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ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NDA TEMİZLİK 

Y.Doç.Dr. Ahmet Esenkaya
1
 

Okutman Volkan Marrtin 

  

 

Çanakkale Cephesinde Birinci Dünya Savaşı‟nın en kanlı muharebeleri 

yapılmıştır. Yaşananlar bir taraftan kayıt altına alınmış ve arşivler oluşturulmuştur. 

Savaş sonrası gündem ağırlıklı olarak iki  farklı tema şeklinde okuyucuya 

sunulmuştur. Birinci temada, yaşanan şey savaş olduğu için askeri yetkililer, 

ellerindeki arşivlerden yararlanarak, askeri gündemleri –metodolojik kaygı 

taşımadan- gün yüzüne çıkarmaya çalışılmışlardır. Diğerleri ise arşiv belgelerine 

başvurmaksızın, büyük oranda hamaset ve kahramanlık dozu yüksek menkıbevi  

ürünler ortaya koymuşlardır. Artık bu iki gayretin üzerine çıkılarak, metodolojik 

verilerin ışığında farklı boyutlarda eserler üretmek, orada vatanı ve kutsal değerleri 

adına kan döken ecdada karşı en büyük vefa  borçlarını ödemede kullanılacak 

yollardan sadece birisidir. 

Bu çalışma, Çanakkale savaşlarının farklı bir boyutunu ele alma gayretidir. 

Bu konuda daha önce yapılan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yaklaşık bir yıl süren 

savaşta temizlik, hijyen ve hıfzısıhha her zaman gündemdeki yerini korumuştur. 

Çünkü temizliğe gereken özen gösterilmediği taktirde askerlerin hastalıklarla 

boğuşacağından asıl amacına ulaşamaz hale gelmiş olduğu tarihin pek çok 

sahnesinde görülmüştür.  

Bu metin, ATASE arşivinde Çanakkale savaşları üzerine araştırma 

yapılırken
2
, „ileride üzerinde çalışılabilir‟ düşüncesiyle bir kenara ayrılmış bazı arşiv 

belgeleriyle, savaşta ve savaş sonrası gazilerin  yayımlanmış anılarından titiz bir 

araştırma ve tarama yoluyla oluşturulan mütevazı bir deneme niteliğindedir.
3
  

Ordular, savaş sırasında istenilen hedefe ulaşamazlarsa, bunun en büyük 

sebeplerinin biri, idari işlemlerin ve lojistik desteğin yeterli derecede iyi 

                                                
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Öğretim Üyesi 
2 Ahmet Esenkaya, Çanakkale Savaşlarında Türk Basını, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2003; aynı gündemle ilgili hazırlanan 

tercüme çalışmaları ve yayınlanmış makaleler.  
3 Çalışmanın belki en riskli tarafı, haddimiz olmadan bizlerin bağımsız, başı dik, onurlu, şerefli 

yaşaması  için seve seve canlarını veren ecdadımızı incitme endişesidir. Bu konuda metin içerisinde 

sürçü-lisan etmişsek  peşinen özrümüzün kabulünü istirham ederiz.  
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planlanmadığı veya yürütülemediğinden ileri geldiği son derece açıktır. Çünkü, 

cephede düşman karşısında iyi beslenemeyen, giyeceği, silah ve cephanesi yeterli  

olmayan bir birliğin, ne kadar üstün ve kabiliyetli komutanların idaresi altında olursa 

olsun, verilen emirleri yerine getirebilmesi mümkün değildir. Cephede aç, cephanesiz 

kalan erin, sargı yerinde yaralarını sardıramayarak inleyen askerin durumu, büyük 

oranda lojistik desteğin yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti‟nin savaştığı diğer 

cephelerde lojistik konusunda pek çok aksaklık meydana gelirken, Çanakkale 

cephesinde durum biraz daha iyi ve olumludur. Çünkü Çanakkale‟yi ve Boğaz‟ı 

koruyan askerler, başkent İstanbul‟u koruduğunun farkında olduğu gibi; 

İstanbul‟daki Genelkurmay, burası için kurulan 5‟nci Ordu ve  komuta kademesi de 

Çanakkale‟deki savunmanın ne anlama geldiğinin son derece farkındaydı.  

Burada ordunun ihtiyacı olan lojistik destek, mümkün olduğu kadar 

zamanında ve istenilen yere ulaştırılmaya çalışılmıştır. Çünkü Türk ordusunun 

Çanakkale
‟
de gösterdiği başarı ve kahramanlıklarında, komutanların yüksek sevk ve 

idare kabiliyetlerinin yanı sıra, İstanbul‟un diğer cephelere göre kara ve deniz ulaşım 

hatlarının nispeten daha kısa olması ve bu nedenle lojistik desteğin zamanında 

yapılmasının da büyük rolü olmuştur.  

El yıkamadan tutun da abdest almaya, banyo yapmaya, bitten arınmaya,  

haşarattan korunmaya, hatta temiz su bulmaya kadar hepsi birbirinden önemli 

onlarca temizlik hizmeti, –cephede de olsa- hayatın vazgeçilemezlerindendir.  

Lojistiğin Başka Bir Boyutu: Temizlik 

Terminolojik  anlamda „temizlik‟,  gözle görülmeyen mikroorganizmaların 

hayatımız üzerinde oluşturduğu tehditleri bilmek ve farklı yollarla insan vücuduna 

transferini önlemek, modern ve sağlıklı hayatın bir zorunluluğu olarak karşımıza 

çıkar. Başka bir ifade ile „temizlik‟, yüzeylere mekanik veya kimyasal olarak zarar 

veren  ve estetik görünümünü bozan her türlü olgunun uzaklaştırılması işlemidir. Bu 

işlemelerin uygulandığı her türlü malzeme „yüzey‟ olarak değerlendirilebilir. 
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İki taraf dokuz ayı aşkın süre karşılıklı siperlerde mücadelelerini 

sürdürmüşlerdir. Siperlerdeki ve siper arkasındaki yaşamın sürdürülebilmesi ve adeta 

sabır mücadelesine dönüşen savaşın kazanılması, bu yaşamsal alanlardaki 

“yüzey”lerin temizliği ile  mümkün olabilmiştir. 

“Yüzey” temizliğinin unsurlarının bizim algıladığımız yönü oldukça fazladır. 

Bu unsurlar maddeler halinde alt alta sıralandığında bu maddelerin ilki hiç şüphesiz 

„su‟ olacaktır:  

Hayatın Kaynağı Tatlı Su... 

Çanakkale cephesindeki tatlı su ihtiyacını karşılamak için dört yol mevcuttur. 

Birincisi, Boğaz‟a paralel Havuzlarderesi girişinde mevcut, Anadolu yakasından 

getirilen ve sakalar aracılığıyla cepheye sevk edilen tatlı su. İkincisi, uygun yerlerde 

açılan tatlı su kuyuları
4
. Üçüncüsü cephe arkasındaki dere yatağından akan temiz su. 

Sonuncusu da çok az olmakla beraber bölgede bulunan birkaç tatlı su çeşmesi.
5
 

Anadolu yakasından taşınan tatlı su dışındaki diğer suların kireç, dışkı, kan 

gibi savaş koşullarından etkilenmemesi mümkün değildi. Özellikle varolan kuyuların 

temizliği konusunda 5 inci Ordu Komutanlığı, Teğmen Şerif Bey‟i şu şekilde 

görevlendirmiştir: 

“Savaş alanının sürekli temizlenmesi için Teğmen Şerif Efendi ve emrinde 

oluşturulmuş birlikler, kirli kuyuları temizlemek veya kurutmak, 

gerektiğinde yenisini açmak v.b. gibi hizmetlerde görevlidir.” 6 

 

 Tatlı suyun temini konusunda iki farklı komutanının anısını hatırlamakta yarar 

vardır.  

İlkini, İhtiyat Zabiti Münim Mustafa, Seddülbahir Cephesinde suya 

ulaşmanın kolay olmadığını, “İçilecek sularımız da bol değildi.”
 7

 diyerek , özellikle 

Güney (Seddülbahir) cephesindeki tatlı suya duyulan ihtiyacı dile getirmiştir. Bu 

                                                
4 Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivinde mevcut,  Haritacı General Şevki Paşa ve çalışma 

grubunun 1916 yılında hazırladığı 43 paftalık 1/5000‟lik haritada  pek çok detayın yanında alandaki 

kuyuların tamamının yerleri de gösterilmektedir. 
5 Arma yayınları tarafından yayınlanan “Cepheden Cepheye” adlı kitabın kapağında yer alan üzerinde 

“Cenûb Grubu Temmuz 1331” yazılı bir çeşme fotoğrafı yer almaktadır. 
6 ATASE Arşivi, Klasör 4351, Dosya 46, Fihrist 6.  
7 Münim Mustafa, “Cepheden Cepheye”, Çanakkale Hatıraları, C.III, Arma Yayınları, İstanbul 2003, 

s. 96-97. 
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ihtiyacın karşılanmasında kullanılan yöntemi ise eleştirerek aktarmaktadır: “Motor ve 

makine asrında cephede kazılan kuyulardan çıkan suları biz mekkare (iki tekerlekli 

bir ya da iki hayvan tarafından çekilen araba) hayvanıyla naklediyorduk.”
8
 

Suyun temininin güçlüğü yanında, cephedeki askere ulaştırılması ve her bir 

askere su içeceği bir kabın bulunmasının bile zorlaştığı savaş koşullarını  Cemil Conk 

Paşa şöyle aktarır: 

 
      “Taarruza başladıktan sonra, bir aralık, benden cephane ve takviye 

kıtaları isteneceğini umarken, hiç beklemediğim bir istekle karşılaştım: su, 

su. 

İleri hatlarda bulunan askerlerimin yürekleri o kadar yanmış olacak ki 

su hasretinin ardı arkası kesilmiyordu. 

Hâlbuki ben, bunu hiç düşünmemiştim. Ne yapacağımı bir anda 

tasarladım. Civarımızda bir çeşme vardı. Amele erlere, hemen cephaneleri 

boşaltmalarını, sandıklara çeşmeden su doldurmalarını emrettim. 

Bir yandan da cephane sandıklarının içlerinde bulunan çinkodan şeker 

külahı şeklinde maşrapalar yaptırttım. 

  Su doldurulan her cephane sandığının içine, bu şeker külahı şeklindeki 
maşrapalardan bir kaç tane attırdım ve hepsini dakika  geçirtmeden ileri 

hatlara yollattım. 

Çinkolardan kestirip yaptırdığım şeker külahı şeklindeki maşrapalar o 

kadar makbule geçmiş ki, muharebeden sonra silah arkadaşlarım, bana bu 

maşrapalardan gerçekte sıradan nitelikte olmalarına rağmen şaşılacak kadar 

övgü ile bahsettiler.”9 

 

Anısının devamında Cemil Conk Paşa -bizzat kendi yaşadığı- tatlı suyu 

içmenin ne kadar zorlaştığını, bizlere matarada mevcut suyu içebilmenin bile bir 

tekniğinin olduğunu da   şöyle aktarır: 

 
 “Sonra kara sinekler yemyeşil bir küf rengi bağlayan hareketsiz yüzlerin 

çürümüş dudaklarına adeta yapışıyorlar. Manzara iğrenç; fakat bu kadarla 

da kalmıyor... Bir yudum su içecek olsanız, bardağa sudan evvel sinekler 

doluyor. Bardağın ağzına bir mendil, bir tülbent koymak suretiyle; yani 

ilkel bir filtre yaparak; suyu doldurmak ancak mümkün oluyor. Lakin; 

tülbentin yardımı ile su doldurulan bardağı; ağzı açık olarak dudaklarınıza 

götürmek de mümkün değil. Karasinekler  bu kısacık an ve mesafe içinde, 

bardağa öyle bir saldırıyorlar ki... Suyu, bardağın ağzındaki tülbenti 

kaldırmadan içmeye çalışmaktan başka çare yok.”10 

 

 

                                                
8 M. Mustafa, a.g.e., s. 96-97. 
9 Cemil Conk, “Çanakkale Hatıraları ve Conkbayırı Savaşları”, Çanakkale Hatıraları, C.II, Arma 

Yayınları, İstanbul 2002, s. 132. 
10 Conk, a.g.e., s. 145. 
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Küçük Yaralanmalar İçin... 

Asker cepheye sevk edilmeden basit yaraları için aşağıdaki önlemin alındığını 

anılardan anlıyoruz:  

 
“....Zabit ve efrat hepimizin ceketlerinin sol aşağı ucuna ve iç tarafta, 

yaralandığımız takdirde yaraların hemen sarılmasını temin edecek, “harp 
paketleri” dikilmişti ki, bunların içinde gazlı bez, bant gibi sargı vasıtaları 

ve tentürdiyot vardı. Bunlar tekrar gözden geçirildi, eksiklikler 

tamamlandı.”11 

 

Ceset, Koku ve Sinek... 

Hava kirliliği (bombardımanla oluşan duman, toz; el bombası atımıyla ortaya 

çıkan farklı renklerde gaz ve gaz kokusu, muhnik gaz olarak bilinen zehirli gazlar), 

haşarat ve ceset kokusu cephede bulunan herkesi son derece rahatsız etmektedir.  

Kara savaşının ilk bir ayında mevcut manzara: 

“27 Nisan – 17 Mayıs günleri arası.... İlk günlerde yemyeşil otlarla ve 
fundalıklarla örtülü topraklar, Türk ve Avustralyalı delikanlıların 

cesetleriyle doluverdi. Yine birkaç hafta içinde fena kokular yayan cesetler 

üzerinde biriken yüz binlerce karasinek, az zamanda şaşılacak kadar 

irileşmişler, siperlerimize yayılmaya başlamışlardı. Bulaşıcı bir hastalığa 

meydan vermemek için olacak, karşı taraftakiler tutuşturulmuş paçavraları 

cesetlerin üzerlerine atarak yaktılar. Bu işlemin ve ayrıca bomba, makineli 

tüfek ateşlerinin yakıcı tesiriyle mor çiçekli otlar, yeşil fundalıklarla örtülü 

topraklarımız daha çok kül yığınları haline geldiler.”12 

Savaşın ilerleyen diğer aylarında şartlar daha da ağırlaşmaya başladı. Bu 

şartlar altında Seddülbahir Domuzdere‟den 24 Haziran 1915 tarihli görünüm:   

 “Domuzdere .... bizi rahatsız eden iki özelliği daha var: Ceset kokusu ve 

ölülerin üstünde toplanan sineklerin korkunç yekunu. Bardakların üzerini 

bir mendille kapamadan su içmek mümkün değil. Ölüler, günlerce, hatta 

haftalarca gömülmeden, açıkta kaldıkları için, kokmuşlar. 

Havayı o kadar ağır ve mide bulandırıcı bir koku kaplamıştı ki insan, 

her yaptığı nefes alma ve verme hareketinde derin bir ürperme hissediyor. 

Bu ürperme vücudumuzun ve duygu hassalarımızın tahammülü haricinde... 

Öğürmemek için, mümkün olsa teneffüs bile etmeyeceğim. 

Sineklere gelince miktarları milyarları aşan bu rahatsız edici mahluklar, 
cesetlerin üstünde vızıldayarak dolaşıyorlar, ölülere konuyorlar, tekrar 

havalanıp yine vızıldamaya başlıyorlar.”13 

 

                                                
11 M. Mustafa, a.g.e., s. 374. 
12 İhtiyat Zabiti Mucip Kemalyeri, “Çanakkale Ruhu Nasıl Doğdu?”, Çanakkale Hatıraları, C.III, 

Arma Yayınları, İstanbul 2003, s. 314. 
13Conk,  a.g.e., s. 144. 
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Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal de anılarında gündemle ilgili 

tespitlerini şöyle dile getirir: 

“26/27 Temmuz 1331 (9 Ağustos 1915) Kemalyeri: 

Gerçekten Arıburnu mıntıkasının ateş hattında ve o hatta bitişik 

karargahlarda yaşayanların teneffüs ettikleri hava, insan cesetlerinin 

kokmasıyla kimyasal niteliği kaybolmuş bir hava idi.”14 

Bu anının ikinci aktarıcısı olan gazeteci Rûşen Eşref Bey, konuyu biraz daha 

detaylandırarak verir: 

“9 Ağustos günü 27 nci Alay Kumandanı Şefik Bey‟i 19 uncu Fırka 

Kumandanlığına vekil yaptım. Yanıma Fırka Baştabibi Hüseyin Bey vardı.  

– Hasta idim çünkü...  

Dört aydır o yerde yani ateş hattından 300 metre geride cesetlerin 

kokmasıyla bozulmuş hava teneffüs etmekteydim. O gece, zindan gibi zifiri 

karanlık içinde oradan çıkınca ilk defa temiz bir hava karşısında bulundum. 

Fakat bu güzel havayı karanlık ve belirsizlik içinde teneffüs etmek nasip 

oluyordu. 
 Hiç ardı arası kesilmeyen hücumların karşısında azmine ufak bir 

sarsıntı bile gelmeksizin bu zatın uykusuz, havasız yerlerde burnuna kan ve 

barut kokuları, leş ve ceset kokuları çarpa çarpa, kulağında muhtelif 

çatırtılar yer ede ede nasıl çalıştığına şaşırıyordum.” 15
  

 

 Anıların tamamındaki ortak görüşlerden biri, ağır koku, haşarat hücumu ve 

bombardımandan korunmak gibi gerekçelerle Mayıs ayının son haftasından itibaren 

cephedeki tüm askerler, “zeminlik” olarak tanımladıkları toprak altında kendilerine 

sığınacak yerler hazırlamaya başlamışlar; aylar ilerledikçe arazi tam bir yeraltı şehri 

haline gelmeye başlamıştır. Özellikle “râh-ı mestûr” adı verilen büyük siperlerin 

üzeri kalaslar ve çam dallarıyla kapatılarak, havadan gelecek ağır koku ve haşarattan 

kendilerini korumaya çalışmışlardır.
16

  

 

                                                
14 Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebâtı’na Ait Tarihçe, Yayına Hazırlayan: Uluğ İğdemir , Türk 

Tarih Kurumu, Ankara 1990, s. 31-32. 
15 Ruşen Eşref, “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat”, Çanakkale Hatıraları, C.III, 
Arma Yayınları, İstanbul 2003, s. 45. 
16 Bu konuya en güzel örneklerden biri; Genelkurmay Başkanlığı, I. Dünya Harbinde Türk Harbi 

Çanakkale Cephesi Harekatı, C.V, 3. Kitap, Ankara 1980, s. 335‟te 6/7 Ağustos günü Suvla çıkarması 

yapılırken Kanlısırt‟ta yaşanan bombardımanı aktaran 16 ncı Tümen Komutanı Albay Rüştü Bey, 

düşman saldırısı hakkında hazırladığı raporunda: “Kanlısırt‟a İngilizlerin yaptığı bombardıman, o ana 

kadar gördüğümüz bombardımanların en şiddetlisi idi. Pek mükemmel şekilde hücum cephesine 

toplanmış ve çok iyi idare edilmiş olan bu top ateşini müteakip bir çok kademe ve kısımlarla hücum 

etti. Kanlısırt‟taki Türk siperleri, tüm siperlerimiz arasında en mükemmel olanlardan biriydi. 

Siperlerinin çoğunun üzeri kuvvetlice örtülmüştü. Ne var ki, İngilizlerin attığı yüzlerce ağır obüslerin 

vuruşlarına dayanamayarak çökmüş, erlerimizin birçoğu diri, yaralı ve şehit olarak bu yıkıntılar 

arasında kalmıştı” demektedir. 
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Bitten Arınma / Etüv ve Dezenfeksiyon 

Savaş alanında hem vücut sürekli toprağa temas ettiği için, hem bitişik 

muharebe düzeni yüzünden,  hem de kıyafetlerin uzun süre yıkanamaması sebebiyle 

“bit”in elbiseye ve vücuda bulaşması kaçınılmaz hale geliyordu. Münim Mustafa, 

anısında uzun süre yıkanamamayı “Sağımız deniz, solumuz deniz... Öyle iken biz 

dehşetli kir tabakası içinde bitleniyorduk...”
17

 cümlesiyle; bitten kurtulamamanın 

verdiği ıstırabı da “Bir gün birdenbire doğrularak ceketimin düğmelerini çözmeye 

başladım. Hani bazen yerde görürsünüz, yuvasına yem taşıyan karıncaların dizisi 

vardır. Gömleğimin üstünde tıpkı ona benzeyen bir çizgi hasıl olmuş!... O vakit 

kendimden iğrendim ve düşündüm.”
18

diyerek vurgulamıştır. 

Bite karşı alınan iki çözümden birisi etüv denen sıkıştırılmış buharda asker 

elbiselerinin bekletilmesi, diğeri ekmek fırınlarında ateşin karşısında tutulmasıdır. 

Aynı zamanda dezenfeksiyon şekli olarak değerlendirilecek etüv uygulamasıyla ilgili 

olarak bu işlemin Güney Bölgesinde nerelerde yapıldığı belirten belgede, “Grup 

mevkii dezenfeksiyon yerlerinden biri Anderya Çiftliği ve civarı, diğeri de Melek 

hanım Çiftliği’dir”
 19

 bilgisi geçmektedir. 

19 Haziran 1915 tarihi itibariyle Cemil Conk Paşa anılarında 

Melek Hanım Çiftliğindeki uygulamadan bir nebze bahseder:  

 
“ Öğleden sonra Melek Hanım çiftliğine gittim. Hamam yapan birinci tabur, 

sahra etüvlerinde elbiselerini ve bitlerini temizleyecekti. İki bölük 

temizlenmiş, diğer bölük yarım kalmış. Kazanları toplamışlar, 
dönüyorlardı. Halbuki saat henüz 15.00 idi. «Barış zamanında bile olsa, 

vakte gene yazıktır,» dedim. Kazanları tekrar yaktırdım. Akşama kadar 

temizlik faslı bitirildi.”20 

Çevre 

Bu çalışmanın içeriği doğrultusunda, “çevre” denildiğinde savaşın yaşandığı, 

savaştan birinci derece etkilenen lojistik alanları kastedilmektedir. Bu bağlamda 

siperler, bağlantı yolları, nakil yolları ve siperler arası da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

                                                
17 M. Mustafa, a.g.e., s. 96-97. 
18 Aynı yer. 
19 ATASE Arşivi, Klasör 4351, Dosya 46, Fihrist 21. 
20 Conk , a.g.e., s. 141. 
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Sahip olunan siperlerin düşman tarafından gelecek ve temizliği zorlaştıracak 

tehlikelere karşı 5 inci Ordu Komutanlığı, aşağıdaki uygulamaları yapmaları 

konusunda birliklere direktifler göndermiştir: 

“Siper kuralları 

1-  Fare tutmak  için  kedi  beslemek  yasaktır. Kapanla yakalanıp  ateşle 

yakılmalıdır.   

2- Fareler,  üzerindeki bit ve pireler kaçmasın diye alevli ateşte 

yakılmalıdır.  Yakılma imkanı yoksa bir metre derinliğinde kireçli toprak 

serpip örtülecektir. 

3-   Fareye el ile dokunmak yasaktır.  

4- Düşman tarafından gönderilen kedi, köpek, kuş v.b. hayvanlar telef 

edilecektir.  
5- Düşmandan ganimet olarak alınan elbiseler sahra fırınlarına 

gönderilmeden içine konulan çuvalın ağzı sıkı sıkı bağlanmalıdır.  

6- Esirler tedavi edilmelidir. Muhafızlar beş metre mesafede durma-

lıdırlar.” 21
 

Karantina ve Aşı Uygulaması: 

 Savaşa katılacak askere cepheye gönderilemeden önce, bilinen yaklaşık yedi 

farklı noktada, adına “tahaffuzhane” denilen merkezler kuruldu. Tahaffuzhanelerde, 

cepheye gönderilecek askerlerin sağlık kontrolü, cephede yanaşık düzen eğitimi ve 

bulaşıcı hastalıklara karşı periyodik aşıların yapıldığı yaklaşık bir ay süren askeri 

dağıtım merkezinde uygulanan  aşı programı
22

 ise şöyledir: 

 

Orduya Yeni Giren Askere Çiçek, Kolera, Dizanteri 

Aşılarının Yapılması 

Aşı Programı:  

Birinci Gün:  Çiçek ve Tifo 

Üçüncü Gün:  Kolera 

Beşinci Gün:  Tifo 

Yedinci Gün:  Kolera 

Onuncu Gün:  Tifo 

On ikinci Gün:  Dizanteri 

On dördüncü Gün: Dizanteri 

                         

 

                                                
21 ATASE Arşivi, Klasör 4351, Dosya 46, Fihrist 7. 
22 ATASE Arşivi, BDH, Klasör 1887, Dosya 53, Fihrist 5/5, (14 Ağustos 1331). 
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Münim Mustafa, bizzat kendisinin de içinde olduğu gözlemlerini şöyle 

aktarır: 

  “Her zamankinden fazla bir suretle vagonlara bindik. 
İstasyonları birer birer geçerek 14 Mayıs sabahı Tuzla‟ya 

gelmiştik. Orada asker tahaffuzhanede (karantina) temizliğe tabi 

tutuluyordu. Yüzbaşımız dedi ki:      

- Bu gece tabur kumandanından izin alayım. Biriniz 

bölükte kalsın, diğerleri ailesini görmeye gitsinler. Yarın sabah 

saat 10‟da vazife başında olasınız ha. ”23 

Gerektiğinde aşı uygulamaları Çanakkale cephesinde de yapılmaktadır. 

Bununla ilgili bir emir “Taze dizanteri ve kolera aşısı yapılacak.”
24

 ifadesiyle 

yayınlanır. 

 Uygulamayla ilgili olarak Cemil Conk Paşa da 25 Ağustos 1915 tarihinde 

“Bugün kolera ve tifo aşıları geldi. Askerleri aşıladık.”
25

 bilgisini vermektedir. 

Banyo (Hamam) 

Savaş sırasında yaşanılan onca zorluk içinde dahi vücut temizliğinin 

vazgeçilmez bir parçası olan banyo (hamam) için, imkânlar dâhilinde bir takım 

çalışmalar yapılmıştır. Birliklerin cephe gerisinde önceden belirlenen yerlerde kısım 

kısım banyo yaptırılmaya çalışıldığını belgelerden
26

 ve Cemil Conk‟un 19 Haziran 

1915 tarihli anısından öğrenmekteyiz. Paşa, “Hamam yapan birinci tabur, sahra 

etüvlerinde elbiselerini ve bitlerini temizleyecekti.”
27

 ifadesiyle ve daha sonra 

akşama kadar bu işlemin bitirildiğini bildirmesiyle uygulamanın işleyişini 

aktarmaktadır.  

Öte yandan su sıkıntısı sebebiyle çıkabilecek salgın hastalıklara karşı, daha 

rahat banyonun yapılabilmesini sağlayacak öneriler de vardır. Bu önerinin sahibi, 

cephedeki durumu renkli ve farklı anlatımıyla bize aktaran Münim Mustafa‟dır:  

                                                
23 M. Mustafa, a.g.e., s. 359. 
24 ATASE Arşivi, Klasör 4351, Dosya 46, Fihrist 2/5. 
25 Conk , a.g.e., s. 181-182. 
26 ATASE Arşivi, Klasör 4351, Dosya 46, Fihrist 2-3 numaralı belgedeki talimatın beşinci 

maddesinde “Askerin vücudu olabildiğince temiz olmalı ve imkan dairesinde fırsatlar yaratılarak 

haftada bir defa banyo yaptırılmalı ve Kilitbahir’deki sıcak hamamlardan yararlanılmalıdır” 

denilmektedir. 
27 Conk , a.g.e., s. 141. 
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“Mademki buradan geri gitmemeye karar verdik ve düşmanın her 

taarruzunu eziyoruz, mahvediyoruz. O halde bir tifüs hastalığının 

çıkmasına meydan vermemek için sağımız ve solumuzdaki denize dört beş 

kilometre boru uzatarak güney grubu cephesini tutan dört tümenlik askerin 

bol su ile yıkanması temin edilemez mi? Bu mühim bir iş de değildi. Ufak 

bir çaba ile sahilden borularla, tonlarla cepheyi suya kandırmak mümkün 

iken, susuzluktan yıkanamıyorduk... Bu sebeple harbi kazanan güney 

grubunun her an bulaşıcı bir hastalığa tutulması mümkündü. Nitekim 

Kafkas cephesinde bu facia oldu.”28 

 

Daha sonraları susuzluktan muzdarip olan; çok fena kirlenen ve bitlenen 

Münim Mustafa bu sefer, yıkanamamaktan dem vurarak; iki deniz arasında olup da 

su sıkıntısı çekmelerini çokça eleştirmiştir.
 29

 

Tuvalet 

Fizyolojik bir ihtiyaç olan ve yeme-içmenin bir sonucu olarak insan 

vücudundan çıkan idrar ve gaita, toplu yaşamda büyük bir sorun olarak karşımıza  

çıkmaktadır. Bu sorunun çözülmesi işi, en temel anlamıyla salgın hastalıklarla 

mücadele olarak görülmüştür. Bu mücadele; dışkının sağlıklı şekilde örtülmesi,  hela 

yapımı, tuvaletin deliklerinin kapalı tutulması gibi değişik biçimde sürdürülmüştür.   

Salgın hastalıklardan ve pisliklerden korunma adına gerçekleştirilen 

mücadele, Ordu Komutanlığının girişimleriyle ve direktifleriyle daha gayretle 

yürütülmüştür. Mustafa Kemal (Atatürk)‟ün uhdesinde bulunan ve sıcak muharebe 

içinde yer alan 19 uncu Tümen‟e gönderilen emri bir örnek olması hususunda burada 

verelim:  

“Ondokuzuncu Fırka Kumandanlığına 20.3.1331 (2 Haziran 1915) 

....2.  Sahra abdesthaneleri alayın tevzi mahallinde tesis edildiği gibi 

nezafet ve taharet dahi muhafaza edilmelidir. Siperlerden geride bugün 

erkân-ı harb Binbaşısı İzzettin Beyefendi de manzuru olduğu vecihle 

zîrdeki şekl-i mahsusda olduğu vecihle mikdar helâ yaptırılmakta ve 

hususa çalışılmakta olduğu mazurdur.”30   

 

  Tuvalet  konusunda ortaya çıkan ihtiyaca bağlı olarak, acilen bir çözüm isteği 

doğrultusunda yapılan uygulamalar da bulunmaktadır. Anafartalar Grubuna dahil 

bulunan 8 nci Tümenin bulunduğu bölgede sahra helaları olmadığı için ortalığın çok 

                                                
28 M. Mustafa, a.g.e., s. 96-97. 
29 gös. yer. 
30 ATASE Arşivi, BDH, Klasör 4943, Dosya 9,  Fihrist 15-1. 
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pis olduğunu; bu yüzden sağlığı korumanın güçleştiğini ve acil olarak sahra helası 

yapılması gerektiği  belgelerde dile getirilmektedir.
31

 

Cephede temizlik bağlamında tuvalet konusunda yapılması gerekenler bir 

talimname şeklinde yayımlanmıştır:  

“Abdesthane (Tuvalet)  

1- Tuvaletlerde gaita açık kalarak üzerine konan sinekler hastalıkların en 

birinci taşıyıcıları olduğundan tuvaletlerde sürekli toprakla karışık kireç 

bulundurarak her tuvalet gereksinimi sonrası bu karışımdan tahta parçası 

ile bir miktar atarak gaitayı kapatıp sineklerin konmasına engel 

olunmalıdır. 

2- Tuvalet deliklerinin üzerine tahtadan sürekli bir kapak yaptırılıp, herkes 

çıkarken bunu kapamalıdır.  

3-  Tuvaleti kullananlar mataralarıyla tuvalete kesinlikle girmeyip, yeterli 

miktarda ibrik bulundurulmalıdır.  

4- Tuvaletten çıkan herkes elini temizleyeceği bir temizlik maddesi ile 

yıkamaya mecbur edilmelidir.  
5- Askerin vücudu olabildiğince temiz olmalı ve imkan dairesinde fırsatlar 

yaratılarak haftada bir defa banyo yaptırılmalı ve Kilitbahir‟deki sıcak 

hamamlardan yararlanılmalıdır. 

6- Burada sahra tuvaleti yapmak imkanı olmadığından, üzeri iyice 

kapatılmış büyük çukurlar kazılarak tuvaletler yapılmalıdır.” 32 

SONUÇ 

Konunun genişliği bir yana, araştırma kaynaklarının sınırlığı öte yandan 

gözden kaçan ve önemi zamanla anlaşılacak olan cephede temizliğin, ana hatlarıyla 

ve örnekleriyle verilmeye çalışıldığı bildiride, savaş sırasında sağlık çalışmalarına 

katkı sağlayan temizlik uygulamalarını Çanakkale savaşları ekseninde işlemeye 

gayret edilmiştir.   

 ATASE Arşivi kaynaklı malzememizde, altı madde halinde tuvaletlerde  

uygulamalar, temizlik maddesiyle el yıkama, haftada bir banyo yapma, sıcak su ile 

banyo yapma; taze dizanteri ve kolera aşısı; siperde uygulanacak temizlik kuralları; 

hıfzı‟s-sıhha kuralları içerikli belgelerden yararlanılmıştır. 

Eldeki mevcut tüm anı içerikli eserler taranarak, temizlik konulu bilgiye 

ulaştığımız, Büyük Önder Mustafa Kemal, Cemil Conk, Münim Mustafa ve Mucip 

Kemalyeri‟nden; pislikle mücadele, kirli kuyuları temizleme ve/ya kapatma, 

dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon için ayrılan yerler; su kullanımı, etüv hizmetleri, 

bitten korunma yolları, düşmandan ganimet alınan elbiselerin nasıl temizleneceği, 

                                                
31 ATASE Arşivi, Klasör 4581, Dosya 8, Fihrist 1/24. 
32 ATASE Arşivi, Klasör 4351, Dosya 46, Fihrist 2-3. 
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gardiyan askerlerin muayeneleri esnasında esirlere ne kadar mesafede duracakları, 

kötü kokulardan nasıl korunacağı, kolera ve tifo v.b gibi sağlık ve temizlik içerikli 

bilgiler aktarılmıştır. 

 Ayrıca asker alma dairelerinden cepheye gönderilen Mehmetçik, başta 

İstanbul/Tuzla gibi belirli yerlerde kurulan “asker dağıtım merkez”lerinde yapılan 

muayene, temizlik ve aşı uygulamaları hakkında da bilgiler sunulmaya çalışılmıştır.  

 Bütün aksaklıklara rağmen Çanakkale cephesi hakkında gösterilen ihtimamın 

gerçek sebebi başkent İstanbul‟u korumak olduğu için diğer cephelere nazaran her 

türlü lojistik destek –buna temizlik de dahildir- çok daha fazladır. 

 Sonuç olarak bu çalışma tüm eksiklikleriyle beraber Çanakkale cephesinde 

temizlik gündemli ilk deneme niteliğindedir. Sadece Türk tarafı ile ilgili 

ulaşabildiğimiz bilgi ve belgelerin azlığı kaynak konusunda büyük sıkıntı yarattığı da 

bilinmelidir. 
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