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OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ HASTANELER (1876-1908) 

Merve Pabuççu

 

ÖZET 

Hastaneler, gerek halk için ve gerekse de askerin sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Burada 

konumuz gereği askerî hastaneler ele alınmıştır. Hasta askerlerin kışlada ve kışla haricinde uzun müddet 

tutulamayacağından dolayı hasta askerin belirli yerlere sevk olunması gerektiğinden hastanelere büyük 

ihtiyaç olmuştur. Bu amaçla hastane ihtiyacını yeteri düzeyde arttırarak hem askerlerin sağlığını kontrol 

altında tutmak hem de halkın sağlığını gözetmek için birçok hastane kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk 

dönemlerinde askeri hastaneler belirli bölgelerde bulunurken, hastanelere olan ihtiyacın artması neticesinde 

yavaş yavaş askeri hastanelerin Osmanlı topraklarında arttığı gözlenmiştir. Bu doğrultuda Osmanlı yenileşme 

döneminde hastanelerin genel düzenini belirli koşullara bakmak ve ıslahatların yapılması neticesiyle 

Avrupa’dan birçok hekim davet edilmiştir. Dr. Bernard, Avrupa’dan davet edilen hekimlerin başında 

gelmektedir.  

Askerlerin sağlığı, barış döneminde olduğu gibi cephe savaşın devam ettiği dönemlerde de 

önemlidir. Cephede başarı ya da başarısızlık, birliklerin lojistik hizmetlerinin yerine getirilmesi ile orantılı 

seyirde ilerlemektedir. Bu nedenle asker için belirli yerlerde seyyar hastaneler kurulmuş ve hekimler hizmet 

etmiştir. Ayrıca savaş alanında salgın hastalıkların hızlı ilerlemesi nedeniyle hekimler askerlerin tüm sağlık 

işlerinden sorumlu tutulmuş hatta askerin içtiği su dahi kontrol edilmiştir.  Makalemizde, Anadolu ve harici 

yerlerde 1876-1908 yılları arasında faaliyette olan bazı hastanelere yer verilmiş, yaralı ya da hasta askerlere 

verilen tedaviler üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Asker, Hastane, Hekim, Cephe, Tedavi 

ASTRACT 

 Hospitals have an important place both for public and military health. Here, accorning to the subject 

military hospitals were discussed. Because of not being able to keep the diseased soldiers in and out of 

barracks and the need of transportation of the soldiers to designated places, hospitals were in urgent need. For 

this reason both for keeping under control of military and puplic health, the number of hospitals were 

increased and many hospitals were instrucred. İn the early terms of Ottoman Empire,military hospitals were 

only in designated places. Afterwards as a result of the increasing need to this hospitals, increasing of the 

number of this hospitals were observed in Ottoman territories. İn this direction, in Ottoman reform period, 

European doctors were invited for looking at the overall scheme of hospitals and doing reforms.Dr. Bernard 

was one of the invited doctors. 

 This military’s health was also important during the times of peace as well as war. At the front, 

succes or failure goes on proportionally level with executing the logistic servives of corps. Accordingly, for 

troops, mobile hospitals were instructed places and doctors served. Also due to the rapid progress of 

epidemics, doctors were hold responsible for soldiers’ all health services even their drinking water control. 

Some hospitals which were at the places except Anatolia and in service between the years of 1876-1908 were 

mentioned. 

Key words: Soldiers, Military, Hospital, Front, Health. 

Giriş 

Hastalık ve yaralanmalar, tarih boyunca insanlığın ilgi alanında olmuş, tedavi yöntemleri 

ve farklı uygulamalarla hastalıklardan koruma yolları aranmıştır. Toplu halde yaşayan insanlar, her 

zaman hastaların tedavi edilmesinin ve korunmasının gerekli olduğunu düşünmüşlerdir. Nitekim 

hastaların tedavisi ve bakımı konusunda tarih boyunca farklı çalışmalar yapılmıştır. İnsanların 

temel gereksinimlerini karşılayacak şekilde düşünülmüş olan bu çalışmalar, her zaman insanların 

yaşadıkları zamanların sosyal ve ekonomik şartlarıyla bağlantılı olmuştur. Bir ülkede yaşayan 

insanların hastalık-sakatlık durumlarında gerekli tedavi ve bakımının sağlanmasının yanı sıra 

koruyucu sağlık önlemlerinin de alınması yöneticilerin idari, politik görevlerinden biridir. Osmanlı 

Devleti, bu durumun farkında olup sağlık konusunda XVI. yüzyıldan itibaren önem verdiği 
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görülmüştür. Ülkenin birçok yerinde hem sivile hem de askerî personele hizmet veren hastanelerin 

açılmasını sağlamıştır
1
.  

XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kurulan hastanelerin sayısında önemli 

derecede artışın yaşandığı dönem olmuştur. Bu yüzyılda cereyan eden sürekli savaşlar ve salgın 

hastalıkların ortaya çıkması devlet yetkililerini harekete geçirmiştir. Bu yüzden Babıali, ilk 

dönemlerinde sağlık alanında düzenli uygulamalara girişmiş, salgınlar konusunda gerekli tedbirleri 

almaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra dönemin farklı ihtiyaçlarına göre sağlık politikasında yeni 

uygulamalara da geçildiği görülmüştür
2
. Sağlık politikalarında yapılan reformlarla, ülkenin sosyo-

ekonomik şartları, coğrafi bölgelerdeki dağılım ve mevcut sistemdeki gereksinimlere göre ülke 

genelinde ihtiyaca uygun yerel örgütlenme biçimi oluşturulmaya çalışılmıştır. Tüm bunları göz 

önünde bulundurmak kaydıyla bu makalede yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde Osmanlı 

Devleti sınırları içerisinden faaliyet gösteren hastanelere ve bu hastanelerin durumlarına; devlet 

adamlarının askerî sağlık konusundaki yaklaşımlarına yer verilmeye çalışılmıştır.  

A. Anadolu’da Kurulan Askerî Hastaneler 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Anadolu’da hastane sayısı çok azdı. Ancak daha 

sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti’nde, gerek askerî ve gerekse sivil hizmetlere tahsis edilmek 

üzere Anadolu ve Rumeli’de birçok hastane kurulmuştur. XVI. yüzyıldan itibaren bîmâristan, 

bîmârhâne, tımarhâne, şifâhâne gibi adlarla anılan bu hastanelerin sayısında kayda değer artış 

yaşanmıştır. Bu yüzyılda Kasımpaşa Tersânesi’nde Sakızağacı ve Aynalıkavak Hastaneleri ile 

Girit, Basra ve Preveze’de bulunan bahriye hastaneleri ön plana çıkmıştır. Yine Gemlik, İzmit, 

İznik, Rusçuk, Tulci, Vidin ve Süveyş tersanelerinde de çalışanlar için birçok hastane kurulmuştur.
3
 

Yalnızca askerî personele hizmet vermek amacıyla ilk hastane, II. Mahmut döneminde 

kurulmuştur. IV. Mehmet döneminde de, Edirne Sarayı’ndan İstanbul’a sevk edilen hastalar için 

eski sarayın bahçesine yapılan birkaç odalık dinlenme ve bekleme yeri, Asakir-i Redif-i Şahane 

Hastanesi adıyla askerî hastaneye dönüştürülmüştür.
4
 

Osmanlı Devleti’nde ordu merkezlerinde feriklerin idaresinde mirliva, miralay ve 

kaymakamların yer aldığı ortalama 5–10 üyeden oluşan ordu meclisleri mevcuttu. Bu meclislerin 

görevlerinden biri de askerî hastaneleri denetlemekti.
5
 İlk askerî hastane açma çabaları,  III. Selim 

döneminde başlamıştır.
6
 XIX. yüzyılın başında, I. Ordu askerlerine İstanbul’da hizmet veren birçok 

hastane mevcuttu. Kaynaklarda farklılıklar olmasına rağmen bu hastanelerin kuruluş tarihlerini ve 

isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1799-Levend Çiftliği Hastanesi, 1809-Taksim Topçu Askerî 

Hastanesi, 1828-Cepehâne Hastanesi, 1832-III. Alay Hastanesi, 1834-Hassa Askerî Hastanesi, 

1835-Tophâne Hastanesi, 1835-Humbarahâne Hastanesi, 1836-Maltepe Hastanesi, 1837-Tersâne 

Hastanesi, 1840-Ahırkapı Kışlası Hastanesi, 1840Davut Paşa Askerî Hastanesi, 1840-Râmi Askerî 

Hastanesi, 1841-Toptaşı Askerî Hastanesi, 1841-Bâb-ı Seraskerî Hastanesi. Askerî hastaneler 

içerisinde Haydarpaşa, Gümüşsüyü ve Gülhane Askerî Hastanelerinin yanında Anadolu Kavağı 

Hastanesi, Tarabya Hastanesi, Bab-ı Seraskeri Hastanesi, Yıldız Hastanesi, Hadımköy Hastanesi, 

Zeytinburnu Hastanesi, Selviburnu Hastanesi ve Emirgan Hastanesi de İstanbul’da 1826 yılı 

sonrasında inşa edilen askerî yapılar arasında değerlendirilebilir.
7
 Bunların dışında, II. Ordu için 
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Günümüze Yansımaları, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Kültür Yayınları, Samsun, 

2009, s. 43. 
2 Özcan,  agm, s. 259. 
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Edirne Merkez, Kırkkilise, Dimetoka, Dedeağaç, Gümülcine, Kırcaali, Şumnu, Rusçuk, İslimye, 

Tırnova, Vidin ve Plevne; III. Ordu için Manastır Merkez, Selânik, İşkodra, Üsküp, İzmir, Bosna-

Hersek, Kozana, Kosova, Mitroviçe, Mostar, Niş, Preveze, Serez, Seniçe, Yanya, Yenipazar, Debre 

ve Taşlıca; IV. Ordu için Erzincan, Erzurum, Elaziz, Kars, Sivas, Diyarbekir, Van ve Trabzon; V. 

Ordu için Şam Merkez, Beyrut, Halep, Hama, Humus, Sayda; VI. Ordu için Bağdat Merkez, Hulle, 

Süleymaniye, Kerkük ve Musul; VII. Ordu için San’a Merkez, Hudeyde, Asir Ebha, Tâif, Mekke, 

Trablusgarp, Bingazi, Girit Kandiye, Hanya, İskenderiye ve Cidde Hastaneleri hizmet vermiştir.
8
 

Salgın hastalıklar, askerî hastanelerin kurulmasında etkili olmuştur. Bu durumu 1828-1829 

Osmanlı-Rus Savaşı’nda görmek mümkündür. Salgın hastalıklara yakalanan Rus askerlerin 

tedavileri savaş yüzünden etkili bir şekilde gerçekleştirilememiş, hastalık giderek yayılmış ve bu 

yüzden 500 kişilik kapasitesi bulunan Yergöğü, Kalaraş ve Bükreş hastanelerine binlerce hasta 

asker akın etmiştir
9
. 1828 yılının Eylül ve Ekim aylarında salgınlar daha da şiddetlenmiştir. Ekim 

ayında sahra hastanelerindekiler hariç, diğer hastanelere başvuran hasta sayısı 20.000’i geçmiştir. 

1828 yılında sahra hastanelerinde yatan Rus askerlerin % 5’i, 1829’da % 14.6’sı; 1828 yılında şehir 

hastanelerindeki hastaların % 19.2’si, 1829’da % 37’si hayatını kaybetmiştir. 1829’da gerek şehir 

gerekse sahra hastanelerine Mart-Temmuz ayları arasında toplam 81.214 hasta giriş yapmıştır ve 

bu hastaların 28.746’sı hayatını kaybetmiştir.
10

  

Abdülaziz döneminde askerî sağlık konusunda birçok yenilikler yapılmış, askerin sağlığı 

ön planda tutulmuştu. Yetersiz görülen yerlerde askerî hastane kurulmuş, gerekli personeller temin 

edilmiş ve hastane için araç-gereç temini sağlanmaya çalışılmıştır.  Bu dönemde faaliyete geçirilen 

askerî hastanelerin en önemlileri; Kasım 1861’de Bâb-ı Zabtiyye Hastanesi, Kasım 1869’da Bosna 

Askerî Hastanesi, VII. ordunun kurulmasını müteakip Ocak 1874’te 150 yataklık San’a Askerî 

Hastanesi, Şubat 1876’da da Mostar Askerî Hastanesidir. Sultan Abdülaziz devrinde İstanbul’da da 

daha önce belirttiğimiz Haydarpaşa başta olmak üzere Maltepe, Gümüşsuyu; Liman-ı Kebîr, 

Zeytinburnu, Kuleli ve Seraskerlik Askerî Hastaneleri faal olarak görevlerini sürdürmüştür. Bu 

hastanelerden Haydarpaşa, Hassa Ordusu’na bağlı iken; Gümüşsuyu, Liman-ı Kebîr ve 

Zeytinburnu Hastaneleri Tophâne idâresi altında faaliyet göstermiştir.
11

 Ayrıca asker hastaneleri 

sadece askerlere değil, devletin çıkardığı yasalar doğrultusunda sivillere de hizmet vererek 

yoksullardan para alınmamıştır.
12

  

1865 ve 1870 tarihli Askerî Salnâmeler’de hastanelerin tümüne yer verilmemektedir. Bu iki 

salnâmede sadece Tophâne-i Âmire ve Hassa Ordusu hastanelerine değinilmektedir. Tophâne’ye 

bağlı olanlar Gümüşsuyu Hastanesi, Liman-ı Kebir Hastanesi ve Zeytinburnu Hastanesi idi. Bu 

hastanelerde 1870’te bulunan sıhhî memur sayısı ise şöyleydi: Gümüşsuyu Hastanesi’nde 6 doktor, 

2 eczacı, 2 cerrah ve 1 aşıcı; Liman-ı Kebir Hastanesi’nde 1 doktor; Zeytinburnu Hastanesi’nde 2 

doktor, 2 Eczacı ve 1 cerrah. 1870’te Hassa Ordusu’na bağlı Haydarpaşa Hastanesi’nde 9 tabip, 8 

cerrah ve 11 eczacı olmak üzere toplam 28 sıhhî memur görevliydi. Kuleli Hastanesi’nde toplam 

14, Seraskerlik Hastanesi’nde 14, Maltepe Hastanesi’nde ise 22 sıhhî memur görev yapmakta idi.
13

 

Hastanelerde gerekli olan tıbbi eşya ve edevatların yeteri kadar bulunduğu bilinmektedir bu konuda 

arşiv belgelerinden yararlanılmış ve bilgiler edinilmiştir. Mart 1892 tarihli arşiv belgesinde gerek 

sivil ve gerekse askerî hastanelerde her türlü ecza ve gerekli malzemelerin eksiksiz olduğu ve hatta 

hastane için gerekli olabilecek malzemeleri hediye etmek isteyen zenginlere yeterli miktarda 

malzemelerin olduğu söylenmiştir. Bu belgede şu bilgiler mevcuttur: Erdek kazasında fabrikası 

bulunan Erdel Fabrikatörü Aleksi, sivil ve askerî hastanelere yılda 21 sandık konağı vermek 
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istediği, ancak hastanelerde yeterli ecza ve malzemelerin olduğu belirtilmiş ve Aleksi’nin isteği 

kabul edilmemiştir.
14

  

Abdülaziz döneminde, İstanbul ve vilayetlerin hastane-personel eksikliğinin giderilmesi ve 

tamirlerinin yapılması çalışılmaları yanında hastanelerin araç-gereçlerinin noksansız olması ve 

yenilenmesine de önem verilmiştir. Şubat 1876’da hasta askerlerin taşınabilmesi için hastanelere 

yeni model sedyeler satın alınmıştır. Ayrıca yeterli olmayan hekimlerde tedarik edilmeye 

çalışılmıştır. Bu dönemde doktorluk mesleğini yürütecekler için Mekteb-i Tıbbiye’den ya da 

yabancı tıp okullarından mezun olmaları şartı vardı. 1870’ten itibaren Tıbbiyeden mezun olan 

öğrenciler, iki seneliğine staj için Haydarpaşa Hastanesi’ne gitmeye başladılar. Burada İç 

Hastalıkları, Dış Hastalıkları, Frengiye ve Cildiye Klinikleri’nde uygulamalı eğitim alırlardı. Bu 

eğitimlerinin sonunda tekrar imtihan ve kur’a ile Vilayet Askerî Hastaneleri’ne gönderilirlerdi. 

Uygulamalı eğitime verilen önem nedeniyle, Şubat 1874’te de Gülhâne’de yeni bir Ameliyât 

Hastanesi açılmıştır. Sultan 1870’ten itibaren Tıbbiye-i Şahâne’de başlandığı gibi askerî 

hastanelerde de uygulamaların Türkçe yapılması zorunluluğunu getirmiştir.
15

  

1. Haydarpaşa Askerî Hastanesi 

 Şehsuvaroğlu, Haydarpaşa Hastanesi’nin 1895 yılında İstanbul’da kurulmuş askerî 

hastaneler arasında olduğunu belirtmiştir.
16

 III. Selim dönemi vezirlerinden Haydar Paşa’nın arazisi 

üstünde yapılması nedeniyle hastaneye bu ismi vermişlerdir. Deniz cephesi 3, diğer cepheler 2 

katlıdır. 4 kapısından hala caddeye bakan kapı eskiden padişahların veya hatırlı misafirlerin 

kabulünde açıldığından Taht Kapısı veya Yaldızlı Kapı diye meşhurdur.
17

 Kırım Savaşı sırasında, 

Osmanlıların yanı sıra Ruslara karşı savaşan İngilizlerin Kırım’da kurdukları gezici sahra 

hastaneleri özellikle savaşın ikinci yılında, Balaclava karşılaşmasından sonra yetersiz olmaya 

başlamış, bu nedenle yaralılar iki yüzer kişilik gruplar halinde gemilerle Üsküdar’a, bir bölümü 

hastaneye dönüştürülmüş Selimiye Süvari Kışlası’na aktarılmaya başlanmışlardı. Bu hastanenin 

düzenlenmesi için görevlendirilen ünlü hemşire Florence Nightingale’in, beraberinde bir grup 

hastabakıcıyla, 4 Kasım 1854’de Üsküdar’a geldiği bilinmektedir. Ancak, çeşitli nedenlerle bunun 

doğru olmadığı, savaş sırasında kullanılan binanın bugünkü Haydarpaşa Askerî Hastanesi olması 

gerektiği fikrinde olan bilgiler de bulunmaktadır.
18

  

Abdülaziz döneminde Haydarpaşa Hastanesi’nde eczacılık uygulama okulu da yer 

almaktaydı. Okulda eczacılık dalında yetişen gençlerin sayısında bir azalma görüldüğünden, 

1876’da pratik eczacı da yetirilmeye başlandı. Bu devirde İstanbul’un çeşitli ecza depolarında yer 

alan ilaçlar kullanım şekillerine göre sınıflandırılmıştır. Buna göre dışardan kullanılan her çeşit ilaç 

küçük şişe ve çömleklere konulur; üzerlerine sarı etiket yapıştırılırdı. İçten kullanılan ecza dahi 

şeffaf şişe veya çömlek içine konulur; etiketleri beyaz renkli olurdu.
19

 Sultan II. Abdülhamid 

döneminde hastaneye modern bir ameliyathane eklenmiş, 1869 yılında Haydarpaşa Askerî 

Hastanesi’nde bir Ameliyat ve Tatbikat Mektebi açılmıştır.
20

1870’te hasta kapasitesi ve personeli en 

fazla olan Haydarpaşa Hastanesi’nde 9 tabip, 8 cerrah, 11 eczacı olmak üzere toplam 28 görevli 

bulunaktadır.
21

 Şimdi 500-1000 yatalı olan hastane 1868- 1898 yılları arasında askerî hekimlere bir 

tatbikat okulu olmuştur ve sonra bu görevi Gülhane üzerine almıştır. Yine o yıllarda 1876- 1896 

yıllarında bu hastanede açılan pratik cerrahlık ve ezacılık okullarında genç ve kabiliyetli askerler 

eczacı ve cerrah olarak yetiştirilmişlerdir ki eczacılık tarihinde bu gibi eczacılar Haydari lakabıyla 

                                                           
14 BOA, Dahiliye, Mektubi Kalemi, (BOA, DH.MKT.), 2056/121, 1892 (1310.Ş.11). 
15 BOA, Yıldız- Başkatip Dairesi Maruzatı, (BOA, Y.PRK.BŞK), 76/103, 1905 (1324.Z.19); Ünal, agt, s. 147-150. 
16  Bedi N. Şehsuvaroğlu,., İstanbul’da 500 Yıllık Sağlık Hayatımız, İstanbul Fetih Derneği Neşriyatı, S. 21, İstanbul, 

1953, s.65. 
17 Kâhya-Erdemir, age,  s. 235.  
18 Yıldırım Yavuz, ,. “Batılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kuruluşları”, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Dergisi, 8(2), İstanbul, 1988, s. 127. 
19 Ünal, agt, 152-153. 
20 İlhan Tekeli- Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, VII. 

Dizi, Sa. 154, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993, s. 69. 
21 Ünal, agt, s. 147. 
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tanınırlar. 1935- 1939 yılları arasında restorasyon nedeniyle dört yıl için Selimiye Kışlası’na 

taşınmıştır, ancak yeniden asıl binasına geçmiş ve halen hizmete devam etmektedir.
22

  

 Ocak 1903 tarihli Osmanlı arşiv belgesinde Haydarpaşa Askerî Hastanesi hakkında bilgi 

mevcuttur. Bu belgede askerî teftiş komisyonlarınca hastanenin o dönemki durumunu belirtmiştir. 

Belgede hastanede yatılı hastaların durumu konusunda şu bilgiler verilmiştir: Hasaların elbise, 

çamaşır ve yatak takımlarının bazıları temiz değil ve büyük kısmı eskimiştir.  Birçok hastaların 

giysi ve pabuçları bulunmadığından yalın ayak koridorlarda gezmektedirler. Hamam peştamalları 

ile havlularının bazıları da kirlidir. Hastanenin üst katında 1, 7,8, 10, 11,13 numaralı ve alt katta 9, 

10, 11, 13, 14 ve 16 numaralı koğuşlarda hastaların bir kısmı yerde ve gayet sık olarak 

yatırılmışlardır.
23

 İşte bu bilgiye bakarak hastanenin 1903 yıllında temizliğe ve hastaların sıhhatine 

pek de önem verilmediği görülmüştür. 

Haydarpaşa Askerî Hastanesinin 1902 yılı genel durumu hakkında arşiv belgelerinde bilgi 

bulmak mümkündür. Bu belgelerden birinde tabir-i caizse hastanenin neredeyse yıkılmak üzere 

olduğu ve hastalar için uygun olmayan bir ortamın oluştuğu öğrenilmektedir. Belgeye göre teftiş 

komisyonu şu bilgileri kayda geçmiştir: Hastanede mevcut helâların hemen hemen hepsi açık 

denilecek derecede cam ve çerçevesizdir. Altı kat koğuşlarının tavanı altlarından desteklerle 

tutturulmuşlardır. Hastaneye mahsus birinci koğuşun döşemeleriyle ikincisinin cam ve çerçeveleri 

tamir edilmesi gerekiyordu. Yaralılara mahsus koğuşların birincisinde bir cam kırık ve tavanı 

akıyor ve diğerinde iki cam kırık ve tavanı iki yerinden akıyordu. Birinci iç hastalıkları koğuşunda 

bir cam kırıktır. Diğerinde pencere yanının sıvası düşmüştür. 8 numaralı koğuşta iki cam kırık bir 

çerçeve yoktur.  9 numaralı koğuşun tavanı akıyor. 10 ve 12 numaralı koğuşlarda birer cam kırıktı. 

11 numaralı koğuşun koridor cihetindeki pencere çerçevelerin tamir edilmesi gerekiyordu. 13. 

koğuşta iki cam kırık ve bir çerçeve tamir edilmeliydi. 2 numaralı koğuşun döşemeleri tamir 

edilmeliydi. 4 numaralı koğuşta iki ve hademe odasında bir cam kırıktır. 15. numaralı koğuşun bir 

çerçevesi tamir edilmesi gerekiyordu. 16. koğuşta bir cam kırık üç çerçeve da tamir edilmeliydi. 

Koğuş akmaktadır. Çamaşırhane akıyor. Ve çatının bir kısmı çürüktü. Sakatların koğuşunda bir 

cam kırıktır. İki sobası da yanmıyordu. Diğer sakatların bulunduğu koğuşta bir cam kırıktır ve on 

altı cam kırık üç çerçeve tamir yapılması gerekiyordu.  Kazanların bazıları kullanılacak durumda 

değildi. Zemin katı koridorlarının on üç çerçeve ve doksan sekiz camı kırıktır. Alt kat 

koridorlarında beş çerçeve ve kırk cam kırıktır. Ve eczanenin önü akıyor. Üst kat koridorlarında on 

dokuz pencere ve yetmiş iki cam kırıktır ve tavanda birçok yer akıyor. Hastane helâlarının tavanı 

akıyor ve üst kattakilerin sıvaları yoktur. Orta kat merdiven başlarında yirmi cam altı çerçeve 

yoktur. Alt kat merdiven başlarında iki cam kırık ve merdiven basamakları tamir yapılmalıdır.
24

   

2. Gülhane Askerî Hastanesi  

 Hastane, 150 yataktan oluşmuş ve Dr. Rieder tarafından kurulmuştur. Rieder, bu hastaneyi 

açmakla üç gaye üzerinden çalışmaya başlamıştı. İlki hasta tedavisi, ikincisi Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şahaneden çıkan askerî tabilerin bir sene müddetle tıbbın ameli ve seriri şubelerinde staj görmeleri 

ve modern bir hastanenin idaresini öğrenmeleri ve son olarak ise orduya askerî hastabakıcı 

yetiştirmektir.  Gülhane’de, çalışma saatleri sabah sekizde başlamış ve gündüz bir saat dinlenme 

verilmek üzere akşam yediye kadar devam etmiştir.
25

 Gülhane Askerî Hastanesi, 1848 yılında 

çalışmaya başlamıştır. Hastane, 1860 yılında Mekteb-i İdadi’ye tahsis kılınmış ve 1875 yılından 

sonra da Gülhane Askerî Rüşdiye’si olmuştur. Gülhane Hastanesi’nin kuruluşu, 1845 yılında 

Asakir-i Hassa-i Şahane askerlerine hastane yapılması ihtiyacı üzerine gündeme gelmiştir. Sultan 

II. Mahmud’un 1826 yılında yazdığı Hatt-ı Hümayun’da “Rumeli ve Anadolu tarafında yapılmakta 

                                                           
22 Kâhya- Erdemir, age, s.  236. 
23 BOA, Yıldız- Başkâtip Dairesi Maruzatı, (BOA, YPRK. ASK, 190/12), 29 Ocak 1903(1320.L.29). 
24 agb. 190/12, 29 Ocak 1903 (1320.L.29).  
25 Osman Şevki Uludağ, Osmanlılar Devrinde Türk Hekimliği, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2010, s. 92, 83. 
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ve yapılacak olan kışlaların civarlarına birer hastane inşası…” için emir vermiştir. Böylelikle 

kışlaların yanında hastane yaptırılması geleneği başlanmıştır.
26

  

Asakir-i Hassa-i Şahane askerlerine hastane yapılması için Bamyacılar Ocağının yanı 

seçilmiştir. Hastanenin yapımı 100 yataklı olur ise 1000 kese akçe, 150 yataklı olur ise de 1500 

kese akçeye mal olacağı bildirilmiştir. Böylelikle hastanenin inşası için padişahtan irade alınarak 

yapımına başlanmıştır. Hastane yapımının 1847 yılında tamamlandığını hastaneye bir 

karakolhane
27

 yapılması için izin istenmesinden anlaşılmaktadır.
28

 30 Aralık 1898 yılında Sultan II. 

Abdülhamid tarafından Gülhane Hastanesi ve Tatbikat Mektebi, Almanya’dan getirilen Dr. Rieder 

ve diğer bir hekim tarafından Topkapı surları arkasında Sarayburnu’nda kurulmuştur. Askerî Tıp 

Okulu’ndan mezun olan hekimler, Gülhane’ye gelip, bir yıl staj yaptıktan sonra, gerek klinikte 

gerekse laboratuarda çalışarak çağdaş tıbbın yeniliklerini öğrenmişlerdir.
29

  

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nde tıp eğitimi veren iki okul 

bulunmaktaydı. Bunlardan biri askerî tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, diğeri ise sivil tıp 

okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’dir. Sultan II. Abdülhamid, tıpta yapılan yeni keşif ve buluşlarla 

hızla değişen tıp eğitimine ayak uydurmak için tıp eğitiminin yeniden düzenlemesini istemiştir. 

1897 yılından itibaren Askerî Tıbbiye’deki eğitimde yenilenmeler ve düzenlenmeler olması 

konusunda hazırlıklar yapılmaya başlanmıştır. Hekimlerin daha iyi yetiştirilmesi maksadıyla 

Almanya’dan uzmanların getirilmesi uygun görülmüştür. Böylelikle Almanya’dan iki uzman hekim 

getirilmiştir. Dr. Robert Rieder ve Dr. George Deycke ile 1898 yılında 3 senelik bir antlaşma 

yapılmıştır. Hekimler 1898 yılında İstanbul’a gelerek tıp alanındaki düzenlemeler konusunda rapor 

hazırlamışlardır. Dr. Rieder Osmanlı Devleti bünyesindeki tıp eğitiminin düzeltilmesinin o 

dönemin şartlarında zor olduğunu düşünerek uygulama derslerinin azlığına dikkat çekmiş ve 

Askerî Tıbbiye için eğitim hastanesi açılmasını teklif etmiştir. Teklif kabul edilmiş ve uygun 

bulunan yerler Dr. Rieder’e gösterilmiştir. Dr. Rieder Topkapı Sarayı’nın Gülhane Meydanı’nda 

yer alan eski bir rüştiye binasını uygun bularak binayı hastaneye dönüştürmek maksadıyla inşaata 

başlanmıştır. Dr. Rieder, bu binada gerekli değişiklikleri ve onarımı yaptıktan dört ay sonra 

hastanenin açılışı yapılmıştır. Sultan Abdülhamid’in doğum günü olan 30 Aralık 1898 tarihinde 

yapılan bir törenle Gülhane Tatbikat Mektebi ve Seririyat Hastanesi hizmete açılmıştır. Burada 

amaç, Askeri Tıbbiye’den mezun olan asker hekimlerin kıtadaki görev yerlerine gitmeden önce 

askeri hekimlik eğitimi almalarını ve daha iyi hizmet verebilmelerini sağlamaktır.
30

 

3. Demirtaş Askerî Hastanesi 

1889 yılında Edirne demiryolu yakınlarında ve hat bitişiğinde bir ana bina ve iki kanatlı 

binadan oluşan hastane yapılmıştır. Bu hastane Karaağaç Asker Hastanesi denilen, Demirtaş Asker 

Hastanesi’dir. Hastane Abdülhamid tarafından yaptırılmıştır.1826 yılından itibaren kurulmaya 

başlanan ordu hastaneleri, merkez ve mevki olmak üzere gruplandırılırdı. Karaağaç Askerî 

Hastanesi mevki hastaneleri gurubuna girer.
31

 Balkanlardaki birçok askerî birliğin karargâhı olarak 

kullanılan müşirlik binası yani tümen karargâhı 1897’de halkın da yardımıyla, şehir merkezinde 

yapılmıştır. 1899-1913 yıllarında karargâh olarak kullanılan bina 1913 yılında kısa bir dönem Mısır 

Hilal-i Ahmer’ine hizmet vermiştir. 1913 yılından günümüze değin birçok farklı işlevde kullanılan 

binanın; komutanlık karargâhı, askerlik şubesi gibi askeri kullanımları dışında, vali konağı gibi 

kamu alanıyla ilgili kullanımlarına da rastlanmıştır. Dönemin karargâh binası olarak kullanılan 

diğer bir yapısı ise Baba Demirtaş Mahallesi Sanayi Caddesinde, Sanayi Kışlası olarak da bilinen, 

                                                           
26 Ayten, Altıntaş, “Gülhane Ekolü: Askeri Hastane ve Tatbikat Hastanesi Dönemi”, Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Anısına 

Düzenlenen Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu, (2 Haziran 2007), ed. Nuran Yıldırım, Bülent Özaltay, Murat 

Çekin, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s. 122. 
27 Sultan III. Selim tarafından 1805 yılında hastanelere karakolhane yapılması istenmiştir.  Karakolhanelerin 

yapılmasında zabıtan vasıtasıyla hasta yanına izinsiz hiç kimsenin girmemesi, salgın hastalıklar için, hasta ve hekimin 

iyiliği başlıca nedenleri arasında sayılabilir.  
28 Altıntaş, agm, 123-124. 
29 Kâhya- Erdemir, age,  s.  238. 
30 Altıntaş, agm, s. 132. 
31 Ünkazan, agt, s. 24, 77. 
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günümüzde de Trakya Üniversitesi Sağlık meslek Yüksek Okulu’dur. Buradaki binaların geçmişi, 

hastalar için yapılan odalara dayanır. Edirne Sarayına tedavi ve dinlenme amacıyla gönderilen 

hastalar için yapılan odalar, 1877-78 yılları arasında askerî hastaneye dönüştürülmüştür. Kayıtlarda 

geçen Askerî Hastane’den günümüze sadece girişteki kemerli açıklık ve kitabesi dışında hiçbir şey 

kalmamıştır.
32

  

1889 yılında Mahmudiye kışlasının yanında yapılan, Merkez Asker Hastanesi ile aynı 

tarihlerde Edirne demiryolu yakınlarında ve hat bitişiğinde bir ana bina ve kanatlı iki binadan 

oluştuğu belirtilen Demirtaş Asker Hastanesi bazı kayıtlarda Timurtaş Asker Hastanesi olarak da 

belirtilmektedir.
33

 Askerî hastane olarak yapılan bina, 1891 küçük zabit mektebi olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Bina 1981 yılında Maliye Bakanlığı tarafından askerî amaçlı 

kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığına devredilmiştir.
34

  

4. Gümüşsuyu Askerî Hastanesi 

 Hastane, Sultan Abdülmecid tarafından 1846 yılında yaptırılmıştır. Hastanenin inşası 

günün mimari anlayışıyla inşa edilmiştir. Tavanların yüksekliği, geniş koridorlar ve pencereler 

nedeniyle binanın her taraftan hava ve güneş alması sağlanmıştır. Hastanenin inşa edilmesi 

sırasında Gümüşsuyu denilen semt tamamıyla mezarlık halinde olup birtakım yersiz yurtsuzların 

toplandığı bir yerdi. Hastanenin burada kurulmasındaki amaç, Topçu Askerlerinin sağlık işlerini 

rahatça yürütmektir. 1846 yılında hastanenin açılışı bizzat padişah tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Uzun yıllar modern orduya hizmet eden bu hastane Balkan Savaşı sırasında Hindistan’dan gelen 

sağlık heyetinin çalıştığı yerdi. Bu bakımdan göçmen hastanesi olarak da hizmet vermiştir. Sonra d 

Çanakkale Savaşı’nda çok büyük hizmetler vermiştir. Hastane daha sonra da hizmetlerine devam 

etmiştir. 
35

  

10 Şubat 1880 yılına ait arşiv belgesinde Gümüşsuyu Hastanesine ait bilgi bulunmaktadır. 

Belgeye göre Doktor Mösyö Marjuri,  Gümüşsuyu, Yıldız ve Beylerbeyi Hastanelerinin sıhhi 

durumu hakkında bilgi edinmek için görevlendirilmiştir. Bu teftiş sırasında Gümüşsuyu 

Hastanesinin sıhhi durumunun iyi olduğu ve koleradan hayatını kaybedenlerin olduğunu bu 

sebepten dolayı hastalığın diğer hastalara bulaşmasını engellemek amacıyla cenazelerin 

kireçlendiği belirtilmiştir.
36

 Hastanelerde hasta tedavisine oldukça önem verilmiş ve gerekli 

tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Cerrah ve tabiblerin görevlerini yerine getirmediklerinde 

soruşturma açılmıştır. 1889 yılında bu duruma örnek teşkil edecek bir vaka meydana gelmiştir. 1 

Temmuz 1889’da Gümüşsuyu Hastanesi’nde hastaları yanlış tedavi uygulanmış ve bu durum 

üzerine Cerrah Melik Efendi hakkında soruşturma başlatılarak hastaneyi teftiş için heyet 

görevlendirilmesi istenmiştir.
37

 Osmanlı Devleti’nde, Ocak 1894 yılında kolera, nezle, ishal gibi 

hastalıklar yayılmış ve askerler arasında da bu hastalıklar görülmüştür. Bunun üzerine asker 

hastalar Yıldız ve Gümüşsuyu Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.
38

  Ekim 1894 

yılına ait Dr. Marjuri’nin raporunda ise bu hastanelere yatırılan askerlerin durumunun iyi olduğu ve 

tedavilerinin sürdüğü belirtilmiştir.
39

 

5. Kuleli (Çengelköy) Hastanesi 

1844 yılında kurulmuştur. Bugün okul olan bu askerî kışla, zaman zaman çeşitli hizmetler 

için kullanılmıştır. Bir ara karantina emrine verilen bina, Kırım Savaşı sırasında da müttefik İngiliz 

kuvvetlerine hastane olarak ayrılmıştır. Aynı şekilde binanın arkasındaki sonradan Tıbbiye İdadisi 

                                                           
32 agt,  s. 25. 
33 agt,  s. 77-78. 
34 agt,  s. 83. 
35 Kâhya-Erdemir, age, s. 236. 
36BOA,Yıldız- Mütenevvi Maruzat, (BOA, Y.MTV.), 114/13,10 Şubat 1880 (29 Kanunisani 1295). 
37 BOA, Yıldız-  Askerî Maruzat, (BOA, Y.PRK.ASK.), 8/56, 1 Temmuz 1889 (1306.Za.03). 
38 BOA, Yıldız-  Askerî Maruzat, (BOA, Y.PRK.ASK.), 96/,11, 4 Ocak 1894 (1311.Ca.26). 
39 BOA, Yıldız-  Askerî Maruzat, (BOA, Y.PRK.ASK.), 100/3, 4 Ekim 1894 (1312.Ra.03). 
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olan bölümün 1844 yılında bir askerî hastane olarak kullanıldığı bilinmektedir. Sonradan burası 

okul reviri ve 1941’de de 1000 yataklı Çengelköy Hastanesi olmuştur.
40

  

Hastanede askerlerin sağlığına dikkat edilmiş ve bu doğrultuda askere gerekli miktarda ilaç 

verilerek gerektiğinde de temiz hava alması için farklı yöntemler uygulanmıştır. Hastanede bulunan 

askerlere hava değişikliği anlamında memleketlerine gönderildiği bilinmektedir.
41

 

6. Maltepe Asker Hastanesi 

 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıldığı Vak’a-ı Hayriye’den hemen sonra diğer alanlardaki 

yeniliklerle birlikte Nizam-ı Cedid’de yeni bir sürecin, II. Mahmud tarafından başlatıldığı dönemde 

yapılmıştır.
42

 Hastane, Balyan ailesine mensup ve Osmanlı hassa mimarlarından olan Krikor Amira 

Balyan’a 1827 yılında ahşap-taş karma sistemle yaptırılmıştır. Maltepe Hastanesi, İstanbul’un 

Rumeli yakasında yer almaktadır. Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin hekim ihtiyacını 

karşılamak üzere 1827 yılında kurulan Tıbhane-i Amire ile İstanbul’da ilk defa Batılı anlamda 

cerrah yetiştiren Cerrahhane-i Mamure gibi askerî tıp okullarının açılmasından kısa bir süre sonra, 

1831 yılında hizmete giren Maltepe Asker Hastanesi cerrahhanesinden uzman cerrahlar 

yetiştirilmeye başlanmıştır. 
43

 Ayrıca Maltepe Asker Hastanesi’nin tıpla ilgili kitap ya da dergileri 

yayınladığı matbaası da bulunmaktadır. II. Mahmud devrinde açılan Maltepe Asker Hastanesi 

matbaasında on beş günde bir basılan Tühfet-üt Tıb adlı dergisinin 1868 yılındaki bakısında adı 

geçen ve bugün yeri tespit edilemeyen Maltepe Hastanesi matbaasından uzun süre yararlanıldığı 

anlaşılmaktadır.
44

  

İstanbul suları dışında Bayrampaşa ilçesi, Orta mahalle, 11 pafta, 3720 sayılı parsel 

üzerinde bulunan ve Asakir-i Mansure Hastanesi adıyla da anılmış olan hastane, son dönemlerde 

askerî okul ve kışla olarak da kullanılmıştır. Bina dört cepheli olup orta yerinde büyük bir avlusu 

vardır. Ön cephesi tek, diğer cepheleri ikişer katlıdır. Odaları ve koğuşları geniş olup tavanları 

yüksektir. Kuruluşunda 600 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin daha sonraki yıllarda artan 

hasta sayısı nedeniyle 1000 yatağın üzerine çıktığı anlaşılmaktadır.
45

 600 yataklı hastanenin 1827 

yılında biraz aceleye getirilerek yapılması sonucu bittikten kısa süre sonra, 1830’la 1846 yılları 

arasında oldukça sık onarılması gereken yapıyla ilgili belgeler binanın başlangıçtaki durumu 

hakkında, kısıtlı da olsa bir fikir verebilmektedir. Helâları, kiremitleri, pencere süveleri yanında 

kanat/çerçeve kanadı, camlı çerçeveleri, neccarkâri kapı kanadı, döşeme, tavan, saçak gibi ahşap 

kısımları da tamir edilen ve 1837 yılında Varna’dan onarım için getirilen 800 adet çeşitli kereste, 

Maltepe Askerî Hastanesi’nde özellikle iç kısımlarda bol miktarda bu ahşap kullanıldığının 

göstergesidir.
46

  

XVIII. yüzyılda Batı tıbbının hâkim olmaya başlamasına rağmen, yenileri yapılmayarak 

eski Osmanlı kuruluşlarıyla bunlara ait binaların kullanılmasına büyük ölçüde devam edilmiş, 

sağlık hizmetlerinin niteliklerindeki değişim ise XIX. yüzyılda başlayabilmiştir. Ordunun ihtiyacını 

karşılamak üzere bu yeni gelişmelere uygun olarak neredeyse iki yüz yıllık bir aradan sonra, 

Batılılaşma dönemi Nizam-ı Cedi devrinde yapılan birçok asker hastanesi bulunmaktadır. Ancak 

Maltepe Hastanesi, dönemin birçok asker hastanesinden farklı olarak baştan beri doğrudan büyük 

bir hastane olarak yapılmıştır. Maltepe Asker Hastanesi, ne Valide-i Atik Bimarhanesi’nde faaliyet 

gösteren Toptaşı/Asakir-i Hassa-i Muhammediye gibi, ne eski bir darüşşifanın, ne de bir kışlanın 

                                                           
40 Kâhya- Erdemir, age, s. 235.  
41 BOA, Yıldız- Mütenevvi Maruzat, (BOA, Y.MTV.), 203/302, 3 Aralık 1907 (1325Ş.27). 
42 Gül Akdeniz - İbrahim Başağaoğlu,. “Maltepe Asker Hastanesi’nin Mimarî Yapısı ve Tarihi Gelişimi”, IV. Türk Tıp 
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içine yerleştirilmiştir. Bu ve benzeri örneklerden farklı olarak daha kuruluş aşamasındayken 

İstanbul’un en büyük hastanelerinden biri olarak tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
47

  

1835 tarihli bir arşiv belgesinde Maltepe Hastanesi’nde görevli personel, Asakir-i 

Mansure’den gelen hastaları sayısı ve keyfiyeti, hastaneye gelen ve taburcu olanlar, perhiz yapan 

ve yapmayan hastalarla bir y içinde vefat edenlerin sayısı verilmiştir. Bu belgeye göre görevli 

personeller şunlardır: Müdür, tabib-i evvel, cerrahbaşı, tabib-i sani, imam, kâtip, tabib-i salis, 

muavin, cerrah, ispençiyar, müvezzi, su bekçi, çamaşırcı, hademe-i müntahabe, hizmetçi. Ayrıca 

hastaneye Asakir-i Mansure’den gelen hastalar ise belgede şu şekilde zikredilmiştir: Kolağası (1 

kişi), yüzbaşılar (1), başçavuş (4), çavuşlar (8), bölük emini (2), onbaşılar (8), neferat (734). Bir ay 

içerisinde gelen hasta sayısı 362, sağlığına kavuşup alayına gidenlerin sayısı 652, vefat edenler 57, 

çorba ve ekmek yiyenlerin sayısı 2460, pilav ve söğüş yiyenlerin sayısı ise 9754 olarak 

verilmiştir.
48

  

Balkan Savaşı’nda olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı’nda da kısmen İntan Hastalıkları 

Hastanesi şeklinde hizmet veren hastane; İstanbul’un işgali döneminde bir süre daha açık kalmış ve 

1922 yılında lağvedilmiştir.
49

 Maltepe Asker Hastanesi, tarihin akışına karşı koyamayarak gerek 

insanların vermiş olduğu zararla ve gerekse de tabiat şartları neticesinde büyük bir yıkıma 

uğramıştır. 1983 yılında yapılan restorasyon çalışmalarıyla yapının iç ve dış kısmında yeni 

betonarme sistemler getirilerek büyük değişiklikler yapılmıştır.
50

  

7. Emirgan Hastanesi 

 1874 yılında İstanbul’da kurulmuş olan askerî hastanelerdendir.
51

 Sultan Abdülaziz’den 

sonra tahta çıkan II. Abdülhamid, kısa süre sonra 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı baş göstermiştir. 

Bu nedenle bir taraftan Plevne, Erzurum gibi kanlı savaş meydanlarında birçok geçici ve gezici 

askerî hastaneler kurulmuştur. Hatta buralara sağlık personeli, hekim ve cerrah bulmak için Avrupa 

gazetelerine ilan dahi verilmiştir. Diğer taraftan da savaş ve onu izleyen hızlı geri çekilişi 

İstanbul’a gelen askerlerle göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarına devletin başkentindeki sağlık 

kuruluşları dahi yeterli olamamıştır. Bu nedenle 1877- 1878 yılları arasında özellikle İstanbul’da 

yeni yeni askerî kuruluşlara gidilmiştir.
52

 

 1877-1878 yılları arası kurulan askeri hastaneler ise şunlardır: İplikhane Hastanesi, 1877-

1878 yılları arasında kurulmuş askerî hastanelerinden biridir. Eyüp’teki İplikhane Kışlası’nda 

açılmıştır. Beylerbeyi Hastanesi, 1877- 1878 yıllarında kurulmuştur. Beylerbeyi Sarayı’nın 

eklerinden olan Eski Yaverler ve Ağalar bölümlerinde açılmıştır. Bu bölümler Cumhuriyet 

döneminde Sıhhiye deposu olarak da kullanılmıştır. Serviburnu Hastanesi, 1877- 1878 yıllarında 

Beykoz civarında irili ufaklı binaların bulunduğu yerde kurulmuştur. Binalar sonraları karantina 

teşkilatına verilmiş ve Tahaffuzhane olarak kullanılmıştır. Bu binalar, Birinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra el değiştirmiştir. Maçka Hastanesi,  Maçka Kışlası 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı 

nedeniyle hastane olarak kullanılmışsa da kısa süre sonra savaşın bitmesiyle hastane olarak 

kullanımına devam edilmemiştir.
53

 

8. Yıldız Hastanesi 

10 Şubat 1880 yılına ait arşiv belgesinde Yıldız Hastanesinin Doktor Mösyö Marjuri 

tarafından sıhhi olarak teftiş edildiği ve hastanenin sıhhi durumunun iyi olduğunu rapor etmiştir. 

Yılancık hastalığıyla Yıldız hastanesinde bulunan dört kişinin iyileşmiş olduğunu ve yatak 

takımlarıyla eşyaları etüvden geçirilerek temizlendiğini raporuna eklemiştir. Mösyö Marjuri 

Beylerbeyi Hastanesini de teftiş için gideceğini ancak kötü hava koşulları nedeniyle gidemediğini 
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de belirtmiştir.
54

 Aralık 1893 yılında ikinci fırkaya mensup olan askerlerin nezle, kolera ve ishal 

gibi hastalıkların vuku bulduğu görülmüş ve bu hastaların Yıldız ve Gümüşsuyu hastanelerinde 

tedavi altına alındığı bilinmektedir.
55

 Hastanedeki tacic ve cerrahların görevlerini iyi yapmaları 

neticesinde ödüllendirildikleri hatta terfi ettikleri bilinmektedir. Örneğin, hastanede tabibi evvel 

olarak görev yapan Miralay Aziz Bey’e 1889 yılında terfi rütbesi verildiğine dair bilgi mevcuttur.
56

  

Sultan II. Abdülhamid döneminde 1896 yılında Yunanlıların Girit Adası ve Mora 

Yarımadası gibi birçok yere saldırılar düzenlemesi neticesinde savaş başlamıştı. Hastane, 1896 

Osmanlı- Yunan Savaşı nedeniyle Beşiktaş’ta ahşap barakalarda kurulmuş bir hastanedir. Bu 

hastanenin kurulmasında Operatör Dr. Müşir Cemil Paşa’nın büyük yardımı olmuştur. Yine bu 

hastane Nisan 1897 yılında dünya askerlik tarihinde ilk defa olarak hasta ve yaralıların muayenesi 

için röntgen ışınları kullanmıştır.
57

  

B. Anadolu Dışında Kurulan Osmanlı Askerî Hastaneleri 

1. Suriye’de Bulunan Osmanlı Askerî Sağlık Müesseseleri 

Suriye vilayeti, Osmanlı Devleti’nin büyük önemi haiz olmuştur. Vilayet sınırlarına zaman 

zaman değişiklikler meydana gelmiş, sancaklar eklenmiş veya çıkarılmıştır. XIX. asrın sonları ile 

XX. asrın başlarında, Suriye Vilayeti Şam, Beyrut, Hama, Humus ve bazı küçük sancaklardan 

ibaretti. Osmanlının son dönemlerinde her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da Suriye’ye 

önem verilmiş, buradaki sağlık tesisleri yeterli hale getirilip modern tıbbın nimetleri böle halkının 

hizmetine sunulmuştur. Yalnız bu faaliyetler sadece Suriye Vilayetine münhasır değildi. Aynı 

dönemde, Rumeli ve Anadolu’ya, Arap vilayetlerine, hatta merkezden en uzak vilayet olan 

Yemen’e kadar hizmet götürülmüştür
58

.  

XIX. asra kadar gelenekçi tıp eğitimi sürerken, XIX. asrın ortalarına doğru, yeni tip doktor 

ve yeni sağlık müesseselerine daha yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulmaya başlanınca, bu konuda 

sistematik bir çalışmanın başladığını görüyoruz. XIX. asrın sonlarında ise Şam ve Halep’te modern 

Osmanlı Salık müesseseleri kurulmuştur.
59

 Suriye vilayeti Osmanlı Devleti’nin her dönemine 

büyük öneme sahip olmuştur. Vilayet sınırları içerisinde birtakım değişiklikler oluşturulmuş, 

sancaklar eklenmiş ya da çıkarılmıştır. Modern hastanelerin kurulmasından önce Suriye vilayetine 

tıp hizmetleri klasik hastaneler tarafından yürütülmekteydi. Modern tarzda hastanelerin 

kurulmasıyla birlikte klasik tıp hastaneleri giderek zayıflamış, yetersiz kalmış ve etkilerini 

kaybetmeye başlamıştır.
60

  

a. Şam Merkez Askerî Hastanesi 

XIX. asrın başlarına Osmanlı Devleti’ne modern tıbbın girişi ve hızla gelişmesi, sağlık 

müesseselerine de aksetmiş ve hastanelerde modernleşme süreci başlamıştır. Tespitlere göre 

Suriye’deki ilk modern hastane XIX. asrın ortasına doğru Şam’da tesis edilen Şam Merkez Askerî 

Hastanesi’dir.
61

 İncelenen belgeler ışığında Şam Merkez Askerî Hastanesi, 600 yataklı hastane 

1868-1878 yılları arasında küçük bir kadroyla hizmet vermiştir. Zamanla personel sayısını 

arttırmaya ve Müslüman hekimlerin tayinine gayret edilmiştir. 1908 yılında VIII. Kolordu emrine 

giren bu hastane, harap bir vaziyet olduğundan yıkılarak yerine, tam teşekküllü yeni bir hastane 
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yapılmıştır. Bu hastanede iyi teçhiz edilmiş bir laboratuvar, hamam, ameliyathane ve Dr. 

Bakteriyolog Hasan Talat Bey tarafından açılan uduz tedavi laboratuvarı bulunmaktadır.
62

  

Hastanenin inşasına 1843 yılında başlanmış, 1847 yılında da hizmete girmiştir.  Hastane 

Şam’ın Marziyye semtinde Haydarpaşa Hastanesi biçiminde yapılmıştır.  Hastane bölgenin en 

büyük resmi yapısı olmakla birlikte 1908 yılında yıkılarak yenisi yapılmıştır. Hastanenin kuduz 

tedavi laboratuvarları da bulunmaktadır.
63

 XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’ne modern 

tıbbın girişi ve hızla gelişmesi, sağlık müesseselerine de aksetmiş ve hastanelerde modernleşme 

süreci başlamıştır. Tespitlere göre, Suriye vilayetinde ilk modern hastane on dokuzuncu yüzyılın 

ortasında doğru Şam’da tesis edilen Şam Merkez Askerî Hastanesi’dir.
64

  

 Hastaların ilaç tedavilerine özen gösterilmesinin yanı sıra sosyal etkinliklerle moral olarak 

da hastalara tedavide bulunulmuştur. Bu durum hastanelerde farklı yapılanmaların oluşmasında 

etkili rol üstlenmektedir. Bu duruma, 1 Eylül 1915 yılında Şam Asker Hastanesinde yaşanan olay 

örnek olarak gösterilebilir; hastanede, uzun süre yatılı olan hastaların sıkılmamaları için hastane 

bahçesinde sinema şubesinin açılması istenmiş fakat bu istek kabul görmemiştir.
65

 İşte bu örnekle 

görülebilir ki hastane görevlileri hastaların tedavisinde önemli rol üstlenmiştir. 

b. Halep Askerî Hastanesi 

 Halep’te Osmanlı Devleti’nin son döneminde kurulmuş iki modern hastane bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, Halep Askerî Hastanesi
66

, diğeri ise Hamidiye Gureba Hastanesi’dir.
67

 

Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı esnasında artan ihtiyacı karşılamak için Halep’te bulunan 

büyük bir bina ile geçici olarak bir kilise ve cami hastane haline dönüştürülmüştür.
68

 Böylelikle 

savaşta yaralanan, sakat kalan ve ölenlerin sıhhî ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.   

Halep Askerî Hastanesi’nin ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmemekle birlikte 1867 

yılında hastanenin kadrosunda başhekim Kaymakam İskender Bey’le birlikte Dr. Binbaşı Reşit, 

Kolağası Dr. Salim, Cerrah İsmail, Cerrah Müslim ve Eczacı Mehmed Efendiler bulunmaktadır. Bu 

kadroya dikkat edilirse tamamının Müslüman olduğu görülür.
69

 1906 tarihli salnameye göre Halep 

Askerî Hastanesi; birinci tabip Aziz Paşa, ikinci tabip Muhsin Bey ve diğer 12 tabip, 4 eczacı, 5 

cerrah, 1 tımarcı, 1 kâtip, 1 müdür, 1 imam, 1 emini esvab, 1 hastalar ağası, 1 baş hademe ve 1 

vekilharç olmak üzere çok sayıda personele sahipti.
70

  

2. Yunanistan’daki Osmanlı Askerî Hastaneleri 

Yunanistan’da kurulmuş olan birçok askerî hastane bulunmaktadır. Bunların içerisinde 

Selanik Askerî Hastane ve Yanya Askerî Hastaneleri önemlidir. Yanya Askerî Hastanesi, şehrin 

doğusunda kurulmuş ve birbirine bitişik dört bloktan oluşmaktadır. Ayrıca hastanenin gureba kısmı 

da bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan sonra en çok önem verdiği askerî hastanedir. 

II. Abdülhamid döneminde yaptırılmıştır. 1893 tarihli Ceride-i Tıbbiye’de şunlar yazılmıştır: 

“Yanya vilayeti merkezinde gureba ve askerî hastaneler yapılmakta, bu hususta vilayet 

zenginlerinden para toplanılmakta… yapım işleri genişletilmektedir”. Osmanlı hükümeti yoksul 

hastaların, askerî hastanelere kabul edilip, tedavilerinin ücretsiz yapılması ve Manastır ile 

Selanik’te açılan röntgen laboratuvarlarından halkın da yararlanmasını, yoksul hastalardan ücret 

alınmamasına dair karar almıştır.
71
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 Balkan Savaşları’nda Hilâl-i Ahmer, muhasara altında olan şehirlerde ve İstanbul’da yurda 

dönen askerlerin tedavisi için hastaneler açtı. Yunan işgali altında olan İşkodra, Manastır ve 

Yanya’da 100 yataklı hastane açmak istediyse de işgal altında kalan Yanya ve Manastır’da bu 

mümkün olmadı. İşkodra’da 100, Selanik’de 200 yataklı hastane açıldı. Yardım gidemeyen 

askerlerin yurda nakli için “Mecruheyn Askeriye Nakliye Komisyonu” Şehr-i Emaneti tarafından 

kuruldu ve Hilâl-i Ahmer bu nakil için Şehr-i Emaneti’ye 7.500 Osmanlı Lirası verdi. Hilâl-i 

Ahmer Cemiyeti düşmanın izin vermediği yerlere giremiyordu. Buralardaki Türk askeri için diğer 

devletlerin yardım kuruluşlarına başvurulmak suretiyle esirlere yardım edilmek istedi. Ancak 

Avrupalı Devletlerin Kızılhaçları da Yunan engeline takıldı.
72

  

 Yanya Vilayeti’nin en önemli sağlık problemi çoğu yerlerde bataklık ve kirli sular 

bulunması nedeniyle sıtma hastalığının yaygın olmasıdır. Sıtma hastalığı Yanya’da artık bir maraz-

ı daimi hükmüne girmiş durumdadır. Güz mevsiminde nezle, kıs mevsiminde zatülcenp, verem gibi 

hastalıklar yaygın olarak görülmekte, altı yıldan bu yana da difteri hastalığı devam etmektedir.
73

  

 Selanik Askerî Hastanesi hakkında arşiv kaynaklarında birçok belge bulmak mümkündür. 

11 Aralık 1893 yılına ait arşiv belgesinde, Selanik askerî ve gureban hastanelerinde şüpheli bir 

hastalık görülmüş ve bu doğrultuda sıhhiye memurlarının tedbirler alınması gerekliliği 

bildirilmiştir. Bakteriyoloji ve doktorlar tarafından hastalık hakkında yeterli bilgi alınana kadar 

alınan tedbirlere devam edilmesi istenmiştir. Hastanede tedavi olan askerler ve yoksul kimseler 

arasında şüpheli olarak kolera vakasına rastlanmış ve bu kişiler arasında da ölümlerin 

gerçekleşmesi neticesinde sıhhiye teşkilatı tedbirler alınmaya devam edilmiştir.
74

  

1894 tarihli arşiv belgesinde ise Selanik Askerî Hastanesi’nde ihtiyaç olan malzemelerin 

tüccarlardan alındığı ancak bu malzemelerin ödenemediği için tüccarların şikâyetleri 

bulunmaktadır.  Bu bilgiler şu şu şekilde belgede yer almaktadır: Selanik Askerî Hastanesi’nin 

ihtiyacı gereğince tıbbi eşya ve ilaçlar ecza tüccarlarından olan Alalof ve Almoşnine adlı kişilerden 

alınarak karşılanmıştı.  Ancak bu kişiler adı geçen hastaneye sattıkları tıbbi ecza malzemelerinin 

ücretleri yapılan senetler karşılında verdikerini, verilen ilaçların dokuz bin kuruşa denk geldiği 

ancak bu ilaçların parasını alamadıklarını irade-i askeriye bildirmişlerdir. Cevap olarak ise yokluk 

nedeniyle bu ücretin şimdilik ödenemeyeceği söylenmiştir.
75

  

1902 tarihli arşiv belgesinde Selanik Askerî Hastanesi için ihtiyaç olan malzemelerden 

bahsedilmiştir. Belgeye göre; Selanik Askerî Hastanesi’nin ihtiyacı gereğince tıbbi eşya ve ilaçlar 

ecza tüccarlarından olan Alalof ve Almoşnine adlı kişilerden alınarak karşılanmıştır. Alalof ve 

Almoşnine, adı geçen hastaneye sattıkları tıbbi ecza malzemeleri ücretlendirmişler ve senet 

karşılığında verdiklerini söyleyerek, verilen ilaçların dokuz bin kuruşa denk geldiği ancak bu 

ilaçların parasını alamadıklarını irade-i askeriye bildirmişlerdir. Cevap olarak ise yokluk nedeniyle 

bu ücretin şimdilik ödenemeyeceği söylenmiştir.
76

 Bu duruma bakarak Selanik Askerî Hastanesi’ne 

alınan ecza ve malzemelerin ödenememesi hükümetin dönem için yaşadığı sıkıntıyı anlatması 

bakımından önemlidir. 22 Şubat 1904 tarihli arşiv belgesinde ise Selanik Askerî Hastanesinde 

görevli bulunan Binbaşı Avni ve Yüzbaşı Necib ve operatörlükten Yüzbaşı Fehim(?), Tahsin ve 

Ahmed Efendilerin iki bin kuruşluk harcırahlarının verilmesi gerekliliği Selanik Defterdarlığına 

bildirilmiştir.
77

  

22 Ağustos 1903 yılına ait arşiv belgesinde, Üçüncü Orduyu Hümayun mıntıkasında 

bulunan alay ve taburlarına seyyar hastane için Dersaadetçe Selanik’e hasta gömleği, siyah 

peştamal, el havlusu gibi eşya ve levazım gönderilmiştir. İkinci Orduyu Hümayun için de on iki 
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74 BOA, Dahiliye- Mektubi Kalemi, (BOA, DH.MKT.),  179/47, 11 Aralık 1893 (1311.Ca.02). 
75 BOA, Teftişat-ı Rumeli Evrakı- Arzuhaller (BOA,  TFR.I.ŞKT.), 55/5420, 4 Mayıs 1894 (1322.Ş.28). 
76 BOA, Teftişat-ı Rumeli Evrakı- Arzuhaller (BOA,  TFR.I.ŞKT.), 55/5420, 4 Mayıs 1902 (1320.M.25). 
77 BOA,Teftişat-ı Rumeli Evrakı- Selanik Evrakı, (BOA,  TFR.I.SL.), 31/3080, 22 Şubat 1904 (1321.Z.05). 
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adet zabıta ve yüz adet beyaz piyade neferat çadırıyla on iki adet çadır sütunu şimendiferle 

Edirne’ye gönderilmesi istenmiştir.
78

  

3. Bulgaristan’da Kurulan Osmanlı Askerî Hastaneler 

 Bugünkü Bulgaristan’ı oluşturan bölgelerde Türkler tarafından ilk askerî hastane 1814 

yılından önce serhat şehri olan Vidin kalesindeki hastanenin bazı bölümlerinin yıkık olduğundan 

yeni bir hastanenin yapımı için kumandan Hasan Paşa girişimlerde bulunmuştur. Ocak 1855 yılında 

Vidin kışlasındaki hastanenin rutubetli olması nedeniyle hastalara rahatsızlık vermiş, bu nedenle 

hastaların en havadar evlere yerleştirmeleri emrolunmuştur. Bu hastane 1877 savaşına kadar 

etkinliğini sürdürmüştür. Bu savaş sırasında başhekimin görevli olduğu hastane, kısa bir 

kuşatmadan sonra Rusların eline geçmiştir.
79

  

 Şumnu’daki askerî hastane ise 1840 yılında kurulmuştur. Bu hastanenin Fransız doktoru 

İstanbul’a döndüğünden sağlık hizmetleri genellikle cerrahlar tarafından görülürdü. Rus savaşının 

başladığı günlerde hastane düşman eline geçmiş, burada bulunan bütün hastalar kılıçtan 

geçirilmiştir.  Sofya’da da Türkler tarafından bir askerî hastane kurulmuştur. Kentin doğusunda 

bulunan İstanbul Kapısı civarında ve İstanbul Caddesi’ne paralel olarak yaptırılan bu sağlık 

kuruluşu, tek katlı beş binadan oluşuyordu. Bu binalar, örtülü olan koridorla bağlıydı. Ayrıca 

hastanenin civarında yönetim ve mutfak için ayrı ayrı binalar da vardı. 1877 Türk-Rus savaşı 

sırasında cephelerde yaralanan ve hastalanan erlerin büyük bir kısmı bu hastaneye gönderilmişti. 

Bu kuruluş yetmeyince okul, büyükçe evler ve camilerde de geçici hastaneler açılmıştı. Savaştan 

sonra 26 Kasım 1878 yılında Bulgarlar bu hastanenin binalarında kendi Harp Okulu’nu 

kurmuşlardır.
80

  

   Bütün Bulgaristan’da çeşitli dönemlerde Vidin, Şumnu, Sofya v Rusuk’tan başka yerlerde 

de askerî hastaneler bulunmaktadır. Hastanelerin bulunduğu kentler şunlardır: Adliye, Belgradçik, 

Burgas, Cisr-i Mustafa Paşa (Svilengrad), Dupniça (Macarova) Cumai Bâlâ (Blagoevgrad), Eski 

Zagra (Stara Zagora), Filibe (Plovdiv), Haskova, İvraça, Kazanlık, Kırcali, Köstendil, Nevrolog, 

Samokov, Silistre, Tırnova (Veliko Tırnova), Tırnovacık (Malko Tırnovo), Varna ve Yambolu. 

Bulgaristan’ın en güneyinde yer alan bölge ise 1912-1913 yılına kadar doğrudan doğruya Osmanlı 

Devleti’nin egemenliğinde bulunuyordu. Doğuda bulunan bölüm Edirne, batıdaki ise Selanik 

vilayetine bağlıydı. Bu bölge, Bulgaristan ve Yunanistan’la hem hudut olduğundan birçok stratejik 

kentlerde askerî hastaneler kurulmuştur. Özellikle Cisri Mustafa Paşa ve Kırcali’deki kuruluşlar 

oldukça gelişmiştir. Cisri Mustafa Paşa Askerî Hastanesi ise 1877-1878 savaşından sonra 

kurulmuştur. Hastane, elli yatak kapasitesiyle o zamana göre tam teşkilatlıydı. Balkan Savaşı 

sırasında yatak sayısı yüze çıkarılmıştır. 1908 yılında bu hastanede altı hekim, bir eczacı ve üç 

cerrah çalışmaktaydı. Kırcali Askerî Hastanesine ait ilk bilgiler, 1888 yılına ait Edirne 

salnamesinde bulunmaktadır. 1908 yılında hastanenin kadrosu dört hekim, üç eczacı ve bir 

cerrahtan oluşmaktadır.
81

  

Sonuç 

 Osmanlı Devleti, halkın sağlığını gözettiği gibi, devletin bekası için önemli bir teşkilat olan 

askerî yapının da sağlığı konusunda gerekli tedbirleri almış ve yeni uygulamaları oluşturmuştur. Bu 

tedbir ve uygulamalar içerisinde önemli yere sahip olan askerî hastaneler, savaş ve barış 

dönemlerinde gerekli müdahaleleri yapmıştır. Özellikle savaş zamanlarında askerlere yakın seyyar 

hastaneler kurulmuş, ağır hastalar burada tedavi edilerek gerektiğinde merkezlerde kurulmuş olan 

askerî hastanelere sevk edilmişlerdir. Askerler, savaş dönemlerinde yaralanmalar ve salgın 

hastalıkların bulaşması doğrultusunda hastanelerden faydalanırken barış dönemlerinde de belli 

zamanlarda sağlık taramasında geçerek, kontrol altında tutulmuşlardır. Bu da askerî teşkilatlanma 

için önemli bir tedbirdir. 

                                                           
78 BOA, Yıldız- Mütenevvi Maruzat, (BOA, Y. MTV.), 249/140, 22 Ağustos 1903 (1321.Ca.28). 
79 İsmail Eren, “Bulgaristan ve Romanya’daki Türk Sağlık Kuruluşları”, I. Türk Tıp Tarihi Kongresi, (17-19 Şubat 1988, 

İstanbul) Kongreye Sunulan Bildiriler, VII. Dizi Sa. 131, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1992, s. 75-76.   
80 İsmail Eren, agm, s. 74- 76.   
81 İsmail Eren, agm, s. 80. 
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1830’dan sonra Osmanlı Devleti karantina hizmetini, esas görevleri arasında görmüş ve bu 

konuda bir bürokrasi oluşturmuştur. XIX. yüzyılın başlarından itibaren hastaların hastanelere giriş 

ve çıkışları, doktorların nöbetleri ve hastane personelinin görevlerin belirginleştiren bir iç tüzük 

hazırlanmıştır. Bu tüzükle hastaların durumuna ilişkin uygulamalar ve tabip, cerrah ve 

hastabakıcıların vaziyetleri bildirilmiştir. Bu da hastanelerin çalışma düzenini belirterek hasta ve 

personellerin ne durumda olması gerektiğini bildirmektedir.  

Osmanlı Devleti, sağlık konusunda çağın ihtiyaçlarına uygun hareket ederek, gerekli 

tedbirleri almış, hastaneler kurarak askerlerin ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmıştır. 

Hastanelerde savaş ve barış dönemlerinde farklı yöntemler uygulanmasa da savaş dönemlerinde 

askere daha iyi sağlık hizmeti vermek amacıyla seyyar hastaneler kurularak hasta ve yaralılar 

tedavi altına alınmıştır.  

Hasta ve yaralı tedavisinde seyyar hastaneler ve bunların donanımları yadsınamaz bir 

gerçektir. Bu yüzden Osmanlı yetkilileri hastanelerin haberleşmeden aydınlatmaya ısınmadan 

barınmaya tüm konuda ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde karşılamak üzere yoğun bir 

çaba göstermiştir. Bu çabaların XIX. yüzyılın ikinci yarısına doğru arttığı dikkat çekmektedir. 
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