesi 
açõlmõ tõ. Bunlar Gelibolu merkezinin bombardõmanõ üzerine bir kõsmõyla Lapseki’ye ve 
büyük kõsmõyla da Tekirda ’a ta õndõ. Geriye kalan 150 yataklõ kõsõm 4 Mayõs’taki 
durumdadõr ve acil vakalar için bõrakõlmõ tõr. 

Akõn akõn gelen yaralõlarõn bakõmõ için stanbul hastanelerinde çalõ tõrõlmakta olan 
Tõbbiye ö rencileri Nisan 1915’te Re it Pa a Vapuru’na bindirilen Sungurlu Taburu ile 
Çanakkale’ye ve oradan Gayret-i Vataniye muhribi himayesinde Gelibolu’ya getirilmi , 
hastanelere da õtõlmõ lardõr. 

Anahtar Sözcük: Gelibolu, Çanakkale Sava larõ, Osmanlõ mparatorlu u 
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SUMMARY 

Settled areas close to combat zones have been affected by each stage of the war. The 
Gallipoli which is a frontier town took the all the burden of the war in terms of the front of 
Dardanelles because it is very close to the front and therefore it has been experienced many 
dark days together with its residents. 

In this tentative study, it has been generally tried to explain what happened in Gallipoli as a 
bird’s eye while the war continued around the town. We have also tried to mention about the 
activities of logistics support units, transitions from the units, health services and hospitals, 
and the sacrifices of the heroic Turkish commanders, soldiers and the public. 

The 3rd Army Corps located in Tekirdag at the beginning of the enemy bombardment was 
taken to Gallipoli later on and assigned with the zone defense of the Dardanelles against the 
possible landings. Headquarters was located in Gallipoli. General Esat Pasha was the 
commander of headquarters.  

5th and 7th Divisions were also located in the part of Gallipoli isthmus/ narrow passage. 

Marshal Liman von Sanders was appointed as the Commander of the 5th Army and the 
French Consulate building in Gallipoli was allocated as the headquarters and authority. The 
Marshal came to Gallipoli on the 26th of March in order to start his work and moved to 
Bolayir on the same day. Both of this movement and also the regulations that he took and 
intended to take in the district from the first week he came proved that he expected the most 
of British landings from the Gulf of Saros and the Anatolian coasts. Since then, the 
Headquarters of the Army and the affiliates was in Gallipoli. 

The 1st Army Commander, Golç Pasha established his headquarters in Gallipoli. 

The 19th Division Band was in Gallipoli. 

The 2nd Light Supply Branch, the 3rd Light Supply Branch, the 2nd Heavy Supply Branch, the 
3rd Heavy Supply Branch, ammunition depots, mobile hospitals, and some part of the 
warehouses and workshops of the 3rd Army Corps were in Gallipoli. 

The 5th Army Range Inspectorate was established on 27th March, 1915 in Gallipoli in order 
to meet the requirements of the 5th Army. 

The troops sometimes were transferred to Gallipoli by ships, but most of the time it was 
done by the railway from Istanbul to Edirne and from Edirne to Uzunkopru and then 
from Uzunkopru to the front over Gallipoli on foot. 

A food center was established in Gallipoli in order for that the troops coming by the 
ships can receive hot meals when it is required. 

Since the flour mills in Tekirdag, Karabiga and Gallipoli were active, there was not a 
great difficulty for food supplies.  

One of the range warehouses was located in Gallipoli. 

The boarding of the 14th Army Corps over the Sarkoy and Gallipoli was seen as 
appropriate by the Office of the Quartermaster. 
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It was seen as appropriate that the ammunition range line running between Uzunkopru 
and Gallipoli for the 5th Army continued to operate in the same way previously and the 
branches given for this purpose was not given for another services. 

The Ministry of Defense had reported the needed order about the supply of 211 tons of 
meat which is the requirement of the 5th Army for the month of May to the Lieutenant 
Governor of Gallipoli previously on the 3rd of May. It had been stated by the answer 
received from the Gallipoli that that amount would be met, however they should not 
wait for any further aid for the month of June. It was stated for the reason that the 
number of population was really decreased due to the transferring of non-Muslim 
people in Gallipoli to the other places because of the war. Although the seizure 
procedures were not completed in the other townships and villages of Edirne province, 
10.000 cattle including rams, sheep and goats had been provided through the war levies. 

During the transferring back period, the people which were wounded and needed 
treatment had been treated after checking by a Sanitary Assistance Committee 
temporarily existing in Gallipoli and consisting of Army Chief of Medical Staff 
Sergeant and Army Headquarters Medical Staff and the ones needed treatment urgently 
as not be able to transfer back were taken from the ship and their referrals were made to 
the two hospitals in Gallipoli. 

The bed capacity of the Military Hospital of Gallipoli had been increased from 250 to 
1000 before and also a Red Crescent hospital with a 200-bed capacity in the French 
school and a 150-bed war hospital were opened. These hospitals were moved to Lapseki 
partially and mostly to Tekirdag upon the bombarding of the Gallipoli centre. The 
remaining part having 150 beds was in the situation on the 4th of May and left for the 
emergency cases. 

The Medical School students, who were employed in the hospitals of Istanbul province 
for the maintenance of the wounded increasing in number, were brought to Canakkale 
with the Sungurlu Battalion boarded the Ship of Resit Pasha in April, 1915 and then to 
Gallipoli under the auspices of the Ottoman destroyer and finally they were distributed 
to the hospitals. 

Key Words: Gallipoli, Gallipoli campaign, Ottoman Empire 

 
 

Birinci Dünya Sava õ, tarihin gördü ü en korkunç sava lardan biridir. 
Osmanlõ Devleti de dahil olmak üzere dört imparatorlu un yõkõlmasõna 
ve dört büyük hanedanõn çökmesine neden olmu  bir harptir. Anadolu’da 
tamamen Türk unsuruna dayanan yepyeni bir Cumhuriyetin kurulmasõna 
yol açmõ  olmasõ nedeniyle Türk tarihinde ayrõ bir yeri vardõr.  

Bu sava  sadece kara ve deniz kuvvetlerinin de il, pek çok milletin ve 
õrkõn kõyasõya mücadele verdi i modern teknolojinin de ilk sava õdõr. Bu 
sava õn gerçek sebeplerinin ba õnda sanayile mi  ülkeler arasõnda iktisadi 
ve siyasi hakimiyeti ele geçirme mücadelesi vardõr.  
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1914 yõlõna kadar Avrupa’da egemen güçler arasõnda içten içe süren çatõ ma, 
küçük bir kõvõlcõmõn tutu turmasõyla açõk bir hale gelince, milyonlarca 
ailenin kana ve acõya bulanaca õ bir süreci ba latacaktõr. O zamana kadar bu 
amaçla kullanõlmamõ  olan denizaltõ, uçak, zeplin, tank, büyük sava  
gemileri, pek çok korkunç modern aletin ilk kez denenece i, artõk geri 
dönülmesi imkânsõz bir yola girilecek ve pek çok insanlõk dramõ ya anmõ tõr. 

Avrupa’nõn tamamõna yakõnõnõn, Rusya, Osmanlõ Devleti, Japonya, 
A.B.D.’nin de katõldõ õ bu sava ta – kayõp, esir ve yaralõlar da sayõlacak 
olursa- insan kaybõnõn 37.000.000’u buldu u görülür. Osmanlõ ise birçok 
cephede sava mõ , 400.000’e yakõn evladõnõ ehit vermi , maddi ve manevi 
büyük kayõplara boyun e mi tir. 

Dört yõlõ a kõn süren sava õn maddi zararõ ise çok büyük boyutlardadõr. 
Özellikle sava  bölgelerine yakõn meskûn mahaller, sava õn her 
olu umundan etkilenmi tir. Çanakkale cephesi açõsõndan da Gelibolu 
kasabasõ, -cephe güzergâhõ olmasõ hasebiyle-  sava õn her yükünü çekmi , 
sakini ile beraber pek çok sõkõntõlõ günler ya amõ tõr.  

Bir deneme niteli inde olan bu çalõ mada, eldeki mevcut ar iv belgeleri, 
askeri ve sivil Çanakkale Sava õ ile ilgili eserler ve anõ kitaplarõndan 
yararlanõlmõ tõr. 

DEN Z HAREKÂTI 

3 ncü Kolordu Karargahõ, Ba komutanlõk emriyle Çanakkale’den 
Gelibolu’ya ta õnmõ  ve ayrõca Bo az savunmasõnõn topçu ate  gücü 
açõsõndan güçlendirilmesiyle ilgili di er önlemlerin alõnmasõna devam 
edilmi tir. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlõ õ, emrinde 9 ncu 
Tümen oldu u halde Ba komu-tanlõ a ba lanmõ tõr.1 

Dü man bombardõmanõnõn ba larõnda Tekirda ’da bulunan 3 üncü Kolordu, 
daha sonra Gelibolu’ya alõnarak Çanakkale Bo az’õ bölgesinin karadan 
yapõlabilecek çõkarmalara kar õ savunulmasõyla görevlendirilmi ti. Bu 
kolordunun, 14 Mart 1915 tarihli kurulu unda yer alan birlikleriyle 
Çanakkale Müstahkem Mevkii kurulu undaki 9 uncu ve 11 nci Tümenlere 
emir verme yetkisinde oldu u, 19 uncu Tümen’in de koruma düzeni alaca õ 
vurgulanmõ tõr.  

  Yapõlacak kara muharebeleri için Mare al Liman von Sanders, 3’üncü, 
15’nci Kolordularla,  5 nci Tümen ve Ba õmsõz Süvari Tugayõ’ndan 

                                                 
1 ATASE Ar ivi, No. 5/2453, Kls. 3964, Dos. H-5,  F. 1/18. 
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olu turulan 5 nci Ordu Komutanlõ õna atanmõ tõr2 ve Gelibolu’daki Fransõz 
Konsolosluk binasõ karargah ve makam olarak tahsis edilmi tir.3  Göreve 
ba lamak üzere 26 Mart’ta Gelibolu’ya gelen Mare al, aynõ gün Bolayõr’a 
hareket etmi tir.4 Gerek bu hareketi, gerekse geli inin ilk haftasõndan 
itibaren bölgede aldõ õ ve almayõ dü ündü ü düzenlemeler, Onun, büyük 
ölçüdeki ngiliz çõkarmalarõnõn, Saros Körfezi’yle Anadolu kõyõlarõndan 
bekledi ini kanõtlamõ tõr. 

Böylece Liman von Sanders, Bolayõr dõ õnda Gelibolu yarõmadasõnda büyük 
çõkarma hareketleri beklemedi inden, Çanakkale savunmasõnõ, sadece Saros 
ve Anadolu kõyõlarõna yapõlacak çõkarma hesabõna  göre düzenlemi tir.5  

Ordu karargahõ ve ba lõlarõ: Gelibolu’dadõr.  

3 ncü Kolordu: Bolayõr’dan ba layarak Gelibolu yarõmadasõnõ korumakla 
görevli olup, karargahõyla Gelibolu’dadõr. Komutanõ da General Esat 
Pa a’dõr. 

7 nci Tümen: Karargahõ Gelibolu’da, kurulu  ve emrindeki jandarma ve 
di er birlikleriyle Bolayõr hizasõndan Deliyani limanõ (hariç) Koyun limanõ 
(dahil) arasõ Gelibolu Seyyar Jandarma taburunca gözetlenmekte, Koyun 
limanõ (hariç) A õldere (hariç) bölgesi de, 77 nci Alay’õn bir taburunca 
gözetlenmektedir. Komutanõ Kurmay Albay Remzi Bey’dir.6   

5 nci ve 7 nci Tümenler: Gelibolu berzahõ/dar geçidi kesiminde 
konu lanmõ tõr.  

KARA HAREKATI 

Anzak birliklerinin Arõburnu yarlarõnõn önüne ilk i gal çõkartmasõ devam 
ederken Gelibolu’dan deniz yoluyla gelerek Kilye iskelesinden 
Maltepe’ye çõkan 3 ncü Kolordu Komutanõ Esat Pa a ile bulu an 19 ncu 
Tümen Komutanõ, daha önce Tümeninin bütün gücüyle Arõburnu’ndaki 
Anzak’larõ denize dökmesine müsaade edilmesiyle ilgili Orduya yaptõ õ 
önerilerinin kar õlõksõz kaldõ õnõ, Kolordu Komutanõna yansõtma fõrsatõnõ 
bulur ve mevcut durumdan yakõnõr. 

                                                 
2 ATASE Ar ivi, No. 1/1, Kls. 180, Dos. 774,  F. 1-5. 
3 ATASE Ar ivi, No. 1/1, Kls. 180, Dos. 774,  F. 1-6; BOA, HR.SYS, 2109/11 
4 ATASE Ar ivi, No. 5/2453, Kls. 3964, Dos. H-10,  F. 1-16. 
5 Ordu komutanõnõn bu görü  ve bu görü  etrafõnda olu turdu u planlamayõ de erlendirirken, Türk Genelkurmayõ 

“…harekatõn geli iminden de anla õlaca õ üzere (Sanders) büyük bir yanõlgõya dü mü tür,” dü üncesindedir. 
Genelkurmay Ba kanlõ õ, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi  Harekatõ 1 nci, 2 nci, 
ve 3 ncü Kitaplarõn Özetlenmi  Tarihi, Genelkurmay Basõmevi, Ankara 1997, s.52 

6 ATASE Ar ivi, No. 5/2453, Kls. 3864, Dos. H-12,  F. 1-13, 1-17,1-18; ATASE Ar ivi, No. 6/8903, Kls. 4836, Dos. 
H-10,  F. 1-66. 
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Ayrõca 5 nci Orduya verilen emirle de, Gelibolu dolaylarõndaki 5 nci 
Tümenin derhal Eceabat’a kaydõrõlmasõnõ istemi ti. Böylece bu günün 
sevindirici olayõ, sürekli Gelibolu kuzeyinde bekletilip duran 5 nci 
Tümen’in güneye kaydõrõlmasõ kararõ olmu tu.7   

2 Mayõs 1915 Günü8 

Dü manõn bir sava  gemisi, 2 Mayõs sabahõ balon gözetlemesiyle 
Gelibolu kasabasõnõ bombardõman etti. Askeri hastanenin durumu ciddi 
idi. ngiliz gemileri yine hastanelere saldõrmõ lardõ. 500 yataklõ Gelibolu 
Hastanesi bir tepenin üstünde idi. Bütün yataklar dolu ve ço unda iki ki i 
yatõyordu. Hastanenin özel bir hedef olarak seçildi i belli idi. 
Bombardõmanlar daha çok bu kõsõmda toplanmõ  ve hastane binalarõna 
isabetler de olmu tu. Ta õnabilecek hasta ve yaralõlar Tekirda ’a 
nakledildi.9 

2 Mayõs’ta sabahõ da dü manõn bir sava  gemisi, balon gözetlemesiyle 
Gelibolu kasabasõnõ bombardõman etti. Kasabada yer yer yangõnlar çõktõ. 
Buradaki erzak ve cephane depolarõ Akba , Nara ve Lapseki’ye 
kaldõrõldõ.  Bu arada 5 nci Ordu Karargâhõ da 10 kilometre kadar 
güneydeki Bayõrköyü’ne yer de i tirdi.  Olayõn belki tek olumlu etkisi bu 
idi. Hala Gelibolu’da kalan Ordu Karargâhõ biraz daha yakla mõ  
oluyordu.10 

Bolayõr civarõna a õrma bombardõman etmeye çalõ an Agamemnon 
Zõrhlõsõ'na dört mermi isabet etmi  ve daha sonra zõrhlõ atõ a devam 
edemeyerek çekilmi tir.11 

Arõburnu kar õsõndaki sa  tarafa yapõlan dü manõn ikinci bir kar õt 
saldõrõsõ tamamõyla püskürtülmü  ve dü man yalçõn dereler içine 
itilmi tir. Gelibolu'ya endirek bombardõman eden Agamemnon Zõrhlõsõ'na  
mermiler isabet etmi  ve zõrhlõ çekilmi tir. Kabatepe önünde duran 
dü man nakliye gemilerinden birine  bomba  isabet etmi , gemide yangõn 
ba lamõ  ve di erleri tela  içinde zorlukla kaçabilmi tir.12 

                                                 
7 Genelkurmay Harp Tarihi Ba kanlõ õ, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V nci  Cilt Çanakkale Cephesi 2 nci  

Kitap Amfibi Harekat,  Ankara 1978,  s. 150. 
8 Aynõ gün, 18 Mart 1915 tarihindeki Çanakkale kent merkezinde ev ve e yalarõ yanan halkõn zorunlu ihtiyaçlarõnõ 

kar õlamak için 50.000 kuru luk ödenek tahsisi kararõ Meclis’çe onaylanmõ tõr. BOA, MV, 197/111. 
9 Genelkurmay, Çanakkale Cephesi,  C.II.,   s.163. 
10 A.g.e.,  s.163 
11 BOA, HR. MA, 1125/44. 
12 BOA, HR. SYS, 2323/1; Üç makineli tüfek ele geçirilmi tir. BOA, HR. MA, 1125/44. 
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21 Haziran 1915 Genel Durum   

5 nci Ordu Karargâhõ: Yalova Köyü’nde bulunuyordu.13 Karargâhõ 
Gelibolu’da bulunan Saros Grubu, Enez’den Despot limanõna kadar 
uzanan bölgede gözetlemede ve yer yer savunma düzeni almõ  
bulunmaktaydõ. 

Albay Fevzi komutasõndaki Saros Grubu (6 ncõ, 7 nci ve 12 nci Tümenler 
ve Ba õmsõz Tugay), karargâhõyla Gelibolu’da bulunuyordu.14   

Yarbay Cemil’in, Kocaçimen Bölgesi Komutanõ adõyla kendi emrine 
verilmi  oldu unu; yarõn 7 nci ve 12 nci Tümenlerle (Gelibolu’dan yola 
çõkan) Anafartalar’dan ngilizlere taarruz edilece ini, Yarbay Cemil 
emrine 33 ncü Piyade Alayõ ile 11 nci Topçu Alayõ’nõn 5 nci 
Bataryasõ’nõn gönderildi ini, bu bataryanõn Sarõyer’e veya Da çe me 
yönüne mevzilendirilece ini”  bildirdi.

15
 

Bu emir üzerine, 1  nci Ordu Komutanõ Golç Pa a, karargahõnõ 

Gelibolu’da kurdu.
16

 

Lojistik Faliyetler 

19 ncu Tümen Lojistik Destek birlikleri:
 17 

4 ncü Hafif Erzak Kolu, 4 ncü A õr Erzak Kolu, Ekmekçi Takõmõ, 1 nci 

Piyade Cephane Kolu, Eceabat’ta; 2 nci Piyade Cephane Kolu, Bigalõ’da; 

3 ncü Da  Topçu Cephane Kolu, Sõhhiye Bölü ü, 5 nci Seyyar Hastane, 

Eceabat’ta  19 ncu Tümen Bandosu, Gelibolu’da. 

2 nci ve 3 ncü Kolordu Komutanlõ õ Lojistik Te kilatõ:
18

 

2 nci Hafif Erzak Kolu, 3 ncü Hafif Erzak Kolu, 2 nci A õr Erzak Kolu, 3 

ncü A õr Erzak Kolu, Gelibolu’da; 1 nci Hafif Erzak Kolu Markoplu’da;  

1 nci A õr Erzak Kolu Bayõrköy’de; 1 nci Cephane Taburu Karargahõ,  

Galata’da; 3 ncü Piyade Cephane Kolu, Kavaklõ’da; 5 nci Piyade 

Cephane Kolu, Burgaz’da; 1 nci Sahra Topçu Cephane Kolu, Muhipbey 

Çiftli inde; 2 nci Sahra Topçu Cephane Kolu, Bakõrköy’de; 3 ncü Sahra 

Topçu Cephane Kolu, Burgaz’da; 4 ncü Sahra Topçu Cephane Kolu, 1 

                                                 
13 Aynõ yer. 
14 ATASE Ar ivi,  No, 4/8749, Kls. 3474, Dos. H-14, F. 10-5. 

 
15ATASE Ar ivi,  No, 6/9040, Kls. 4798, Dos. H-4, F. 1-136.  
16 ATASE Ar ivi, No. 4/8749, Kls. 3474, Dos. H-16, F. 2-25. 
17  ATASE Ar ivi, No: 1/65, Kls. 1964, Dos. 305, F. 1-19. 
18 ATASE Ar ivi, No: 1/65, Kls. 1964, Dos. 305, F. 1-16. 



41 

nci Da  Topçu Cephane Kolu, Tayfur’da; 2 nci Da  Topçu Cephane 

Kolu, Galata’da; Seyyar Hastane, Gelibolu’da; Sõhhiye Bölü ü, 

Galata’da; iki beygir, bir öküz deposu Çardak’ta. 

Ayrõca 3. Kolordu’nun Tekirda  ile Gelibolu’da ambarlarõ ve 

imalathaneleri vardõ.   

18 Mart zaferinin pe inden Çanakkale bölgesindeki birlikler ço almõ  ve 

5 nci Ordu’nun gereksiniminin kar õlanabilmesi için 27 Mart 1915 

tarihinde Gelibolu’da 5 nci Ordu Menzil Müfetti li i kurulmu tur.
19

  

Ba langõçta Gelibolu’da göreve ba layan bu müfetti lik, muharebelerin 

yo unla masõ ve hizmetlerin artmasõ üzerine karargahõn ilk kademesi ile 

Akba ’a, geri kademeleri ile de Lapseki’ye intikal etmi tir. 

Akba ’ta cephane deposu ve istihkam deposu, Gelibolu ve Burgaz’da 

birer cephane deposu kurulmu tu. Ayrõca Lapseki’de bir araba yapõm 

yeri, Biga’da bir n aat Bölü ü bulunuyordu.
20

  

Birlik ntikalleri 

12 Mayõs 1915’te 12 nci Tümen Derince’den Çanakkale’ye intikal 

etmi tir.   2 nci Tümen ise muhtemelen Patnos ve Gülcemal Vapurlarõ ile 

nakledilmi tir.         10 Mayõs 1915’te Gülcemal’in mralõ açõklarõnda E-

14 tarafõndan torpillenmesi nedeniyle bu gemide bulunan askerler 67 

no.lu Kalender ve 27 no.lu Sahilbent Vapurlarõ ile Lapseki, Bolayõr ve 

Gelibolu skeleleri’ne nakledilmi tir.  

Haziran 1915’te 2 nci Kolordu’ya ba lõ 1 nci, 4 ncü ve 6 ncõ Tümenler 

Edirne’den Uzunköprü’ye demiryolu ve Uzunköprü’den Çanakkale’ye 

yürüyü  kolunda intikal etmi lerdir. 

10-15 Temmuz 1915 tarihleri arasõnda 2 nci Ordu Karargahõ, 5 nci 

Kolordu (13 ncü ve 14 ncü Tümenler ile), 14 ncü Kolordu (8 nci ve 10 

ncu Tümenler ile) yine aynõ ekilde Uzunköprü’ye demiryoluyla, daha 

sonra da yürüyü  koluyla Çanakkale’ye intikal etmi lerdir. 

A ustos 1915’te 1 nci Kolordu Karargahõ, 2 nci Kolordu Karargahõ (4 

ncü ve 8 nci Tümenler ile), 6 ncõ Kolordu (24 ncü ve 26 ncõ Tümenler 

ile), 17 nci Kolordu (15 nci ve 25 nci Tümenler ile) stanbul’dan 

                                                 
19  ATASE Ar ivi, No: 1/6, Kls. 1129, Dos. 27, F. 2. 
20 Genelkurmay Ba kanlõ õ, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi V. Cilt Çanakkale Cephesi  Harekatõ 1 nci, 2 nci, 

ve 3 ncü Kitaplarõn Özetlenmi  Tarihi, Genelkurmay Basõmevi, Ankara 1997, 

s.235. 
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Uzunköprü’ye trenle, Uzunköprü’den Çanakkale’ye (yedi gün 

süren)yürüyü  koluyla gelmi lerdir.  

5 nci Ordu’nun ihtiyacõ 1 nci, 3 ncü ve 5 nci Kolordu bölgelerinden 

e itilmi  20.000  er gönderilmekle giderilmi  ve ikmal, Ordu adõna 

Gelibolu’ya yapõlmõ tõ.
21

 

Menzil Kollarõ    

Gelibolu’da 5 nci Ordu olu turulmasõyla birlikte çõkarõlan de i iklik 

emrinde 2 nci Ordu menzili güçlendirilirken, bu kez yeni olu turulan 5 

nci Ordu’nun,  bu arada 1 nci Ordunun kol ihtiyaçlarõnõn Genel 

Karargah’a ba vurulmakla 2 nci Ordu’dan gerekirse tamamlanaca õ 

belirtiliyordu. 1 nci ve 2 nci Ordu Menzil Müfetti liklerinde bu tarz bir 

yardõmla ma düzenlenirken 2 nci ve 5 nci Ordular Trakya’da bulunan 

menzil kol ve kurumlarõnõ Çatalca Müstahkem Mevkii’nin gerisinde 

deniz ve karadan ikmal yapõlacak ekilde hazõrlama çabasõna da 

giri mi lerdi.
22

  

Bo azlar bölgesinde üç Ordu’nun görev almasõ ve sava a fiilen katõlmasõ 

üzerine Ba komutanlõk Vekaleti’nce Ordu menzillerinin bölgeleri 

belirlenmi ti. Buna göre 2 nci ve 5 nci Ordu menzilleri arasõndaki ara 

hattõ, Saz limanõ – Galata Köyü’nden geçen hat kabul edilmi ti. Böyle 

olunca, 2 nci Menzil, 1 nci Ordu’nun menzil hizmetlerini 5 nci Menzil 

kendi ordusunun menzil hizmetini üzerine alõyordu. Uzunköprü – Ke an 

– Gelibolu yolundan 1 nci ve 5 nci Ordularõn ortakla a faydalanacaklarõ 

belirtiliyor ve bu do rultuda daha önce gerek 2 nci ve gerek 5 nci 

Menzil’e ba lõ tesisler yerlerinde bõrakõlõyordu. 1 nci Ordu’nun emrinde 

görev yapmalarõ isteniyordu.
23

  

Gelibolu’daki yiyecek maddelerinde de Galata’da bulunan Ordu 

Karargahõ  ve Bolayõr’daki birlikler için bir kõsõm yiyecek maddesi 

bõrakarak geri kalanõn Akba  ve Lapseki’ye aktarõlmasõ emredildi. 

Gelibolu’da gerekti inde gemilerle gelen birliklerin sõcak yemek 

alabilmeleri için bir ia e merkezi kurulmu tu.  

Ke an ambarõndan yalnõz Ba õmsõz Süvari Tugayõ ve menzil kollarõ 

faydalanõyordu.  

                                                 
21 ATASE Ar ivi, No: 1/65, Kls. 1880, Dos. 31, F. 1-20, 23. 
22 ATASE Ar ivi, No: 1/1, Kls. 24, Dos. 117, F. 25-5. 
23 ATASE Ar ivi, No: 1/5, Kls. 1067, Dos. 90, F. 33-8.    
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Bombardõmandan erzakça fazla kayõp olmadõ õ Eceabat’ta geri alanda     

fõrõnlar çalõ tõ õndan Tekirda , Karabiga ve Gelibolu’daki un fabrikalarõ 

da faaliyette olduklarõndan yiyecek ikmalinde büyük bir zorluk 

çekilmiyordu.
24

   

Ordu Menzil Müfetti li i Lapseki’de, menzil ambarlarõnõ; Akba , 

Gelibolu, arköy, Ke an, Tekirda , Karabiga, Biga, Balcõlar, Burgaz ve 

Saraycõk’ta kurmakla görevine devam etmekte oldu unu ve elde bulunan 

erzakla birliklerini en az iki ay idare edebilece ini Ba komutanlõ a 

bildirmekteydi.  

Bu amaçla Menzil Genel Müfetti li i, Levazõm Daire Ba kanlõ õ ile 

i birli i yaparak, her 15 günde bir Ordulardan gelen ia e durumu 

hakkõndaki bilgiye dayanarak ia eyi planlõyordu.
25

 

Buna göre 23 Temmuz 1915 tarihinde 5 nci Ordu’nun ia e durumu 

öyleydi:
26

 

Ambarõn Bulundu u Yer    Ekmeklik   Erzak Yem 

 
Uzunköprü 255.5  ton 178.5 ton 510 ton  

Ke an 18 ton 94.5 ton 79 ton    

Gelibolu ---- 125 ton - - -  
Karabiga 25.5 ton  212 ton 1.139.5 ton       

Biga 17 ton 100.5 ton 78 ton  

Burgaz 0.5 ton 204.5 ton 292 ton 

Akba  151 ton 238 ton 582.5 ton   

Lapseki 8.5 ton 36 ton 8 ton           

Kilye 100 ton 144 ton 50 ton 

Balcõlar ---- 43 ton 784 ton 

I õk1ar 121  ton                                     24 ton 47 ton 

Harekatõn özelli i nedeniyle Tümenlerin gere inde grup de i tirece ini 

dü ünerek her grubu bir ölçüde yedek yiyecek yemin verilmesini de esas 

tutmu tu. Buna ra men ba  gösterecek ia e sõkõntõsõnõn giderilmesi için 

erzaktan ziyade ekmeklik un ve etin istek bölgelerine gönderilmesinin 

gerekli oldu unu makama bildirmi ti. Kuzey ve Güney gruplarõnõn 

öncelikle desteklenmesini, Saros Grubu’nda bulunan Süvari Tugayõ’nõn 

Uzunköprü’ye, üç tümenin de Gelibolu veya arköy’e yollamasõnõ 

savunmu tu.27  

                                                 
24 Genelkurmay Ba kanlõ õ, Türk Silahlõ Kuvvetleri Tarihi Osmanlõ Devri Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi dari 

ve Lojistik “X nci Cilt”, Ankara 1980, s.260.Genelkurmay, dari Faaliyetler ve Lojistik,  C. X,  Ankara 1980, 

s.259. 
25 ATASE Ar ivi, No 1/6, Kls 1200, Dos. 294, F. 1-75. 
26 Genelkurmay, dari ve Lojistik “X nci Cilt”,  s.260. 
27 ATASE Ar ivi, No 1/6, Kls 1200, Dos. 292, F. 2.   
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5 nci Ordu için Uzunköprü-Gelibolu arasõnda çalõ an cephane menzil 

hattõnõn daha önce oldu u ekilde faaliyete devam etmesi ve bu amaç  için 

verilen kollarõn ba ka bir hizmete verilmemesi uygun görülmü tü.28  

7 Temmuz  1915 tarihinde Uzunköprü ve Ke an Bölgesinde 45.000 insan 

ve 15.000 hayvan için yakla õk 15 günlük ekmeklik un, 5 günlük erzak ve 

7,5 günlük de yem; Saros, arköy ve Gelibolu yörelerinde  30.000 insan 

ve 15.000 hayvan için 37 günlük ekmeklik, 23 günlük erzak ve sadece 3 

günlük yem vardõ.29   

2 nci Ordu’nun harekat bölgesi de i ece inden, intikal edece i do u 

harekat alanõna harekat hazõrlõklarõnda bulundu u için, emrine giren 5 nci 

Kolordu’nun Uzunköprü, 14 ncü Kolordunun da arköy ve Gelibolu 

üzerinden ia e edilmesi Levazõm Dairesince uygun görülmü tü. Bu  amaç 

ve maksada göre Ordu’ca Uzunköprü, arköy ve Gelibolu’dan 

beslenmesi için her birine kaçar insanõn kaçar hayvanõn dü ece i, bu 

arada Ba õmsõz Süvari Tugayõ’nõn hangi yolla ve kaç mevcut üzerinden 

desteklenece inin duyurulmasõ Ordu’dan istenmi ti.
30

  

dari ve lojistik faaliyetler üzerinde bu derece hassasiyet göstererek tertip 

ve tedbirler alõnmõ  olmasõna ra men 2 nci Ordu’nun Güneybatõ 

Komutanlõ õ’nõn hayvanlarõ, Gelibolu yöresinde özellikle arpa, ot ve 

samanõnõ kötü ula õm yollarõndan getirtme zorunlulu unda ta õnamamõ  

ve getirilememi ti. Çare bulunmasõ üst makamlardan bekleniyordu.
31

  

Menzil Genel Müfetti li i, Ba komutanlõk ile Ordu Komutanlõklarõ 

arasõnda koordinasyonu sa lamak, idari ve lojistik faaliyetleri düzenlemek 

üzere 5 A ustos 1914 tarihli kurulmu tu.32   

Birinci Dünya Sava õ sõrasõnda Levazõm Dairesi Ba kanlõ õ, ordunun 

ihtiyaçlarõnõ ülke içinde kendisine ba lõ bulunan kurum ve kurulu lar 

vasõtasõyla kar õlõyordu. Çanakkale ve çevresinde bulunan ordunun 

ihtiyaçlarõ Erdek Sevkõyat Ba kanlõ õ ve skele Komutanlõ õ, Gelibolu, 

Çanakkale ve Tekirda  Sevk Komisyonlarõ, Bandõrma Levazõm Heyeti ve 

                                                 
28 Aynõ yer. 
29 ATASE Ar ivi, No 1/6, Kls 1169, Dos. 179, F. 29.   
30 Genelkurmay, dari Faaliyetler ve Lojistik,  C. X,  s. 251. 
31 ATASE Ar ivi, No 1/6, Kls 1200, Dos. 292, F. 1-124. 
32 Genelkurmay, Çanakkale Cephesi 1 nci Kitap, s.277. 
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Bandõrma Genel Depo Kurulu ile bölgedeki di er kurum ve kurulu lar 

vasõtasõyla sa lanmaya çalõ õlõyordu.33  

Di er taraftan 1915 yõlõ ilkbaharõnda Edirne Valisi, 5 nci Ordunun et 

ihtiyacõnõn, Meclis-i Vükela tarafõndan tespit edilmi  oran olan % 15 

nispetinde, el konularak koç, koyun, keçi, kuzu ve o laklarla temini için 

civar kaza ve köylere gerekli tebligatõ yapmõ tõr. Bu arada Harbiye 

Nezareti, 5 nci Ordu’nun Mayõs ayõndaki ihtiyacõ olan 211 ton etin temini 

hakkõnda 3 Mayõs’ta Gelibolu Mutasarrõflõ õ’na gerekli emri daha önce 

bildirmi ti. Gelibolu’dan gelen cevapla da bu miktarõn kar õlanabilece i, 

ancak Haziran ayõ için ba ka bir yardõmõn beklenmemesi gerekti i 

kaydedilmi ti. Bura gerekçe olarak da Gelibolu
’
daki gayrimüslimlerin 

sava  dolayõsõyla ba ka yerlere nakledilmesinden dolayõ nüfusun iyice 

azalmõ  oldu u belirtilmi ti. Edirne vilayetinin di er kaza ve köylerinde 

ise el koyma (vaz-õ yed) i lemleri tamamlanmamõ  olmasõna ra men koç, 

koyun, keçi, kuzu, o lak olarak Tekalif-i Harbiye suretiyle 10.000 ba  

hayvan tedarik edilmi tir. Bunun üzerine Edirne Valisi, 5. Ordu’nun 

Mayõs ayõ et ihtiyacõnõn kar õlanaca õnõ Dahiliye ve Harbiye Nezaretleri 

ile beraber Levazõmat-i Umumiye Ba kanlõ õ’na da bildirmi tir.34  

Çanakkale Cephesi’nde 5. Ordu bölgesinde levazõm ve cephane nakli 

Saros ve Gelibolu Yarõmadasõndaki ana ikmal yolu, stanbul-Uzunköprü 

demiryolu ve Ke an’dan ba layarak Bolayõr, Gelibolu ve Bigalõ’dan geçerek 

Seddülbahir’de sona eren karayolu. Di er taraftan deniz yolundan da 

faydalanõlmõ , ancak bazõ zorluklarla kar õla õlmõ tõr. Anadolu yakasõnda ise 

Balõkesir-Balya-Yenice-Çan-Bayramiç-Ezine-Erenköy-Çanakkale karayolu 

ile Karabiga – Biga – Çan – Kirazlõ - Çanakkale karayolu ve Biga – 
Beyçayõrõ - Lapseki karayollarõ ikmal için kullanõlmõ tõr.35  

Çanakkale Cephesi’nin giderek takviye edilmesi üzerine, 5 nci Ordu’nun Mart 
1915’teki personel sayõsõ 138.000’e, hayvan sayõsõ 25.000’e ula mõ ; bu sayõlar 
muharebenin sonuna do ru daha da artmõ tõr. Bu durum kar õsõnda 5 nci Ordu 
menzil te killerinin geni letilmesi zorunlu kõlõnmõ  ve A ustos 1915 sonlarõna do ru 
Menzil Müfetti li i emrinde Uzunköprü’den güneye do ru olmak üzere Nokta ve 

                                                 
33 Muhammet Erat, “Çanakkale Muharebelerinde Türk Ordusunun a e Problemi” Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, Atatürk ve Çanakkale Sava larõ Ara tõrma Merkezi, Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ, S. 1, 

Çanakkale, 2003, s.122.    
34 A.g.m., s.123-124. 
35 Mustafa Öztürk, “Çanakkale Muharebelerinde Türk Ordusunun kmal ve a e Durumu”,    Askeri Tarih Bülteni, 

Yõl:12, ubat 1987, S. 22, Ankara 1987, s.155 
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skele Komutanlõklarõ ile idari te killer olarak erzak ambarlarõ, ekmekçi takõmlarõ ve 

çayhaneler kurulmu tur.36 

Akba ’ta cephane deposu ve istihkam deposu, Gelibolu ve Burgaz’da birer cephane 

deposu kurulmu tu. Ayrõca Lapseki’de bir araba yapõm yeri, Biga’da bir in aat 

bölü ü bulunuyordu.
 37 

28 Nisan 1915 tarihinde stanbul ve zmit’te toplanan eratõ Çanakkale’ye nakletmek 

amacõyla 1.000 ki i kapasiteli vapurlar görevlendirilmi tir. Bandõrma, Karabiga, 

Lapseki, Akba , Kilye, Gelibolu, arköy, Mürefte, So anlõdere ve Morto Limanlarõ 

arasõnda asker ta õma i lemi yapan bu gemiler a a õda oldu u gibidir: 38 

Bu arada Lapseki’de bulunan Ordu Menzil Müfetti li i Akba , Gelibolu, arköy, 

Ke an, Tekirda , Karabiga, Biga, Balcõlar, Burgaz ve Saraycõk’ta menzil 

ambarlarõnõ te kil etmi ti. 

1 nci Uçak Bölü ü Gelibolu’da Galata’da, 6 ncõ Uçak Bölü ü Erenköy’de ve 

Nara’da, 3 ncü Deniz Uçak Bölü ü Nara’da ve Köseburun’da, Fokker Bölü ü 

Gelibolu ve Galata’da, 15 nci Hava Bölü ü Uzunköprü’de görev yapmaktaydõ.
39

  

Kara muharebeleri ba lamadan önce, Anadolu sahilinde Müstahkem Mevki 

Komutanlõ õ emrinde Çanakkale Merkez Hastanesi ile Gelibolu'da ehir 

dõ õndaki kõ la binalarõnda 3 ncü Kolordu tarafõndan kurulmu  400 yataklõ 

Gelibolu Hastanesinden ibaretti. 19 ncu Tümen'in Seyyar Hastanesi 

Kilitbahir'de, 9 ncu Tümen'in Seyyar  Hastanesi de Anadolu yakasõnda 

Sarõçalõ'da büyükçe bir revir vazifesi görmek üzere yarõ aktif bir halde (adi 

hastalõklara mahsus olarak) bulunuyordu.
40

 

Kõzõlay'dan 200 yataklõ mükemmel donanõmlõ bir hastane alarak 

Gelibolu'daki Fransõz Hastanesi takviye edilmi , bütün personeliyle 

Gelibolu’ya intikal ettirilmi  bulunan Bandõrma Hastanesi’nin yerine Doktor 

Yüzba õ Niyazi smet ve skele Komutanõ Binba õ Ali Bey’in yardõmõ ve 

halktan temin edilen malzeme ile 200 yataklõ bir hastane açõlmõ tõ.
41

     

Kara muharebeleri ba lamadan önce, bölgeyi savunacak olan 5 nci Ordu 

Komutanõ Liman von Sanders de 26 Mart 1915'te Gelibolu'ya gelmi ,  

karargah, Gelibolu'da kurulmu tur. Ordu'nun Sõhhiye Reisi Yarbay Doktor 

Mustafa Talat Bey ve Alman Islahat Heyeti Sa lõk Mü aviri Yarbay Prof. 

                                                 
36 Genelkurmay, Çanakkale Cephesi  Özetlenmi  Tarihi, s.236. 
37 A.g.e., s.235. 
38 M. Orhan Kõzõldemir, irket-i Hayriye daresi, stanbul: Türkiye Denizciler Sendikasõ Yayõnlarõ, t.y., s.147-148. 
39 Genelkurmay Ba kanlõ õ, Birinci Dünya Harbi 9 ncu Cilt Türk Hava Harekatõ, Genelkurmay Basõmevi, Ankara 

1969, s. 55, 
40Niyazi smet Gözcü, "Umumi Harpte Çanakkale Müdafaasõ Esnasõnda Türk Ordusu Sõhhi Hizmetleri", Askeri 

Sõhhiye Mecmuasõ, S. 23, Temmuz stanbul 1938, s. 77. 
 41 ATASE Ar ivi, BDH, Kls.  2422, Dos. 45, F,  4; Özbay, a.g. e., s.230. 
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Dr. Mayer42 de Sahra Sõhhiye Genel Müfetti  Vekili Titri ile Ordu 
karargahõnda Ordu Sõhhiye Reisine refakat etmektedir. 43 

5 nci Ordunun Menzil Müfetti li i de karargahõnõ Gelibolu'da kurarak kendi 
emrine verilen kõta ve araçlarõ Ordu'ya menzil sahasõ olarak tahsis edilen 
Uzunköprü-Ke an-Gelibolu hattõ ile Biga-Lapseki-Çanakkale ve Ezine-
Balõkesir hatlarõ sahalarõna i  görecek ekilde yerle tiriyordu.44  

Rumeli yakasõndaki Gelibolu – Bolayõr – Ke an – Uzunköprü osesi ile 
Bolayõr –Eksamil – arköy ve Ke an-Hayrabolu-Tekirda  yollarõ ise, i e 
yarayacak durumdaydõ45   

25-30 Nisan 1915 günleri sa lõk hizmetleri ile daha ziyade tümen sõhhiye 
bölüklerinin ve kõta teskerecilerinin yaralõlarõ toplayõp bütün araçlardan 
istifade ederek A aderesi ve Akba  istikametlerinde açõlan 9 ncu ve 19 ncu 
Tümen seyyar hastanelerine ve Anadolu yakasõnda da Çanakkale Merkez 
Hastanesine sevk edilmesi eklinde idi.46  

Buralarda toplanan yaralõlarõn gerekli tedavileri için her tedbirin alõnmasõ 
sa lanmõ ; nakledilmesi imkanõ her fõrsat ve araçtan yararlanõlarak 
( stanbul'dan ihtiyat kuvvetleri ve levazõm getiren gemiler dahil) geri menzil 
ve vatan hastanelerine sürekli ekilde gönderilmi lerdir. Geriye nakil 
esnasõnda Gelibolu'da geçici olarak Ordu Ba tabip Muavini ve Ordu 
Karargah Tabiplerinden olu an  bir Sõhhi Yardõm Heyetine kontrol ettirerek 
yaralõlarõn tedaviye ihtiyaç olanlarõna gerekli olan tedavi yapõlmõ  geriye 
nakledilemeyecek derecede acil tedaviye ihtiyaç duyulanlar gemiden 
alõnarak Gelibolu'daki iki hastaneye sevkleri yapõlmõ tõr.47 

                                                 
42 Gözcü, a. g.m., s. 90; Makalesinde Gözcü, “Prof. Mayer tahminen Haziran 1915 sonunda  5 nci Ordu komutanõ 

tarafõndan Almanya’ya iade edilmi tir. Ordu sa lõk i lerine bu zatõn hizmetinden ba ka yabancõ bir emek 
karõ madõ õnõ bilhassa zikre muhtaç görürüm,” eklinde ortaya koydu u görü ü   gerçe i yansõtmaktan uzaktõr. 

43 Gözcü, a. g.m., s. 79; Özbay, a.g. e., s.230. 
44 Özbay, a.g. e., s.230. 
45 ATASE Ar ivi, BDH 2, Kls. 2480, Dos. 397, F. 3; Gözcü, a., g.,m., s. 80; Özbay, a.g.e., s.231. 
46 ATASE Ar ivi, BDH 3, Kls. 86, Dos. H-1, F. 34-2. 
47 Gözcü, a.g.m., s. 81-82; Özbay, a.g. e., s.231. 
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5’inci Ordu Komutanlõ õ Sa lõk Ba kanlõ õn Ordu Komutanlõ õna sundu u 
raporunda Mayõs ayõ  toplam yatak sayõsõ 5050’dir. Da õlõmõ ise öyledir:48 

Hastane  Yatak Sayõsõ 
Tekirda  hastanelerinde 1450 yatak 

arköy hastanesinde   400 yatak 
Gelibolu hastanesinde   150 yatak 
Lapseki hastanesinde    300 yatak 
Ezine hastanesinde     500 yatak 
Dümrek hastanesinde   450 yatak 
Biga hastanesinde 1300 yatak 
Dimetoka Köyü hastanesinde/Biga    500 yatak 

Daha önce Gelibolu Askeri Hastanesi 250 yataktan 1000 yata a çõkarõlmõ  
ve ayrõca Fransõz mektebinde 200 yataklõ bir Kõzõlay hastanesiyle 150 
yataklõ bir harp hastanesi açõlmõ tõ. Bunlar Gelibolu merkezinin 
bombardõmanõ üzerine bir kõsmõyla Lapseki’ye ve büyük kõsmõyla da 
Tekirda ’a ta õndõ. Geriye kalan 150 yataklõ kõsõm 4 Mayõs’taki durumdadõr 
ve acil vakalar için bõrakõlmõ tõr.49 

Ate li hummanõn ortaya çõkmasõ üzerine orduya ikmal erlerinin  geldi i 
Uzunköprü-Ke an- Gelibolu menzil yolu üzerinde Ke an’da üç seyyar etüv 
ile bir menzil temizleme istasyonu açõlarak orduya girecek yeni erler 
temizlenilmeye ba lanõldõ. Bu temizlikten sonra askerler yolda bir hafta 
kadar köylerle temas ettikleri halde bölgenin bo altõlmasõna kadar önemli bir 
tifüs salgõnõ görülmedi. Ate li humma da çok sõnõrlõ halde kaldõ.50  

Gelibolu'daki Kõzõlay Hastanesi de -Gelibolu sürekli bombardõmana 
u radõ õndan dolayõ- arköy'e nakledildi i gibi kõ lalarda açõlan geçici 
hastane de Kolordu tarafõndan Tekirda 'a nakledilmi tir.51  

 Mayõs ayõ ba õnda her ihtimale kar õ Adapazarõ civarõnda 2000 yataklõ 
grubunun açõlmasõ Kõzõlay’dan istenmi 52, bir gemi kaptanõnõn aldõ õ emri 
yanlõ  anlamasõ üzerine yaralõlarõ Erdek'e getirmesinden dolayõ meydana 
gelen bu zorunluluk üzerine orada bulunan  doktorlar ve halkõn yardõmõyla, 
gönderilen bir ba tabip nezaretinde 400 yataklõ Erdek Menzil Hastanesi de 
açõlõvermi tir.53  

                                                 
48  ATASE Ar ivi, BDH 3, Kls.  3474, Dos. H-9, F. 3- 14 ve 3-22. 
49 Genelkurmay, Çanakkale Cephesi   2 nci  Kitap,  s.432-433. 
50 A.g.m., s. 89. 
51 Gözcü, a.g.m., s. 83; Özbay, a.g.e., s.231-232, Biga’daki 500 yataklõ iki Menzil Hastanesinden birisinin Ba hekimi  

Doktor Binba õ hsan (Tepegöz) Bey idi.  
52 Özbay, a.g. e., s.232. 
53 Gözcü, a. g.m., s. 80. 
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Akõn akõn gelen yaralõlarõn bakõmõ için stanbul hastanelerinde 
çalõ tõrõlmakta olan Tõbbiye ö rencileri Nisan 1915’te Re it Pa a Vapuru’na 
bindirilen Sungurlu Taburu ile Çanakkale’ye ve oradan Gayret-i Vataniye 
muhribi himayesinde Gelibolu’ya getirilmi , hastanelere da õtõlmõ lardõr.54  

Kuzey bölgedeki 6 A ustos 1915  itibariyle  ba layan ve 27 A ustos 1915’e 
kadar devam eden muharebeler esnasõnda günden güne hasta, yaralõ sayõsõ  
giderek ço alõp bazõ salgõn hastalõklar orduyu yõpratmaya ba ladõ.  Bunun 
üzerine   ba langõçta sürekli a õrtma bombardõmanlar sebebiyle tahliye 
edilen Gelibolu Hastanesi çadõrlar ve barakalarla takviye edilerek kõ la 
yakõnlarõnda 1700 yataklõ olarak açõlmõ tõr. Yeniden ordu emrine verilen 150 
yataklõ bir menzil hastanesi de Galata Köyü yakõnlarõndaki Bayõr köyünde 
hizmete ba lamõ tõr.55  

5’inci Ordunun sa lõk kurulu larõ, sava larõn iddetlenmesiyle paralel olarak 
gittikçe takviye edilmi  ve 6 Temmuz 1915 günü a a õdaki cetvelde 
gösterilen yatak mevcuduna ula õlmõ tõr:56     

Hastanelerin isimleri Yer Yatak Mevcut 
1 No.lu Menzil Hst. Biga 500  850 
2 No.lu Menzil Hst. Biga 500 1000 
3 No.lu Menzil Hst. Dimatoka/Biga 500   650 
Karabiga Hst.  Karabiga     0   150 
3 ve 4 No.lu Kõzõlay Hst. Lapseki 150   850 
1 No.lu Kõzõlay Hst Dümrek 150   200 
2 No.lu Kõzõlay Hst. Çardak  150   750 
5 No.lu Kõzõlay Hst. arköy  150   350 
6 No.lu Kõzõlay Hst. arköy 200   300 
Salgõn Hastanesi  Galata  0   200 
Mürefte Hastanesi Mürefte 0   280 
Gelibolu Merkez Hst. Tekirda  750 1400 
Erdek Hastanesi Erdek  0   500 
Ke an Hastanesi Ke an 0   150 
Uzunköprü Hastanesi Uzunköprü 0     50 
16 Adet Hastane  3.800 8.680 
1No.lu Menzil Nekahethane Biga  0 200 
3No.lu Menzil Nekahethane Dimatoka/Biga 0 400 
Tekirda  Mrk Hst. Nekahethanesi Tekirda  0 300 
3 Adet Nekahethane Toplam 0 900 

                                                 
54 Özbay, a.g. e., s.232. 
55 Aynõ yer. 
56 ATASE Ar ivi, BDH 1, Kls. 1138, Dos. 27, F. 2-8. 
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Temmuz ve A ustos aylarõnda Akba  ve A aderesi Sevkõyat Hastaneleri 
vasõtasõyla vatan ve menzil hastanelerine yollanan yaralõ, hasta ve hava 
de i imi adedi öyledir: (Bu rakama yarõmada’daki Bayõrköy,  
Galataköy, ve Gelibolu Hasta-nelerine yapõlan sevkõyat dahil de ildir.) 57 

Yaralõ gazileri nakledildikleri ehirlerdeki hastanelerde yerel yetkililer 
ve bölge halkõ tarafõndan ziyaret edip hediyeler verdikleri haberleri, 
Çanakkale Sava õnõn halk için ne kadar önem ta õdõ õna kanõttõr.58   Pek 
çok yetkili ve gönüllü  gibi Enver Pa a’da  Gelibolu’da yaralanõp 
stanbul’da Gümü suyu ve Gülhane’de tedavi altõda olan askerleri 

ziyaret etmi  ve madalyalar vermi tir.  

lk günlerde sa lõk personeli yetersizli inden ikayet edilmi  ise de bu 
konu kõsa bir süre içinde çözümlenmi . Sa lõk malzemesi de sefer  
kadrolara göre tamdõ. Tekirda , arköy, Gelibolu, Lapseki, Ezine, 
Dümrek, Biga ve Dimetoka köyü hastanelerinde toplam olarak 5000’den 
fazla yatak mevcuttu. Bu sabit hastanelerden ba ka ordu, kolordu ve 
tümen seyyar hastaneleri de açõlmõ tõ. Bunlarõn toplu olarak bulundu u 
yerler So anlõdere, Kocadere ve Akba  iskelesi aynõ zamanda “Yaralõ 
Aktarma Merkezi” olarak çalõ õyor, gemiler bo  dönerken buradan 
yaralõlarõ alõp sabit yurt içi hastanelerine ta õyorlardõ.59 

Bombardõman 

5 nci  Ordu Komutanlõ õnõn 30 Nisan 1915’te Ba komutanlõk karargahõna 
ivedi kaydõ ile çekti i ifrede öyle deniliyordu: “Gelibolu’ya uçaktan 
bomba atõlmõ , bir er ehit, bir kadõn ölü ve bir kadõn a õr yaralõdõr.”60 

ngiliz Agamemnon muharebe gemisiyle Monica adlõ balon gemisi Saros 
körfezine giderek balon gözetlemesiyle Gelibolu ilçe merkezini 
bombardõmana tutmu tur. Bombardõmanda Ordu Karargahõ da yalõn 
patlamalar ve parça isabetine u ramõ  ise de, can kaybõ olmamõ tõr. 
lçede bir cami yanmõ , bir han ve bazõ evler yõkõlmõ , halktan ve küçük 

çocuklardan bir kõsmõ da yaralanmõ tõr.61  

                                                 
57 Gözcü, a., g.,m., s. 88; Özbay, a.g. e., s.235. 
58 Ahenk, 20 Mayõs 1915. 
59 Gözcü, a., g.,m., s. 88; Özbay, a.g. e., s.235. 
60 Harp Tarihi Dairesi Ar ivi, 1/13, Dosya 1, Göz 19, Dolap 107; Liman von Sanders’in Ba kumandanlõ a çekti i 

ifre’den naklen Genelkurmay Harp Tarihi Ba kanlõ õ, Birinci Dünya Harbi, IX. C. Türk Hava Harekatõ, Ankara 
1969, s.42-43.     

61 Genelkurmay   Çanakkale Cephesi  II nci Kitap, s.360-361 
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25 Haziran günü ö leden önce bir dü man uça õ Gelibolu kasabasõna üç 
bomba atmõ sa da bir zararõ dokunmamõ tõr.62  

6 Ekim 1915 Çar amba günü ak am üzeri be  dü man uça õ Gelibolu 
Osmanlõ mezarlõ õnõn arkasõndaki evlere bomba attõ õndan üç ev hasar 
görmü tür.63 

Bir dü man monitörü a õrma atõ õ ile Gelibolu’yu bombardõmana giri mi  
ise de bataryalarõmõz kar õlõk vermi  ve bir mermi monitöre isabet 
etmesiyle monitör uzakla mõ tõr.64   

1 Aralõk 1915’te bir dü man uça õ Gelibolu kasabasõna üç bomba 
atmõ tõr.65  

Gelibolu kasabasõnõ rahatlõkla bombardõman etmi lerdir. ngiliz gemileri 
yine hastanelere saldõrmõ tõr. 500 yataklõ Gelibolu Hastanesi bir tepenin 
üstündedir ve bütün yataklar dolu ve ço unda iki ki i yatmaktadõr.  

Haberle me A õ  

Gelibolu, Eceabat, Biga, Lapseki, Çanakkale, Ezine, Tavaklõ, Ayvacõk, 
Bayramiç, Küçükkuyu, Papazlõ, Pazarköy, Karabiga’da Posta ve Telgraf 
Nezaretinin gene telgrafhaneleri vardõ. Bunlar Posta ve Telgraf 
Nezaretinin Nara-Bigalõ arasõndaki üç denizaltõ kablosuyla ba lanmõ tõ. 
Ayrõca Gökçeada ve Bozcaada ile haberle meyi sa layan ngiliz Stren 

irketi’nin denizaltõ kablosu vardõ.66  

Sonuç 

Sava  bölgelerine yakõn meskun mahaller, sava õn her olu umundan 
etkilemi tir. Çanakkale cephesi açõsõndan da Gelibolu kasabasõ, -cepheye 
çok yakõn olmasõ hasebiyle-  sava õn her yükünü çekmi , sakini ile 
beraber pek çok kara günler ya amõ tõr.  

Deneme niteli indeki bu çalõ mayla,  kasabanõn etrafõnda sava  devam 
ederken, ku bakõ õ olarak Gelibolu’da neler ya andõ õ aktarõlmaya 
çalõ õlmõ tõr. 

                                                 
62 BOA, HR. MA, 1134/52, 8 Temmuz 1915. 
63  Aynõ yer.   
64 Tanin,  7 Ekim 1915 
65 Tanin, 2 Aralõk 1915. 
66 Genelkurmay, Çanakkale Cephesi 1 nci Kitap, s. 24. 
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Lojistik destek birliklerinin faaliyetleri; birlik intikalleri; sa lõk hizmetleri ve 
hastaneler; lojistik hizmetlerden ve kahraman Türk komutan ve asker ve 
halkõn fedakarlõklarõndan bahsedilmeye çalõ õlmõ tõr.  

Dü man bombardõmanõnõn ba larõnda Tekirda ’da bulunan 3 üncü Kolordu, 
daha sonra Gelibolu’ya alõnarak Çanakkale Bo az’õ bölgesinin karadan 
yapõlabilecek çõkarmalara kar õ savunulmasõyla görevlendirilmi tir. 
Karargah, Gelibolu’dadõr. Komutanõ da General Esat Pa a’dõr. 

5 nci ve 7 nci Tümenler de, Gelibolu berzahõ/dar geçidi kesiminde 
konu lanmõ tõr.  

Mare al Liman von Sanders, 5 nci Ordu Komutanlõ õna atanmõ  ve 
Gelibolu’daki Fransõz Konsolosluk binasõ karargah ve makam olarak tahsis 
edilmi tir.  Göreve ba lamak üzere 26 Mart’ta Gelibolu’ya gelen Mare al, 
aynõ gün Bolayõr’a hareket etmi tir. Gerek bu hareketi, gerekse geli inin ilk 
haftasõndan itibaren bölgede aldõ õ ve almayõ dü ündü ü düzenlemeler, 
Onun, büyük ölçüdeki ngiliz çõkarmalarõnõn, Saros Körfezi’yle Anadolu 
kõyõlarõndan bekledi ini kanõtlamõ tõr. Artõk Ordu karargahõ ve ba lõlarõ, 
Gelibolu’dadõr.  

1 nci Ordu Komutanõ Golç Pa a, karargahõnõ Gelibolu’da kurdu. 

19 ncu Tümen Bandosu, Gelibolu’dadõr. 

2 nci Hafif Erzak Kolu, 3 ncü Hafif Erzak Kolu, 2 nci A õr Erzak Kolu, 3 
ncü A õr Erzak Kolu, cephane deposu, Seyyar Hastane, 3. Kolordu’nun 
ambar ve imalathanelerinin bir bölümü Gelibolu’dadõr. 

5 nci Ordu’nun gereksiniminin kar õlanabilmesi için 27 Mart 1915 tarihinde 
Gelibolu’da 5 nci Ordu Menzil Müfetti li i kurulmu tur.  

Birlikler bazen gemilerle Gelibolu’ya;  ço u zaman stanbul’dan Edirne’ye, 
Edirne’den Uzunköprü’ye demiryolu ile Uzunköprü’den de Gelibolu 
üzerinden cepheye yürüyü  kolunda intikal etmi lerdir. 

Gelibolu’da gerekti inde gemilerle gelen birliklerin sõcak yemek 
alabilmeleri için bir ia e merkezi kurulmu tur.  

Tekirda , Karabiga ve Gelibolu’daki un fabrikalarõ da faaliyette 
olduklarõndan yiyecek ikmalinde büyük bir zorluk çekilmiyordu. 

Menzil ambarlarõndan birisi, Gelibolu’dadõr. 

14 ncü Kolordunun da arköy ve Gelibolu üzerinden ia e edilmesi Levazõm 
Dairesince uygun görülmü tür.  
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5 nci Ordu için Uzunköprü-Gelibolu arasõnda çalõ an cephane menzil 
hattõnõn daha önce oldu u ekilde faaliyete devam etmesi ve bu amaç için 
verilen kollarõn ba ka bir hizmete verilmemesi uygun görülmü tü. 

Harbiye Nezareti, 5 nci Ordu’nun Mayõs ayõndaki ihtiyacõ olan 211 ton etin 
temini hakkõnda 3 Mayõs’ta Gelibolu Mutasarrõflõ õ’na gerekli emri daha 
önce bildirmi ti. Gelibolu’dan gelen cevapla da bu miktarõn 
kar õlanabilece i, ancak Haziran ayõ için ba ka bir yardõmõn beklenmemesi 
gerekti i kaydedilmi ti. Burasõ gerekçe olarak da Gelibolu’daki 
gayrimüslimlerin sava  dolayõsõyla ba ka yerlere nakledilmesinden dolayõ 
nüfusun iyice azalmõ  oldu u belirtilmi ti. Edirne vilayetinin di er kaza ve 
köylerinde ise el koyma (vaz-õ yed) i lemleri tamamlanmamõ  olmasõna 
ra men koç, koyun, keçi, kuzu, o lak olarak Tekalif-i Harbiye suretiyle 
10.000 ba  hayvan tedarik edilmi tir. 

Geriye nakil esnasõnda Gelibolu'da geçici olarak Ordu Ba tabip Muavini ve 
Ordu Karargah Tabiplerinden olu an  bir Sõhhi Yardõm Heyetine kontrol 
ettirerek yaralõlarõn tedaviye ihtiyaç olanlarõna gerekli olan tedavi yapõlmõ  
geriye nakledilemeyecek derecede acil tedaviye ihtiyaç duyulanlar gemiden 
alõnarak Gelibolu'daki iki hastaneye sevkleri yapõlmõ tõr. 

Daha önce Gelibolu Askeri Hastanesi 250 yataktan 1000 yata a çõkarõlmõ  
ve ayrõca Fransõz mektebinde 200 yataklõ bir Kõzõlay hastanesiyle 150 
yataklõ bir harp hastanesi açõlmõ tõ. Bunlar Gelibolu merkezinin 
bombardõmanõ üzerine bir kõsmõyla Lapseki’ye ve büyük kõsmõyla da 
Tekirda ’a ta õndõ. Geriye kalan 150 yataklõ kõsõm 4 Mayõs’taki durumdadõr 
ve acil vakalar için bõrakõlmõ tõr. 

Akõn akõn gelen yaralõlarõn bakõmõ için stanbul hastanelerinde 
çalõ tõrõlmakta olan Tõbbiye ö rencileri Nisan 1915’te Re it Pa a Vapuru’na 
bindirilen Sungurlu Taburu ile Çanakkale’ye ve oradan Gayret-i Vataniye 
muhribi himayesinde Gelibolu’ya getirilmi , hastanelere da õtõlmõ lardõr. 
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