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TAKDİM 

Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın tahta geçtiği 31 Ağustos 1876 tarihinden 

kısa bir süre sonra başlayan ve Rumi takvime göre 1293 yılına karşılık geldiği için 

“93 Harbi” olarak bilinen Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) Osmanlı Devleti’nin 

yenilgisi, toprak kayıpları ve Anadolu’ya göç dalgalarıyla sonuçlanmış, 600 yıllık 

cihanşümul Osmanlı Devleti yıkıma doğru sürüklenmeye başlamıştır.  

Sultan II. Abdülhamid’in siyasi dehası sayesinde tahttan indirilene kadar 

geçen 33 yıllık sürede Osmanlı Devleti her türlü dış baskı, iç ayaklanma ve 

buhrana rağmen ayakta kalmayı başarmış, bir taraftan da yaralarını sarmaya 

gayret göstermiştir. Bilim ve teknolojide özellikle 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren 

hızlanan gelişmeler yakından takip edilmiş, çok kısa sürede Osmanlı Devleti 

sınırları içerisinde tatbik edilmiştir. 

Kırım Harbi’nden başlayarak 93 Harbi ve Yunan Harbi’nde askeri sağlık 

hizmetlerinde görülen aksaklıklar, deneyimsizlik ve personel sıkıntısı yeni 

düzenleme ve yapılanma ihtiyacını beraberinde getirmiş, Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi’nin bünyesinde tarihteki yolculuğuna devam eden Gülhane Seririyat 

Hastanesinin kurulmasına giden süreci hazırlamıştır. 

Kitap, Ülkemizin en kurumsal sağlık müesseselerinden olan Türk 

Kızılayı’nın ilk sınavını verdiği 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi öncesinde Osmanlı 

Ordusundaki sağlık yapılanması, savaş sırasında yaşanan sağlıkla ilgili gelişme, 

olay ve uygulamaları ele almaktadır. Zengin arşiv belgeleri ve birincil kaynaklarla 

yapılan bu çalışmanın Türk Askeri Sağlık Hizmetleri ile ilgili önemli bir kaynak eser 

olacağı kanaatindeyim. Yetersiz ve düzensiz bir sağlık teşkilatının ordunun 

muharip gücü çok iyi olsa da büyük kayıplar verilmesine neden olabileceği gerçeği 

verilerle gözler önüne serilmiş, yenilginin arkasındaki faktörler değerlendirilmiştir. 

Kitabın hazırlanmasında başta Dr.Öğr.Üyesi Eray Serdar Yurdakul olmak 

üzere tüm emeği geçenlere Türk Askeri Sağlık Hizmetleri Tarihine yaptıkları 

katkıdan dolayı teşekkür eder, eserin tarihçilere, bilim dünyasına fayda 

sağlamasını temenni ederim. 

  

                  Prof.Dr. Cevdet ERDÖL 
                  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü 
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ÖNSÖZ 

 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi), 600 yılı aşkın ömür sürmüş, 

küçük bir beylikten imparatorluk olmuş bir devletin yıkılmasında önemli etkisi olan, 

Türk Tarihi’nde yaşanmış en vahim olaylardan biridir. Türk ve Dünya tarihinde 

dönüm noktası denilebilecek bir tarih aralığına rastlayan 1877-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı ve sonrasındaki tarihi dönem, Osmanlı İmparatorluğu için sonun başlangıcı 

denilebilecek ve dolayısıyla bütün dünya devletleri için dünya siyasetinin ve siyasi 

coğrafyasının Osmanlısız olarak yeniden şekillenmesini içeren bir dönemdir. 19. 

yüzyılın son çeyreğine rastlayan bu dönemde siyasi alanın kargaşası nispetinde 

bilim, teknik, endüstri alanında gelişmeler yaşanmış, askerlik ve tıp konuları, 

bilimsel gelişmelere paralel olarak bu çağda farklı boyutlara taşınmıştır. 

 93 Harbi’ni; dünya siyasetini ve pek çok dünya devletini yakından 

ilgilendiren bir savaş olması, uluslararası savaş hukukunun belirlendiği Cenevre 

Sözleşmelerinin birincisinin 1863 tarihinde ilk olarak imzalanmasının hemen 

ardından yaşanan büyük çapta bir savaş olması ayrıca önemli kılmaktadır. Taşıdığı 

tarihi değer ile doğru orantılı olarak üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmalar incelendiği zaman konunun jeopolitik, askeri, siyasi, ticari açılardan ele 

alındığını, sağlık, sıhhiye hizmetleri, askeri tıp açısından ise sınırlı kaynaklarda 

incelendiği ve özellikle “savaştaki sağlık hizmetleri” odaklı Türkçe bir araştırmanın 

olmadığını görüyoruz.  

Türk Askeri Tıp Tarihi’nin önemli bir dönemine bir nebze ışık tutabilmek 

gayretiyle kitabımızda savaş öncesinde Osmanlı Ordusundaki sağlık yapılanmasını 

ve savaş esnasında sağlık ile ilgili gelişen olayları ve uygulamaları ortaya koymaya 

çalıştık. Konu ile ilgili genel bir çerçeve oluşturmak amacıyla, 19. yüzyıldaki 

bilimsel, teknolojik ve endüstriyel gelişmelere, bu gelişmelerin savaşlardaki tahrip 

gücünün artışına ve tıbbın gelişimine olan etkisine değinilmiştir. Askerlik ve tıbbın 

birbirine bağlı etkileşiminin dünya askeri tıbbını 19. yüzyılda taşıdığı nokta ve 

Osmanlı askeri tıbbının bu gelişimi izlemesi değerlendirilmiştir. Ayrıca 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı, savaşın öncesinde dünyadaki ve Osmanlı’daki siyasi durum 

incelenmiş savaşa katılan tarafların orduları, savaşın seyri ve cepheler, son olarak 

da savaşın sonuçları ele alınmıştır. Çalışmanın özelinde ise savaş sırasındaki 

askeri sağlık hizmetleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 Konunun araştırılması kapsamında dönemin birincil kayıtlarına ulaşmak ve 

bunların incelenmesi amacıyla arşiv belgeleri, savaştan hemen sonraki dönemde 

yayımlanmış kitaplar, raporlar ve süreli yayınlar araştırılmıştır. Araştırmanın ilk 
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aşamasında savaşlarla ilgili arşivlerinin tasnif edildiği Genelkurmay Askerî Tarih ve 

Stratejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE) Arşivi’nde 1877-1878 Osmanlı Rus 

Savaşı’yla ilgili çok sayıda belgenin olduğu belirlendi. Tasnif edilmiş Osmanlı-Rus 

Harbi kataloğundan, çok detaylı bir katalog taraması neticesinde yaklaşık 50.000 

kadar belge arasından kitabın konusu olan sağlık hizmetleriyle ilgili araştırmaya 

katkısı olacak 300 belgeye ulaşıldı ve bunlar kitaba aktarıldı. Arşiv araştırması 

kapsamında, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi (BOA) 

kataloglarında yapılan araştırmalarda ise araştırma kapsamında 12 arşiv belgesine 

ulaşılarak tezde kullanıldı. Kızılay Arşivi’nde yapılan araştırmada bu arşivin ilgili 

tarihî dönemi kapsamadığı tespit edildi.   

 Araştırmanın ikinci aşamasında 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’yla ilgili 

savaşa yakın dönemde yayımlanmış kitaplara ulaşılmaya çalışıldı ve hemen 

savaştan sonra Osmanlıca olarak basılmış 25 adet kitap tespit edildi. Bu kitaplar 

askerî ve siyasi tarih konularında oldukları için araştırmaya kaynak teşkil edecek 

sıhhi hizmetler konusundaki çok sınırlı bilgiler içeriyorlardı. Bu askeri sağlık 

hizmetleri ile ilgili çok sınırlı bazı bilgiler de kitaba aktarıldı. Yurt dışından getirilip 

Osmanlı Ordusu hizmetine alınan doktorların kişisel ve görevleri ile ilgili bilgileri ve 

fotoğraflarını içeren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Tarihi Müzesi 

envanterinde bulunan Istefan Aslanyan Paşa’ya ait deftere ulaşıldı. Bu defter, 

hemen 93 Harbi öncesinde vücuda getirilmiş döneme ait birincil tarihi bir belge 

niteliğini taşımaktadır. Defterdeki bilgilerden kısmen yararlanıldı. 

 Araştırmanın üçüncü aşamasında savaş süresince yayın hayatını 

sürdürmüş olan süreli yayınlardan Zaman, İttihad, Vakit ve Tecüman-ı Hakikat 

gazeteleri incelenerek ilgili bilgiler kullanıldı. Sağlık hizmetleri ile ilgili araştırmaya 

konu olacak birincil bilgiye ise 9-11-14 Muharrem 1287 tarihli 1210, 1211, 1212 

sayılı Takvim-i Vekayi nüshalarında ulaşıldı. Türk ordusunun savaşa girdiği sağlık 

sistemini tesis eden “İdare-i Tıbbıye-i Askeriye Nizamnamesi” nin yayımlanmış 

olduğu bu belgelerdeki bilgiler çalışmada kullanıldı ayrıca bu nizamnamenin 

tamamının transkripsiyonu yapılarak kitaba eklendi.  

 Bütün bu söz edilen çok değerli tarihi kaynaklar kronolojik sıra ile olayları 

hikâye edecek bütünlük taşımıyordu, dönem ile ilgili güncel yayınlardan da 

faydalanıldı, çalışmanın iskeleti oluşmaya başlamıştı fakat özellikle savaş 

sırasındaki sıhhi uygulamalar ve bu uygulamalara ait sayısal veriler düzenli 

biçimde elde edilememişti. Araştırmanın dördüncü aşamasında ise 1877-1878 

Osmanlı Rus Savaşı’nda sağlık hizmetlerine doğrudan ya da dolaylı bir katkı 

sağlayan hekimlerin hazırlamış oldukları raporlara ulaşılarak incelendi. Ulaşılan 

kaynaklar içinde iki tanesi özellikle savaş sırasındaki sağlık hizmetlerini göstermesi 

ve o zaman için güncel olması açısından eşsizdi. Bu kaynaklardan birincisi;  

dönemin Kızılayı olan “Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet 
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Cemiyeti”nin 1878 yılında hemen savaş sonrasında Kızılay Mecruhin ve Mardayı 

Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti Sabit ve Seyyar Hastaneleri 1877-1878 

(Aux Blessés et Malades Militaires-Ambulances Fixes et Mobiles du Croissant 

Rouge 1877-1878) adıyla Fransızca yayımladığı rapor, diğeri de İngiliz 

hükûmetinin teşvikiyle kurulan “Stafford House Komitesi Hasta ve Yaralı Türk 

Askerlerine Yardım Cemiyeti” tarafından Stafford House Komitesi Hasta ve Yaralı 

Türk Askerlerine Yardım Cemiyeti Operasyon Rapor ve Kayıtları – 1788-1878 Rus-

Türk Savaşı (Report And Record Of The Operations Of The Stafford House 

Committee For The Relief Of Sick And Wounded Turkish Soldiers – Russo-Turkish 

War, 1877-1878) adıyla 1879 yılında İngilizce yayımlanan rapordur.   Biri Fransızca 

diğeri İngilizce olarak kaleme alınan her iki kitap da savaştan hemen sonra kaleme 

alınması ve savaşta sağlık hizmetlerini yöneten ve yürüten, dönemin tanıklarının 

kaleminden çıkmış raporları içermesi açısından çok aydınlatıcı oldu. Bu kaynaklar 

savaş sürecinde yürütülen askeri sağlık hizmetlerinin yönetim, teşkilat, personel ve 

sağlık malzeme durumu, hasta ve yaralı tahliyesi, mortalite ve morbidite oranları, 

bulaşıcı hastalıklar, yaşanan sorunlar ve bu sorunlarla ilgili alınan önlemleri içeren 

çok önemli bilgiler ve sayısal verileri içermekteydi. Aslında bir açıdan zamana 

tanıklık etmeleri nedeniyle resmi kayıt olarak kabul edilebilecek her iki kaynak da 

Türkçe’ye çevrilerek kitaba aktarıldı. Bu bilgileri içeren bir kitabın konu ile ilgili daha 

sonra araştırma yapacak akademisyenler için, 93 Harbi’ne ait sağlık hizmetleri ile 

ilgili birincil kayıtlardan derlenmiş bilgi ve sayısal verilerin yer aldığı temel bir 

kaynak olacağı değerlendirildi. Stafford House Komitesi’nin Tıbbî Rapor’u (Medical 

Report) savaşta yapılan tıbbi uygulamalar, cerrahi operasyonlarla ilgili çok 

açıklayıcı ve dönemin tıbbi yaklaşımına ışık tutan bilgiler içerdiğinden Türkçe 

tercümesi kitabın eklerine dâhil edildi.   

 İncelenen belgelerde, Türk Ordusu’nun sağlık örgütlenmesi, cephelerde 

sağlık hizmetleri, hasta ve yaralı bakımı, tıbbi lojistik, hasta ve yaralı tahliyesi, 

askeri hijyen ve salgın hastalıklarla mücadele yapılan tıbbi uygulamalar ve bu 

uygulamalarla ilgili sayısal verilere ulaşılmış ve okuyucuların bilgisine sunulmuştur. 

 Çalışmanın sonucunda, Osmanlı Ordusu’nun savaşa askerî alanda olduğu 

gibi sağlık alanında da hazırlıksız girdiği, özellikle özel bir alan olan ve iyi yetişmiş 

insan ve beyin gücüne ihtiyaç duyulan sağlık alanında, personel, teçhizat, 

yaralı/hasta tahliyesi ve sağlık yönetimi açısından yetersiz olduğu görülmüştür.   

 93 Harbinde ateşli silah yaralanmasının hastalıktan ölüme oranı 1/17 gibi 

hastalık lehine olması o günün şartlarında değerlendirildiğinde bile sağlık 

hizmetinin başarısız olduğunu göstermektedir. Sağlık sisteminin kapsamlı bir 

organizasyon yapısına sahip olmaması bunun sonucunda plansız ve gelişen 

olaylara karşı reaksiyon gösterme şeklinde işleyiş tarzı, bu başarısızlığın önemli bir 

sebebi olarak belirtilebilir. Diğer bir sebep de sağlık personelinin sayısının azlığı ve 
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mevcut sağlık personelinin niteliksizliği olarak göze çarpmaktadır. Bu bilgiler 

ışığında askeri sağlık hizmetlerinin o günkü şartlar açısından yetersiz olduğu ve bu 

durumun Osmanlı Devleti’nin savaş sonunda yaşamış olduğu hezimette önemli 

faktörlerden biri olduğu görülmektedir. 

 Döktükleri kan ile millet olarak üzerinde bulunduğumuz toprak parçasının 

bizler için vatan olmasına vesile olan aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet 

ve minnetle anıyorum. Özellikle de 93 Harbi’nde şehit ve gazi olan değerli ordu 

mensuplarının ve asil milletimizin fertlerinin ruhlarının şad olması ve Türk Askerî 

Tıp Tarihi’nin ilgili bölümünü aydınlatması temennisiyle … 

 

       Dr. Eray Serdar Yurdakul 
       Ankara, Haziran 2019 
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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

 

 Osmanlı Devleti tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı 

aydınının Batı’ya bakışı değişmiştir. Batı’nın askeri ve teknik üstünlüğü kabul 

edilerek, ilk kez batılılaşma hareketi başlamıştır. Savaşların yenilgiyle 

sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi, ıslahatların askerî alanda da 

yapılmasına neden olmuştur. Yenilik çalışmalarında ilk kez Batılı uzmanlardan 

faydalanılmaya başlanmıştır (Şahin, 2006, s.227-229). 

 19. yüzyıl, Dünya devletleri için bir değişim çağıdır denilebilir. Bu dönemde 

Osmanlı Devleti’nde de sosyal, iktisadi ve siyasi alanda pek çok değişiklikler 

meydana gelmiştir. “Hasta Adam” olarak anılmaya başlanmış, eski gücünü 

kaybetmiş ve hızla toprak kaybetmeye başlamıştır. 19. yüzyıl ulus devletlerin 

oluşmaya başlamasıyla küresel imparatorlukların çözüldüğü bir yüzyıl olmuştur 

(Üste, 2014, s.34). Sanayi devrimiyle beraber Avrupa ve Amerika geniş pazarlara 

ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç duymaya başlamış ve Sömürge arayışı Avrupa 

Devletleri’nin gündemlerini oluşturmuştur. Siyasi ve ekonomik gücünü kaybeden 

Osmanlı Devleti geniş toprakları ve ticaret yolları üzerindeki konumu ile 

sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan devletlerin hedefi durumuna gelmiştir (Çeken 

ve ark., 2008, s.84-85). Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Balkanlardaki 

emelleri, boğazlara hâkim olarak sıcak denizlere inme arzusunda olan Rusya, 

sömürgelerine ulaşmak için kat edecekleri yolları elinde tutmak isteyen İngiltere ve 

Fransa, Osmanlı Devleti için ciddi birer tehdit unsuru olmuştur. Bu kapsamda 19. 

yüzyılın ilk yarısında Osmanlı toprakları üzerinde yayılmaya çalışan iki güç olarak 

Rusya ve Fransa karşımıza çıkıyor. Bir yandan Rusya, sıcak denizlere ulaşabilmek 

için Boğazları isterken, diğer yandan Fransa, sömürgelerini 18. yüzyılda İngiltere’ye 

kaptırdıktan sonra gücünün dünyanın kendine uzak yerlerine ulaşamayacağını 

anladığından kendisine yakın olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Osmanlı 

topraklarını hedef olarak belirlemiştir (Bolat, 2014, s.17). Osmanlının bu devirlerde 

ayakta kalma sebeplerinden biri de İngiltere’nin sömürgelerine giden yol üzerindeki 

topraklarını Rusya tehdidine karşı korumak üzere Osmanlı Devletini desteklemesi 

(Armaoğlu, 1992, s.45) ve Avrupa Büyük devletlerinin Osmanlı Devleti’nin 

dağılmamasına bağlı siyasi ve ekonomik çıkarları olmuştur (Ülman, 1989, s.272). 

 Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya’nın böyle bir yüzyılda girdiği savaşın 

koşullarını, gelişimini ve sonuçlarını anlayabilmek için bu yüzyılın genel medeniyet 

anlayışı ve sosyopolitik gerçekliğini anlamamız gerekir. 



2 

 

 19. yüzyıl bilimin ve tekniğin endüstrileşmeye başladığı bir dönemdir. 

Sanayi devriminin etkileri, örneğin daha az zamanda daha çok hammaddeye ulaşıp 

bu hammaddeyi son ürüne dönüştürme çabası ve pazar arayışındaki yarış, 

beraberinde sömürgecilik anlayışını getirmiştir. Bu anlayış kapitalizmin doğmasını 

ve giderek yayılmasını netice vermiştir. Üretimdeki hız arayışı da bilimin çeşitli 

kollarında ilerlemeyi ve uzmanlaşmayı zorunlu kılmıştır (Yıldırım C., 2001, s.144-

155). Daha önceki çağlarda bir bilim insanı bilimin bütün sahalarına hâkim iken 

artık bu imkân ortadan kalkmış, öğrenme ve araştırma faaliyetleri bilimin bir ya da 

birkaç sahası ile sınırlanmaya başlamıştır.  

 Teknik alandaki gelişmeler askerlik ve tıp gibi alanlara da yansımıştır. 

Ateşli silahların ve diğer savaş endüstrisinin gelişmesi neticesinde silahların tahrip 

gücü artmış, savaşlarda yaralanma ve ölümler önceki yüzyıllarda görülmeyen 

boyutlara ulaşmıştır. Silahların öldürme ve yaralama gücünün artmasının yanında, 

askeri şartların meydana getirdiği yetersiz beslenme ve bakım ve ayrıca kötü hijyen 

nedeniyle salgın hastalıklardan ölümler de arttırmıştır. Bu durum sağlık konusunda 

yeni arayışlar ve uygulamaları zorunlu kılmıştır. Bu nedenle 19. yüzyılda dünyada 

ve Osmanlı Devleti’nde bilim alanındaki yeniliklere göz atmak, konuyu içinde 

bulunduğu şartlar içinde değerlendirebilmemiz için yararlı olacaktır. 
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BÖLÜM 2 

 

ONDOKUZUNCU YÜZYIL 

 

 Bu bölümde 19. yüzyıldaki askerlik ve tıbba yansıyan genel bilimsel 

gelişmeler ele alınacaktır. 19. yüzyılı, tarihte o güne kadar olan teknik ilerlemelerin 

toplamı kadar değişimin görüldüğü bir çağ olarak adlandırmak mümkündür. 

Özellikle İngiltere’de başlayan sanayi devrimi ve bu devrimin Fransa, Almanya, 

Belçika gibi Avrupa Devletlerine yayılması, kıta Avrupa’sına yeni bir dinamizm 

getirmiştir (Güzel, 2014, s.158). Bu dinamizm, insanlık tarihinde büyük 

dönüşümlere neden olacak yeni buluşları beraberinde getirmiş, tekstil, demir ve 

çelik endüstrilerinde üretim gücü artmış ve ulaşım imkânları gelişmeye başlamıştır 

(Küçükkalay, 1997, s.54). 

2.1. Sanayi ve Askeri Teknoloji Alanındaki Gelişmeler 

 Teknolojideki gelişmeleri hızlandıran en önemli sebep ihtiyaçtır. Toplumlar 

ihtiyaç olarak karşılarına çıkan şeyleri elde edebilmek için ona ulaşacak yollar 

aramışlar, mevcut tekniklerin yeterli gelmediği durumlarda yeni teknikler geliştirme 

yoluna gitmişlerdir. 17. yüzyıldan beri bilgideki gücü fark eden batı dünyası, bu 

çağda skolastik düşünceden iyice sıyrılmış, gözlem ve deney ile evrendeki 

kanunları keşfe başlamış ve bu keşifleri fiile dönüştürerek teknik olarak ileri 

seviyelere ulaşmıştır. Gelişen teknik, dünyanın değişik yerlerindeki bilgi ve servet 

birikimini elde etmek amacıyla coğrafi keşifleri, deniz aşırı ticareti ve sömürgeciliği 

de beraberinde getirmiştir (Akyıldız, 2006, s.19-20). Endüstri toplumlarının ve 

sömürgelerin oluşmasının hızlanması ekonomik ve siyasal gücün askeri güçle 

desteklenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle 16. yüzyıl ve sonrasında Avrupa 

Devletleri’nin yükselişinde, askerlik alanında meydana gelen ihtiyaçlar ve 

ilerlemeler, bilim, teknik ve endüstriyel gelişmeler kadar etkili olmuştur (Birecikli, 

2011, s.7). Birçok yeni buluş, sömürgeleri idareleri altında tutan dünyanın büyük 

devletlerinin askeri güce olan ihtiyaçları neticesinde askeri güce katkıda bulunacak 

veya geliştirecek konularda ortaya çıkmıştır. 

 Bilim ile felsefenin keskin sınırlarla ayrıldığı bu yüzyılda, bilimlerde uzlaşma 

ve bilgi üretimi büyük bir ivme kazanmıştır. Kuramsal bilginin mi teknolojiyi 

doğurduğu, yoksa gelişen teknolojinin mi kuramsal bilginin önünü açtığı tartışmalı 

bir konu olarak kalmıştır (McClellan ve Dorn, 2006, s. 323-383). Ancak her ne 

şekilde olursa olsun 19. yüzyıl, bilim adamları ve kuramlarıyla beraber endüstri 

devrimine öncülük eden teknolojik gelişmelerle anılmaktadır (Torun, 2008, s.25). 

Örneğin, enerjiyi depolama yeteneğini geliştiren Alessandro Volta, 1800’de elektrik 
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bataryasını keşfettiğini açıklamıştır. Richard Trevithick’in, 1801’de buhar gücüyle 

çalışan otomobil ve lokomotifi tasarlaması, taşımacılıkta yeni bir çığır açmıştır. 

1814’e gelindiğinde ise George Stephenson, buhar gücüyle çalışan ilk pratik 

demiryolu lokomotifini yapmıştır. Michael Faraday, 1821’de elektrik gücüyle çalışan 

bir motor üretmiştir. Jean Lenoir’in, 1862’de benzinle işleyen bir otomobil yapması, 

George Westinhouse’un 1868’de sıkıştırılmış hava esasına dayanan lokomotif 

frenini bulması ve Nikolaus Otto’nun dört zamanlı içten yanmalı bir makine 

tasarlaması bu yüzyılda yapılan ve harp sanayisine de öncülük etmiş olan 

buluşlardandır. Yine bu çağda, 1867’de Alfred Nobel dinamitin patentini almıştır 

(Gökdoğan ve ark., 2001, s. 109-124). Tüm bu gelişmeler, toplumsal yaşamı 

olduğu kadar askerlik alanını da kökten dönüştürecek altyapıyı oluşturmuştur.  

 19. yüzyılın önemli gelişmelerinden biri buhar gücünün deniz ve kara 

taşımacılığında giderek daha yaygın biçimde kullanılması ve daha sonraki 

dönemde içten yanmalı motorların pratikte kullanılmaya başlamasıdır. Örneğin, 

Kırım Savaşı’nda buhar gücü ile çalışan gemilerin kullanılması İngiliz birliklerinin 

hızlı hareketine ve Rus Ordusu karşısında büyük avantaj sağlamasına neden 

olmuştur (Besbelli, 1977, s.27). 

 Dönemin silah teknolojisine kısaca bakacak olursak, özellikle Amerikan 

silah teknolojisindeki gelişmeler, yüzyılın yarısından sonra hem Avrupa, hem de 

diğer dünya devletleri tarafından üstünlüğü kabul edilen örnek gelişmeler olmuştur. 

Öyle ki Amerika, gemi inşa teknolojisinde İngiltere ile rekabete girecek kadar 

ilerlemişti. Amerika, hafif silah teknolojisindeki yeni buluşlar ile yüzyılın ikinci 

yarısında hem Osmanlı Devleti hem de Rusya gibi teknolojik yenilik arayışında 

olan devletlerde pazar bulmaya başlamıştı (Ünver, 2013, s.196). 

 1870 yılında Fransızlar tarafından, 2000 metreye isabetli şekilde atış 

yapabilen, biraz ağır olan ancak son derece güvenilir, bir dakikada 125 tur atış 

kapasitesine sahip 25 namlulu makineli tüfek olan mitralyözler kullanılmaya 

başlanmıştır. 1870 yılında Johann Nicolaus von Dreyse adında Prusyalı bir silah 

tasarımcısı ve üreticisi “iğneli silah” olarak tanımladığı, o günün şartlarında tüfekler 

için modern bir ateşleme sistemini tanıtmış ve piyade silahlarının ateş gücü daha 

da artmıştır. 1877 Türk-Rus Savaşı modern şekilde doldurulabilen tüfeklerin ve 

arkadan doldurulabilen yivli topların kullanıldığı ilk savaş olmuştur (Gabriel ve 

Metz, 1992, s.16). 

 Osmanlı devlet adamları, savaş teknolojisindeki bu gelişmelerin farkında 

olduklarından, Rusya ile girişilecek bir savaş ihtimaline karşı teknoloji transferi için 

gayret göstermişlerdir. Bu amaçla Avrupa’ya çeşitli meslek gruplarından insanlar 

gönderilmiş, ancak gerek iç şartlar gerekse dünya konjonktüründeki olumsuz 

durum nedeniyle bu teknolojileri takip edip üretmek yerine satın almaya ağırlık 

verilmiş ve bu sebeple tamamıyla dışa bağımlı kalınmıştır (ATASE Arşv Belg (1), 
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1288). Dünyada harp sanayisindeki olağanüstü gelişmelere rağmen Türk Ordusu 

ihtiyacı olan silahların büyük bölümünü dış ülkelerden ithal etmek zorunda kalmıştır 

(Ünver, 2013, s.197). 

 Yukarıda da ifade edildiği gibi Osmanlı devlet adamları savaş 

teknolojilerindeki değişimin farkındaydılar. Bunun en önemli kanıtı ordunun 

modernizasyonu konusunda yapılan çalışmalardır. Modern ordularda 1860’dan 

sonra demir namlulu ağızdan dolar tüfekler yerine çelik namlulu kuyruktan dolar 

tüfek üretimi yaygınlaşmış, 1866’dan sonra ise Avrupa ordularında iğneli tüfek 

kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Bu gelişmeleri takip eden Osmanlı Devleti de 

ordusundaki ağızdan dolma tüfekleri kuyruktan dolma iğneli sisteme dönüştürmeye 

başlamış ve böylece mevcut silahların modernizasyonu daha az maliyetle daha 

kısa sürede sağlanmıştır (Ünver, 2013, s.205). 

 Osmanlı Ordusu 19. yüzyılda modern orduların en önemli gücü olan 

donanmasını da geliştirmeye ve modernize etmeye çalışmıştır. Osmanlı 

Donanması’nın 1827’de Navarin’de uğradığı büyük bozgundan sonra 1831’de 

Osmanlı Devleti’nin hizmetine giren ilk Amerikalı mühendis olan gemi inşa 

mühendisi Henry Eckford İstanbul’a getirtilmiştir (Örenç, 2009; Gencer, 1986). 

1839’da II. Mahmud’un ölümüne kadar denizcilik alanında Amerikan 

teknolojisinden üst düzeyde faydalanılmıştır (Erhan, 1998). 

2.2. Tıbbi Bilimlerdeki İlerlemeler ve Askeri Alandaki Uygulamaları 

 Bu çağdaki tıbbi gelişmelere bakılacak olursa, 19. yüzyıl tıbbın teori ve 

sistemlerinin klinik gözlemle birleşmeye başladığı dönemdir. Hipokrat döneminden 

beri tıpta uygulanan klasik gözleme dayalı tanı ve tedavi, bu yüzyılda farklılaşmaya 

başlamıştır. Bu dönemde artık yeni fiziksel tanı ve tedavi metotlarının hasta 

muayenesinde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Önceki yüzyıllardan farklı 

olarak evindeki hastayı tek bir doktorun gördüğü tıbbi uygulama, birçok doktorun 

beraberce birçok hastayı bir arada gördüğü hastane ortamlarına dönüşmüştür. 

Hastane tıbbı uygulaması mevcut bilgi birikiminin paylaşılarak gelişmesini sağlamış 

ve böylece tıp bilimini dönüştürecek yeni bir süreci başlatmıştır. Bu yüzyıldan önce 

de hastane ve benzeri yapılar kurulmuştur, ancak 19. yüzyıl endüstriyel devriminin 

beraberinde getirdiği şehirleşmenin ortaya çıkardığı sosyoekonomik şartlar ve 

gereksinimler tıbbi bilginin gelişmesi ve uygulanması için uygun ortamlar olan 

hastanelerin kurulmasına öncülük etmiştir. Bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşması ve 

kalabalık şehir ortamları nedeniyle hastaların tecritleri ve sağlık hizmeti ihtiyacı, 

hastanelerin çoğalmasına ve gözlemlenen klinik vaka sayılarının artmasına neden 

olmuştur. Bu anlamda 19. yüzyıl tıbbına “hastane tıbbı” denilmiştir (Demirhan 

Erdemir, 1996, s.233). 
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 Yine bu yüzyılda bilimsel yöntemin diğer bilim alanlarında sağladığı 

gelişmeler, bu yaklaşımın tıp bilimine de uygulanması neticesini doğurmuştur. Tıbbi 

bilgi, kesin olarak bilimsel metotlar üzerine inşa edilmeye başlamış ve diğer temel 

bilim alanlarında elde edilen bilgiler tıpta da kullanılmaya başlanmıştır. Deneysel 

tıp uygulamalarının hız kazanması laboratuvar tıbbının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Özellikle Claude Bernard’ın (1813-1878) çalışmaları bu konuda öncülük 

yapmıştır. Claude Bernard’ın geliştirdiği yöntem laboratuvar tıbbının uygulanmasını 

daha güvenli hale getirmiş ve tıbbi araştırmalar mikroskobik düzeyde yapılmaya 

başlanmıştır. Fransız hekim Marie François Xavier Bichat (1771–1802) 1800’lü 

yıllarda tanımlayıcı anatomiyi, Schleiden ve Schwann ise (1838) mikroskopik 

histoloji ve patolojiyi sistemleştirmişlerdir. Bu bilgiler hastalıkların organ ve doku 

düzeyinde anlaşılmasını sağlayarak, hastalıklar ve onların tedavileri için gerekli 

olan bilimsel bilginin ortaya konmasına olanak sağlamıştır. Fransız hekim François 

Magendie’nin (1783-1855) deneysel fizyolojiyle ilgili yaptığı çalışmalar ve Alman 

hekim Rudolf Ludwig Carl Virchow’un (1821-1902) patolojiyle ilgili yaptığı 

çalışmalar hastalıkların fizyopatolojisinin anlaşılmasında çığır açmıştır. Mikroskobik 

anatominin, fizyolojinin ve patolojinin gelişmesiyle beraber, klinik vakalarda doku 

değişiklikler gözlenmiş ve otopsi ile değerlendirme yapma imkânı doğmuştur. Diğer 

bilim alanlarındaki gelişme ve uzmanlaşma tıbba da yansımış, hastalık tanı 

yöntemleri zenginleşmiş, böylece birçok yeni hastalık tanımlanmış ve modern 

tedavi metotları geliştirilmiştir. Tıbbın branşlara ayrılması, uzmanlaşmanın bir 

sonucu olarak ortaya çıkmış ve ortopedi, pediatri, cerrahi, jinekoloji bu konuda başı 

çeken alanlar olmuştur (Aydın E., 2006, s.127-138). 

 Tıp biliminde bu köklü değişimler olurken en önemli değişim ve dönüşümü 

sağlayan adım “germ teorisinin” ortaya atılmasıyla yaşanmıştır. Bu teori 19. 

yüzyılın son çeyreğinde tıbbı dönüştüren en önemli adım olmuştur. Hastalıkların 

küçük canlılarla yayılabildiği fikri çok eski zamanlardan beri çeşitli şekillerde 

düşünülmüş olsa da, bu düşüncenin bilimsel olarak ispatlanması Louis Pasteur 

(1822-1895) tarafından gerçekleştirilmiştir. Pasteur bakteriyoloji bilimiyle ilgili temel 

bilgileri ortaya koyarken, Robert Koch (1843-1910) da enfeksiyon hastalıkları 

biliminin gelişmesine öncülük edecek temelleri atmıştır (Bayat, 2010, s.182). 

 Pasteur’ün başarısı, organik solüsyonlardaki fermantasyonun kimyasal bir 

olay olmadığı, bütün fermantasyonların canlı organizmaların çoğalması ile ilgili 

olduğunu ispatlamasıdır. Bu başarısıyla, hayvancılıkta büyük zararlara sebep olan 

sığır şarbonuna sebep olan bakterinin saf kültürünü elde ederek bu 

mikroorganizmaların hayvanlarda sığır şarbonu hastalığını meydana getirdiğini 

kanıtlamıştır. Böylece yüzyıllardır farklı bilim adamları tarafından dile getirilen 

ancak kesin bilgiye dönüştürülemeyen mikroorganizmalar ile hastalıklar arasındaki 

ilişki bilimsel olarak ispatlanmıştır (Altıntaş, 2007, s.67-68). 



7 

 

 Mikroorganizmaların hastalıklarla olan ilişkilerin tanımlanması, tıbbi ve 

cerrahi uygulamalarda asepsi-antisepsiye kesin olarak uyulmasını sağlamıştır. Her 

ne kadar germ teorisinden önce de asepsi-antisepsi konusuna dikkat çeken bilim 

insanları olsa da görüşleri yeterince dikkate alınmamıştır. Örneğin Macar hekim 

Ignaz Philipp Semmelweiss (1818-1865) gözlemleriyle, ölümlerle neticelenen 

doğum enfeksiyonlarını dezenfeksiyon ile önlemeyi başarmıştı, ancak bu 

düşüncesi ve uygulamaları nedeniyle hem Viyana’daki, hem de Macaristan’daki 

işini kaybetmişti. 19. yüzyılın ikinci yarısında İngiliz cerrah Joseph Lister (1827-

1912) cerrahi operasyonlarda başarıyı önemli ölçüde düşüren enfeksiyonları 

önlemek için antisepsi yönteminin işe yaradığını fark etmiş, bu uygulamalarını 

Pasteur ile mektuplaşarak bilimsel bir metotla ortaya koymuş ve asepsi yönteminin 

temellerini atmıştır. Mikrobiyolojideki bu gelişmeler enfeksiyonları kontrol altına 

alabilmenin ve gerek tıbbi gerekse cerrahi uygulamalarda başarılı sonuçlara 

ulaşmanın yollarını açmıştır (Salman, 2010). 

 19. yüzyılda tıp bilimindeki bir diğer gelişme ise anestezi uygulamaları ile 

ilgili keşiflerdir. Bu yüzyılın ortalarında eter, azot peroksit ve kloroform’un anestezik 

etkileri anlaşılmış ve bunların cerrahide kullanılması hız kazanmıştır. Amerikalı diş 

hekimi ve aynı zamanda tıp eğitimi alan William Morton (1819-1868), çok ağrılı bir 

operasyonu hocaları ve öğrenciler huzurunda hastayı eter ile uyutarak hiç acı 

hissettirmeden başarılı biçimde gerçekleştirmiş ve bu denemenin yapıldığı 10 Ekim 

1846 tarihi anestezinin başlangıcı olarak kabul görmüştür (Karacalar ve Aykaç, 

2010). Günümüzde de cerrahi işlemlerin vazgeçilmez bir parçası olan anestezi 

uygulamaları kısa sürede tüm dünyada kabul görmüş ve yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmıştır.  

 Tarih boyunca bulaşıcı hastalıkların toplumların siyasal ve sosyal yapılarını 

değiştirecek kadar ileri düzeyde etkileri olmuştur. Bu yüzyılda yapılan savaşlarda 

çok sağlıklı istatistikler olmamakla beraber bir kişinin ateşli silah yarasına bağlı 

ölümüne karşı, ondan fazla kişinin yara enfeksiyonu ve bakımsızlıktan öldüğü göz 

önüne alınırsa mikropları tanımanın ve hastalıkların mikroplar vasıtasıyla 

yayıldığını anlamanın insanlık tarihinde ne kadar önemli bir yer tuttuğu anlaşılır 

(Münir, 1340, s.3-4). Anestezinin tıbba girmesiyle de, yapılan bütün cerrahi 

müdahalelerin korkulu rüyası olan acı ve ağrı kontrol altına alınmıştır. Bu 

gelişmelerin sonucunda savaşlarda sıklıkla meydana gelen ateşli silah 

yaralanmalarında da cerrahinin başarısını etkileyen ağrının ve yara 

enfeksiyonlarının insanlığa verdiği zararların azaltılması imkânı doğmuştur. 

 19. yüzyılda bilimsel bazı gelişmeler ve buluşlar da pratik bir şekilde tıpta 

uygulanmaya başlanmıştır. Hipokrat döneminden beri bilinen ve uygulanmaya 

çalışılan insanın içinden gelen sesleri dinlemek ve onunla hastalıklar hakkında fikir 

yürütmek düşüncesi, 19. yüzyılda Fransız Hekim Laennec’in (1781-1826) 

stetoskobu geliştirmesiyle, bu uygulama başlıca fizik muayene metotlarından biri 
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olarak tıptaki yerini almıştır (Bayat, 2010, s.186). Tıpta istatistik yöntemlerinin 

uygulanmaya başlaması da yine 19. yüzyılda Fransız Hekim Perre Louis (1787-

1872) tarafından gerçekleştirilmiştir (Cassedy, 1984, s.146-177). 

 Askeri tıbbın gelişimi ise önceki yüzyıllarda olduğu gibi 19. yüzyılda da 

savaş teknolojileri ve tıptaki gelişmelere paralel olarak devam etmiştir. Bu yüzyılda 

yapılan savaşlar daha önce hiç olmadığı kadar insan kaybına sebep olması 

nedeniyle, savaşın yıkıcı etkisine karşı insan hayatını koruyacak tedbirlerin 

öneminin anlaşıldığı savaşlar olmuştur (Garrison, 1970, s.139). Fransız ihtilali ve 

Napolyonik Savaşlar gibi 19. yüzyılın hemen öncesine ve başına denk gelen 

savaşlar, tıbbi bilgi ve tecrübelerin ülkelerin sınırlarını aşarak paylaşılmaya 

başlandığı ilk savaşlar olmuşlardır. Bu savaşların Avrupa’nın ortasında meydana 

gelmesi ve uzun sürmeleri askeri tıp tecrübelerinin de yayılmasını sağlamıştır. 

Özellikle Napolyonik savaşlardan sonraki dönemde seyahat ve haberleşme 

gelişmiş, tıbbi araştırmalar, yeni teşhis ve tedavi yöntemleri kitap, gazete, tıbbi 

dergi ve telgraf gibi araçlarla birkaç haftada okyanus aşırı bölgelere ulaşacak hızda 

yayılmıştır (Gabriel ve Metz, 1992, s.146). 

 Amerikan İç Savaşı (1861-1865) sırasında da askeri tıp alanında çok 

sayıda önemli ilerleme gerçekleşmiştir. Bu savaş sanayi devriminin üretken 

kapasitesinin askeri güç ile entegrasyonunun tamamlandığı süreçteki ilk modern 

savaştır. Muharebede yaşanan çatışmalar o zaman için tarihteki en büyük 

çatışmalar olmuş, silahların öldürme kapasitesindeki katlanan artış, özellikle 

tüfeklerde meydana gelen gelişmeler, savaşı yöneten komutanlar ve sağlık 

personelinin hayalinin ötesinde insan kayıplarına neden olmuştur (Stewart, 1966, 

s.74). Yine bu savaşta, vaka kayıtlarını tutmak ve durumu takip edebilmek için 

sağlıklı bir tıbbi kayıt sistemi geliştirilmiştir. Kitlesel kayıpları azaltmaya yönelik tıbbi 

çalışmalar kapsamında ilk yardım istasyonları, sahra hastaneleri ve genel 

hastaneler, ambulans ve tahliye sistemleri kurulmuş ve bunları etkili bir şekilde 

koordine eden personel ile askeri tıpta sistemik uygulamalara yer verilmiştir. Kendi 

zamanı için geliştirilmiş en iyi askeri tıp sistemi sayılabilecek bu uygulamalar, on 

yıllar boyunca diğer ülkeler için de model olmuştur. Bu savaşta kullanılan pavyon 

tarzı hastaneler hastalıklara bağlı mortaliteyi önleme konusunda çok etkili olmuş ve 

sonraki 75 yıl sivil ve askeri hastaneler için standart dizayn olarak kullanılmıştır. 

Anestezi, primer amputasyon, atel ve nekrotik doku debridmanı gibi yara 

tedavisinde kullanılan etkili yöntemler yine bu savaşta yaygın kullanılan 

uygulamalar olmuştur. Bu teknikler sıkı denetim içinde birçok doktora öğretilmiş ve 

daha sonra bu doktorlar tarafından sivil hayatta da kullanılarak sivil tıbbın genel 

seviyesini de yükseltmiştir. Özellikle hastanelerde, etkili sanitasyon tedbirleri ile 

hastalık ve ölümler azaltılmıştır. İlk uygulamaları Kırım Savaşı’nda olsa da 

hemşirelerin daha geniş ölçekte kullanımı da ilk kez bu savaşta olmuştur (Gabriel 

ve Metz, 1992, s.195-196). 
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 Anestezinin ve bakteriyolojinin gelişimi bu çağda ampütasyon ve savaş 

cerrahisinde başarılı sonuçlar alınmasını sağlamış ise de antiseptik ve sonrasında 

aseptik cerrahinin ve cerrahiyle beraber anestezinin rutin kullanıma girmesi ancak 

20. yüzyılın başlarında mümkün olmuştur. Eteri askeri amaçla cerrahide ilk 

kullanan kişi Amerikalı bir operatör doktor Edward H. Barton’dur. Barton, Meksika-

Amerika savaşında 1847 Nisan ayında parçalanan bir bacağı ampute ederken eter 

kullanmıştır. Kloroform 1831 yılında Amerikalı hekim Samuel Guthrie tarafından 

keşfedilmiş olmasına rağmen, 1847 yılına kadar anestezik olarak kullanıldığına dair 

bir bilgi bulunmamaktadır (Gabriel ve Metz, 1992, s.149). Avrupa’da ise, 1848 

Özgürlük Hareketleri sırasında, 1850 Danimarka-Prusya savaşında ve 1853-1856 

Kırım Savaşı’nda kloroformun hekimler tarafından anestezik olarak kullanıldığı 

bilgisi vardır. Kırım Savaşı’nın başında İngiliz hekimler tarafından da kloroform 

kullanıldığı belirtilmektedir (Shepherd, 1985). 

 Anestezinin askeri tıpta kullanımı, savaş yaralanmalarında özellikle de 

ampütasyon uygulamalarında çığır açan bir gelişme olmuştur. Kırım savaşında 

İngiliz cerrahlar Thomas Longmore ve George H.B. MacLeod’un uygulamalarıyla 

anestezi altında ampütasyon yapılması, yaygın bir uygulama olarak kabul görmeye 

başlamıştır. Anestezi, hekimin cerrahiyi yavaş ve dikkatli bir şekilde yapabilmesine 

olanak sağlıyordu. Ayrıca amputasyonlarda daha sonra işe yarayacak olan proteze 

yönelik güdük oluşumu da sağlıklı olarak yapılabiliyordu. Anestezi uygulamaları 

savaş yaralanmalarında yaralıların acısını ve cerrahi şoktan ölümleri de anlamlı 

olarak azaltmıştır (Gabriel ve Metz, 1992, s.150). 

 Savaş yaralanmaları ve cerrahi uygulamaların başarısını artıran bir başka 

ve en önemli etken ise asepsi ve antisepsinin gelişimidir. Bu konuda ilk kez Joseph 

Lister 1866 yılında pansuman malzemesini karbolik asit (fenol) ile yıkayarak yaraya 

uygulamıştır. 1869 yılında kendi cerrahi kliniğinde uyguladığı metoduyla cerrahi 

sonrası mortalite %45’ten %1,5’lara kadar düşmüş ve bu pansuman metodu 

savaşlarda da kullanılmaya başlamıştır (Gabriel ve Metz, 1992, s.153). 

 Tarih boyunca savaşlar sırasında hastalıklardan ve enfeksiyonlardan 

ölenlerin sayısı silahla yaralanarak ölenlerden çok daha fazla olmuştur. Bu konuda 

farklı kaynaklarda farklı istatistikler olmakla beraber 19. Yüzyılın sonlarında Harbiye 

Mektebi Baştabipliği yapmış olan Tabip Miralay Ahmed Münir’in hicri 1340 yılında 

telif ettiği Yeni Askeri Hıfzıssıha kitabında bazı orijinal bilgiler yer almaktadır. Bu 

kitabında Ahmet Münir şunları ifade etmektedir: 

 “Ruslara karşı yapılan Kırım Seferinde Fransızların 309.268 mevcutlu 

ordularında 10240 muharebede maktul 75.000 hastalıktan vefat olmuştur. 1870 

Fransız-Alman muharebesinde 45.000 düşman silahından vefiyata mukabil 

105.000 hastalıktan ölüm olmuş, bunun da 2.000 adedi çiçektendir. 93 Rus-Türk 

muharebesinde Rus Tuna Ordusu’nda 5096 yaradan 45.828 hastalıktan, Kafkas 
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Ordusu’ndan 1.869 yaradan 35.311 hastalıktan vefiyat vardır. İspanya - Amerika 

muharebesinde bir maktule mukabil 14 hastalıktan ölüm olmuştur. 93 Rus 

seferinde bir maktule mukabil 17 hastalıktan 1.313 Yunan seferinde ise bir maktule 

mukabil 12 kişi hastalıktan öldüğü tahmin edilmektedir.” (Münir, 1340, s.5). 

 Özet olarak, belki de tarihin hiç bir yüz yılında askeri tıp alanında 19. 

yüzyılda sağlanan ilerleme kadar ilerleme olmamıştır. Tarihin herhangi bir 

döneminde herhangi bir askere verilen sağlık bakımı iki faktöre bağlıdır. Bunlar: 

1. Askeri tıp alanında hizmet verenlerin tıbbi bilgisinin kalitesi, 

2. Savaşta yaralanan askerlere tıbbi hizmet sunmak için yapılan   

organizasyonun gelişmişlik seviyesidir (Gabriel ve Metz, 1992, s.203-204). 

 19. yüzyılda tıp alanındaki temel üç yenilik olan anestezinin doğuşu, 

antiseptik cerrahi ve bakteriyoloji bilimi, askeri tıbbın gelişmesine katkıda bulunan 

önemli faktörler olmuştur. Bu yenilikler modern zamandaki gelişmelerle 

kıyaslandığında basit gözükse bile, klasik tıbbın dönüşümü açısından devrimci 

ilerlemeler olmuştur. Bir anlamda modern tıpta 21. yüzyıla uzanan gelişmelerin 

temeli bu üç alandaki uygulamalarla atılmıştır (Gabriel ve Metz, 1992, s.204).  

 Askeri sağlık sistemindeki organizasyonla ilgili değişim ise daha köklü bir 

dönüşümü kapsıyordu. 19. yy. başında hiçbir büyük Avrupa gücü, o günün tıbbi 

bilgisini sistematik bir şekilde yaralı askere ulaştırabilecek bağımsız ve iyi gelişmiş 

bir tıbbi sisteme sahip değildi. Yüzyılın sonunda ise dünyadaki her büyük ordu 

böyle bir sistemi geliştirmek zorunda kalmıştı. Örneğin, ordular sahada askerler 

arasında gelişen bir salgının korkunç sonuçlarından edindikleri deneyimlerle, salgın 

oluşmadan önce hastalığın önlenmesine büyük önem vermeye başladı. Bu 

yaklaşım, askerin sağlığını ve hayat kalitesini artırma yönünde askeri hijyen 

alanında yeni yaklaşımları ve büyük gelişmeleri ortaya çıkardı. Askeri hijyen 

kapsamında barınma, beslenme, giyim ve çevre şartlarının düzenlenmesi yönünde 

ileri adımlar atıldı. Tıp bilimindeki yeni gelişmeler askerin sağlığının korunması 

istikametinde kullanılmaya başlandı ve bakteriyolojideki gelişmelere paralel bir 

şekilde aşı ile önlenebilen hastalıkların sayısı gün geçtikçe arttı. Tüm bu 

uygulamalar sonucunda daha önce daha savaşa girmeden yaşamları bulaşıcı 

hastalıklarla sona eren onbinlerce askerin yaşamlarını korumak mümkün oldu. 

Askeri tıp artık yeni bir sınırın eşiğinde duruyordu ve artık askerler savaşın tüm 

zorluklarına rağmen vücudu uçan metallerle paramparça edilmediği sürece hayatta 

kalmayı bekliyordu. Bu nedenle askeri sanitasyon, hastalıklar ve hijyen üzerine 

odaklanma, önceki savaşlarda yaşanılan kitlesel kayıpların tecrübeleriyle 

birleştiğinde kaçınılmaz olarak barış zamanı ordularının önem vermesi gereken 

konular içinde yerini almıştı (Gabriel ve Metz, 1992, s.203-205). 
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 Osmanlı Devleti, coğrafi keşifler ile dünyada meydana gelen değişime ve 

bilim ve teknikteki dünya çapındaki gelişmelere ayak uyduramamış ise de 19. 

yüzyılda Avrupa’yı yakından takip etmeye çalışmış ve bu konuda kısmen de olsa 

başarılı olmuştur. Avrupa’da geliştirilen bir teknik veya endüstriyel ürün üretilemese 

bile en kısa zamanda İmparatorluk tarafından alınıp hayata geçirilmeye 

çalışılmıştır. Osmanlıların modern tıbbı takip hızı, tıp bilimindeki ilerleme hızının 

devamlı gerisinde kalmış olmakla beraber, 18. yüzyıldan itibaren modern tıbbın 

gelişimi yakından takip edilmiş, 19. yüzyıl boyunca gerek askeri gerekse sivil tıp 

uygulamalarında büyük başarılar elde edilmiştir. Askeri tıp açısından 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı Devleti açısından bu değişim ve dönüşüm 

şartlarının kesiştiği bir dönemde gerçekleşmiştir. 
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BÖLÜM 3 

 

SAVAŞ ÖNCESİNDE TARAF DEVLETLERİN SİYASİ VE ASKERİ 

DURUMU 

 

 Bu bölümde savaş öncesi iç ve dış siyasi gelişmeler ile savaşa giden yolda 

nelerin yaşandığı, savaş öncesi Osmanlı Devleti ve Rusya’nın askerî durumu ve 

harekât planları ele alınmıştır.  

3.1. Taraf Devletlerin Siyasi Durumu 

 Rumi takvime göre 1293 yılına denk gelen, 1877-1878 Osmanlı Rus 

Savaşı “93 Harbi” olarak da bilinmektedir. Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya’sı 

yüzyıllar boyunca gergin bir ilişki içinde olmuşlar ve bu ilişki genellikle yaşanan bir 

savaş ile kendini göstermiştir. Beş yüzyılı aşan Türk-Rus ilişkilerinin tarihçesine 

baktığımızda, barış ve ittifakla geçen dönemlerin istisnalar teşkil ettiğini görürüz. 

Doğunun iki büyük devleti arasındaki ilişkilerde birçok savaş, diplomatik 

mücadeleler ve siyasal sorunlar dikkati çekmektedir (Büyükakıncı ve Bacanlı, 

2012, s.779). 

 Rusya ve Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başından itibaren yaklaşık her 25 

yılda bir savaş içinde olmuştur. Rusya’nın, içinde bulunulan 19. yüzyılın ikinci 

yarısının başında meydana gelen Kırım Harbi’nde Osmanlı Devleti karşısında 

kaybettiği saygınlığı ve haklarını almak ve yaşadığı yenilginin acısını çıkartmak 

istemesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının başlaması için başlıca sebepler olarak 

gösterilebilir. Ancak, Rusların Panslavizm politikası, Balkanlar, Boğazlar ve Orta 

Doğu üzerinde hâkimiyet kurma ve sıcak denizlere inme isteği de bu savaşa neden 

olan temel konular arasındadır.  

 Osmanlı siyasi tarihi açısından 1856 Paris Barış Antlaşması ile 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması arasındaki dönemi incelediğimizde, bir yanda, 

gözünü Osmanlı İmparatorluğu topraklarına çevirmiş, Panslavizm vasıtasıyla 

sınırlarını Akdeniz’e kadar genişletmeye kararlı bir Rusya, diğer tarafta ise, 

Rusya’nın tertipleriyle ortaya çıkan sorunlarla boğuşan, fakat her seferinde 

Rusya’nın tepkisinden ve müdahalesinden çekinerek hareketlerini tanzim etmeye 

çalışan bir Osmanlı İmparatorluğu vardır (Yıldız ve ark., 1991, s.1). Slav ırkına 

mensup olan Ortodoks Hristiyanlara yönelik yapılan Panslavizm propagandası, 

tarihinin hiçbir devrinde Osmanlı’yı bu kadar etkilememiştir.  

 Rusya’nın politik emellerini engelleyen sebeplerin odağında Osmanlı 

Devleti bulunmaktadır. Ancak savaş öncesi sadece Osmanlı Devleti ve Rusya’nın 

siyasi durumunu değerlendirmekle resmin bütününün ortaya koyulamayacağı 
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açıktır. Bu nedenle öncelikle savaşa giden yolda Avrupa’daki gelişmelere ve bunun 

yansımalarına değinmek gerekmektedir. 

 19. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa’daki önemli iki gelişmeden 

birincisi, hemen bütün ülkelerde mutlakiyet yönetimlerinin yıkılması veya 

gevşetilmesidir. İkincisi de ulusçuluk ve bağımsızlık akımının güçlenmesi ile ulus 

devletlerin ortaya çıkmaya başlamasıdır. Bu devletlerin (Belçika, Yunanistan, 

Macaristan, Sırbistan, Romanya, Karadağ, Bulgaristan, İtalya ve Almanya) bir 

kısmı bağımsızlıklarını kazanan, bir kısmı da birliklerini sağlayan uluslar tarafından 

kurulmuştur. Her iki halde de meydana gelen devletler, Avrupa siyasetine yeni 

güçler olarak katılmış, Avrupa’nın siyasi coğrafyasında ve güçler dengesinde etkili 

olmuşlardır (Uçarol, 1985, s.188). 

 Bunlar içerisinde İtalyan ve Alman birliklerinin sağlanması ile kurulan 

devletlerin, 19. yüzyıl ve sonrasında Avrupa’da olduğu kadar, dünyanın güç 

dengesinde de büyük etkileri olmuştur (Uçarol, 1985, s.188). 

 1853-1856 Kırım Harbi’nde yenilen Rusya, bunun intikamını almak için 

fırsat bekliyor ve siyasi arenada kaybettiği hakları yeniden kazanmak istiyordu. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Paris Barış Antlaşması ile kazandığı üstünlükleri 

ortadan kaldırmak Rusya’nın politik amaçlarından biri olmuştu (Süer, 1993, s.5). 

Kırım Harbi’ni sona erdiren Paris Barış Antlaşması 30 Mart 1856’da Osmanlı 

Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Piyemonte (İtalya), Prusya ve Avusturya 

tarafından imzalanmış ve bununla Avrupa’daki mevcut denge Rusya’nın zararına 

olarak korunmuştur. Ancak, bu dengenin Avrupa’da mevcut siyasi şartların 

istikrarına bağlı olduğu, tüm imzalayıcılar tarafından bilinmekteydi. Bu şartlar ise 

değişmeye mahkûmdu (Yıldız ve ark., 1991, s.1-2). 

 Rusya, 1856 Paris Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldıktan hemen 

sonra, Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü Avrupa Devletleri’nin 

ortak garantisi altında olması maddesiyle Osmanlı Devleti ile birlikte kurulan bloğu 

parçalamak, boğazların kapalılığı, Karadeniz’de askeri tesis bulundurmama gibi 

güneye inme politikasını engelleyen antlaşma hükümlerini ortadan kaldırmak ve bu 

tarihlerde oldukça güçlenmiş bulunan Osmanlı Donanması’nın getireceği tehlikeleri 

önlemek için çalışmalara başlamıştır (Uçarol, 1985, s.255). 

 Kırım Harbi’ni sonlandıran Paris Antlaşması’nın bir başka maddesi de 

Islahat Fermanı’nı Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletlerine tebliğ etmesiydi. 

Rusya’nın Balkanlardaki Slav Ortodoks tebaanın haklarını korumak bahanesiyle ön 

ayak olması neticesinde, Ekim 1859’da, Rusya, Fransa, İngiltere ve Prusya’nın 

İstanbul elçileri Osmanlı Hükûmeti’ne ortak bir nota vererek Islahat Fermanı’nda 

yer alan hususların Rumeli’de daimi şekilde yürütülmediğinden şikâyetçi 

olmuşlardı. Hatta Rusya, Bulgaristan ve Bosna-Hersek Hristiyanlarının 
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durumlarının uluslararası bir komisyon tarafından incelenmesini istemiştir (Yıldız ve 

ark., 1991, s.2). 

 Nisan 1860’da Bulgar Ortodoksları’nı temsil eden bir heyet Rusya’nın 

teşvik ve kışkırtması ile Osmanlı Hükûmetine müracaat ederek, Rum Patriği’nin 

ruhani üstünlüğünü tanımayacaklarını, Bulgar kilisesinin Rum Patrikliği’nden 

ayrılmasını istemiştir. Osmanlı Hükûmeti kiliseyi ayırmanın zamanla siyasi 

özerkliğe ivme kazandıracağını düşündüğünden buna taraftar olmamıştır (Yıldız ve 

ark., 1991, s.2). 

 Rusya, Balkanlardaki aktif Panslavizm siyaseti ile sosyal ve politik alt 

yapısını hazırladıktan sonra öncelikle Karadağ, Sırp ve Yunanlıları, Osmanlı 

Devleti’ne karşı ayaklandırmaya çalışmıştır. Bu maksatla Karadağ, Sırbistan ve 

Yunanistan’ın siyasi bağımsızlık isteklerini teşvik etmiştir. Nitekim Karadağ, Bosna-

Hersek ve Girit isyanları ile başlayan başkaldırılar bu kışkırtmaların birer neticesidir 

(Süer, 1993, s.5). 

 1870-1871 Alman-Fransız savaşından önce bir dereceye kadar Avrupa 

büyük devletlerinin kendisine karşı Kırım Harbi’nde olduğu gibi, birleşme ihtimalini 

dikkate alan Rusya, bu savaştan sonra artık Avrupa’da dengelerin değiştiğini, 

Avrupa devletlerinin kendisine karşı ortak hareket etme olasılığının azaldığını 

kavramış ve daha pervasız hareket etmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti’ni Paris 

Antlaşması’nda temsil eden ve Osmanlı dış politikasına aktif bir şekilde yön veren 

Sadrazam Ali Paşa’nın ölümü (1871), Fransa İmparatorluğu’nun Prusya Krallığı’na 

yenilmesi ve “İkinci Reich” denilen Almanya İmparatorluğu’nun kurulması günlerine 

rastlıyordu. Bu karışık siyasi ortamdan faydalanan Rusya İmparatorluğu da 1856 

Paris Antlaşması’nın belki en ağır ve kendisi için en mühim maddesini tanımadığını 

açıkça ilan edecek cesareti bulmuştu (Öztuna, 1969, s.7).  

 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı henüz sona ermeden Rusya 29 Ekim 

1870 tarihinde Paris Barış Antlaşması’nı imzalayan devletlere, Karadeniz’deki 

hükümranlık haklarından yararlanmaya karar verdiğini, 1856 Paris Antlaşması’nın 

Karadeniz ile ilgili olarak Rusya’ya getirdiği kısıtlamaları tanımayacağını bildirmiştir. 

İngiltere ve Avusturya, Rusya’nın bu tutumuna karşı çıkıp bu kararın savaş nedeni 

olacağından söz etmişlerse de Prusya, Rusya’nın Fransa ile işbirliği yapmasından 

çekindiği için savaş hükmüne yanaşmamış, meselenin bir konferansta müzakere 

edilerek halledilmesini teklif etmiştir. Alman Başbakanı Bismarck’ın teklif ettiği 

konferans Londra’da toplanmış ve 13 Mart 1871’de bir antlaşma imzalanmıştır. 

Böylece Karadeniz’in tarafsızlığı ortadan kalkmış, Rusya Karadeniz’de donanma 

bulundurma ve tersanelerini çalıştırma hakkını elde etmiştir. Buna karşı Osmanlı 

Devleti’ne de dost ve müttefik donanmalarını istediği zaman Karadeniz’e geçirme 

hakkı tanınmıştır (Yıldız ve ark., 1991, s.3). 
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 Londra’daki konferansta Paris Barış Antlaşması’nın 11, 13 ve 14’üncü 

maddeleri kaldırılmıştır. Böylece büyük devletler, Rusya’nın Karadeniz’de tersane 

yapmasına ve donanma bulundurmasına izin vermişlerdir. Rusya, Karadeniz’de 

donanma bulundurmak ve inşa etmek hakkıyla çok önemli bir stratejik kazanç 

sağlamıştır (Süer, 1993, s.8). Bu işin gerçekleştirilmesi zamana bağlıydı, fakat 

Rusya yüzyıllardır beklediği emeline çok yaklaştığını düşünüyordu. Öyle ki bu 

gayretle çalışan Rusya, 6 yıl içinde Osmanlı Devleti’ne savaş açabilecek bir gücü 

kazanacaktı (Öztuna, 1969, s.9). 

 Londra Antlaşmasıyla, Boğazların savaş gemilerine kapalılığı ilkesi devam 

etmekle beraber, Karadeniz’in 1856’dan beri sürmekte olan savaş gemilerine 

kapalılığı ve tarafsızlığı ilkesi ortadan kalkmıştır. Böylece, Rusya Karadeniz’de 

Osmanlı için yeniden bir tehdit olmakla beraber Balkanlarda da Slav halklarının 

güvenini kazanacak bir itibar sağlamıştır (Uçarol, 1985, s.256-257). 

 1871 Londra Antlaşması’nın yapılması, Rusya’nın politikasını olumlu yönde 

etkilerken, 1870’lere kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun dış politikasında dayandığı 

İngiltere ve Fransa’ya karşı olan güvenini kaybetmesine neden olmuştur. Babıâli bu 

antlaşma ile Fransa’nın, hatta İngiltere’nin, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne 

taraftar görünmelerine rağmen, Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Hristiyan 

tebaanın haklarını korumada Rusya ile beraber kendi aleyhinde tutum alacaklarını 

görmüştür (Uçarol, 1985, s.257). 

 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı, Avrupa’da kuvvetler dengesini altüst 

etmiştir. O zamana kadar Fransa, İngiltere’den sonra dünyanın en güçlü devletiydi 

ve dünyanın en güçlü kara ordusunu emrinde tutuyordu. Savaştan sonra Alman 

devletleri Prusya’nın çevresinde birleşerek bir ulus devlet yapısında Alman Birliğini 

kurmuşlardır. Alman İmparatorluğu (II. Reich), dünyanın en güçlü ikinci devleti 

sırasına gelerek, en büyük kara ordusuna sahip devlet olmuştu (Öztuna, 1969, 

s.7). 

 Almanya-Avusturya-Macaristan bloğunun ortaya çıkışı, Avrupa siyasi 

hayatında yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. 1872 Nisan’ında, 

Avusturya- Macaristan İmparatorluğu Dışişleri Bakanı Andrassy’nin, İmparator 

François-Joseph’in sonbaharda Berlin’i ziyaret etmek istediğini bildirmesini ve 

Almanya’nın hoş karşılamasını haber alan Rus Çarı II. Alexander’ı bir yalnızlık 

korkusu sarmıştır. Almanya’nın Petersburg elçisine kendisinin de Avusturya 

İmparatoru ile aynı zamanda Berlin’e davet edilip edilmediğini sormuştur. Bunun 

anlamı, Almanya ile Avusturya-Macaristan arasındaki görüşmelere Rusya’nın da 

katılmak istediği idi. Rusya bu siyasi manevrasıyla, yapılacak olan bir Almanya-

Avusturya anlaşmasında kendine karşı alınabilecek bir tavrı engellemek istiyordu. 

İngiltere ile devamlı çatışma halinde olan ve kendi iç problemleri de yoğunlaşan 

Rusya, Avrupa’da sadece Alman yenilgisinden sonra zayıflayan ve iç istikrarını 
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henüz sağlayamamış bir Fransa’nın dostluğuyla kendini güvende hissedemezdi 

(Armaoğlu, 1997, s.339). 

 Sonunda üç imparatorluğun başbakan ve dışişleri bakanları, Bismarck, 

Andrassy ve Gorçakof 7 Eylül 1872’de Berlin’de buluşurken, üç devletin 

imparatorları, I. Wilhelm, François-Joseph ve II. Alexander da yine Berlin’de 

görüşmelerde bulunmuşlardır. Bu görüşmeler, tarihte “Üç İmparatorlar Birliği” 

olarak geçen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ve Rusya 

ittifakının ilk kuruluş adımı olup, “Üçlü Antant” olarak tanımlanmıştır (Armaoğlu, 

1997, s.340). 

 Bu üç imparatorluğu teşkil eden Almanya, Avusturya ve Rusya’nın 

yöneticileri 1872’den itibaren her yıl Berlin, Viyana ve Petersburg (Leningrad) gibi 

başkent merkezlerinde toplanmışlardır. Bu toplantılarda Avrupa siyasetini kendi 

çıkarlarına göre düzenlemek için çalışmalar yapılmıştır. Bu mutat toplantıların 

Osmanlı İmparatorluğu için en önemlisi 1875 yılında yapılan son buluşma 

olmuştur. Bu toplantıda Rus Başbakanı Prens Gorçakof’un önerisiyle Osmanlı 

Devleti’nde çıkacak muhtemel isyan hareketlerine karşı müdahale etmeyip tarafsız 

kalma kararı alınmıştır. Bu kararla Rusya, Balkanlarda çıkacağına emin olduğu 

Hristiyan tebaanın isyanları karşısında, hiçbir büyük devletten yardım göremeyecek 

olan Osmanlı Devleti’nin zor durumda kalması siyasetini gütmekteydi. Nitekim Slav 

cemiyetleri de, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Bulgar halklarını 

ayaklandırmak için faaliyetlerini hızlandırmışlardı (Süer, 1993, s.8-9). Rusya ise 

kendi teşvik ve kışkırtmaları ile bu faaliyetleri destekleyerek er geç Rumeli’de 

büyük isyanlar çıkmasını bekleyerek, kendisinin isyancılara el altından yardım 

etmesi ve diğer iki devleti tarafsızlığa itmek suretiyle Osmanlı Devleti’ni yalnız 

bırakmak ve yardım almasını güçleştirmek istemiştir. 

 İşte, 23 Temmuz 1875 tarihinde başlayan Hersek isyanı bu siyasi 

gelişmelerin bir sonucuydu (Süer, 1993, s.9). Rusya ve Avusturya-Macaristan 1875 

sonlarından beri “Doğu Sorunu” başka bir tabirle Türklerin Avrupa’daki toprak 

hâkimiyeti üzerine yoğun müzakerelere girişmişlerdir. Avusturya, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun ayakta kalmasını kendisi için hâlâ hayatî bir öneme haiz 

görmekteydi. Bununla beraber, Avusturya askeri yetkilileri Bosna-Hersek’teki 

Osmanlı hâkimiyetinin sarsılması ihtimaline karşı buranın kendi kuvvetlerince 

işgalini kuvvetle tavsiye etmekteydiler. Öte yandan Rusya da Slav dayanışma 

hareketlerine alabildiğine hız vermişti ve İstanbul’daki Rus büyükelçisi Ignatiev bu 

hareketin ateşli bir taraftarıydı. Rus-Avusturya müzakereleri 30 Aralık 1875’te 

(adını Avusturya Dışişleri Bakanı’ndan alan) “Andrassy Notası” ile sonuçlanmıştır. 

Bu nota, Bosna-Hersek’te yabancı denetimi altında kapsamlı reformlara ilişkin bir 

öneri paketiydi. Bâb-ı Âli notayı Şubat’ta kabul etmiş, ama isyancılar savaştan 

vazgeçmeyi kabul etmemişlerdir (Zürcher, 1993, s.111-2). Avusturya’nın takip ettiği 

siyaset ve Andrassy Notası için Ek 1’e bakınız (BOA Belg (1), Ek 1, 1294). 
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 Şark Meselesi diplomasisi 1875 yılında Avrupa’nın Osmanlı’ya bakışında 

anlamlı bir değişiklik yapmamıştı. Bunun nedenleri ise İngiltere’nin 1869’da açılan 

Süveyş Kanalı’ndan geçen ticaret trafiğinin emniyeti için tarafsız bir Osmanlı 

İmparatorluğu’nun varlığına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyması ve 

Rusya’nın Doğu Avrupa’daki bekçisi Avusturya-Macaristan’ın ticaretini Tuna 

Nehri’ne borçlu olmasından, buradaki egemenliğin Rusya lehine değişmesine izin 

vermeyecek olmasıydı. Rusya ise fırsat kollamaya devam ediyordu (Kurat, 1962, 

s.569). 

 Savaş öncesi Osmanlı Devleti’nin siyasi durumuna bakacak olursak, 

Osmanlı İmparatorluğu çeşitli ırk, din, dil ve kültüre sahip toplumlardan meydana 

gelmekteydi. 18. yüzyılın sonlarından itibaren dünyada gelişen ulusçuluk ve 

bağımsızlık akımları, Devlet-i Aliyye’yi sarsmıştır. Bu akımlar imparatorluk 

içerisinde hızla yayılarak, 19. yüzyılın başlarından itibaren devlet içinde birçok 

isyanın ortaya çıkmasına ve devletlerarası büyük olayların meydana gelmesine 

neden olmuştur (Uçarol, 1985, s.97). 

 Osmanlı Devleti 1699’da Macaristan’ı kaybettikten sonra büyük bir toprak 

kaybı sürecine girmiştir. Devletin, iki yüz yıl daha ayakta kalması Avrupa’nın denge 

politikasının bir sonucudur. Avrupa’nın İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük 

devletleri Osmanlı Devleti’ni kendi aralarındaki çatışmalarda bir denge unsuru 

olarak görmüşler ve savaştığı devlete karşı Osmanlı Devleti ile müttefik gözükerek 

gözdağı vermişlerdir. 19. yüzyılın ortalarında sınırlardan başlayarak devletin toprak 

bütünlüğünün tehdit altında olduğu açık bir gerçektir. Rusya, Kırım ve Kafkasları 

ele geçirmiş, Sırbistan özerkliğini kazanmış, Yunanistan bağımsız, Romanya ise 

özerk bir prenslik olmuştur. Fransa Cezayir’i işgal etmiş, Arap hanedanlarından 

Suudlar Arabistan’ın büyük bir bölümünü yönetmeye başlamışlardı. Mısır’da 

Mehmet Ali Paşa, ailesini ömür boyu vali yapmıştı ve eyaleti neredeyse bağımsız 

bir biçimde yönetmişti. Kaybedilen tüm bu topraklara rağmen, Osmanlı Devleti yine 

de büyüktü. Anadolu, İstanbul’dan Adriyatik denizine kadar Balkanların orta 

bölümü, Kuzey Afrika’da Libya, Akdeniz’de Girit ve Kıbrıs gibi adalar, Mısır ve 

Arabistan üzerinde hükümranlığı vardı (Sander, 1994, s.228). 

 1861 yılı ortalarında, Rusya’nın kurdurduğu Panslavizm Komitesi’nin teşviki 

ile Hersek’te isyan çıkmıştır. Bosna ve Hersek bir taraftan Sırbistan, diğer taraftan 

da Karadağ gibi iki Slav ülkesine bitişiktir. Bu konumundan dolayı da, hem bu 

komşu ülkelerin ve hem de Rusya’nın Panslavist propagandalarının tesirine açıktı. 

Hersek, Müslüman, Ortodoks ve Katolik halklardan oluşuyordu. Müslümanlar, 

ekonomik ve sosyal bakımdan daha üstün durumda bulunuyordu. Tarım ve 

hayvancılık Müslüman toprak ağalarının elindeydi. İsyancılar, dinlerine saygı 

gösterilmesi, yeni kiliseler inşasına müsaade edilmesi, kendi okullarını açabilmeleri, 

Osmanlı zaptiyesinin geri alınmasını ve arazi vergilerinin indirilmesini istemişler ve 

isyanın sebebi olarak bu konularını göstermişlerdi (Armaoğlu, 1997, s.494). 
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 Bâb-ı Âli isyanı bastırmak üzere Serdar Ömer Lütfü Paşa komutasında bir 

birlik göndermiş, isyancılar 21 Kasım 1861’de ağır bir yenilgiye uğratılmış ve isyan 

bastırılmıştı. Bâb-ı Âli, Herseklilere yardım eden ve kışkırtan esas etkenin Karadağ 

olduğunu biliyordu. Karadağ meselesi hallolmadan bu bölgedeki isyanların 

durmayacağı değerlendirilerek, Serdar Ömer Lütfü Paşa, Karadağ kuvvetleri 

üzerine yürümüş ve onları da mağlup etmiştir. Ömer Lütfü Paşa Karadağ’ın 

başkenti Çetine’ye doğru ilerlemeye başladığı sırada büyük devletlerin 

arabuluculuğu sonucu harekât durdurulmuştur (Yıldız ve ark., 1991, s.2). 

 Bu arada kendilerine Yunan istiklalini örnek alan Sırplar ve Bulgarlar gibi 

diğer gayrimüslim unsurların özerklik veya istiklaliyetlerini kazanmaya yönelik 

hareketleri ve diğer dâhili kargaşalar, ayaklanmalar karşısında Osmanlı 

Hükûmeti’nin gösterdiği acz, Devlet-i Aliyye’yi zor duruma soktuğu kadar Avrupa 

devletlerini de endişeye düşürmüştür (Turhan, 1969, s.240-241). 7 Eylül 1871’de 

Sadrazam Ali Paşa’nın 57 yaşında ölümü, Ali Paşa’dan sonra yerini dolduracak 

devlet adamlarının gelmemesi, dolayısıyla 1839’da ilan edilen Tanzimat’ın resmen 

olmasa bile fiilen esaslarının ortadan kalkması Bâb-ı Âli’yi iyice karıştırmıştı 

(Karasu, 1993, s.220). 

 1870’lerde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasi bunalıma 1873 ve 

1874 yıllarında Anadolu’da kuraklık ve selin bir araya gelişi ile ortaya çıkan kıtlık 

felaketinin sebep olduğu ekonomik bunalım da eklenmiştir. Kıtlık sırasında çiftlik 

hayvanları yok olmuş, tarım ve hayvancılık sekteye uğramış ve kentlere göç 

yüzünden kırsal alan ahalisi azalmıştır. Bunun sonucunda hem halk sefalete 

düşmüş, hem de devletin vergi gelirleri düşmüştür. Hükûmet vergi gelirindeki 

düşüşü vergileri artırarak telafi etmeye çalışmış, böylece halkın sefaletini daha da 

artırmıştır. Ayrıca, Kırım Savaşı’ndan sonra dış borçları artan hükûmet para bulmak 

için Avrupa piyasalarına bel bağlamıştır. Fakat Avrupa ekonomisinde 1896’ya 

kadar sürecek olan Büyük Bunalım’ın başlangıcına işaret eden uluslararası menkul 

kıymetler borsasının 1873’teki ani çöküşü, Osmanlı İmparatorluğu gibi güven 

vermeyen devletlerin borç bulmasını imkânsız hale getirmiştir (Zürcher, 1993, 

s.110-111).  

 Osmanlı Devleti’nin ilk dış borcunu aldığı 24 Ağustos 1854’ten 1865’e 

kadar borçlanmada aşırıya gitmediği ifade edilebilir, fakat alınan borçlar yetişmiş 

insan gücü ve altyapı eksikliği nedeniyle üretime dönüştürülememiştir. 4 Şubat 

1863’te Osmanlı Bankası’nın kurulması borçlanmayı kolaylaştırmış, 1865-1874 

yılları arasında alınan borç önceki döneme göre %400’ün üzerinde artmıştır. 

Ülkenin kaynaklarını yabancılara aktarmanın bir aracı şekline gelen dış borçlanma 

Osmanlı Devleti’nin altından kalkamayacağı kadar artmıştır (Yıldırım İ., 2001, 

s.319). Sonuç olarak İmparatorluğun ekonomik durumu gittikçe kötüleşiyordu, öyle 

ki eski borçların faizini ve 200 milyon sterlin düzeyine varmış olan toplam borcunu 

ödeyemez hale gelmişti (Zürcher, 1993, s.110-111). Ekim 1875’te Osmanlı 
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borçlarının faiz ödemelerinin yarıya indirileceğinin Sadrazam Mahmut Nedim Paşa 

tarafından açıklanması Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki itibarının iyice sarsılmasına 

neden olmuştur (Kopar ve Yolun, 2012, s.345).  

 Bâb-ı Âli taşradaki, özellikle de Balkanlardaki, kargaşayı önleyemiyordu. 

Zaten Osmanlı Devleti’ni zayıflatmak için fırsat kollayan Rusya, Bâb-ı Âli’nin 

yetersiz yönetiminden de cesaret alarak Balkanlardaki Hristiyan Ortodoksları 

isyana sevk etmişti. Temmuz 1875’te Bosna ve Hersek’te ayaklanma başlamıştı. 

Avrupa devletleri nezdinde daha fazla tepki toplamak istemeyen Osmanlı Devleti 

büyük kuvvetlerle müdahale edemedi ve isyan kısa sürede bastırılamadı. Bosna-

Hersek isyanı devam ettiği sırada Bulgaristan’da da 2 Mayıs 1876’da büyük bir 

isyan başlamıştı. Ruslar tarafından silahlandırılan Bulgar köylüler, Türk köylerinde 

mezalime başladılar. Bunun üzerine görev verilen Müşîr Abdülkerim Nadir (Abdi) 

Paşa, iki tümenle asilerin üzerine yürüdü. Otuzdokuz gün süren isyan, şiddetle 

bastırılmış ve 4.500 asi öldürülmüştür (Öztuna, 1969, s.9). Ayaklanmanın Osmanlı 

kuvvetleri tarafından kanlı bir şekilde bastırılması Ruslara gözdağı vermekle 

beraber Avrupa kamuoyunda Osmanlı Devleti açısından çok menfi tesirleri 

olmuştur (Zaman Nr:209, 1293, s.3). Özellikle, İngiltere’deki Gladstone 

yönetimindeki liberal muhalefetin, muhafazakâr Disraeli Hükûmeti’ni Türk taraftarı 

olmakla ve bu nedenle katliamlara suç ortağı olmakla suçlaması ve Hristiyan 

Bulgarlara yapılan muameleyi propaganda aracı olarak kullanması İngiltere’de, 

Kırım Savaşı öncesinden beri süren Türklerden yana olan tavrı ortadan kaldırmıştır 

(Zürcher, 1993, s.111). 

 6 Mayıs 1876’da Selanik’te Fransız ve Alman konsoloslarının bir kalabalık 

tarafından öldürülmesi, Bâb-ı Âli’nin Avrupa devletleriyle arasını iyice açarak, 

Rusya ile gerilen ilişkiler ve yaklaşmakta olan savaş karşısında yalnız kalmasına 

neden oldu (Lewis, 1970, s.158). Bir Rus-Yunan komplosu olarak kasten 

tertiplenen konsolosların linç edilme olayı amacına ulaşmış ve Osmanlı’yı Avrupa 

nezdinde zor duruma düşürmüştür. Bâb-ı Âli, bir prestij diplomasisinin hüküm 

sürdüğü, bir diplomatının hakarete maruz kalmasıyla devletlerin savaşa giriştikleri 

bu devirde, konsolosları öldürenlerden altısını astırarak ve Selanik valisi Baytar 

Mehmed Refet Paşa’yı azlederek meseleyi kapatmaya çalışmıştır (Aydın, 2005a, 

s.42-43). 

 Balkanlar kaynarken Osmanlı iç karışıklardan da kurtulamamıştır. Bâb-ı 

Âli’nin özellikle dış siyasette etkisiz kalması ve dış devletlerin Osmanlı iç işlerine 

karışmaları toplumun çeşitli kesimlerinde hükûmete ve padişaha karşı bir infial 

uyandırmıştır. Bu infialde Mithat Paşa’nın desteğiyle ayaklanan medrese 

öğrencilerinin 10 Mayıs 1876’da yaptığı gösteri sonunda kabine değişikliği 

gerçekleşmiştir. Yeni kurulan kabinede yakın arkadaşları bulunan Mithat Paşa 

meşrutiyet hazırlıklarına başlamıştır. Padişahlığa geldiği takdirde meşrutiyeti ilan 

edeceğine dair daha önce kendisinden söz alınan V. Murat 30 Mayıs 1876 
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tarihinde Padişah Abdülaziz’e yapılan darbe sonunda padişah ilan edilmiştir. Siyasi 

kargaşa bununla da çözülememiştir. Sultan Murat’ın sağlığının iyi olmaması ve 

gittikçe kötüye gitmesi Mithat Paşa ve çevresindekilerin planladığı hiçbir işin 

yapılamamasını netice vermiştir. Kanun-ı Esasî’nin ilânının da gecikmesi üzerine 

31 Ağustos 1876 günü Vekiller Heyeti akli dengesi bozulan V. Murat’ı tahttan 

indirerek yerine veliaht şehzade Abdülhamid’i tahta çıkarmıştır (Kızıltan, 2006, 

s.257). Otuz dört yaşındaki II. Abdülhamid’i çok zor bir süreç beklemekteydi. 

İçeride ve dışarıda pek çok sorunla daha tahta oturur oturmaz yüzleşmek 

zorundaydı. Bu sorunların başlıcaları Bosna-Hersek, Sırp Karadağ ayaklanmaları, 

bu ayaklanmaların neden olduğu dış baskılar ve meşrutiyetin ilanıydı (Kuran, 1994, 

s.83). 

 Rusya mevcut siyasi kargaşayı kendi lehine, Osmanlı Devleti aleyhine 

çevirmek için boş durmadı. Sırbistan ve Karadağ Prensliklerini isyana teşvik etti, 

tüm Balkanlar kaynamaktaydı (Ateş, 1994, s.391). Osmanlı İmparatorluğu için 

siyasi durumun bu şekilde olumsuz olarak geliştiği Balkanlardaki bu 

ayaklanmaların sonunda 2 Temmuz 1876 tarihinde Sırbistan ve Karadağlılar 

Osmanlı Devleti’ne harp ilan ettiler. Bu harbin, Türk Ordusu’nun aldığı askerî 

önlemler ve uygulanan harekât sonunda kendi lehine gelişmesi, Rusya’yı 

endişelendirmişti. Nitekim 29 Ekim 1876’da Aleksinaç kalesine sığınan Sırp 

kuvvetlerine karşı kazanılan zafer sonucunda savaş Sırbistan’ın kesin yenilgisiyle 

sonuçlandı. Sırbistan’ın mağlup olmasına Rusya’nın duyarsız kalmayacağını 

değerlendiren ve bir Türk-Rus harbini arzu etmeyen İngiltere, araya girip mütareke 

yapılmasını istedi. Bu mütareke isteği Osmanlı Hükûmeti tarafından dikkate 

alınmayınca, Aleksinaç mağlubiyetiyle Belgrad yolunun Türk Ordusu’nca 

açılmasından endişe duyan Rusya, Osmanlı Devleti’ne bir nota vererek, iki aylık bir 

mütareke ile harekâtın hemen durdurulmasını istedi. Avrupa’dan gerekli yardımı 

alamayacağını anlayan Osmanlı Devleti net bir şekilde harpten galip çıkmasına 

rağmen Rusya’nın isteğini kabul etmek zorunda kaldı (ATASE Arşv Belg (2), 1292). 

Gelişmeler karşısında İngiltere, 1856 Paris Barış Antlaşması’nda imzaları olan 

devletlere bir önerge vererek, bu işin halli için İstanbul’da bir konferansın 

yapılmasını istedi. Çünkü büyük devletlerin Doğu Avrupa’daki çıkar çatışması olan 

Şark Meselesi’nde Rusların tek başına hâkim olmasını istemiyordu (Süer, 1993, 

s.10-11). 

 Rusya’nın Osmanlı’nın iç işlerine karışmaya başlaması, Doğu Avrupa’da 

hâkim gücün Rusya olmasından korkan başta İngiltere olmak üzere, Avrupa 

devletlerini harekete geçirdi. İngiltere’nin öncülüğüyle, 23 Aralık 1876’da 

İstanbul’da Tersane Konferansı toplandı. Hariciye Nazırı Safvet Paşa’nın 

başkanlığında açılan bu konferansta Osmanlı’dan başka diğer büyük devletler, yani 

İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya bulunuyordu. 

Bu devletler, İstanbul’daki büyükelçilerini ikinci murahhas tayin etmiş, ayrıca 
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başmurahhas göndermişlerdi. İkinci Türk murahhası, Berlin Büyükelçisi İbrahim 

Edhem Paşa idi (Öztuna, 1969, s.10). 

 II. Abdülhamid aynı tarihte konuk üyeler üzerinde olumlu etki bırakılması 

için Mithat Paşa’nın başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan anayasa ile 

Meşrutiyet’i ilan etti (İttihad Nr:110, 1292, s.2). Sultan Abdülhamid meşrutiyetin 

ilanıyla Osmanlı tebaasından olan gayrimüslimlerin de Meclisi Mebusan’a temsilci 

göndererek yönetime katılabileceklerini ve dolayısıyla Balkanlardaki ıslahatlara 

gerek kalmayacağını konferansa katılan devletlerin dikkate almasını istemiş, ancak 

bu siyasi manevra konferansın kararlarını etkilememişti. Bu konferansta Osmanlı 

İmparatorluğu’na Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Bulgaristan meseleleri için 

ağır şartlar yüklenmişti (Özgüldür ve Özgüldür, 1994, s.343). 

 Tersane Konferansı’nda alınan kararların Osmanlı Devleti aleyhine çok 

ağır maddeler taşıması nedeniyle reddedilmesi üzerine Osmanlı Devleti Avrupa’da 

yalnız kaldı. Bu sırada İngiltere ve Rusya’nın isteğiyle 31 Mart 1877 tarihinde 

Londra’da ikinci kez bir konferans toplandı. Bu konferansta Osmanlı Devleti’nin 

bağımsızlığı hiçe sayılmıştı. Karar tasarısı Osmanlı Devleti’ne sunuldu. Bu karar 

Osmanlı Devleti’nin Ayan ve Mebusan meclislerinde tartışıldı ve 10 Nisan 1877 

tarihinde protokole ret cevabı verilmesi kararı alınarak Avrupa devletlerinin dışişleri 

bakanlarına bildirildi ve bu sırada Osmanlı-Rus harbinin kaçınılmazlığını gören 

Romanya’nın ittifak teklifi de kabul edilmedi (İttihad Nr:112, 1292, s.2-3). Bundan 

sonra Rus hükûmeti, kazandığı siyasi zaferden sonra bunu fırsat bilerek milli 

amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla 24 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı 

Devleti’ne harp ilan etti (Vakit Nr: 534, 1293, s.1). İngiltere kendi menfaatlerine 

dokunmaması şartıyla (BOA Belg (2), Ek 2, 1294), diğer Avrupa devletleri ise 

şartsız olarak tarafsız kalacaklarını açıkladılar (BOA Belg (3), 1294; Türkgeldi, II. 

Cilt 1987, s.4). 

 Rus Çarlığı savaş öncesi kendi kamuoyunda bu savaşın Slav dünyasının 

ortak savaşı olduğunu, tarihin ve dinlerinin kendilerine yüklediği misyon olduğunu 

ve Slav kardeşlerini yalnız bırakmamak gerektiğini işledi. Komiteler aracılığıyla 

yardım kampanyaları düzenlendi. Ünlü Rus yazarları bu savaşın Rus Çarlığı 

açısından haklılığını ortaya koymaya çalışan yazılar kaleme aldılar (Öztürk, 2012, 

s.26). 

 Çar II. Alexander savaş öncesinde bir bildirge kaleme almıştır. Bu 

bildirgede Slav ırkının geleceği için, Rusya’nın üstlendiği misyon ve Bulgarlara 

düşen sorumluluk yer almıştır. Çar bildirgesinin başında Balkan Hristiyanlarına olan 

sevgi ve muhabbetini hatırlatıp, Rusya’nın silah gücüyle Sırplara ve Romenlere 

bağımsızlığa yakın siyasal yaşantılarını temin ettiğini ifade etmiş ve sonra Bulgarlar 

için öngördüğü görev ve hedefleri göstermiştir (Aydın, 2005b, s.388). 
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 Rus Çarı bildirgesinde bütün Slavları Rus bayrağının gölgesinde 

birleştirmek ve din milliyetçiliği temalarını işlemişti. Çarlık bu bildirgeyle aslında 

bütün Slav ırkını ve dolayısıyla Balkanları da kendi hegemonyasına almak 

siyasetini Müslümanlar için adalet ve meşru haklardan da söz ederek medeni 

dünya nezdinde meşru zemine oturtmaya çalışıyordu (Aydın, 2005b, s.388). 

 Sonuç olarak, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı öncesinde Rusya bütün 

siyasi gelişmeleri kendi lehinde savaşı başlatacak şekilde düzenlemeyi başarmıştı. 

Osmanlı Devleti ise içerdeki ve dışardaki karışıklıkları iyi yönetememiş ve siyasi 

anlamda edilgen konumda kalmıştı. Büyük devletlerden de beklediği desteği 

bulamadan savaş ortamına çekilmişti. 

3.2. Taraf Devletlerin Askeri Durumu  

 Savaş öncesi her iki taraf seferberlik faaliyetlerini ve askerî durumlarını 

gözden geçiriyordu. Rus Ordusu, sayı bakımından Osmanlı Ordusu’na eşit 

sayılabilirdi. Fakat Abdülaziz’in hükümdarlığının son yıllarında giriştiği orduyu 

modernleştirme faaliyetleri nedeniyle Osmanlı Ordusu daha modern ve 

kabiliyetliydi. Osmanlı Ordusu’nu yetişmiş asker ve komuta kademesi açısından 

Rus Ordusu ile kıyasladığımız zaman ise Rus Ordusu’nun bu yönden çok üstün 

olduğu açık bir gerçekti. Osmanlı Ordusu yönetimdeki zafiyete ilave olarak Bâb-ı 

Âli’nin içinde bulunduğu siyasi rekabetten de etkilenmiş ve adeta kendi içinde 

bölünmüş durumdaydı. Çarlık bu durumun farkındaydı ve yetişmiş subay, kurmay 

ve yönetici asker bakımından üstünlüklerinin savaşın seyrini kendi lehlerine 

çevireceğini öngörüyorlardı. Nitekim tarih de bunu doğrulayacaktı. (Tarafların 

Balkan Cephesi konuş durumlarını gösteren harita için Ek 3’e ve Kafkas Cephesi 

konuş durumlarını gösteren harita için Ek 4’e bakınız)  

3.2.1. Osmanlı Ordusu’nun Askeri Durumu ve Sefer Planı 

 Savaş başlangıcında Osmanlı Ordusu’nun sistemine bakılacak olursa, 

Kırım Savaşı’ndan sonra yapılan çalışmalar neticesinde 1869 yılına gelindiğinde 

Osmanlı Ordusu’nun yeniden bir düzene sokulduğu görülür (Tunalı, 2003, s.Cxv). 

Düzenlenen bu teşkilata göre ordu, nizamiye sınıfı, redif sınıfı ve müstahfazlardan 

oluşmaktaydı. Nizamiye sınıfı, nizamiye ve ihtiyat olmak üzere ikiye ayrılmıştı. 

Nizamiye sınıfı ordunun esas kuvvetini oluşturuyordu. 20 yaşına gelenler 6 yıl 

boyunca nizamiye sınıfında görev yapıyorlardı. Altı yıllık nizamiye süresinin dört yılı 

silahaltında, iki yılı da ihtiyat sınıfında geçirilmekteydi. İhtiyat sınıfına geçirilen 

erlerin devletçe tutulmalarına gerek olmadığı zaman, memleketlerine 

gönderilmeleri, fakat bağlı oldukları redif taburu bölgesinden dışarı çıkmamaları 

kararı alınmıştı. Osmanlıca’da redif “arkadan gelen, birinin yerine geçen” 

anlamında kullanılmaktaydı. Teşkilat açısından son dönem Osmanlı Ordusu’nda, 

askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan eri ifade etmekteydi. Bu teşkilatın 

amacı büyük halk kitlelerini, zirai ve ticari uğraşılarından ayırmadan ve uzun süre 
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silahaltında tutmadan ülke ekonomisine katkı sağlamaktı. Redif sınıfına ayrılanlar 6 

yıl boyunca redif erleri olarak nitelendiriliyorlardı. Nizamiye ve redif olarak askerlik 

hizmetinde 12 yılı tamamlamış olanlar müstahfaz sınıfına geçerlerdi. Müstahfazlar, 

kalelerin savunmasında bulunan, rediflikten sonraki askerlik hizmetiyle yükümlü 

olan kuvvetlerdi. Bunlar 32 yaşından 40 yaşına kadar (8 yıl) olan erlerden meydana 

geliyordu (Süer, 2004, s.33). Müstahfaz askerler vücutça düşkün olabiliyordu, 

savaşamayacak durumda olanlar silahaltına alınmıyordu (ATASE Arşv Belg (3), 

1294). Ayrıca seferberlik kapsamında ve ihtiyaç durumuna göre yerli halktan eli 

silah tutan erkekler de “Asâkir-i Muavene” adıyla askerlik hizmetine alınabiliyordu 

(ATASE Arşv Belg (4), 1293). 

 Türk Ordusu 1869’dan itibaren yeni teşkilat ve seferberlik çalışmaları 

yürütmeye devam etmişti. Bütçenin olanaksızlığı ve para yetersizliğinin seferberlik 

faaliyetlerini yavaşlatması nedeniyle 1877 yılına gelindiğinde bu konuda birçok 

eksik bulunuyordu (ATASE Arşv Belg (5), 1294). Bu seferberlik planına göre 

orduda 800 mevcutlu olması gereken bir piyade taburu harbin başında 600’e ancak 

ulaşabilmişti. Diğer sınıflar ise mevcudunu %80’e çıkarabilmişti. Sağlık sınıfı asker 

ihtiyacı nedeniyle Avrupa’dan anlaşmalı olarak İngiliz, Fransız ve Avusturyalı 

tabipler getirtilmiş, ancak yine de ihtiyaç karşılanamamıştı. Gerek doktor gerekse 

diğer sağlık sınıfı personelinde çok önemli açık vardı (Keskin, 2000, s.14). 

 Balkanlardaki karışıklık ve Rusya’nın tutumu savaşın kaçınılmaz olduğunu 

gösteriyordu. Öngörülen savaş ve mevcut ayaklanmalar üzerine, 1876 senesi 

başlarında ihtiyat erleri silâhaltına alınmaya başlandı. Aynı zamanda 100 kadar 

redif taburu da seferber edildi (Süer, 2004, s.56-57). Osmanlı Ordusu’nun mevcudu 

konusunda farklı kaynaklarda farklı bilgiler mevcut olsa da Serasker Redif Paşa’nın 

tanzim ettiği lâyihaya göre Türk kuvvetlerinin mevcudu 490.000 idi. Bunun 

300.000’i Rumeli’de, 100.000’i Anadolu’nun kuzeydoğusunda, arta kalanı da 

muhtelif bölgelerde bulunuyordu (Ahmed Midhat, 1295, s.228-229).  

 Osmanlı Devleti mali durumunun kötü olması sebebiyle savaşta ihtiyaç 

duyulan her sınıf ikmâl maddesini, silah ve cephaneyi tedarikte zorlanıyordu. 

Osmanlı Devleti yardıma muhtaç durumdaydı ve borç para arıyordu. Bu amaçla 

Tunus mâli yardımda bulunmuştu. Yine bu amaçla İngiltere ile ağır şartlar içeren 

5.000.000 liralık bir borç anlaşması yapıldı ancak bu miktarın 1.000.000 liralık 

kısmını almak mümkün oldu. Bu para da İngiltere’den alınan harp araç ve 

gereçlerinin karşılığı olarak orada alıkonuldu. Bu olanaksızlıklara rağmen, Osmanlı 

Ordusu’nun savaşa girerken silah ve mühimmat bakımından yeterli olduğu ifade 

edilebilir. Orduya, Abdulaziz döneminde 1869 yılında modernizasyon kapsamında 

114.000 Enfield ve Springfield tüfeği satın alınmıştı (Sander ve Fişek, 1977, s.58-

59). 1873 yılında ise Amerika’dan 500.000 Martini-Henry marka tüfek sipariş 

edilmişti (Sander ve Fişek, 1977 s.66-67). Deniz yoluyla okyanustan gelen 

teçhizatın teslim alınmasına özen gösterilmiş, gemiler Cebel-i Tarık boğazında 
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karşılanıp mühimmatın düşman eline geçmeden sağ salim yurda sokulmasına 

çalışılmıştır (ATASE Arşv Belg (6), 1293). 1876 baharından itibaren teslim alınan 

bu silahlar askerî birliklere dağıtıldı. Savaş sırasında yönetim ve emir komuta 

yanlışlıklarından dolayı bu silahların bir kısmı, daha sandıkları açılmaksızın savaş 

meydanlarında terk edildi. Savaş esnasında ordunun elinde çeşitli marka 935.000 

tüfek vardı (Sedes, 1935, s.107-108). Ayrıca, 1873’te Almanya’dan 500 Krupp topu 

sipariş edilmişti (Eralp, 1993, s.116). 

 Devlet ilk ültimatomdan itibaren gecikmiş olan hazırlıklara başlamıştı. O 

sırada Tuna Nehri’ne kadar uzayan sahada 125 piyade taburu, 48 süvari bölüğü ve 

26 bataryalık topçu kuvveti vardı. Seferberlik çalışmalarında 13 Ocak 1877’ye 

kadar ancak 18 piyade taburu silahaltına alınabildi. Ayrıca kalelerde de 80.000 kişi 

bulunmaktaydı (Turan, 1978, s.15). 

 Osmanlı Ordusu başlıca yedi ordudan oluşuyordu. Her ordu, iki tümenli bir 

kolordu ile ordu bağlı birliklerinden kuruluydu. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin muhtelif 

bölgelerinde, daha ziyade hudut ve kalelerde olmak üzere, toplam 327 piyade 

bölüğü ve 163 süvari bölüğü de görev yapmaktaydı. Bu barış gücüne ilâveten 104 

taburdan oluşan 24 alaylık bir jandarma kuvvetini de bu kuruluşa katmak gerekir 

(Süer, 2004, s.33). Mısır Hidivi de savaşa yardım için 12 piyade taburu, 6 süvari 

bölüğü ve 4 bataryadan oluşan birliklerini Tuna Cephesi’ne göndermişti (Keskin, 

2000, s.14). 

 Osmanlı Ordularının konuşlanmaları şu şekildeydi: 1’inci Hassa Ordusu 

İstanbul’da, 2’nci Ordu Şumnu’da, 3’üncü Ordu Manastır’da, 4’üncü Ordu 

Erzincan’da, 5’inci Ordu Şam’da, 6’ncı Ordu Bağdat’ta ve 7’nci Ordu San’a 

(Yemen)’da idi (Süer, 2004, s.34). 

 Karadeniz, Akdeniz ve Tuna Filosu olarak başlıca üç komutanlığa 

bölünmüş olan Osmanlı deniz kuvveti ise dünyadaki deniz kuvvetleri arasında 

üçüncü sıradaydı ve Karadeniz’deki Rus Donanması’ndan üstündü (Süer, 2004, 

s.34). 

 Osmanlı Ordusu’nun sefer kadrosu 20.000 subay olmasına rağmen subay 

ve rütbeli asker sayısı çok yetersizdi (Gencer ve İpek, 1993, s.225). Harp Okulu 

mezunu piyade ve süvari subayının toplam mevcudu 1.600 civarındaydı. Netice 

olarak subay heyetinin %90’ı alaylı tabir edilen Harbiye’den yetişmemiş savaşlarda 

rütbe almış askerler idi ve bunların büyük bir kısmı da okuma-yazma 

bilmemekteydi. Yazışmaları yapmak için bazen okuryazar rütbeli personel 

aranıyordu (ATASE Arşv Belg (7), Ek 5, 1293). Bütün Osmanlı Ordusu’nda sadece 

136 kurmay subay bulunmaktaydı. Yüksek rütbeli subay ve generallerin durumu da 

küçük rütbeli subayların durumundan pek farklı değildi (ATASE Arşv Belg (8), 

1293). Yüksek rütbelilerin içinde de bir hayli alaylı hatta okuma-yazması olmayan 

subaylar ve generaller vardı. Orduyu oluşturan taburlar eğitim, disiplin, tecrübe 
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bakımlardan çok farklı seviyelerde olduğundan bu durum sevk ve idareyi 

güçleştiriyordu (Yıldız ve ark., 1991, s.18).  

 Neticede Osmanlı Ordusu’nun araç-gereç, silah, mühimmat, teçhizat 

(İttihad Nr:112, 1292, s.2-3) ve personel sayısı bakımından yeterli olduğu, fakat 

ordunun eğitim (İttihad Nr:15, 1292, s.3) ve yetişmiş personel bakımından oldukça 

yetersiz olduğu söylenebilir. Ordunun barış zamanında savaş şartlarına yönelik 

eğitim yapması başarılı bir birlik yetiştirmenin önkoşulu olduğu o devrin 

uzmanlarınca da kabul ediliyordu. Devletin son yıllarda sürekli dış tehditlerle 

uğraşması ve isyanları bastırmak için aktif görevler alması, askeri birliklerin sürekli 

dağınık halde bulunup beraber tatbikat yapma imkânı bulamaması sonucunu 

doğurmuştu. Bundan dolayı asker ve komutanlar birbirini tanımaktan ve düzenli bir 

eğitimden yoksun kalmışlardı. Düzenli eğitim görmeyen askerlerde itaat duygusu 

ve disiplin azalmaktaydı. Seferberlik çalışmalarında birçok kişinin hızla silahaltına 

alınması eğitimi daha da zorlaştırıyordu. Böylece ordunun beraber birlik halinde 

hareket etme kabiliyeti de iyice azalmıştı (Hafız Hakkı, 1970, s.54). 

 Osmanlı-Rus Savaşı, Tuna (Rumeli) ve Kafkaslar (Doğu Anadolu) olmak 

üzere iki cephede gerçekleşmiştir. Tuna Cephesi, Gazi Osman Paşa’nın 

kumandasında 35.000 mevcutlu Garp Ordusu, Süleyman Paşa’nın kumandasında 

51.000 mevcutlu Cenup (Balkan) Ordusu ve Ahmed Eyüp Paşa’nın kumandasında 

100.000 mevcutlu Şark Ordusu olmak üzere üç ordudan oluşuyordu. Cephenin 

harekât kumandanı Müşir Ahmed Eyüp Paşa, Tuna Ordusu umum kumandanı ise 

Abdülkerim (Abdi) Nadir Paşa idi. Kafkas Cephesi’nde umum kumandan olarak 

Ahmed Muhtar Paşa görevlendirilmişti (Karal, 1983, s.44). 

 Türk Ordusu bu savaşa girerken Rusya ile önceki yaptığı savaşlardan, 

özellikle de Kırım Savaşı’ndan galibiyetle çıkmasından kaynaklanan bir rehavet 

içindeydi. Bu rahatlıktan dolayı savaş için stratejik ve taktik anlamda yeterli çalışma 

yapmamıştı. Ancak savaş başlamadan 3-4 ay önce 1877 Şubat ayı içinde Yüksek 

Askerî Meclis seraskerlikte toplanıp, Vidin, Rusçuk, Silistre, Şumnu ve Varna’da 

bulundurulacak piyade, süvari ve topçu miktarını 145 piyade taburu, 5 süvari alayı, 

51 bataryadan oluşan bir kuvvet üzerinde karara varmışlardı. Fakat bu karar tam 

olarak bir savaş planı değildi. Bazı komutanların Padişah’ı yaklaşmakta olan 

savaşla ilgili bir plan yapılması konusunda uyarmalarıyla, ancak savaştan bir ay 

önce 24 Mart 1877’de böyle bir plan çok geç olsa da yapılmıştır. Çok geç kalan 

planın uygulanması için lojistik, muhabere, ulaştırma hizmetleri ve eğitimli personel 

ihtiyacı vardı ve bunlar savaşa kalan çok kısa süre içinde yetersizdi. Bundan dolayı 

savaş hazırlıkları plana göre değil, duruma göre verilen günlük emirlerle ilerliyordu 

(Süer, 2004, s.51). 

 Savaş planında birinci önceliğin Tuna Cephesi’ne verilmesine ve kuvvet 

çoğunluğunun burada bulundurulmasının öngörülmesine rağmen Yunanistan, 
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Karadağ ve Sırbistan sınırlarında ve sık sık isyanların vuku bulduğu Hersek ve 

Bosna bölgelerinde birçok askeri birlik bulundurulmaktaydı. Bu birliklerin bir 

kısmının Tuna’ya kaydırılması için seraskerlikten emir verilmişti (Yıldız ve ark., 

1991, s.33). 

 Türk sefer planı bir savunma planıydı. Plana göre Tuna Cephesi’nde iki 

savunma hattı oluşturulmuştu. Birinci hat Tuna Nehri idi. Tuna’nın güney 

kıyısındaki Varna-Vidin hattına tahkimat yapıldı. Silistre, Rusçuk, Niğbolu ve Vidin, 

bu hat üzerinde önemli kuvvetlerin bulunduğu başlıca kaleleri ihtiva ediyordu. Bu 

hattın gerisinde Balkan Dağları geçitlerinde ikinci bir savunma hattı oluşturuldu. 

Büyük kuvvetlerin bu hat üzerinde bulunan Varna, Şumnu ve Sofya’da 

konuşlandırılması kararlaştırıldı (Karal, 1983, s.46).  

 Edirne’de de 40.000 kişilik bir ihtiyat birliği oluşturulacaktı. Sefer planına 

göre Tuna Nehri’nin geçilmesine mani olunacak, olunamazsa geçiş yerlerine 

yapılacak taarruzla düşmana azami kayıp verdirilecekti (Yıldız ve ark., 1991, s.29). 

Tuna Cephesi komutanı Abdülkerim Nadir Paşa Rus Ordusu’nu Tuna’yı geçtikten 

sonra dört kale bölgesi denilen Silistre-Rusçuk-Şumnu-Varna kaleleri bölgesine 

çekmeyi düşünüyordu. Rus Ordusu’nu bu bölgede yıpratarak, bölüp ayrı ayrı 

yenmeyi planlamıştı. Abdülkerim Paşa, Tuna’nın kuzeyinde Romanya’ya geçerek 

bazı kritik noktaların tutulması fikrine Romanya’yı savaşa sokmamıza sebep olur 

düşüncesiyle sıcak bakmamıştır. Rusların Tuna’nın kuzeyinde rahatça hareket 

etmeleri aslında inisiyatifi daha savaşın başında Ruslara bırakmak anlamına 

geliyordu (Yıldız ve ark., 1991, s.33). 

 Kafkas Cephesi’nde ise Anadolu Ordusu Sağ kanat → Van, Doğubeyazıt, 

Eleşkirt; Merkez → Kars; Sol kanat → Ardahan şeklinde tertiplenmiştir. İhtiyat 

birlikleri ise Erzurum’da bulunduruluyordu. Doğu Anadolu’daki Osmanlı birlikleri de 

savunma yapacak şekilde tertiplenmişti. 

 Donanma ise özellikle Karadeniz’de, Rus Donanması’nın sahillerdeki 

hareketini önleyecek şekilde faaliyet gösterecekti.  

 Sonuç olarak, savaşın başlangıcında yığınaklarını tamamlayamamış olan 

ve aynı zamanda harp planları tam olarak olgunluk kazanmamış olan Osmanlı 

Ordusu’nun muharebeye yeterince hazır olmadığı görülmektedir.  
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3.2.2. Rus Ordusu’nun Durumu ve Sefer Planı 

 Rus Ordusu Kırım Savaşı’ndan sonra reform sürecine girmiş fakat 93 Harbi 

için tam olarak hazırlıklarını bitirememişti. Subay, idareci rütbeli personel sayısı 

Osmanlı Ordusu’na göre daha yeterli olmakla beraber, orduda yetişen genç 

subaylar tecrübesiz ve henüz sorumluluk alacak seviyede değillerdi, tecrübeli ve 

yüksek rütbeli komutanlar ise yeni savaş tekniklerine vâkıf değillerdi (Kuropatkin, 

1909, s.101). Rusya’da savaş için seferberlik ilan edildikten sonra subay 

eksikliğinin giderilmesi amacıyla tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında subay 

adayları terfi ettirilmiş, emekliliği gelmiş subayların emeklilik işlemleri durdurulmuş, 

emekli bazı subaylar tekrar göreve çağrılmış böylece orduya 11.150 subay 

kazandırılmıştır. 

 Rusya seferberlik süresi de dâhil olmak üzere bu savaş için toplam 

546.000 askeri silahaltına almıştı. Bu kuvvetlerin 120.000 kadarı Kafkasya’ya 

tahsis edilmişti. 150.000-200.000 kadarı ise Balkan Cephesi’ndeydi. Geri kalanlar 

ise Karadeniz sahillerinin korunması, Avusturya sınırının emniyete alınması gibi 

görevlere dağıtılmışlardı (Turan, 1978, s.10-11). 

 Balkan Cephesi’nde görevli Güney Ordusu yapılan takviyelerle 182 tabur 

piyade askeri, 204 süvari birliği ve 126 topçu takımından oluşmuştu. Bu durumda 

Balkan topraklarında Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan Güney Ordusu’nda 

yaklaşık 200.000 asker ve 808 top mevcuttu (Nalçacı, 2012, s.165). 

 Doğu Anadolu’da ise Ruslar bir kısım birliklerini Karadeniz kıyısının 

güvenliği için Batum’da bırakarak, yaklaşık 55.000 piyade askeri ve 15.220 süvari 

askeri ile sefere başlamışlardı. Doğu Anadolu’da Osmanlı savunmasını kırmakta 

zorlanan Ruslar, Ağustos ve Eylül 1877 sürecinde takviye gelen kuvvetlerle 

beraber toplam 66 piyade taburu, 192 top, 62 süvari birliği ve 36 süvari topu 

harekât gücüne ulaşmışlardı (Nalçacı, 2012, s.167). 

 Rus Ordusu’nda kolordu teşkilatı vardı. Bir kolorduda, 12 tabur asker ve 48 

toptan oluşan iki piyade tümeni ve 18 bölük süvari ve 12 toptan oluşan bir süvari 

tümeni bulunuyordu. Böylece bir kolorduda 35.000 kadar asker ve 108 top 

bulunuyordu (Turan, 1978, s.10-11). 

 Sağlık personeli ve memur ihtiyacını karşılamak için ülkedeki doktor ve 

sağlık memurları seferberlik kapsamında orduya çağrılmış, fakat açık 

kapatılamamıştı. Mevcut hastane ve yatak sayıları artırılarak Rus Tuna Ordusu için 

40.820 yataklı 78 hastane, Rus Kafkas Ordusu için de 16.389 yataklı 64 hastane 

seviyesine ulaşılmıştır (Süer, 2004, s.49). 

 Rusya’nın Karadeniz’de donanması yok gibi idi. Bütün deniz gücü trenle 

Tuna’ya getirilen 14 kotra, 4 çıkarma kayığı ve 14 kayıktan ibaretti (Turan, 1978, 

s.11). 
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 Rus sefer planında hedef olarak Osmanlı Ordusu’nun mağlup edilerek 

birinci aşamada Edirne’nin, ikinci safhada da İstanbul’un zapt edilmesi 

kararlaştırılmıştı (Yıldız ve ark., 1991, s.36). 

 Osmanlı Ordusu’nun zayıflığı ve hükûmetteki çalkantılarla ilgili Rus 

elçisinin Çarlığa verdiği bilgiler, iki kolordu ile İstanbul üzerine harekât yapmayı bile 

planlayacak kadar Ruslara cesaret vermişti. Fakat Sırp ve Karadağ 

muharebelerinde Türk Ordusu’nun gösterdiği başarılar ve Rusya’nın büyük 

devletlerden istediği yeterlikte destek bulamayışı, böyle bir harekâtın ne kadar 

mantık dışı olduğunu göstermiş ve Rusya’yı kapsamlı bir plan yapmaya sevk 

etmiştir (Süer, 2004, s.54). 

 Harbin coğrafi durum gereği Balkan ve Doğu Anadolu Cephesi olmak 

üzere iki cephede cereyan edeceği kabul edilmiştir. Kurtarılmak istenen Slav ve 

Hristiyanların Balkan Yarımadası’nda bulunması, bu unsurların savaş süresince 

Rus Ordusu’nun harekâtını kolaylaştırabilecek yardım ve hareketlerde bulunma 

ihtimalleri, ayrıca askerî hedef olan İstanbul’a yakınlığı nedeniyle Balkan 

Cephesi’ne birinci öncelik verilmişti (Yıldız ve ark., 1991, s.36). 

 Rus sefer planı Kafkas Cephesi’nde sınırlı hedefleri olan bir taarruzu 

içeriyordu. Ağırlığı Gümrü-Kars istikametinde olmak üzere, birinci safhada Kars, 

Ardahan, Batum ve Doğubeyazıt’ın işgali tasarlanmış, eğer başarılı olunur ve 

şartlar elverirse Erzurum istikametinde ilerlenmesi planlanmıştı (Yıldız ve ark., 

1991, s.37). 

 Balkan Cephesi’nde ise, Rusların planlarını uygulayabilmek için Avusturya 

ve Romanya konusunda rahatlamaları gerekiyordu. Bu amaçla, Avusturya ile 27 

Ocak 1877’de anlaşma yaparak Rusya’nın Osmanlı’ya karşı yapacağı olası bir 

harekâtta müdahil olmamasına karşılık olarak Avusturya’yı Bosna-Hersek 

konusunda serbest bırakmıştı. Diğer yandan Romanya ile 16 Nisan 1877 tarihinde 

askerî geçiş anlaşması yapmıştı. O tarihte Osmanlı Devleti’ne bağlı bir muhtar 

prenslikti ve dolayısıyla Rusya’nın Balkan Cephesi’nde Osmanlı Devleti ile kara 

sınırı yoktu. Rus Orduları’nın Romanya’dan geçerek sınıra ulaşmaları gerekiyordu. 

Nitekim Rusların Balkanlarda ilerlemeye başlamasıyla beraber 13 Mayıs 1877’de 

Romanya da Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiştir (Tercüman-ı Hakikat Nr: 228, 

1879, s.3). 

 Ruslar, Avusturya ve Romanya’nın dostluğunu sağladıktan sonra, savaş 

planındaki ilk hedefleri Tuna Nehri’nin taşma döneminin bittiği Nisan ayı 

sonrasında nehri geçip, nehrin güneyinde tutunmaktı (Nalçacı, 2012, s.163). İkinci 

hedef Balkan geçitlerini ele geçirmek ve oradan Meriç Vadisi ile Edirne’yi elde 

etmekti. Bu planın ana fikri Türklerin önemli savunma dayanakları olan kalelerle 

uğraşmaksızın Edirne’yi işgal etmekti. Edirne’nin ele geçirilmesi, istenen barışı 

sağlamaz ise İstanbul’a taarruza devam etmek de planın bir parçasıydı. Bu plana 
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göre bir Rus Kolordusu Tuna’yı aşarak Dobruca’ya geçecek ve Türk kuvvetlerinin 

Tuna’nın doğu kısmında Rus birliklerinin irtibat yollarını tehdit etmesini 

engelleyecekti. Bu esnada diğer Rus kuvvetleri Rusçuk-Niğbolu arasından Tuna’yı 

geçip Edirne’ye ilerleyerek Türk kuvvetlerini ikiye ayıracaktı (Karal, 1983, s.46).  

 Rus Ordusu, 1855-1856 Kırım savaşından beri siyasi alanda takip ettikleri 

politikayı askeri alanda da desteklemişti. Tam istedikleri seviyede olmasalar bile 

hazırlıkları Osmanlı Ordusu’na göre daha iyi durumdaydı. Özellikle savaşa yakın 

zamanda yapılan askeri çalışmalarla kazanılan eğitim düzeyi ve hem Balkan hem 

de Kafkas Cephesi’ndeki arazi hâkimiyeti ile Rus Ordusu taktik açıdan avantajlı 

durumdaydı.  
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BÖLÜM 4 

 

SAVAŞIN GELİŞİM VE SONUÇLARI 

 

 Bu bölümde savaşın seyri, cephelerde meydana gelen muharebeler, 

savaşın siyasi ve askeri sonuçlarına değinilecektir. 

4.1. Savaşın Seyri ve Cepheler 

 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı iki büyük cephede cereyan etmişti. Bu 

cephelerden biri Tuna, diğeri ise Kafkasya Cephesi’dir. Tuna Cephesi’nde 3. Ordu, 

Kafkas Cephesi’nde ise 4. Ordu görev yapmıştır. Tuna Cephesi komutanı 

Başkumandan Serdar-ı Ekrem Müşir Abdülkerim Nadir Paşa idi. Emrinde Garp, 

Şark ve Cenup Ordusu olarak üç ordu vardı. Garp Ordusu komutanı Müşir Osman 

Paşa, Şark Ordusu komutanı Müşir Ahmet Eyüp Paşa ve Cenup Ordusu komutanı 

ise Müşir Süleyman Paşa idi. Kafkas Cephesi Başkomutanı olarak da Ahmet 

Muhtar Paşa görevlendirilmişti.  

4.1.1. Rumeli Cephesi’nde Cereyan Eden Muharebeler 

 Rumeli Cephesi’ndeki muharebeler; savaşın ilânından Rusların Tuna 

Nehri’ni geçmesine kadar geçen süre, Tuna’nın geçilmesinden Plevne’nin 

düşmesine kadar geçen süre ve Plevne’nin sukûtundan ateşkese kadar geçen süre 

olmak üzere üç bölümde incelenebilir.  

 Tuna boyunda savunma hattı oluşturan Osmanlı Ordusu Varna ile Vidin 

arasını tahkim etmiş, Silistre, Rusçuk, Niğbolu ve Vidin’de yedek kuvvetler 

oluşturmuştu. İkinci savunma hattı Varna, Şumnu ve Sofya’daki üslerden beslenen 

Balkan Dağlarıydı. Çanakkale tahkimatı da Rus Baltık Donanması’nın yeniden 

Akdeniz’e gönderilme ihtimaline karşı güçlendirilmişti. Osmanlılar Rusya’nın 

Karadeniz filolarını yeniden oluşturacak zamanları olmadığı düşüncesiyle Tuna’ya 

hafif gemiler göndererek oradaki kara kuvvetlerine destek olmayı planlamıştı 

(Stanford ve Shaw, 1994, s.230). 

 24 Nisan 1877 sabahı saat 04.00’te Rus Ordusu, Osmanlı İmparatorluğu 

topraklarına girmeye başlamış, Romanya sınırını geçerek Mayıs sonlarına doğru 

bu bölgedeki yığınaklarını tamamlamıştı (Keskin, 2000, s.29). 

 Rus Ordusu Tuna Nehri’ni geçmek için köprü, deniz araç ve gereçleri gibi 

malzemeleri önceden hazırlamış, Türklerin Tuna Nehri hafif filosunu etkisiz hale 

getirmek üzere Tuna Nehri’ni top ve mayınlarla savunmayı planlamıştı (Süer, 1993, 

s.83-84). 



32 

 

 Osmanlı Tuna Ordu Komutanlığı ve Tuna Filosu Komutanlığı, Rus 

kuvvetlerinin Romanya’ya intikali sırasında kuvvetli yağış olmasına ve nehir 

sularının en yüksek seviyede olduğu ve belirli köprülerden geçmek zorunda 

olmalarına rağmen, yeterli savunma tedbirlerini almamışlardı. İstanbul’daki 

Avusturya askerî ataşesi tarafından Kalas-İbrail arasındaki Barbaşi üzerindeki 

köprünün kritikliğine dikkat çekilmesine rağmen, Tuna boyundaki Rus yığınağını 

zorlaştıracak olan, üzerinden tren ve karayolu geçen bu köprü tahrip edilmemişti 

(Yıldız ve ark., 1991, s.40). 

 Rus kuvvetleri, 22-23 Haziran’da geçiş harekâtına başlamıştır. Göstermelik 

bir harekât olan bu küçük geçiş, Rusların asıl geçiş yerini gizlemek maksadıyla 

yapılmıştı. Yine şaşırtmak için 24 Haziran’dan itibaren Silistre, Rusçuk ve Niğbolu 

kalelerini de şiddetli bir topçu ateşine tutmuşlardı. Rusçuk şehrinin bombalanması 

Rusların sivil halka karşı yaptığı mezalimin en büyüğü ve ilkiydi (ATASE Arşv Belg 

(9), 1293). 24 Haziran’da başlayan yoğun Rus bombardımanı, çok sayıda sivil 

halkın ölümüne ve şehri terk etmesine neden olmuştu. Rus bombardımanda, Hilâl-ı 

Ahmer bayrağının dalgalandığı hastane ile Fransız ve İngiliz konsoloslukları da 

vurulmuştu (ATASE Arşv Belg (10), 1293). Hastanenin zarar görmesi ve sürekli 

devam eden Rus ateşinden dolayı yaralı ve hastalar tehlikede kalmıştı (Aydın, 

2005b, s.389). Sonuçta Ruslar başarılı olmuşlar ve ciddi bir savunma ile 

karşılaşmadan Dobruca’yı ele geçirmişlerdi (Yıldız ve ark., 1991, s.41).  

 Rusların Tuna’yı asıl geçiş harekâtı ise 26 Haziran günü Ziştovi’den 

başlamış, 2 Temmuz günü 8’inci Kolordu, sonraki günlerde de 9’uncu, 11’inci ve 

12’nci Kolorduların geçişiyle tamamlanmıştır. Rus genel karargâhı 27 Haziran günü 

Limniçe’ye nakledilmiş, Çar II. Alexander bir beyanname ile Bulgaristan halkından 

destek istemiştir (Keskin, 2000, s.29). 

 Tuna’nın bu şekilde kolaylıkla geçilmesi ve Türklerin buna engel olmayışı, 

bütün dünyada hayretler uyandırmıştır. Bu geçişle savaş kaybedilmiş sayılabilirdi. 

Sorumlu şüphesiz Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Nadir (Abdi) Paşa idi (Öztuna, 1967, 

s.108). Rusların Tuna’yı bu kadar kolaylıkla geçmesi Rumeli Cephesi’ndeki 

savaşın seyrini şimdiden belli ediyordu. Savaştan önce “Tuna ötesinde dört 

kolorduluk iş yok” diyen Rus generaller şimdi zoru başardıklarına inanıyorlardı. Rus 

Ordusu Tuna’yı geçerken 1827’de 12.000, 1853’de 15.000 kayıp vermişti. Batılı 

savaş teorisyenleri 25-30 bin kayıp verileceğini öngördükleri ve Rus Ordusu’nun da 

50 bin kaybı gözden çıkardığı bu geçişte ise sadece 748 kişi kayıp vermiş ve 2 

topu da suya düşürmüştü (Hüseyin Râci, 1978, s.25; Şirokorad, 2013, s.418).  

 Tuna Nehri’ni geçip Ziştovi’yi zapt eden Ruslar, Rusçuk, Rahova ve 

Niğbolu karşısında bulunan kuvvetlerini Ziştovi’ye sevk etmeye başladılar. Rus 

Ordusu Ziştovi’deki birliklerini Ruscuk, Tırnova ve Tuna Boyu olmak üzere üç gruba 

ayırdı. Ruslar bir kol Ziştovi ve Bile’den Tırnova’ya, diğer kol Servi üzerinden 
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Gabrova’ya yürümeyi planlamıştı (Gencer ve İpek, 1993, s.219-224). Ruslar bu 

plan doğrultusunda önüne çıkan Türk birlikleriyle çarpışarak Bile Köprüsü’nü ele 

geçirdiler. Bunun üzerine Yüksek Askerî Meclis savaşa uzaktan müdahale etmeye 

başladı. Rusların ilerleyişinin durdurulamamasında komutanların kusuru olup 

olmadığını tahkik etmek üzere Serasker Redif Paşa Şumnu’ya gönderildi (Osman 

Nuri, 1327, s.270-271). 

 Tırnova’da Albay Hamdi komutasında Tırnova Müstahfız Taburu, Selanik 

Jandarma Süvari Alayı, 2’nci Redif Giresun Alayı ve 3 top bulunmaktadır. Üstün 

düşman kuvveti karşısında Albay Hamdi kuvvetlerini geri çekerek Yantra Nehri’nin 

sağında ve Tırnova’nın güney sırtlarında mevzilendi (Süer, 1993, s.108-109). 

Osmanpazarı ve Tırnova’daki Türk kuvvetlerinin yetersizliğinden faydalanan Rus 

kuvvetleri, Servi tarafından ilerleyerek Gabrova ve Tırnova’yı ele geçirdi. 

Tırnova’nın kolaylıkla ele geçirilmesi üzerine Osmanlı Ordusu’nun ciddi bir savaş 

kabiliyeti olmadığına kanaat getiren Rus Ordusu komutanı Grandük Nikola planını 

daha da geliştirdi (Yıldız ve ark., 1991, s.44) ve Batı Grubu Komutanı General 

Krüdner’den Niğbolu Kalesi’nin zaptını istedi (Süer, 1993, s.115).  

 Niğbolu Kalesi’nin ciddi bir mukavemet göstermeden teslim olması üzerine 

Plevne ve Lofça da işgal edildi. Bölgedeki Türk kuvvetleri yalnız iç güvenliği 

sağlayabilecek miktarda olduğundan mukavemete güç yetiremeyeceklerini 

anlayarak geri çekildi (Gencer ve İpek, 1993, s.226). Neticede Osmanlı kuvvetleri 

Rusların Balkanların içlerine doğru ilerlemesine mâni olamadı (Mahmud 

Celâleddin, 1983, s.391).  

 Büyük bir hızla gelişen bu duruma istinaden İstanbul Askerî Meclisi, 

Yenipazar, Sofya, Niş Tümenleri’ni Müşir Mehmet Ali Paşa emrine vererek Sofya 

bölgesine, Karadağ’da bulunan Müşir Süleyman Paşa kuvvetlerinin ise Balkanlara 

gitmek üzere Dedeağaç’a naklini emretti. Bunun üzerine Müşir Süleyman Paşa 

Balkanlara nakledeceği askeri topladı ve 13 Temmuz’dan itibaren gelmeye 

başlayan gemilere bindirerek 19-21 Temmuz tarihleri arasında Dedeağaç’a getirdi 

(Yıldız ve ark., 1991, s.43). Cephede bulunan Serdar-ı Ekrem Müşir Abdi Paşa da 

Vidin’deki Müşir Osman Paşa’ya Plevne’ye gelmesini ve Sofya Tümeni’nin bir kısım 

kuvvetiyle Orhaniye Geçitlerini tutmasını emretti (Keskin, 2000, s.30). 

a. Birinci Şıpka Muharebesi (17 Temmuz 1877) ve Gelişmeler 

 Şıpka Geçidi, Bulgaristan’ın ortasında Tuna’dan güneye açılan stratejik 

konumuyla Balkanların en önemli geçitlerinden birisidir (Süer, 1993, s.148). 

 Tüm kuvvetlerini Tırnova’da toplayan General Gurko, Şıpka Geçidi’ne 

ulaşabilmek için zayıf bir şekilde tutulan Hain Boğazı’nı almayı ve Şıpka’yı geriden 

kuşatarak ele geçirmeyi planlamıştı. Bu amaçla 14 Temmuz’da Hainköy’ü ele 

geçirdi. Sonrasında 19 Temmuz’da General Gurko komutasında başlatılan 
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taarruzla Şıpka Boğazı çok az zayiatla ele geçirildi. Tuna Nehri gibi Türk Ordusu 

için doğal bir müdafaa hattı olan Şıpka Geçidi de bu şekilde kaybedilmiş oldu 

(Keskin, 2000, s.31). Halbuki, Şıpka Geçidi 26 Temmuz tarihine kadar elde 

tutulabilmiş olsaydı 3’üncü Ordu’nun Hersek Grubu bölgeye yetiştirilerek büyük bir 

üstünlük elde edilecekti (Yıldız ve ark., 1991, s.46). 

 Savunma hattının kilit noktasını teşkil eden bu geçit de Rusların eline 

geçince Osmanlılar için bütün ümitler Karadağ Cephesi’nden Balkanlara gelmekte 

olan Müşir Süleyman Paşa kuvvetleriyle, Plevne’ye yeni gelmiş bulunan Gazi 

Osman Paşa’nın kuvvetlerine odaklanmıştır (Süer, 1993, s.154).  

 Bu sırada Padişah II. Abdülhamid 17 Temmuz 1877 tarihinde Rumeli 

Cephesi’ndeki başarısızlığı nedeniyle Serdar-ı Ekrem Müşir Abdi Paşa’yı görevden 

alarak yerine Müşir Mehmet Ali Paşa’yı atadı. Abdülkerim Nadir Paşa 70 

yaşlarında, ata binemeyecek kadar düşkün ve çeşitli sağlık problemleri olan bir 

komutandı. İnsanüstü bir çaba gösterilmesini gerektiren böyle bir cephe 

komutanlığını yapabilecek kuvveti yoktu. Nitekim Rusların Balkanlardaki ilerleyişi 

ve Şıpka Geçidi’nin Ruslar eline geçmesi üzerine Abdulkerim Nadir Paşa 

görevinden azledilerek dîvan-ı harpte yargılanmıştır. Yerine Yenipazar 

sancağındaki kuvvetlerin komutanı Ferik Mehmet Ali Paşa rütbesi müşirliğe 

yükseltilerek getirildi. Abdulkerim Nadir Paşa’nın ihtiyarlığı ve hastalığı nedeniyle 

görevinden azledilip yerine Mehmet Ali Paşa’nın atanmasını hakkında emir ve 

telgraf sureti için Ek 6’ya bakınız (BOA Belg (4), Ek 6, 1294). 

 Rütbesi müşirliğe yükseltilen Mehmet Ali Paşa tasarladığı harekât planı 

hakkında saray ve hükûmet erkânına bilgi verdikten sonra 21 Temmuz 1877 

tarihinde vapurla Varna’ya ve oradan da Şumnu’daki karargâha geldi (Yıldız ve 

ark., 1991, s.46-47). 

b. Birinci Plevne Muharebesi (19 Temmuz 1877) ve Gelişmeler 

 Birinci Plevne Muharebesi, Osmanlı Ordusu’nun bu cephede gerçekten 

direndiği ve savunmada kalmayıp karşı hücuma da geçerek Rus kuvvetlerini geri 

attığı 19-20 Temmuz günleri cereyan eden önemli bir muharebe olarak dikkati 

çekmiştir (Yıldız ve ark., 1991, s.45). 

 Plevne, Griviça Deresi’nin üzerinde bulunan, Vit Nehri’ne 3-4 km uzaklıkta 

ve Niğbolu’ya yaklaşık 40 km mesafede açık bir alanda savunmadan yoksun bir 

kasabadır (Süer, 1993, s.157). Rusların bulunduğu Yontra ile Osma Nehirleri 

arasındaki müdâfaa hattının yanında ve kuzey, güney, doğu, batıdan gelen ana 

yolların birleştiği yerde stratejik bir konumda bulunmaktaydı (Keskin, 2000, s.31). 

 9 Temmuz günü Atıf Paşa komutasındaki üç piyade taburu ve iki 6 fundluk 

sahra krup topu ile 3 fundluk krup dağ topundan oluşan bir müfreze Niğbolu’dan 



35 

 

gönderilmiş ve Atıf Paşa kuvvetleri 10 Temmuz sabahında Plevne’ye ulaşmıştır 

(Albay Talat, 1997, s.3). 

 Müşir Osman Paşa Plevne Savunması için Vidin’den çağrılmıştır. Vidin 

Kalesi’nde bulunan ve adı Tuna Garp Ordusu olan birlik tam teşekküllü bir kolordu 

kuvvetinde değildi. Ordunun komutanı Müşir Osman Paşa 13 Temmuz 1877 günü 

1’inci ve 2’nci tümenleri ile Vidin’den hareket etmiş ve 6 günde 191 km yol 

katederek 19 Temmuz’da Plevne’ye ulaşmıştır. Aynı gün saat 14.00’e kadar alınan 

önlemlerle Plevne’ye kuzeydoğu ve güneyden gelmesi muhtemel düşman 

taarruzlarına karşı kurulan bir müdafaa hattı ile emniyet tedbiri alınmış ve burada 

mevzilendirilen taburlar bulundukları yerlerin tahkimatına başlamışlardır (Keskin, 

2000, s.31). Osman Paşa, maiyetini yanına alarak araziyi keşif ve mürettep kolordu 

için ordugâh olmaya elverişli bir yer seçmek üzere çalışmaya başlamıştır (Albay 

Talat, 1997, s.9).  

 Birinci Plevne Muharebesi’nde Müşir Osman Paşa komutasındaki Osmanlı 

birliğinin toplam kuvveti, bir hafta önce Niğbolu’dan gelen Atıf Paşa Müfrezesi’nin 

birlikleri ile toplam 27 piyade taburu, 1 süvari alayı, 9 batarya ve 150 gönüllü 

atlıdan ibaretti. Rus kuvvetleri ise 5’inci Rus tümeni ile 46 toptan oluşmaktaydı 

(Keskin, 2000, s.31). 

 Niğbolu Kalesi’ni kolayca ele geçiren Ruslar, kalesi olmayan ve derme-

çatma toprak mevzileri olan Plevne’yi de kolayca zapt edebilecekleri 

kanaatindelerdi (Yıldız ve ark., 1991, s.45). 5’inci Rus Tümen Komutanı General 

Schuldner uzun süre direnemeyeceğini düşündüğü Plevne için, civardaki birlikleri 

toplama gereği bile görmemişti (Süer, 1993, s.165). 

 General Schuldner 19 Temmuz’da Plevne’ye gelen Müşir Osman Paşa 

kuvvetlerinin yorgun olmasını dikkate alarak aynı gün taarruzu başlatmış fakat 

sonuç alamamıştı. 20 Temmuz günü tekrar yapılan taarruz sonunda Rus kuvvetleri 

ağır bir yenilgiye uğrayarak geri püskürtüldü (Keskin, 2000, s.32).  

 Türk birlikleri çok zayiat vermeleri ve yorgun olmaları nedeniyle geri çekilen 

Rus birliklerini takip edemedi ve bu önemli fırsattan yararlanamadı (Süer, 1993, 

s.170). Başka bir kaynakta ise bu durum, büyük bir zayiatla bozgun bir halde geri 

çekilmeye mecbur bırakılan düşmanın Osman Paşa tarafından kovalandığı ve 

düşmanın Osma Suyu karşı tarafına atıldığı şeklinde belirtilmektedir (Danışman, 

1966, s.79). 

 Ruslar bu muharebede 75 subayını ve 2.326 erini kaybetmişti. Türklerin 

kaybı ise sadece 38 subay ve 648 er şehit, 50 subay ve 1.357 er yaralı olarak 

kayıtlara geçmiştir (Keskin, 2000, s.32). 

 17 Temmuz 1877 tarihinde Ruslar tarafından ele geçirilen ve Turyan, 

Deryent, Şıpka gibi çok önemli Balkan geçitlerini örten ve Servi-Tırnova 
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istikametlerine önemli yollara bağlı bulunan Lofça’nın, 27 Temmuz 1877 tarihinde 

Müşir Osman Paşa tarafından gönderilen Rıfat Paşa komutasındaki müfreze 

tarafından geri alınmasıyla Plevne’nin gerisi emniyete alınmış oldu (Keskin, 2000, 

s.32). 

 Bu sırada Karadağ’dan gelen Hersek Kolordusu Komutanı Müşir Süleyman 

Paşa’ya Serasker karargâhından verilen talimatla Balkan geçitlerinin güneyine 

geçen Rus kuvvetlerini yok etmesi, diğer taraftan Plevne ile Rusçuk bölgesine 

yapılacak muhtemel düşman taarruzlarını engellemesi emri verilmiştir (Keskin, 

2000, s.32). 

 Müşir Rauf Paşa 27 Temmuz 1877 tarihinde Rusları Balkanlardan söküp 

atmanın plan hazırlığını yapmak amacıyla Radina İstasyonu’nda Müşir Süleyman 

Paşa ile buluştu (Yıldız ve ark., 1991, s.48). İki paşa ortak bir harekette bulunmayı 

kararlaştırmışlardı. Bu sırada Müşir Rauf Paşa’nın Yeni Zağra’da az bir kuvvet 

bırakarak yola çıkmasını fırsat olarak gören ve Kızanlık’tan üzerinden gelen 

General Gurko, 30 Temmuz’da Yeni Zağra’yı ele geçirdi. Müşir Rauf Paşa Eski 

Zağra önünde Ruslarla 31 Temmuz’da yapılan Curanlı Muharebesi’ni kaybetti. 

Aynı sırada Müşir Süleyman Paşa 31 Temmuz’da Eski Zağra’yı ele geçirdi (Keskin, 

2000, s.32).  

 Birinci Plevne Zaferi’nin olumlu sonuçlarının alındığı dönemde emir 

komutada iki önemli değişiklik yapıldı. Tuna Cephesi’ne umum komutan yapılan 

Müşir Mehmet Ali Paşa bu atamadan birkaç gün önce 2 Temmuz 1877’de müşir 

rütbesine yükseltildi. Müşir Mehmet Ali Paşa Birinci Plevne Muharebesi’ni kazanan 

Müşir Osman Paşa’dan daha kıdemsizdi. Ayrıca Karadağ Cephesi’nde büyük 

başarı gösteren Müşir Süleyman Paşa da Balkan Komutanı olarak bu sırada bu 

cepheye verilmişti. Müşir Süleyman Paşa da umum komutan olan Müşir Müşir 

Mehmet Ali Paşa’dan daha kıdemliydi. Her ikisi de önemli zaferler kazanmışlardı. 

Kendisinden kıdemli iki komutanın Mehmet Ali Paşa’nın emrine verilmesi, savaşın 

kritik döneminde komutanlar arasında büyük tepkiye neden olmuştu (Süer, 1993, 

s.173-174). 

c. İkinci Plevne Muharebesi (30 Temmuz 1877) ve Gelişmeler 

 Rusların daha büyük bir kuvvetle Plevne’ye saldıracağından şüphe 

etmeyen Müşir Osman Paşa savunmayı güçlendirmeye gayret etmişti (Yıldız ve 

ark., 1991, s.50). 

 Müşir Osman Paşa komutasındaki Osmanlı askeri; çevredeki birliklerle 

takviye edilmiş, cephedeki mevziler derinleştirilmiş, mevziler arasında gidiş geliş 

yolları ve cephane depolamak için koltuk mevzileri yapılmıştı. İkinci Plevne 

Muharebesi’ne katılan Türk kuvvetleri toplam 33 piyade taburu, 6 nizamiye süvari 
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bölüğü, 400 kadar milis süvari kuvveti ve 10 bataryadan oluşan 20.000 civarında 

bir kuvvetten ibaretti (Keskin, 2000, s.33).  

 Rus kuvvetleri ise 4 piyade tümeni (3 süvari tugayı, 37 piyade taburu, 34 

süvari bölüğü) ile 26 bataryadan (202 top) oluşuyordu. Ayrıca Bulgarların 6 tabur 

milis kuvvetleri vardı (Süer, 1993, s.228). 

 Düşman, ilk muharebede olduğu gibi, kuzeydoğudan ve Tuna’ya paralel 

denilebilen muharebe hattının sağ kanadı ilerisinden göründü. Düşmanın hareketini 

durdurmak ve orduya haber vermek üzere Griviçe tabyasından top ateşine 

başlandı. Fakat Rusların yürüyüşlerini hızlandırması ve Griviçe köyünün 

kuzeydoğusundaki sırtlardan da ilerlemeye başlaması üzerine genel karargâhta 

bulunan topçu bataryalarına Osman Paşa tarafından ateş emredildi (Albay Talat, 

1997, s.16-17). 

 30 Temmuz’da, hazırlıklarını tamamlayan General Krüdner komutasındaki 

Rus Ordusu 9’uncu Kolordu ve 11’inci Kolordu’nun bir kısmıyla takviye edilerek üç 

koldan taarruza geçtiler (Keskin, 2000, s.33). 

 Ruslar 30 Temmuz 1877 günü ikinci kez Plevne’ye yaptığı bu taarruzda 

Osman Paşa’nın savunmasını kıramamış ve 30/31 Temmuz gecesi büyük kısmıyla 

geri çekilmek zorunda kalmıştır (Yıldız ve ark., 1991, s.50). 

 Kaçan düşman Osman Paşa tarafından verilen karşı taarruz emri ile tam 

bir hezimete uğratıldı. Türk süvarileri bu fırsatı kaçırmamış ve Rusları büyük bir 

korkuya sevketmişlerdi. Kalan Rus birlikleri imha edilirken, kaçanlar da nehirde 

boğulmuştu (Danışman, 1966, s.80). 

 Türk askeri kuvvetleri büyük bir metanet ve cesaret göstererek mukavemet 

ettikleri gibi, tahkimat etrafında bulunan taburlardan dahi ara sıra birkaç bölük 

düşmana hücum ederek fedakârlık gösterdiklerinden, düşmanın harekâtı yok 

edilebilmişti. İki gün devam eden İkinci Plevne Muharebesi Türklerin zaferiyle son 

bulmuştur (Albay Talat, 1997, s.25). 

 Bu yenilginin ardından Rus Başkomutanı Çar II. Alexander, Romanya 

Prensi Karol’a bir telgraf çekmiş, “Yardımımıza geliniz nereden isterseniz, ne 

şekilde isterseniz Tuna’yı geçiniz! Fakat bir an önce yardımımıza koşunuz. Türkler 

bizi mahvediyor. Hristiyanlık davası kayboluyor…” demiştir (Keskin, 2000, s.33). 

 İkinci Plevne Muharebesi sonunda Ruslar 176 subay ve 6.856 erini 

kaybetmiştir. Türk tarafında ise 18 subay ve 341 er şehit olmuş, 26 subay ile 896 er 

yaralanmıştır (Keskin, 2000, s.33). 

 Plevne zaferi bu harbin bir dönüm noktasıydı. Türk askerini eğitim ve 

yetenekleri yönünden kendinden aşağı seviyede gören Rus Ordusu, Türk askerinin 

olağanüstü cesaret ve kahramanlık gösterdiği bu savaş sonrasında büyük 
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şaşkınlığa uğradı (ATASE Arşv Belg (11), 1293). Zaferin yankıları Avrupa 

gazetelerinin manşetlerinden günlerce inmedi (Süer, 1993, s.244-245). 

 Rus Başkomutanlığı bu yenilginin ardından, 31 Temmuz tarihinde 

Tırnova’daki karargâhı Bulgarini’ye çekmiş ve Tuna Cephesi’nde izleyeceği yeni 

stratejiyi Plevne’nin düşmesine kadar erteleyerek diğer bütün cephelerde bulunan 

hatların güçlendirilmesi yoluna gitmiştir (Keskin, 2000, s.33). 

d. İkinci Şıpka Muharebesi (22 Ağustos 1877) ve Gelişmeler 

 Şıpka Geçidi, Birinci Şıpka Muharebesi’nde General Gurko kuvvetleri 

tarafından alınmıştı. İkinci Plevne Muharebesi’nde alınan yenilgi ve Eski Zağra’nın 

da Süleyman Paşa tarafından ele geçirilmesinden sonra Rus Ordusu Romanya ve 

Rusya’dan takviye kuvvetler gelinceye kadar savunmada kalma kararı aldı (Süer, 

1993, s.244-252). 

 Eski Zağra’yı ele geçiren Müşir Süleyman Paşa, Yeni Zağra’ya yöneldi 

ancak Şıpka’ya doğru taarruza geçmedi. Rus Ordusu’nun Rusya ve Romanya’dan 

beklediği takviye kuvvetin gelmesinden sonra 22 Ağustos 1877 tarihinde başlayan 

taarruz aralıksız beş gün devam etti ve bir netice alınamayınca Süleyman Paşa 

Kızanlık’a çekildi (Keskin, 2000, s.33-34). 

 Beş günlük muharebe sırasında, Müşir Süleyman Paşa’nın kuvvetlerinden 

63 subay ile 1.604 er şehit oldu ve 171 subay ile 4.970 er de yaralandı. Kolordunun 

26.526 er olan mevcudu 19.952 ere indi. Rus tarafında ise biri general olmak üzere 

15 subay ve 657 er ölmüş, biri general 114 subay ile 2.852 er de yaralanmıştı 

(Süer, 1993, s.298). 

 Yeni Zağra’dan ileri harekâtla başlayan ve Şıpka Geçidi’ne yapılan şiddetli 

taarruzun başarılı olamamasının nedeni geçidin doğal özelliklerinden de 

kaynaklanmaktaydı (Yıldız ve ark., 1991, s.49). 

 Şıpka Muharebesi’nden sonra Başkomutanlıktan Müşir Süleyman Paşa’ya 

26 Eylül 1877 tarihinde Tuna Ordusu Umum Komutanlığı’na tayini çıkıncaya kadar 

herhangi bir talimat gelmemiş, bu durum paşanın burada takılıp kalmasına neden 

olmuştur. Müşir Süleyman Paşa 28 Eylül 1877 günü Hezargrad’a gitmek üzere 

Şıpka’dan ayrıldı (Keskin, 2000, s.34). 

 Diğer taraftan Rus kuvvetleri Şıpka Geçidi’ndeki birliklerinin Plevne’ye 

sevkini uygun görmüşlerdir. Şıpka’dan Plevne’ye gidebilmek için o güzergâhta 

bulunan Lofça, Ruslar tarafından 3 Eylül 1877 tarihinde ele geçirilmiştir. Böylelikle 

Ruslar Plevne’deki Türk birliklerinin Doğu Tuna Ordusu ve özellikle Balkanların 

güneyindeki Balkan Ordusu’yla yapılabilecek koordineli bir harekât olanağını 

ortadan kaldırmıştır (Keskin, 2000, s.35). 
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 Lofça’da gösterilen üstün cesaret, gayret ve Komutan Rıfat Paşa’nın 

gösterdiği beceriyi düşman da resmen kabullenmiştir. Askerce bire beş, topça bire 

on iki oranında bir üstünlük karşısında Lofça’nın düşman eline geçmesi kaçınılmaz 

olmuştur. Lofça’nın elden çıkışı Plevne felaketini hızlandıran, hazırlayan ve 

kolaylaştıran bir dönüm noktasıydı (Albay Talat, 1997, s.38). 

e. Üçüncü Plevne Muharebesi (7 Eylül 1877) ve Gelişmeler 

 Mehmet Ali Paşa ile Süleyman Paşa taarruzlarının hedefine ulaşamayan 

Rus Başkomutanlığı bu kez tüm dikkatlerini Plevne’ye yöneltti. Bu amaçla 9’uncu 

ve 4’üncü Rus Kolorduları General Zutaf komutası altında birleştirilerek teşkil 

edilen Batı Ordusu, General Gernat komutasında Romen Kolordusu’yla da takviye 

edildi (Keskin, 2000, s.35). 

 7 Eylül 1877 tarihinde Ruslar üçüncü defa Plevne’ye taarruza başladı. 

Ruslarla birlikte bir Romen Kolordusu da taarruza katıldı. Düşmanın taarruzu 

beklenildiği için birliklere bir kat daha dikkatli olunması bildirilmişti (Albay Talat, 

1997, s.43). 

 7 Eylül sabahı üç koldan başlayan taarruz sonunda Ruslar bir kez daha 

ağır yenilgiye uğratılmıştır. Bu muharebe sonrası 21 Eylül 1877 tarihinde zaferin 

mükâfatı olarak Müşir Osman Paşa’ya “gazilik” unvanı verildi (Keskin, 2000, s.35). 

 Üçüncü Plevne Muharebesi neticesinde Ruslar toplam 3 general, 297 

subay ve 12.741 erini kaybetmiştir. Romenlerin 3.000’i aşan subay ve erleriyle 

beraber bu savaşta toplam düşman kaybı 15.471 olmuştur. Müşir Osman Paşa’nın 

çektiği telgrafa göre Türk birliklerinin zayiatı ise 5.000-6.000 er idi, Plevne 

müdafaasına katılan Miralay Talat’a göre de 3.000 kadardır (Keskin, 2000, s.37). 

 Bu muharebeden sonra Ruslar Plevne’nin hücumla ele geçirilemeyeceğini 

anlamış ve Plevne’yi muhasara etmeye karar vermişlerdir. Bunun için de Plevne 

dolaylarından tamamen çekilmeyip önceki bombardıman noktalarında kalarak taciz 

ateşinde bulunmuşlar ve Osmanlı savunma hattına yaklaşmak için devamlı olarak 

siper kazmışlardır (Albay Talat, 1997, s.70). Bu sıralarda Plevne hakkında bilgi 

toplamak için istihbarat faaliyetinde bulunmuşlar ele geçirdikleri Türk askerlerine 

işkence yaparak Türk Ordusu’nun durumu hakkında bilgi almaya çalışmışlardır. 

Ruslar tarafından işkence edilen bir Türk askeri ile ilgili belge için Ek 7’ye bakınız 

(ATASE Arşv Belg (12), Ek 7, 1293). 

 Bu esnada Osmanlı Tuna Ordusu Komutanı Müşir Mehmet Ali Paşa, Bele 

üzerine beklenen taarruzu başlatmaması üzerine görevden alınarak yerine Müşir 

Süleyman Paşa atandı. Balkan Komutanlığı’na da Müşir Rauf Paşa getirildi. Bu 

süreçte Rus kuvvetleri tekrar güç kazanmıştır. Müşir Süleyman Paşa bu nedenle 

savunmaya önem vererek Rusçuk-Kadıköy-Eskicuma-Osmanpazarı hattına 

çekilerek 1877 yılı Ekim ayı sonuna kadar Rus kuvvetleriyle karşılıklı müdafaa 



40 

 

hattında kaldı. Plevne’yi tam olarak kuşatma altına altında almayı planlayan Rus 

Başkomutanlığı bu sırada sadece Şıpka Geçidi’ni tahkim ederek diğer yerleri boş 

bırakmayı göze almıştı. Balkan geçitlerinde aktif faaliyetin durması ve bu tarihlerde 

Plevne’nin muhasarası nedeniyle Ruslar bu bölgede üstünlüğü ele geçirmişti 

(Keskin, 2000, s.37). 

 Bu dönemde Müşir Süleyman Paşa Plevne’ye yardım amacıyla Elena 

doğrultusunda taarruz kararı vermiş, 26 Kasım’da Rauf Paşa komutasında Maçka-

Tröstenik hattına yapılan muharebe kaybedilmiş, aynı bölgede 4 Aralık’ta yapılan 

muharebe kazanılarak Elena bölgesi ele geçirilmiş Pusibine-Kesreve-Zlatoriça-

Elena ele geçirilerek Tırnova yolu Müşir Süleyman Paşa’ya açılmıştı. Fakat bu 

sırada Müşir Mehmet Ali Paşa’nın Plevne veya Lofça istikameti yerine Sofya’ya 

çekilmesi ve Müşir Rauf Paşa’nın tek başına tutunamayacağını bildirmesi, Plevne 

için çok önemli bir fırsatın kaçırılmasına neden olmuştur (Keskin, 2000, s.37). 

 Şıpka ve Plevne’deki Osmanlı direnişleri Rusların İstanbul’a istedikleri gibi 

hızla ilerlemelerini engellemiş oldu (Stanford ve Shaw, 1994, s.230). 

f. Huruç Harekâtı (10 Aralık 1877) ve Gelişmeler 

 Rus harp meclisinde, Bulgaristan’daki orduların gerisinde büyük bir tehdit 

unsuru olan Plevne’yi alabilmek için, Rus Hassa Orduları ve Romen Kuvvetlerinin 

de katılımıyla Plevne’nin her yönden muhasara altına alınması kararlaştırılmıştı. Bu 

amaçla Plevne’yi Sofya’ya bağlayan ikmâl yolları Ruslar tarafından tamamen 

kesildi (Keskin, 2000, s.37). 

 Müşir Gazi Osman Paşa Üçüncü Plevne Muharebesi’nden sonra Plevne’yi 

boşaltarak Orhaniye’ye çekilmek için İstanbul’dan izin istedi, ancak İstanbul’daki 

Harp Meclisi Osman Paşa’nın Plevne’den ayrılmasını uygun bulmadı. Ruslar 

Plevne’nin irtibatını kesmek için harekete geçmişler ve Plevne’ye ulaşan tüm yolları 

kesmişlerdi. 3 Kasım 1877’de Plevne’nin boşaltılması müsaadesi gelmişse de bu 

müsaadenin uygulanmasına imkân kalmamıştı (Yıldız ve ark., 1991, s.54). 

 Rus Seyyar Ordusu Başkomutanı Grandük Nikola Nikolayeviç 31 Ekim’de 

Plevne Komutanı Müşir Gazi Osman Paşa’ya Fransızca olarak yazdığı ve teslim 

olma çağrısı içeren bir mektup gönderdi, fakat bu çağrısı Gazi Osman Paşa 

tarafından reddedildi. Gazi Osman Paşa Plevne’deki tümeninin kış şartlarına ve 

muhasaraya daha fazla direnemeyeceğini değerlendirmiş ve Rus kuşatmasını 

yarmak amacıyla 1 Aralık 1877 günü huruç harekâtı yapılmasını kararlaştırmıştır 

(Mahmud Celâleddin, 1983, s.481). 

 Plevne’de kalacak olan 1.500’den fazla yaralı ve hastalar mecburen 

Bulgarların vicdanına bırakılmıştı. Hasta ve yaralılar Hilâl-i Ahmer bayrakları 

asılarak caddeler üzerindeki hanlara yerleştirildiler. Geride kalanlar konusunda 

Bulgarlarca verilen vaatler maalesef tutulmadı. Gazi Osman Paşa hallerine 
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acıyarak Plevne halkının ordunun arkasından gelmesine izin verdi. Ancak ordunun 

hareketine ayak bağı olan bu halk harekâtı yavaşlattı (Albay Talat, 1997, s.106-

108). 

 Üç muhasara çemberinden ikisini yarmayı başaran Gazi Osman Paşa 

üstün Rus ve Romen kuvvetleri karşısında sıkışıp kaldı ve 4 ay 25 günlük bir 

savunmadan sonra teslim olmak zorunda kaldı. Bu son muharebedeki Rus kaybı 

38 subay, 16.663 erden ibarettir. Gazi Osman Paşa birliklerinin kaybı ise 2.500 

kişidir. Soğuk, açlık ve Vid ovasındaki kötü tabiat şartları yüzünden 8.000 kişi de 

teslim olunduktan sonra hayatını kaybetmiştir (Keskin, 2000, s.38). 

 Kuşatma hattını yarmak üzere yapılmış olan bu harekât bir meydan 

savaşına dönüştü. Muharebenin devam ettiği beş saatlik sürede, düşmanın kuvvet 

üstünlüğüne rağmen ağır kayıplar verdirildi. Düşmanın tabya ve topları ele geçirildi 

(Albay Talat, 1997, s.118-119). 

 Plevne’nin düşmesi Rusların ileri harekâtına imkân sağlanmıştı. Rus 

Başkomutanlığı Sofya üzerinden Meriç ovasına kolayca inmeyi ve Edirne’yi alıp 

İstanbul’u işgal etmeyi planlamıştı. Fakat bunun için Balkan Dağlarını aşması 

gerekmekteydi (Türkgeldi, III. Cilt, 1987, s. 960). 

 Bu gelişmelerden sonra Sırbistan, 14 Aralık 1877’de Rusların yanında 

savaşa dâhil oldu. 4 Ocak 1878’de General Gurko kuvvetleri Sofya’ya girdi. 

Süleyman Paşa kuvvetleri ise 16-19 Ocak 1878 tarihlerinde Filibe’de Rus 

kuvvetlerine mağlup olarak Rodoplara çekildi. Kırılan Osmanlı savunması 

karşısında Rus kuvvetleri hızla ilerleyerek 20 Ocak’ta Edirne’ye girdi. Bunun 

üzerine Edirne’yi savunan Müşir Mehmet Ali Paşa kuvvetleri Çorlu’ya çekildi. Bu 

arada Niş’i zapt eden Sırplar, Sofya’da Rus kuvvetleri ile birleşti. Karadağlılar ise 

Adriyatik’e doğru ilerleyerek Adriyetik’e kadar olan alanda hâkimiyet sağladı (Karal, 

1983, s.44). 

 İngiltere ile Avusturya, Rusların Bulgaristan’daki bu hızlı ilerlemesi 

karşısında, Güneydoğu Avrupa’nın Rus egemenliğine girmesi tehlikesi yüzünden 

Rusya’ya müdahale etmek gereği duydular. Bâb-ı Âli ateşkes isteyerek 31 Ocak’ta 

Edirne’de ateşkes antlaşması imzaladı. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti kayıtsız 

şartsız teslim olmuştu. Osmanlılar ile Ruslar, Avrupa güçlerinin müdahalesinden 

uzak yeni bir anlaşma yapılması için Yeşilköy’de (Ayastefanos) 3 Mart 1878 

tarihinde bir araya gelme kararı aldılar (Stanford ve Shaw, 1994, s.234). 

 Rumeli Cephesi’nde doğal savunma hatları olan Tuna Nehri ve Şıpka 

Geçidi’nin zamanında doğru olarak tutulmaması bu cephedeki sonucu ve 

dolayısıyla bütün savaşın seyrini önceden belirlemiştir. Osman Paşa’nın 

Plevne’deki fevkalade savunması bu sonu biraz geciktirdiyse de Rusların İstanbul’a 

doğru ilerleyişlerine mâni olunamamış ve Kafkas Cephesi’ndeki direniş de bu 
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sonuç neticesinde kırılmıştır. Osmanlı Devleti çok ağır şartlarla antlaşma yapmaya 

mecbur kalmıştır. 

 

4.1.2. Kafkas Cephesi’nde Cereyan Eden Muharebeler 

 Kafkas Cephesi komutanı Mareşal Ahmet Muhtar Paşa, Başkomutan Vekili 

(Serdar-ı Ekrem) aracılığıyla genel bir harp planının hazırlanarak padişaha arz 

edilmesi emrini almış ve bunun üzerine hazırladığı harp planını padişaha 

sunmuştu. Harp planı özetle; her bölgede stratejik savunmada bulunulması, 

donanma ile de Karadeniz’in taranması olarak belirtilmiş ve padişah tarafından bu 

plan onaylanmıştı (Ahmet Muhtar, 1970, s.12-13). 

 Ahmed Muhtar Paşa’ya göre Doğu Cephesi’ndeki muharebeler üç 

aşamada gelişti: Birinci aşama, savaşın başlangıcından 25 Haziran 1877’ye kadar 

olan hudut savaşları ve Türk Ordusu’nun eksiklerini kapamaya çalıştığı dönem. 

İkinci aşama, 15 Ekim’e kadar süren Türk Ordusu’nun başarılı savunması ve yer 

yer taarruzlarıyla, Rus Ordusu’nun durdurulduğu ve geri çekildiği dönemdir. Bu 

dönemde Ardahan ve Doğubeyazıt’ı zapt ederek ilerleyen Rus kuvvetleri, Ahmed 

Muhtar Paşa komutasında birliklerin Zivin, Gedikler ve Yahniler meydan 

muharebelerini kazanması ile durduruldu (Kodaman,1989, s.141). Üçüncü aşama 

barış antlaşmasına kadar geçen Türk Ordusu’nun Erzurum’a çekilmesi ve Rus 

Ordusu’nun ilerlemesi dönemidir. Rus Ordusu bu dönemde büyük takviye almıştır. 

Üstün kuvvetlerle taarruza geçen Ruslara karşı Alacadağ ve Deveboynu 

muharebelerini kaybeden Muhtar Paşa, düzenli bir şekilde geri çekilerek 

Erzurum’da savunma hattı oluşturdu. Ruslar, Erzurum’a da taarruza geçtilerse de 

başarılı olamadılar (Hüseyin Râci, 1978, s.23-24). 

 Kafkas Cephesi’nde görevli, Osmanlı Anadolu Ordusu olan 4’üncü Ordu; 

74 piyade taburu, 4 süvari alayı ve 16 batarya seyyar topçudan oluşmaktaydı. Bu 

ordunun toplam personel mevcudu yaklaşık on bini yardımcı hizmetler ve 

hastanelerde olmak üzere 57.560 kişiden ibaretti ve 18.000 sandığa yakın 

cephanesi bulunmaktaydı. Ordunun ulaştırma imkânları oldukça yetersizdi (Ahmet 

Muhtar, 1970, s.19). Kars’taki ambarlarda askere beş altı ay yetecek kadar buğday 

mevcuttu. Yapılan hesaplarla askerlere Kars’ın biriktirilmiş zahiresinden 

yedirilmemesi uygun görülmüştü. Sınıra sevk edilecek askerin ihtiyacı olan 

zahirenin, sınır çevresindeki köylerden temin edilmesine karar verilmişti (Mehmed 

Arif, 2006a, s.40). 

 7 Nisan 1877’de Müşir Ahmet Muhtar Paşa, Erzurum’a gelerek emir-

komutayı ele almış, Kars-Erzurum dolaylarında uygulayacağı savunma stratejisini 

belirlemiştir. Ahmet Muhtar Paşa henüz otuz sekiz yaşında, son yirmi yılda eğitim 

reformları içinde yetişen subayların en yetkinlerinden biriydi (Turan, 1978, s.41). 
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 1’inci ve 3’üncü tümenler (29 piyade taburu, dört süvari bölüğü ve beş 

sahra bataryası) Kars Kalesi’ni savunmak üzere görevlendirilmişti. 1’inci Tümen’e 

Kars Kale Komutanlığı üzerinde kalmak şartıyla Ferik Hüseyin Hami Paşa ve 2’nci 

Tümen’den üç taburlu bir piyade alayı ile takviye edilmiş olan 3’üncü Tümen’e de 

Ferik Gedik Ali Paşa komuta edecekti. Ferik Muhsin Paşa komutasındaki dokuz 

piyade taburu, bir süvari bölüğü ve bir bataryadan kurulmuş 2’nci Tümen ise, 

manevra kuvveti olarak Kars’ın 10 km batısında Soğanlı yolu üzerindeki 

Bozkale’de bırakılmıştı. Mirliva Muhlis Paşa komutasındaki 1’inci Tümen’in 1’inci 

Tugayı, iki süvari bölüğü ve bir sahra bataryasından ibaret örtme kuvveti, Kars’ın 

30 kilometre doğusunda Gümrü yolu üzerinde Subatan Köyü ve dolayına 

çıkarılmış, 2’nci Süvari Alayı ise, bütünüyle sınır karakollarını işgal etmiştir (Sükan, 

1985, s.63). 

 Ahmet Muhtar Paşa, Rusları ilerletmemek ve mağlup etmek için, eldeki 

zayıf kuvvetlerle meydana gelecek fırsatlardan ve iç hatlardan faydalanmayı 

düşünmüştü (Turan, 1978, s.42). 

 122.000 askerden oluşan Rus Kafkas Ordusu’nun komutanı General Loris 

Melikof’du. Rus Ordusu’nun siklet merkezi grubu 40.000 askerlik güçle Gümrü’de, 

sağ kanat grubu 12.000 askerle Ahilkelek’te, sol kanat grubu 13.000 askerle 

Revan’da toplanmıştı. Batum tarafında ise 25.000 askerden oluşan bir muharip güç 

Riyon Nehri güneyinde toplanmıştı (Okçu, 1953, s.132). 

 Rus kuvvetlerinin komutanı General Melikof Ermeni asıllıydı. Ruslar 

savaşın ilk aylarından başlayarak önemli takviyeler almışlardı. (Öztuna, 1969, 

s.32). Kars, Ardahan, Doğubeyazıt kalelerini aldıktan sonra Batum’u karadan 

zorlayarak ele geçirmeyi planlayan Ruslar, daha sonra ise Erzurum’a yönelmeyi ve 

Erzurum’dan sonra da duruma göre hareket etmek üzere harekâtlarını 

tasarlamışlardı (Turan, 1978, s.40). 

 Rus Kafkas Ordusu birlikleri 24 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı-Rus sınırını 

aşarak ilerlemeye başlamışlardı (Keskin, 2000, s.39). Osmanlılar ilk başlarda 

güçlerini Rusların Karadeniz’le Van Gölü arasındaki saldırabilecekleri kalelere 

böldükleri için sıkıntı çekmişlerdi. Bu nedenle Rusların ilk saldırılarına karşı alan 

hâkimiyetini sağlayamamışlardı (Stanford ve Shaw, 1994, s.231). 

 27 Nisan 1877’de Doğubeyazıt, 18 Mayıs 1877’de ise Ardahan elden 

çıkmıştır. Osmanlılar ağır kayıplar vermiş, direnişi önlemek için Müslüman köylüler 

Ruslar tarafından öldürülmüştü (ATASE Arşv Belg (13), 1293). Ruslar ele 

geçirdikleri silahlarla Bulgaristan’da olduğu gibi yerel halktan olan Hristiyanları 

silahlandırmışlardı. Kars artık Osmanlı savunmasının merkezi olmuş ve diğer 

bölgelerdeki askerler burada Ahmet Muhtar Paşa komutasında toplanmıştı 

(Stanford ve Shaw, 1994, s.231). 
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 Rus Ordusu ise bu başarılarından cesaret alarak 5 Haziran 1877’de Kars’ı 

muhasara etmeye başladı. 

a. Zivin Muharebesi (25-30 Haziran 1877) 

 18 Haziran’da Rus Kafkas Ordusu Komutanlığı’nca, Doğubeyazıt’ı işgal 

eden ve Eleşkirt Vadisi’nde harekât yapan Tergukasov Tümeni stratejik bir nokta 

olan Tahir Geçidi’ne doğru harekâtına devam ediyordu. Tergukasov Tümeni’nin 

yükünü hafifletmek amacıyla Türk asıl kuvvetleri üzerine bir gösteriş taarruzunun 

yapılmasına, bunun için de Kars batısında Bozkale’de bulunan Tümgeneral 

Heimann’ın görevlendirilmesine karar verilmişti (Sükan, 1985, s.110). 

 Kafkas Bomba Tümeni Komutanı General Heimann 23 Haziran’da 

Melidüzü’nde ordugâhını kurmuş ve öncü kuvvetini Mecingirt’e göndermiştir. Ordu 

Komutanı Loris Melikof harekâtı bizzat yönetmek üzere orada bulunmaktaydı. Rus 

kuvvetleri Soğanlı Dağı’ndaki mevziilerinde 18.000 piyade, 6.000 süvari ve 64 top 

bulundurmaktaydı (Keskin, 2000, s.44). Türk Ordusu’nda ise 17 tabur piyade ve 12 

top mevcuttu (Turan, 1978, s.44). 

 25 Haziran’da Rus kuvvetleri Zivin’de harekâta başlamışlardır. 27 

Haziran’da da Ahmet Muhtar Paşa Zivin mevziine gelmişti. 29 Haziran’a kadar 

süren Zivin muharebelerinde Ruslar ağır yenilgiye uğradı. Nitekim Soğanlı Dağları 

üzerinde Melidüzü’nde ordugâhta bulunan Rus asıl kuvvetlerinin 29 Haziran 

akşamı burayı terk ederek Kars’a doğru çekildiği öğrenilmiştir (Keskin, 2000, s.44-

45). 

 Ruslar Zivin ve Halyaz’da çok üstün olmalarına rağmen yenilmiş ve perişan 

bir şekilde Doğubeyazıt’ı bırakarak, Erivan, Kars kuşatmasını da kaldırmış ve 

Gümrü ile Kars arasındaki Gedikler mevziine çekilmişlerdir (Okçu, 1953, s.133).  

 2 Temmuz tarihinde Müşir Ahmet Muhtar Paşa komutasındaki asıl Türk 

kuvvetleri, Rusların Akbaba Dağı istikametine çekildiklerini öğrenince, 4 

Temmuz’da takip harekâtına başlamış ve 7 Temmuz’da Kars’ın 6 km 

güneybatısında bulunan Çivilikaya’ya gelmiştir. Müşir Mustafa Tevfik Paşa 8 

Temmuz’da Kars Komutanlığı görevini devralmıştır. Aynı gün, Zivin muharebeleri 

sonunda yenilen Tümgeneral Heimann’ın Yahniler Dağı’nı aşarak Subatan’a doğru 

geri çekildiği haberi alınmış, Kars’ı muhasara eden General Devel komutasındaki 

Rus kuvvetlerinin de geri çekileceği anlaşılmıştır (Keskin, 2000, s.45). 

 Türk Ordusu bu savaşta, 138 şehit ve 502 yaralı zayiat vermişti. Rusların 

zayiatı ise 900 ölü ve 2.100 yaralıdır. Muharebe sırasında, Tümen Komutanı Ferik 

Muhlis Paşa elinden ve bacağından yara almıştı (Sükan, 1985, s.114). Plevne 
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Muharebesi Tuna Cephesi için ne kadar önemli ise Zivin Muharebesi Kafkas 

Cephesi için o kadar ehemmiyetlidir. Türk kuvvetlerinin bu zaferiyle Rus 

Ordusu’nun genel çekilişi başlamıştır (Turan, 1978, s.46). 

b. Gedikler ve Yahniler Muharebeleri 

 Zivin mağlubiyetinden sonra hududun doğusuna çekilmiş olan Ruslar 

Gümrü, Kars, Erzurum istikametinde ilerleyebilmek için daha fazla kuvvet 

kullanmaya karar verdiler. Bu maksatla Gümrü’den Iğdır’a kuvvet kaydırmak 

istediler, fakat bunu haber alan Ahmet Muhtar Paşa 25 Ağustos 1877’de Gedikler 

mevziindeki Ruslara taarruz ederek geri çekilmelerini sağlamıştır. Eylül ayı 

sonunda Ruslar 70.000 kişilik bir kuvvetle Türkler tarafından tahkim edilmiş olan 

Alacadağ doğusundaki Yahniler tepelerindeki mevzilere hücum ettiler. Buralar 

Ruslar tarafından ele geçirildiyse de 5 Ekim’e kadar süren muharebelerde Ahmet 

Muhtar Paşa birlikleri tarafından geri alındı. Ruslar yine geri çekilmek zorunda 

kaldılar (Gnkur. Başkanlığı, 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü, 

1991). 

c. Alacadağ Muharebesi (14-15 Ekim 1877)  

 Muhtar Paşa’nın doğuda kazandığı başarılar, İstanbul’daki 

Başkomutanlığa, Muhtar Paşa ordusundan kuvvet çekerek Balkan Ordusu’na 

yardıma gönderilmesi fikrini vermiş ve buradan bir tümene yakın kuvvet çekilmiştir. 

Esasen zayıf olan Muhtar Paşa ordusu böylece daha zayıf bir hale gelmişti (Okçu, 

1953, s.134). Bunun üzerine Muhtar Paşa bu zayıf kuvvetle sağlam bir savunma 

yapabilmek üzere Alacadağ mevzilerine yerleşti (Turan, 1978, s.46).  

 Rus komutanlığı İkinci Yahniler Muharebesi yenilgisinden sonra inisiyatifi 

tekrar ele geçirmek için her iki taraftan yapılacak gösteriş taarruzu harekâtıyla 

birlikte, asıl kuvvetlerle Bulanık-Vezinköy istikametinde cepheden taarruz etmeyi ve 

bu taarruzdan birkaç gün önce başlamak üzere önemli bir kuvvetle de Digor-

Pazarcık üzerinden derin bir çevirme harekâtıyla bu harekâtı birleştirmeyi 

planlamıştır (Sükan, 1985, s.145). 

 Alacadağ mevzii Ahmet Muhtar Paşa’nın elindeki kuvvetlerle gerektiği gibi 

savunulamayacak kadar uzundu (Turan, 1978, s.47). 

 Grandük Mihail Nikolayeviç, Rusların sürekli yenilgi alması üzerine emir ve 

komutayı bizzat eline almış ve Rus Ordusu iki misli artırılmıştır (Okçu, 1953,  

s.134). Alacadağ Muharebesi Kafkas Cephesi’nde önemli bir dönüm noktası 

olmuştur (Öztuna, 1969, s.33). 

 14 Ekim sabahı bütün cephe boyunca Rus taarruzu başlamıştır. Taarruza 

katılan Rus kuvvetleri, toplamı sekiz yüzer mevcutlu 78 piyade taburu ve yedi yüzer 

mevcutlu 24 süvari alayı ile 254 toptan oluşmaktaydı. Türk kuvvetleri ise beş yüzer 
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mevcutlu 58 piyade taburu ile toplam 3.000 süvari ve 96 toptan ibaretti (Keskin, 

2000, s.49-50). 

 Şiddetli Rus taarruzu karşısında 4’üncü Ordu’nun artık bulunduğu yerde 

savunmasına imkân kalmadığını gören Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kars’a 

çekilmeye karar vermiştir. 14 Ekim gecesi sabaha kadar erzak, cephane ve diğer 

eşyanın Kars’a nakli ile uğraşılmıştır. Rus Komutanlığı 15 Ekim sabahı Türk 

kuvvetlerini imha etmek maksadıyla merkez koluyla Alacadağ kesimindeki Türk 

birliklerini kuşatma altında almıştır. Rus kuşatmasından kurtulamayan 

Alacadağ’daki Türk kuvvetleri teslim olmaya karar vermiş ve 7 general, 252 

subayla, 23 tabur ve bir süvari bölüğünden oluşan toplam 7.000 kişi esir düşmüştür 

(Keskin, 2000, s.50). 

 Doğuda ve batıda Osmanlı savunma noktalarının Ruslar tarafından uzun 

süre kuşatma altında tutulması sonucu savaş kötüye gitmeye başlamıştır. Muhtar 

Paşa 14 Kasım’da Kars’ı terk ederek kuvvetinin çoğunu Erzurum’a çekmiştir. Artık 

Doğu Anadolu tümüyle düşmana açıktı, fakat kış mevsimi geçici bir korunma 

oluşturmaktaydı (Stanford ve Shaw, 1994, s.234). 

 15 Ekim günü dağınık bir şekilde geri çekilmekte olan askerlerle Kars’a 

gelen 4’üncü Ordu Komutanı Gazi Müşir Ahmet Muhtar Paşa, ertesi günü, Rusların 

Kars’ı muhasara için harekete geçecekleri haberini alınca, Ferik Hüseyin Hami 

Paşa, Mirliva Kaptan Mehmet Paşa ve diğer generallerin de dâhil olduğu bir 

karargâh toplantısı yapılmıştır. Sonuçta, Kars Kalesi’nin mevcut 30 tabur kuvvetle 

savunulmasına ve Mirliva Kaptan Mehmet Paşa komutasındaki sekiz taburluk 

kuvvete, bir piyade taburu ile bir sahra bataryası daha katarak, Erzurum yolunun 

tıkanması için hemen Soğanlı Dağı’na gönderilmesine karar verilmiştir (Sükan, 

1985, s.153). 

 Kendisi de 17 Ekim günü karargâhıyla Kars’tan çıkarak 27 Ekim’de 

beraberindeki 10 taburla Köprüköy’e ulaşmıştır. Burada Beyazıt Kolordusu’nun 24 

taburu ve Alacadağ Muharebesi’nde Rus kuşatmasından kurtulan Mirliva Musa 

Paşa komutasındaki 7 tabur ve ambar hizmetinde çalışan bir taburla birleşerek 

kuvvetleri 42 tabura ulaşmıştır. Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa Rus ilerleme 

istikametinde savunmaya elverişli arazi bulunmaması nedeniyle Müşir İsmail 

Paşa’ya 4’üncü Ordu birliklerini en kısa yoldan ve hızla Deveboynu’na intikal 

ettirme görevini vermiştir. Aynı gün kendisi de Deveboynu’na gelerek burayı 

savunma mevzii olarak hazırlamıştır. Burada elinde bulunan 42 tabura İspir ve 

Tercan milis taburlarının da katılmasıyla 45 tabura yükselen piyade taburu, iki 

süvari alayı ve 84 toptan oluşan 18.000 kişilik bir kuvvetle Erzurum’u korumak ve 

Rus Ordusu’nu Karasu Vadisi’ne geçirmemek amacıyla savunma tertibi almıştır 

(Keskin, 2000, s.50-51). 
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 Bundan sonra Kars, Rus Ordusu tarafından muhasara edilmiştir. 18 Kasım 

1877’de Ruslar taarruza geçmişlerdir. Kars komutanı Hüseyin Hami Paşa yaklaşık 

25.000 bin asker ve yeteri kadar erzak olan şehri savunulabilecek bir durumda iken 

bırakmış ve Erzurum’a çekilme kararı almıştır. Bu yanlış karar ve Doğu 

Anadolu’nun en önemli stratejik istihkâmı olan Kars’ın düşmesi Osmanlı 

Ordusu’nun Kafkas Cephesi’ndeki savunmasını alt üst etmiştir. Ruslar Kars’ı ele 

geçirmişler ve aynı zamanda Kars Kalesi Komutanı Hacı Reşit Paşa’yı 14.000 

askerle beraber esir almışlardır (Gnkur. Başkanlığı, 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi 

Harp Tarihi Broşürü, 1991). Kars’ın düşmesi Bâb-ı Âli tarafından çok sert tepkiyle 

karşılanmış Hüseyin Hami Paşa divân-ı harbe verilmiş ve Kars Kalesi’ndeki devlet 

erkânı vatan hainliği ile suçlanmışlardır (ATASE Arşv Belg (14), 1293). 

 Rus kuvvetleri ilerlemeye devam ederek 4 Kasım sabahı saat 07.00’de iki 

kol halinde taarruza geçmişlerdir. Muharebede sonunda Türk kuvvetleri yenilerek 

Erzurum’a çekilmişlerdir. Ruslar aynı gün saat 17.00’de Deveboynu’nu ele 

geçirmişlerdir. 5 Kasım sabahı da Erzurum’da bulunan 4’üncü Ordu Komutanı 

Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa’dan şehrin teslimini istemişler ancak tüm olumsuz 

koşullara rağmen bu teklif reddedilmiştir (Keskin, 2000, s.51). 

d. Aziziye Baskını (8-9 Kasım 1877) 

 Müşir Ahmet Muhtar Paşa 4 Kasım 1877 gecesi yanındaki 8-10 atlı ile 

Erzurum’a gelerek, şehir içindeki kışlaya inerek karargâhını buraya kurmuştur 

(Sükan, 1985, s.164). 

 Erzurum’u savunacak Türk kuvvetleri 20.000 kişiden oluşan 50 taburdan 

oluşuyordu. Erzurum Kalesi’nin savunulması için bu kuvvet yeterli değildi. 7 km 

civarında olan eski şehir suru birçok tabyayla kuvvetlendirilmiştir. Şehrin başlıca 

giriş yerlerinde bulunan tabyalardan; Mecidiye Tabyası Kars şosesinin kuzeyinde, 

Sütnişan Tabyası Oltu ve Kars yollarının arasındaki sur kısmının kuzeydoğusunu 

koruyan noktada, Kiremitli Tabyası ise surların güneybatı kısmına yerleşmişti. 

İstikamet olan Kars yolu, Kars Kapısı’nın ilerisinde inşa edilen Ahali ve Aziziye 

tabyaları ile kapatıldığından bunlar çok önemliydi (Keskin, 2000, s.51-52). 

 Ruslar 8 Kasım’da Ermeni kılavuzlarla birlikte taşıdıkları merdivenleri 

hendek duvarına dayayarak 3 ve 2 numaralı tabyalara çıkmışlardır. Durumdan 

şüphelenilerek kendilerine parola sorulmuş, fakat çok iyi Türkçe konuşan, Ermeni 

kılavuzlar; “yabancı yok, biz Osmanlı askerleriyiz Çobandede’den geliyoruz” 

diyerek kandırdıkları Osmanlı askerini süngülenerek şehit etmişlerdir. Önlerini boş 

bulan Rus piyadeleri, hemen tabya içindeki koğuşlarda her şeyden habersiz olarak 

uyuyan Tokat ve Maden taburları erlerinin çoğunu süngüleyerek şehit etmişler ve 

bir kısmını da subaylarıyla birlikte esir almışlardır (Sükan, 1985, s.166-167). 
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 Yine, Erzurum üzerine baskın şeklinde bir taarruz düzenleyen Rus 

Başkomutanlığı 9 Kasım günü saat 02.00’de Aziziye tabyalarına saldırmıştır. 

Tabyadan gelen top sesleri üzerine tüm Türk birlikleri ve Erzurum halkı alarma 

geçmiş ve eli silah tutan herkes dört kol halinde Ruslara karşı taarruza geçmiştir. 

Mirliva Mehmet Paşa komutasındaki 4 taburluk kuvvet kısa zamanda tabyaya 

ulaşarak Rusları geri atmayı başarmıştır. Ruslar Vank deresi istikametine çekilirken 

takip eden Türk birlikleriyle aralarında çıkan muharebede iki taraf da ağır kayıplar 

vermiştir (Keskin, 2000, s.52). Ruslar daha fazla kayıp vermemek için Erzurum’a 

tekrar taarruzu göze almamışlardır. Sonuçta, Rusların Erzurum’u alma planları 

gerçekleşmemiş, Erzurum ile Kars arasında durdurulmuşlardır (Öztuna, 1969, 

s.33). 

 25 Aralık 1877’de Harbiye Nezareti’nden gelen telgrafta, Gazi Müşir Ahmet 

Muhtar Paşa’nın 4’üncü Ordu’daki hizmetlerinin son bulduğunu, kendisinin 

komutayı Müşir Kurt İsmail Hakkı Paşa’ya bırakarak, Çatalca’da İstanbul’a doğru 

yürüyecek Rus Ordusu’na karşı savunma hattı oluşturan Osmanlı birliklerine 

komuta etmek üzere acele İstanbul’a hareket etmesi gerektiği bildirilmiştir (Sükan, 

1985, s.184). 

 Rus kuvvetleri 8 Ocak’ta Aşkale’yi ele geçirmiş, Erzurum’un Erzincan hariç 

diğer noktalarla bağlantısını kesmişlerdir (Keskin, 2000, s.54-55). Kars Kalesi’nin 

düşmesinden (18 Kasım 1877) sonra boş kalan Rus kuvvetlerine Erzurum ve 

Batum’un işgali görevi verilmiştir (Sükan, 1985, s.184).  

 Rusların Slav kuvvetlerle birlikte İstanbul üzerine yürümeye devam etmesi 

üzerine savaşı sürdürme imkânı kalmayan Osmanlı Devleti 31 Ocak’ta Edirne 

Mütarekesi’ni imzalamıştır. Bu anlaşmanın haberi 7 Şubat’ta Erzurum ve Batum’a 

ulaşmıştır. Antlaşma gereği Türk kuvvetleri tarafından boşaltılan Erzurum 8 Şubat 

1878’de Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir.  

 Savaş süresince 4’üncü Ordu tarafından Kafkas Cephesi’ne toplam 

144.778 asker sevk edilmiştir. Bunun 5.330’u şehit, 33.557’si esir, 11.300’ü hasta, 

yaralı ve hastanede ölenler ile 6.189’u kaçak olmak üzere 56.376 zayiat verilmiştir. 

Aynı süre içinde Ruslar, cepheye toplam olarak 172.825 asker sevk etmiş, bunun 

%22’sini (38.100) gerek hastalık gerek muharebe ve soğuk nedeniyle kaybetmiştir 

(Sükan, 1985, s.206). 

 Sonuç olarak; 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı kara harekâtı her iki 

cephede Osmanlı Ordusu’nun mağlubiyetiyle son bulmuştur. Çok ağır olan bu 

mağlubiyet Osmanlı Devleti’ni kayıtsız şartsız teslim olup antlaşma yapmaya 

mecbur bırakmıştır. 
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4.1.3. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Deniz Harekâtı 

 Bu başlık altında donanmanın görevleri, durumu ve savaşta ne kadar 

yararlanılabilindiği üzerinde durulacaktır. Savaştaki deniz harekâtına ilişkin 

olayların ayrıntısına girilmeyecektir. 

 Türk donanması harbin ilanından hemen önce, yığınağını İstanbul, 

Karadeniz ve Akdeniz’de yapmış, ayrıca Kızıldeniz ve Basra körfezine de gemiler 

yerleştirmiştir. Ruslar ise Sivastopol ve Odesa limanlarını başlıca yığınak noktaları 

olarak kullanmışlardır (Besbelli, 1980, s.24). 

 1877-1878 harbinde donanmanın görevleri, savunma ve taarruz görevleri 

olarak iki kısma ayrılabilir. Savunma görevleri; sahilleri korumak ve Rusların 

yapabileceği çıkarma hareketlerini engellemek, sahil ticaretini korumak, ordunun 

ihtiyaçları için deniz nakliyatı yapmak, tarafsız devletlerle ticareti temin etmek, 

Tuna’da düşman ordularının geçmesine engel olmak şeklinde sıralanabilir. Taarruz 

görevleri arasında da düşman sahillerini abluka altına almak ve tarafsız devletlerle 

ticaretini engellemek, düşman limanlarını tehdit ve bombardıman ederek, sahillerin 

korunması için düşmanın bir kısım kuvvet ayırmasını sağlamak, gerektiğinde 

düşman sahiline asker çıkarmak maddeleri belirtilebilir (Kurtoğlu, 1935, s.71-72). 

 13 Mart 1871 Londra konferansı ile Karadeniz’in tarafsızlığı ortadan 

kalkmış, fakat Rusya’nın bu denizde henüz kuvvetli bir filosu olmaması nedeniyle 

Türk donanması egemenliği elinde tutmaktaydı (Besbelli, 1980, s.10). 

 Ruslarla ortaya çıkacak herhangi bir harpte, deniz hâkimiyetinin büyük 

önemi vardı. Özellikle Karadeniz hâkimiyeti gerek Türkler ve gerekse Ruslar için 

hayati bir öneme sahipti. Doğu Anadolu’daki ordularımızın kara yollarının az ve 

uzun oluşu, kış mevsiminde harekât ve ikmâl açısından yolların bozulması gibi 

sebepler, Türk Ordusu’nun deniz yolundan daha kısa ve daha çabuk istifadesini 

zorunlu kılıyordu (Kurtoğlu, 1935, s.120). Karadeniz’deki Osmanlı üstünlüğüne 

karşılık Ruslar, Osmanlı Donanması’nın rahat hareketini engellemek için mayın 

kullanmışlar ve bu amaçla kendi donanmalarından deniz araçları 

görevlendirmişlerdir (ATASE Arşv Belg (15), 1293). Sivastopol Limanı’nı 300, 

Odesa’yı 725, Kerç Boğazı’nı 400 ve Oçakof önünü 360 mayınla kapatan Ruslar, 

Poti’yi de mayınlamış ve kıyı tahkimatını takviye etmişlerdir. Karadeniz 

egemenliğini elinde tutan Türklerin bir çıkarma hareketinde bulunma ihtimaline 

karşı, Rus Odesa Komutanlığı’na bağlı iki kolordudan biri Romanya kıyıları-

Dinyeper ve diğeri de Dinyeper-Kırım kıyıları-Prekop bölgelerinin kıyı gözetlemesini 

yapmakla görevlendirilmiştir (Besbelli, 1980, s.25-26). 

 Tuna filosunun kumandası ve Rusların Tuna’dan geçmelerini engelleme 

görevi Balkan Cephesi kumandanı olan Serdar Abdülkerim Paşa’ya verilmişti. 

Abdülkerim Paşa müdafaa planını; Rusların Tuna’dan geçmelerine mani olmamak 
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ve Ruslar Tuna’yı geçtikten sonra Doğu ve Batı Orduları ile hücum ederek düşmanı 

iki ateş arasında bırakma üzerine kurmuştu. Bu anlamda Rusların Tuna’yı 

geçmelerinden dolayı filonun sorumlu tutulması yanlış olacaktır (Kurtoğlu, 1935, 

s.90-91). Fakat ezici bir üstünlüğe sahip olan donanmadan özellikle Tuna’da 

yeterince yararlanılmaması ve böylece Rusların Tuna’yı çok düşük sayıda kayıp 

vererek geçmelerine seyirci kalınmasının, büyük bir taktik hata olduğu açıktır. 

 Osmanlı Donanması Anadolu ve Rumeli Cepheleri arasında irtibatı temin 

ettikten sonra deniz yollarından azami derecede istifade etmiş, harp sırasında 

Karadağ Cephesi’ndeki Süleyman Paşa ordusunu Dedeağaç yolu ile Balkan 

Cephesi’ne getirdiği gibi, harbin sonlarına doğru Tatar Pazarcık’tan Karaağaç’a 

dönen Süleyman Paşa kumandasındaki diğer orduyu da zor durumdan kurtararak 

Gelibolu’ya taşımıştır. Böylece Çanakkale Boğazı’nın müdafaasına imkân 

tanınmıştır. Mısır ordusunu İskenderiye’den getiren, Kafkas sahillerinde 

Sohumkale’ye harekât yapan ve tarafsız devletlerle ticareti harp boyunca devam 

ettiren donanmanın, kendisinden beklenilen her türlü görevi yerine getirmiş olduğu 

söylenebilir (Kurtoğlu, 1935, s.1-2). 

 Genel anlamda deniz harekâtına ilişkin olaylar değerlendirildiğinde, Türk 

Donanması’nın bu harpteki temel sorununun, emir komutadaki eksiklik olduğu 

dikkat çekmektedir.  

4.2. Savaşın Sonuçları  

 24 Nisan 1877 tarihinde başlayıp 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan 

Berlin Barış Antlaşması’yla sona eren ve 14 ay 20 gün süren Rumeli ve Kafkas 

Cepheleri ile Karadeniz’de ve Tuna’da devam eden 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi 

Osmanlı Devleti’nin kesin yenilgisiyle sonuçlanmıştır (Keskin, 2000, s.55). 

Romanya, Sırbistan ve Karadağ’ın Rusya tarafında yer aldığı savaş Osmanlı 

Ordusu’nun denizlerdeki üstünlüğüne rağmen kara savaşı şeklinde cereyan 

etmiştir. Osmanlı Ordusu seferberliği istenen düzeyde tamamlayamamış ve 

yığınağını Rusların geçiş bölgelerine yoğunlaştıramamıştır. Böylece doğal 

savunma hatlarından faydalanamayan Osmanlı Ordusu’nun büyük kuvvetlerini 

kalelere yığarak inisiyatifi tamamen Rus Ordusu’na bırakması yenilginin temel 

sebeplerinden biri olmuştur. Balkanlarda Osman Paşa’nın ve Kafkas Cephesi’nde 

Ahmet Muhtar Paşa’nın önemli başarılar elde etmesine rağmen malî imkân ve 

yetişmiş insan yetersizliği, komutanlar arasında çıkan ihtilaflardan dolayı yaşanan 

emir-komuta zafiyetleri ve saray tarafından savaşın taktik meselelerine uzaktan 

karışılması yenilgiyi hazırlayan diğer sebepler olmuştur (Süer, 1993, s.526). 

 Osmanlı Devleti batıda Çatalca’ya, doğuda ise Erzurum’a kadar dayanan 

Rusya ile anlaşmak zorunda kaldı ve mütareke isteğinde bulundu. Bunun üzerine 3 

Mart 1878 tarihinde Ayastefanos Antlaşması imza edildi. Rusya, Ayastefanos 

Antlaşması ile Avrupa dengesini kendi isteği doğrultusunda yeni bir şekle 
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dönüştürmek istemişti. Bu antlaşmayla Karadağ, Sırbistan ve Romanya sınırları 

genişletilerek müstakil oldu. Balkanlarda büyük bir muhtar Bulgaristan Prensliği ve 

muhtar Bosna-Hersek idareleri oluştu. Rusya’ya harp tazminatı olarak 300.000.000 

ruble verilmesi ve yanı sıra Ardahan, Kars, Batum ve Doğubeyazıt’ın Ruslara terk 

edilmesi karara bağlandı (Karal, 1983, s.59-65). 

4.2.1. Ayastefanos Barış Antlaşması (3 Mart 1878) 

 Osmanlı Devleti ile Rusya arasında barış görüşmeleri Ayastefanos’da 

(İstanbul-Yeşilköy) yapılmıştır. Antlaşmada Osmanlı Devleti, Dışişleri Bakanı Saffet 

Paşa, Berlin Elçisi Sadullah Bey, Rusya ise Kont İgnatief ve Nelidof tarafından 

temsil edilmiştir. Görüşmeler sonucunda Osmanlı Devleti, Rusya’nın savaş 

tazminatı olarak istediği altı savaş gemisi hariç, bütün koşullarını kabul etmek 

zorunda kalmış ve iki devlet arasında 3 Mart 1978’de Ayastefanos Antlaşması 

imzalanmıştır. Uygulandığı takdirde Osmanlı Devleti’nin sonunu getirecek olan 29 

maddeden oluşan antlaşmaya göre:  

“1. Osmanlı Devleti; Karadağ’ın, Sırbistan’ın, Romanya’nın bağımsızlıklarını ve 

topraklarını genişletmelerini kabul ediyordu. Sırbistan Niş’i alıyordu. Karadağ 

Adriyatik Denizi’ne kadar genişliyordu. Romanya, Besarabya’yı Rusya’ya veriyor, 

buna karşılık Dobruca’yı alıyordu. 

2. Bulgaristan; Osmanlı Devleti’ne bağlı özerk bir prenslik haline getiriliyordu. Kesin 

sınırları; Rus ordusunun Rumeli’yi boşaltmasından önce, Rus ve Osmanlı 

üyelerden kurulacak bir komisyon tarafından saptanacaktı. Ancak bu sınırlar 

Tuna’dan Ege denizine, Karadeniz’den Arnavutluk’a kadar olan alanı kapsayacaktı. 

3. Bulgaristan Prensi; halk tarafından serbestçe seçilecek ve Büyük Devletlerin 

uygun görmesi üzerine Osmanlı Hükûmeti tarafından seçimi onaylanacaktı. Ancak 

bu prens, Büyük Devletlerin hanedanlarına mensup olmayacaktı. 

4. Bosna-Hersek’te İstanbul Konferansı’nda Büyük Devletler tarafından kabul 

edilen öneriler çerçevesinde ve bunlar geliştirilerek ıslahat yapılacak, bu da Rusya 

ve Avusturya’nın kontrolünde olacaktı. 

5. Osmanlı Devleti, Girit’e 1868’de verdiği özerklik koşullarını dikkatle 

uygulayacaktı. Ayrıca Arnavutluk, Tırhala ile Rumeli’nin diğer yerlerine de, 

özerkliğe dayanan haklar verecek ve bunları uygulamadan önce Rusya’ya 

danışacaktı. 

6. Babıali, Doğu’da Ermenilerin bulunduğu yerlerde gereken ıslahatı yapacaktı. 

7. Osmanlı Devleti, Rusya’ya 1.410.000.000 ruble savaş tazminatı ödeyecekti. 

Ancak, bunun bir kısmına karşılık olmak üzere, Balkanlarda bir kısım toprak ile 

Ardahan, Kars, Batum ve Bayezit’i Rusya’ya verecekti. Ayrıca 300 milyon rubleyi 

de para olarak ödeyecekti. 
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8. Osmanlı sınırları içinde Rus uyruklular, savaştan önceki şekilde ticaret 

yapabileceklerdi. 

9. Barış antlaşmasının onaylanmasından itibaren Rus askerleri üç ay içerisinde 

(Bulgaristan hariç) Rumeli’yi, altı ay içerisinde de Anadolu’yu tamamen 

boşaltacaklardı.” (Uçarol, 1985, s.278-279). 

 Ayastefanos Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da hükümranlığı 

neredeyse tamamen kalkıyordu (Ateş, 1994, s.393-394). 

 Ayastefanos Antlaşması ile Rusya; Slav birliği oluşturma politikasının 

zaferini kazanmış, Osmanlı Devleti’ni istediği gibi parçalamış ve Balkanlar ile Doğu 

Anadolu’ya yerleşmiş oluyordu. Osmanlı Devleti ise Romanya, Sırbistan ve 

Karadağ’ın bağımsızlıklarını tanıyarak buraları elinden çıkarmaktaydı. Özerk 

Bulgaristan Prensliği’nin kurulması ve bunun Ege Denizi’ne kadar büyümesiyle, 

İstanbul ve Rumeli arasındaki bağ kopmuş, Rumeli’deki toprakları ikiye ayrılmıştı. 

Bosna-Hersek üzerindeki egemenlik haklarını da dolaylı olarak Rusya ve 

Avusturya’ya devrediyordu. Doğu Anadolu’da ise önemli toprakları Rusya’ya 

bırakmak zorunda kalıyordu. Ayrıca Ermeniler üzerinde Rusya’ya söz hakkı 

tanıyordu ve böylece Ermeni sorunu resmen başlıyordu (Uçarol, 1985, s.279).  

 Rusya’nın Ayastefanos ile oluşturduğu siyasî harita Avrupa Devletleri 

arasında gerginliğe yol açmıştı. Antlaşma sonrası Balkanlar ve Küçük Asya 

egemenliğinin Rusya’ya geçmesi, Avusturya ve İngiltere’nin Rusya’ya karşı baskı 

ve askerî güç kullanımı tehdidine neden olmuştur. Bu durumun genel bir savaşa 

yol açmasını önlemek, doğuda yeni bir toprak dağıtımı ve siyasi dengeyi yeniden 

tanzim etmek amacıyla Avrupa devletleri Berlin’de yeni bir antlaşma tertip 

edilmesini istemişlerdir (İpek, 1999, s.111). Bismarck bu durumu kongrenin, 

Osmanlı Devleti’nin Ayastefanos’taki ağır şartlarını düzenlemek için değil, Avrupa 

devletlerinin menfaatlerine dokunur bazı maddeler konusunda uzlaşmaya varılması 

için toplandığını söyleyerek açıkça ifade etmiştir (Karal, 1983, s.74-75). 

 Bu amaçla Berlin’de Haziran 1878’de başlayan bir konferans yapılmıştır. 

Bu konferans, 1814’de Viyana’da başlayan büyük Avrupa güçlerinin katıldığı büyük 

konferanslar dizisinin sonuncusu olmuştur. Berlin Antlaşması’yla Ayastefanos 

Antlaşması yürürlüğe girmeyen bir antlaşma olarak kalmıştır (Zürcher, 1993, 

s.115). 

 

 

 

 



53 

 

4.2.2. Berlin Konferansı (13 Temmuz 1878) 

 Rusya’nın Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’yla dünya ölçüsünde stratejik 

önemi olan Karadeniz ve Çanakkale boğazlarını kontrol altına alacak olması, 

İngiltere ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun çıkarlarına ters düştüğünden 

İngiltere, Fransa, Avusturya-Macaristan, Almanya, İtalya ve Rusya’nın katılımıyla 

Berlin’de uluslararası bir konferans toplanmış ve konferans sonunda 13 Temmuz 

1878 günü Berlin Barış Antlaşması imzalanmıştır. Savaşı kesin olarak sonlandıran 

bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti 287.510 kilometrekare toprak kaybetmiştir 

(Tekemen, 2006, s.81). 

 Ayastefanos Antlaşması hükümlerince kurulması düşünülen Bulgaristan 

Prensliği küçültülmüş, sınırları Tuna Nehri ile Balkan Dağları arasında kalan ve 

Osmanlı Devleti’ne vergi ile bağlı bir Bulgar Prensliği halini almıştır. Balkan Dağları 

güneyinde ise merkezi Filibe olan ve Hristiyan bir vali tarafından yönetilecek olan 

ancak siyasi ve askerî bakımdan Osmanlı Devleti’ne bağlı Rumeli-i Şarki (Doğu 

Rumeli) Vilayeti kurulmuştur. Böylece Ayastefanos Antlaşması ile oluşturulan 

büyük Bulgaristan parçalanarak Makedonya ve Batı Trakya Osmanlı Devleti’ne 

iade edilmiştir. Bu suretle Osmanlı Devleti’ne bırakılan arazinin irtibatsız iki parça 

haline düşmemesi temin edilmiş oldu. Romanya, Sırbistan ve Karadağ yine 

bağımsızlıklarını kazanmış, ama Sırbistan ve Karadağ’ın toprak kazançları çok 

azaltılmıştır (Zürcher, 1993, s.115). 

 Berlin Antlaşması’nda Anadolu için büyük bir değişiklik olmamıştır. İran ve 

Karadağ’a sınırda toprak terk edilmiştir. Rusya’nın liman kenti Batum dâhil 

Asya’daki kazançlarının çoğu olduğu gibi kalmıştır. Yalnız Doğubeyazıt Osmanlı’ya 

iade edilmiştir. Berlin Antlaşması ile Rusya’nın ve Balkanlı müttefiklerinin 

kazançları sınırlandırılmıştır. Esas olarak Avrupa Devletleri’nin menfaatleri 

gözetilmiştir. Avusturya, hemen hiç kayıp vermeksizin Bosna-Hersek’i işgal etmiş 

ve askerî kuvvetleri ile Yenipazar’a yerleşmiştir. Yunanistan’a Teselya’nın büyükçe 

bir kısmı verilirken, İngiltere ise müdahalelerinin karşılığı olarak Kıbrıs’ı işgal 

etmiştir. Bâb-ı Âli bu şartlarda Kıbrıs’ın işgaline ses çıkaramamıştır (Zürcher, 1993, 

s.115). Böylelikle 309 yıldır Kıbrıs’ta devam eden Türk idaresi son bulmuştur. Fakat 

ada ancak 1914’te hukuken Osmanlı Devleti’nden ayrılmış ve resmen İngiltere 

tarafından ilhâk edilmiştir (Öztuna, 1969, s.39). 

 Sonuç olarak; Berlin Konferansı sonrası Ayastefanos Antlaşması’nın 

şartları hafifletilmekle birlikte yukarıda belirtilen ağır hükümler altında Osmanlı 

Devleti ezilmiştir. Özellikle siyasi açıdan Balkanlarda ağır sonuçlar doğurmuştur. 

Bir başka önemli sonuç, Ermenilere yapılması istenen ıslahatlar ile günümüze 

kadar yansıyan Ermeni sorununun ortaya çıkmasıdır. Osmanlı Devleti’ni koruması 

amacıyla Doğu Akdeniz’in kilidi durumunda olan Kıbrıs’ın İngiltere’ye verilmesi de 

savaşın bir diğer önemli sonucu olarak gösterilebilir. 
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 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, Türklerin 

imparatorluk devrinde güçlü düşmanlarına karşı tek başına yaptığı son büyük 

savunma harbidir. Sadece Türkiye tarihi için değil Avrupa tarihi bakımından da 

önemli bir savaştır. Osmanlı Devleti teknolojik yeni ürünleri ilk defa bu savaşta 

yoğun bir şekilde kullanmıştır. Daha önce Kırım Harbi’nde de kullanılmış olan 

buharlı gemiler, harp ve ulaştırma aracı olarak bu harpte çok daha fazla 

kullanılmıştır. Yeni döşenmeye başlanmış olan demir yolları da önemli ölçüde katkı 

sağlamıştır. İlk hatları Kırım Harbi sonlarında tesis edilmeye başlanan telgraf, 15-

20 yıl içinde hızla geliştirilerek imparatorluğun hemen her tarafına ulaşmış ve harp 

sırasında yoğun ve etkili bir şekilde kullanılmıştır (Keskin, 2000, s.57). 

 Savaşta yenik düşülmesine rağmen Osmanlı komutanları askerî güç ve 

strateji sahibi olduklarını göstermişlerdir. Rusya 1856 yılında Kırım Savaşı’yla 

kaybettiklerini yeniden kazanmış olsa da Balkanlarda istediğini elde edememiştir. 

93 harbi sonrası iki devlet arasında uzun bir barış dönemi yaşanmıştır (Ortaylı, 

2006, s.203). 

 Muharebe incelendiğinde, arazinin engebeli olması, yüksek dağ ve 

tepelerden dolayı görüş sahasının bulunmaması gibi nedenlerle savaşa keşifsiz 

olarak girildiği görülmektedir. Düşman mevzileri, hareketleri hiç görünmemekte, 

yakınlık ve uzaklıkları da bilinmemektedir (Ahmet Muhtar, 1970, s.23). 

 Osmanlı Rus Harbi, yarı otomatik piyade tüfeklerinin savaşta nasıl etkili bir 

şekilde kullanıldığını göstermiş ve yoğun düşman ateşi karşısında mevzi 

savunmasının güçlü bir şekilde nasıl organize edilebileceğini ortaya koymasıyla 

dünya askerlik tarihinde yerini alan önemli bir harp olmuştur (Keskin, 2000, s.57). 

 Plevne Savunması ilk defa dünya askerî çevrelerine toprak tahkimatının 

savunana ne imkânlar sunduğunu göstermiş ve yine bu savaşta dağ geçitlerinin 

önemi ortaya çıkmıştır (Turan, 1978, s.54). 

 Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Nadir Paşa’nın hatalı yönetiminden dolayı 

Tuna Nehri ve Balkan Dağları gibi büyük engellerden yararlanılamamış, Şıpka 

Geçidi’nin gerisinden kuşatılarak kaybedilmesine göz yumulmuştur (Keskin, 2000, 

s.58).  

 Rusların Tuna’yı rahat geçmeleri ve güçlü olan donanmadan yeteri kadar 

yararlanılmaması belki de savaşın sonucunu belirleyen en önemli unsurlar 

olmuştur. Kafkas Cephesi’ndeki başarılar ve Plevne Savunması bu savaşta 

tarihteki yerini almıştır. 

 Özellikle Kafkas Cephesi’ndeki yenilginin temel sebebinin Rusya’nın 

büyüklüğü ve askerî mahareti olmayıp, bu durumun yaşanan yoklukların ve 

eğitilmiş subay azlığınının bir sonucu olduğu açıktır (Mehmed Arif, 2006a, s.415-

417). 
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 Siyasi anlamda 93 Harbi Osmanlı Devleti için tam bir yıkım olmuştur. Bâb-ı 

Âli’nin zafiyeti tüm dünya tarafından görülmüş, Meşrutiyet lağvedilmiş, Meclis-i 

Mebusan’ı tatil eden (13 Şubat 1878) II. Abdülhamid devletin idaresini eline 

almıştır. Osmanlı Devleti’nin içerde ve dışarda çok büyük itibar kaybı olmuştur. 

Osmanlı Devleti, bu savaşa kadar doğal sınırlara ulaşmaya ve bu sınırları elinde 

tutmaya yönelik politikalar geliştirmişti. Osmanlı’nın Avrupa’daki doğal sınırını ise 

Tuna Nehri oluşturmaktaydı. Bu sebeple Tuna’nın güneyi merkezî idareye dâhil 

edilirken, kuzeyi bağlı beylik statüsünde yönetiliyordu. 1790’dan itibaren kuvvetli bir 

Avrupa devleti ile ittifak kurarak mevcut sınırlarını ve dengeyi korumaya 

çalışıyordu. Berlin Antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti’nin Tuna ile bir 

bağlantısı kalmadı ve önemli bir doğal sınırını kaybetti ve Avrupalı müttefiklerini de 

kaybederek siyasette yalnızlığa mahkûm oldu (Baykara, 1992, s.165). Bu 

itibarsızlığın ve yalnızlığın somut biçimi Berlin’de görülmüş, 1856 yılında Kırım 

Savaşı’ndan sonra yapılan Paris Antlaşması’yla kabul edilmiş olan “Osmanlı 

topraklarının bütünlüğüne saygı” ve “Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale 

etmeme” gibi maddeler Berlin Kongresi’nde yer almamıştır. Bu nedenle Osmanlı 

Devleti hükümranlık haklarını geniş ölçüde kaybetmiş, büyük devletlerin yönetime 

karışması söz konusu olmuştur. Aslında bu savaş zaten yüzyıllardır Osmanlı 

Devleti’nin topraklarını paylaşma siyaseti güden Avrupa’nın bu politikasını fiili 

paylaşımla devam ettirmesinin başlangıcı olmuştur (Kodaman,1989, s.148). 

Nitekim Berlin Kongresi’nin üzerinden daha on yıl geçmeden Fransa Tunus’u 

(1881), İngiltere Mısır’ı (1882) işgal etmiştir. Balkan Devletleri’nin yayılımcı 

hareketlerini artırması, gayrimüslimlerin ülke içinde ayrılıkçı akımlarının 

güçlenmesi, Müslüman Arnavut ve Arapların ayrılık eğilimlerinin görülmeye 

başlanması bu savaşın sonucunda hazırlanan süreçler olarak sayılabilir (Bayur, 

1983, s.44). Avusturya’nın Balkanlarda yayılma siyaseti Avusturya-Rusya 

çatışmasına sebebiyet vermiştir. Bu çatışma, neticede Avusturya-Alman bloğuna 

karşı Avrupa’da yeni bir bloğun kurulmasına ve Üç İmparatorlar Birliği’nin 

dağılmasına neden olmuştur (Armaoğlu, 1997, s.280). Osmanlı Devleti’nin dış 

siyasetinde İngiltere’nin boşalttığı yeri Almanya ile doldurma eğilimi başlamış ve 

bütün bu gelişmeler göz önüne alındığında 93 Harbi’yle Birinci Dünya Savaşı’nın 

zemini hazırlanmıştır denilebilir (Koloğlu, 1998, s.31). 

 Savaş sonrası Bâb-ı Âlî orduda birtakım ıslahatlar yapmaya karar vermiş 

ve bu konuyla ilgili özel bir komisyon kurulmuştur. “Mektepli” subayların eğitimiyle 

“Alaylı” subayların tecrübelerini birleştirecek bir metot arayışına girilmiş ve bu 

amaçla Harp Okulu’na yeni bir şekil verilmesi planlanmıştır. Kurmay yetiştirme 

sisteminde ise Alman modeli uygulanmaya başlanmıştır (Çadırcı, 1989, s.38-43). II. 

Abdülhamid döneminde, orduda modernizasyon faaliyetlerine ek olarak asker 

sayısı da artırılmıştır (Türkmen, 1999, s.695). 
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 Savaşın en önemli sonuçlarından birisi de Balkanlardaki ve Kafkaslardaki 

Müslüman halkların kitlesel göçüdür. Ruslar ve Bulgarlar daha savaş devam 

ederken ellerine geçen yerlerdeki savunmasız halkın malını yağmalamışlar, 

kadınlara tecavüz etmişler, yer yer kadın ve çocukları bir araya toplayarak diri 

olarak yakmışlar, erkekleri de toplu halde idam etmişlerdir (ATASE Arşv Belg (16), 

Ek 8, 1293). Camiler ve okullar kapatılarak, erkekler Sibirya’ya sürülmüştür. Ruslar 

ve silahlı Bulgarlar bilinçli bir politika ile Müslümanları hüküm sürdükleri topraklarda 

yaşatmamaya kararlıydılar ve böylece dehşete kapılan Müslümanlar büyük bir göç 

dalgası başlatmışlardır. Savaş boyunca göç edenler Anadolu insanının 

yardımlarına rağmen büyük sıkıntılar çekmiştir (İpek, 1999, s.28). Göç yollarında 

Bulgar çetelerinin, Kazakların ve Rus askerlerinin saldırı ve zulümlerine maruz 

kalmışlardır (Kaya, 2008). Mezalimden kaçan Müslüman nüfusun Anadolu’ya göç 

etmesi sebebiyle 93 Harbi, nüfus hareketlerine de doğrudan etki eden sonuçlar 

doğurmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Anadolu nüfusu azalsa 

da Rusya’nın baskısı sonucu Balkanlardan ve Kafkasya’dan göç eden 

Müslümanlar Anadolu nüfusunda ciddi bir artış sağlamıştır (Günay, 2012, s.126). 

 1878 Berlin Antlaşması sonrasında Bosna-Hersek Müslümanları da 

Osmanlı coğrafyasına göç etmeye başlamışlardır. 1878 tarihinde başlayan 

Boşnakların Türkiye’ye göçü, Osmanlı ile Rusya ve Avusturya savaşları ve iç 

çatışmalar yaşandıkça devam etmiştir (Demirel, 2008, s.285). Artvin ve Batum 

halkından bir kısmı deniz yolu ile göç etmiş, bir kısmı da kara yolu ile Erzurum ve 

Bayburt’a gelmişlerdir. Göçmenlerin bir kısmı buralara yerleşse de daha çok Tokat, 

Amasya, Muş gibi bölgelere gitmişlerdir (Demirel, 2009, s.317). Gümülcine 

bölgesinden de 93 Harbi sonrası göçler yaşandığı bilinmektedir (Gümüşsoy, 2011).  

 Bu göçmen kitlesinin %50’si aktif genç nüfustu. Dolayısıyla, bu kitlenin 

boşalttığı yerlerde özellikle Bulgaristan’da iş gücü açığı ortaya çıktı ve mevcut ziraî 

alanın 2/3’ü işlenememiştir. Göçler, Anadolu’da tarım ve ticaretin gelişmesine, 

mevcut yerleşim bölgelerinin nüfus ve mekân olarak büyümesine ve yeni yerleşim 

bölgelerinin oluşmasına sebebiyet vermiştir (İpek, 1993). 

 Gerek Kırım Harbi ve gerekse 93 Harbi sürecinde yüz binlerce insanın 

savaş dışı ya da daha güvenli bölgelere göç ettiği belirtilmektedir (Demirtaş, 2009, 

s.216). Osmanlı Muhacir Komisyonu’nun 13 Kasım 1881 tarihli defter kaydında 

toplam 90.672 muhacir kayıtlıdır ve bu muhacirlerden 82.000 kişi, 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı sonunda kaybedilen topraklardan göç etmiş insanlardan 

oluşmaktadır (Paşaoğlu, 2013, s.351). Bu göçmenlerin 40.000 kadarı 

Bulgaristan’dan olmak üzere diğerleri Batum, Sohum ve Doğu Rumeli 

topraklarından gelmişlerdir. Muhacirlerin yaklaşık 35.000’i İstanbul’da iskân 

edilmek üzere beklenirken, yaklaşık 55.000 muhacir iskân edilmek üzere Selanik 

Vilayeti, Sinop ve İzmit Sancağı’ndaki kasaba ve köylere gönderilmiştir (Paşaoğlu, 

2013, s.347). 
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 Nüfus hareketleri, Müslümanların toplu göçü, Osmanlı Devleti’nin 

demografik yapısını da değiştirmiştir. Gayrimüslim tebaanın çoğu Osmanlı’dan 

ayrılmış, Müslüman ile Hristiyan tebaanın ilişkileri bozulmuştur. Müslüman olan 

fakat Türk olmayan unsurlarda da ayrılma hareketleri baş göstermiştir.  

 Savaşın sonucunda nüfusunun 1/5’ini topraklarının ise 2/5’ini kaybeden 

Osmanlı İmparatorluğu önemli ölçüde işgücü ve gelir kaybına uğramıştır (Kıray, 

1993, s.32-33). Kuzeydeki ticaret merkezi olan Rus sınırını kaybetmiştir (Quataert, 

1999, s.287). Bir yandan iş gücü ve bir yandan toprak kaybı, Osmanlı Devleti’nin 

tahıl ambarı olan Balkanların da elden çıkması (Kurmuş, 1982, s.77-78) ve bütçe 

giderlerinin yarıdan fazlasının askerî harcamalara tahsis edilmeye başlanması 

(Ortaylı, 1998, s.106) ülkeyi iyice darboğaza sokmuştur. Savaş sırasında dış borç 

bulamayan Bâb-ı Âli yerli kaynaklara özellikle de Galata bankerlerine başvurarak 

savaşı finanse etmeye çalışmıştı. “Savunma Borçlanması” olarak adlandırılan bu 

borçlar yüzünden Osmanlı Devleti’nin önemli vergi gelirleri on yıl boyunca 

alacaklılara aktarılacaktı (Çulcu, 2014, s.428). İç borçlarını ödemekte zorlanan 

Osmanlı yönetimi dış borçların ödenmesi konusuna çare bulmak üzere alacaklı 

devletlere birer nota göndererek doğrudan görüşmek istemiş ve bu görüşmeler 

sonucunda üzerinde anlaşılan kararlar 20 Aralık 1881 tarihinde II. Abdülhamid’in 

de onayıyla “Muharrem Kararnamesi” olarak yürürlüğe konulmuştur (Çulcu, 2014, 

s.430). Savaşın uzun vadedeki sonuçlarından sayabileceğimiz bu kararnameyle II. 

Abdülhamid Osmanlı maliyesinin iflas ettiğini aslında kabul etmişti (Çulcu, 2014, 

s.417). Bu kararnamenin en önemli maddelerinden biri olan 15. Madde’sinde 

“Tahvil sahiplerini temsil etmek ve onların çıkarlarını korumak için kurulan bir 

yönetim konseyi”nin kurulacağı karara bağlanmıştı. Bu oluşum daha sonra “Düyûn-

i Umûmiye İdaresi” olarak adlandırıldı (Çulcu, 2014, s.431). Devlet idaresinde 

etkinliği günden güne artan bu yeni oluşum, finansal olduğu kadar siyasi bir nitelik 

de kazandı ve Osmanlı Devleti sınırları içinde yönetim otoritesini de paylaşacak, 

sosyal yaşama da etkisi olacak şekilde faaliyet göstermeye başladı (Çulcu, 2014, 

s.433). 

 Sonuç olarak; bu savaş neticesinde Osmanlı Devleti’nin birçok ayrı ırk ve 

dinden bir araya getirdiği insanları birleştirmek adına güttüğü Osmanlıcılık siyaseti 

ulus-millet akımları karşısında çökmüştür. Bu çöküşün siyasi olarak İmparatorluğu 

yıkıma götüren bir süreç olduğu da bu savaşta çok açık bir biçimde görülmüştür. 
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BÖLÜM 5 

 

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA  

OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERİ TIP 

 

 Osmanlı Devleti’nde verilen sağlık hizmetleri 1827 yılında kurulan Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şahane’ye kadar Selçuklu Devleti döneminde yürütülen sağlık hizmetinin 

devamı şeklinde yürütülmüştür. Bu dönemde sağlık hizmeti devlet adamlarının, 

yakınlarının veya maddi durumu iyi hayırsever kişiler tarafından kurulan 

darüşşifalar aracılığıyla sağlanmıştır (Çavdar, 2014).  

 Darüşşifalar; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulan, şifahane, 

bimaristan, maristan, darüssıhha, darülafiye, me’menülistirahe, darüttıb, 

darülmerza, şifaiyye, bimarhane, tımarhane gibi farklı isimlerle anılan, günümüzün 

hastane görevini gören, hastaların maddi durumlarına ve sosyal statülerine göre bir 

ayrıcalık tanınmayan ve hastaların ücretsiz olarak tedavi edildiklerini sağlık 

kurumları olarak faaliyet göstermişlerdir (Acıduman, 2010).  

 Selçuklulardan kalan darüşşifalara ek olarak, Osmanlı döneminde ilk 

darüşşifa 1400 yılında Bursa’da açılmış, sonraki dönemlerde 1470 yılında İstanbul-

Fatih Darüşşifası, 1488 yılında Edirne-II. Bayezid Darüşşifası, 1539 yılında, 

Manisa-Hafsa Sultan Darüşşifası, 1550 yılında İstanbul-Haseki Darüşşifası, 1557 

yılında İstanbul-Süleymaniye Darüşşifası, 1579 yılında İstanbul-Atik Vâlide 

Bimârhânesi, 1621 yılında İstanbul-Sultan I. Ahmed Dârüşşifâsı olmak üzere 8 

darüşşifa daha açılarak hizmet vermiştir (Bayat, 2010, s.315-320). 

 Açılan bu sekiz darüşşifanın haricinde devletin hâkim olduğu coğrafya 

genişledikçe buna paralel olarak neredeyse tüm illerde hastaneler açılarak sağlık 

hizmeti sağlanmıştır. Bu hastaneler genellikle şehirlerdeki bir cami etrafında 

kurulan medrese, imaret, misafirhane, han gibi sosyal ve kültürel yapılar etrafında 

hizmet vermiştir. Bu hastaneler, hastaların tedavileri ile ilgili ilaçlarının hazırlandığı, 

hasta yatak ve elbiselerinin düzenli olarak değiştirilerek temiz tutulduğu, yapılan 

uygulamalar ve hastalarla ilgili kayıtların düzenli bir şekilde tutularak 

Seraskeriye’ye1 gönderildiği merkezler olarak hizmet vermiştir (Aydın S., 2006, 

s.31-32).  

                                                             

1 Serasker: Günümüzdeki karşılığı Genelkurmay Başkanlığı’dır. Genellikle Osmanlı 

kara ordusunun en yüksek rütbeli kumandanı için kullanılmış bir ifadedir (Çelik, 

2009, s.547-549). 
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 1557 yılında yapılan Süleymaniye Darüşşifası, diğer darüşşifalardan farklı 

olarak sadece hastane olarak tedavi hizmeti vermemiş, bunun yanında 

Süleymaniye Darüşşifası ile aynı külliye içinde kurulan bir tıp medresesi ile müstakil 

bir tıp eğitimi verilerek, hekim yetiştirilmiştir. Bu eğitimde öğrenciler öğlene kadar 

tıp medresesinde teorik eğitim alırken, öğleden sonra ise darüşşifada pratik eğitim 

görerek modern anlamda bir tıp eğitimi almışlardır (Yılmaz, 2006, s:285-297).  

 Osmanlılarda darüşşifalarda verilen bu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 

için, tüm hekimlerin ve sağlık sisteminin başı ve sorumlusu olarak görev yapan ve 

günümüzün Sağlık Bakanı karşılığı olan Hekimbaşılık Kurumu teşkil edilmiştir. 

Hekimbaşıların temel görevi padişah ve ailesinin sağlığının korunması ve padişaha 

sağlıkla ilgili konularda danışmanlık yapmaktır. Bunun yanında saraydaki sağlık 

işlerinin yürütülmesi, saray dışında görev yapan tabip, kehhal, cerrah ve 

eczacıların tayini, ordunun hekim ve sağlık personeli ihtiyacının giderilmesi, 

serbest çalışacak hekimler için gerekli çalışma izinlerinin verilmesi, zaman zaman 

hekimlerin denetlenerek sınav yapılması ve başarısız olanların izinlerinin iptal 

edilmesi gibi görevleri de bulunmaktadır (Aydın S., 2006, s.31-32).  

 Genellikle Hekimbaşı olarak kullanılmasına rağmen, Ser Etibba, Ser 

Etibba-i Hassa, Reisü’l-Etibba, Reisü’l-Etibba-i Sultani, Reisü’l-Etibba-i Şehriyari, 

Ser Etibba-i Sultani, Ser Etibba-i Şehriyari gibi kelimeler de kullanılmıştır (Bayat, 

1999, s.3). 

 Osmanlılarda genellikle darüşşifa ve hastanelerde verilen sağlık hizmetinin 

yanı sıra, serbest çalışan hekimler tarafından da sağlık hizmeti verilmiştir. Bu 

hekimler hastaları “tıbbi dükkân” olarak adlandırılan muayenehanelerde tedavi 

etmişlerdir. Serbest çalışan bu hekimlerin tıbbi dükkân açmadan önce hekimbaşıya 

başvurması zorunluluğu vardı. Hekimbaşının yapacağı sınav ve değerlendirme 

sonrasında, adayların hekimbaşı tarafından yeterli görülmesi halinde, hekimbaşının 

uygun gördüğü bölgede tıbbi dükkân açabilmeleri için ruhsat verilmiştir (Aydın S., 

2006, s.35). 

 Osmanlı Devleti’nin batı tıbbı ile ilk temasları 14-17’nci yüzyıllarda 

Avrupa’dan sürülerek Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudi hekimler aracılığı ile 

olmuştur. O dönemde Yahudi hekimlerin beraberinde getirdiği kitaplar her ne kadar 

Osmanlı tıp eğitiminde okutulan kitaplara benzer şekilde Galen, Hipokrat ve İbn-i 

Sina’nın kitapları olsa da bu hekimler Vesalius’un yazmış olduğu anatomi kitabı, 

cerrahi ve salgın hastalıklarla ilgili yazılmış olan yeni kitapları da yanlarında 

getirmişlerdir. Avrupa’dan getirilen bu kitapların Türkçe’ye çevrilmesinde 

Avrupa’dan gelen hekimlerin Arapça ve Türkçe’ye hâkim olamamaları, Osmanlı 

hekimlerinin ise Latince’ye hâkim olamamaları nedeniyle güçlükler yaşanmıştır 

(Sarı, 2000, s:38-42).  
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 Avrupa’da yazılmış olan yeni eserlerin çevirilerinin geç yapılması ve 

sürekliliğinin olmaması nedeniyle Avrupa tıbbından elde edilen yeni bilgilerin 

bilimsel bir bilgi birikimine dönüşmesi güçleşmiştir. Mesela Vesalius tarafından 

1543 tarihinde yazılan Anatomi kitabı De Humani Corporis Fabrica’dan yaklaşık 

120 yıl sonra Osmanlılarda bir anatomi kitabı yazılmıştır (Şemseddîn-i İtâkî - Kitâb-ı 

Teşrîh-i Ebdân - 1632). Şemsettin İtâkî’den sonraki ilk anatomi kitabı ise Şanizade 

Mehmet Ataullah tarafından 1816 yılında yazılmış ve 1820’de basılmıştır (Mir’âtü’l-

Ebdan fî Teşrih-i A’zâi’l- İnsan) (Sarı, 2000, s:42). 

 18. yüzyılın sonlarında tahta çıkan III. Selim, Avrupa’daki bilim ve sanat 

alanındaki gelişmeleri henüz tahta çıkmamış iken takip etmiş, tahta çıktıktan sonra 

da ordu, eğitim, adalet gibi konularda reformlar yapmıştır (Zürcher, 2013, s.39). Bu 

reformlar kapsamında ilk olarak 18 Şubat 1805 tarihinde Kasımpaşa’da 

donanmanın hekim ihtiyacını karşılamak amacıyla Tersane Tıp Mektebi ve Nisan 

1805 tarihinde Rum azınlıklar tarafından kurulan okula ek olarak bir tıp okulu 

açılmıştır. Tıp eğitiminin İtalyanca olduğu, öğrencilerin yatılı olarak kaldığı, yemek 

masraflarının Tersane tarafından karşılanacağı ve mezuniyet sonrasında ise dört 

yıl zorunlu hizmet şartının koşulduğu Tersane Tıp Mektebi 18 Şubat 1805 tarihinde 

faaliyete geçmiştir. Ancak, 1808 tarihinde yaşanan Alemdar Mustafa Paşa Vakası 

sonrasında faaliyetleri durdurulmuş, 1822 yılındaki yangında binaları da tamamen 

kullanılamaz hale gelmiştir. Dimitraşko Morozbeyzade yönetiminde açılan ve 

sadece Rum asıllı öğrencilerin kabul edildiği Rum Tıp Okulu ise 1812 tarihinde 

Dimitraşko Morozbeyzade’nin idam edilmesi sonrasında kapatılmıştır (Bayat, 2006, 

s.238-345).  

 Başarısızlıkla sonuçlanan bu iki tıp okulu açma girişiminden sonra 

Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi ülkedeki sağlık sisteminin, sağlık hizmetlerinin 

ve tıp eğitiminin yetersiz olduğunu görmüş ve bu sorunun modern şartlarda eğitim 

verecek bir tıp okulunun açılması ile aşılabileceği düşüncesiyle girişimlerde 

bulunmuştur. Mustafa Behçet Efendi 1827 yılında mevcut hekimlerin eski 

yöntemlerle çalıştığı, batıda uygulanan yeni yöntemlerden habersiz olduğu, bir 

hekimin eski ve yeni yöntemlerin her ikisine de hâkim olması gerektiği, bunun için 

de hekimlerin yabancı dil bilmeleri gerektiği gibi konulara vurgu yaparak dönemin 

padişahı II. Mahmud’a yeni bir tıp okulu açılmasının gerekliliği hakkında bir yazı 

yazarak başvuruda bulunmuştur (Özbay, II. Cilt, 1976). 

 Mustafa Behçet Efendi’nin girişimleri sonucunda 14 Mart 1827 tarihinde 

“Tıphane-i Amire” adıyla bir tıp okulu açılmıştır. Öğrenciler üç yıl tıp eğitimi aldıktan 

sonra Tabip Muavini olarak mezun olmuşlardır. Okulda ilk başta cerrahhane, 

tıbbiyeden ayrılarak başka bir binaya taşınmış ancak 1836 yılında Tıbbiye ve 

Cerrahhane birleştirilerek okul “Mekteb-i Tıbbiye” adını almıştır. Bu değişikliğe 

rağmen eğitim kalitesinin istenen düzeyde olmaması nedeniyle bazı yeniliklerin 

yapılması kararlaştırılmıştır. Öncelikle daha büyük ve yeni bir binada eğitim 
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verilmesi düşünülerek tıbbiye Galatasaray’daki Enderun Mektebine taşınmış, 

eğitim kalitesinin Avrupa düzeyine çıkartılması için yurtdışından Dr. Karl Ambrose 

Bernard getirilmiş ve eğitim dilinin Fransızca olmasına karar verilmiştir. Yapılan bu 

değişikliklerden sonra ismi “Dar-ül ulum-ül-Hükmiye-i Osmaniye ve Mekteb-i 

Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” olarak değiştirilerek 17 Şubat 1839 tarihinde eğitime 

başlamıştır (Ataç, 1996, s.7-14).  

 1839 yılında yeni binası ve eğitim programıyla eğitime başlayan tıbbiyeden 

mezun olan hekimlerin Kırım Savaşı’nda istenilen hizmeti verememeleri ve Girit 

İsyanı esnasında ordunun hekim ihtiyacının istenilen düzeyde karşılanamaması 

gibi sorunlara çözüm amacıyla Türkçe tıp eğitimi veren yeni bir tıp okulun açılması 

kararlaştırılmış ve 1867 yılında “Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane” adıyla sivil bir 

tıp okulu açılmıştır. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane’de verilen Türkçe tıp 

eğitiminin başarılı olması üzerine 1870 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i 

Şahane’de de Türkçe eğitime başlamıştır (Ataç, 1996, s.7-14).  

 19. yüzyılda Türk askerî tıp sisteminde de önemli değişiklikler yaşanmıştır. 

1839’da Mekteb-i Tıbbiye Nezareti kurulmuş ve bundan sonra hekimbaşılar 

Mekteb-i Tıbbiye Nazırı olarak anılmışlardır. 1840’ta Tıbbiye Meclisi adı altında bir 

meclis kurulmuştur. 1850’den sonra bakanlığın adı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve 

Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye Nezareti olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren 

hekimbaşının görevi sadece sarayın yani padişah ve yakınlarının sağlıkları ile 

uğraşmakla sınırlandırılmıştır. Hekimbaşılar artık “Sertabib-i Şehriyari” adını 

almıştır. Sarayda hizmet veren cerrahbaşı, kehhalbaşı ve eczacıbaşı ise “Sertabib-i 

Hazret-i Şehriyari” emrinde görev yapmaya devam etmişlerdir. 1826’da Bab-ı 

Seraskeri’ye devredilen askeri sağlık işleri 1862’de Askeri Sıhhiye Dairesi’nin 

kurulması ile bu yeni kuruma devredilmiştir (Ak, 2000, s.142-145). 

 Sultan Abdülaziz devrinde birisinin hekimlik yapabilmesi için Mekteb-i 

Tıbbiye’den veya yurt dışındaki bir tıp okulundan mezun olması gerekiyordu. Bu 

dönemde diplomaları bulunmamasına rağmen tabip, cerrah, ebe ve dişçi olarak 

çalışan kişilerin tasfiyesine çalışılmıştır. 1870’ten itibâren tıbbiyeden mezun olan 

öğrenciler, pratik deneyimlerini arttırmak için iki seneliğine staj yapmak üzere 

Haydarpaşa Hastanesi’ne gönderilmeye başlanmıştır. Hekimler burada dâhili ve 

cerrahi branşlarda uygulamalı eğitim aldıktan sonra tekrar imtihan ve kura ile 

Vilayet Askerî Hastanelerine gönderilirlerdi (Ünal, 2006, s.149). Bu dönemde, 

askerlerin sağlık ve sıhhatleri için daha fazla hekim ihtiyacı olduğu görülerek doktor 

sayısı ve kalitesini artırıcı tedbirler de alınmıştır. Tıbbiye öğrencilerinin sayıları her 

geçen sene artırılmış olup, 1875 yılında tıbbiyede 302 öğrenci bulunmaktaydı 

(ATASE Arşv Belg (17), 1288). Yine bu tedbirler kapsamında tıbbiye mezunu 

askerî doktor ve eczacıların askeriyeden istifaları kabul edilmemiştir. Ayrıca çeşitli 

nedenlerle görevden uzaklaştırılmış askerî doktorlar geri göreve çağrılmıştır (Ünal, 

2006, s.154-155).  
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 Özet olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nda sağlık kurumları ve bu kurumların 

devlet ile ilişkileri değerlendirildiğinde iki dönem ortaya çıkmaktadır. Birincisi 19. 

yüzyıla kadar olan Selçuklu Devleti’nin devamı niteliğinde olan dönemdir. Bu 

dönemde Osmanlı tıbbında Selçuklulardan kalma olan sağlık ve sosyal yardım 

kuruluşları ile Selçuklu sisteminde yapılan yeni Osmanlı eserleri kullanılmaya 

devam edilmiş ve uzun yıllar hizmet vermişlerdir. İkincisi ise modernleşme 

çabalarının başladığı 19. yüzyılın başından TBMM’nin açılışına kadar süren 

dönemdir. 19. yüzyıla kadar olan dönemde sağlık hizmetindeki gelişmeler orduya 

yönelik olmasına karşın modernleşme sürecinde yapılan yenilikler; tıp eğitimi, 

sağlık elemanı yetiştirilmesi, büyük hastane ve benzeri sağlık kurumları kurulması, 

tıp anlayışının modernleşmesi ve sağlık örgütlenmesinin ülke genelinde 

yaygınlaştırılması çabası şeklinde sıralanabilir (Tekin, 2011, s.11-20). 

 Sonuç olarak, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sağlık alanında ve savaşlar 

sırasında gerekli olan yetişmiş sağlık personelini temin konusunda çok büyük 

oranda yetişmiş insan eksikliği vardı. Tıp eğitiminin uzun yıllar Türkçe olarak 

yapılmaması ve dolayısıyla çok zor hekim yetişmesi bu sonucu hazırlayan 

faktörlerdendi. Hekim dışındaki sağlık personelinin yetişmesine ise önem 

verilmediği ve yardımcı sağlık personeli sayısında da yetersizlik olduğu 

kaynaklardan anlaşılmaktadır. 
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BÖLÜM 6 

 

SAVAŞ SÜRECİNDE TÜRK ORDUSU’NUN  

SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ 

  

  1870’te askerî tıp sisteminin yönetimi ile ilgili “İdare-i Tıbbiye-i Askeriye 

Nizamnamesi” adıyla yeni bir nizamname yayınlanmıştır. Bu nizamnamenin önemi 

Osmanlı Ordusu’nun askerî sağlık sisteminin nizamnameye göre şekillenmesi ve 

93 Harbi’ne bu teşkilatla girilmesiydi (93 Harbi açısından tarihî önem arz eden bu 

nizamnamenin yayınlandığı Takvim-i Vekayi nüshaları ve transkripsiyonu için Ek 

11’e bakınız (Takvim-i Vekayi, Ek 11, 1287). 

 Nizamnameye göre Mekteb-i Tıbbiye’den mezun olanlar baştabip, tabip ve 

tabip yardımcısı olarak orduda görev yapmışlardır. Mekteb-i Tıbbiye’den eczacılık 

eğitimi alanlar da yine baş eczacı, eczacı ve eczacı yardımcılığı görevleriyle 

orduda çeşitli görevlerde istihdam edilmiştir. Eğitimlerinin sonunda bitirme 

sınavlarını geçemeyenlere bir yıl ek süre verilmiş, bu sürede de geçemezlerse 10 

seneliğine sıhhiye zâbiti olarak görev yaptırılmıştır. Doktorluk imtihanını verenler 

yüzbaşı rütbesi ile “tabip yardımcısı” olmuşlar, daha sonra iki yıl staj görüp tekrar 

yapılan sınavı geçerlerse “tabip” sınıfına (sol kolağalığına) nasp edilmişlerdir. Ordu 

hastanelerinde 1,5 yıl görev yapan hekimler sağ kolağalığına ve en sonunda 1,5 yıl 

daha görev yaptıktan sonra binbaşılık rütbesine yükseltilmişlerdir (Ünal, 2006, 

s.150). 

 Doktor ihtiyacını karşılamak için, orduda istihdam edilmek üzere yurt 

dışından yabancı tıp fakültelerinde eğitim görmüş hekimler de getirilmişti. Bu 

hekimler tıbbiyede sınav yapıldıktan sonra yeterli görülürlerse mesleklerini icra 

etmek üzere çeşitli askerî kurumlara tayin edilmişlerdir. Askerî tabiplerin 

organizasyonu için askerî tabip müfettişleri ve birinci sınıf eczacılar arasından 

görevlendirilen kişilerle “Umûr-ı Sıhhiye-i Askeriyye Meclisi” adıyla bir sıhhiye 

meclisi kurulmuştu (Sarıyıldız, 1996, s.1-5). Savaşta daha aktif kullanabilmek üzere 

bu meclis “Tophane-i Amire Müşirliği”ne bağlanmıştı (BOA Belg (5), 1293). 

 Savaşın başlangıcında Türk Ordusu Avrupa ordularına benzer şekilde 

tugay ve tümen biçiminde teşkilatlanmıştır. Bir tümen iki tugaydan, bir tugay iki 

alaydan, bir alay dört taburdan, bir tabur dört bölükten teşkil ediliyordu. Her orduda 

ve ordu merkez hastanelerinde bir baştabip ile birinci sınıf bir eczacı kadrosu 

bulunmaktaydı. Ayrıca merkez hastanesinde en az iki Binbaşı tabip, yeterli 

miktarda tabip ve eczacı istihdam edilmeye çalışılmıştır. Ordu daireleri içerisinde 

bulunan mevki hastanelerinde ise, yüz yataktan fazla olan hastanelerde sürekli 

olarak iki tabip (her elli yatak artmasında bir tabip daha), sol kolağası bir eczacı; 
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yüz yataktan az olan küçük hastanelerde ise birinci ve ikinci sınıf birer tabibin 

hizmet vermesi planlanmıştır. Her hastanede doktor sayısı kadar eczacı da 

bulundurulmaya çalışılmıştır. Tabur seviyesinde her birlikte bir tabip (ATASE Arşv 

Belg (18), 1291), bir cerrah ve bir eczacı, üç taburdan oluşan her piyade alayında 

üç tabip ve üç eczacı, her Talî’a2 taburunda ikişer tabip ve eczacı, süvarilerde her 

iki bölüğe birer tabip ve eczacı, topçularda ise her üç bataryaya birer tabip ve 

eczacı kadrosu verilmiştir (Ünal, 2006, s.151). Mevcut durumda alay seviyesinde 

ancak tabip veya eczacı veriliyordu, bazen o da olmuyordu (ATASE Arşv Belg (19) 

ve (20), 1293). Mevcut doktor ve eczacıların büyük kısmı Ermeni ve Rum tebaadan 

oluşuyordu. Sağlık memuru yok denecek kadar azdı, her taburda dört sağlık 

memuru kadrosu varken (ATASE Arşv Belg (21), 1292), bir tane sağlık personeli 

ancak bulundurulabilmişti (Süer, 1993, s.38). 

 Osmanlı Devleti savaş başlamadan önce sağlık hizmetlerinde gerekli olan 

personel eksikliğini görmüş ve bu eksikliği gidermek amacıyla seferberlik 

kapsamında İstanbul’da, saray çevresinde bulunan doktorları cepheye yakın 

bölgelere tayin etmiştir (ATASE Arşv Belg (22) ve (23), 1293). Tıbbiye son sınıf 

öğrencilerinin görevlendirilmesi düşünülmüş (ATASE Arşv Belg (24), 1292) ayrıca 

yurt dışından personel getirmek yoluna gitmişti. Doktor eksikliğini kapatabilmek için 

yurt dışından 100 kadar doktor getirilmişti (Ataç ve ark., 2015, s.49). Bu doktorlar 

çoğunlukla Avusturya (ATASE Arşv Belg (25), 1292) ve Macaristan (Ünal, 2006, 

s.155) olmak üzere İngiltere (ATASE Arşv Belg (26), 1292) ve diğer Avrupa 

devletlerinden gelmişti (Uludağ, 1334, s.85). Bu hekimler yüksek ücretlerle 

sözleşme yapılarak istihdam edildiği için sahte doktorlar türemişti, bunlara engel 

olmak için yurt dışından getirilen sağlık personeli silahaltına alınırken diploma ve 

belgeleri kontrol edilmiş, gerekli görülürse sınav yapılarak görev yerlerine 

gönderilmiştir (ATASE Arşv Belg (27), 1293). Bu cerrahlardan birisi olan ve 

savaştan sonra hatıralarını kitap olarak yayımlatan Op. Dr. Charles S. Ryan’ın “Bir 

gün küçük bir kahvede oturarak durumu düşünmek ve Times gazetesine bakmakta 

idim ki, gözlerim Türkiye Hükûmeti’nin yirmi askerî operatöre ihtiyacı olduğunu ve 

isteyenlerden müracaat beklediğini bildiren bir ilana rastladı...” ifadelerinden 

Osmanlı Devleti’nin doktor getirebilmek için dünya çapında gazetelere ilanlar 

verdiğini anlaşılıyor (Ryan, 1962, s.370). Yurt dışından gelen ve ordu bünyesinde 

birliklere dağıtılan bu doktorlar, merkez hastanelerde olduğu kadar, seyyar 

hastanelerde, cephe hattında, sargı yerlerinde, ağaçlar arasında kurulmuş 

çadırlarda hizmet vermiştir. Bu doktorların 85’inin kimlik bilgilerini, mezun olduğu 

okulu, çalıştığı birliği veya hastaneyi, maaş bilgilerini ve resimlerini içeren bir defter 

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji 

Anabilim Dalı” arşivinde yer almaktadır. Askeri Tıbbiye Şurası’ndan Istefan 

                                                             
2 Talia taburu: Öncü ve ileri karakol hizmetleri gören birlikler anlamına geliyordu 

(Gnkur. Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi III/5, 202, 1978). 
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Arslanyan Paşa’nın (1822-1901) kendi el yazısıyla hazırladığı bu defter birincil 

tarihi belge olması nedeniyle döneme ışık tutan değerli bir kaynaktır. Dr. Moritz 

Iltis’e (ATASE Arşv Belg (28), 1293) ait defter yaprağının bir kopyası bu kitabın 

sonuna eklenmiştir (Ek 12’ye bakınız)  

 Askeri sağlık örgütlenmesinin en önemli unsurlarından biri askeri 

hastanelerdir. Osmanlı Ordusu 93 Harbi’ne girerken, barış zamanında uyguladığı 

nizamname dışında, sağlık sistemi açısından herhangi bir hazırlık yapmamıştı. 

Seferberlik başlayınca Umûr-ı Sıhhiye-i Askeriyye Meclisi mevcut hekimleri kıtalara 

(ATASE Arşv Belg (29), 1293) ve askerî hastanelere tayin ederek görevlendirmiştir 

(Uludağ, 1334, s.84-85). Türk Ordusu’nun Balkan Cephesi’ndeki sağlık 

teşekküllerini gösteren harita için Ek 9’a ve Kafkas Cephesi’ndeki sağlık 

teşekküllerini gösteren harita için Ek 10’a bakınız. Savaş öncesi dönemde ve savaş 

döneminde açılan hastanelerin kuruluş tarihlerini gösteren tablolar aşağıdaki 

gibidir. 
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Tablo 6.1. 1785-1845 yılları arasında kurulan askeri hastaneler (Özbay, III. Cilt, 1976, s.3-4). 

S.

No 
Hastane İsmi 

Kuruluş 

Tarihi 
S.No Hastane İsmi 

Kuruluş 

Tarihi 

1 Kasımpaşa Bahriye Hastanesi 1785 16 Elazığ Asker Hastanesi 1834 

2 Levent Çiftliği Asker Hastanesi 1798 17 Harbiye Mektebi Hastanesi 1834 

3 Vidin Asker Hastanesi 1825 18 Trablusgarb Asker Hastanesi 1834 

4 Toptaşı Asker Hastanesi 1826* 19 Humbarahane Asker Hastanesi 1836* 

5 Bursa Çekirge Asker Hastanesi 1827* 20 İkinci ve Üçüncü Alay Hastaneleri 1837 

6 Maltepe Asker Hastanesi 1827 21 Manastır Asker Hastanesi 1837 

7 Rami Kışlası Asker Hastanesi 1827 22 Anadolu Kavağı Asker Hastanesi 1838 

8 Sakızağacı Bahriye Hastanesi 1827 23 Kız Kulesi Asker Hastanesi 1838 

9 Cebehane Asker Hastanesi 1828 24 Topkapı Asker Hastanesi 1838* 

10 Erzurum Asker Hastanesi 1828* 25 Kuleli Asker Hastanesi 1839 

11 
Mühimmat-ı Harbiye Asker 

Hastanesi 
1828 26 Tarabya Asker Hastanesi 1841* 

12 Tophane-i Amire Asker Hastanesi 1828** 27 Üsküp Asker Hastanesi 1844* 

13 Zeytinburnu Asker Hastanesi 1828 28 Diyarbakır Asker Hastanesi 1845* 

14 Konya Asker Hastanesi 1833 29 Haydarpaşa Asker Hastanesi 1845 

15 Selimiye Asker Hastanesi 1833 30 Trabzon Asker Hastanesi 1845* 

 

* Tarihi belge veya salnamelerde adları geçen bu hastaneler bu tarihte ya da daha önceki bir tarihte 

kurulmuş olabilir. 

** 1794 tarihli bir belgede Tophane-i Amire Bimarhanesi olarak geçen bu hastane, 1828 yılına ait başka 

bir belgede hastane olarak geçmektedir. 
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Tablo 6.2. 1845-1876 yılları arasında kurulan askeri hastaneler (Özbay, III. Cilt, 1976, s.3-5). 

S.

No 
Hastane İsmi 

Kurul

uş 

Tarihi 

S.No Hastane İsmi 
Kuruluş 

Tarihi 

31 İzmir Asker Hastanesi  1846 45 Halep Asker Hastanesi 1869* 

32 Şumnu Asker Hastanesi  1846 46 Niş Asker Hastanesi 1869* 

33 Şam Asker Hastanesi  1847* 47 Rusçuk Asker Hastanesi 1869* 

34 Beyrut Asker Hastanesi  1848* 48 Mekke Asker Hastanesi 1870 

35 Gümüşsuyu Asker Hastanesi  1850 49 Siroz-Serez Asker Hastanesi 1871 

36 Sayda Asker Hastanesi  1850* 50 Süleymaniye Asker Hastanesi 1871* 

37 Gelibolu Asker Hastanesi  1853 51 
Asir Ebha Asker Hastanesi 

Hastanesi 
1872* 

38 İşkodra Asker Hastanesi  1853 52 
Metroviçe Asker Hastanesi 

(Sırbistan) 
1872 

39 Zeynep Kamil Asker Hastanesi  1860 53 Mirgün (Emirgan) Asker Hastanesi 1873 

40 Bosna Hersek Asker Hastanesi  1861 54 Beyazıt Asker Hastanesi 1875* 

41 Seniçe Asker Hastanesi (Sırbistan) 1861 55 Erzincan Asker Hastanesi 1876* 

42 Hille (Irak) Asker Hastanesi  1866* 56 Kerkük Asker Hastanesi 1876* 

43 San’a Asker Hastanesi Merkez  1866 57 
Podgoriçe Asker Hastanesi 

(Sırbistan) 
1876 

44 Selanik Asker Hastanesi  1866* 58 Taif Asker Hastanesi 1876 

 

* Tarihi belge veya salnamelerde adları geçen bu hastaneler bu tarihte ya da daha önceki bir tarihte 

kurulmuş olabilir. 
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Tablo 6.3. 1877-1884 yılları arasında kurulan askeri hastaneler (Özbay, III. Cilt, 1976, s.3-4). 

S.

No 
Hastane İsmi 

Kurul

uş 

Tarihi 

S.No Hastane İsmi 
Kuruluş 

Tarihi 

59 Bağdat Asker Hastanesi 1877* 73 Hanya (Girit) Asker Hastanesi 1882 

60 Beylerbeyi Asker Hastanesi 1877 74 Hudeyde Asker Hastanesi 

1882** 61 Edirne Asker Hastanesi 1877* 75 Menaha Asker Hastanesi 

62 İplikhane Asker Hastanesi 1877 76 Hacce Asker Hastanesi 

63 İstolçe Asker Hastanesi 1877 77 Taaz Asker Hastanesi 1882 

64 Serviburnu Asker Hastanesi 1877* 78 Amran Asker Hastanesi 1882 

65 Yanya Asker Hastanesi 1877 79 Kırkkilise Asker Hastanesi 1882 

66 Dimetoka Asker Hastanesi 1878* 80 
San’a, Asir, Hudeyde Asker 

Hastaneleri 
1882** 

67 Gümülcine Asker Hastanesi 1878 81 Serfiçe Asker Hastanesi 1882* 

68 İskenderiye Asker Hastanesi 1879 82 Alasonya Asker Hastanesi 1883? 

69 
Tırnova Asker Hastanesi? 

(Bulgaristan) 
1880 83 Medine Asker Hastanesi 1883* 

70 
Yenişehir Asker Hastanesi? 

(Yunanistan) 
1880 84 Preveze Asker Hastanesi 1884 

71 Cidde Asker Hastanesi 1881 85 Yıldız Asker Hastanesi 1884 

72 Adana Asker Hastanesi 1882    

 

* Tarihi belge veya salnamelerde adları geçen bu hastaneler bu tarihte ya da daha önceki bir tarihte 

kurulmuş olabilir. 

** 1882 yılına ait bir belgede Yemen’in bu dört şehrindeki Asker Hastanesi’nden bahsedilmektedir.  

 

 Askeri sağlık yapılanmasının en önemli unsurlarından biri de hasta ve 

yaralılara ilk müdahaleden, nihayi tedavi bakımı alacakları son sağlık birimine 

ulaştıracak bir tahliye sistemi oluşturmaktır. Osmanlı Ordusu’nda yaralı ve hastaları 

taşımak ve ilk müdahalelerini yapmak üzere “teskereci” denilen erler eğitiliyordu. 

Ancak bu erler ihtiyacı karşılayacak sayıda ve nitelikte değildi. Birlik komutanları eli 

silah tutan askerlerini bu işlerle uğraştırarak ateş gücünün azalmasını istemiyordu, 

fakat yaralı ve hasta askerlerin tahliyesi sağlanamadığı zaman yaralanan her asker 

kendisinden başka onu taşımaya çalışan başka askerleri de savaşmaktan 
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alıkoyuyordu. 93 Harbi’nde Osmanlı Ordusu askeri sağlık yapılanması konusunda 

en ciddi zaafiyetin hasta ve yaralı tahliyesinde yaşandığı söylenebilir (Ataç ve ark., 

2015, s.49-50). Hastaların tedavisi birliklerde bulunan doktorlar tarafından bizzat 

yapılıyordu. Doktorların askerlerin içinde bulunmaları askerlerin ve bilhassa yaralı 

ve hastaların moralini yükseltiyordu (Özbay, I. Cilt, 1976, s.45). Teskereciler veya 

başka askerler tarafından doktora ulaştırılan hastalar, alay ilaç sandıklarındaki ilaç 

ve tıbbi malzeme ile tedavi ediliyordu. Ağır durumda olanlar ise yer yer cephe 

hattına çok yakın ağaçlıklar arasında ve korunaklı bölgelere açılmış olan ve çift 

direkli çadırlardan oluşan sahra tipi seyyar hastanelere sevk edilmiş, buralarda 

tedavisi tamamlanabilen hastalar cepheye geri dönerken, diğerleri tedavilerine 

devam etmek üzere sabit ve yarı sabit mevki ve merkez hastanelerine 

gönderilmiştir (ATASE Arşv Belg (30), 1293). 

 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Bâb-ı Âli’nin birçok askeri sağlık 

hizmeti konusunda sistemsizliği ve var olan sistemlerin de plansızlıktan ve yetişmiş 

personel eksikliğinden işlemeyişi, acil olarak sağlık hizmeti organizasyonu 

ihtiyacını doğurmuştur. Rus kuvvetlerinin ilerleyişi karşısında Osmanlı Orduları 

büyük kayıplar vermiş, Osmanlı Ordusu’nun sağlık imkân ve kabiliyeti yaralı 

askerlere yetişmede yetersiz kalmıştı. Bu ihtiyaç sonucunda ortaya çıkan ve 

savaşta aktif rol oynayan iki önemli faaliyet karşımıza çıkmaktadır. Birincisi Türk 

Kızılay Teşkilatı’nın kuruluşu ve aktif hale getirilmesi, ikincisi ise İngiliz 

Hükûmeti’nin organize ettiği uluslararası sağlık hizmeti çalışmalarıdır. Osmanlı 

Ordusu’nun savaşın başında sağlık örgütlenmesi konusunda ortaya çıkan zafiyeti 

bu iki faaliyet ile kapatılmış ve bu faaliyetler sağlık örgütlenmesinin temel 

omurgasını oluşturmuştur. Her iki organizasyon tarafından savaştan hemen sonra 

yazılmış tarihi raporlarda, Osmanlı Ordusu’nun 93 Harbi’nde yürütmüş olduğu 

askeri sağlık hizmetleri ve ordunun sağlık durumu açık ve ayrıntılı bir şekilde ortaya 

konmuştur. 

 1859 yılında Fransa ile İtalya’nın Avusturya ile çarpıştığı Solferino 

Savaşı’na tanık olan İsviçreli iş adamı Jean Henry Dunant buradaki gözlemlerini Bir 

Solferino Hatırası adlı kitabıyla 1862’de yayımlamıştır. Savaşın şiddetini ve yaralı 

askerlerin çaresizliğini çok güzel tasvir eden bu eser birçok Avrupa devlet yöneticisi 

tarafından beğenilerek okunmuştur. Bu farkındalık sonucunda “Cenevre Halk 

İdaresi Derneği” başkanı Gustave Moynier öncülüğünde savaş yaralılarına yardım 

amacıyla yapılabilecekleri planlamak üzere “İsviçre Federal Konseyi” çalışmalara 

başlamıştır. 17 Şubat 1863 tarihinden itibaren “Uluslararası Askeri Yaralılara 

Yardım Derneği” adı altında toplantılar düzenlenmeye başlanmış ve bu toplantılar 

sonucunda derneğin adı Kızılhaç olarak kabul edilerek birçok devlet tarafından 

kabul görmüştür. 22 Ağustos 1864’te Cenevre’de yapılan toplantıyla kararlaştırılan 

ve sözleşmeyle imza altına alınan ilkeler 12 ülke adına resmileştirilmiş ve ilan 

edilmiştir. Toplantıya katılmayan ülkeler için, savaşlarda ulus ayrımı yapmaksızın 
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yardım hizmetlerini düzenleyen ilkeleri içeren bu ortak kararları imza altına almak 

için bir yıl süre verilmiştir. Osmanlı Devleti de bu sözleşmeyi 5 Temmuz 1865’te 

imzalamıştır. Bu sözleşmeyi imzalayan devletler tarafından 1867 yılında Paris’te 

toplanan ilk Uluslararası Kızılhaç Kongresi’ne Osmanlı Devleti de Macar asıllı bir 

hekim olan Dr. Abdullah Bey’i göndererek katılmıştır. Dr. Abdullah Bey bu 

toplantıda kuruluşun daimi üyeliğine seçilmiştir (Karal Akgün ve Uluğtekin, 2000, 

s.7-13).  

 Abdullah Bey tarafından Paris’te, Osmanlı Devleti’nce Cenevre 

Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Dr. Abdullah Bey, şahsi 

gayretleriyle Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın ilgisini çekmeyi başarmıştır. Daha 

sonra Kırımlı Aziz Bey’in de çabalarıyla Tıbbiye Nazırı Marko Paşa başkanlığında 

“Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” kurulmuştur 

(Uzluk, 1964, s.12). Cemiyet, 22-27 Nisan 1869 tarihleri arasında Berlin’de yapılan 

Salib-i Ahmer Kongresi’ne katılmıştır. Cemiyeti Berlin’de temsil eden M. Aristarchi 

Bey, kapanış oturumunda söz almış, cemiyet hakkında diğer devletleri 

bilgilendirmiştir (Karal Akgün, 2012, s.111).  

 1876 yılı Temmuz ayında Osmanlı ile Sırbistan ve Karadağ arasında 

başlayan savaş sırasında, cephelerde yaralanan ve bakım gereksinmesi olan Slav 

askerlerine Kızılhaç, hiçbir şey gözetmeksizin yardım elini uzatmıştı. Osmanlı 

askerlerinin yalnızlık, yoksulluk, çaresizlik içinde kıvranmaları ise gözden 

kaçmamıştı. Bu durum, Kızılhaç yetkililerinin de dikkatini çekmiş, Abdullah Bey’in 

ölümünden beri Cemiyetin suskunluğu ve Türk askerinin çatışmalarda içinde 

bulunduğu durum çeşitli vesilelerle gündeme getirilmişti. Nitekim Fransa “Mecruhin-

i Askeriye İanesi Merkez Komitesi” vekili Mösyö Henri Dunant, “Cemiyeti Tıbbiye-i 

Şahane” üyelerinden Dr. Dikran Peştemalciyan’a bazı öneriler içeren bir mektup 

yazmıştır. Bu mektupta, Osmanlı Devleti’nin de Cenevre Sözleşmesi’ni imzalamış 

bir ülke olduğunu, cephede savaşan askerlerinin Sırp ve Karadağlılar gibi 

Kızılhaç’tan yararlanabileceğini hatırlatarak, bu konuda Marko Paşa’yla 

görüşmelerde bulunmalarını öğütlemişti. Uluslararası Kızılhaç Örgütünün 

kurucularından Gustav Moynier de şahsi dostu olan Dr. Peştemalciyan’a 1876 

Temmuz’unda benzer bir mektup yazarak Kızılhaç olarak bütün askerler gibi Türk 

askerlerinin de yardım ihtiyaçlarının kendilerini ilgilendirdiğini, dolayısıyla 

İstanbul’da bir cemiyet kurup Cenevre’deki genel merkezle bağlantı sağlayarak 

Avrupa’daki yardım cemiyetlerinden Türklerin de yardım almalarının 

sağlanabileceğine dikkat çekmişti (Ataç ve ark., 2006, s.347-366).  

 Uyarılar ve çabalar sayesinde nihayet II. Abdülhamid’in 1876’da tahta 

çıkmasının ardından, 14 Nisan 1877’de “Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve 

Muavenet Cemiyeti” Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adını alarak resmen 

kurulmuştur. Merkez Yönetim Komitesi oluşturulmuş ve Meclis-i Umum-u 

Sıhhiye’den Hacı Arif Bey başkan seçilmiştir. Başkan yardımcısı olarak, Dr. P. 
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Sarell ve Devlet Şurası azasından Nuriyan Efendi görevlendirilmiştir. Osmanlı 

Bankası Umum Müdürü M. Foster veznedar, Hariciye Nezareti Umuru Sıhhiye 

Müdürü Feridun Bey Umumi Kâtip olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca Merkez 

Komitesi üyeleri olarak da; M. Barrington Kenetti, Sıhhiye Müfettişi Umumisi Dr. 

Bartoletti, Dellasuda Faik Paşa, M. Von Has, M. Leral, Amerikalı General Mott, Dr. 

Baron Mundy, mabeyn kâtiplerinden Nuri Bey, Dr. Peştemalcıyan Efendi, Ayandan 

Serviçen Efendi, Dr. Sevastopulo gibi isimler görev almıştır. Cemiyet kuruluşunun 

hemen ardından bir takrir yayınlamıştır. Takrirde, hükûmetin ve ordunun Cenevre 

Mukavelesi gereğince yapması gereken görevler, hükûmetin cemiyeti koruması ve 

diğer ülkelerin cemiyetlerinden yardım alabilmek ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 

kuruluşunun diğer devletler tarafından tanınması için uluslararası platformda ilan 

edilmesi gibi hususlar ifade edilmiştir (Karal Akgün ve Uluğtekin, 2000, s.21-30). 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti resmen kuruluşunu izleyen Osmanlı-Rus harbi sürecinde, 

başarılı etkinlikler göstermiştir. 

 Kızılay’ın tarihi açısından 93 Harbi’nin diğer bir önemi, savaştan önce ve 

savaşın başlarında diğer dünya devletlerinin kullandığı Kızılhaç sembolünü 

kullanan Osmanlı Devleti (ATASE Arşv Belg (31) 1293), cemiyetin 12 Ağustos 

1876’daki toplantısında, Müslüman halkın ve diğer Müslüman milletlerin Kızılhaç 

sembolünü benimsemeyeceği düşüncesiyle aldığı karar doğrultusunda, Kızılay 

amblemini kullanmaya ilk olarak bu savaşta başlamıştır (ATASE Arşiv Belgesi (32), 

1293; BOA Belg (6), 1294). Bu uygulama Rusya tarafından, Grandük Nikola’ya 

durumun bildirilmesi ve kabul görmesi ile tanınmıştır. Kızılay Ambleminin Grandük 

Nikolaya bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (33), Ek 13, 1877) ve kabul görmesi 

(ATASE Arşv Belg (34), 1293) ile ilgili yazışma için Ek 13’e bakınız. Uygulanan 

karar sonucu savaşta kurulan hastaneler ve sıhhiye kolları için Salib-i Ahmer yerine 

Hilâl-ı Ahmer tâbiri kullanılmıştır (ATASE Arşv Belg (35), 1293). Hastanelerde ve 

birliklerde kullanılmak üzere Hilâl-ı Ahmer nişanları gönderilmiştir (ATASE Arşv 

Belg (36), 1293). Kıtalara ve seyyar hastanelere beyaz üzerine kırmızı ay işaretli 

flamalar gönderilmiştir (ATASE Arşv Belg (37), 1292). Yapılan bu uygulamalar ve 

amblemin Grandük Nikola tarafından tanınması, Cenevre sözleşmesini imzalayan 

devletlere arz edilmek üzere, İsviçre Cumhurbaşkanlığı’na bildirilmiştir. Kızılay 

ambleminin kullanılacağının İsviçre Cumhurbaşkanlığı’na bildirilmesini içeren belge 

için Ek 14’e bakınız (ATASE Arşv Belg (38), Ek 14, 1293). Beyaz zemin üzerine 

kırmızı hilal taşıyan amblemin dünya devletleri tarafından onaylanması 1912’de 

Washington’daki 9. Salib-i Ahmer Konferansı’nda olmuştur (Besim Ömer, 1328, 

s.51-52). 

 Cemiyet, çok kısa sürede Bâb-ı Âli tarafından sonuna kadar desteklenerek 

bir an önce faaliyetlerine başlaması sağlanmış, hem bütçe ayrılarak (BOA Belg (7), 

1295), hem de mevcut bina ve malzemelerin tahsisi yapılarak (BOA Belg (8), 1294) 

güçlendirilmiştir. Cemiyet, özellikle Balkanlarda etkin bir faaliyet yürütmüş, bölgeye 
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gönderilen iki operatörle (Dr. Osman Bey ve Dr. Charles S. Ryan) birlikte 50 kadar 

doktor Plevne Savunması sırasında 4000’e yakın hasta ve yaralıyı tedavi etmiştir. 

Bu doktorlardan bazıları şunlardır; Dr. Weinberger, Dr. Kustler, Dr. Gebhardth, Dr. 

Krunberg, Dr. Waldemann, Dr. Rookh (Ryan, 1962, s.140). Yine Cemiyet 

tarafından cephe gerisinde 9 seyyar hastane, ayrıca İstanbul’da 4 ilkyardım 

hastanesi kurulmuş ve bu hastanelerde de 39.011 yaralı ve hastanın bakım ve 

tedavisi yapılmıştır (Ataç ve ark., 2006, s.347-366). 

 Diğer yandan da kendi menfaatlerine dokunulmadığı sürece tarafsız 

kalacağını açıklayan, bununla beraber Rusların boğazlara hâkim olmasını da 

istemeyen İngiltere hem olaylara müdahil olmak hem de Ruslara karşı Osmanlı 

Devleti’nin mağlubiyeti söz konusu olursa taraf olduğunu göstermek amacıyla 

savaşın başından itibaren insanî yardım kuruluşlarıyla çeşitli faaliyetlerde 

bulunmuştur. İngiltere’nin Sutherland Dükü tarafından Osmanlı Devleti’nin 

Balkanlarda Sırplarla yaptığı savaşın hemen ardından kurulan “Stafford House 

Komitesi Hasta ve Yaralı Türk Askerlerine Yardım Cemiyeti (Stafford House 

Committee For the Relief of Sick and Wounded Turkish Soldiers)” adındaki bir 

cemiyet tarafından savaşan birliklere tıbbi yardım yapmak üzere 30 kadar operatör 

doktor ve bir o kadar da organizatör gönderilmiştir (Dinçyürek, 2013, s.57). Bu 

ekibin masrafları Sutherland Dükü’nün organizatörlüğünde uluslararası ticari 

işletmeler tarafından karşılanmış ve bu şirketler İngiliz Hükûmeti’nin himayesinde 

Osmanlı Devleti ile anlaşarak sınır geçişlerinde taşınan malzemeler gümrükten 

muaf tutulmuştur (ATASE Arşv Belg (39), 1293). Cemiyet savaş süresince Ağustos 

1877 tarihinden Eylül 1878 tarihine kadar Rumeli, Gelibolu ve Anadolu’da hastane, 

dispanser, seyyar sağlık tesisleri ve hasta taşıma sistemleri oluşturmuştur. Stafford 

House Komitesi’nin kurduğu bu tesisler için askerî ve mülkî idare tarafından yer 

gösterilmiş ve yönlendirme yapılmıştır. Hilâl-i Ahmer ile ve yerel sağlık 

yapılanmalarıyla da yer yer koordinasyon sağlanmış ve karşılıklı yardımlaşılmıştır. 

Bu komitenin özellikle göçmenlere yönelik İstanbul’daki büyük camilerde verdiği 

sağlık hizmetleri de olmuştur. Ayrıntısıyla faaliyetlerinden ileride bahsedilecek olan 

bu cemiyet kayıtlara göre 71.274 yaralı ve hastanın bakım ve tedavisini yapmıştır 

(SHK Raporu, Ek 36, 1879). 

 Sonuç olarak, Osmanlı Ordusu’nun askeri sağlık örgütlenmesi, askeri 

sağlık hizmetlerinde zamanın anlayışına uygun bir yapıda olmadığı için, askeri 

sağlık hizmetleri örgütlenmesinin ana omurgasını yurt içi ve yurt dışı sivil toplum 

örgütleri olan Hilâl-ı Ahmer ve Stafford House Komitesi faaliyetleri oluşturmuştur. 
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BÖLÜM 7 

 

SAVAŞTA SAĞLIK HİZMETLERİ, 

HASTA VE YARALI BAKIMI 

 

 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın Dünya tıp tarihi açısından bir önemi de 

savaştan birkaç yıl önce (1864) yapılmış olan Cenevre Sözleşmelerinin Dünya’nın 

pek çok büyük devleti ve aynı zamanda Osmanlı Devleti tarafından imzalanmış 

olmasının verdiği sorumlulukla davranılmasıdır. Savaşın tarafları bu sözleşme 

hükümlerine aykırı olarak sivil bir hedefi vurdukları (ATASE Arşv Belg (40), Ek 15, 

1293) veya yanlışlıkla ateş altında bıraktıkları zaman karşı taraf bunu dünyaya 

duyurmuş ve cürmü işleyen taraf bu haksız hareketten dolayı kınanmamak için 

dikkatli davranmıştır. Bu savaşta, her iki taraf da karşı tarafı Cenevre hükümlerine 

uymamakla suçlamış (ATASE Arşv Belg (41), 1293) ve bu konuda Dünya çapında 

propaganda yapmışlardır (ATASE Arşv Belg (42), 1293).  

 Sivil hedeflerden başka, askeri hastane gibi savaşa muharip olarak iştirak 

etmeyen birimler (ATASE Arşv Belg (43), 1293), hasta ve yaralı askerler gibi 

Cenevre Sözleşmesi hükümlerince korunması gerekenlerin (ATASE Arşv Belg 

(44), 1293) zarar görmesi durumunda da zarar veren taraf uyarılmış ve gereğinin 

yapılması için zorlanmıştır (ATASE Arşv Belg (45), 1293). Buna rağmen sözleşme 

hükümlerinin zaman zaman ihlal edildiği arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır 

(ATASE Arşv Belg (46), Ek 16, 1293). Osmanlı Ordusu bu konuda elinden geldiği 

kadar titiz davranmış ve bu sözleşme hükümlerini en küçük rütbeliye kadar 

ulaşacak biçimde çoğaltarak birliklere dağıtmıştır (ATASE Arşv Belg (47), Ek 17, 

1293). Osmanlı Devleti Dünya devletleri gözünde ittiham edilmemek ve Rusya’nın 

kendisine iftira ettiğini göstermek için Müslim ve gayr-i Müslimlerden bir komisyon 

kurularak olayların tetkik edilmesini de istemiştir (ATASE Arşv Belg (48), Ek 18, 

1293).  

 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı Ordusu’nun Kırım Savaşı’ndan 

sonra daha gelişmiş ve organize olarak girdiği bir savaş olmasına rağmen (Uludağ, 

1334, s.82), dönemin yetkilileri tarafından cephelerde meydana gelen kayıplar ve 

yapılan tedavilerle ilgili sağlıklı bir istatistik tutulması maalesef ihmal edilmiştir ya 

da tam anlamıyla başarılamamıştır. Arşiv belgelerinde hasta sayıları ve hasta 

isimleri gibi kayıtlara sınırlı sayıda rastlansa da (ATASE Arşv Belg (49), 1293), 

yapılan tıbbi uygulamaların ayrıntılı dökümleri ve sağlık istatistikleri gibi tıp tarihi 

açısından önemli bilgilere rastlanmamıştır. Devlet geleneğinde çok önemli yeri olan 

tarih arşivlerinin bu savaşta sağlık bölümü eksik bırakılmış ve milletimize “askerî 
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hekimlik, savaş cerrahisi, askerî hijyen” gibi konularda çok kıymetli bilgiler miras 

bırakacak olan bu savaştaki birçok tıbbi uygulama belirsizliğe mahkum kalmıştır. 

 Savaşla ilgili tıbbi rapor ve istatistiklerin ortaya konmasındaki eksikliğe 

dikkat çeken tarih araştırmacısı ve yazarı Op. Dr. General Kemal Özbay’ın sözleri 

şu şekildedir: 

 “Rumeli ve Anadolu’da bize ülkeler kaybettiren bu harbin tam ve kesin bir 

zayiat raporu tespit edilememiştir. Bu kayıpları ancak haritalar üzerinde ve 

kilometre hesabı ile ölçmüştük. Balkanlarda kurulan hükûmetlerin topraklarında ne 

kadar Türkün kemiğinin gömüldüğünü hesap etmek hiçbir vakit hatıra gelmemişti. 

Hâlbuki ordumuz, bu defa, Kırım savaşına nazaran daha muntazam ve mütekâmil 

idi. Benliğini gösteremeyen sıhhiye subayları, zayiat hakkında bir rakam 

kaydedemedikleri gibi, ordunun diğer şubeleri de yaklaşık olsun bir sayı toplamayı 

akıl edememişlerdi. Seraskerlik dairesi bile bu savaşın sağlık hizmetlerinin 

yürütülmesine ve genel kayıplarına ilişik bir satır yazı ve bir tek rakam tespit 

edememişti. Rus Harbinden sıhhi hizmet diye kalan şey, yabancı doktorların birkaç 

raporu ile elde edilebilen hatıralardan ve bu savaşa katılmış gözlemcilerin Rus 

kayıtlarında Türklere ait kısımlarla, Ahmet Muhtar Paşanın özel sekreterliğini yapan 

Erzurumlu Mehmet Arif Beyin (Başımıza Gelenler) anılarında yayınladığı bilgilerden 

ibaretti.” (Özbay, I. Cilt, 1976, s.62). 

 Kemal Özbay’ın ifadelerinden anlaşılacağı üzere Ordu bu büyük bozgun 

sırasında sağlıklı bir istatistik tutamamış ve sağlıkla ilgili bir savaş sonu raporu 

oluşturamamıştır. Kemal Özbay’ın ifadelerinde “yabancı doktorların birkaç raporu” 

olarak söz ettiği raporlardan biri dönemin Kızılayı olan “Mecruhin ve Mardayı 

Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti”nin 1878 yılında hemen savaş sonrasında 

Kızılay Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti Sabit ve 

Seyyar Hastaneleri 1877-1878 (Aux Blessés et Malades Militaires-Ambulances 

Fixes et Mobiles du Croissant Rouge 1877-1878) adıyla Fransızca yayımladığı 

rapor, diğeri de “Stafford House Komitesi Hasta ve Yaralı Türk Askerlerine Yardım 

Cemiyeti” tarafından Stafford House Komitesi Hasta ve Yaralı Türk Askerlerine 

Yardım Cemiyeti Operasyon Rapor ve Kayıtları - 1788-1878 Rus-Türk Savaşı 

(Report And Record Of The Operations Of The Stafford House Committee For The 

Relief Of Sick And Wounded Turkish Soldiers - Russo-Turkish War, 1877-1878) 

adıyla 1879 yılında yayımlanan rapordur. Bu iki rapor, cephede verilen sağlık 

hizmetleri açısından en önemli kaynakları oluşturmaktadır. Stafford House 

Komitesi Medikal Raporu yapılan tıbbi uygulamalara çok ayrıntılı biçimde yer 

verdiği için, tıp tarihi açısından döneme ait birincil belge niteliğinde olup tercümesi 

müstakil bir ek olarak kitabın sonuna eklenmiştir (SHK Raporu, Ek 36, 1879, s.139-

176). 
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 Osmanlı Ordusu’nun askeri sağlık örgütlenmesindeki yetersizlik nedeniyle, 

bu savaşta askeri sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak Hilâl-ı Ahmer ve Stafford 

House Komitesi faaliyetleri ile giderilmeye çalışıldığı “Savaş Sürecinde Türk 

Ordusu’nun Sağlık Örgütlenmesi” başlığı altında bir önceki bölümde (Bölüm 6) ele 

alınmıştı. Her iki kuruluşun cephe ve cephe gerisinde yürüttüğü faaliyetler ise bu 

bölümde detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

 Hilâl-ı Ahmer tarafından yürütülen faaliyetler gerek Türk Tarihi’ndeki en 

önemli ve kapsamlı sivil toplum örgütü faaliyeti olması, gerekse yapılan hizmetlerin 

detaylı istatistikî kayıtlarının yapılması yönüyle büyük önem taşımaktadır. Hilâl-i 

Ahmer Cemiyeti’nin Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti 

Sabit ve Seyyar Hastaneleri: 1877-1878 raporu incelendiğinde; Türk Tarihi’nde 

gerek askeri gerekse sivil sağlık hizmetleri ile ilgili bilimsel metotlarla takip edilen ve 

kayda geçirilen kapsamlı morbidite ve mortalite bilgileri ile kurumsal sağlık 

hizmetleri bilgilerini içerdiği görülmektedir. Bu bilgiler aynı zamanda, 1870’li yıllara 

ait askeri sağlık hizmetleri ve hastane hizmetlerine ait ayrıntılı detaylar 

içermektedir.  

 Söz konusu raporda; Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin cephe gerisinde 

kurduğu 9 seyyar hastane ve İstanbul’da kurduğu ilkyardım hastanelerine ait 

detaylı bilgiler, bu hastanelerde yapılan önemli tıbbi işlem ve ameliyatlar ile bu 

hastanelerin istatistikî bilgileri yer almaktadır. 

 14 Nisan 1877’de kurulan Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 24 Nisan 

1877’de başlayan Osmanlı-Rus Harbi’nin patlak vermesiyle çalışmalarına 

başlamıştır. Faaliyetlerini organize etmek amacıyla ihtiyaç duyduğu maddi desteği 

karşılamak için “İane Komisyonları” adı altında yardım toplama komisyonları 

oluşturulmuştur (BOA Belg (9), 1294). Bir yıl süre zarfında hem yurt içinden (BOA 

Belg (10), 1294), hem de Hindistan ve Afrika Müslümanları başta olmak üzere 

çeşitli ülkelerin Salib-i Ahmerlerine (Kızılhaç) de başvurarak 72.000 altın yardım 

toplamıştır (Karal Akgün ve Uluğtekin, 2000). Cemiyet 15 Ağustos 1877’de yaptığı 

toplantıda, başkentte ve savaş alanında bir dizi sabit ve seyyar hastaneler teşkil 

etme kararı almıştır. 

 Bâb-ı Âli’nin desteğiyle Hilâl-ı Ahmer Cemiyeti bu savaşta 8’i muhacirler 

için olmak üzere 12’si İstanbul’da, 9’u seyyar olmak üzere 15’i taşrada cephe ve 

cephe gerisinde toplam 27 hastane kurmuştur (ATASE Arşv Belg (50), 1293). 

Merkez sabit hastanelerinden Beylerbeyi Hastanesi, cephe ve cephe gerisindeki 

hastanelerden Plevne Savunması’na yardım etmek üzere planlanan ve Orhaniye, 

Kemerli, Taşkesen, Sofya bölgelerinde görev yapan 5 Numaralı Seyyar Hastane 

ve İstanbul’da bulunmakla beraber gemi ile gelen yaralılara ilk müdahale yeri 

olduğu için cephe gerisi seyyar hastane olarak sınıflandırılan Sirkeci İskelesi 

Hastanesi en önemli Hilâl-i Ahmer Cemiyeti hastaneleri olarak ön plana 
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çıkmaktadır. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ilk olarak Tuna Cephesi’ndeki üç ana ordugâha 

seyyar hastane açılmasını planlamıştır. Süleyman Paşa emrindeki Tuna Cenup 

(Balkan) Ordusu bölgesine 2 Numaralı Seyyar Hastane, Osman Paşa emrindeki 

Tuna Garp Ordusu bölgesine 3 Numaralı Seyyar Hastane, sonradan Abdülkerim 

Nâdir Paşa’nın yerine Tuna Ordusu Umum Kumandanı olarak atanacak olan 

Yenipazar’daki birliklerin komutanı Mehmet Ali Paşa’nın emrine 4 Numaralı Seyyar 

Hastane görevlendirilmiştir. Dr. Stoker’un idaresindeki 1 Numaralı Seyyar Hastane 

olan tahliye servisi ile bu dört seyyar hastane 1877 yılının son aylarına kadar 

hizmet vermiş, Ekim sonunda 4 numaralı seyyar hastane hekimleri (Dr. Heinrich) 

İstanbul’a döndükten sonra, bu seyyar hastane yerine Cuma’da hizmet verecek 7 

Numaralı Dr. Antoniades Seyyar Hastanesi gönderilmiştir. 1 ve 3 numaralı seyyar 

hastaneler de aynı bölgeye gönderilen 5 Numaralı Seyyar Hastane ile birleşmiştir. 

Savaşta çok önemli görevleri yerine getiren 2 numaralı Şıpka Hilâl-i Ahmer Seyyar 

Hastanesi ise Rusların eline geçmesine rağmen faaliyetlerine devam etmiştir. 

Hastanede görevli altı hekimden ikisi görevleri sırasında tifüs ve dizanteriden vefat 

etmiştir. 7 Numaralı Hilâl-i Ahmer Cuma Seyyar Hastanesi ise Ocak 1878 sonlarına 

kadar hizmetine devam etmiştir. 5 Numaralı Hilâl-i Ahmer Seyyar Hastanesi için 

hazırlanan proje Kızılay Merkez Heyeti tarafından Sultan Abdülhamid’in de onayı 

alınarak Eylül ayı sonunda hayata geçirilmiş, fakat Padişah Hilâl-i Ahmer Merkez 

Heyeti tarafından Dr. Mundy’nin tecrübelerinden İstanbul’da yararlanılması 

konusunda ikna edilince yerine Dr. Sarell görevlendirilmiştir. Dr. Sarell’in 

başhekimliğini yaptığı büyük bir heyet, 3 Ekim’de Plevne’ye doğru yola çıkmıştır. 5 

Numaralı Hastane Sofya’nın düşüşüne kadar bölgede hizmet vermiş, sonrasında 

geri çekilen ordugâhlarla birlikte önce Edirne’ye ve akabinde İstanbul’a dönmüştür 

(Ada, 2011, s.34). 

 Kızılay Merkez Komitesi Plevne’nin düşmesi üzerine 12 Aralık 1877’de 

toplanarak yaralıların tren yoluyla İstanbul’a ulaştırılmasını sağlayacak bir servis 

oluşturma kararı almıştır. Cemiyet bu karardan sonra var gücüyle yaralıları 

cepheden İstanbul’a taşımaya çalışmış ve oldukça başarılı olmuştur. Ocak başında 

Sofya’nın düşüşünü, 20 Ocak 1878’de Edirne izlemiştir. Cemiyet, bu süre zarfında 

özellikle Rumeli demiryolu hattını kullanarak, mümkün olduğunca fazla yaralıyı 

İstanbul’a taşımıştır. Bu konuda sıhhi tahliye hatları ve sağlık trenleri kurularak 

demiryolu hattı en iyi şekilde kullanılmaya çalışılmıştır (ATASE Arşv Belg (51), 

1292). İstanbul’daki hastaneler son imkânlarını seferber ederek gelen hastaları 

tedavi etmeye devam etmiştir. Ayrıca muhacirlere yardım ve cephe hattında kalan 

Osmanlı savaş esirlerinin durumunu tetkik gibi faaliyetlerde de bulunulmuştur (Ada, 

2011, s.98).  

 Asıl görevi yaralı ve hasta askerlere yardım olan Hilâl-ı Ahmer Cemiyeti 

ayrıca, Savaş esnasında ve sonrasında başlayan muhacir hareketleri sırasında, 

İstanbul’da kurduğu hastanelerde mültecilere hizmet vermiş, hatta bu amaçla 
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müstakil bir kadın mülteci hastanesi de kurmuştur (Şimşir, 1989, s.231). Osmanlı 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından tesis edilen sabit ve seyyar hastaneler şunlardır: 

 

Tablo 7.1. Hilâl-ı Ahmer tarafından tesis edilen hastaneler (HAR, III. Cilt, 1878, s.3-4). 

Başkentteki Sabit Hastaneler Taşradaki Sabit-Geçici Hastaneler Seyyar Hastaneler 

1. Kavak Hastanesi 1. Varna Hastaneleri 
1. Stoker Hastanesi (Tahliye 

servisi) 

2. Beylerbeyi Hastanesi    • Varna Geçici Hastanesi 
2. Sevastopulo ve Dallas 

Hastanesi (Şıpka) 

  • Paşa Dairesi ve Musiki 

Dairesi 

  • Varna Türk-Mısır Geçici 

Hastanesi 

3. Goldstein Hastanesi 

(Orhaniye - Kızanlık) 

  • Ağalar Dairesi 2. Edirne Hastaneleri 4.Heinrich Hastanesi (Razgırat) 

3. Mülteci Hastaneleri   • Askeri İdadiye Geçici Hastanesi    
5. Sarell Hastanesi (Orhaniye, 

Kemerli, Taşkesen, Sofya) 

  • Gülhane Hastanesi   • Askeri Belediye Geçici Hastanesi 6. Roy Hastanesi (Erzurum) 

  • Çinili Köşk Hastanesi 
3. Selanik Islahhane Asker 

Hastanesi 

7. Cuma Dr. Antoniades 

Hastanesi 

  • Paşabahçe Hastanesi   • Dr. Lebovicz’in Servisi 
8. Dr. Colonna Ceccaldi Sağlık 

Treni 

  • Şemsi Paşa Hastanesi 

(Üsküdar) 
  • Dr. Weber’in Servisi 

9. İstanbul Sirkeci’de Dr. Mundy 

ve Dr. Mautner Hastanesi 

  • Nakilbend ve Tunuslu 

Hastanesi (Üsküdar) 
  

  • Kumbarhane Hastanesi   

  • Sirkeci İskelesi Kadın 

Mülteci Hastanesi 
  

  • Takiyeddin Paşa Hastanesi   

 

 

 Bu hastanelerde 1 Ağustos 1877 tarihinden 30 Haziran 1878 tarihine 

kadar, 25.115 yaralı ve 13.896 hasta olmak üzere toplam 39.011 kişi hizmet 

almıştır. Hastanelerde tedavi gören yaralı ve hasta sayısı Tablo 7.2.’de verilmiştir. 
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Tablo 7.2. Hilâl-ı Ahmer Hastanelerinde tedavi gören yaralı ve hasta sayısı (HAR, III. Cilt, 1878, s.258). 

Hastane Yaralı Hasta Toplam 

Başkentteki Sabit Hastaneler    

1. Kavak Hastanesi 430 60 490 

2. Beylerbeyi Hastanesi     

  • Paşa dairesi ve Musiki Dairesi 1120 1486 2606 

  • Ağalar Dairesi 275 556 831 

3. Mülteci Hastaneleri    

  • Gülhane Hastanesi 43 283 326 

  • Çinili Köşk Hastanesi - 292 292 

  • Paşabahçe Hastanesi - 212 212 

  • Şemsi Paşa Hastanesi (Üsküdar)  166 166 

  • Nakilbend ve Tunuslu Hastanesi (Üsküdar)  750 750 

  • Kumbarhane Hastanesi  40 40 

  • Sirkeci İskelesi Kadın Mülteci Hastanesi  585 585 

  • Takiyeddin Paşa Hastanesi  80 80 

Taşradaki Sabit-Geçici Hastaneler    

1. Varna Hastaneleri    

  • Varna Geçici Hastanesi    297 - 297 

  • Varna Türk-Mısır Geçici Hastanesi 395 753 1148 

2. Edirne Hastaneleri    

  • Askeri İdadiye Geçici Hastanesi    481 42 523 

  • Askeri Belediye Geçici Hastanesi 177 103 280 

3. Selanik Hastanesi    

  • Selanik Hastanesi (Islahane-Dr. Lebovicz) 131 9 140 

  • Selanik Hastanesi (Islahane-Dr. Weber) 55 4 59 

Seyyar Hastaneler    

1. Stoker Hastanesi (Tahliye servisi) 2167 - 2167 

2. Sevastopulo ve Dallas Hastanesi (Şıpka) 2208 60 2268 

3. Goldstein Hastanesi  (Orhaniye - Kazanlık) 3658 350 4008 

4. Heinrich Hastanesi (Razgırat) 465 - 465 

5. Sarell Hastanesi (Orhaniye, Kemerli, Taşkesen, 

Sofya) 

5389 1125 6514 

6. Roy Hastanesi (Erzurum) 548 1703 2251 

7. Cuma Dr. Antoniades Hastanesi 31 256 287 

  • Cuma Hastanesi (Yaralı Tahliye Servisi) 1650 - 1650 

8. Dr. Colonna Ceccaldi Sağlık Treni 1307 120 1427 

9. Sirkeci Dr. Mundy ve Dr. Mautner Hastanesi 4288 4861 9149 

Toplam 25115 13896 39011 
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 Kızılay’ın açtığı İstanbul’daki ve taşradaki sabit hastanelere “Cephe Gerisi 

Sağlık Hizmetleri ve Hastaneler başlığı altında, Seyyar Hastanelere ise “Cephede 

Sağlık Hizmetleri, Seyyar Hastaneler başlığı altında ilerleyen sayfalarda 

değinilecektir.  

 Kızılay seyyar hastanelerinin Balkanlardaki genel hareketi için Ek 19’a 

bakınız (HAR, Ek 19, 1878, s.ekler).  

 Kızılay seyyar hastanelerinin Anadolu’daki genel hareketi için Ek 20’ye 

bakınız (HAR, Ek 20, 1878, s.ekler). 

 Stafford House Komitesi ise çalışmalarına ilkin Bâb-ı Âli ile koordineli 

olarak Doğu Rumeli ve Tuna bölgelerinde 1877 Temmuz’unun sonunda Rusçuk-

Varna demiryolu hattının iki tarafında iki hastane tesisiyle başlamıştır. Rusçuk 

Hastanesi 20 Temmuz’da Varna Hastanesi ise 3 Ağustos’ta açılmıştır (SHK 

Raporu, 1879, s.8). Varna Hastanesi, Kızılay ile ortak olarak bölge merkez 

hastanesi olarak görev yapmıştır (ATASE Arşv Belg (52), 1293). Araç gereç ve 

tıbbi malzemenin Kızılay tarafından temin edildiği hastanenin hekim kadrosunu 

Stafford House Komitesi doktorları oluşturmuştur. Açılışından 3 Ekim tarihine kadar 

ortak bir hastane olarak kullanıldıktan sonra görevli cerrahların da Kızılay’a 

geçirilmesini takiben hastane tamamen Kızılay’a devredilmiştir (SHK Raporu, 1879, 

s.122). Bu hastanenin faaliyetlerine Kızılay’ın hastane hizmetlerini anlatırken ayrıca 

değinilecektir. Bu hastanelerle eş zamanlı tesis edilen, Rusçuk-Varna Tren Yolu 

Hattı’nda açılan sahra mutfakları, iskeleden ve tren istasyonundan şehir 

hastanesine hasta nakleden eğreti arabalarla beraber Tren Yolu Sıhhi Tahliye 

Hattı’nı oluşturmuştu. 3 Ağustos’ta Lom’daki ilk ve 25 Ağustos’ta Lom’daki ikinci 

seyyar hastanelerin cephede açılmalarıyla Stafford House Komitesi’nin 

Bulgaristan’daki organizasyonları tamamlanmıştır (SHK Raporu, 1879, s.8). 

 Rusların ilerleyişi devam ederken Şıpka Seyyar Hastanesi 24 Temmuz’da 

cepheye, Süleyman Paşa’nın karargâhı emrine sevk edildi. Yeni Zağra ve Eski 

Zağra’dan Edirne’ye gelen çok sayıdaki yaralıya hizmet vermek üzere 12 

Ağustos’ta Edirne’de de bir hastane açılmıştır (SHK Raporu, 1879, s.8). 

 21-27 Ağustos arası Şıpka’ya Ruslar tarafından yapılan şiddetli hücumdan 

hemen sonra Filibe yaralı askerlerle dolmuş (ATASE Arşv Belg (53), 1293) ve 1 

Eylül’de Filibe’de bir hastane açılmıştır (ATASE Arşv Belg (54), 1293). Bu 

hastaneyle beraber, büyük zorluklarla Filibe ve Edirne’den İstanbul’a hasta nakil 

etmek üzere Rumeli Tren Yolu Hattı, sıhhi tahliye sistemi ve sahra mutfakları da 

tesis edilmiştir (ATASE Arşv Belg (55) ve (56), 1293 ; SHK Raporu, 1879, s.8). 

 Kasım ayının başlarında 1 Numaralı Lom Seyyar Hastanesi geri çekilerek, 

Plevne ve Orhaniye’den çok sayıda yaralı sevkiyatı olan Sofya’ya taşınmıştır. 2 

Numaralı Lom Seyyar Hastanesi ise Lom’daki hizmetlerinden sonra 4 Aralık’ta 



82 

 

Osmanlı Ordusu tarafından Elena’ya yapılan taarruzda Fuat Paşa’nın emrine 

verilmiştir. Daha sonra geri çekilen orduyla beraber Sliven, Yanbolu ve oradan da 

Filibe’ye çekilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.8). 

 4 Aralıkta İstanbul’da Mundy Baraka Hastanesi 6 ay ellerinde kalmak üzere 

Stafford House Komitesi görevlilerine teslim edilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.8). 

 Osmanlı Ordusu’nun genel geri çekilişi ve 10 Aralık’ta Plevne’nin 

düşmesinden sonra Stafford House Komitesi için yeni bir dönem başlamıştır. 26 

Aralık’ta Samakov Seyyar Hastanesi açılmış ve yaralıları tahliye etmek üzere hızla 

cepheye sevk edilmiştir. Hemen sonrasında Sofya ve Filibe Ruslar tarafından işgal 

edilmiş ve buradaki Stafford House Komitesi hastane görevlileri hastaları tahliye 

edecek zaman bulamamaları nedeniyle görevleri başında kalarak hastaları 

tedaviye devam etmişlerdir (SHK Raporu, 1879, s.9). 

 Rusçuk’taki Stafford House Komitesi Hastanesi 30-31 Aralık’ta Ruslar 

tarafından bombalanmış ve tamamen yerle bir edilmiştir (ATASE Arşv Belg (57), 

1293). Buradaki hastaların birçoğu hastane personeli tarafından kurtarılarak tahliye 

edilmiştir, fakat ikinci defa yaralanıp bu yaralardan dolayı veya bombardıman 

sırasında kaybedilen hastalar olmuştur (ATASE Arşv Belg (58), 1293). Rus 

Hükûmeti’nin uygar savaş yasalarını açıkça ihlâl eden bu saldırı için yaptığı 

açıklama sadece hastane binasının askeri amaçlı kullanıldığı iddiasıdır (SHK 

Raporu, 1879, s.9). 

 20 Ocak 1878’de Edirne’nin Ruslar tarafından işgalinden bir gece önce 

Edirne Hastanesi’nde bulunan hasta ve yaralıların büyük çoğunluğu sağlık 

personeli yardımıyla İstanbul’a tahliye edilebilmişti. Burada kalan bir kısım 

malzeme ve personel ile Kızanlık’ta esir düşüp Edirne’ye getirilen askerlere hizmet 

verilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.9). 

 Rusların İstanbul’a doğru hızlı ilerleyişi Stafford House Komitesi’nin 

hastanelerinde sağlık ekibinin görevini iyice zorlaştırmıştır. Komite, tren yolu sıhhi 

tahliye hatlarını mümkün olduğu kadar açık tutmaya çalışarak hastaları İstanbul’a 

tahliyeye devam etmiştir. Bu amaçla Rusçuk-Varna Tren Yolu Hattı 31 Ocak, 

Rumeli Tren Yolu Hattı 20 Ocak tarihine kadar tahliye işlemine devam etmiştir 

(ATASE Arşv Belg (59), 1292). Bu işlem sırasında sahra mutfakları yol boyunca 

çok önemli bir vazife görmüş, binlerce bakımsız ve düşkün savaş gazisinin soğuk 

hava şartlarında gıdasız kalmalarını önlemiştir (ATASE Arşv Belg (60), 1292). 

Rumeli ve Rusçuk-Varna tren yolu sıhhi tahliye hatlarının ortaya koyduğu 

hizmetlere ayrıntılı olarak lojistik durum başlığında (Tıbbi Lojistik Hasta ve Yaralı 

Tahliyesi: Bölüm 8) değinilecektir.  

 1878’in Şubat ve Mart aylarında İstanbul’a tahliye edilen askerler arasında 

hastalıklar artmıştır. İstanbul’daki izdiham ve şartların gittikçe kötüleşmesi bunun 
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başlıca sebebiydi (ATASE Arşv Belg (61), 1293). İstanbul’daki izdihamı 

rahatlatmak ve bu bölgeye tıbbi açıdan fayda sağlamak için Çekmece-Bakırköy ve 

Burgaz dispanserleri kurulmuştur (SHK Raporu, 1879, s.9). 

 Selanik Hastanesi 1 Mart’ta açılmış ve Süleyman Paşa’nın geri çekilmesi 

sırasında oluşan hasta ve yaralı yoğunluğunu hafifletmiştir. 11 Mart’ta Gelibolu 

Hastanesi açılmış ve Eylül ayı ortasına kadar Gelibolu ve Bolayır sınırında hizmet 

vermiştir (SHK Raporu, 1879, s.90). 

 1878 Nisan’ında İstanbul’a ulaşmak için Rusların önünde bir engel 

kalmamıştı. Stafford House Komitesi’nin Galata’da büyük bir deposu vardı ve 

gerekli sağlık malzemeleri civar sağlık teşekküllerine buradan gönderiliyordu. İşgal 

tehlikesine karşı bu malzemeler bir Yunan gemisine taşınmış ve böylece yüzen bir 

ambar oluşturulmuştur. Ani gelişecek bir tehdide karşı bu geminin İngiliz filosu 

koruması altında Gelibolu’ya doğru hareket etmesi planlanmıştır (SHK Raporu, 

1879, s.10). 

 Anadolu’da planlanan faaliyetler için Ahmet Vefik Paşa’nın yardımlarıyla 

Batum’dan önemli miktarda sağlık malzemesi dağıtımı yapılmıştır. Temmuz 

1877’de bu malzemeler ve ayrıca İstanbul’dan getirilen malzeme ve araç-gereçler 

ile Erzurum Stafford House Hastanesi kurulmuştur (SHK Raporu, 1879, s.99). 22 

Ağustos’ta Erzurum Hastanesi yeni cerrahlarla güçlendirildikten sonra Kars 

bölgesinde Ahmet Muhtar Paşa’nın emrine girmek üzere Kars Seyyar Hastanesi 

kurulmuştur (SHK Raporu, 1879, s.113). 

 Anadolu’daki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 12 Kasım’da Stafford 

House Komitesi’nce kurulmuş güçlü bir ekip, malzeme ve araç-gereçleriyle beraber 

İstanbul’dan Erzurum’a gitmek üzere yola çıkmıştır. Bu ekibin çalışmaları 1878 

Nisan’ının ortalarına kadar devam etmiştir. 1878 yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayları 

boyunca Trabzon’a hasta ve yaralı nakliye işlemi büyük zorluklar altında 

yapılabilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.10). 

 Özet olarak Stafford House Komitesi savaş süresince Ağustos 1877 ile 

Eylül 1878 tarihleri arasında 10 sabit hastane, 6 seyyar hastane, 3 dispanser ve 

sahra mutfağı, 2 tren yolu sıhhi tahliye hattı ve bu teşekküllere lojistik destek 

sağlamak üzere 2 destek birimi oluşturmuştur. Savaş müddetinde bu sağlık 

teşekküllerinde 38.499 hasta, 32.775 yaralı, olmak üzere toplam 71.274 kişiye 

sağlık hizmeti verilmiştir. Bu hizmeti alanların 11.526’sı hastanelerde, 12.133’ü 

seyyar hastanelerde, 21.233’ü dispanserlerde tedavi görmüş, 26.382 kişi ise 

tahliye esnasında sağlık hizmeti almışlardır (SHK Raporu, 1879, s.11). 
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Tablo 7.3. Stafford House Komitesi tarafından tesis edilen sağlık teşekkülleri (SHK Raporu, 1879, s.4-

6). 

I. Hastaneler 
II. Seyyar 

Hastaneler 

III. Tren Yolu 

Sıhhi Tahliye 

Hattı 

IV. Dispanser ve 

Sahra Mutfağı 

V. Lojistik Destek 

Birimleri 

1. Rusçuk Hastanesi  
1. Lom 1 No’lu 

Seyyar Hastane 

1. Rusçuk-Varna 

tren yolu sıhhi 

tahliye hattı 

1. Çekmece-

Bakırköy Dispanseri 

1. Kızanlık Destek 

Birimi 

2. Edirne Hastanesi 

ve tren istasyonu 

2. Lom 2 No’lu 

Seyyar Hastane 

2. Rumeli tren 

yolu sıhhi tahliye 

hattı 

2. Burgaz Dispanseri 
2. Trabzon 

Destek Birimi 

3. Filibe Hastanesi 
3. Şıpka Seyyar 

Hastanesi 
 

3. Bolayır Sınır 

Dispanseri 
 

4. Sofya Hastanesi 
4. Plevne Seyyar 

Hastanesi 
   

5. Selanik Hastanesi 
5. Samakov Seyyar 

Hastanesi 
   

6. Gelibolu Hastanesi 
6. Kars seyyar 

Hastanesi 
   

7. İstanbul Yeni 

Baraka Hastanesi 
    

8. İstanbul Mundy 

Baraka Hastanesi 
    

9. Erzurum Stafford 

House Hastanesi 
    

10. Erzurum İngiliz 

Hastanesi  
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 Bu sağlık teşekküllerinde tedavi gören hasta ve yaralı dökümü aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 7.4. Stafford House Komitesi tarafından tesis edilen sağlık teşekküllerinde tedavi gören hasta ve 

yaralı dökümü (SHK Raporu, 1879, s.5). 

Sağlık Teşekkülü 
Tedavi edilmiş farklı vakaların toplamı 

Hasta Yaralı Toplam Ortalama Her Gün 

Rusçuk Hastanesi - 441 441 124 

Lom 1 Nolu Seyyar Hastane 2430 921 3351 89 

Lom 2 Nolu Seyyar Hastane 2322 689 3011 57 

Rusçuk-Varna Tren Yolu Hattı 3157 6108 9265 61 

Şıpka Seyyar Hastanesi 756 3013 3769 35 

Edirne Hastanesi 200 983 1183 200 

  • Edirne Tren İstasyonu 630 2550 3180 22 

Rumeli Demiryolu Taşıma Birimi 810 10443 11253 80 

Filibe Hastanesi 322 2084 2406 140 

Sofya Hastanesi - 269 269 130 

İstanbul Mundy Baraka Hastanesi - 77 77 23 

Samakov Seyyar Hastanesi - 1265 1265 63 

Çekmece-Bakırköy Hastanesi 2888 - 2888 182 

Burgaz Dispanseri 800 - 800 65 

Selanik Hastanesi - 248 248 123 

Gelibolu Hastanesi 259 - 259 61 

  • Bolayır Sınır Dispanseri 19241 - 19241 545 

  • Taşınan 2684 - 2684 26 

  • Çeşitli kaynaktan gelen 1192 - 1192 20 

İstanbul Yeni Baraka Hastanesi  - 131 131 83 

Erzurum Stafford House Hastanesi 521 353 874 293 

Erzurum İngiliz Hastanesi 137 2613 2750 172 

Kars Seyyar Hastanesi 150 587 737 26 

Toplam 38499 32775 71274 - 
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 Stafford House Komitesi tarafından kurulan sağlık teşekküllerinin 

Balkanlardaki hareketini gösteren harita için Ek 21’e bakınız (SHK Raporu, s.i, Ek 

21, 1879). Stafford House Komitesi tarafından kurulan sağlık teşekküllerinin 

Anadolu’daki hareketini gösteren harita için Ek 22’ye bakınız (SHK Raporu, s.ii, Ek 

22, 1879). Stafford House Komitesi sağlık teşekküllerinin görev yaptıkları süre 

içinde (Ağustos1877-Eylül 1878) faaliyetlerinin gösteren grafik için Ek 23’e bakınız 

(SHK Raporu, s.iii, Ek 23, 1879). 

 Stafford House Komitesi’nin organize ettiği sağlık teşekküllerinden; 

hastane ve dispanserler, “Stafford House Komitesi’nin Hastane ve Dispanser 

Hizmetleri” başlığı altında, seyyar hastaneler “Stafford House Komitesi Seyyar 

Hastane Hizmetleri” başlığı altında ilerleyen sayfalarda ele alınırken, tren yolu sıhhi 

tahliye hatları ise “Tıbbi İkmâl, Hasta ve Yaralı Tahliyesi” başlığı altında (Bölüm 8) 

incelenecektir. 

7.1. Cephe Gerisi Sağlık Hizmetleri ve Hastaneler 

 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşındaki cephe gerisi sağlık hizmetleri hasta 

ve yaralıların sargı yerleri ve seyyar hastanelerden sonra sevk edildiği sağlık 

teşekkülleri olan hastaneler ve dispanserler kapsamında Kızılay Raporu ve 

Stafford House Komitesi Raporu ve Arşiv Belgelerinde sunulan bilgilere göre 

incelenecektir. Savaşlar sırasında öngörülemeyecek felaketlerle karşılaşılması 

muhtemeldir. 93 Harbi’nde de mevcut sağlık sistemi ve hastaneler yeterli 

gelmemiş, yeni hastaneler kurulmuştur. Bu dönemde ayrıca sıhhiye kanunu ve ilgili 

mevzuatın uygulanmasında çeşitli aksaklıklar oluşmuştur (ATASE Arşv Belg (62), 

1293). Birçok hastane binaları hastane olarak inşa edilmediği ve çok kısa sürede 

faaliyete geçirildiği için bazıları sağlık hizmeti verme açısından uygun olmamıştır 

(ATASE Arşv Belg (63), 1293).  

 Hastane hizmetleri üç alt bölümde incelenecek birinci ve ikinci bölümde 

sırasıyla Kızılay’ın ve Stafford House Komitesi’nin organize ettiği ve savaş 

sırasında aktif olarak hizmet görmüş hastanelerin, kuruluş, teşkilat ve personel 

durumları, hasta-yaralı istatistikleri ele alınacaktır. Üçüncü bölümde ise Osmanlı 

Hükûmeti’nin açtığı hastanelerden savaş ile ilgili arşiv belgelerinde adları geçen 

hastanelerle ilgili yazışmalara yer verilecektir. Bu bölümün sonunda hem 

Rumeli’den hem de Kafkas Cephesi’nden gelen yaralı ve hastaların son sevk 

noktası olan İstanbul’daki Osmanlı Hükûmeti tarafından açılmış hastaneler ve bu 

hastaneler ile ilgili arşiv belgelerinden elde edilen bulgular verilecek ayrıca 

İstanbul’da hastane olarak kullanılan mekânlara değinilecektir. 
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7.1.1. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Hastane Hizmetleri 

 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşında ilk ciddi sınavını veren Osmanlı Hilâl-ı 

Ahmer Cemiyeti’nin İstanbul’da ve taşrada açtığı ve savaş süresince aktif hizmet 

vermiş olan sabit hastaneler bu bölümde incelenecektir. 

a. İstanbul’daki Sabit Hastaneler 

 Kızılay savaş süresince İstanbul’da Kavak ve Beylerbeyi Hastaneleri ile 

yaralı ve hastalara hizmete vermiştir. 

Kavak Hastanesi 

 Baştabip: Dr. Photiades; Hekimler: Dr. L. Girerd, Dr. Choffe; Yardımcı 

hekim: Dr. Argyropulo’dur (HAR, III. Cilt, 1878, s.5). Kavak karantinasının 

binalarında konuşlu Kızılay Heyeti’nin emrine verilmiş olan sağlık dairesi, 15 

Ağustos 1877’de yaptığı toplantıda, bu bölgede bir hastane kurulmasının 

gerekliliğini onaylamıştı (HAR, III. Cilt, 1878, s.5). Komiteye ayrılmış binalar, 

Boğaz’ın üst kısımlarında, hemen hemen Karadeniz tarafından girişe yakın olan 

Anadolu Kavağı köyünün yakınlarına yerleşmişti ve her birinde sekiz oda bulunan 

altı ayrı binayı içermekteydi. Hastane yaklaşık olarak 260 hasta kabul edebilecek 

şekilde gerekli yatak ve malzemeyle donatılmıştı (HAR, III. Cilt, 1878, s.5). 

 Kızılay Merkez Heyeti, Kavak Hastanesi’nin tam olarak 22 Ağustos 

1877’de faaliyete geçtiğini ve 210 hasta ve yaralı kabul ettiğini saptamıştır. Birkaç 

gün sonra, İngiliz Kızıl Haçı’nın “Belle of Dunkerque” isimli gemisi 58 hasta daha 

getirerek, hastaneyi doldurmuştur (HAR, III. Cilt, 1878, s.5).  

 Ekim ayının ilk günlerinde boğazın üst kısımlarına bir gezi yapan Padişah 

II. Abdülhamid, Kızılay’ın kuruluşlarını teftiş etmek üzere yardımcılarından birini 

gönderdi. Yaklaşan kötü kış koşulları altında bu hastanenin gerekli hijyenik şartları 

sağlayamayacağına hükmeden Padişah, onun kapanması arzusunu dile getirerek, 

hastaların daha uygun bir yere taşınmasını istedi. 13 Ekim’deki toplantısında heyet, 

Sultan’ın emrine uygun olarak, Kavak Hastanesi’ni acilen Beylerbeyi Hastanesi’ne 

tahliye etme kararını aldı; bu tahliye Dr. Sevastopulo ve Dr. Eşref Efendi 

sorumluluğunda, 20 Ekim’de tamamlandı. Böylece hastane 3 Ekim’de tüm 

faaliyetlerini sonlandırmıştır (HAR, III. Cilt, 1878, s.5-6). 

 Bu hastanenin tam tıbbi ve cerrahi istatistiğini verebilmek için gerekli 

verilerde eksiklikler vardır. Çalıştığı sürenin çok sınırlı olması, bu çalışmanın 

yararının önemli bir kısmını ortaya koymamaktadır. Yine de 53 günlük bir çalışma 

süresince, Kavak Hastanesine 430’u yaralı olan 490 hasta yatırılmış, 373’ü 

iyileşerek çıkmış ve 18 ölüm kayıtlarda yer almıştır (HAR, III. Cilt, 1878, s.6). 
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Beylerbeyi Hastanesi 

 Bu hastane Paşa Dairesi ve Musiki Dairesi olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktaydı. Her iki hastanenin de baştabibi olarak Dr. Peştemalcı 

görevlendirilmişti (HAR, III. Cilt, 1878, s.7).  

Paşa Dairesi ve Musiki Dairesi Birleşik Hastaneleri 

  Her iki hastanenin Baştabibi: Dr. Peştemalcı’dir, diğer Personel aşağıdaki 

gibidir (HAR, III. Cilt, 1878, s.7).  

Beylerbeyi Hastanesi diğer personeli. 

Musiki dairesi \ 

Paşa Dairesi 
A Servisi B Servisi C Servisi D Servisi 

Klinik Şefi 
Dr. Girerd  

Dr. Euthyboule 

Dr. A. Choffe 

Dr. G. M. Phocas 

Dr. Ph. Photiades 

Dr. Baldrian 
Dr. C. Petychaki 

Yardımcı cerrah  
Sadık Efendi 

Mustafa Efendi 

Kriş Efendi 

Ali Efendi 

Akif Efendi 

Rıfat Efendi 
Yahya Efendi 

Eczacı 
A. Panayotidi 

P. Roussi 

J. Amoury 

 A. Stamadiadis 

Sp. Cousouri 

G. Yorghiadi 
J. Zoides                               

 

 Beylerbeyi Sarayı’ndaki Kızılay Cemiyeti’nin ilk iki hastanesi farklı 

dönemlerde kurulmuştur. İlki olan Paşa Dairesi, 1877 yılının Ağustos ayında 

açılmıştı. İkincisi olan Musiki Dairesi ise Merkez Heyeti’nin Kavak Hastanesi’nin kış 

mevsimi sırasında tahliyesinin zorunlu olduğuna karar vermesiyle, ancak aynı yılın 

Ekim ayının ilk günlerinde hasta kabulüne başlamıştır (HAR, III. Cilt, 1878, s.8).  

 1877 yılı Ağustos ayının başından itibaren, Paşa Dairesi Hastanesi 

yaralıları kabul etmeye hazırdı. Ancak bütün personel günlerdir çalışmaya hazır 

halde beklerken, hastaların beslenmesiyle ilgili bazı idari ayrıntılar, o ana dek 

durmaksızın süren yaralı konvoylarının duraklamasına yol açtı. Bazı idari eksiklikler 

nedeniyle hastane ancak aynı ayın 23’ünde açılabildi. Bu tarihten itibaren sık ya da 

seyrek aralıklarla her iki hastaneye yatışlar ve taburcular oldu (HAR, III. Cilt, 1878, 

s.9). Hastaneye yatırılan hasta ve yaralıların listesi aşağıdaki tablolarda ayrıntılı 

olarak incelenecektir. 

 Beylerbeyi Sarayı’nın ön kısmında bulunan ve Paşa Dairesi adıyla bilinen 

bina, bir giriş katı ve bunun üstündeki bir kattan ibaret taş bir yapıdan 

oluşmaktaydı. Zemin katta, müdür odası, çamaşırhane, hastaların üniforma 

deposu, eczane, laboratuvar, ameliyathane vs. bulunurken, rıhtıma doğru olan 

odaların birkaçı ile üst kattakilerin tümü hasta yatakları ile doldurulmuştur (HAR, III. 

Cilt, 1878, s.9-10). 
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 Musiki Dairesi adıyla bilinen ve yine taştan yapılı diğer bina ise bir zemin 

ve üzerinde bulunan iki ayrı kattan oluşmaktaydı. İlk ve ikinci kat tümüyle hasta ve 

yaralılarla dolu iken, en üst katta nöbetçi doktorun odası, ameliyathane ve genel 

muhasebe odası bulunmaktaydı (HAR, III. Cilt, 1878, s.10). 

 Bu iki binadan bağımsız olarak, 1878 Mart ayında odalarda döküntülü tifüs 

salgını bildirildiğinden, yönetim tarafından Musiki Dairesi’nin arkasında ve yaklaşık 

150 metre mesafe uzaklıkta, yüksek bir yerde özel bir bina daha oluşturuldu. Her 

biri 4 ila 8 yatak alabilen 10 odalı iki kattan oluşan bu bina bulaşıcı hastalıklara 

ayrıldı (HAR, III. Cilt, 1878, s.10).  

 Birkaç hafta sonra, bahçeye bakan tek katlı diğer bir bina, o dönemin son 

zamanlarda geliştirilen modeline uygun şekilde bir baraka hastane oluşturacak 

şekilde restore edildi. Sadece yaralı ve hastalara yönelik olarak buraya 50 yatak 

yerleştirilmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.10).  

 

Her hastanedeki yatak dağılımı (HAR, III. Cilt, 1878, s.11) 

 

Paşa Dairesi 

1. Bölüm  65 yatak 

2. Bölüm  67 yatak 

3. Bölüm  71 yatak 

Musiki Dairesi 

1. Bölüm  68 yatak 

2. Bölüm  64 yatak 

3. Bölüm  54 yatak 

4. Bölüm  (ek) 99 yatak 

Toplam   488 yatak 

  

 

 Hasta ve yaralıların çok fazla olduğu dönemler olmakta ve bazen göreve 

devam edecekleri bölgeye yönlendirilinceye kadar günlerce askeri mercilerin emrini 

bekleme zorunluluğu nedeniyle hasta ve yaralılar taburcu edilememekteydi. Böyle 

dönemlerde ek yatakların da konulmasıyla yatak sayısı 540’a kadar çıkmıştır (HAR, 

III. Cilt, 1878, s.11).  

 Musiki Dairesi’nin girişindeki tavanı alçak ve nemli salonlar geçici olarak 

kullanılmıştır. Öncelikle hijyenik kurallara bağlı kalmak üstün tutulmuştur. Böylelikle 

komplikasyonların ve ölümcül salgınların ana kaynağı olan yığılmaları önlemek 

tercih edilmiştir. Bu uygulamanın amacına ulaştığı, hastaların genel durumu 

üzerine verilen sayılar ve elde edilen sonuçlardan belli olmuştur (HAR, III. Cilt, 

1878, s.12).  
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 Çamaşırhane, iç çamaşırları vesaire açısından başkentteki askeri 

hastanelerden en küçük farklılığı yoktu. Yine bağışlar sayesinde, merkez heyeti 

hastalara daha sıcak tutan kış giysileri ve daha iyi dikilmiş çamaşırlar gönderdiler. 

Odaları ve çamaşırları mutlak bir temizlik içinde bulundurmak için ciddi bir denetim 

yapılmıştır. Teşkilatın hemen yanında, her zaman sıcak olan bir hamam 

bulundurulmuştur; hastalar rütbe sırasıyla buraya sık sık götürülmüştür (HAR, III. 

Cilt, 1878, s.12).  

Beylerbeyi Hastanesi’nde Hasta Beslenmesi 

 Hastaların beslenmesi için hastane yönetiminin, özellikle yiyeceklerin çeşidi 

ve hazırlanma şekilleriyle ilgili bazı değişiklikler getirme arzusuna rağmen, askeri 

hastanelerin kuralları aynı şekilde uygulanmıştır. Aslında zorunlu görülen bu 

değişiklikler yetkili mercilerle sonu gelmeyen görüşmelere yol açabilecekti. Bu 

durumda beslenme açısından çok özel bakım gerektiren hastaların 

beslenmelerindeki yetersizlikleri ekstralarla tamamlanması tercih edilmiştir. 

Böylelikle hastalar, hekimin reçetesine göre özel bir kayıt altında altı besin 

derecesine ayrıldılar (HAR, III. Cilt, 1878, s.12-13). Bu altı derece beslenme 

rasyonu aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

 

Tablo 7.5. Beylerbeyi Hastanesi’nin hasta beslenme rasyonu (HAR, III. Cilt, 1878, s.13). 

 
Pirinç 

(dirhem) 

Ekmek 

(dirhem) 

Et 

(dirhem) 

Yağ 

(dirhem) 

Lapa 

(dirhem) 

Pilav 

(dirhem) 

1. derece beslenme (diyetsiz) 20 - - - - - 

2. derece beslenme 20 50 30 - 30 - 

3. derece beslenme 20 50 30 - - - 

4. derece beslenme 20 100 60 - 30 - 

5. derece beslenme 20 160 90 5 - 30 

6. derece beslenme 20 200 120 10 - 50 

 

 

 Düzenlenen bu beslenme programlarının dışında, hastalara hekimin özel 

reçetesi doğrultusunda, ek olarak tavuk, sebze, süt, yumurta, limon gibi yiyecekler 

de verilmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.13).  
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Beylerbeyi Hastanesinin Klinik İşleyişi 

 Hastaların olağan hizmetleri, bir şef (hastalar ağası) ya da onbaşıların 

gözetiminde yeterli sayıdaki hemşirelerce yapılmıştı. Beylerbeyi hastanelerinde 5,5 

hasta başına bir hemşire bulundurulmuştu. Bu sayı yemeklerin dağıtılması, ilaçların 

düzenli uygulanması ve hastaların gereksinimi olan bütün hizmetlerin yerine 

getirilmesi için yeterli görünmekteydi. Bu hemşireler gece nöbetleri, ısınma ve 

odaların havalandırılması gibi işlerde olduğu gibi aynı zamanda odaların ve 

yatakların temizliğinden de sorumlu tutulmuştu (HAR, III. Cilt, 1878, s.14).  

 Her klinik şefinin emrinde, hastaların durumuna göre 2 ila 4 tımarcı 

(pansumancı) da bulunmaktaydı. Bu durumda her iki hastanede de yer alan 

Dahiliye servisi, İstanbul’daki Kızılay’ın sabit hastanelerinde yer alan bütün 

hususları, aynı şekilde uygulamaktaydı (HAR, III. Cilt, 1878, s.14). 

 Klinik şeflerinin viziti, bölümün bütün personeli ve eczacılarla birlikte 

genellikle sabah saat 8 ila 10 arası yapılmaktaydı. Tabipler, odalarında yatan bütün 

hastaların ayrıntılı muayenesini yapar, ilaç tabelalarını yazar, 24 saatlik yiyecek 

derecesi ile birlikte eczacının defterindeki ilaçları düzenler ve gerek varsa kolay 

ameliyatları gerçekleştirirdi. Sabah pansumanları da pansumancıların eşliğinde 

yardımcı cerrahlar tarafından yapılırdı. Sonra klinik şefi odalardan ayrılırdı. İkinci 

pansuman öğleden sonra saat 6’da yardımcı cerrahlar ve pansumancılar 

tarafından ve gerektiği durumda nöbetçi tabipçe yapılırdı. Üçüncü bir pansuman 

yapmak gerekirse ki son derece nadirdir, gece devamlı binada kalan yardımcı 

cerrahlar tarafından uygulanırdı. Her gün yedi doktordan biri, haftanın sabit 

günlerinde, kliniğinin eczacısı ile birlikte nöbetçi kalırdı (HAR, III. Cilt, 1878, s.14-

15).  

 Önemli ameliyatlar, yukarıda belirtilen iki salonun birinde yapılırdı. 

Hastanın geçireceği ameliyatın önemi ve başına gelebilecekler hakkında önceden 

daima kendilerine bilgi verilerek, sonradan sıkıntı oluşturabilecek bir ameliyata 

başlamadan izinleri alınırdı (ATASE Arşv Belg (64), 1293). Hastaların çok ağrılı 

ameliyatlardan önce içki, ispirto gibi uyuşturucu etki gösteren maddeleri almadığı, 

özellikle ampütasyon ameliyatına hastaların dini hassasiyetlerden dolayı rıza 

göstermediğini ve bu yüzden bazı hastaların kaybedildiği görülmüştü (HAR, III. Cilt, 

1878, s.15). Savaş sırasında hem Rumeli hem de Kafkas Cephesi’nde görev 

yapmış olan İngiliz Cerrah Charles S. Ryan bu konuda aşağıdaki ifedeleri 

kullanmıştı: 

 “Birçok yaralı askere rastladım ki eğer bunları kana kuvvet ve cevelan 

verecek biraz içki içmeğe kandırabilseydim hayatlarını belki kurtarabilirdim, fakat 

onları ispirtoya, hatta ilaç içinde de olsa el sürmeye razı etmenin imkânı yoktu. 

Dinlerinin hükmü ispirto kullanmayı yasak etmiştir ve o mütevazı Türk dinine o 

kadar sadakatle bağlıdır ki o dinin emirlerinden çıkmaktansa ölmeyi tercih eder. 
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Başka bir garip dinî itikat yüzünden elime gelen yaralılardan birçokları azalarının 

kesilmesine razı olmuyorlardı, çünkü bir uzvu kesik olan insanın cennete 

giremeyeceğine inanıyorlardı ve yaralılardan birçokları bu garip ve batıl itikat 

yüzünden canlarından oldular.” (Ryan, 1962, s.77). 

Beylerbeyi Hastanesinin Hastane İstatistikleri 

 Paşa ve Musiki Dairesi Hastaneleri’ne 23 Ağustos 1877’den 31 Mayıs 

1878’e kadar geçen süre içinde, 2.606 hasta kabul edilmişti. İlk hastalar Paşa 

Dairesi’ne 23 Ağustos’ta alınmış, Musiki Dairesi ise kapılarını ancak 3 Ekim’de 

Kavak Seyyar Hastanesi’nden gelen yaralılara açmıştı (HAR, III. Cilt, 1878, s.15). 

Her iki hastanenin hasta istatistikleri Tablo 7.6’da yer almaktadır. 

 

 

Tablo 7.6. Beylerbeyi Hastanesi’nin genel hasta istatistiği (HAR, III. Cilt, 1878, s.16). 

Arka arkaya alınan hastalar Bu hastalardan taburcu olan ve ölenlerin sayısı 

Dönem: Yıl / Ay Hasta ve yaralı sayısı   Taburcu Ölü 

1877 Ağustos 189 1877 Ağustos 10 2 

Eylül 123 Eylül 106 6 

Ekim 347 Ekim 150 9 

Kasım 41 Kasım 164 13 

Aralık 333 Aralık 72 13 

1878 Ocak 243 1878 Ocak 316 26 

Şubat 296 Şubat 192 61 

Mart 325 Mart 234 69 

Nisan 257 Nisan 253 44 

Mayıs 452 Mayıs 315 42 

Toplam   2606 Toplam   1812 285 

 

Toplam   2097 

21 Mayıs tarihinde kalan 509 

Genel toplam 2606 
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 Bu istatistiklerde “taburcu” olarak yer alan hastalar, herhangi bir nedenle 

hastaneyi terk eden bütün hastaları içermektedir. Tedavi edilemeyen hastalıkları 

olup da artık hastanede kalmak istemeyen, belirli bir zaman için istirahate sevk 

edilenler ve son olarak tam iyileştirilenler de bu taburcu olan 1812 hasta içinde yer 

almıştır (HAR, III. Cilt, 1878, s.17).  

 Beylerbeyi Hastanesi’nde yatan hastalarda gözlenen yaralanma çeşitleri ve 

bölgeleri Tablo 7.7’de belirtilmiştir. 

 

 

 

Tablo 7.7.A. Beylerbeyi Hastanesi Cerrahi Kliniği’nden taburcu edilen hastaların vücut yaralanma 

bölgeleri ve yaralanma tipi (HAR, III. Cilt, 1878, s.18-21). 

Bölge 

K
e
s
ic

i 
a
le

t 
y
a
ra

la
n
m

a
s
ı 

Basit silah 

yaralanması 
Ateşli silah yaralanması 

Ş
a
ra

p
n

e
lle

 

K
ü
ç
ü
k
 m

e
rm

ile
rl

e
 

P
e
n

e
tr

a
n

 

y
a
ra

la
n
m

a
la

r 

K
o
n

tü
z
y
o
n

 

Ç
ık

ık
 

Büyük şarapnel ya da 

mermilerle yaralanma 

S
ıy

rı
k
la

r 
[a

y
n

ı 

h
a
s
la

la
rd

a
] 

B
ö

lg
e
 t

o
p

la
m

ı 

B
a
s
it
  

K
o
m

p
lik

e
 

P
a
rç

a
lı
  

Baş            

Kafatası 2 1 7 4    2  16 16 

Yüz   5       5 5 

Orbital bölge   4        4 

Yanak ve dudaklar   4 2       6 

Üst maksilla ve ekleri  1 5     2   8 

Alt maksilla  2 6    1 4 1  14 

Ağız boşluğu ve dil  1 2 2       5 

Kulaklar   1        1 

TOPLAM 2 5 34 8   1 8 1 21 59 
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Tablo 7.7.A. (Devamı) Beylerbeyi Hastanesi Cerrahi Kliniği’nden taburcu edilen hastaların vücut 

yaralanma bölgeleri ve yaralanma tipi (HAR, III. Cilt, 1878, s.18-21). 

Bölge 

K
e
s
ic

i 
a
le

t 
y
a
ra

la
n
m

a
s
ı 

Basit silah 

yaralanması 
Ateşli silah yaralanması 

Ş
a
ra

p
n

e
lle

 

K
ü
ç
ü
k
 m

e
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ile
rl

e
 

P
e
n

e
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a
n

 

y
a
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n
m

a
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r 

K
o
n

tü
z
y
o
n

 

Ç
ık

ık
 

Büyük şarapnel ya da 

mermilerle yaralanma 

S
ıy

rı
k
la

r 
[a

y
n

ı 

h
a
s
la

la
rd

a
] 

B
ö

lg
e
 t

o
p

la
m

ı 

B
a
s
it
  

K
o
m

p
lik

e
 

P
a
rç

a
lı
  

Gövde            

Boyun, arka bölgesi    5       5 

Boyun, ön bölgesi            

Larinks   2        2 

Göğüs  2 7 2 2      13 

Sırt bölgesi 2 8 10  1      21 

Vertebralar            

Ön bölge   1  1      2 

Kotlar   2 1   1    4 

Sternum     1      1 

Abdomen            

Vertebralar            

Ön bölge  2  2       4 

Hipokondrium   3 2       5 

Lomber bölge  1 2 1 1      5 

Pelvis, arka bölge  1 2        3 

Sakrum   1      1  2 

Kalça bölgesi  1 15  1      17 

Ön bölge  1         1 

İliak kemik   2     3   5 

Genital bölge   4  1      5 

TOPLAM 2 16 51 13 8  1 3 1  95 
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Tablo 7.7.B. Beylerbeyi Hastanesi Cerrahi Kliniği’nden taburcu edilen hastaların vücut yaralanma 

bölgeleri ve yaralanma tipi (HAR, III. Cilt, 1878, s.18-21). 

Bölge 

K
e
s
ic

i 
a
le

t 
y
a
ra

la
n
m

a
s
ı 

Basit silah 

yaralanması 
Ateşli silah yaralanması 

Ş
a
ra

p
n

e
lle

 

K
ü
ç
ü
k
 m

e
rm

ile
rl

e
 

P
e
n

e
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a
n

 

y
a
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n
m

a
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r 

K
o
n

tü
z
y
o
n

 

Ç
ık

ık
 

Büyük şarapnel ya da 

mermilerle yaralanma 

S
ıy

rı
k
la

r 

B
ö

lg
e
 t

o
p

la
m

ı 

B
a
s
it
  

K
o
m

p
lik

e
 

P
a
rç

a
lı
  

Üst Ekstremiteler            

Omuz   7 19 1       27 

Klavikula   1     1   2 

Omoplate   3     1   4 

Omuz eklemi    2  2   1  5 

Kol 1 6 29 16   2 7 2  63 

Dirsek eklemi   5 3       8 

Ön kol 1  25 5   1 7 5  44 

Radius        3 2  5 

Ulna        4 1  5 

Radius ve ulna        4 2  6 

Bilek eklemi    1       1 

Eller, karpal ve 

metakarpallar 

4 12 22 13 2  2 6 11 14 86 

Falankslar 2 14 39 12  1 6 10   84 

TOPLAM 8 39 143 53 2 3 11 43 24 14 340 
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Tablo 7.7.B. (Devamı) Beylerbeyi Hastanesi Cerrahi Kliniği’nden taburcu edilen hastaların vücut 

yaralanma bölgeleri ve yaralanma tipi (HAR, III. Cilt, 1878, s.18-21). 

Bölge 

K
e
s
ic

i 
a
le

t 
y
a
ra

la
n
m

a
s
ı 

Basit silah 

yaralanması 
Ateşli silah yaralanması 

Ş
a
ra

p
n

e
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K
ü
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ü
k
 m

e
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e
 

P
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n
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n

 

y
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a
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r 
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n
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y
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n

 

Ç
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Büyük şarapnel ya da 

mermilerle yaralanma 

S
ıy

rı
k
la

r 

B
ö

lg
e
 t

o
p

la
m

ı 

B
a
s
it
  

K
o
m

p
lik

e
 

P
a
rç

a
lı
  

Alt Ekstremiteler            

Koksofemoral 

eklem 

           

Uyluk  12 53 10 1  3 4   83 

Diz eklemi   10 1 1      12 

Bacak  6 46 9 2   1 1  65 

Tibia        2   2 

Fibula            

Tibia ve fibula        1   1 

Tibotarsal eklem        1 2  3 

Ayaklar, tarsal ve 

metatarsallar 
1 3 16 2 3   2  

 
27 

Topuklar   2       1 3 

TOPLAM 1 21 127 22 7  3 11 3 1 196 
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Tablo 7.8. Beylerbeyi Hastanesi Dâhiliye Kliniği’nden taburcu edilen hastaların tanıları  

(HAR, III. Cilt, 1878, s.22). 

 

Akut Bronşit 50 Romatizmal rahatsızlıklar 119 

Kronik Bronşit 49 Cilt ve paraziter rahatsızlıklar 30 

Pulmoner amfizem 13 Epilepsi 10 

Pnömoni 45 Plörodini 8 

Plörezi 3 Tifoid ateş 50 

Kapiller Bronşit 16 Döküntülü tifus 38 

Akciğer tüberkülozu (ince hastalık) 16 Skorbüt 43 

Larenjit 9 Cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklar 40 

Kalbin organik rahatsızlıkları 7 Akut eklem romatizması 14 

Akut ve kronik enterit 55 Genitoüriner organ rahatsızlıkları 14 

Gastrik rahatsızlık 24 Döküntülü ateş 5 

Akut ve kronik dizanteri 44 Göz iltihapları 15 

Karaciğer hastalığı 4 Anemi 32 

İntermittent ateş 107 Marasmus, fizyolojik sefalet 54 

Tehlikeli intermittent ateş 4 Kamburluk, güçsüzlük 46 

Sıtmalı kaşeksi  14 Çeşitli dâhili hastalıklar 33 

Bütün dâhili hastaların toplamı: 1011 
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Tablo 7.9. Beylerbeyi Hastanesi Dâhiliye Kliniği’nde ölen hastaların mortalite nedenleri  

(HAR, III. Cilt, 1878, s.22). 

 

Akut ve Kronik Bronşit 10 Döküntülü tifus 20 

Pnömoni 13 Skorbüt 31 

Plörezi 4 Menenjit 6 

Kapiller bronşit 2 Erizipel 1 

Akciğer tüberkülozu (ftizi)  14 Pürülan infeksiyon (Pyemi) 20 

Kalbin organik rahatsızlıkları   9 Gangren 8 

Akut ve Kronik enterit  23 Göğüs ve batının penetran yaralanmaları 10 

Bright hastalığı (Kronik nefrit)   3 Eklem yaralanmaları 5 

Karaciğer hastalığı   3 Marasmus, fizyolojik sefalet 17 

Tehlikeli intermittent ateş 4 Çeşitli dâhili hastalıklar 11 

Romatizmal rahatsızlıklar   2 Ekstremite donmaları 16 

Tifoid ateş  25   

Ölenlerin toplam sayısı: 257 

 

 

 

Tablo 7.10. 31 Mayıs 1878 tarihi itibariyle Beylerbeyi Hastanesi’nde yatan hastaların tanıları   

(HAR, III. Cilt, 1878, s.23). 

 

Torasik rahatsızlıklar 35 Göz iltihaplanması 9 

Gastrointestinal rahatsızlıklar 15 Marasmus, fizyolojik sefalet 21 

İntermittent ateş 15 Çeşitli dâhili hastalıklar 12 

Sıtma kaşeksisi 33 Çeşitli cerrahi hastalıklar 10 

Tifoid ateş 11 Ekstremite donukları 24 

Döküntülü tifüs 13 Kafa yaralanması 7 

Skorbüt 81 Gövde yaralanması 22 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 10 Üst ekstremite yaralanmaları 64 

Cilt ve paraziter hastalıklar 4 Alt ekstremite yaralanmaları 118 

Genitoüriner organ rahatsızlıkları 5   

Tedavi altındaki hastaların toplamı: 509 
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Tablo 7.11. Beylerbeyi Hastanesi’nde tedavi altına alınan hastaların tanı, tedavi ve ölüm sayıları (HAR, 

III. Cilt, 1878, s.24). 

 Çıkan Tedavi altında Ölen Toplam 

Toraks rahatsızlıkları 200 35 52 287 

Gastrointestinal rahatsızlıklar 127 15 57 199 

İntermittent ateş 107 15  122 

Tehlikeli ateş 4  4 8 

Sıtma kaşeksisi 14   14 

Romatizmal rahatsızlıklar 141 33 2 176 

Tifoid ateş 50 11 25 86 

Döküntülü tifüs 38 13 20 71 

Skorbüt 43 81 31 155 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 40 10  50 

Cilt ve paraziter hastalıklar 30 4  34 

Epilepsi 10   10 

Genitoüriner organ rahatsızlıkları 14 5  19 

Döküntülü ateş 5   5 

Göz iltihaplanmaları 15 9  24 

Anemi, marasmus, fizyolojik sefalet 132 21 17 170 

Ekstremitelerde donma 54 24 16 94 

Kafa yaralanmaları 59 7  66 

Gövde yaralanmaları 93 22  115 

Üst ekstremite yaralanmaları 340 64  404 

Alt ekstremite yaralanmaları 196 118  314 

Çeşitli dâhili hastalıklar 33 12 11 56 

Çeşitli cerrahi hastalıklar ve 

komplikasyonlar 
67 10 50 127 

Toplam  1812 509 285 2606 
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Beylerbeyi Hastanesinin Mortalite Oranları 

 İki hastaneye giren 2.606 hastanın 285’i ölmüştür ki bu yaklaşık %11’lik bir 

ölüm oranına denk gelmektedir. Aynı dönemde diğer hastanelerde görülenin 

altında olan bu sayı, kabul edilen hasta ve yaralı konvoyları nedeniyle artmıştır. Bu 

hastaların çoğu, aç, susuz ve hastaneye başvurmalarına neden olan hastalığın 

mikrobunu taşıyarak, ileri derecede zayıflamış halde geliyorlardı. Aralarında, daha 

bir yatağa bile yerleştirilemeden, hastaneye geldikleri anda ölenler oldukça fazla 

sayıda idi. Bazıları da serviste bir, iki ya da üç gün kalıp, daha hastalıkları teşhis 

edilemeden mortalite kayıtlarına geçiyorlardı. Özellikle 26 Ocak’ta gelen 130 hasta 

ve yaralı, ardından 19 ile 23 Şubat’ta Batum’dan gelen 222 hasta ve Şumnu’dan 

gelen 136 hastadan söz etmek gerekirse, bunların beşte biri geldiklerinin ilk 

günlerinde hatta ilk birkaç saat içinde ölmüşlerdi. Bunlardan 12’si donmaya bağlı 

ekstremite kangreni nedeniyle kaybedilmişti (HAR, III. Cilt, 1878, s.25). 

 Diğer bir mortalite nedeni, 155 olguda gözlenen iskorbüt idi ki bu hastaların 

31’i ölmüştür. Son olarak da 1878 yılının başından itibaren salgın olarak yayılan 

döküntülü tifüs gelmektedir. Bu rahatsızlığa yakalanan 71 hastadan 20’si ölmüş, 

kalanı bu raporun hazırlandığı tarihe kadar tamamen iyileşmiştir. Tifoid ateşten ise 

86’da 25 ölüm olmuştur (HAR, III. Cilt, 1878, s.25-26).  

 Bu hastanelerde savaşın bitmesiyle, yaralı sayısı belirgin derecede azalmış 

ve dâhili hastalıklar ikiye bir oranında artmıştır, bu da ölenlerin sayısını ileri 

derecede artırmaktadır. Son beş ayda göğüs ve gastrointestinal rahatsızlıklar en 

fazla kurban verilen hastalıklar olmuştur (HAR, III. Cilt, 1878, s.26). 

 

Beylerbeyi Hastanesi’nde Komplikasyon ve Salgınlar 

 Kabul edilen büyük sayıda yaralıyla ve büyük cerrahi ameliyatlarla 

karşılaştırma yapıldığında; hastane çürümesi, kangren, pyemi, erizipel vs. gibi 

yaralanma komplikasyonları da makul kabul edilebilecek kadar az olmuştu. Sadece 

donma sonucu kangren vakaları, sıklıkla ölümcül seyretmiş ve 94 olguda 15 ölüm 

görülmüştü (HAR, III. Cilt, 1878, s.26). 

 Zaman zaman çok yoğun ya da hafif seyirli salgınlar olmuş, özellikle tarih 

1877 sonbaharında yoğun bir intermittent ateş salgını görülmüştür. Bazı hastalar 

hastaneye sıtma mikrobuyla birlikte gelse de hatırı sayılır miktarda hastaya da 

hastanede yatarken mikrop bulaşıyordu. Hastane yönetimi ve klinik personelinin de 

hastalığın çeşitli şekillerinden muzdarip olduğu anlar olmuştu (HAR, III. Cilt, 1878, 

s.26-27). 

 Paşa Dairesi kapısının önünde, sarayın teknelerinin palamarlandığı, 50 

metre uzunluğunda, 25 metre eninde bir rıhtım bulunmaktaydı. Binanın ve 
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çevresinin bütün atık suları, dibi her geçen gün yükselen bu rıhtımın durgun 

sularına dökülmekteydi. Bu rıhtımın, yaydığı kötü kokuların hastaların ve 

personelin sağlığını olumsuz etkilediği fark edilmişti. İlkbaharın da yaklaşmasıyla 

idare bu atık suların yolunu değiştirerek boğazın akıntılarına doğru çevirdi. 

Böylelikle artık rıhtımın suyu binanın lağımıyla kirlenmez oldu ve yazın intermittent 

ateş vakalarının azaldığı gözlemlendi (HAR, III. Cilt, 1878, s.27). 

 Dizanteri ve inatçı ishallere gelince, hastaların binanın akan suyu yerine, 

Asya kıyısının en iyi sularından birini (Çamlıca) içmeye başlamasıyla bunlar da 

azaldı (HAR, III. Cilt, 1878, s.27). 

 Mülteciler kampında ve şehirde beş aydır yoğun bir şekilde ortalığı kırıp 

geçiren döküntülü tifüs ve tifoid ateş salgınlarından hastaneler de paylarını almıştı. 

Dışarıdan getirilen döküntülü tifüsün başlamasından itibaren, bulaşıcı hastalıklar ile 

ilgili ek bir koğuş yapılmış, döküntülü tifüs olan hastalar buraya yatırılmıştı. İster 

dışarıdan gelsin, isterse de servislerde saptansın, ortaya çıkan yeni vakalar acilen 

bu koğuşa alındı. Hastanenin diğer birimleriyle her türlü irtibatları yasaklanarak 

karantina sağlandı. Bu tecrit sistemi ve alınan diğer hijyenik önlemler sayesinde, 

tifüs kısmen de olsa kontrol altına alınmıştı, bununla beraber bu hastalığa 

yakalanan 71 hastadan 20’si kaybedilmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.28). 

Beylerbeyi Hastanesi’nde Cerrahi Uygulamalarla İlgili Klinik Gözlem 

 Tahmin edileceği üzere hastanenin cerrahi servislerinde de çok sayıda 

büyük cerrahi ameliyat yapılmıştı. Elde edilen sonuçların çok memnun edici olduğu 

raporda sunulan istatistikî verilerle ifade edilmiştir. Raporda Doktor Baldrian, 

Choffé, Euthyboule ve Girerd de Photiadès’in çok ciddi ve çok hassas pek çok 

ameliyatı başarıyla sonuçlandırdığı belirtilmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.28). 

 Saksonya Kraliçesi tarafından, hasta ve yaralı bakımı için gönderilmiş dört 

Albertines’li rahibe olan Mathilde Hoffmuller, Emma Mitzscke, Francesca Heidrich 

ve Augusta Dietrich’in görevleri sırasında her türlü fedakârlığı göstererek çalışmış 

oldukları ifade edilmiştir. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bu hemşireler, 

yardımlarına koştukları herkesçe tanık olunan içten ve büyük bir çaba içinde 

bulunmuşlardı (HAR, III. Cilt, 1878, s.30). 

 Özet olarak, her iki Beylerbeyi (Paşa ve Musiki Dairesi) Hastanesi de hem 

buralarda tedavi edilen hasta ve yaralı sayısının çokluğu açısından hem de başarılı 

sonuçlarıyla, beklentileri gerçekleştirmişti. Kızılay Derneği’nin yardımseverleri, 

hastalar hakkında verilen sayıları doğruladıktan ve Merkez Heyetine sunulan farklı 

istatistik tablolarını değerlendirdikten sonra, ayni ve nakdi bağışlarının tüm 

servislerde usulüne uygun ve yararlı işlerde kullanıldığını görmüşlerdir (HAR, III. 

Cilt, 1878, s.30-31). 
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Beylerbeyi Hastanesinin Genel Hasta İstatistikleri  

 

Tablo 7.12. 23 Ağustos 1877 - 31 Mayıs 1878 arasında Beylerbeyi Hastanesi’nde yatan hasta ve 

yaralıların tedavi, iyileşme ve ölüm sayıları (HAR, III. Cilt, 1878, s.32). 

Hasta ve yaralıların 

giriş tarihleri 

Yatan hasta ve 

yaralıların sayısı 

Taburcu olan 

hasta ve yaralılar 
Hastanede 

halen tedavi 

altında olan 

Gözlemler 

İyileşen Ölen 

23 - 31 Ağustos 1877 189 10 2 177 
Taburcular, iyileşenler ve 

tedavi edilemez 

durumda olanları, tek 

kelimeyle herhangi bir 

nedenle hastaneden 

çıkanları içermektedir 

Eylül 1877 123 106 6 188 

Ekim 1877 347 150 9 376 

Kasım1877 41 164 13 240 

Aralık 1877 333 72 13 488 

Ocak 1878 243 316 26 389 Beylerbeyi Seyyar 

Hastaneleri yaklaşık 

1000 hastayı kabul 

ederek, çok sayıda 

cerrahi işlem uygulamış 

ve en iyi sonuçları 

almıştır. 

Şubat 1878 296 192 61 432 

Mart 1878 325 234 69 454 

Nisan 1878 257 253 44 414 

Mayıs 1878 452 315 42 509 

Toplam 2606 1812 285   

 

 

 

Tablo 7.13. 3 Ağustos 1877 - 31 Mayıs 1878 arasında Beylerbeyi Hastanesi istatistiği  

(HAR, III. Cilt, 1878, s.33). 

Genel Hareket Yaralılar Hastalar Yaralı ve Hastalar 

2606 hasta ve yaralı şu şekilde 

dağılmıştır: 

 • 1120 yaralı ya da %42,98 

 • 1486 hasta ya da %57,02 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Toplam 
Toplam 

yüzde 

1. Taburcu edilen, iyileşmiş 809 %31,05 1003 %38,49 1812 %69,54 

2. Mortalite (ölen) 66 %2,53 219 %8,40 285 %10,93 

3. Hastanede tedavi altında 245 %9,40 264 %10,13 509 %19,53 

Toplam   1120 %42,98 1486 %57,02 2606 %100 
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Tablo 7.14. Beylerbeyi Hastanesi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre iyileşme ve ölüm 

sayıları 23 Ağustos 1877 - 31 Mayıs 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.34). 

HASTA ve YARALILAR 

Yatan Çıkan 

H
a
s
ta

n
e

d
e
 

te
d

a
v
i 
a
lt
ın

d
a

 

B
ö
lg

e
y
e

 g
ö
re

 

to
p

la
m

 

Yaralılar Hastalar İyileşenler Ölenler 

1. Hariciye Kliniği       

Kafa yaralanması 66 - 59 - 7 66 

Gövde yaralanması 115 - 93 - 22 115 

Üst ekstremite yaralanması 404 - 340 - 64 404 

Alt ekstremite yaralanması 314 - 196 - 118 314 

Ekstremitede donmalar 94 - 54 16 24 94 

Çeşitli cerrahi hastalıklar ve komplikasyonlar 127  67 50 10 127 

2. Dâhiliye Kliniği       

Göğüs hastalıkları - 287 200 52 35 287 

Gastrointestinal hastalıklar - 199 127 57 15 199 

İntermittent ateş - 122 107 - 15 122 

Tehlikeli intermittent ateş - 8 4 4 - 8 

Sıtma kaşeksisi - 14 14 - - 14 

Romatizmal hastalıklar - 176 141 2 33 176 

Tifoid ateş - 86 50 25 11 86 

Döküntülü tifüs - 71 38 20 13 71 

Skorbüt - 155 43 31 81 155 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar - 50 40 - 10 50 

Cilt ve paraziter hastalıklar - 34 30 - 4 34 

Epilepsi - 10 10 - - 10 

Genitoüriner organ hastalıkları - 19 14 - 5 19 

Döküntülü ateş - 5 5 - - 5 

Göz iltihaplanması - 24 15 - 9 24 

Anemi, marasmus, fizyolojik sefalet vs.  170 132 17 21 170 

Çeşitli dâhili hastalıklar - 56 33 11 12 56 

Toplam   1120 1486 1812 285 509 2606 
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Tablo 7.15. Beylerbeyi Seyyar Hastanesi’nde yapılmış olan büyük ameliyatlar  

                    (Musiki Dairesi - Dr. Girerd) (HAR, III. Cilt, 1878, s.36-38). 

İsimler Ameliyat Cinsi 
Uygulanan 

Pansuman 

Hastalık 

Nedeni 
Sonuç 

Mustafa 

Mehmet 
Sağ bacak amputasyonu (dış parça) 

Guérin 

pansumanı 
Ateşli silah 

Pürülan 

enfeksiyondan PO 8. 

gün ex 

Abdül Hasan Solda Lisfranc amputasyonu “    “ “      “ 
PO 13. gün tifüsten 

ex 

Hasan 

Ahmet 
Solda Lisfranc amputasyonu 

Sürekli 

irrigasyon 
Donma İyileşti 

Halil İbrahim Sağ malleol üstü amputasyonu 
Guérin 

pansumanı 
Ateşli silah İyileşti 

Ömer 

Mehmet 

Sağ omuz dezartikülasyonu (deltoid 

parça) 
“    “ 

Kronik 

osteomyelit 

Pürülan 

enfeksiyondan ex 

Nakatz 

Vakatz 
Sağ kol alt 1/3amputasyonu “    “ 

Ateşli silaha 

bağlı 

kangren 

İyileşti, güdük 

kangreniyle 

Kerim 

İbrahim 

Sekestrotomi ve sağ kübitusun 

boşaltılması 

Antiseptik 

pansuman 
Ateşli silah İyileşti 

Abdül 

Rahman 

Kırılmış kubitusuninferior parçasının 

rezeksiyonu (yaklaşık 0.05 cm) 

Guérin 

pansumanı 
“    “ “ 

Mustafa 

Hüseyin 
Radiusun bütün diafizinin rezeksiyonu “    “ “    “ “ 

Salih 

Hüseyin 
Sağ 7. kotun 0.03 cm.lik rezeksiyonu “    “ Çürük “ 

Ali Sağ kübitusun 0.04 cm. rezeksiyonu “    “ Ateşli silah “ 

Hüseyin 

Hasan 
Radiustan 0.05 cm.lik rezeksiyon “    “ “    “ “ 

Abdullah Ali Sağ radiusun boşaltılması “    “ “    “ “ 

Seyit 

Abdullah 
İnferior maksillanın boşaltılması 

Basit 

pansuman 
“    “ “ 

Mehmet 
Sağ kürekkemiği dikeninden küçük bir 

parçanın rezeksiyonu 
“    “ “    “ “ 

Hüseyin 

Süleyman 

Klavikulanın 1/3’ünün, acromionun, 

korakoid ve 3 servikal vertebranın 

apofizlerinin rezeksiyonu 

Guérin 

pansumanı 
“    “ 

Hemen hemen 

iyileşti, halen 

tedavide 

Veli Ahmet Sağ humerusun boşaltılması “    “ “    “ Tedavi altında 

Ömeran 

Ömer 

Sağ humerusun üst dörtte üçünün 

rezeksiyonu 

Sürekli 

irrigasyon 
“    “ İyileşti 

İbrahim Ali Sol dirseğin tümden rezeksiyonu 
Guérin 

pansumanı 
“    “ Psödoartrozla iyileşti 

Mehmet 

Süleyman 

Krista İliaka Anterior Superior’un 

rezeksiyonu 
“    “ “    “ İyileşti 

Hüseyin 

Satılmış 

Sağ Kristaİliaka Anterior Superior’un 

rezeksiyonu 
“    “ “    “ İyileşti 

Yusuf 

Mehmet 
Posterioriliakkrestin boşaltılması “    “ “    “ Halen tedavide 
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Tablo 7.15. (Devamı) Beylerbeyi Seyyar Hastanesi’nde yapılmış olan büyük ameliyatlar  

                    (Musiki Dairesi - Dr. Girerd) (HAR, III. Cilt, 1878, s.36-38). 

İsimler Ameliyat Cinsi 
Uygulanan 

Pansuman 

Hastalık 

Nedeni 
Sonuç 

Osman 

Mehmet 

Perianal fistül ameliyatı ve rektumun 

alt 5 cm.lik kısmındaki kaymaya 

otoplasti-nekroze koksiksin bir 

kısmının ekstraksiyonu 

Basit 

pansuman 
“    “ Mükemmel iyileşme 

Mahsel 
0,01 cm uzunluğunda sağ tibiadan 

rezeksiyon 

Guérin 

pansumanı 
“    “ “    “ 

Hasan Halil Kalkaneusun boşaltılması “    “ “    “ “    “ 

İsmail 

Hayrullah 
Tibianın boşaltılması “    “ “    “ “    “ 

Ahmet 

Mehmet 

Humerusun diafizinden 0,05 cm 

rezeksiyon 
“    “ “    “ 

Kemikte kal oluşumu 

ile iyileşme 

Mahmut 

Mustafa 
Sağ bacakta kist - - İyileşti 

Bekir 

Hüseyin 
Orbitanın üst kısmında dermoid kist - - İyileşti 

Mehmet 

Mustafa 
Kordon kisti - - İyileşti 

Hüseyin 

Osman 
Kan transfüzyonu - - 

Yeni bir kanama 

sonrası 45. günde 

öldü 

Not: Bu ameliyatlara el ve ayak parmaklarına yapılan 44 ameliyat daha eklenmiştir.  
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Tablo 7.16. Beylerbeyi Seyyar Hastanesi’nde yapılmış olan büyük ameliyatlar  

                    (Paşa Dairesi - Dr. Baldrian) (HAR, III. Cilt, 1878, s.39-40). 

İsimler Ameliyat Cinsi Sonucu 

Ahmet Mustafa Parçalı kırık - humerusun 1/3 üst kısmından kol amputasyonu İyileşti 

Süleyman Osman Parçalı kırık - humerusun 1/3 üst kısmından kol amputasyonu İyileşti 

Ahmet Mehmet Dizde mermi - uyluk amputasyonu Pyemideneks 

Hasan Hüseyin 
Parçalı kırık; gangren - demarkasyon hattından bacak 

amputasyonu 
İyileşti 

Ali İsmail Parçalı kırık; gangren - alt 1/3 kısımdan bacak amputasyonu Anemiden eks 

Osman Abdullah Ayakta mermiye bağlı parçalı kırık - Chopart dezartikülasyonu İyileşti 

Mustafa İbrahim 
Kafada mermi - bütün kalınlığı boyunca frontal (sağ kısmı) ve 

paryetal (sağ kısmı) kemiklerin rezeksiyonu 

Halen tedavi 

altında-iyileşme 

yolunda 

Mehmet Ali 
Humerus ekleminde penetran yaralanma - humerus ekleminden 

rezeksiyon 
Pyemiden eks 

Yüzbaşı Ahmet Kubital eklemde yaralanma - Kubital eklemden rezeksiyon Eks 

Ömer Mustafa Sol el yaralanması - 3 ve 4. metakarpların rezeksiyonu İyileşti  

Mehmet Ayak ekleminden yaralanma - Ayak ekleminden rezeksiyon Anemiden eks 

Mustafa Hacı 

Mehmet 
Parçalı kırık; nekroz - humerusun alt 1/3 kısmından rezeksiyon İyileşti  

Mehmet Ömer Skapula yaralanması - Skapulanın dış kısmının ablasyonu Tedavi altında 

İzzet Mehmet Kırık; nekroz - radiusun üst kısmının rezeksiyonu İyileşti  

Mehmet Halil Kırık - kubitus kemiğinin total ekstraksiyonu İyileşti  

Hüseyin Halil Çürük, nekroz - kolun boşaltılması İyileşti  

X. X Çürük, nekroz - kolun boşaltılması İyileşti  

Ali Hasan Çürük, - sağ kolun boşaltılması İyileşti  

İbrahim Emrullah 
Nekrotomi - Şişmiş dirseğin baş kısmında yer alan bir sekestrin 

çıkarılması 
İyileşti 

Hasan Ali Çürük ve nekroz - kolun boşaltılması Tedavi altında 

Abdullah Rıza Çürük ve nekroz - topuk rezeksiyonu İyileşti  

Mustafa Hasan Çürük ve nekroz - topuğun boşaltılması Tedavi altında 

Mehmet Ali 
Bacak yaralanması, gangren, çürüme - peroneusun alt 

kısmından rezeksiyon 
Tedavi altında 

X. X Çürük - peroneusun alt kısmından boşaltma Tedavi altında 

X. X Çürük - peroneusun alt kısmından boşaltma Tedavi altında 

Ali Mehmet 
Oksipital yaralanma - bütün kalınlığıyla oksipital kemiğin üçte 

birinin çıkarılması 
İyileşti  

Ali Çürük - tibianın boşaltılması Tedavi altında 
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Beylerbeyi Hastanesi İkinci Bölüm - Ağalar Dairesi  

 Kasım 1877 yılında hasta ve yaralı sayısının çok artması üzerine 

Beylerbeyi’nde geçici bir seyyar hastane oluşturulmuş ve bu hastane 16 Kasım 

1877 ile 13 Mayıs 1878 tarihleri arasında hizmet vermiştir. Bu hastane kayıtlarda 

Beylerbeyi Hastanesi İkinci Bölüm Ağalar Dairesi olarak geçmektedir. Personeli 

aşağıda verilmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.41-42).  

Baştabip: Dr. Sevastopulo 

Beylerbeyi Hastanesi İkinci Bölüm - Ağalar Dairesi personeli. 

Ağalar Dairesi A Servisi B Servisi C Servisi 

Klinik Şefi Dr. Calligas Dr. Pappaduka Dr. Kuzoviç 

Yardımcı cerrah  Bay Anemoyani  Bay Nazabetyan Agop Ağa 

Eczacı Bay Matkoviç  Bay Della Porta Oğul Calligas 

 

 

Hastane ile ilgili bazı istatistik verileri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

Tablo 7.17. Beylerbeyi Geçici Seyyar Hastanesi’nde (Ağalar Dairesi) tedavi edilen hasta ve yaralıların    

                    tanılarına göre iyileşme ve ölüm sayıları 16 Kasım 1877 - 13 Mayıs 1878  

                    (HAR, III. Cilt, 1878, s.42-44). 

Hasta ve Yaralılar 

Yatan Çıkan 

Hastanede tedavi 

altında 

Bölgeye göre 

toplam 
Toplam Taburcu edilenlerden 

Yaralı Hasta İyileşen Ölen 

Hariciye Kliniği       

 Kafa yaralanması 15 - 14 - 1 15 

 Gövde Yaralanması 19 - 16 2 1 19 

 Omuz yaralanması 10 - 7 - 3 10 

 Kol yaralanması 34 - 27 2 5 34 

 Ön kol yaralanması 24 - 14 - 10 24 

 Dirsek yaralanması 4 - 3 - 1 4 

 El yaralanması 64 - 53 1 10 64 

 Göğüs yaralanması 5 - 4 - 1 5 

 Uyluk yaralanması 30 - 22 3 5 30 

 Bacak yaralanması 29 - 24 1 4 29 

 Diz yaralanması 7 - 5 1 1 7 

 Kalça yaralanması 6 - 4 - 2 6 

 Ayak yaralanması 22 - 13 1 8 22 

Çeşitli cerrahi hastalıklar 6 - 6 - - 6 

Hariciye K. Toplam:  275 - 212 11 52 275 
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Tablo 7.17. (Devamı) Beylerbeyi Geçici Seyyar Hastanesi’nde (Ağalar Dairesi) tedavi edilen hasta ve yaralıların    

                    tanılarına göre iyileşme ve ölüm sayıları 16 Kasım 1877 - 13 Mayıs 1878  

                    (HAR, III. Cilt, 1878, s.42-44). 

Hasta ve Yaralılar 

Yatan Çıkan 

Hastanede tedavi 

altında 

Bölgeye göre 

toplam 
Toplam Taburcu edilenlerden 

Yaralı Hasta İyileşen Ölen 

Dâhiliye Kliniği       

İntermittent ateş - 53 49 - 4 53 

Tifoid ateş - 34 17 4 13 34 

Sıtmalı kaşeksi - 22 17 - 5 22 

Döküntülü tifüs - 9 3 5 1 9 

Dizanteri - 10 3 7 - 10 

Akut eklem romatizması - 43 34 2 7 43 

İntestinal sürgünler 

(inflamatuar barsak 

hastalıkları) 

- 79 56 5 18 79 

Pnömoniler - 21 14 3 4 21 

Pulmoner hastalık - 6 2 1 3 6 

Tüberküloz - 7 1 5 1 7 

İnguinalherniler - 7 6 - 1 7 

Anemi - 31 28 2 1 31 

Kataral bronşit - 39 30 2 7 39 

Mide sürgünü (gastrit) - 16 14 - 2 16 

Bronşit - 33 31 - 2 33 

İleri derece kaşeksi - 2 1 1 - 2 

Skorbüt - 10 3 7 - 10 

Kas romatizması - 11 10 - 1 11 

Cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar 
- 17 12 - 5 17 

Siyatik - 5 2 - 3 5 

Plörezi - 4 3 - 1 4 

Çeşitli iç hastalıkları - 97 87 1 9 97 

Dâhiliye K. Toplam: - 556 423 45 88 556 

Genel toplam: 275 556 635 56 140 831 
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Tablo 7.18. Beylerbeyi Hastanesi’nde (Ağalar Dairesi) yapılan ana ameliyatlar 16 Kasım 1877 - 13 Mayıs 1878  

                   (HAR, III. Cilt, 1878, s.45-46). 

İsimler Ameliyat Cinsi Sonucu 

İbrahim 
Sağ akromioklaviküler eklemden ateşli silah yaralanması - skapulanın parsiyel 

rezeksiyonu, skapulohumoral ankiloz 
Tedavi altında 

Mahmut 
Sağ subklavyen bölgenin ortasından ateşli silah yaralanması, kotlarda kırık ve çürüme - 3 

ve 4. kotların rezeksiyonu 
İyileşti 

Hasan 
Sağ kolun ateşli silaha bağlı parçalı kırığı - kıymıkların çıkarılması, osteomyelit, üst 

kısmından kol amputasyonu 
İyileşti 

Mustafa 
Sol elin obüs patlaması sonucu yaralanması, metakarp ve falanksların çoğunda kırık, ileri 

derecede süpürasyon - el amputasyonu 
İyileşti 

Şerif 
Obüs patlamasına bağlı el eziği, kubitus ve radiusun alt kısımlarında çürüme - ön kol 

amputasyonu 
İyileşti 

Mahmut 
Sol baldırın obüs patlamasına bağlı kontüzyonu, aşık kemiğinin öne luksasyonu - 

redüksiyon 
İyileşti 

Hasan Sol kolda parçalı kırık, ardından osteomyelit - kolun alt kısmından amputasyonu İyileşti 

İbrahim Dirsek luksasyonu - redüksiyon İyileşti 

Hamid Sağ ayağın ateşli silahla yaralanması, metatarslarda çürük - tarsometatarsal amputasyon İyileşti 

Mustafa 
Sol ön kolun obüs patlaması sonucu komplike yaralanması - ön kolun orta 1/3 kısımdan 

amputasyonu 
Tedavi altında 

İbrahim Sol kolun üst 1/3 kısımdan ateşli silah yaralanması - humerusunparsiyel rezeksiyonu Tedavi altında 

Hüseyin 

İsmail 
Metakarpallarda çürüme ile birlikte sol elin ileri derecede yaralanması - bilek amputasyonu İyileşti 

Hasan Sağ elde ateşli silah yaralanmasıyla birlikte 3 ve 4. metakarplarda çürüme - rezeksiyon İyileşti 

İbrahim Sağ kolun orta kısmında parçalı kırık - skapulohumeral dezartikülasyon Eks 

Ali Tibiotarsal eklemden delici alet yaralanması - malleol üstünden amputasyon İyileşti 

Hasan Ön kolda parçalı kırık, osteomyelit - orta 1/3 kısımdan amputasyon İyileşti 

Ahmet Ayak ekleminde kesici alet yaralanması - malleol üstünden amputasyon İyileşti 

Mehmet 

Ali 
Orta kısmından radiusun nekrozu - kemiğin parsiyel rezeksiyonu İyileşti 

Mehmet Bilek ekleminden kesici alet yaralanması - ön kolun alt kısmından amputasyonu İyileşti 

Halil Sağ kubitusun orta kısmında çürüme - kemiğin parsiyel rezeksiyonu İyileşti 

Ahmet Sol ön kolda parçalı kırık - alt kısmından ön kol amputasyonu Tedavi altında 

Hasan  Humerus başında çürüme Ex 

Mehmet Sol dirsek ekleminde kesici alet yaralanması - dirsek rezeksiyonu, ankiloz Tedavi altında 

Halil Orta 1/3 kısmında sol radius nekrozu - bu kemiğin parsiyel rezeksiyonu Tedavi altında 

Serin 

Çerkes 
Sağ uyluğun alt 1/3 kısmında parçalı kırık - amputasyon, hastane enfeskiyonu Ex 

Ahmet Diz ekleminin çürümeye yol açan kesici alet yaralanması - diz rezeksiyonu Ex 

Murat Ali 
Ateşli silaha bağlı koltukaltı arteriovenöz anevrizması - aksiller arterin koltukaltı çukurunda 

ligatürü, gangren başlangıcı, skapulohumeral dezartikülasyon 
Ex 

Not: Bu ameliyatlara el ve ayak parmaklara yapılan yaklaşık 80 ameliyatı da eklemek gerekir. 
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Tablo 7.19. Beylerbeyi (Ağalar Dairesi) Hastanesi’nin istatistiği: 16 Kasım 1877 - 13 Mayıs 1878  

                    (HAR, III. Cilt, 1878, s.47) 

Genel Hareket Yaralılar Hastalar Yaralı ve Hastalar 

 Sayı % Sayı % Toplam Toplam % 

1. İyileşerek taburcu 212 25,51 423 50,90 635 76,41 

2. Ölen 11 1,32 45 5,42 56 6,74 

3. Halen tedavi altında 52 6,26 88 10,59 140 16,85 

Toplam   275 33,09 556 66,91 831 100 

 

 

 

Mülteci Hastaneleri 

 Savaş, mültecilerin alışılmadık sayıda bir araya gelerek Başkent’te 

toplanmasına neden olmuştu. Kızılay Merkez Heyeti, şehrin tıbbi yapılanmasının 

tehlikede olduğunu fark edince Başkent’te mülteci hastanelerinin kurulması için 

çalışma başlattı. Askeri hastanelerde üst üste yığılmış hastalarla durumun kötü 

olduğu gibi, şehirde oturanlar da ölümcül olabilecek salgınların tehdidi altındaydı. 

Kızılay Merkez Heyeti, askeri yaralıların yardımına koşma gibi mutlak görevinin 

yanında, gerçek bir tehditle karşı karşıya kalan halkın rahat bir nefes almasını 

sağlamayı da üstlenmişti. Nakdi ve malzeme yardımında bulundu ve onlara yönelik 

sağlık hizmeti sunumu için harekete geçti. Mültecilere yardım amacıyla İstanbul’da 

kurulan 8 adet mülteci hastanesinde meskûn halka ve mültecilere sağlık hizmeti 

verilmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.48). 

İstanbul Gülhane Hastanesi 

 Mülteciler için kurulan İstanbul Gülhane Hastanesi Dr. Lghimaraki’nin 

sorumluluğuna verilmişti, bu hastanede tedavi edilen hastalara ait istatistikler 

aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir. 
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Tablo 7.20. Dr. Lghimaraki ’nin Servisi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre iyileşme ve 

ölüm   

                    sayıları 1 Nisan - 30 Haziran 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.49-50). 

Hasta ve yaralılar 

Girenler Taburcular 

Hastanede tedavi 

altında olanlar 
Sayısı Sayısı 

Yaralılar 
Hastal

ar 
İyileşenler 

Tedavi 

altında 
Ölümler 

1. Hariciye Kliniği       

    Bacak yaralanmaları 11 - 2 6 - 3 

    Kol yaralanmaları 3 - 1 1 - 1 

    Çeşitli yaralanmalar 8 - 2 4 - 2 

    Alt ekstremite donmaları 21 - 7 14 - - 

2. Dâhiliye Kliniği       

    Tifoid ateşler - 45 18 2 4 21 

    Döküntülü tifüs - 11 8 - - 3 

    İntermittent ateş - 47 25 - - 22 

    Kronik intestinal diyareler - 36 15 - 5 16 

    Bronşit - 14 9 - - 5 

    Akut dizanteri - 9 5 - 1 3 

    Kızamık - 1 1 - - - 

    Yüzde erizipel - 2 1 - - 1 

    Pnömoni - 19 9 - 1 9 

    Plörezi - 11 5 - - 6 

    Skorbit - 16 3 4 - 9 

    Sifilis - 8 4 - - 4 

    Tonsillit - 1 1 - - - 

    Mide ülseri - 2 - 1 - 1 

    İnguinal herniler - 10 - 3 - 7 

    Kataral konjuktivit - 7 6 - - 1 

    Astım - 1 1 - - - 

    Larenjit - 1 1 - - - 

    Pulmoner hastalıklar - 6 - 4 - 2 

    Pulmoner amfizem - 2 - - - 2 

    Sıtmalı kaşeksi - 3 - 3 - - 

    Çeşitli hastalıklar - 31 13 4 1 13 

Toplam 43 283 137 46 12 131 

Bu dönemde, üç bacak ve bir kol amputasyonu, bir larinksten polip ekstirpasyonu büyük bir başarıyla 

uygulanmıştır. 
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Tablo 7.21. Dr. Lghimaraki Servisi istatistiği (1 Nisan - 30 Haziran 1877) (HAR, III. Cilt, 1878, s.51). 

Genel Durum Yaralılar Hastalar Yaralı ve Hastalar 

Yardımına koşulan 326 hasta ve 

yaralı şöyle dağılmaktaydılar: 

 • 43 yaralı ya da %13,19 

 • 283 hasta ya da %86,81 

Sayı % Sayı % Toplam Toplam % 

1. İyileşerek taburcu olan yaralı ve 

hastalar 
12 3,86 125 38,34 137 42,02 

2. Tedavi verilerek taburcu edilen 

yaralı ve hastalar 
25 7,67 21 6,44 46 14,11 

3. Mortalite - - 12 3,69 12 3,69 

4. Hastanede halen tedavi altında 

olan yaralı ve hastalar 
6 1,84 125 38,34 131 40,18 

Toplam   43 13,19 283 86,81 326 100 

 

 

Mültecilerin Çinili Köşk 1 Numaralı Baraka Hastanesi  

 İstanbul Çiniliköşk’te mülteciler için kurulan Baraka Hastanesi de Dr. 

Lghimaraki’nin sorumluluğuna verilmişti. Bu hastanede tedavi edilen hastalara ait 

istatistikler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir. 

 Aşağıdaki tabloya göre bu hastanede 292 hasta tedavi edilmiş, bunlardan 

157’si (%53,77) iyileşmiş, raporun hazırlandığı tarihte taburcu edilen ancak halen 

tedavi altında olan 5 hastanın (%1,71) bulunduğu, 74 hastanın (%25,34) vefat 

ettiği, 56 hastanın ise (%19,18) raporun hazırlandığı tarihte hastanede tedavilerinin 

devam ettiği anlaşılmaktadır. 
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Tablo 7.22. Çiniliköşk Baraka Hastanesi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre iyileşme  

                    ve ölüm sayıları 25 Şubat - 12 Nisan 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.52-53). 

Hastalıklar 
Y

a
ta

n
 h

a
s
ta

la
r 

Çıkan hastalar 

Ö
le

n
le

r 

H
a
s
ta

n
e

d
e
 

te
d

a
v
i 
a
lt
ın

d
a

 

Gözlemler 
İyileşenl

er 

Tedavi 

altında 

Döküntülü tifüs 84 43 - 21 20 
Bunların 4’ü agonide, 7’sinin 

durumu ümitsizdi. 

Tifoid ateş 23 14 - 9 - 
9 ölünün 6’sı geldiğinde ölmek 

üzereydi. 

Kronik dizanteri 21 10 - 6 5  

İntermittent ateş 10 9 - - 1  

Ateş 15 12 - - 3  

Tehlikeli ateş 1 - - 1 -  

Sıtmalı kaşeksi 3 - 2 - 1  

Bir günlük ateş 11 11 - - -  

Glossit 1 1 - - -  

Kataral farenjit 1 1 - - -  

Kronik intestinal 

diyareler 
51 23 - 17 11 

2’si ölmek üzereydi, 14’ü 

bronşitle birlikteydi. 

Bronşit 14 8 - - 6  

Pnömoni 21 10 - 7 4 

11 sağ, 6 sol, 4 çift taraflı; 3’ü 

pulmoner ödem, 2’si plörezi, 

4’ü tifik hal ve biri ishalle 

komplikeydi. 

Plörezi 4 2 - - 2  

Aort kapağında 

yetmezlik ve sol 

auriküloventriküler 

kapak darlığı 

1 - - 1 -  

İnflamme hemorroid 1 1 - - -  

Anemi 1 1 - - - Epistaksis yüzünden 

Sekonder sifiliz 1 - 1 - -  

Romatizma 5 3 - - 2  

Egzema 1 1 - - -  

Ürtiker 3 3 - - -  

Cüzzam 1 - - 1 -  

Sağ ayak tarsallerde 

çürüme 
1 - 1 - -  

Spontan gangren 1 1 - - - Kronik arteriti takiben 

Ateşli silah 

yaralanması 
2 2 - - - 

Biri sağ ayak dorsalinden, 

diğeri hipogastrik bölgeden 

yüzeyel 

Osteom 1 - 1 - -  
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Tablo 7.22. (Devamı) Çiniliköşk Baraka Hastanesi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre  

                                   İyileşme ve ölüm sayıları 25 Şubat - 12 Nisan 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.52-53). 

Hastalıklar 
Y

a
ta

n
 h

a
s
ta

la
r 

Çıkan hastalar 

Ö
le

n
le

r 

H
a
s
ta

n
e

d
e
 

te
d

a
v
i 
a
lt
ın

d
a

 

Gözlemler 
İyileşenl

er 

Tedavi 

altında 

Strangüle herni 1 - - 1 -  

Senil gangren 1 1 - - -  

Ayaklarda donma 1 - - - 1  

Agonide 10 - - 10 - Ölmek üzereyken gelenler 

Toplam 292 157 5 74 56  
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Paşabahçe Mülteci Hastanesi 

 İstanbul Paşabahçe’de mülteciler için kurulan Mülteci Hastanesi Dr. 

Antoniades’in sorumluluğuna verilmişti. Bu hastanede tedavi edilen hastalara ait 

istatistikler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir. 

 

Tablo 7.23. Dr. Antoniades’in Servisi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre 

                    iyileşme ve ölüm sayıları 11 Şubat - 31 Mayıs 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.54). 

Hastalıklar 
Yatan 

Hastalar 

Çıkan Hastalar Hastanede 

Tedavi Altında 

Tedavi edilen 212 hastanın 

dağılımı İyi Ölü 

Dâhiliye Kliniği   

İntermittent ateş 17 13 - 4 1. İyileşerek taburcu edilen 

hastalar: 138 ya da %65,1 

 

2. Mortalite: 54 ya da % 25,47 

 

3. Halen tedavi altında olanlar: 

20 ya da %9,43  

 

Toplam: 212 ya da %100 

Bronşit 24 18 4 2 

Dizanteri 9 2 4 3 

Tifoid ateş 65 52 8 5 

İshaller 21 13 7 1 

Döküntülü tifüs 18 6 8 4 

Pnömoni 9 4 5 - 

Çiçek 5 2 3 - 

Kalp kapağı yetmezliği 2 - 2 - 

Pulmoner rahatsızlıklar 2 - 2 - 

Serebrospinal menenjit 1 1 - - 

Karaciğer sirozu 1 - 1 - 

Yaşlılık 1 - 1 - 

Plörezi 2 - 2 - 

Puerperal ateş 1 - 1 - 

Boğmaca  2 1 1 - 

Pulmoner amfizem 3 2 - 1 

Cüzzam kaşeksisi 1 1 - - 

Mide rahatsızlığı 2 2 - - 

Safravi ateş 1 1 - - 

Nevralji 1 1 - - 

Doğum 1 1 - - 

Albüminüri 1 1 - - 

Çeşitli hastalıklar 22 17 5 - 

Toplam  212 138 54 20  
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Üsküdar Şemsi Paşa Hastanesi  

 İstanbul Üsküdar’da mülteciler için kurulan Şemsi Paşa Hastanesi Dr. 

Petychaki’nin sorumluluğuna verilmişti. Bu hastanede tedavi edilen hastalara ait 

istatistikler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 7.24. Dr. C. Petychaki’nin Servisi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre  

                    iyileşme ve ölüm sayıları Şubat 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.55). 

Hastalıklar 
Yatan 

Hastalar 

Çıkan Hastalar 

Ölümler Hastanede Tedavide 
İyi 

Ted. 

altında 

Bronşit 17 8 - - 9 

Pnömoni 10 1 - - 9 

Plörezi 1 1 - - - 

Akciğer tüberkülozu 9 - 1 5 3 

Barsak tüberkülozu 1 - - 1 - 

İshaller 11 5 - 1 5 

Dizanteri benzeri ishaller 3 3 - - - 

Dizanteriler 30 8 - 14 8 

Gastrointestinal 

rahatsızlıklar 
4 3 - - 1 

Karaciğer şişmesi 1 - - - 1 

Dalak neoplazmı 1 - - - 1 

Bronkopnömoni 1 1 - - - 

İntermittent ateş 22 15 - - 7 

Tifoid ateş 6 1 - - 5 

Tehlikeli ateş 1 - - 1 - 

Serebrospinal menenjit 4 1 - 1 2 

Paralizi 2 - 2 - - 

Korea 1 - - - 1 

İdrar inkontinansı 1 - - - 1 

Böbreklerde kum 1 - - - 1 

Albuminüri 1 - - - 1 

Sıtmalı kaşeksi 1 - - 1 - 

Anjin 1 1 - - - 

Kas romatizması 4 3 - - 1 

Donmalar 4 2 - - 2 

Yaralılar 5 1 - - 4 

Abse 1 1 - - - 

Tersiyer sifiliz 1 - 1 - - 



117 

 

Tablo 7.24. (Devamı) Dr. C. Petychaki’nin Servisi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre  

                    iyileşme ve ölüm sayıları Şubat 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.55). 

Hastalıklar 
Yatan 

Hastalar 

Çıkan Hastalar 

Ölümler Hastanede Tedavide 
İyi 

Ted. 

altında 

Sifilitik şankr 1 1 - - - 

Blenoraji 1 1 - - - 

Favus 1 - 1 - - 

Ürtiker 1 - - - 1 

Parotidit 2 - - - 2 

Uyuz 1 1 - - - 

Tibia çürümesi 1 - - - 1 

Anemi 1 - - - 1 

Döküntülü tifüs 2 - - - 2 

Soğuk algınlığı 2 2 - - - 

Ölmek üzere olanlar 8 - - 8 - 

Toplam 166 60 5 32 69 

 

 

 

 

Tablo 7.25. Üsküdar Şemsi Paşa Hastanesi Dr. Petycaki’nin Servisi istatistiği (Şubat 1878)  

                    (HAR, III. Cilt, 1878, s.56). 

Genel durum Erkekler Kadınlar Toplam 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

İyileşerek taburcu olan 

hastalar 
31 18,67 34 20,48 65 39,16 

Mortalite  13 7,83 19 11,45 32 19,27 

Halen tedavide 41 24,67 28 16,87 69 41,57 

Toplam  85 51,2 81 48,8 166 100 
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Nakilbend ve Tunuslu Mülteci Hastaneleri  

 İstanbul’daki Nakilbend ve Tunuslu Mülteci Hastaneleri Dr. Abeles’in 

sorumluluğuna verilmişti. Bu hastanede 15 Ocak - 15 Mart 1878 tarihleri arasında 

tedavi edilen hastalara ait istatistikler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 7.26. Dr. Abeles’in Servisi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre  

                    iyileşme ve ölüm sayıları 15 Ocak - 15 Mart 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.57). 

Hastalıklar 

Yatan Hastalar Çıkan Hastalar 

H
a
s
ta

n
e

d
e
 

te
d

a
v
i 
a
lt
ın

d
a

 

B
ö
lg

e
y
e

 g
ö
re

 

T
o
p

la
m

 

Erkek Kadın Çocuk İyileşmiş Ölü 

Cerrahi hastalıklar 35 15 8 37 3 18 58 

Sıtmalı kaşeksi 45 13 - 28 5 25 58 

Solunum sistemi hastalıkları 96 27 12 65 57 13 135 

Tifüs  79 27 - 22 33 51 106 

Çiçek  1 5 17 10 1 12 23 

Dizanteri  78 50 12 43 58 39 140 

Salgından dolayı agoni 13 5 - - 17 1 18 

İntermittent ateş 25 5 - 20 - 10 30 

Çeşitli hastalıklar 81 99 2 82 10 90 182 

Toplam  453 246 51 307 184 259 750 

 

 

 

Tablo 7.27. Nakilbend ve Tunuslu Mülteci Hastaneleri’nde 15 Ocak - 15 Mart 1878 tarihleri arasında  

                    yatan hasta ve yaralıların mortalite ve morbidite oranları (HAR, III. Cilt, 1878, s.58). 

Genel Durum 

Erkekler Kadınlar Çocuklar Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

İyileşerek taburcu olanlar 199 26,53 87 11,60 21 2,80 307 40,93 

Mortalite 120 16,00 55 7,33 9 1,20 184 24,53 

Hastanede tedavi altında 134 17,87 104 13,87 21 2,80 259 34,54 

Toplam 453 60,40 246 32,80 51 6,80 750 100 
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İstanbul Kumbarhane Hastanesi 

 İstanbul’daki Kumbarhane Mülteci Hastanesi Dr. Guichamans’ın 

sorumluluğuna verilmişti. Bu hastanede 10-30 Mayıs 1878 tarihleri arasında tedavi 

edilen hastalara ait istatistikler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir. 

 

Tablo 7.28. Dr. Guichamans’ın Servisi genel hareket 10-30 Mayıs 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.59). 

Hastalıklar 

Y
a
ta

n
 

h
a
s
ta

la
r 

İy
ile

ş
e

re
k
 

ta
b

u
rc

u
  

H
a
s
ta

n
e

d
e
 

h
a
le

n
 y

a
ta

n
 

Gözlemler 

Dâhiliye kliniği     

Döküntülü tifüs 2 - 2  

Üriner sistem hemorajisi ile seyreden 

lomber bölge künt travması 
1 - 1 

Antiflojistik bir tedavi (çizerek kan emme) 

ile önlendi (abse açıldı) 

Parotid absesi 1 - 1 -- 

Aşırı efor sonrası orşit 1 - 1  

Pulmoner hastalık 1 - 1  

Tifoid ateş ve kronik diyare 34 4 30  

    

Genel hareket 

Tedavi edilen hasta sayısı: 40 

1. İyileşerek çıkanlar: 4 (%10) 

2. Halen tedavi altında olanlar: 36 (%90) 

Toplam 40 4 36  

 

 

 

İstanbul Takiyeddin Paşa Mülteciler Hastanesi 

 İstanbul’da mülteciler için kurulan bir diğer hastane Takiyeddin Paşa 

Mülteci Hastanesi’dir. Hilâl-ı Ahmer Merkez Heyeti Ocak ayında aldığı karar 

gereğince, Dr. Bermond’u bu hastanenin baştabibi olarak atamış ve onu Marko 

Paşa’nın emrine vermişti. 15 Şubat tarihinde 100 yatağın sekseni hasta 

mültecilerle dolmuştu. Raporda Dr. Bermond’un sorumluluğundaki bu hastanede 

29 Ocak - 15 Şubat 1878 tarihleri arasında hastaların tedavi edildiği bilgisi yer alsa 

da, raporda bu hastalara ait istatistikler yer almamıştır (HAR, III. Cilt, 1878, s.59). 

 

 

 



120 

 

Sirkeci İskelesi Kadın Mülteci Hastanesi 

 Özellikle kadın mültecilerin durumunu dikkate alan Hilâl-ı Ahmer Cemiyeti, 

onlar için Sirkeci’de Sirkeci İskelesi Kadın Mülteci Hastanesi’ni kurmuştur. 

Tamamen donanımlı ve gerekli bütün malzemesi tam olan bu hastane, Merkez 

heyetince İngiliz Derneği “Türk Şefkat Vakfı”’na3 devredilmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, 

s.60).  

 Tıbbi hizmetin emanet edildiği Kızılay’dan Dr. Lagoudaki’nin raporuna göre, 

bu hastane çalıştığı dönem boyunca, yani 18 Şubat’tan 20 Mayıs 1878’e dek, 585 

kadın ve çocuk hasta kabul etmiştir. Bu sayıdan 20 ila 30 donma vakası, 20 çeşitli 

yaralanmalar, 10 kadar tetanoz, 7 doğum ve 40 anemi vakası çıkarılırsa, kalanı 

tifoid ateş, döküntülü tifüs ve son olarak da bütün tedavilere dirençli ve inatçı bir 

hastalık olan miyazmatik ishal olarak raporda yer almaktadır (HAR, III. Cilt, 1878, 

s.60). 

 İstisnai konumu, mükemmel organizasyonu ve alınan hijyenik önlemlere 

rağmen, bu hastanede çok büyük bir salgın görüldü. Bu nedenle mortalite oranı 

%19’lara kadar çıktı. Raporda, her gün çevredeki camilere, özellikle de 

Ayasofya’ya son nefesini vermek üzere gelen agoni halindeki hastalar göz önüne 

alınacak olursa, bu sayının tatminkâr bir sonuç olarak görülebileceği 

belirtilmektedir. Bu hastanenin personelinin son derece tecrübeli olduğu, en büyük 

övgülere layık bir hizmet yürüttükleri ifade edilmiştir. Ayrıca bu hastanede çalışan 

19 personelden 15’inin tifüs ya da tifoid ateşe yakalandığı belirtilmiştir. Üç hemşire 

ile iki personelin de kendilerini insanlığa adamanın kurbanı olarak öldükleri ifade 

edilmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.60). 

b. Taşradaki Sabit ve Geçici Hastaneler 

 Bu bölümde Osmanlı Hilal-ı Ahmer Cemiyeti’nin İstanbul dışında taşrada 

kurmuş olduğu hastanelere ait istatistikler incelenecektir. Raporda hastalarla ilgili 

çok kapsamlı bilgiler yer aldığından, bu istatistiklerin savaşın cereyan ettiği 

cephelerin hemen gerisindeki sağlık hizmetlerine ait önemli bilgiler içermektedir.  

 İstanbul dışında kurulan hastanelerden Varna Geçici Hastanesi’nin 

baştabibi olarak Dr. Couvaras ve Dr. Gullen’in ismi raporda yer almaktadır. Bu 

hastanede 21 Ağustos 1877 - 31 Mayıs 1878 tarihleri arasında tedavi edilen 

hastalara ait istatistikler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir (HAR, III. Cilt, 

1878, s.61). 

                                                             
3 Türk Şefkat Vakfı: “Turkish Compassionata Fund” İngiltere Viktorya’dan Barones 

Angela Burdett-Couts tarafından Ağustos 1877’de özellikle savaşa aktif olarak 
katılmayan ve mülteci durumuna düşenlere yardım için kurulmuş bir vakıftır 
(Dinçyürek, 2013, s. 87-88). 
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Varna Geçici Hastanesi 

 Bu hastanede baştabip olarak Dr. Couvaras ve tabip olarak da Dr. Gullen 

görev yapmıştır. 

 

Tablo 7.29. Varna Geçici Hastanesi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre 

                    iyileşme ve ölüm sayıları 21 Ağustos 1877 - 31 Mayıs 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.61). 

Yaralılar 

Y
a
ta

n
 

y
a
ra

lı
la

r 
Çıkan yaralılar 

H
a
s
ta

n
e

d
e
 

h
a
le

n
 

y
a
ta

n
la

r 

Gözlemler 

İyileşen 
Tedavi 

verilerek 
Ölenler 

Hariciye Kliniği      Cerrahi 

işlemler: 

 

1. Sağ kalçadaki 

iki merminin, 

karşı tarafın 

açılmasıyla 

çıkarılması 

 

2. Sağ el işaret 

parmağının 

karpal kısımdan 

dezartikülasyonu 

Baş yaralanmaları 12 1 1 1 9 

Boyun yaralanmaları 4 - 3 - 1 

Omuz yaralanmaları 5 - 5 - - 

Gövde yaralanmaları 4 - 1 1 2 

Kol yaralanmaları 19 6 10 - 3 

Ön kol yaralanmaları 8 - 8 - - 

El yaralanmaları 3 - - 2 1 

Göğüs yaralanmaları 4 - 1 2 1 

Maksillanın ön kısmının ablasyonu 

(ateşli silahla) 
1 1 - - - 

Timpanik zar perforasyonu 1 - 1 - - 

Ateşli silaha bağlı sıyrıklar 3 3 - - - 

Paryetal bölgede ateşli silaha bağlı 

sıyrık 
1 1 - - - 

Kalça yaralanmaları 24 - 19 1 4 

Uyluk yaralanmaları 8 - - 4 4 

Bacak yaralanmaları 13 - 10 1 2 

El ve ayak yaralanmaları 8 - 2 2 4 

İkinci derece yanık 5 1 1 - 3 

Çeşitli yaralanmalar 174 65 61 35 13 

Toplam  297 78 123 49 47 
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Tablo 7.30. Varna Geçici Hastanesi istatistiği 21 Ağustos 1877 - 31 Mart 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, 

s.62). 

Genel Hareket Yaralılar Hastalar Yaralı ve Hastalar 

Yardımına koşulan 297 

hastanın dağılımı 
Sayı % Sayı % Toplam Toplam % 

1. Tahliye edilen, iyileşen 

yaralılar 
78 26,26 - - 78 26,26 

2. Tahliye edilen ve tedavi 

altında olan yaralılar 
123 41,41 - - 123 41,41 

3. Mortalite 49 16,50 - - 49 16,50 

4. Halen hastanede tedavi 

altında olan yaralılar 
47 15,82 - - 47 15,82 

Toplam   297 100 - - 297 100 
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Varna Türk Mısır Geçici Hastanesi 

 Bu hastanede baştabip olarak Dr. Ahmet Azmi Bey ve yardımcıları olarak 

da Ahmet Nedim ve Hasan Rasim görev yapmıştır. 

 

Tablo 7.31. Varna Türk Mısır Geçici Hastanesi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre  

                    iyileşme ve ölüm sayıları Eylül - 27 Kasım 1877 (HAR, III. Cilt, 1878, s.63). 

Hasta ve yaralılar 

Yatanlar Çıkanlar 

H
a
le

n
 h

a
s
ta

n
e
d

e
 

te
d

a
v
i 
a
lt
ın

d
a

 o
la

n
la

r 

Sayı 
Tahliye edilen hasta ve 

yaralılar 

Yaralı Hasta 

İy
ile

ş
e

n
 

T
e
d

a
v
i 

a
lt
ın

d
a

 

Ö
le

n
le

r 

1. Hariciye Kliniği:       

Çeşitli yaralanmalar 395 - 91 48 10 246 

2. Dâhiliye kliniği       

Toraks hastalıkları - 155 133 - 15 7 

 Mide rahatsızlıkları - 171 154 - 11 6 

 Barsak rahatsızlıkları - 111 103 - 4 4 

 Çeşitli ateşler - 280 271 - 3 6 

 Romatizmal hastalık  - 21 18 - - 3 

 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar - 8 8 - - - 

 Anemi - 7 6 - - 1 

Toplam 395 753 784 48 43 273 

Gözlemler 

Mermi ve kırık kemiklerin çıkarma işlemleri yanında, 4 önemli ameliyat yapıldı: 

1.Ateşli silah yaralanmasına bağlı sol kol açık kırığının amputasyonu: halen iyileşmekte,  

2. Ateşli silah yaralanmasına bağlı sağ bacak açık kırığının amputasyonu: halen iyileşmekte,  

3. Ateşli silah yaralanmasına ve ezilmesine bağlı kangren nedeniyle sol ön kol amputasyonu: Hasta 

plevral effüzyonu izleyen pleuropnömoni nedeniyle öldü. 

4. Mesane taşı nedeniyle median kesi. Ameliyat Cerrah Ahmet Nedim ve diğer üçü ise Baştabip Ahmet 

Azmi Bey tarafından yapılmıştır. 
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Tablo 7.32. Varna Türk Mısır Geçici Hastanesi istatistiği 1 Eylül 1877 - 27 Kasım 1877 (HAR, III. Cilt, 

1878, s.64). 

Genel Hareket Yaralılar Hastalar Yaralı ve Hastalar 

 Sayı % Sayı % Toplam Toplam % 

1. İyileşerek tahliye edilen 

hasta ve yaralılar 
91 7,93 693 60,36 784 68,29 

2. Tedavi altında tahliye edilen 

hasta ve yaralılar 
48 4,18 - - 48 4,18 

3. Mortalite 10 0,87 33 2,88 43 3,75 

4. Halen hastanede tedavi 

altında olan yaralılar 
246 21,43 27 2,35 273 23,78 

Toplam   395 34,41 753 65,59 1148 100 

 

 

 

 

Edirne’deki Hastaneler 

 Edirne Hastanesi Rus ilerleyişinde Balkanlarda bir sağlık merkezi haline 

gelmişti. Sürekli İstanbul’dan personel ve malzeme takviyesiyle güçlendirilmişti 

(ATASE Arşv Belg (65), 1293). 

 Edirne’de kurulan sağlık teşkilatı, İstanbul’dan desteklenmesi ve 

Balkanlardan gelen yaralıların toplandığı yer olması nedeni ile savaş süresince 

merkez sağlık teşekkülü görevini yerine getirmişti. 
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Edirne’deki Askeri İdadiye Geçici Hastanesi 

 

Tablo 7.33. Edirne’deki Askeri İdadiye Geçici Hastanesi 1. ve 2. Servis, Dr. Lebovicz’in (Kızılay 

Cerrahı)  

                    Servisi hasta sayıları 23 Ağustos 1877 - 1 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.65). 

Raporun Menşei ve 

Tarihi 

Yaralı ve Hastaların Giriş 

Tarihi 

Yatış Taburcu 

H
a
le

n
 t

e
d
a
v
i 

a
lt
ın

d
a
 o

la
n

la
r 

Sayı 
Tahliye edilen  

hasta - yaralı 

Yaralı Hasta İyi 
Tedavi 

altında 
Ölen 

Edirne, 23 Ağustos 1877 13-23 Ağustos 1877 81 3 11 - 1 72 

Edirne, 23 Ağustos 1877 23-31 Ağustos 1877 8 - - - 2 78 

Edirne, 19 Eylül 1877 1-15 Eylül 1877 82 1 79 31 2 49 

Edirne, 3 Ekim 1877 15 Eylül-1 Ekim 1877 69 7 - - 3 122 

Edirne, 18 Ekim 1877 1-15 Ekim 1877 16 2 12 - 3 125 

Edirne, 3 Kasım 1877 15 Ekim-1 Kasım 1877 72 4 85 - 2 114 

Edirne, 17 Kasım 1877 1-15 Kasım 1877 24 12 - 8 2 140 

Edirne, 3 Aralık 1877 15 Kasım-1Aralık 1877 14 3 76 - 3 78 

Edirne, 18 Aralık 1877 1-15 Aralık 1877 5 3 13 4 - 69 

Edirne, 5 Ocak 1878 15 Aralık 1877-1 Ocak 1878 110 7 13 4 1 168 

Toplam 481 42 289 47 19 - 
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Tablo 7.34. Edirne’deki Askeri İdadiye Geçici Hastanesi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre 

                   iyileşme ve ölüm sayıları 23 Ağustos 1877 - 1 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.65-68). 

Hasta ve yaralılar 

Yatanlar Çıkanlar 

H
a
le

n
 h

a
s
ta

n
e
d

e
 

te
d
a
v
i 
a

lt
ın

d
a

 

o
la

n
la

r 

B
ö
lg

e
le

re
 g

ö
re

 

to
p
la

m
 

Sayı Tahliye edilen hasta ve yaralılar 

Yaralı Hasta 

İy
ile

ş
e
n

 

T
e
d
a
v
i 

a
lt
ın

d
a

 

Ö
le

n
le

r 

Hariciye Kliniği:        

 Kafa yaralanmaları 41 - 13 5 2 21 41 

 Boyun yaralanmaları 4 - 2 - - 2 4 

 Basit kol yaralanmaları 32 - 18 2 2 10 32 

 Humerus fraktürü ile birlikte kol yaralanmaları 9 - 6 - 3 - 9 

 Önkol kırıkları 33 - 14 2 3 14 33 

 Omuz kırıkları 18 - 11 2 - 5 18 

 Gövde yaralanmaları 40 - 22 3 2 13 40 

 Kırıklı gövde yaralanmaları 2 - - - - 2 2 

 Pelvis yaralanmaları 10 - 3 1 2 4 10 

 Kalça yaralanmaları 59 - 38 7 - 14 59 

 Uyluk yaralanmaları 10 - 6 - 2 2 10 

 Kırıklı uyluk yaralanmaları 11 - - - - 11 11 

 Parmak yaralanmaları 97 - 78 9 - 10 97 

 Ayak yaralanmaları 34 - 23 1 - 10 34 

 Diz yaralanmaları 31 - 22 - 2 7 31 

 Yüz ve ellerde yanıklar 5 - 1 1 - 3 5 

 Çeşitli cerrahi hastalıklar ve komplikasyonlar 15 - 3 - - 12 15 

 Ekstremite donmaları 4 - - - - 4 4 

 Genitoüriner organ yaralanmaları 4 - - - - 4 4 

 Kırıklı bacak yaralanmaları 8 - 3 - 1 4 8 

 Basit bacak yaralanmaları 14 - 8 4 - 2 14 

Dâhiliye kliniği        

 Aralıklı ateşler - 11 7 1 - 3 11 

 Mide rahatsızlıkları - 2 1 - - 1 2 

 Kronik dizanteri - 5 2 2 - 1 5 

 Skorbüt - 2 - - - 2 2 

 Gastroenterit - 2 1 - - 1 2 

 Skrofula - 1 1 - - - 1 

 Sağ herni - 2 - 1 - 1 2 

 Bilateral herni - 1 - 1 - - 1 

 Anal Fistül, hemoroid - 1 1 - - - 1 

 Pulmoner amfizem - 1 1 - - - 1 

 Egzema - 2 - 1 - 1 2 

 Anemi - 4 1 2 - 1 4 

 Romatizmal hastalıklar - 2 1 1 - - 2 

 Bronşit - 1 - 1 - - 1 

 Panaris - 1 1 - - - 1 

 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar - 3 1 - - 2 3 

 Uyuz - 1 - - - 1 1 

Toplam 481 42 289 47 19 168 523 
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Tablo 7.35. Edirne’deki Askeri İdadiye Geçici Hastanesi’nde yapılan ana ameliyatlar  

                    (Dr. Lebovicz 17 Ağustos - 5 Ekim 1877) (HAR, III. Cilt, 1878, s.69-73). 

İsim Yaralanmanın cinsi 

Yatış 

sırasında 

yaralanma 

tarihi 

Ameliyat 
Ameliyat 

tarihi 
Gözlem 

Veysel 

Halil 

Ateşli silah 

yaralanmasına bağlı 

önkolda radius ve 

ulnanın parçalı kırığı 

Şıpka, 20 

Temmuz 

Sirküler kesiyle 

birlikte, sol önkolun 

ortasından 

amputasyon 

17 Ağustos Ameliyattan sonra 

iyileşmenin 24. 

gününde İstanbul’a 

tahliye edildi. 

Hasan 

Osman 

Ateşli silah 

yaralanmasına bağlı, 

sağ femurun distal 

1/3’ünün longitüdinal 

fraktürü, açılanma 

Şıpka, 15 

Temmuz 

Alt 1/3 femur kırığının 

bir kısmının 

rezeksiyonu 

13 Eylül Pyemiden öldü. 

Hasan 

Osman 

Ulna ve radiusta 

parçalı kırığa neden 

olan sol önkolun ateşli 

silah yaralanması 

Şıpka, 20 

Temmuz 

Sirküler flepli sol 

önkol amputasyonu 

10 Eylül Hipostatik pnömoni 

bulgularıyla 

ameliyattan 12 gün 

sonra öldü. 

Musta 

İbrahim 

Ulna ve radiusun 

parçalı kırığına neden 

olan sağ el ve sağ 

önkol ateşli silah 

yaralanması 

Şıpka, 15 

Ağustos 

Sirküler flepli önkol 

amputasyonu 

19 Ağustos İlk girişimden 

hemen sonra 

iyileşme 

Hasan 

Hüseyin 

Skapulohumeral 

artikülasyona neden 

olan sol omuz ateşli 

silah yaralanması 

Şıpka, 28 

Temmuz 

Anterior semisirküler 

fleple 

skapulohumeral 

eklemin yanında 

kolun 1/3 üst 

kısmının ameliyatı 

19 Ağustos İyileşmekte olarak 

13 Ocak 1878 

tarihinde tahliye 

edildi. 

İsmail 

Hasan 

Ulna, radius, karpal ve 

metakarpallarda 

parçalı kırığa neden 

olan sol el ve önkolun 

ateşli silah 

yaralanması 

Plevne, 22 

Temmuz 

Önkolun alt 1/3’ünde 

sirküler fleple 

ameliyat 

21 Eylül En küçük sorun 

olmaksızın 50 gün 

boyunca tedavi, 

hastanede 4 ay 

kaldıktan sonra 

iyileşmiş olarak 

taburcu. 

Ahmet 

İbrahim 

İki falanksta kırıkla 

seyreden sağ el işaret 

parmağının ateşli silah 

yaralanması 

Plevne, 22 

Temmuz 

Sağ işaret 

parmağının 3. 

Falanksının 

amputasyonu 

4 Eylül 3 gün tedaviden 

sonra 

iyileşmekteyken 

tahliye edildi. 

Musta 

İbrahim 

Ateşli silaha bağlı el 

yaralanması 

Plevne, 22 

Temmuz 

Sağ işaret parmağı 

amputasyonu 

3 Eylül 3 gün sonra 

iyileşmekteyken 

Başkente tahliye 

edildi. 

Ahmet 

Ahmet 

Ateşli silaha bağlı el 

yaralanması 

Plevne, 22 

Temmuz 

Sağ işaret parmağı 

amputasyonu 

3 Eylül 3 gün sonra 

iyileşmekteyken 

Başkente tahliye 

edildi. 
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Tablo 7.35.(Devamı) Edirne’deki Askeri İdadiye Geçici Hastanesi’nde yapılan ana ameliyatlar  

                    (Dr. Lebovicz 17 Ağustos - 5 Ekim 1877) (HAR, III. Cilt, 1878, s.69-73). 

İsim Yaralanmanın cinsi 

Yatış 

sırasında 

yaralanma 

tarihi 

Ameliyat 
Ameliyat 

tarihi 
Gözlem 

Hüseyin 

Ahmet 

Ateşli silaha bağlı el 

yaralanması 

Plevne, 22 

Temmuz 

Sağ işaret parmağı 

amputasyonu 

3 Eylül 3 gün sonra 

iyileşmekteyken 

Başkente tahliye 

edildi. 

Muhamm

et İbrahim 

Ateşli silaha bağlı el 

yaralanması 

Şıpka Sol işaret parmağı 

amputasyonu 

3 Eylül 4 gün sonra 

iyileşmekteyken 

tahliye edildi. 

Hüseyin 

Yusuf 

Elde mermi 

yaralanması 

Şıpka Sağ el baş parmak 

ve metakarplarının 

amputasyonu 

3 Eylül 4 gün sonra 

iyileşmekteyken 

tahliye edildi. 

Hasan 

Ahmet 

Elde mermi 

yaralanması 

Şıpka Sağ el orta parmak 2. 

falankstan 

amputasyon 

3 Eylül İyileşmekteyken 

İstanbul’a 

gönderildi 

Ali 

Mustafa 

Elde mermi 

yaralanması 

Şıpka Sol el orta parmak 1. 

falankstan 

amputasyon 

3 Eylül İyileşti 

Ömer 

Süleyman 

Elde mermi 

yaralanması 

Şıpka Sağ el işaret 

parmağının 1. 

falankstan 

dezartikülasyonu 

2 Eylül 14 Eylül’de 

iyileşmiş olarak 

taburcu oldu. 

İsmail 

Mustafa 

Elde mermi 

yaralanması 

Şıpka Sol el işaret 

parmağının 2. 

falankstan 

amputasyonu 

2 Eylül 14 Eylül’de 

iyileşmiş olarak 

taburcu oldu. 

Mehmet 

Abdurrah

man 

Sağ elde mermi 

yaralanması, işaret 

parmağının 1 ve 2. 

falanks parçalı kırığı, 

2. falanks harabiyeti 

Şıpka, 1 

Ağustos 

Sağ el 1, 2, 3. 

parmak 

amputasyonu 

2 Eylül 15 Ekim’de 

iyileşerek taburcu 

oldu. 

Müstem 

İbrahim 

Sağ elde mermi 

yaralanması, işaret 

parmağı falankslarında 

harabiyet 

Şıpka, 1 

Ağustos 

Sağ el işaret 

parmağının 

metakarpodigital 

eklemden 

dezartikülasyonu 

3 Eylül 15 Ekim’de 

iyileşerek taburcu 

oldu. 

Osman 

Halil 

Sol el yüzük 

parmağının ateşli 

silaha bağlı kırığı 

Şıpka, 1 

Ağustos 

Sol elin yüzük 

parmağının 

metakarpofalanks 

eklemimden 

dezartikülasyonu 

24 Ağustos İyileşti 
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Tablo 7.35. (Devamı) Edirne’deki Askeri İdadiye Geçici Hastanesi’nde yapılan ana ameliyatlar  

                    (Dr. Lebovicz 17 Ağustos - 5 Ekim 1877) (HAR, III. Cilt, 1878, s.69-73). 

İsim Yaralanmanın cinsi 

Yatış 

sırasında 

yaralanma 

tarihi 

Ameliyat 
Ameliyat 

tarihi 
Gözlem 

Mehmet 

Halil 

Sol göz orbitanın dış 

kısmından mermi 

yaralanması. Mermi 

çekirdeği 15 gün 

boyunca göz 

çukurunda kalmış 

Şıpka, 5 Eylül Çekirdeğin 

çıkarılması 

9 Eylül Pupilin sürekli 

kontraksiyonu. 

Dilatasyonu 

sağlamak için 

atropin ve diğer 

ilaçlar sonuçsuz 

kaldı. İyileşti. 

Mehmet 

Süleyman 

Sol elde ateşli silah 

yaralanmasına bağlı 

yüzük ve serçe 

parmağının parçalı 

kırığı 

Şıpka, 20 

Temmuz 

4. ve 5. parmakların 

birinci falankslarının 

dezartikülasyonu 

3 Eylül Fenol banyoları ve 

diğer ilaçlara 

rağmen hiç 

iyileşme 

sağlanmadı. 17 

Ekim’de iyileşti. 

Mehmet 

Hüseyin 

Orta parmak 

metakarpta mermi 

yaralanmasına bağlı 

parçalı kırık 

Şıpka, 18 

Temmuz 

Metakarp 

rezeksiyonu 

24 Ağustos 22 ekimde iyileşmiş 

olarak taburcu 

oldu. 

Ahmet 

Ahmet 

Orta parmak 

metakarpında parçalı 

kırıklı el yaralanması 

Şıpka, 20 

Temmuz 

Sağ elin orta parmak 

metakarp 

rezeksiyonu 

21 Eylül 22 ekimde iyileşmiş 

olarak taburcu 

oldu. 

Mehmet 

Hüsnü 

Sağ el işaret parmağı 

kırığı 

Şıpka, 6 Eylül Sağ el işaret parmağı 

1. Falanksı 

dezartikülasyonu 

12 Eylül 22 ekimde iyileşmiş 

olarak taburcu 

oldu. 

Mehmet 

Mustafa 

Ateşli silah 

yaralanmasına bağlı 

peroneal parçalı kırık 

Şıpka, 24 

Ağustos 

Kondiller civarında 

Sirküler flepli uyluk 

amputasyonu 

12 Eylül 10 Ocak’ta 

iyileşmekte olarak 

tahliye edildi. 

Yusuf 

İbrahim 

Ateşli silah 

yaralanmasına bağlı 

tibia 1/3 alt kısımda 

parçalı kırık 

Şıpka, 28 

Ağustos 

Sağ bacağın alt 

1/3’unun sirküler 

fleple amputasyonu 

12 Eylül 2 Ocak’ta iyileşmiş 

olarak taburcu 

oldu. 

Mehmet 

Abdullah 

Ateşli silah 

yaralanmasına bağlı 

sağ önkolda radius ve 

ulna 1/3 alt uç parçalı 

kırığı 

Şıpka,  20 

Temmuz 

Önkolun ortasından 

sirküler fleple 

amputasyon 

1 Ekim 12 Ocak’ta 

iyileşmiş olarak 

taburcu oldu 

Yusuf 

Yorgan 

Ateşli silah 

yaralanmasına bağlı 

sol kolda humerusun 

alt 1/3 parçalı kırığı 

Plevne, 22 

Temmuz 

Sirküler yöntemle 

kolun ortasından 

amputasyon 

5 Ekim 12 Ocak’ta 

iyileşmiş olarak 

taburcu oldu 

Abdullah 

Ali 

Sağ dirsek ateşli silah 

yaralanmasına bağlı 

ulnanın parçalı kırığı, 

radius intakt 

Şıpka, 20 

Temmuz 

Sağ dirseğin 

rezeksiyonu. 

Langenbeck yöntemiyle 

subperiostal 

amputasyon 

8 

 

Yara kapandı, ancak 

çok hızlı bir verem ve 

aşırı diyare gelişerek 

hasta 30 Kasımda 

öldü. 
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Tablo 7.36. Edirne’deki Askeri İdadiye Geçici Hastanesi istatistiği (1 ve 2. salon, Dr. Lebovicz’in Servisi)  

                    23 Ağustos 1877 - 1 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.74). 

Genel Hareket Yaralılar Hastalar Yaralı ve Hastalar 

 Sayı % Sayı % Toplam Toplam % 

1. İyileşerek tahliye edilen hasta 

ve yaralılar 
271 51,82 18 3,44 289 55,26 

2. Tedavi altında tahliye edilen 

hasta ve yaralılar 
37 7,07 10 1,91 47 8,98 

3. Mortalite 19 3,64 - - 19 3,64 

4. Halen hastanede tedavi altında 

olan yaralılar 
154 29,44 14 2,68 168 32,12 

Toplam   481 91,97 42 8,03 523 100 

 

 

Edirne’de Belediye Geçici Asker Hastanesi  

 

Tablo 7.37. Edirne’de Belediye Geçici Asker Hastanesi hasta sayıları (Kızılay’ın Doktoru Dr. Abeles’in 

Servisi) 1  

                    Ağustos - 1 Kasım 1877 (HAR, III. Cilt, 1878, s.75). 

Raporun Menşei ve Tarihi 
Yaralı ve Hastaların 

Giriş Tarihi 

Yatış Taburcu 
H

a
le

n
 t

e
d
a
v
i 

a
lt
ın

d
a
 o

la
n

la
r 

Sayı Tahliye edilen hasta-yaralı 

Yaralı Hasta İyi 
Tedavi 

altında 
Ölen 

Edirne, 20 Ağustos 1877 

Temmuz sonu ve 1 

Ağustos - 15 Ağustos 

1877 

58 13 29 29 - 13 

Edirne, 18 Eylül 1877 
15 Ağustos - 1 Eylül 

1877 
28 22 - - 1 62 

Edirne, 22 Eylül 1877 1-15 Eylül 1877 43 31 35 32 7 140 

Edirne, 14 Ekim 1877 15 Eylül-1 Ekim 1877 25 2 15 2 1 71 

Edirne, 17 Ekim 1877 1-15 Ekim 1877 13 20 5 5 - 94 

Edirne, 3 Kasım 1877 
15 Ekim-1 Kasım 

1877 
10 15 7 6 2 104 

Toplam 177 103 91 74 11 - 
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Tablo 7.38. Edirne’de Belediye Geçici Asker Hastanesi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların  

                    tanılarına göre iyileşme ve ölüm sayıları 1 Ağustos - 1 Kasım 1877 

                   (HAR, III. Cilt, 1878, s.76-77). 

Hasta ve Yaralılar 

Yatanlar Çıkanlar 

H
a
le

n
 h

a
s
ta

n
e
d

e
 

te
d

a
v
i 
a
lt
ın

d
a

 

o
la

n
la

r 

B
ö
lg

e
le

re
 g

ö
re

 

to
p

la
m

 

Sayı 
Tahliye edilen hasta ve 

yaralılar 

Y
a
ra

lı
 

H
a
s
ta

 

İy
ile

ş
e

n
 

T
e
d

a
v
i 

a
lt
ın

d
a

 

Ö
le

n
le

r 

Hariciye Kliniği        

 Kafa yaralanmaları 16 - 8 4 - 4 16 

 Basit kol yaralanmaları 12 - 7 2 - 3 12 

 Humerus fraktürü ile birlikte kol 

yaralanmaları 
3 - - 1 - 2 3 

 Radius kırığı ile birlikte kol yaralanmaları 1 - - - - 1 1 

 Klavikula kırığı ile birlikte kol yaralanmaları 1 - - - - 1 1 

 Önkol yaralanmaları 1 - - 1 - - 1 

 Omuz yaralanmaları 6 - 1 - - 5 6 

 Gövde yaralanmaları 15 - 12 3 - - 15 

 Kalça yaralanmaları 8 - - 2 - 6 8 

 Uyluk yaralanmalar 3 - 1 1 - 1 3 

 Göğüs yaralanmaları 1 - - - - 1 1 

 El yaralanmaları 31 - 10 13 - 8 31 

 Diz yaralanmaları 5 - - - - 5 5 

 Bacak yaralanmaları 7 - 2 1 - 4 7 

 Ayak yaralanmaları 6 - 4 - 2 - 6 

 Çeşitli cerrahi hastalıklar ve komplikasyonlar 61 - - 30 3 28 61 

Dâhiliye kliniği        

 Mide rahatsızlıkları - 12 5 - 1 6 12 

 Aralıklı ateşler - 37 29 3 - 5 37 

 Dizanteri - 3 - - 1 2 3 

 Kaşeksi - 8 - 5 - 3 8 

 Eklem ve kronik romatizma - 3 - - - 3 3 

 Tüberküloz - 5 2 2 - 1 5 

 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar - 4 - - - 4 4 

 Çeşitli hastalıklar  - 31 10 6 4 11 31 

Toplam 177 103 91 74 11 104 280 
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Tablo 7.39. Edirne’deki Askeri Belediye Geçici Hastanesi istatistiği (Dr. Abeles’in Servisi)  

                    1 Ağustos - 1 Kasım 1877 (HAR, III. Cilt, 1878, s.78). 

Genel Hareket Yaralılar Hastalar Yaralı ve Hastalar 

 Sayı % Sayı % Toplam Toplam % 

1. İyileşerek tahliye edilen 

hasta ve yaralılar 
45 16,07 46 16,43 91 32,50 

2. Tedavi altında tahliye edilen 

hasta ve yaralılar 
58 20,72 16 5,71 74 26,43 

3. Mortalite 5 1,79 6 2,14 11 3,93 

4. Halen hastanede tedavi 

altında olan yaralılar 
69 24,64 35 12,50 104 37,14 

Toplam   177 63,22 103 36,78 280 100 
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Selanik Islahane Asker Hastanesi 

 

Tablo 7.40. Selanik Islahane Asker Hastanesi’nde tedavi edilen hasta ve yaralıların tanılarına göre  

                    iyileşme ve ölüm sayıları (Kızılay’ın Doktoru Dr. Lebovicz’in Servisi)  

                   15 Mayıs - 30 Haziran 878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.79). 

Hasta ve Yaralılar 

Yatanlar Çıkanlar 

H
a
le

n
 h

a
s
ta

n
e
d

e
 

te
d

a
v
i 
a
lt
ın

d
a

 

o
la

n
la

r 

Sayı 
Tahliye edilen hasta ve 

yaralılar 

Y
a
ra

lı
 

H
a
s
ta

 

İy
ile

ş
e

n
 

Ö
le

n
le

r 

Hariciye Kliniği      

Kafa yaralanması (intihar girişimi) 1 - 1 -  

Hafif kol yaralanmaları 8 - 5 - 3 

Humerus fraktürü ile birlikte kol yaralanmaları  2 - - - 2 

Ulna fraktürü ile birlikte kol yaralanması 1 - - - 1 

Önkol kırıkları 5 - - - 5 

Gövde yaralanmaları 6 - 1 - 5 

Kalça yaralanmaları 26 - 7 2 17 

Uyluk yaralanmalar 2 - - - 2 

El yaralanmaları 8 - 4 - 4 

Ayak yaralanmaları  9 - 3 - 6 

Bacak yaralanmaları 39 - 6 4 29 

Kesici aletle kasık yaralanması 1 - - - 1 

Obüs patlamasıyla sağ kasık yaralanması 1 - 1 - - 

Ekstremitelerin donması 21 - 8 - 13 

Kaynar suyla sol ayakta yanık 1 - - - 1 

Dâhiliye kliniği      

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar - 4 - - 4 

Döküntülü tifüs - 1 - 1 - 

Skrofula - 2 - - 2 

Pnömoni - 1 - - 1 

Orşit  - 1 - - 1 

Toplam 131 9 36 7 97 
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Tablo 7.41. Selanik’teki Islahane Asker Hastanesi istatistiği (Kızılay’ın doktoru Dr. Labovicz’in Servisi)  

                   15 Mayıs - 30 Haziran 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.80). 

Genel Hareket Yaralılar Hastalar Yaralı ve Hastalar 

 Sayı % Sayı % Toplam Toplam % 

1. İyileşerek tahliye edilen 

hasta ve yaralılar 
36 25,71 - - 36 25,71 

3. Mortalite 6 4,28 1 0,71 7 4,99 

4. Halen hastanede tedavi 

altında olan yaralılar 
89 63,58 8 5,72 97 69,30 

Toplam   131 93,57 9 6,43 140 100 

 

 

 

Tablo 7.42. Selanik’teki Islahhane Asker Hastanesi hasta durumu  

                    (Kızılay’ın Doktoru Dr. Weber’in Servisi) Mayıs 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.81). 

Hasta ve Yaralılar 

Yatanlar Çıkanlar 

H
a
le

n
 

h
a
s
ta

n
e
d

e
 

te
d

a
v
i 
a
lt
ın

d
a

 

o
la

n
la

r 

Sayı 
Tahliye edilen hasta ve 

yaralılar 

Yaralı Hasta İyileşen Tedavi altında 

Hariciye Kliniği:      

Tibia fraktürü 6 - 4 - 2 

Humerus fraktürü 3 - 3 - - 

Ciddi yaralanmalar 10 - 6 - 4 

Top patlamasıyla oluşan 

yaralanmalar 
11 - 11 - - 

Delici aletlerle oluşan yaralanmalar 15 - 15 - - 

Alt ekstremite donmaları 10 - 2 - 8 

Dâhiliye kliniği Çeşitli hastalıklar  - 4 - 4 - 

Toplam 55 4 41 4 14 
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Tablo 7.43. Selanik’teki Islahhane Askeri Hastanesi istatistiği  

                    (Kızılay’ın doktoru Dr. Weber’in Servis) Mayıs 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.82). 

Genel Hareket Yaralılar Hastalar Yaralı ve Hastalar 

 Sayı % Sayı % Toplam Toplam % 

1. İyileşerek tahliye edilen hasta 

ve yaralılar 
41 69,49 - - 41 69,49 

2. Tedavi altında tahliye edilenler - - 4 6,78 4 6,78 

4. Halen hastanede tedavi altında 

olan yaralılar 
14 23,73 - - 14 23,73 

Toplam   55 93,22 4 6,78 59 100 

 

 

7.1.2. Stafford House Komitesi’nin Hastane ve Dispanser Hizmetleri 

 Bu başlıkta Stafford House Komitesi’nin Balkan Cephesi’nde açtığı 6, 

Kafkas Cephesi’nde açtığı 2 ve İstanbul’da açtığı 2 hastane ile Balkan Cephesi’nde 

açılan 3 dispanserin faaliyetleri incelenecektir. 

a. Stafford House Komitesi Tarafından Açılan Hastaneler 

Rusçuk Hastanesi 

 Rusçuk’taki hastane 20 Temmuz 1877 tarihinde Rusçuk-Varna Tren Yolu 

Hattı’nın Rusçuk ucunda kasabaya bir kilometre kadar uzakta kurulmuştu. Hastane 

Op.Dr. E.F.W. Stiven’ın koordinatörlüğünde tesis edilmiş ve faaliyetine başlamıştı. 

30 Aralık tarihine kadar devam eden görevi sırasında bombalanan hastanede Dr. 

Stiven ve Dr. W.H. Beresford yaralıları kurtarmada çok başarılı çalışmalar 

göstermişler ve II. Abdülhamid tarafından takdir edilmişlerdi. Bu hastanede Stafford 

House Komitesi doktorlarından Dr. W. Lake ve Dr. W. Edmunds da görev yapmıştı. 

Bu hastanedeki görevlerinden sonra Dr. Stiven Dr. C. Ryan’a yardım etmek üzere 

Erzurum’a, Dr. Lake de İstanbul’daki Yeni Baraka Hastanesi’ne görevlendirilmiş, 

Dr. Beresford ise memleketine dönmüştür. Bu hastane ile ilgili istatistikler aşağıdaki 

tablolarda sunulmuştur (SHK Raporu, 1879, s.46-47). 

 

 

 

 

 



136 

 

Tablo 7.44. Rusçuk Hastanesi yaralanma çeşitlerine göre iyileşme ve ölüm sayıları  

                    (SHK Raporu, 1879, s.52). 

Yaralanma Çeşidi 

O
rg

a
n
 Y

a
ra

la
n
m

a
s
ı 

İl
e
 H

a
s
ta

n
e
y
e
 

G
e
le

n
le

r 

O
rg

a
n
 

Y
a
ra

la
n
m

a
la

rı
n

d
a
 

G
ö
rü

le
n
 Ö

lü
m

 

S
a
y
ıs

ı 

Ş
if
a

 i
le

 T
a

b
u
rc

u
 

O
la

n
 H

a
s
ta

 S
a
y
ıs

ı 

H
a
s
ta

n
e

d
e

n
 

T
ra

n
s
fe

r 
O

la
n
 

H
a
s
ta

 S
a
y
ıs

ı 

Sayı Sayı Sayı Sayı 

Kafa Yaralanması 11 1 9 1 

Yüz Yaralanması 24 - 13 11 

Boyun Yaralanması 8 2 5 1 

Göğüs Yaralanması 34 13 10 11 

Batın Yaralanması 18 12 4 2 

Sırt ve Omurga Yaralanması 11 - 5 6 

Perine ve Genital Organ Yaralanması 6 - 2 4 

Alt Ekstremite Yaralanması 142 13 73 56 

Üst Ekstremite Yaralanması 180 11 100 69 

Geniş Perforasyonlu Yaralanma  7 - - - 

Büyük Eklem Perferasyonları - 5 - 2 

Toplam 441 57 221 163 

 

 

Tablo 7.45. Rusçuk Hastanesi uygulanan ameliyatlar ve sonuçları (SHK Raporu, 1879, s.53). 

Uygulanan büyük ameliyatlar ve sonuçları 

Amputasyonlar   Sayı Sonuç 

Uyluğun Orta Parçası   1 Bombandırmandan dolayı şok geçirip öldü 

Uyluğun Alt 1/3’ü   2 Öldü 

Omuz Eklemi   1 İyileşti 

Kolun Üst 1/3’ü   2 Şok nedeniyle öldü 

Kolun Orta Kısmı   1 İyileşti 

Omuzun Çıkarılması   2 Öldü 

Toplam   9 

Küçük ameliyatlar   Sayı 

Çıkarılan Kurşun Sayısı   44 

Çıkarılan Şarapnel Sayısı   3 

Ampute Edilen Parmak Sayısı   23 
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Tablo 7.46. Rusçuk Hastanesi ölüm oranları (%12,92) (SHK Raporu, 1879, s.53). 

Yaralanma Çeşidi Yüzdesel sayı* 

Kafa Yaralanması 9,09 

Yüz Yaralanması 0 

Boyun Yaralanması 25,0 

Göğüs Yaralanması 38,23 

Batın Yaralanması 66,66 

Sırt ve Omurga Yaralanması 0,0 

Perine ve Genital Organ Yaralanması 0,0 

Alt Ekstremite Yaralanması 7,14 

Üst Ekstremite Yaralanması 7,85 

Büyük Eklem Perferasyonları 71,42 

*Bu yüzdeler sadece yaralanıp hemen getirilen hastalara aittir, zaten hastanede yatan hastalar hesaba 

katılmamıştır. 

 

Edirne Hastanesi ve Tren İstasyonu 

 Edirne Hastanesi’nde görev yapan cerrahlar; Dr. B. Moore, Dr. R. Mc Ivor, 

Dr. G. Kriker, Dr. A. A.Woods, Dr. F. M.Sandwith’dir. Yardımcı cerrahlar; W. 

Steawart, Azzpardi’dir. Hasta bakıcı olarak Bay Spanopoulos ve Türk yardımcılar 

görev yapmıştır (SHK Raporu, 1879, s.68). 

 Edirne Hastanesi, Yeni Zağra ve Eski Zağra’daki şiddetli çarpışmalar 

neticesinde Edirne’ye gelen yaralı asker akınına acil olarak müdahale edebilmek 

için iki boş ev kullanılarak kurulmuştu. Hastane sonradan büyük bir süvari 

barakasının bir kanadına taşınmıştır. Sağlık personeli açısından oldukça yeterliydi 

(ATASE Arşv Belg (66), 1293). Buradaki sağlık personeli hastanedeki görevlerinin 

yanında sıklıkla çok sayıda yaralının tren istasyonundan İstanbul’a sevkinde 

çalışmıştır. Hastanedeki yaralılar Ruslar şehri işgal etmeden hemen önce tahliye 

edilebilmişti. Hastane personeli hastane malzemelerini tahliye ettikten sonra 

kendileri de geri çekilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.68). 

 Hastane hizmetleri aktif olarak Ağustos’un 12’sinden Edirne’nin işgal tarihi 

olan 22 Ocak 1978’den üç gün öncesine (19 Ocak’a) kadar devam etmişti. 

Hastanede görev süresince 200 hasta ve 983 yaralı olmak üzere 1183 kişi tedavi 

altına alınmıştır. Tren istasyonunda ise 630 hasta, 2550 yaralı olmak üzere toplam 

3180 kişi tedavi edilmiştir. Böylece yaklaşık beş ay içinde 4363 hastaya hizmet 

verilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.68). 
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Filibe Hastanesi 

 Filibe Hastanesi’nde görev yapan cerrahlar; Dr. J. Neylan, Dr. A. S. 

Ecceles, Dr. A. A. Woods, Dr. S. Minassian, Dr. Calfoglou’dur. Hasta bakıcılar; Bay 

T. Akestorides ve Türk yardımcılardı (SHK Raporu, 1879, s.71). 

 Filibe’deki 30 kadar meskenin hastane koğuşlarına dönüştürülmesiyle 

organize edilen bir hastanedir. Bu hastane Şıpka Geçidi’nde meydana gelen 

çarpışmalarda çok miktarda yaralının Filibe’ye gelmesi üzerine Op.Dr. J. Neylan 

tarafından Eylül ayının başlarında kurulmuştur. Evlerde, çok kötü şartlar altında 

perişan hastalara, yetersiz sağlık personeliyle hizmet verilmeye çalışılıyordu. Bu 

evlerden bazıları: Mevlevihane, Bulgar Okulu, Rakıcı Evi, Çernoğlu Evi, Metkoviç 

Evi, Karatopraklı Evi, Teodoraki Çaleki Evi, Vulkoviç Çaleki Evi, Hacı Kostaki Evi, 

Avradeli Hristo Evi, Bulgar Metropolü, Ermeni Okulu, Kiriakopulo Evi, Danof 

Eviteodor Çorbacı Evi, Hacı Kostandi Evi, Hacı Pavli Evi, Slavidi Evi, Bay Zarifi’nin 

Yunan Kız Okulu, Salço Evi, Musalla Camii Ek Yapısı, Bulgar Kız Okulu ve Yunan 

Erkek Okulu idi (SHK Raporu, 1879, s.71). 

 Filibe’de mevcut olan iki Hükûmet Hastanesi’nin idaresi de Vali İbrahim 

Paşa tarafından Dr. Neylan’a devredilmişti. Bu hastanelerdeki 130 hasta Stafford 

House görevlileri tarafından devralınmıştır (SHK Raporu, 1879, s.71). 

 Eylül ayının sonunda Op.Dr. A.S. Ecceles bu bölüme şef olarak atandıktan 

sonra Dr. Neylan emekliye ayrılmış ve Dr. Ecceles’in Kasım ayında tifoya 

yakalanması üzerine şef olarak Op. Dr. S. Minassian atanmıştır (Op. Dr. Calfoglou 

da bu bölgede tifoya yakalanan sağlıkçılardan biridir) (SHK Raporu, 1879, s.71). 

 Bölgede çatışmalar şiddetle devam ederken hastaneler dolup taşıyordu. 

Süleyman Paşa şehri Ruslara teslim ederek geri çekilirken yaralılarının büyük 

kısmını Dr. Minassion idaresinde ve gönüllü sağlık personelinden oluşan bir ekibe 

bırakmıştı. Bu ekip Rusların Filibe’yi işgalinden sonra üç hafta kadar daha göreve 

devam etmiş, Sofya ve Kızanlık’tan İstanbul’a sevk olunan yüzlerce yaralıya sağlık 

hizmeti vermiştir. Bu hastane daha sonra Kızılay’a devredilmiştir (SHK Raporu, 

1879, s.71). 

 1 Eylül 1877 ile 15 Nisan 1878 tarihleri arasında hizmet veren bu 

teşekkülde 322 hasta ve 2084 yaralı olmak üzere 2406 kişi tedavi görmüştür. 

Filibe’nin düşmesinden sonra Sofya ve Kızanlık’tan İstanbul’a sevk edilen hastalara 

yapılan yardımlarla ilgili bir kayıt bulunamamıştır (SHK Raporu, 1879, s.71). 

 Bu bölgedeki sağlık faaliyetleri konusunda fikir vermesi açısından Dr. 

Neylan ve ekibi tarafından 2-29 Eylül tarihleri arasında yapılan büyük cerrahi 

operasyonların tablosu aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 7.47. Dr.Neylan ve Ekibi Tarafından 2-29 Eylül tarihleri arasında yapılan büyük cerrahi  

                    operasyonlar (SHK Raporu, 1879, s.72). 

Ameliyat Sayı Ölüm İyileşme Ölüm Sebebi 

Uyluğun Üst 1/3 Kısmından Amputasyon 2 1 1 Piyemi 

Uyluğun Orta Kısmından Amputasyon 2 0 2 Piyemi ve Dizanteri 

Diz Eklemi Amputasyonu 4 2 2  

Bacağın Orta 1/3 Kısmından Amputasyon 4 0 4  

Syme Amputasyon 1 0 1 Piyemi 

Omuz-Eklem Ameliyatı 2 1 1  

Omuz Eklemi Amputasyonu 4 0 4 Kangren 

Kolun Üst 1/3 Kısmının Amputasyonu 4 2 2 İntermitant Ateş 

Kolun Alt 1/3 Kısmının Amputasyonu 9 1 8 Piyemi 

Ön Kolun Amputasyonu 7 1 6 Sekonder Hemoraji 

Dirsekten Amputasyon 2 1 1  

 

 

 Dr. Neylan’ın raporundan ayrıca karbolik asit ve drenaj tüpü kullanılan yara 

tedavilerinde mükemmel sonuçlar aldığını, cilt altı morfin enjeksiyonuna ise 

hastalar tarafından çok iyi geri dönüşler alındığı anlaşılıyor. Hasta sayısının ilk 

başlarda az olduğu, Eylül sonuna doğru sayının artarak gelenlerin beşte biri 

kadarının hasta, beşte dördünün ise yaralı olduğu yine bu raporda görülmektedir 

(SHK Raporu, 1879, s.72). 

Sofya Hastanesi 

 Sofya Hastanesi’nde görev yapan cerrahlar; Dr. A.R. Busby, Dr. C.L. 

Wattie’dir. Yardımcı cerrah; Dr. R. Boyd’dur. Hasta bakıcı; Bay J. Görlitz’dir. 

Teskereci; Bay C.E. Cullen’dir (SHK Raporu, 1879, s.83). 

 1877 Kasım’ında acil ihtiyaç dolayısıyla Dr. Busby şefliğinde bir seyyar 

hastane Sofya’ya sevk edilmişti. Dr. Busby ve ekibi malzeme açısından çok 

donanımlıydılar. İlk olarak 150 yaralıyı üç ayrı evde tedavi altına aldılar. Daha 

sonra Hükûmet Konağı hastane olarak kullanılmaya başlandı. 3 Ocak 1878’de 

Sofya Ruslar tarafından işgal edildi ve Stafford House cerrahları Ocak ayının 

sonuna kadar görevlerine burada devam ettiler. Hastalarını tahliye ettikten sonra 

İstanbul’a döndüler (SHK Raporu, 1879, s.83). 
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 Stafford House Komitesi ekibi Sofya’da 14 Kasım 1877 ile 14 Şubat 1878 

arası 269 yaralıya tedavi uygulamıştır (SHK Raporu, 1879, s.83). 

 Osmanlı Hükûmeti Sofya’nın Balkanlarda önemli bir merkez oluşturmasını 

ve savaşta Rumeli sağlık hizmetlerini buradan yönetilebileceğini değerlendirerek 

Kızılay’ın ve Stafford House Komitesi’nin çalışmalarından önce burada örnek 

denilecek bir teşkilat kurmuştur. Osmanlı Hükûmeti’nin Sofya’da kurduğu teşkilata 

ne Kızılay’ın ne de Stafford House Komitesi’nin faaliyetlerinde değinilmediği için, 

Kızılay Merkez Heyeti tarafından 5. Seyyar Hastane Baş Tabibi olarak 

görevlendirilen Dr. Sarell’in Sofya’da tuttuğu ve Kızılay’ın Merkez Komitesi’ne 

gönderdiği rapor Sofya’daki sağlık sistemini çok ayrıntılı biçimde ortaya koyan bir 

belge olarak aşağıda sunulmuştur. 

 “Sofya hastanelerinin ziyaretinde alınan notlar (HAR, III. Cilt, 1878, s.141-

148) 

         Dr. Sarell 

13 Ekim 1877 

 “Askeri komutan Ferik Mehmet Paşa’nın özeni ve zekâsı sayesinde, 

Sofya’daki yaralı ve hasta askerler, yönlendirildikleri hizmete çok uygun yapılar 

olmasalar da oldukça iyi döşenmiş ve temiz olarak muhafaza edilen 15 binaya çok 

konforlu bir şekilde yerleştirildiler. Her taraf yatak, döşek ve çarşaf kaynıyordu. 

Hekim, yardımcı cerrah ve hemşire eksiği yoktu, eczaneler fenik asit ve diğer 

ilaçlarla doluydu. Pansumanlar günde iki kez olmak üzere düzenli olarak 

yapılıyordu. Koğuşlarda en ufak bir koku bile yoktu, helalar genelde buralardan 

uzaktaydı ve dezenfekte ediliyordu. Gıdalar bol ve mükemmeldi, ekmek İstanbul 

ekmekleri kadar beyazdı. Bu hastanelerin bazıları özel övgüye layıktı. 

 Hastane malzemesi, personel ve hasta iaşesinin de oldukça yeterli olduğu 

ifade edilmiştir.  

 Mehmet Paşa hazretleri himayelerinde inşa edilen yeni askeri hastane, 

kelimenin tam anlamıyla örnek bir hastanedir. Tuğladan, sağlamca yapılmıştır. 

Uzunlamasına, birbirine paralel dizili, aralarında yaklaşık 4,5 m mesafe olan 6 

binadan oluşmaktadır. Pencereleri her iki yana birden açılıyor, güneydoğuya bakan 

küçük bir ek bölümde helalar mevcut. İlk binada subayların kalması öngörülmüş. 

Giriş kapısı ortada ve bir taraftan öbür tarafa uzanan bir hole açılıyor. Holün her iki 

ucunda, her biri dört koğuşa giden uzun bir koridor var. Koğuşların ikisi büyük, ikisi 

küçük ve sırasıyla 8 ve 4’er yatak alıyor. Bu bina hemen hemen bitirilmek üzereydi, 

ama henüz hasta kabul edilmemişti. Yönü kuzeydoğu-güneydoğu istikametinde, 38 

metre uzunluğunda ve 10 metre genişlikte. Her cephesinde 14 pencere, 

güneydoğu cephesinde de 5 penceresi var. 
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 Rapora göre hastane binası sağlık hizmeti vermek konusunda bir örnek 

teşkil ediyordu. 

 Diğer dört bina giderek daha büyüyor. Onların da giriş kapıları ortada, 

girişteki küçük hol yatakları dört sıralı dizilmiş geniş bir koğuşa açılıyor. İkincinin 

boyutları birinciyle hemen hemen aynı, sadece kuzeydoğu pencereleri 9, 

güneydoğu pencereleri 16 ve kuzeybatı pencereleri 4 tane. 109 yatağı var ve 

ziyaret ettiğim gün hepsi doluydu. Üçüncü bina 42 m. uzunlukta ve 10 m. 

genişliğinde. Kuzeydoğuda 8, güneydoğuda 17, kuzeybatıda 4 pencereli ve 124 

yatağı da dolu. Dördüncü 45 m. uzunlukta, 10 m. eninde. Kuzeydoğuda 8, 

güneydoğuda 16, kuzeybatıda 4 pencereli, 131 yatağının 115’i dolu. Beşinci bina 

50 m.ye 10 m. ebatlarda. Kuzeydoğuda 10, güneybatıda 21 ve kuzeydoğuda 4 

penceresi var. 111’i dolu olan 157 yataklı. Sonuncu bina daha küçük, ama henüz 

bitmemişti. Yaklaşık 50 yatak alabilir ve hastaların diğer koğuşlara geçebileceği 

hasta kabul koğuşu olarak planlanmış.  

 Ayrı bir binada hepsi uygun döşeli mutfak, çamaşırhane, çamaşır kurutma 

yeri var. Hemen hemen bitmek üzere olan bir bina da eczane, nöbetçi doktor 

odası, personel lojmanı ve çamaşır odası olarak planlanmış. Her binanın altında, 

böyle büyük bir yerin gereksinimi olan eşyaların depolanacağı odalar var. Bütün 

koğuşlarda iki sıralı havalandırma delikleri mevcut. Biri yere yakın, diğeri de 

tavanın biraz uzağında. Havalandırma mükemmel gibi görünüyordu ve en ufak bir 

kötü kokuya rastlanmıyordu. Sadece yaralılar yatıyordu ve hepsi de çok iyi 

durumdaydılar. Durumları biraz ciddi olan üç ya da dört yaralıyla karşılaştım. 

Hastanede hiç ameliyatlı hasta yoktu. Üstüne üstlük, Sofya’daki diğer hastanelerde 

de hiçbir ameliyatlı hastaya rastlayamadım. Ancak belirtmeliyim ki, ziyaretim 

sırasında ameliyat gerektiren hastayla da karşılaşmadım. Yaralıların çoğu, 

yumuşak dokuyu delip geçmiş yaralanmalar tarzındaydı. Ekstremitelerde ya da 

eklemlerde kırıkla seyreden yaralanmalar çok az sayıdaydı. Plevne’yle irtibatın 

yeniden sağlanmasından bu yana henüz yaralı gelmemiş olması ve 

hastanelerdekilerin bir aydan beri yatıyor olmaları belki biraz bu durumu 

açıklayabilir. 

 Yeni ve güzel bir yapı olan Konak, giriş ve birinci katı olan uzun, güzel bir 

yapı. Hastaneye dönüştürülmüş. Koğuşları daha küçük ve 4, 8 ya da 10 yatak 

içeriyor. Ama yerleşimde hiçbir kusur yok. 240’ı dolu olan 340 yatağı var. Burada 

da sadece hafif yaralılar vardı, hiç kırık hastası yoktu.”  

 Hastane olarak kullanılan binaların yatak sayısı ve doluluk oranları yine 

Doktor Sarell’in raporunda aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
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1/13 Ekim 1877’de Sofya’daki hastanelerin durumu 

 Hastanenin Adı 
Yatak 

sayısı 

Dolu 

yatak 

Boş 

yatak 

1. YENİ ASKER HASTANESİ (yaralılar) 

   Bitmemiş olan 1. bina 

   2. bina 

   3. bina 

   4. bina 

   5. bina 

   6. bina 

 

48 

109 

124 

131 

157 

50 

 

- 

109 

124 

115 

111 

- 

 

48 

- 

- 

16 

46 

50 

2. KONAK (Hükûmet) (yaralılar) 340 240 100 

3. SÜVARİ KIŞLASI (yaralılar) 

ya da merkezi hastane, idare binası. Eski yapı, ancak çok teşkilatlı ve 

hastanelerin idaresi buradan yürütülüyor. 

360 320 40 

4. GURABA (ya da fakirlerin hastanesi) 

vasat bir hastane-hiç yaralı yok- iç hastalıkları, intermittent ateşler, diyare ve 

dizanteriler- bir tane bağlısı var: 

    MAHKEME                                                               

130 

 

 

36 

64 

 

 

22 

66 

 

 

14 

5. BÜYÜK CAMİİ 

çok yüksek bir kubbesi olan muazzam bir camii; tümüyle yataklarla dolu- üç 

tane bağlısı var: 

   RÜŞDİYE MEKTEBİ 

   2 BÜYÜK YAHUDİ OKULU 

birbirinin yanında ve büyük bahçelerle çevrili, sahibi aynı: Abrematchi 

(yaralılar) 

240 

 

 

100 

100 

 

70 

240 

 

 

84 

91 

 

69 

- 

 

 

16 

9 

 

1 

6. SUNGURLAR 

Türk-Sırp savaşı sırasındaki Hirch Seyyar Hastanesi- iyi döşeli güzel yapı, 

üst katı subaylara ayrılmış. Hafif yaralı 30 subay bulunuyor. 4 tane de hafif 

yaralı Rus Subay var, dönek bir başka Rus tarafından esir alınmışlar. Çok 

memnun görünüyorlar. Tek başlarına bir subay koğuşunda kalıyorlar ve 

şarap ve diğer alkollü içkiler dahil ne istiyorlarsa cömertçe karşılanıyor. Dini 

vecibelerini de yerine getiriyorlar, hatta Yahudi olan ikisi geçen son Yahudi 

bayramlarını bile kutlamışlar. - Dört bağlısı var: 

   YAHUDİ OKULU 

Kötü bina, havalandırılması yapılmalı. 15 kadar yaralı dışında hep dâhili 

hastalıklar 

   BULGAR KİLİSESİ HANI 

   BULGAR KIZ OKULU 

   BULGAR ERKEK OKULU 

Bu üç bina da eski ve havalandırması kötü. Döşemeleri diğer hastanelerle 

aynı, ama istenen hizmetlere uygun değil. Sadece yaralılar var. Bulgar 

okulunun bir koğuşunda ciltte ve kafa yaralanmalıların saçlı derilerinde dört 

erizipel vakası gördüm. 

125 

 

 

 

 

 

 

173 

 

70 

70 

160 

111 

 

 

 

 

 

 

149 

 

68 

70 

120 

14 

 

 

 

 

 

 

24 

 

2 

- 

40 

7. KAHVEHANEBAŞI ya da İNGİLİZ HASTANESİ 

Sırbistan savaşı sırasında İngiliz “Kızıl Haçı” tarafından işgal edilen ev- Dâhili 

hastalıklar 

90 80 10 

TOPLAM 2683 2187 496 
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 Bağlı hastanelerin ayrı mutfak ya da eczaneleri yok. Her ihtiyaçları bağlı 

oldukları ana hastanelerce karşılanmakta. Her ana hastanede bir nöbetçi hekim 

var.  

 Sağlık hizmetleri müdürü Kaymakam Kirkor Takvorian Bey. Mahiyetinde 26 

hekim var, bunlardan 7’si Stepan Paşa Hazretleri tarafından Viyana’dan getirilen 

yabancı hekimler ve biri de uzun yıllardır Sofya’da bulunan bir Fransız hekim: Bay 

Ducor Yine bir Baş eczacı ve 15 eczacı var. 

 Özetle, Sofya’daki hastanelerin durumu son derece iyi ve bütün bunları 

durup tükenmeden uğraşan askeri komutanla Kaymakam Kirkor Takvorian Bey’e 

borçlu. 

 Yukarıda sözü edilen sayıların sonucu, Sofya’da 1-13 Ekim tarihlerindeki 

yaralıların toplamı 1967, hastalarınki ise 220’ydi. Bunların yaklaşık 30’u Tatar-

Pazarcık ve Edirne’ye tahliye edilmek üzereydiler. Bu durumda, irtibat kurulduğu şu 

andan itibaren yakında gelecek olan Plevne yaralıları için yaklaşık sekiz yüz yatak 

kapasitesi olacak. Oysa Plevne’de yaralı sayısı 4000’den az olmadığından, 

kuşkusuz boş yatak sayısı yeterli değil. Tahliyelerde gözlediğim sistem üzerine de 

birkaç söz edeyim. Şu anda uygulanan kural, sadece hava değişimi almasını 

gerektiren ya da sakat kalmış ve artık bayrak altında savaşamayacak olanların 

tahliyesi şeklinde ve bunlar da bugün yaklaşık 300 civarında. Bu sistem 

İstanbul’daki gibi ana hastanelere uygundur. Ama Sofya’nın savaş alanına yakınlığı 

ve yeni gelenleri karşılayacak boş yatak sayısının oldukça fazla olması göz önüne 

alınacak olursa, burada sadece taşınamaz hasta ve yaralıların barındırılabileceği 

ve diğerlerinin İstanbul’a tahliye edilmesi gereği ortaya çıkacaktır. Burada bulunan 

2187 hasta ya da yaralının 1500’ü muhtemelen acilen tahliye edilecek ve böylelikle 

Plevne’den gelmek üzere olduğu bildirilen yaralılar için yer açılmış olunacak. Bu 

tahliyelerin Tatar-Pazarcık’a dek sorunsuz yapılabilmesi için, başta demiryolları 

olmak üzere, yol üzerinde yani Yenihan, Vetrina ve Pazarcık’ta yaralıların geceyi 

geçirebilecekleri tıbbi bakım istasyonları kurmak gerekliliği doğmaktadır. Bu 

noktaların her birinde pansumanların yapılabilmesi için bir hekim ve yardımcıları 

gerekecektir.  

 Başhekim tarafından bana verilen bilgilere göre, savaşın başından itibaren 

yaklaşık 1300 askerin Edirne’ye tahliye edilmiş olması gerekiyor. Bu dönemde 

Sofya’daki hastanelere toplam gelen hasta sayısı 6000 civarında.” Görüldüğü 

gibi Doktor Sarell’in raporunda, Sofya’da askeri ve sivil otoritenin ortaklaşa uyumlu 

çalışmalarıyla dönemin şartlarında oldukça iyi bir hasta bakım ve tahliye sistemi 

kurulduğu ifade edilmektedir.   
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Selanik Hastanesi  

 Selanik Hastanesi’nde görev yapan cerrahlar; Dr. A.S. Eccles, Dr. W.H. 

Baresford, Dr. S.F. Clement, Dr. C. Roe. Hasta bakıcı; Bay Spanopoulos ve Türk 

yardımcılardır (SHK Raporu, 1879, s.90). 

 Süleyman Paşa’nın geri çekilen kuvvetlerinden birçok yaralı ve hasta asker 

Selanik’e gelmişlerdi. Şehirde çok ciddi bir telaş ve hasta yoğunluğu yaşanıyordu. 

Bu durumdan dolayı kuvvetli bir sağlık birimi Stafford House Komitesi tarafından 

buraya sevk edildi. Hastane Mithat Paşa’nın Yetimhanesi’nde kuruldu. Bu bina Op. 

Dr. Eccles tarafından yüksek konumu ve sağlıklı hijyenik şartları için seçilmişti. 

Hastanedeki 150 yatağın hemen hepsi çok kısa bir zamanda yaralılarla dolmuştu 

(SHK Raporu, 1879, s.90). Dr. Eccles buradaki durumu “Savaş süresince şimdiye 

kadar gördüğümüz perişanlık on katına çıktı, uğraşmak zorunda olduğumuz tifüs, 

dizanteri, kangren, erizipel sel gibi kabarıyordu” cümlesiyle ifade etmiştir (SHK 

Raporu, 1879, s.90).  

 Bu birimin görev sahası Teselya’ya kadar genişlemiştir. Mart ayının 

ortalarına doğru Pelion yamaçlarındaki direnişçilere karşı Osmanlı birliklerinden 

yapılan taarruzda yaralanan askerler Selanik’e getirilmişlerdir. Bu birimde 1 Mart ile 

15 Nisan 1878 tarihleri arasında 248 yaralıya bakılmıştır (SHK Raporu, 1879, 

s.90). 

 Aşağıdaki Tablo kuruluşundan tahliyesine kadar geçen süre içinde bu 

hastanede yapılan faaliyetleri göstermektedir. 

 

Tablo 7.48. Selanik Hastanesi’nde yapılan faaliyetler (SHK Raporu, 1879, s.91). 

Yaralanma Bölgesi 

K
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n
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D
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a
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T
a
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1
5
 N
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n
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a
 

K
a
la

n
 

Kafa ve Yüz 12 - - - 12 - 

Göğüs 7 - - 1 5 1 

Sırt 2 - - - 2 - 

Üst Ekstremite 125 5 8 - 95 30 

Alt Ekstremite 86 3 - - 50 36 

Perine ve Genital Bölge 3 - - - 3 - 

Eklem Yaralanmaları 5 - - 1 4 - 

Soğuk Yanığı 8 - - - 8 - 

Toplam 243 8 8 2 179 67 
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Gelibolu Hastanesi  

 Stafford House Komitesi’nin Gelibolu’daki faaliyetleri 11 Mart’ta 

Uluslararası Yardım Cemiyeti Hastanesi’ni devralmasıyla başlamıştır. Buradaki 

hastalar 13 Nisan’da daha geniş ve kullanışlı bir hastane binasına taşındılar. İlk 

olarak Op. Dr. Barker daha sonra Op. Dr. Eccles’in gözetiminde 1 Haziran’a kadar 

bu hastane binasında faaliyet devam etmiş, bu tarihten sonra buradaki yönetimin 

ve Stafford House Komitesi idaresinin Osman Paşa’ya verilmesiyle yeni bir dönem 

başlamıştır. Artan bulaşıcı ve ateşli hastalıklara karşı önlemler artırılmış, 

Gelibolu’da demirlemiş olan İngiliz filosu bulaşıcı hastalıklardan korunmak için 

daha uzak ve güvenli bir mesafeye çekilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.92). 

 Bolayır sınırında, Sultan Tabyasında sahra mutfağı ve tahliye birimi 

oluşturuldu ve Gelibolu’da bir şehir hastanesi açılmıştır. Bu hizmetlerin 

yapılmasında İngiliz Filo Komutanı ve aynı zamanda Stafford House Komitesi üyesi 

olan Tuğamiral E. Commerel’in büyük katkıları olmuştur. Filo personelinden 

Yüzbaşı Jackson ve Teğmen Gresley, Op. Dr. M. Trevan ve Op. Dr. W. Drew 

çalışmalarda görev almıştır (SHK Raporu, 1879, s.92). 

 Bu hastane 11 Mart ile 1 Haziran 1878 tarihleri arasında görev yapmış ve 

259 hastaya hizmet vermiştir (SHK Raporu, 1879, s.92). 

 Bu çalışmaları gösteren istatistik aşağıdadır. 

 

Tablo 7.59. Gelibolu Hastanesi hasta sayıları 11 Mart - 1 Haziran 1878 (SHK Raporu, 1879, s.94). 

 11 Mart-13 Nisan 13 Nisan-10 Mayıs 10 Mayıs-1 Haziran 

Hastanede Olan 46 59 64 

Giren 82 106 25 

Çıkan 69 81 34 

Ölüm - 6 5 

Kalan 59 64 50 

Tedavi olan toplam hasta sayısı: 259 
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İstanbul Yeni Baraka Hastanesi 

 İstanbul’da bir barakada kurulan ve faaliyet gösteren bu hastanede görev 

yapanlar cerrahlar; Dr. E.W.F. Stiven, Dr. W. Lake, Dr. Azzopardi ve altı Türk 

asistan. Hasta bakıcı; Bay M.W. Beyllikgy ve Sakson Kraliçesi tarafından 

gönderilen dört İngiliz hemşiredir (SHK Raporu, 1879, s.96-97). 

 Bu hastane Osmanlı Hükûmeti’nin nakdî desteğiyle Mart 1878’de Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şahane arazisinde açılmıştı. Hastane yönetim ve işletim görevi Stafford 

House cerrahlarından Op. Dr. E.W.F. Stiven’a verildi. Stafford House Komitesi 

hastaneyi 100 hasta kapasiteli olacak şekilde donattı. Dr. Stiven hastalanarak 

görevinden ayrılınca Op. Dr. W. Lake bu göreve getirildi. Haziran 1878’de bu 

hastane Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Nazırı Marko Paşa idaresine devredilmiştir. 

Askeri Tıbbiye öğrencileri ve İngiliz Hemşireler bu hastanede yaralı bakım ve 

pansumanlarına yardım etmişlerdir. Hastanede 15 Mart - 8 Haziran 1878 tarihleri 

arasında 131 yaralı tedavi altına alınmıştır (SHK Raporu, 1879, s.96-97).  Tedavi 

altına alınan askerlerin yaralanma bölgelerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 7.50. İstanbul Yeni Baraka Hastanesi yaralı istatistikleri 15 Mart - 8 Haziran 1878 (SHK Raporu, 

1879, s.97). 

Yaralanma Bölgesi Kabul Edilen Ölü Taburcu 

Kafa 2 - - 

Yüz 4 - - 

Boyun 1 - 1 

Göğüs 8 - - 

Kol 49 1 (tifo nedenli) 7 

Bacak 40 - 5 

Eklem 1 - - 

Toplam 105 1 13 
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İstanbul Dr. Mundy Baraka Hastanesi (Sirkeci) 

 Kızılay tarafından görevlendirilen, Kızılay’ın Merkez konsey üyelerinden Dr. 

Mundy bu hastaneyi organize etmiş ve binasını düzenlemişti. Hastane Sirkeci Tren 

istasyonunun yakınında deniz ve demir yoluyla gelen yaralılara hizmet amacıyla 

kurulmuştu. Hasta yatakları ve tıbbi malzeme temini, bu hastanede çalışacak 

cerrahların görevlendirilmesi ve hastane idaresi Stafford House Komitesi tarafından 

üstlenilmişti (SHK Raporu, 1879, s.85). 

 4 Aralık 1877 ile 30 Haziran 1878 tarihleri arasında görev yapan bu 

hastanenin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı rapor ve istatistiklere “Kızılay’ın Seyyar 

Hastane Hizmetleri başlığında değinilecektir. 

Erzurum Stafford House Hastanesi 

 Bu hastanede görev yapanlar cerrahlar; Dr. C. Ryan, Dr. A.A. Woods, Dr. 

G. Stoker, Dr. E.W.F. Stiven. Tahliye ekibi; Bayan Harvey, Teğmen Morisot ve Türk 

asistanlardır (SHK Raporu, 1879, s.99). 

 Erzurum Hastanesi Türk yetkililer tarafından Stafford House Komitesi’ne 

devredilmiştir. Hastanenin hemen her zaman ağır cerrahi vakalarla dolu 300 yatağı 

vardı. Önceden Kızılay ekibinde Rumeli’de görev yapan ve Plevne Savunması’na 

katılan Op. Dr. Charles Ryan bu hastanenin idaresine getirilmiştir. Dr. Ryan’ın 

tifüse yakalanmasıyla hastane yönetimi Türk yetkililere bırakılmış, Dr. Ryan’ın 

iyileşmesi ve Stafford House Komitesi tarafından yeni cerrahlar görevlendirilmesi 

üzerine yönetim tekrar komiteye devredilmiştir. Bu hastane ve Erzurum’daki diğer 

İngiliz Hastanesi’ndeki doktorlar, Türk doktorlar da dâhil olmak üzere yaygın 

biçimde tifüse yakalanmışlar ve bazıları ölmüştür. Dr. Ryan hatıralarında ayrıca 

“Erzurum Ateşi” olarak tifüsten farklı daha selim seyreden “malin bir endemik ateşli 

hastalık” olarak tarif ettiği klinik tablodan söz etmektedir. İngiliz Hastanesi’nde 

pansumancı olarak çalışan William adında birisinin bu hastalığa yakalanıp 

İstanbul’a gönderildiğinden söz etmektedir (SHK Raporu, 1879, s.102). 

 12 Kasım 1877 ile 17 Nisan 1878 tarihleri arasında aktif görev yapan 

hastanede 521 hasta, 353 yaralı olmak üzere 874 kişi tedavi altına alınmıştır (SHK 

Raporu, 1879, s.99). 

Erzurum İngiliz Hastanesi 

 Bu hastanede görev yapanlar Cerrahlar; Dr. J.H. Casson, Dr. C. 

Fetherstonhaugh, Dr. R.G. Buckby, Dr. W.G. Guppy, Dr. J. Pinkerton, Dr. J. 

Denniston. Yardımcı cerrah; Türk asistanlardır (SHK Raporu, 1879, s.107). 

 Bu hastane personeli Erzurum’daki görevlerinin yanı sıra Deveboynu 

çarpışmalarında ve Erzurum’un savunulmasında da aktif görev almıştır (SHK 

Raporu, 1879, s.107).  
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 Dr. Guppy ve Dr. Pinkerton görevleri başında fedakârca çalışırken tifüsten 

ölmüşlerdir. Bu hastanenin cerrahlarından biri olan Dr. Denniston’un iki 

meslektaşının ölümü ve üç tanesinin çok ağır ateşli olarak hasta yatarken bir 

yandan hastane ve şehirdeki görevlerine koşması, bir yandan da hasta 

arkadaşlarının bakımlarını yapması gerçekten kayda değer bir fedakârlık idi (SHK 

Raporu, 1879, s.107). 

 15 Temmuz 1877 ile 17 Nisan 1878 tarihleri arasında devam eden hastane 

faaliyetleri süresince 137 hasta, 2.613 yaralı olmak üzere 2.750 kişiye tedavi 

hizmeti verilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.107). 

b. Stafford House Komitesi Tarafından Açılan Dispanserler 

 Stafford House Komitesi savaş süresince Rumeli’nde 3 adet dispanserle 

de faaliyet göstermiştir. Bu dispanserler sağlık hizmeti yanında iaşe hizmeti 

verecek şekilde (sahra mutfağı beraberinde olacak şekilde) organize edilmişti (SHK 

Raporu, 1879, s.7). 

Çekmece-Bakırköy Dispanseri 

 Osmanlı Ordusu’nun Çekmece sınırına doğru geri çekilmesiyle birlikte 

yardımcı cerrah C. Sketchley küçük bir hastane ve seyyar mutfak malzemesiyle 

beraber bölgeye gönderildi. Çekmece’nin Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine 

Dr. Sketchley Bakırköy’e geldi. İşgalin ilerlemesiyle bu dispanser bütün görevlileri, 

malzeme ve hastasıyla beraber İstanbul’a sevk edilmiştir (SHK Raporu, 1879, 

s.89). 

 9 Şubat ile 28 Nisan arası görev yapan dispanserde yardımcı cerrah olarak 

C. Sketchley ve Azzopardi, bir hastabakıcı ve tahliye sorumlusu olarak R. Williams 

görev yapmıştı. Görevi süresince bu sağlık biriminde 2888 hastaya hizmet 

verilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.89). 

Burgaz Dispanseri 

 1878 Şubat’ında İstanbul sınırındaki Osmanlı birliklerinde yaygın bir 

hastalık baş göstermişti. Bunun üzerine Op. Dr. T.E.D. Hayes bir yardımcıyla 

beraber İstanbul sınırında sağlık hizmeti vermek ve hastaları İstanbul hastanelerine 

sevk etmek üzere bir dispanser açmak için görevlendirildiler (SHK Raporu, 1879, 

s.88). 

 28 Şubat ile 5 Nisan 1878 tarihleri arasında görev yapan dispanserde Dr. 

Hayes ve hasta bakıcı olarak da Bay Tamolini görev yapmıştır. Görevi süresince 

800 hasta tedavi altına alınmıştır (SHK Raporu, 1879, s.88). 
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Bolayır Sınır Dispanseri 

 1 Haziran tarihine kadar Gelibolu’daki Türk yetkililere bırakılmış olan tıbbi 

malzeme bu tarihte oradan alınarak Saros Körfezi’yle Çanakkale boğazı arasında 

bulunan sultan tabyalarına getirildi. Burada bulunan geniş bir baraka yanına iki 

kısımdan oluşan, bir kısmı muayene ve diğer kısım gözlem için kullanılan bir çadır 

yapıldı. Dr. Eccels kontrolünde yürütülen hizmetler esnasında günlük bakılan hasta 

sayısı 500’ü buluyordu. Burada müdahale edilen hastalar Gelibolu’daki hastanelere 

sevk ediliyorlardı, bu dispanserde taburcu olan veya hava değişimi için 

memleketlerine gönderilen askerler de bulunmaktaydı (SHK Raporu, 1879, s.94-

95). 

 Bu sağlık teşekkülünün tedavi-sevk-işlem sayılarını gösteren tablo aşağıda 

yer almaktadır: 

Tablo 7.51. Bolayır Sınır Dispanseri tedavi-sevk-işlem sayıları 1 Haziran - 15 Eylül (SHK Raporu, 1879, 

s.96). 
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Haziran (30 Gün) 6820 935 780 4563 542 

Temmuz (31 Gün) 5804 871 642 3764 527 

Ağustos (31 Gün) 4232 628 302 2894 408 

Eylül (15 Gün) 2385 250 86 1632 367 

Toplam 19241 2684 1810 12853  
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7.1.3. Hükûmet Tarafından Yapılan Hastaneler ve Hizmetleri 

 93 Harbi’nde Osmanlı Hükûmeti tarafından savaş öncesinde ve savaş 

sırasında açılan birçok hastanenin aktif olarak hizmet verdiği arşiv belgelerinden 

anlaşılıyor. Açılan hastaneler, kısıtlı imkânlarla siyasi otoritenin, bazen de bizzat 

padişahın iradesiyle hizmete kazandırılmıştır. Gelibolu’da açılan askerî hastane 

için yapılan yazışmalar ve II. Abdülhamid için yazılan şiir için Ek 33’e bakınız 

(ATASE Arşv Belg (67), Ek 33, 1294). Bu hastanelerin düzenli ve sistematik bir 

kaydına rastlanmamakla beraber, savaş döneminde yapılan yazışmalardan savaş 

sırasında aktif oldukları anlaşılmaktadır. Söz konusu hastaneleri taşrada ve 

İstanbul’da açılan hastaneler şeklinde iki gruba ayırarak incelemek uygun olacaktır. 

a. Taşra Hastaneleri 

Taşrada açılan hastaneler ile ilgili ulaşılan arşiv belgeleri: 

Varna Hastanesi 

 Varna Umum Hastanesi’nin yatak sayısı 2500’e çıkarılarak merkez 

Hastane yapılması ve bunun için gerekli malzemelerin İstanbul’dan getirtilmesi, 

ihtiyaç olan 800 yatağın Varna ahalisinden temin edilmesi, gönderilen 22.505 kuruş 

para ile 500 yorgan alındığı (ATASE Arşv Belg (68), 1293). 

 Hezargrad’da bulunan hastaların Varna Hastanesi’ne gelmeleriyle hastane 

mevcudunun arttığı (ATASE Arşv Belg (69), 1293).  

 Rusçuk’tan Varna Hastanesi’ne gelen yaralıların vapurla Dersaadet’e 

gönderildiği (ATASE Arşv Belg (70), 1293). 

 Varna Hastanesi’nde bulunan yaralıların tedavisi için malzeme istendiği 

(ATASE Arşv Belg (71), 1293). 

 Varna Hastanesi’nde bulunan yaralı askerlerin Dersaadet’e nakli için vapur 

tahsis edilmesinin istendiği (ATASE Arşv Belg (72), 1293). 

 Varna Hastanesi tarafından üç eczacı, tabip ve cerrah istenilmesi üzerine 

üç tabibin gönderildiği eczacı ve cerrahın gönderilemeyeceği (ATASE Arşv Belg 

(73), 1293). 

 Varna Hastanesi için istenilen ilaç ve eşyanın gelmediğine dair (ATASE 

Arşv Belg (74), 1293). 

Selanik Hastanesi 

 Tabip Hüsnü Bey’in Selanik Hastanesi’ne atandığı, maaşının bildirilmesi 

(ATASE Arşv Belg (75), 1293). 
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Edirne Hastanesi 

 Edirne’de bulunan kışla için yapılan hastanenin yanına bir hamam 

yapılmasının bildirildiği (ATASE Arşv Belg (76), 1293). 

 Edirne’de 2.100 yataklı bir hastane kurarak ihtiyaçlarının giderilmesi 

(ATASE Arşv Belg (77), 1293). 

 Edirne’de bulunan hastane ve hasta sayısının azaltılması üzerine burada 

doktor ihtiyacı olmadığı ve buraya daha önce gönderilen Dr. Arthur Dariler 

Gerger’e binbaşı tayinatının verilip verilmeyeceği (ATASE Arşv Belg (78), 1293). 

 Edirne Askeri Hastaneleri’nde 28 tabip ve cerrah bulunduğu ayrıca Hilâl-ı 

Ahmer tarafından tabip yardımı yapıldığından artık tabip gönderilmemesi ve asker 

hastanelerinde çalışan tabiplere binbaşı tayini verilmekte olduğundan hastaneler 

haricinde kullanılan tabiplere de binbaşı istihkanının verilip verilmeyeceğinin 

bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (79), 1293). 

 Edirne Mevkî Kumandanlığı’nın Seraskerlik Makamı’na yaralı 230 erden 

ağır olan 12’sinin Edirne Hastanesi’nde tedavi altına alındığını geri kalan 218 erin 

de trenle sevk edileceğini bildirmesi (ATASE Arşv Belg (80), 1293). 

 Edirne Hastanesi’nde bulunan hasta askerlerin kafile kafile gönderilmesinin 

bildirildiği (ATASE Arşv Belg (81), 1293). 

 Edirne Hastanesi doktorlarından Vasıl Bey’in maaş ve tayinatının 

verileceği, Cerrah Krikor Efendi’nin de maaş ve tayinatının gönderilmesi isteği. 

Hastanenin ihtiyacı olan tıbbi malzemelerin Yüzbaşı Hafız Hasan Efendi’ye teslim 

edildiği (ATASE Arşv Belg (82), 1293). 

Sofya Hastanesi 

 Sofya Hastanesi için gönderilen tıbbi ilaçların yolda kaybolmasından dolayı 

bunların 2. Ordu’ca masraf kaydının yapılması (ATASE Arşv Belg (83), 1291). 

 Sofya Hastanesi için Pazarcık’tan alınacak 40.000 kilo pirinç hakkında 

Filibe Mutasarrıflığı’nın telgrafı (ATASE Arşv Belg (84), 1293). 

 Sofya Umum Hastane arabaları hayvanatından ölen bir hayvanın derisinin 

bedeli olan 30 kuruşun idare sandığına teslim edildiği (ATASE Arşv Belg (85), 

1293). 

 Sofya Umum Hastanesi’ne alınan kömür bedelinin ödenmesi (ATASE Arşv 

Belg (86), 1293). 

 Sofya Hastanesi’nin ihtiyacı olan doktorların gönderilmesi (ATASE Arşv 

Belg (87), 1292). 
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 Sofya Umum Hastanesi’ne tayin olunan kontratolu 5 askerî tabibin 1293 

Eylül ayı maaşlarının ödenmesi (ATASE Arşv Belg (88), 1293).  

 Sofya’da bulunan hastane miktarı durumları ve noksanları hakkında bilgi 

isteği (ATASE Arşv Belg (89), 1292). 

İslimiye Hastanesi 

 İslimiye Hastanesi’nde tedavisi mümkün olmayan hastaların Edirne 

Hastanesi’ne gönderileceği (ATASE Arşv Belg (90), 1293). 

 İslimiye Hastanesi Kâtib-i Sâni’si Şükrü Efendi’nin Filibe Hastanesi’ne 

memur tayin edildiği (ATASE Arşv Belg (91), 1293). 

 Edirne’ye gönderilmesi düşünülen hastaların olumsuz hava şartları 

nedeniyle İslimiye’ye gönderildiği (ATASE Arşv Belg (92), 1293). 

Kazgan ve Osmanpazarı Hastaneleri 

 Kazgan Hastanesi’ne tayin edilen Doktor Sadık Efendi’nin askerle birlikte 

müfreze mahallinde bulunduğu (ATASE Arşv Belg (93), 1293). 

 Kazgan Hastanesi’nde bulunan yaralılar için hastane takımı gönderilmesi 

(ATASE Arşv Belg (94), 1293). 

 Kazgan’a 250 takım hastane eşyası gönderildiği (ATASE Arşv Belg (92), 

1293). 

 Kazgan Hastanesi’ne 1500 parça hasta elbisesi gönderilmesinin istendiği 

(ATASE Arşv Belg (95), 1293). 

 Kumandan Kerim Paşa’nın emri ile Kazgan Hastanesi’nden 120 hasta 

neferin Şumnu’ya nakledildiği (ATASE Arşv Belg (96), 1293). 

 Osmanpazarı Hastanesi için istenen kâğıt ve eşyaların gönderilmesi 

(ATASE Arşv Belg (97), 1293). 

 Osmanpazarı ve Kazgan taraflarında açılan hastaneler için merkezdeki 

fazla sıhhiye memurlarının gönderilmesi istendiği (ATASE Arşv Belg (98), 1293). 

 Kazgan Hastanesi’nde bulunan hasta ve yaralı sayısıyla beraber 

Osmanpazarı ve Kazgan Hastanesi’nde bulunan sıhhiye memurlarının mevcudunu 

gösteren defterin gönderilmesinin bildirildiği (ATASE Arşv Belg (99), 1293). 

Karahasanlar Hastanesi 

 Karahasanlar’da açılması düşünülen hastanenin masraflarının nereden 

karşılanacağının bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (100), 1293). 
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 Karahasanlar’da seyyar ve sabit hastaneler olduğundan yeni bir hastaneye 

ihtiyaç olmadığı (ATASE Arşv Belg (101), 1293). 

Plevne Hastanesi 

 Sofya ve Plevne Hastaneleri’ne tıbbi malzeme gönderildiği (ATASE Arşv 

Belg (102), 1294). 

Yenipazar, İşkodra, Bosna ve Hersek Hastaneleri 

 Sırp Hududu’nda bulunan Asâkir-i Şahane ile Vidin, Niş, Yenipazar, 

İşkodra, Hersek ve Bosna Askerî Hastaneleri için Mekteb-i Tıbbiye’nin son 

sınıfından öğrenci istendiği (ATASE Arşv Belg (103), 1293).  

 İşkodra Fırkası Hastanesi’nde umumiyetle iskorbit hastalığından yatan 

1.500 hastanın bulunduğu, bunlardan bir kısmının uzun müddet tedaviye muhtaç 

olmaları, hastanede yeteri kadar doktor ve de yer bulunmadığı için 600 kadar 

hastanın Dersaadet’e nakline müsaade edilmesi (ATASE Arşv Belg (104), 1293). 

Şarköy ve Seniçe Hastaneleri 

 Edirne, Niş, Vidin fırkalarında seyyar hastane açılması ve buralarda 

izdiham olmasını önlemek için fazla hastaların Rusçuk, Şumnu, Şarköy, Sofya, 

Varna ve Selanik’deki hastaneler ile Seniçe Merkez Hastanesi’ne sevk edilmesi, 

seyyar hastanelere memur ile malzeme temin edilmesi (ATASE Arşv Belg (105), 

1292). 

 Niş, Şarköy, Sofya, Varna ve Edirne hastaneleri için talep olunan tıbbi 

malzemenin sevk memuru Yüzbaşı Ahmet Hilmi Efendi’ye teslim edildiği (ATASE 

Arşv Belg (106), 1293). 

 Seniçe Hastanesi’ne gönderilen tıbbi malzemenin bir kısmının eksik olduğu 

(ATASE Arşv Belg (107), 1293). 

Gelibolu Hastanesi 

 Gelibolu’da teşkil olunan hastaneler için ilaç ve doktor gönderilmesi isteği 

(ATASE Arşv Belg (108), 1293). 

 Gelibolu’da bulunan hastaneler için 200 yataklık hastane eşyası ile tıbbi 

malzeme gönderilmesinin bildirildiği (ATASE Arşv Belg (109), 1293). 

 Gelibolu Mevlevihanesi’nin hastaneye dönüştürülmesinden kaçınılmasının 

Bolayır Kumandanlığı ile Gelibolu Mutasarrıflığı’na bildirilmesi (ATASE Arşv Belg 

(110), 1294). 
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Mostar Hastanesi 

 Mostar Umum Hastanesi’nin masrafları için 6.000 kuruş itası (ATASE Arşv 

Belg (111), 1291). 

 Mostar Hastanesi doktorlarından olan ve Dersaadet’e gelmiş olan Sogöl 

Ağa’nın ve Sağkolağası Mayes Yasve Efendi’nin Kuleli Hastanesi’ne nakli (ATASE 

Arşv Belg (112), 1293). 

 Mostar Umum Hastanesi’nde bulunan eski eşyaların yerine Dersaadet’ten 

yenilerinin gönderilmesinin istendiği (ATASE Arşv Belg (113), 1292). 

 Mostar Hastanesi’nin ihtiyacı olan tıbbi malzemelerin miktarını gösteren 

pusulanın gönderildiği (ATASE Arşv Belg (114), 1292). 

 Mostar Hastanesi doktorlarından Rosan Sava’nın hasta azlığı ve doktor 

fazlalığı nedeniyle başka bir yere tayini (ATASE Arşv Belg (115), 1293). 

Rusçuk Hastanesi 

 Rusçuk’ta 500 yataklık hastane barakası inşa edileceğinin Süleyman Paşa 

tarfından bildirildiği (ATASE Arşv Belg (116), 1293). 

 Rusçuk’ta çadır ve barakalarda hizmet veren hastanelerin uygun bir yere 

taşınması gerektiği (ATASE Arşv Belg (117), 1293). 

 Rusçuk Hastanesi için istenilen eczane sandıklarının gönderilmesi isteği 

(ATASE Arşv Belg (118), 1293). 

 Rusçuk Umum Hastanesi Eczacılığı’na aynı mahalde bulunan Belediye 

Hastanesi Eczacısı Mortigos Efendi’nin 300 kuruş maaş ve iki nefer erzak 

tayinatıyla görevlendirilmesi (ATASE Arşv Belg (119), 1293). 

 Rusçuk Umum Hastanesi için tertip edilerek gönderilen tıbbi malzeme ve 

tüfeklerin henüz gelmediğinin Tabib-i Evvel Binbaşı Ahmet Bican tarafından 

bildirildiği (ATASE Arşv Belg (120), 1293). 

 Rusçuk Hastanesi’nin Kışla Şubesi’ndeki hastaların arasında bulunan 

mahpus askerlerin orada kalmaları sıhhiye kanununa aykırı olduğundan 

mahpusların başka mahallere nakledilmesi (ATASE Arşv Belg (62), 1293). 

 Rusçuk Hastanesi’nin 1292 yılına ait yevmiye jurnalleri ile zahire 

icmallerinin tanzim edilerek gönderilmesi (ATASE Arşv Belg (121), 1293). 

 Merkez Umum Ecza Ambarı’ndan alınan tıbbi malzemelerin Rusçuk 

Hastanesi’ne gönderilmek üzere Piyade 3. Alay 1. Tabur Çavuşu Şaban’a teslim 

edildiği (ATASE Arşv Belg (122), 1293). 
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 Rusçuk Hastanesi’nde tedavi gören hastaların durumlarının bildirilmesi 

isteği (ATASE Arşv Belg (123), 1293).  

 Cerrah Kamil Bey’in doktor azlığı nedeniyle Rusçuk Hastanesi’nde görev 

yaptığı (ATASE Arşv Belg (124), 1293). 

 Doktor Milet’in hasta sayısının fazla olması sebebiyle Rusçuk Hastanesi’ne 

gelerek görev yaptığı (ATASE Arşv Belg (125), 1293). 

 Tabip Mehmet Bey’in Rusçuk Hastanesi’ne operatör olarak tayin edildiği 

(ATASE Arşv Belg (126), 1293). 

 Rusların Rusçuk Hastanesi’ne tasallut ettiklerinden hastanenin Varna’ya 

nakledildiği, Cenevre Muahedesi’ne göre Hilâl-ı Ahmer işareti bulunan yerlere 

tasallut edilmemesi gerektiği (ATASE Arşv Belg (127), 1293). 

Pazarcık Hastanesi 

 2. Ordu 2. Redif Alayı 4. Hasköy Taburu cerrahı olup muvakkaten Pazarcık 

Hastanesi’nde istihdam olunan Hüseyin Efendi’nin maaş bedeli olarak münasip 

miktar akçenin Pazarcık mal sandığından ahz olunmak üzere celbi (ATASE Arşv 

Belg (128), 1293). 

Saray Hastanesi 

 Saray Hastanesi’nde bulunan 19 sandık ve Merkez Ordu’ya gönderilen 4 

sandık olmak üzere 23 sandığın gerekli yerlere gönderilmek üzere Mostar’a 

ulaştırılması (ATASE Arşv Belg (129), 1292). 

Lofça Hastanesi 

 Lofça Hastanesi’nde bulunan hasta mevcudu ile Lofça ve Plevne’de 

bulunan taburların ikmâli (ATASE Arşv Belg (130), 1293). 

Silistre Hastanesi 

 Silistre Hastanesi’nin yatak kapasitesini artırmak için gereken eşyanın 

alınması (ATASE Arşv Belg (131), 1293). 

 Şumnu ve Varna’da lüzumundan fazla bulunan tabip ve cerrahların 

ihtiyaçtan dolayı Silistre’ye gönderilmesi ve isimlerin bildirilmesi (ATASE Arşv Belg 

(132), 1293). 

Vidin Hastanesi 

 Vidin Hastanesi için Dersaadet’ten 150 takım hastane eşyasının 

gönderileceği (ATASE Arşv Belg (133), 1293). 

 Vidin Hastanesi için 68 denk hastane takımının Yüzbaşı Hayrullah Efendi 

ile Vidin’e gönderilmek üzere yola çıktığı (ATASE Arşv Belg (134), 1293). 
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Filibe Hastanesi 

 Cepheden gönderilen yaralı ve hastalar Filibe’deki hastanelere 

yerleştirilmiş ise de hastanelerin dolu olması sebebiyle yaralıların taburlarına 

verileceği, yaralı ve hastaların Filibe’de tedavileri için imkân sağlanması (ATASE 

Arşv Belg (135), 1293).  

 Filibe Hastanesi için tertip edilen ilaçların Müstahdem Mehmet Çavuş’a 

teslim edildiği (ATASE Arşv Belg (136), 1293). 

 Filibe Hastanesi için Edirne Hastanesi’nden melbusat gönderilmesi 

(ATASE Arşv Belg (137), 1293). 

Cuma Hastanesi 

 60 nefer hastanın Cuma Hastanesi’nden yola çıkarıldığının bildirilmesi 

(ATASE Arşv Belg (138), 1293). 

 Yeniköy Hastanesi’nden Cuma Hastanesi’ne 50 hasta gönderileceğinin 

telgrafla bildirilmesi üzerine Cuma Hastanesi’nde boş yatak olmadığı için 62 

hastanın tedavi için merkeze gönderildiği (ATASE Arşv Belg (139), 1293). 

Hezargrad (Razgrad) Hastanesi 

 Cepheden Hezargrad Hastanesi’ne gelen yaralı askerler için yeni 

giyecekler gönderilmesinin istendiği (ATASE Arşv Belg (140), 1293). 

 Hezargrad Hastanesi için gönderilen tıbbi malzemelerin Bulgar 

Mektebi’nde olduğunun Hezargrad İdare Reisi Miralay Selami Bey tarafından 

bildirildiği (ATASE Arşv Belg (141), 1293). 

Yeniköy Hastanesi 

 Yeniköy ve … hastanelerinden gelen hastalardan 100 kadarının merkeze 

gönderileceği (ATASE Arşv Belg (142), 1293). 

 Yeniköy Hastanesi’nde bulunan sıhhiye memurlarının mevcudunun 25 

kadar olduğunun bildirildiği (ATASE Arşv Belg (143), 1293). 

 Yeniköy Hastanesi’nden istenen Doktor Salih’in de kumandan emriyle 

fırkaya tayin olduğundan gönderilemeyeceği (ATASE Arşv Belg (144), 1293). 

 Yeniköy Hastanesi Doktoru Salih Efendi’nin Kazgan’a gönderilmesi 

mümkün olmadığından Doktor Kakolo veya Doktor İbrahim Efendi’nin gönderilmesi 

(ATASE Arşv Belg (145), 1293). 
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Şumnu Hastanesi 

 Şumnu Hastanesi için Dersaadet’ten vürud eden 3 eczacının Varna 

Hastanesi’nde tevkif edildiği (ATASE Arşv Belg (146), 1293). 

 Şumnu Hastanesi elbise emini Osman Efendi’nin muhtelifatının Şevket 

Efendi’ye verilmesi (ATASE Arşv Belg (147), 1293). 

 Şumnu Hastanesi’nin talep ettiği tıbbi ilaç vesair ihtiyaçların bir kısmının 

Sevk Memuru Refîki Mehmet Çavuş’a teslim edildiği, geri kalanların ise süratle 

gönderileceği (ATASE Arşv Belg (148), 1293). 

 Şumnu Hastanesi’nde hasta ve yatak sayısının bildirilmesi (ATASE Arşv 

Belg (149), 1293). 

Ziştovi Hastanesi 

 Ziştovi Hastanesi için tertip edilen tıbbi malzemelerin gönderildiği (ATASE 

Arşv Belg (150), 1293). 

İstolca Hastanesi 

 İstolca Hastanesi’nin eksiklerinin tamamlanmasıyla birlikte münasip evlerin 

hastaneye dönüştürülmesi için Hersek Valiliği ve İstolca Kumandanlığı’na yazı 

yazılması (ATASE Arşv Belg (151), 1292). 

Köstence Hastanesi 

 Köstence Hastanesi’nin boşaltılarak hastaların vapura bindirildiği fakat 

vapurun iki gündür hareket etmediği (ATASE Arşv Belg (152), 1293). 

 Köstence Hastanesi ve taburlarına ait eşyaların nakli için vapur teminine 

dair (ATASE Arşv Belg (153), 1293). 

 Köstence Hastanesi’ndeki hastaların ve mühimmatın tahliyesi için 

gönderilen ticaret vapurunun bir sebep olmadığı halde kalkmadığı için hastaların 

telef olduğu (ATASE Arşv Belg (154), 1293). 

Niş Hastanesi 

 Niş Hastanesi’nde hastaların mevcudu 381 nefer olup ekserisi Sırbiye 

Meselesi’nde burada kalan taburlardan kalma olduğu ve sağlık durumlarının iyi 

olduğu (ATASE Arşv Belg (155), 1293). 

 Vidin Fırkası Kumandanlığı ile Niş Askerî Hastane’si için sıtmaya karşı 

istenilen sülfatonun Yüzbaşı Yusuf ve Hafız Hasan Efendi’ye teslim edildiği 

(ATASE Arşv Belg (156), 1292).  

 Niş Hastanesi’nde bulunan sıhhiye memurlarının ilmuhaber ve isimlerinin 

bir nüshasının gönderilmesi (ATASE Arşv Belg (157), 1293). 
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 Niş Fırka-yı Askeriyesi Umum Hastanesi’nin ihtiyaçlarının Ecza-yı Tıbbiye 

Komisyonu tarafından hazırlanarak 01.07.1292 tarihinde 2. Ordu Sevk Memuru 

Kolağası Besim Bey’e teslimen gönderildiği (ATASE Arşv Belg (158), 1292).  

 Niş Hastanesi’nde acil ihtiyaç duyulan eşyaların gönderilmediği (ATASE 

Arşv Belg (159), 1293). 

 Niş Hastanesi için istenilen levazımatın gönderildiği (ATASE Arşv Belg 

(160), 1292). 

Kızanlık Hastanesi 

 Kızanlık Hastanesi’nin genişletilmesi gereğinin Rauf Paşa’ya yazıldığı 

(ATASE Arşv Belg (161), 1293).  

 Kızanlık Hastanesi’nde ilaç, tıbbi alet, doktor, eczacı, hemşire 

noksanlığından yaralıların bakımı yapılamadığından ölümler meydana geldiği acele 

bu ihtiyaçların temin edilmesinin istendiği (ATASE Arşv Belg (162), 1293). 

Orhaniye Hastanesi 

 Orhaniye Hastanesi’ne tayin olan sözleşmeli doktorlardan Doktor Hine ve 

Doktor Vayer’in maaşlarının ödenmesi (ATASE Arşv Belg (163), 1293). 

 Sofya ve Orhaniye Hastaneleri’nin ekmek ihtiyacının temini (ATASE Arşv 

Belg (164), 1293). 

 Orhaniye Hastanesi ve taburları için Sofya’dan gönderilen kefenlik ve sargı 

bezleri ile çarıkların nakliye ücretinin idare sandığından ödenmesi (ATASE Arşv 

Belg (165), 1293). 

Sohum Hastanesi 

 Sohum’da 750 yataklı bir hastanenin açılacağı (ATASE Arşv Belg (166), 

1293). 

 Sohum Kumandanı Fazlı’nın Sohum Hastanesi için gerekli olan ecza ve 

hastane malzemelerini gösterir listeyi Seraskerlik Makamı’na bildirmesi (ATASE 

Arşv Belg (167), 1293). 

 Sohum Kalesi’nin fethi, er ve subayların gösterdikleri başarılar, Sohum 

Hastanesi doktorlarının fedakârca çalışmaları (ATASE Arşv Belg (168), 1293). 

Bayburt ve Gümüşhane Hastaneleri 

 Aralık ayında Bayburt ve Gümüşhane Hastaneleri’ne Trabzon, Sivas ve 

Erzurum vilayetlerinden toplam 1022 hasta asker geldiği (ATASE Arşv Belg (169), 

1293). 
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 Erzurum’da bulunan asker için ecza malzemesi gönderildiği ve Bayburt 

Hastanesi’nin ihtiyacının olup olmadığının bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (170), 

1294). 

Erzincan Hastanesi 

 Erzincan’da açılan hastanenin halen mevcut olup olmadığı ve hasta 

gönderilip gönderilmediğinin sorulduğu (ATASE Arşv Belg (171), 1293). 

 Erzincan Hastanesi’nin lağv olunup olunmadığı ile Namık Efendi’nin oraya 

memur edilip edilmediğinin bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (172), 1293). 

Van Hastanesi 

 Van Kumandanlığı’na 16.11.1293 tarihinde Van Hastanesi’nin ilaç 

ihtiyacının bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (173), 1293). 

Batum Hastanesi 

 Çürüksulu Ali Paşa’nın Batum’da bulunan konağının hastane yapılmak 

üzere rayiç fiyat üzerinden 325.000 kuruşa satın alındığı (ATASE Arşv Belg (174), 

1294). 

 40 hastanın Batum Hastanesi’ne yatırılması (ATASE Arşv Belg (175), 

1293). 

 Hastaların Batum Hastanesi’ne diğer askerlerin Rize’ye götürülmesi 

(ATASE Arşv Belg (176), 1293). 

 Hasta askerler için gerekli olup Batum Merkez Hastanesi Baştabipliği’nden 

talep edilen 500’e yakın yatak ve ilaçlık malzemenin gönderildiği (ATASE Arşv Belg 

(177), 1293). 

 Ardahan’da yaralanıp Batum’a gelmiş olan Mirliva İhsan Paşa’yı Batum 

Hastanesi’nde tedavi eden doktorun ismi, yarasının derecesi ve tedavinin kaç gün 

sürdüğü hakkında bilgi isteği (ATASE Arşv Belg (178), 1294). 

 Sultaniye Vapuru’nun Batum Limanı’nda bulunduğu, Batum Hastanesi’nde 

bulunan hastalardan bir kısmının Trabzon’a nakilleri ve Dersaadet’ten Trabzon’a 

gönderilecek taburlar için de Canik vapurunun görevlendirildiği (ATASE Arşv Belg 

(179), 1293). 

Kars ve Ardahan Hastaneleri 

 Kars Hastaneleri’ndeki hasta ve yaralı askerlere iyi bakılmadığı, ihmali 

görülenler hakkında kanuni işlem yapılacağı (ATASE Arşv Belg (180), 1293). 
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 Kars Hastanesi Baştabibi Kaymakam Galib Bey’in kötü tedbiri nedeniyle 

hastanede bulunan Ferid ve Grayoveski beylerin zor durumda kaldığı (ATASE Arşv 

Belg (181), 1293). 

 Kars, Ardahan mevki hastaneleri ile Beyazıt ve Eleşkirt mevki 

kumandanlıklarına sıhhiye memuru ve hademe gönderilmesi isteği (ATASE Arşv 

Belg (182), 1293). 

Trabzon Hastanesi 

 Trabzon’da baraka tarzında yapılacak hastane için 30.000 kuruşun sarfına 

yetki verildiği (ATASE Arşv Belg (183), 1293). 

 Batum ve Sohum fırkalarından Trabzon Hastanesi’ne gelecek hastaların 

yatak yetersizliği sebebiyle İstanbul’a sevk edilmesi için gerekli olan vapurun tahsis 

edilmesi (ATASE Arşv Belg (184), 1293). 

 Sohum’dan Trabzon’a gelen hastalar için hastanede münasip bir miktar 

yatağın hazırlanacağı, boş yatak olmadığı takdirde Trabzon’da yeni bir hastanenin 

açılacağı (ATASE Arşv Belg (185), 1293). 

Erzurum Hastanesi 

 Ordu-yu Hümayun sıhhiye memurlarının üç takıma ayrılarak birinci takımın 

Erzurum, Kars, Batum, Ardahan ve Trabzon’da açılan hastanelere, ikinci takımın 

yeni açılacak olan iki seyyar hastaneye tayin edileceği, üçüncü takımın ise 

merkezde kalacağı (ATASE Arşv Belg (186), 1292). 

b. İstanbul Hastaneleri 

 Kaynaklarda İstanbul Hastaneleri’yle ilgili farklı bilgiler olmakla beraber 

Stafford House Komitesi’nin raporunda İstanbul’da Osmanlı Hükûmeti tarafından 

açılan 27 hastanenin savaş sırasında aktif görev yaptığı belirtilmektedir ve raporda 

bunlardan 25’inin adı verilmektedir (SHK Raporu, 1879, s.177). Savaş ile ilgili arşiv 

belgelerinde raporda adı geçmeyen iki hastaneye daha rastlanmaktadır. Bunlar 

Mahreç Hastanesi ve Harem Hastanesi’dir. Kesin olmamakla beraber raporda sözü 

edilen fakat adı belirtilmeyen iki hastane bu hastanelerdir. İstanbul’da bulunan 

hastaneler savaş müddetince hasta ve yaralılar için düzenlenmiş ve bazı kısımları 

yaralı askerlere ayrılmış (ATASE Arşv Belg (187), 1292), yatak sayıları artırılmıştır. 

 İstanbul’da savaş sırasında gelen yaralı ve hastalardan dolayı hastaneler 

dolmuş (ATASE Arşv Belg (188), 1293), taşraya emir gönderilerek hastaların 

mümkün olduğu kadar kendi mahallerinde tedavi edilmesi istenmiştir (ATASE Arşv 

Belg (189), 1293). Hastaneler dışında ve bazı büyük binalar ve camiler savaşın 

şiddetlendiği ve yaralıların çok sayıda geldiği zamanlarda sağlık teşekkülü olarak 

kullanılmıştır. Bu sağlık teşekküllerinde izdihamlar yaşanmış İstanbul’un büyük 
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camileri hastayla dolmuştur (Özdemir, 2005, s.55). Bunların başında Ayasofya ve 

Sultan Ahmet Camileri gelmektedir (SHK Raporu, 1879, s.177). 

 Savaş sırasında hükûmet tarafından kullanılan hastanelerin hasta 

kapasiteleri göz önüne alınarak büyükten küçüğe doğru sıralaması şu şekildedir 

(SHK Raporu, 1879, s.177): (Son iki hastane listeye arşiv belgelerinden eklenmiştir 

hasta kapasitesi göz önünde tutulmamıştır). 

1. Haydarpaşa Hastanesi 

2. Maltepe Hastanesi 

3. Kuleli Hastanesi 

4. Kumbarhane Hastanesi 

5. Selimiye Hastanesi 

6. Mecidiye Hastanesi 

7. Gümüşsuyu Hastanesi 

8. Babamüşhiri Hastanesi 

9. Davutpaşa Hastanesi 

10. İplikhane Hastanesi 

11. Seraskeriat Hastanesi 

12. Misafirhane Hastanesi 

13. Çatalca Hastanesi 

14. Tunuslu Paşa Hastanesi 

15. Kamil Paşa Hastanesi 

16. Bülbüldere Hastanesi 

17. Gülhane Hastanesi 

18. Deniz Hastanesi 

19. Kızılay Hastanesi 

20. Çırağan Hastanesi 

21. Zeytinburnu Hastanesi 

22. Sarıgüzel Hastanesi 

23. Peyk-i Zafer Hastanesi 

24. Kadı Hastanesi 

25. Mustafa Paşa Hastanesi 

26. Mahreç Hastanesi (ATASE Arşv Belg (190), 1294) 

27. Harem Hastanesi (ATASE Arşv Belg (191), 1294) 

  

 Adı geçen hastanelerden Selimiye Kışlası hastane olarak kullanılmış, 

Davut Paşa ve İplikhane Hastaneleri hariç diğerlerinin binası hastane olarak inşa 

edilmiştir (ATASE Arşv Belg (192), 1293). Hastane koşulları ve hijyenik koşullar bu 

hastanelerde yeteri kadar uygun olmasa bile, sonradan hastane kurmak için 

kullanılmaya başlanan binalara göre çok daha iyi durumdaydılar (SHK Raporu, 

1879, s.177).  



162 

 

İstanbul’daki Hükûmet Tarafından Açılan Hastanelerle İlgili İstatistikleri 

İçeren Arşiv Belgeleri: 

 Arşiv taraması sırasında Nisan ayının başındaki hasta durumlarıyla ilgili 

ulaşılan belgeler aşağıda verilmiştir. 

Tablo 7.52. Bülbüldere Hastanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnali  

                    (ATASE Arşv Belg (193), 1294). 

Dünden Kalan 
Duhul Eden 

(Giren) 
Reft (Çıkan) Fevt (Ölüm) Mevcud Esbab-ı Vefat (Ölüm Nedeni) 

80 0 0 0 80 Mecruhin (Yaralı) 

144 4 9 3 136 İlel-İ Saire (Diğer Hastalıklar) 

224 4 9 3 216 Yekün (Toplam) 

İtibari 250  

Mevcudu 216           6 Nisan sene 94 

Boş Yatak 34           Tabib-i Evvel Binbaşı İmza 

 

 

Tablo 7.53. Babamüşhiri Hastanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnali  

                    (ATASE Arşv Belg (194), 1294). 

Dünden Kalan Duhul Eden Reft Fevt Mevcud Esbab-ı Vefat 

183 4  1 186 Mecruhin-İ Ufunetden (Yara Enfeksiyonu) 

328 121 4 1 444 Hasta … Müzmine 

511 125 4 2 630 Yekün 

Mevcut Yatak 620           6 Nisan sene 94 

            Tabib-i Evvel Kaymakam İmza 

 

 

Tablo 7.54. Kuleli Hastanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnali  

                    (ATASE Arşv Belg (195), 1294). 

Dünden 

Kalan 
Duhul Eden Reft Fevt Mevcud Esbab-ı Vefat 

893 0 0 0 893 Mecruhin 

864 43 92 11 804 Emraz-I Dahiliye (Dahili Hastalıklar) 

1757 43 92 11 1697 Yekün 

            6 Nisan sene 94 

            Tabib-i Evvel İmza 
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Tablo 7.55. Selimiye Hastanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnali  

                   (ATASE Arşv Belg (196), 1294). 

Dünden Kalan Duhul Eden Reft Fevt Mevcud Esbab-ı Vefat 

920 43 0 3 960 Mecruhin 

856 112 4 7 957 Hastegan 

1776 155 4 10 1917 Yekün 

            6 Nisan sene 94 

            Tabib-i Evvel İmza 

 

 

 Selimiye Hastanesi’ne hasta sayısının çok olması nedeniyle doktor ve 

eczacı gönderilmesinin bildirildiği (ATASE Arşv Belg (197), 1293). 

 Hastane olarak seçilen Selimiye Kışlası’nda yaralı sayısı fazla olduğundan 

Haydarpaşa Hastanesi’nden cerrah getirileceği (ATASE Arşv Belg (198), 1293). 

 Yaralı 172 nefer ve 3 zabit için Haydarpaşa Hastanesi’nden cerrah 

getirildiği, elde olan cerrahların yeterli olmaması üzerine Selimiye Hastanesi’ne 

derhal cerrah gönderilmesi isteği (ATASE Arşv Belg (199), 1293).  

 

Tablo 7.56. Mahreç Hastanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnali 

                    (ATASE Arşv Belg (190), 1294). 

Dünden Kalan Duhul Eden Reft Fevt Mevcud Esbab-ı Vefat 

      

1209 212 18 16 1387 Hastegan 

267 20 2 1 284 Mecruhin  

1476 232 20 17 1671 Yekün 

Yatak Mevcudu 1500           6 Nisan sene 94 

Mevcûd Hastegan 1671           Tabib-i Evvel İmza 
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 Varna’dan Dersaadet’e gelen 180 hasta erin Mahreç Hastanesi’ne 

gönderildiği (ATASE Arşv Belg (200), 1293). 

Tablo 7.57. Bab-ı Seraskeri Hastanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnali  

                    (ATASE Arşv Belg (201), 1294). 

Dünden Kalan Duhul Eden Reft Fevt Mevcud Esbab-ı Vefat 

55 0 0 0 55 Mecruhin 

234 8 23 2 217 Hastegan 

289 8 23 2 272 Yekün 

Mevcut Hasta 272           7 Nisan sene 94 

İtibar-ı Yatak 240           Tabib-i Evvel Miralay İmza 

Fazla Hasta 32  

 

 

Tablo 7.58. Babamüşhiri Hastanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnali 

                    (ATASE Arşv Belg (202), 1294). 

Dünden Kalan Duhul Eden Reft Fevt Mevcud Esbab-ı Vefat 

186   3 183 Mecruhin … Müzmine 

444 10 15 2 437 Hasta İltihab-ı agşiye-i dimağ (Menenjit) 

630 10 15 5 620 ….. Müzmine 

Mevcut Yatak 620           7 Nisan sene 94 

            Tabib-i Evvel Kaymakam İmza 

 

 

Tablo 7.59. Haydarpaşa Hastanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnali  

                    (ATASE Arşv Belg (203), 1294). 

Dünden Kalan Duhul Eden Reft Fevt Mevcud Esbab-ı Vefat 

506 0 0 2 504 Mecruhin 

1118 176 29 11 1254 İlel-i Saire 

1624 176 29 13 1758 Yekün 

Tehi (boş) yatak olmadığı           7 Nisan sene 94 

           Tabib-i Evvel İmza 
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 Askerî mevkilerden gelen malul ve yaralı askerlerin Haydarpaşa 

Hastanesi’ne gönderilmesi (ATASE Arşv Belg (204), 1293). 

 Haydarpaşa Hastanesi’nin mevcut hasta sayısına 100 kişi daha eklenmesi 

ile boş yatak kalmadığı (ATASE Arşv Belg (205), 1293). 

 

Tablo 7.60. Harem Hastanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnali 

                    (ATASE Arşv Belg (191), 1294). 

Dünden Kalan Duhul Eden Reft Fevt Mevcud  

262 12 3 0 271 Hastegan 

43 0 0 0 43 Harb Yaralısı 

22 0 0 0 22 Adi Yaralı 

327 12 3 0 336 Cem’an Yekün 

            7 Nisan sene 94 

            ....vekili  Kaymakam İmza 

 

 

 

Tablo 7.61. Bab-ı Seraskeri Hastanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnalidir  

                    (ATASE Arşv Belg (206), 1294). 

Dünden Kalan Duhul Eden Reft Fevt Mevcud Esbab-ı Vefat 

55 0 0 0 55 Mecruhin 

217 15 7 2 223 Hastegan 

272 15 7 2 278 Yekün 

Mevcut Hasta 278           8 Nisan sene 94 

İtibar-ı Yatak 240           Tabib-i Evvel Miralay İmza 

Fazla Hasta 38  
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Tablo 7.62. Haydarpaşa Hastahanesi’ne duhul ve huruc eden hasteganın yevmiye jurnali  

                    (ATASE Arşv Belg (207), 1294). 

Dünden Kalan Duhul Eden Reft Fevt Mevcud Esbab-ı Vefat 

439   1 438 Mecruhin 

986 28 17 10 987 İlel-i Saire 

1425 28 17 11 1425 Yekün 

Tehi yatak olmadığı           22 Nisan sene 94 

            Tabib-i Evvel Miralay İmza 

 

 

Tablo 7.63. Gümüşsuyu Hastanesi’nde mevcud bulunan hasteganın huruç ve duhullerini mübeyyin 

                    yevmiye cedveli (ATASE Arşv Belg (208), 1294). 

Dünkü Günden Baki Kalan Duhul Reft Fevt Mevcud  

305 34 25 0 314 Hastegan 

31 0 1 0 30 Harb Yaralısı 

20 3 0 0 23 Adi Yaralı 

356 37 26 0 367 Cem’an Yekün 

           24 Nisan sene 94 

           Miralay Tabib-i Evvel İmza 

 

 

 Bu sağlık teşekküllerinde Mayıs 1978 itibariyle 22.000 civarında hasta 

bulunmaktaydı ve İstanbul çevresinden hasta gelmeye devam etmekteydi. Bu 

hastaların 4000 kadarı savaş yaralısı, 2000-3000 kişi kadarı iklim şartlarına ve 

hava koşullarına bağlı yaralanmalardır (donma vs.). Geri kalanlar tifüs, tifo, 

dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklara yakalananlardı ve az miktarda çiçek hastalığı 

mevcuttu. Yaralılar erizipel, kangren yara enfeksiyonu gibi komplikasyonlardan 

muzdariptiler. Hastaların genel durumları bakımsızlıktan ve beslenme 

yetersizliğinden dolayı kötüydü. Çoğu, yaralarına ek olarak anemi ve skorbüt 

hastasıydı (SHK Raporu, 1879, s.177). Stafford House Komitesi doktorlarından Dr. 

A.S. Eccles raporunda çoğu hastanın içinde bulunduğu tabloyu “Malaryal Kaşeksi” 

olarak tanımlamıştır. Dr. Eccles “hastalar arasından splenomegalisi olmayan veya 

sıtmanın herhangi bir formuna yakalanmamış hasta bulmanın çok zor olduğuna 

inandığını” ifade etmiştir. Hastalar fiziksel olduğu kadar mental ve psikolojik olarak 

da kötü durumdaydılar (SHK Raporu, 1879, s.178). 
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7.2. Savaş Alanı Sağlık Hizmetleri, Seyyar Hastaneler 

 Savaşta cephedeki sağlık hizmetlerinin ilk kademesi, yaralananları ve 

savaşamayacak kadar hasta olanları cephe gerisine taşıyan “teskereci” denilen 

askerler vasıtasıyla cephe gerisine taşımakla başlar. Ateş hattının dışında, ilk 

müdahalenin yapıldığı gerekli sağlık personelinin ve malzemenin bulundurulduğu 

“sargı yeri” olarak tanımlanan merkezler ise ikinci kademeyi oluşturur. Bölüm 6’da 

(Savaş Sürecinde Türk Ordusu’nun Sağlık Örgütlenmesi) da değinildiği gibi Türk 

Ordusu’nun bu tahliye işlemi ve ilk müdahale yapacak imkânı ile yardımcı sağlık 

personeli yok denecek kadar azdı. Her taburda bir doktor, bir cerrah, bir eczacı ve 

dört sağlık memuru bulunması gerekirken, üç-dört tabura bir doktor veya cerrah 

verilebilmişti. Sağlık memuru ise hemen hiç yoktu (ATASE Arşv Belg (209), 1293). 

Bu kısıtlı imkânlarla hasta ve yaralı askerlere hizmet verilebilmesi için mevcut 

personel ve malzemeyi bazı merkezlerde toplama ihtiyacı olmuş ve bu sebeple 

hemen cephe gerisinde seyyar hastaneler açılmıştı. Bu hastanelere hasta ve yaralı 

taşınması bile başlı başına büyük bir sorun oluşturuyordu. Her yaralı durumunda 

üç-dört kişi bu işe ayrılıyordu. Bu görev için cephe gerisine gitmekte olan boş bir 

erzak veya cephane arabası kullanılırdı. Böyle bir imkân bulunamamışsa hasta ve 

yaralının insan gücüyle götürülmeye çalışılması en az üç-dört askerin muharebe 

sahasından ayrılmasına neden oluyordu. Bu durum muharip asker sayısının önemli 

oranda azalmasına ve götürülen yaralının da gecikmiş tıbbi müdahale sonucunda 

kaybedilmesine yol açabiliyordu (Süer, 1993, s.519).  

 Osmanlı Ordusu’nda sahra sağlık teşkilatı çok zayıftı, seyyar hastane 

harbin başında yok denecek kadar azdı (Uludağ, 1334, s.85). Daha önce 

kuruluşundan ve verdiği hizmetlerden söz ettiğimiz Osmanlı Hilâl-ı Ahmer Cemiyeti 

ve Stafford House Komitesi cephe gerisinde sağlık hizmetlerini organize ettiği gibi 

cephede ateş hattının hemen çok yakınında kurdukları seyyar hastanelerle ve 

zaman zaman da ateş altında kaldıkları halde hizmet vererek bu eksikliği 

gidermeye çalıştılar. Kurulan bu seyyar hastanelerin taraf gözetmeksizin verdiği 

hizmet savaşın her iki tarafının da övgüsüne ve takdirine mazhar olmuştur (HAR, 

III. Cilt, 1878, s.91). Rus Ordusu komutanlarından General Michel Skobeleff 

tarafından Şıpka Hastanesi’ne tebrik için sertifika verilmiştir. Bu sertifikanın içeriği 

aşağıdadır:  

 “Şenova köyünün ilhakının son anlarında 28 Ocak 1877 günü Kızılay’ın 

Hastanesi ile karşılaştım. Hekimleri ve hemşirelerinin bir mermi yağmuru altında 

olmalarına rağmen cesaretle görevlerini yapmaya devam ettiklerini gördüm. 16. 

Topçu bataryası komutanı Tuğg. Michel Scobeleff. Şenova Köyü, 30 Ocak 1878.” 

 Seyyar Hastaneler, kuruluşları, işleyişleri ve tarihsel süreçleri açısından 

cephedeki sağlık hizmetlerine ışık tutmaktadırlar. Aynı zamanda cephelerdeki 

yaralanma ve hastalıkları istatistiksel olarak inceleyebilmemiz için gerekli olan 
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bilgileri elde edebileceğimiz sağlıklı bir kaynak da bu seyyar hastanelerin istatistik 

kayıtlarında mevcuttur. Dolayısıyla “Savaş Alanı Sağlık Hizmetleri” konusu 

Kızılay’ın açtığı 9 seyyar hastane ile Stafford House Komitesi’nin açtığı 6 seyyar 

hastane faaliyetleri kapsamında incelenecektir. Son olarak da arşiv belgelerinde 

geçen Osmanlı Ordusu’nun açtığı seyyar hastanelere ait ulaşılabilen sınırlı 

sayıdaki belgelere yer verilecektir. 

7.2.1. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin (Kızılay) Seyyar Hastane Hizmetleri 

 Kızılay, savaş süresince açtığı 8 seyyar hastanede cephede sağlık hizmeti 

vermişti. İstanbul’da açtığı 1 hastanede de cepheden direkt olarak İstanbul’a 

taşınan yaralılara hizmet vermişti. 

1 Numaralı Seyyar Hastane (Tahliye Servisi) Faaliyetleri 

 Bu hastanenin baştabibi Dr. Stoker, yardımcı tabipleri ise Dr. Weller ve Dr. 

Smith’dir (HAR, III. Cilt, 1878, s.83). 

 Kızılay heyeti, Süleyman Paşa’nın Eski Zağra zaferini takiben ilerlemesinin 

çok şiddetli yakın muharebelere yol açacağını iyi anlamıştı. Önlem amacıyla 

Şıpka’da bir seyyar hastanenin kuruluşuna karar vererek Dr. Stoker’i görevlendirdi. 

Dr. Stoker 14 Ağustos 1877’de Dr.Weller’i yanına alarak, Şıpka yakınlarına seyyar 

bir hastane kurup, yaralıları tahliye etmek üzere İstanbul’dan ayrılmıştır. Aldığı 

emre göre bu durumda Dr. Stoker’in bir an bile vakit geçirmeksizin ulaşım 

araçlarını ayarlamak ve Balkan Ordularına katılması gerekiyordu. Edirne’deki 

Osmanlı İmparatorluğu Bankası müdürü Bay Blacque’ın da yardımıyla, Briskas4 

denilen 12 arabayla, 25 Ağustos tarihinde Kızanlık’a varması mümkün oldu (HAR, 

III. Cilt, 1878, s.83-84). 

 Süleyman Paşa Ruslarla savaşarak St. Nicolas Kalesi’ni savunmaya 

çalışıyordu. Devam eden mücadele, korkunç sonuçlar vermeye başlamıştı. Yedi 

binden fazla yaralı, adım atacak yer kalmamacasına Kızanlık’ın sokaklarını 

doldurmuştu. Bu koşullar altında bulunan Kızılay’ın doktorları, en ciddi olanlardan 

başlayarak, gün batımından önce yüz kadar yaralının yardımına koşabilmişlerdi 

(ATASE Arşv Belg (210), 1293). Dr. Stoker Kızanlık’ta kalışını uzatmaya izin 

vermeyen seyyar hastanenin bu durumu nedeniyle, ertesi gün Süleyman Paşa’nın 

saflarına katıldı. Paşa tarafından son derece iyi bir şekilde karşılandıktan sonra, 

ondan elli kağnı temin ederek, yüz elli yeni savaş kurbanını bölgeden tahliye etti. 

Bu andan itibaren seyyar hastane organize oldu. Gerekli yiyecek ve maddeleri 

sağladıktan sonra, Kızanlık’la Filibe arasında yaralı nakli ile birlikte artık çok önemli 

                                                             

4 Briskas: At veya binek hayvanı bağlanarak çekilen bir çeşit araba 

(http://www.turkcebilgi.com/araba). 
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hizmetler sunulmaya başlandı. Aradaki mesafenin uzunluğu ve öküzlerin 

yürüyüşlerinin yavaşlığı nedeniyle, bol miktarda yiyecek ve pansuman 

malzemesinin yığılı olduğu uğrakların kurulma zorunluluğu üzerine, Küçüklü ve 

Şükürlü’de duraklar kuruldu. Buralardan geçen bu hatta 26 Ağustos’la 26 Eylül 

arasında durmaksızın sevkler yapıldı. 26 Eylül’de Şıpka Cephesi’nde savaş daha 

az yoğunlaşırken, Plevne’nin çevresinde ise yeni çarpışmalarla sürüyordu. Orada 

da bir sürü yaralı vardı. Bu durum karşısında heyet, Dr. Stroker’i gecikmeksizin 

Osman Paşa’nın emrine gönderdi. Şehir henüz düşmemişti. Hastane orada 53 

hastanın tedavisini üstlendi ve Plevne’den Orhaniye’ye geçen süre içinde sadece 

üçü kaybedildi (HAR, III. Cilt, 1878, s.85). 

 Bu Plevne yolculuğundan sonra, şehrin düşmesi Dr. Stroker’i başka bir 

tarafa yönlendirdi. Bunun üzerine artık Orhaniye-Sofya ve Sofya-Tatar-Pazarcık 

arasında hasta nakline başladı. Böylelikle, Dr. Sarell’in hastanesiyle birleşinceye 

dek 2167 yaralı askeri nakletmeyi başardı (HAR, III. Cilt, 1878, s.85). 

 Seyyar hastanenin hareketliliği ve sürekli yer değiştirmesi, doktorlara 

sadece bazı cerrahi girişimleri yapılabilmeleri için olanak sağlıyordu. Bu doktorlarca 

sadece dokuz amputasyon yapılabilmiştir. Olguları hastaneye ulaştırma ve sürekli 

seyahat etme zorunlulukları nedeniyle, yaptıkları cerrahi işlemleri 

kaydedememişlerdir (HAR, III. Cilt, 1878, s.85-86). 

 Savaşla meşgul ve hareket olanaklarından büyük oranda yoksun bir 

ülkede, 1 numaralı seyyar hastanenin büyük bir yararlılık gösterdiği ifade edilmiştir. 

Çünkü çok önemli bir sayıda yaralı tahliye edilmiş ve her zaman çok zor bir iş olan 

yaralıların tahliyesi konusunda büyük başarı sağlanmıştı (HAR, III. Cilt, 1878, s.86). 

 Kızılay’ın 1 ve 2 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin (Tahliye Servisi) hareketini 

gösteren harita için Ek 24’e bakınız (HAR, Ek 24, 1878, s.ekler).  

 Kızılay’ın 1 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin (Tahliye Servisi) hareketini 

gösteren grafik için Ek 25’e bakınız (HAR, Ek 25, 1878, s.ekler). 

2 Numaralı Seyyar Hastane Faaliyetleri (Şıpka) 

 2 Numaralı Seyyar Hastane’nin başhekimi Dr. Dallas, cerrahları Dr. 

Stamello ve Dr. Gillieron, yardımcı hekimleri Dr. Panayotti Santorinéos (tifüsten 

ölmüştür) ve Dr. Spridion Pignatoros (dizanteriden ölmüştür), muhasebecisi Bay 

Tumba, baş tezkereci ise Bay Vegetti’dir. Aslında bu seyyar hastanenin düzenleme 

ve sevk edilmesi Dr. Sevastopulo tarafından yapılmış, Dr. Sevastopulo hastaneyi 

ilk hatlara yerleştirildikten sonra servisi Dr. Dallas’a bırakarak, İstanbul’a dönmüştür 

(HAR, III. Cilt, 1878, s.88-89). 
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Tablo 7.64. 1 Numaralı Seyyar Hastane (Tahliye Servisi) tedavi edilen ve nakledilen yaralılar;  

                    26 Ağustos - 19 Kasım 1877 (HAR, III. Cilt, 1878, s.87). 

Tarih Uğraklar 
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1877, 26 Ağustos Şıpka, Kızanlık 1 60 - 60 9 

1877, 27 Ağustos Şıpka, Kızanlık 1 60 - 60 - 

1877, 28-30 Ağustos Şıpka, Küçüklü, Çukurlu, Filibe 3 250 1500 750 - 

1877, 4-6 Eylül Şıpka, Küçüklü, Çukurlu, Filibe 3 30 180 90 - 

1877, 13-15 Eylül Şıpka, Küçüklü, Çukurlu, Filibe 3 1020 3000 
200

0 
- 

1877, 24-26 Eylül Şıpka, Küçüklü, Çukurlu, Filibe 3 432 2592 
129

6 
- 

1877, 16-18 Ekim Plevne, Telliş, Yablonitza, Orhaniye 3 * 55 330 165 - 

1877, 20-21 Ekim Orhaniye, Sofya 2 * 40 160 80 - 

1877, 25-26 Ekim Sofya, İştiman, Tatar-Pazarcık 2 * 55 220 220 - 

1877, 7-8 Kasım Orhaniye, Sofya 2 * 55 220 220 - 

1877, 11-12 Kasım Sofya, İştiman, Tatar-Pazarcık 2 * 55 220 220 - 

1877, 18-19 Kasım Sofya, İştiman, Tatar-Pazarcık 2 * 55 220 220 - 

 Kızanlık’ta yapılan pansumanlar 300  

 

Genel Toplam: 

1. Yolculuk günü sayısı: 

2. Taşınan yaralı sayısı: 

3. Dağıtılan kumanya: 

4. Yapılan pansuman: 

5. Cerrahi ameliyat: 

27 

2167 

8642 

5681 

9 

 

Yapılan Ameliyatlar: 

1.İki kol amputasyonu 

2.Dört önkol amputasyonu 

3.İki bacak amputasyonu 

4.Bir kalça amputasyonu 

* Bu yaralıların hepsinin ciddi kırıkları vardı. 

* Mortalite, sadece Plevne ile Orhaniye arasında üç hastanın kaybı söz konusu olduğundan hesaba 

katılmadı. 

 

 

 2 Numaralı Seyyar Hastane’nin organizasyonu 1 Eylül 1877’de başlamıştır. 

8 Eylül’de Şıpka’ya yerleşimi ile sona ermişti. Bu hastane personeli sıcak 

çatışmaların içinde bulunmuş, ancak esir ya da şehit düşme durumunda askeri 
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harekât alanını terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu durum, gerek Osmanlı gerekse 

düşman paşalarının büyük takdir ve övgülerini kazanmıştı (HAR, III. Cilt, 1878, 

s.89).  

 7 Ocak 1878’de, soğuk, kar ve Türklerin direnişine rağmen, Ruslar 

ilerleyerek aynı anda iki cepheden Osmanlı Ordusu’nun yanlarını sardılar. Her iki 

yandan başlayan savaş üç gün sürdü. Daha kanlı bir ertesi günün habercisi olan ilk 

günde, yaralılar çok fazla sayıda değildi ve seyyar hastaneye ulaşabildiler. 

Yürüyebilenler, birbirlerine dayanarak ve karlar içinde güçlükle sürünerek Kızılay’ın 

çadırlarına geldiler. Bacaklarından vurulanlar ya da ciddi derecede yaralananlar, 

arkadaşları tarafından taşındı. Hastaneye böylelikle elli kadar yaralı kabul edildi. 

Ama ertesi gün, gün doğuşuyla birlikte, ateş daha yakından ve daha yoğun olarak 

başladı. Mermiler doktorların etrafından yağıyordu. Kızılay’ın çadır ve barakaları 

düşman toplarından korunamaz haldeydi ve savaşın şiddeti hareketlerini 

kısıtlıyordu. O gün yüz elli yaralı kabul edilerek hastanede tedavi edildi (HAR, III. 

Cilt, 1878, s.89-90). 

 Üçüncü gün de savaş daha korkunç ve daha kanlı olarak sürdü. Osmanlı 

Ordularının etkili ve başarılı bir harekâtıyla gün başladı. Bir Arnavut bölüğü önceki 

gün alınmış ve yitirilmiş bir bölgede Ruslara üstünlük sağladı. Ancak bu başarı 

sonuç getirmedi ve Ruslar daha güçlü gelerek Türk askerlerini püskürttüler. Bu 

sırada hastane giderek açığa çıktı. Bir barakanın üzerine top mermisi düşerek iki 

yaralıyı şehit etti. Mermiler bir arabacı ve eski bir servis çalışanı askere isabet 

ederek ölümlerine neden oldu. Sonunda öğleden sonra üçe doğru, Ruslar 

hastanenin barakalarına kalabalık olarak geldiler ve personelini esir aldılar. 

Konunun başında söz ettiğimiz ve aynı zamanda Rus askerlerine ettiği 

hizmetlerden dolayı Dr. Dallas’a yazdığı tebrik mektubunu örnek verdiğimiz Rus 

Ordusu’nun 16. Topçu bataryası komutanı Tuğgeneral Michel Scobeleff’in emriyle 

hastane personeli serbest bırakıldı. Çalışmalarına devam etmek üzere serbest 

bırakılan doktorlar hastaneye geri döndüler, ama yoğunluk çok fazlaydı. Barakalar 

dolmuştu. Hastaları karlar üzerinde tedavi etmek gerekiyordu. Talihsizlik eseri 

önceki günden beri esir olan teskereciler nedeniyle, doktorlar kendileri savaş 

alanına giderek yaralıları aramak ve hastaneye getiremeden olay yerinde 

pansumanlarını yapmak zorunda kaldılar. Ancak beşinci günün sonunda 

teskereciler serbest bırakıldıktan sonra hekimler rahat çalışmaya başladılar (HAR, 

III. Cilt, 1878, s.90-92).  
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Tablo 7.65. 2 Numaralı Seyyar Hasatane’de yapılan tedaviler ile ilgili ayrıntılı bilgiler  8 Eylül 1877 - 9 Ocak 1878  

                   (HAR, III. Cilt, 1878, s.93). 

Hasta ve yaralılar 

Yatanlar Çıkanlar 

Sayı Tahliye edilen hasta ve yaralılar 

Yaralı Hasta 

T
e
d
a
v
i 

a
lt
ın

d
a

 

Ö
le

n
le

r 

Hariciye Kliniği     

Ateşli silaha bağlı basit yaralanmalar 836 - 
Yaralılar Kızanlık ve Şıpka’daki 

hastanelere tahliye edilmiştir. 
- 

Top mermisi ve şarapnel yaralanmaları 83 -  - 

Kesici alet yaralanmaları 43 -  - 

Çeşitli yaralanmalar: at tepmesi, düşme vs. 25 -  - 

1 ve 2. derece yanıklar 7 -  - 

Kendini askerliğe elverişsiz hale getirme (Gönüllü 

sakatlanma) 
2 -  - 

Varisler 2 -  - 

Kontüzyonlar 3 -  - 

Hançerlenme 1 -  - 

Isırılma 2 -  - 

Çeşitli yaralanmalar 14 -  - 

Barut fıçısı patlaması 4 -  - 

Fişek patlaması 2 -  - 

Kemiklerde sıyrıkla seyreden yaralanmalar 44 -  - 

Delici alet yaralanmaları 161 -  - 

Parçalı kırıklar 420 -  - 

Belirsiz yaralanmalar 150 -  - 

7-20 Aralık tarihleri arası tedavi edilen yaralanmalar 

(raporu kaybolmuş) 

296 

 

- 

 
 

- 

 

Ekstremite donmaları 113 -  - 

Dâhiliye kliniği     

Plöreziler, Pnömoniler, Romatizmal hastalıklar - 60   

Toplam 2208 60 2154 114 

1. İşlev gördüğü süre içinde, ambulans 117 cerrahi ameliyat yaptı. 

2. 7, 8, 9 Ocak 1878’de üç gün süren savaş sırasında seyyar hastane, 85’i Rus olan 1278 yaralıyı kabul ederek 

bakımını yaptı. 

3. Yaralılar imkânlar dâhilinde Şıpka’da ve daha sonra da Kızanlık’ta bulunan üç askeri hastaneye nakledildiler. 

4. Ölüm sadece 7, 8, 9 Ocak 1878 savaşları sırasında kısa sürede kabul edilen yaralılara göre, daha ziyade 

hastanede yaklaşık bir aydır yatan ve ambulans personelinin bakımını üstlendiği 681 hastada görüldü. Bu 681 

hastanın içinde mortalite % 14’e ulaştı. 
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Tablo 7.66. 2 Numaralı Seyyar Hastane’de yapılan başlıca ameliyatlar (HAR, III. Cilt, 1878, s.94-98). 

Rapor no. ve 

yaralıların yatış 

tarihi 

Yaralanmaların Cinsi 

S
a
y
ı 

Ameliyatlar 

S
a
y
ı 

T
o
p
la

m
 

a
m

e
liy

a
t 

Rapor no: 1 

 

8-26 Eylül 

Hariciye Kliniği     

Top mermisi yaralanmaları 30 Humerus dezartikülasyonu 1 

56 

Mermi yaralanmaları 172 
Pirogoff tekniği ile ayak 

dezartikülasyonu 
1 

Kesici silah yaralanmaları 9 Önkol amputasyonu 3 

Tüfek dipçiği, at tepmesi vs. 

yaralanmalar 
6 Bilek amputasyonu 1 

1 ve 2. derece yanıklar  

Not: Bu yanıkların ikisi yüzdeydi ve 

barut fıçısı patlamasına bağlıydı 

4 

Parmak ve metakarp 

amputasyon ve 

dezartikülasyonları 

12 

Düşmeye bağlı klavikula kırığı 1 Mermi çıkarma 38 

Özelliksiz yaralanmalar 150 

Not: Yaralıların sayısına göre 

ameliyatlar pek azdı, çoğu izin 

vermek istemiyordu. 150 

yaralının kaydı yapılamadı. 

 

Rapor no: 2 

 

26 Eylül - 10 Ekim 

Mermi yaralanması 6 

Parmak dezartikülasyonu 4 4 

Top mermisi yaralanması 9 

Attan düşmeye bağlı yaralanma 2 

Kendini askerliğe elverişsiz hale 

getirme (gönüllü sakatlanma) 
2 

Yanıklar 1 

Varisler 1 

Kontüzyon 3 

Rapor no: 3 

 

11 - 22 Ekim 

Top ve tüfek mermisi patlaması 12 3. metakarp amputasyonu 1 

3 

Hançerlenme 1 Parmak dezartikülasyonu 1 

Isırılma 2 Mermi çıkarma 1 

At tepmesi 3   

Çeşitli 7   

Rapor no: 4 

 

23 Ekim - 8 Kasım 

Top mermisi ve şarapnel yaralanması 11 Mermi çıkarma 3 

5 

Mermi 9 
Başparmak 1. falanksının 

dezartikülasyonu 
1 

Kesici silah 1 
Orta 1/3 kısmından radial arter 

ligasyonu 
1 

Yanık 2   

Varis 1   

Attan düşme ya da at tepmesi 5   

Çeşitli 7   
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Tablo 7.66. (Devamı) 2 Numaralı Seyyar Hastane’de yapılan başlıca ameliyatlar (HAR, III. Cilt, 1878, s.94-98). 

Rapor no. ve 

yaralıların yatış 

tarihi 

Yaralanmaların Cinsi 

S
a
y
ı 

Ameliyatlar 

S
a
y
ı 

T
o
p
la

m
 

a
m

e
liy

a
t 

Rapor no: 5 

 

9 Kasım - 6 Aralık 

Top mermisi ve şarapnel yaralanması 
 

22 
Mermi çıkarma 3 

5 

Mermi 8 
1/3 alt kısmından önkol 

amputasyonu 
1 

Cephanelik patlaması 3 
Sol el orta parmak 

dezartikülasyonu 
1 

Fişek patlaması 2   

Attan düşme ya da at tepmesi 6   

Rapor no: 6 

7 - 20 Aralık  
Çeşitli yaralanmalar 296    

Rapor no: 7 

 

21-31 Aralık 

Top mermisi ve şarapnel yaralanması 11 Mermi çıkarma 2 

5 

Mermi 8 

İşaret, orta ve yüzük 

parmaklarının metakarpofalanks 

eklemlerinin dezartikülasyonu 

1 

Attan düşme  2 
İşaret parmağın 2. falanks 

dezartikülasyonu 
1 

Barut fıçısı patlaması 1 
Ayağın 4 parmağının 

dezartikülasyonu 
1 

Kesici silah 1   

Rapor no: 8 

 

1- 9 Ocak 

Ateşli silah yaralanmaları:  Kol amputasyonu 3 

39 

1. Basit ya da zararsız yaralar 621 Önkol amputasyonu 2 

2. Kemiklerde sıyrılmaya yol açan 

yaralanmalar 
44 Dirsek rezeksiyonu 1 

3. Delici yaralanmalar 161 
Metakarp ve parmak 

dezartikülasyonları 
13 

4. Parçalı kırıklar 420 Uyluk amputasyonu 4 

Kesici alet yaralanmaları:  Bacak amputasyonu 12 

1.Basit yaralanmalar 28 Diz dezartikülasyonu 1 

2.Delici yaralanmalar 4 Tibianın parsiyel rezeksiyonu 1 

Farklı derecelerde donmalar 113 Pirogoff 2 

Dâhiliye Kliniği     

Çeşitli hastalıklar 60    

 Genel toplam 2268 Toplam Ameliyat  117 
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Tablo 7.67. 2 Numaralı Şıpka Seyyar Hastanesi istatistiği 8 Eylül 1877 - 9 Ocak 1878 

                   (HAR, III. Cilt, 1878, s.99). 

Genel Hareket Yaralılar Hastalar Yaralı ve Hastalar 

 Sayı % Sayı % 
Topla

m 
Toplam % 

1.Tedavi verilerek tahliye 1521 67,06 - - 1521 67,06 

2. Donmalar 113 4,99 - - 113 4,99 

3. Özelliksiz yaralanmalar 460 20,27 - - 460 20,27 

4. Plörezi, Pnömoni, Romatizmal 

hastalıklar 
- - 60 2,65 60 2,65 

5. Mortalite 114 5,03 - - 114 5,03 

Toplam   2208 97,35 60 2,65 2268 100 

Not: Sadece 7, 8, 9 Ocak 1878 savaşlarından sonra gelen 681 yaralı arasında mortaliteyle karşılaşıldı. 

Önceki hasta ve yaralılar olabildiğince Şıpka ve Kızanlık’taki hastanelere tahliye edildi.  

 

 Kızılay’ın 2 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren grafik için 

Ek 26’ya bakınız (HAR, Ek 26, 1878, s.ekler). 

3 Numaralı Seyyar Hastane Faaliyetleri (Orhaniye-Kızanlık) 

 3 Numaralı Seyyar Hastanenin baştabibi Dr. Goldstein, yardımcı tabipleri 

Dr. Lazarides, Dr. Arciniega’dır (HAR, III. Cilt, 1878, s.100). 

 Dr. Goldstein, Dr. Lazarides ve Dr. Arciniega tarafından kurulan 3 Numaralı 

Seyyar Hastane, Osman Paşa’nın ordusuna katılmak üzere İstanbul’u 1877 yılının 

Ağustos ayı sonunda terk etmiştir. Filibe ve Kızanlık’a varınca, Şıpka’daki ilk 

savaşların epey sayıdaki yaralılarını topladıktan sonra, Kızanlık’tan ayrılarak, asla 

ulaşamayacağı Plevne’ye doğru harekete geçti. Sofya’da Dr. Arciniega attan 

düşerek bacağını kırdı. Bu şehirde kısa bir süre kaldıktan sonra, seyyar hastane 

Ekim ayının ilk günlerinde Orhaniye’ye doğru yola çıkarak, burayı komuta eden 

Şevket Paşa’nın emrine girdi. Paşa, Telliş’e doğru bir ileri harekât düzenleme 

kararı almıştı, ama ümitleri boşa çıkınca gerilemek zorunda kalmıştı. Bu harekât 

sırasında, Kızılay’ın arabaları yeniden Orhaniye’ye ulaşarak, burada Dr. Goldstein 

ve Dr. Lazarides’in kurmuş oldukları askeri hastaneye yaralıları taşıdılar. Kurulduğu 

günden sonuna dek, Goldstein Seyyar Hastanesi, gerçekten sürekli bir hareketlilik 

içinde olmuştur. Orhaniye’den Taşkesen’e geçerek, bütün yaralılarını burada 

hastane kurmakta olan 5 Numaralı Seyyar Hastane’ye bıraktı (HAR, III. Cilt, 1878, 

s.100-101). 
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 22 Kasım’da, Mehmet Ali Paşa savaş alanına Dr. Goldstein’ı göndererek, 

ölülerin gömülmesini denetlemesini istedi. Geri dönerken Kızılay’ın çadır ve 

arabalarına birkaç Bulgar kadın ve çocuk getirdi. Bu andan sonra, 3 Numaralı 

Seyyar Hastane sadece yaralıların transportu ile ilgilendi. Kamarlı’ya geri çekilişte, 

hemen bütün malzemelerini kaybetti ve sonunda 5 Numaralı Seyyar Hastane’ye 

iltihak etti (HAR, III. Cilt, 1878, s.101).  

 Dr. Goldstein’in naklederek pansuman uyguladığı yaralıların toplam sayısı 

ile ilgili, sadece Dr. Lazarides’in pansuman uyguladığı ve Orhaniye’deki hastanede 

kalan 40 yaralı hakkında kesin bilgilere ulaşılabilmiştir. Bu bilgiler aşağıdaki 

tablolarda yer almaktadır (HAR, III. Cilt, 1878, s.101). 

 

Tablo 7.68. 3 Numaralı Seyyar Hastane (Dr. Goldstein’ın Servisi) tarafından tedavi ve nakledilen  

                    yaralı ve hastalar Eylül - 1 Aralık 1877 (HAR, III. Cilt, 1878, s.102-103). 

Hasta ve yaralılar 

1877 

Yatanlar Çıkanlar 

Gözlemler Sayı Tedavi Altında 

Tahliye Edilen 

Hasta ve Yaralılar Yaralı Hasta 

3-13 Eylül 120 - 120 Filibe’de tedavi edilen hastalar 

Eylül sonu 300 - 300 
Kızanlık’ta tedavi edilen hastalar; 180’i Dr. 

Goldstein, 120’si Dr. Lazarides. 

Arada 2 - 2 
Kızanlık’tan Filibe’ye nakledilen yaralılar 

(üst subaylar) 

16 - 26 Ekim 2866 - 2866 

Plevne’den gelip Orhaniye’geçişleri 

sırasında pansumanları yapılan hastalar. 

Bunlardan ağır olan 40’ı geçici olarak 

hastanede tutuldu, diğerleri Sofya’ya gitti. 

28 Ekim 35 - 35 
Radomirtza’da savaş alanından toplanıp, 

Orhaniye’ye nakledilen yaralılar 

Kasım 100 - 100 
Orhaniye’den Sofya’ya nakledilen hastalar. 

Bu konvoya Dr. Lazarides eşlik etti. 

Arada 30 - 30 Orhaniye’den Taşkesen’e nakledilenler 

22 Kasım 5 - 5 
Novatz’da toplanıp, Orhaniye’ye 

nakledilenler 

18 Ekim - 24 

Kasım 
- 350 350 

Orhaniye’deki çeşitli kamplardan düzenli 

hasta toplama hizmeti 

15 - 24 Kasım 150 - 150 Orhaniye’den Vracesi’ye nakledilenler 

27 - 30 Kasım  50 - 50 Kamarlı’dan Taşkesen’e nakledilenler 

Toplam 3658 350 4008  
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Tablo 7.69. 3 Numaralı Seyyar Hastane tarafından Orhaniye Askeri Hastanesi’nde tedavi edilen  

                    40 yaralı (Dr. Lazarides’in Servisi) 16 Ekim-24 Kasım 1877  

                   (HAR, III. Cilt, 1878, s.107-110). 

Yaralanmanın Cinsi Ameliyat Ve Tedaviler Gözlemler 

Hariciye Kliniği   

1.Mermiyle toraks yaralanması: Klavikula ve 

ilk iki kot kırığı- Pnömoni, gangren, iç ateş 

Mermi ve kemik kıymıklarının 

çıkarılması - Fenol pansumanı 
Öldü 

2.Ateşli silaha bağlı lomber bölge 

yaralanması - Komplikasyon - Pyemi 

Fenol pansumanı - Tonik ve 

antiseptik uygulaması 
Öldü 

3.Mermiyle toraks yaralanması - 5 ve 8. 

kotlarda yaralanma - Pyemi 

Kıymıkların çıkarılması - Fenol 

pansumanı - tonik ve antiseptik 

uygulaması 

Öldü 

4.Sol omuzdan mermiyle yaralanma - 

erizipel, diyare ve marasmus ile 

komplikasyon 

Mermi ve kıymıkların çıkarılması - 

basit pansuman - tonik uygulaması 
Öldü 

5.Sağ omuz yaralanması - humerus başı 

kırığı - yoğun ateş - pyemi 

Fenol pansumanı - tonik ve 

antiseptik uygulaması 
Öldü 

6.Toraksa nafiz yaralanma - Komplikasyon- 3 

ve 5. kotlarda kırık - Plöropnömoni 

Kıymıkların çıkarılması - Fenol 

pansumanı - tonik uygulaması 
Öldü 

7.Toraksa nafiz delici yaralanma - klavikula 

ve iki kot kırığı 
Fenol pansumanı Öldü 

8.Ateşli silahla omuz yaralanması (delici) - 

komplikasyon - pyemi 

Kıymıkların çıkarılması - Fenol 

pansumanı - tonik ve antiseptik 

tedavi 

Öldü 

9.Karın yaralanması (delici) - komplikasyon - 

peritonit 
Antiflojistik tedavi Öldü 

10.Humerusta parçalı kırık - komplikasyon - 

tetanoz 

Kıymıkların çıkarılması - antitetanik 

tedavi - Kloral vs. 
Öldü 

11.Önkol parçalı kırığı - komplikasyon - 

tetanoz 

Fenol pansumanı - tonik 

uygulaması 
Öldü 

12.Humerusun parsiyel kırığı - komplikasyon 

- pyemi 

Fenol pansumanı - tonik ve 

antiseptik uygulaması 
Öldü 

13.Uyluk parçalı kırığı - komplikasyon - pyemi 
Kıymıkların çıkarılması - Fenol 

pansumanı - tonik vs. uygulaması 
Öldü 

14.Uyluk kırığı - Komplikasyon. diyare, 

marasmus 

Fenol pansumanı - antidiyareik 

tedavi 
Öldü 

15.Genital bölgede top patlamasına bağlı 

yaralanma, tam kastrasyon, penis, skrotum 

ve testislerin harabiyeti - komplikasyon - 

pyemi 

Fenol pansumanı - tonik tedavisi Öldü 

16.Sırtta penetran yaralanma - Pyemi 
Merminin çıkarılması - Fenol 

pansumanı - tonik tedavisi 
Öldü 

17.Üst 1/3 humerus kırığı Atel uygulaması İyileşti 

18. Humerus kırığı Bandaj uygulaması 
İyileşmekteyken 

sevk 

19. Alt 1/3  humerus kırığı Bandaj uygulaması 
İyileşmekteyken 

sevk 
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Tablo 7.69. (Devamı) 3 Numaralı Seyyar Hastane tarafından Orhaniye Askeri Hastanesi’nde tedavi  

                    edilen 40 yaralı (Dr. Lazarides’in Servisi) 16 Ekim-24 Kasım 1877  

                   (HAR, III. Cilt, 1878, s.107-110). 

Yaralanmanın Cinsi Ameliyat Ve Tedaviler Gözlemler 

20. Önkolun tam kırığı Alçılı bandaj uygulaması 
İyileşmekteyken 

sevk 

21. Önkolun 1/3 üst kısmının kısmi kırığı Atelli bandaj uygulaması 
İyileşmekteyken 

sevk 

22. Önkol kırığı Atelli bandaj uygulaması 
İyileşmekteyken 

sevk 

23. Önkolun tam kırığı 
Atelli pencereli bandaj uygulaması 

- Fenol pansumanı 

İyileşmekteyken 

sevk 

24. Önkolun komplikasyonsuz tam kırığı Alçılı bandaj uygulaması 
İyileşmekteyken 

sevk 

25. Elde ateşli silah yaralanması 
İşaret parmağının 2. falankstan 

dezartikülasyonu 

İyileşmekteyken 

sevk 

26. Elde ateşli silah yaralanması 
İşaret ve orta parmağın ilk 2 

falanksının dezartikülasyonu 

İyileşmekteyken 

sevk 

27. Elde ateşli silah yaralanması Fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

28. Parmaklarda kırık Fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

29. Parmaklarda kırık Fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

30. Parmaklarda kırık Fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

31. Bacağın 1/3 üst kısmında kırık 
Atelli ve pencereli bandaj - Fenol 

pansumanı 

İyileşmekteyken 

sevk 

32. Tibianın alt 1/3 kısmında kırık Atelli bandaj ve fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

33. Bacağın tam kırığı Atelli bandaj ve fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

34. Bacakta ateşli silah yaralanması Fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

35. Bacakta ateşli silah yaralanması Fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

36. Kalkaneus kırığı Fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

37. Kalkaneus kırığı Fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

38. Ayak kırığı Fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

39. Ayak kırığı Fenol pansumanı 
İyileşmekteyken 

sevk 

40. Ayak kırığı Kıymıkların çıkarılması 
İyileşmekteyken 

sevk 
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 Burada üzerinde durulması gereken ilginç bir nokta, tablolarda geçen 

“Fenol Pansumanı” konusudur. Antisepsi kavramının babası olarak bilinen İngiliz 

cerrah Joseph Lister’in 1867’de Lancet’te yayınladığı “Cerrahi uygulamada 

Antisepsi ilkeleri” adlı makalesinden sonra çok yaygınlaşan ve “Lister tedavisi” 

olarak da adlandırılan fenik asit solüsyonu emdirilmiş gaz tamponların yaraya 

sarılması şeklindeki pansumanın 10 yıl sonra bu savaş sırasında uygulanıyor 

olması önemlidir. Lister, bu pansumanı bir Alman tıp dergisinde yayınlanan Halk 

Sağlığı makalesinde fenik asit kullanılmasından esinlenmiştir. Fenik asitin kreozot 

formu (fenol)’un cerrahi aletlerin ve oda havasının dezenfeksiyonunda kullanımı, o 

zamanlarda genellikle amputasyon tarzında yaklaşımlar uygulanan ekstremite 

yaralanmaları cerrahisinde mortaliteyi anlamlı şekilde düşürmüştür. Louis Pasteur’e 

hayranlığı ile bilinen Orhaniye Askeri Hastanesi’nden Dr. Lazarides, onunla birlikte 

çalışmasının getirdiği tecrübeleri içeren antisepsi kavramından 1877 Türk-Rus 

savaşında ilk söz eden hekim olmuştur.  

 Kızılay’ın 3 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren grafik için 

Ek 27’ye bakınız (HAR, Ek 27, 1878, s.ekler). 

4 Numaralı Seyyar Hastane Faaliyetleri (Razgrad) 

 4 Numaralı Seyyar Hastanenin başhekimi Dr. Heinrich, yardımcı hekimleri 

Dr. Karl Czeike ve Dr. Spitzer’dir (HAR, III. Cilt, 1878, s.111). 

 Dr. Heinrich 4 numaralı Seyyar Hastane’yle 1 Eylül 1877 tarihinde Osmanlı 

Tuna Ordusu’nun birliklerini kumanda eden Mehmet Ali Paşa’nın emrine girmek 

üzere İstanbul’dan hareket etti. Şumnu’ya vardığında, hastanenin bütün teçhizatını 

Razgrad’a nakletmek üzere at ve arabalar satın aldı (HAR, III. Cilt, 1878, s.111).  

 13 Eylül’de Dr. Heinrich, Razgrad’dan ayrılarak Prens Hasan Paşa’nın 

kolordusunun bulunduğu Popkoy’a (Eski Cuma) vardı. Ertesi gün, Paşa’nın emri 

üzerine, hastanenin hekimleri Kaceljewo savaşından sonra Ruslar tarafından terk 

edilmiş olan Vodica’ya hareket etmek zorunda kaldılar. Ertesi gün Başkomutan 

Mehmet Ali Paşa ve Prens Hasan Paşa önceki günkü savaşın kurbanlarını ziyarete 

geldiler ve yapılan sağlık hizmetlerinden çok etkilendiler. Kızılay’ın doktorlarına 

tebriklerini ilettikten sonra, iki Bulgar evi ve bir kilisesinin hemen hastaneye 

dönüştürülerek, seyyar hastanenin emrine verilmesini emrettiler (HAR, III. Cilt, 

1878, s.111-112).  

 21 Eylül’de, Çernovna savaşı günü, Dr. Heinrich asistanlarıyla savaş 

alanına giderek 362 yaralı topladı ve akşamın 5’inden önce de hepsinin yaralarını 

sardı. Tam o saatte, Albay Mahir Bey gelerek, hastane baştabibinden geri 

çekilmelerini ve bütün yaralılarının taşınmasını istedi. Yeniköy’e doğru çekilme 

yolunda, topçular ve ordu treni nedeniyle son derece korkunç bir kalabalık vardı. 

Yolculuk son derece sıkıntılı geçti. Ne insanlar ne de atlar için yiyecek vardı. İngiliz 
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Kızıl Haçı yardıma yetişti, Kızılhaç’a bağlı Crookshank Hastanesi, bu köydeki Dr. 

Heinrich’in hastanesine gelerek 12 araba ve 14 at verdi (HAR, III. Cilt, 1878, 

s.112).  

 Yeniköy’de hastaneler öylesine doluydu ki, yeni yaralılara yer bulmak 

imkânsızdı. Cuma’ya doğru yoluna devam etmek zorunda kalan konvoy, şiddetli bir 

yağmur altında ve aşırı derecedeki yoksunluklar içinde hedefine vardı. Bugünden 

itibaren 4 numaralı seyyar hastane tamamen Cuma’ya yerleşti. Dr. Heinrich ve Bay 

Missakian buradaki iki büyük evi ve bir Bulgar okulunu hastaneye çevirdiler. 11 

Kasım’da Dr. Heinrich İstanbul’a çağrıldı ve yerini Dr. Antoniades’e bıraktı (HAR, 

III. Cilt, 1878, s.112-113). 

 

 

Tablo 7.70. 4 Numaralı Seyyar Hastane tarafından tedavi ve tahliye edilen yaralı ve hasta askerler  

                   14 Eylül - 24 Ekim 1877 (HAR, III. Cilt, 1878, s.113). 

Yaralı ve Hastaların Giriş Tarihleri 
Yatış Taburcu 

Gözlemler 
Yaralılar Yaralılar 

1877   
Hastanenin yaralıları hızla Cuma ve 

Varna’ya tahliye etme yükümlülüğü 

nedeniyle ayrıntılı kayıt 

tutulamamıştır. 

                 14 Eylül 103 103 

                 21 Ekim 362 362 

Toplam 465 465 

 

 

 Kızılay’ın 4 nolu Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren harita için Ek 

28’e (HAR, Ek 28, s.ekler) ve grafik için Ek 29’a bakınız (HAR, Ek 29, 1878, 

s.ekler). 

5 Numaralı Seyyar Hastane Faaliyetleri (Orhaniye, Kamarlı, Taşkesen, Sofya)  

 5 Numaralı Seyyar Hastane’nin Başhekimi Dr. Sarell’dir. Cerrah olarak Dr. 

Mackellar, Dr. Rudduck, Dr. Mapherson, Dr. Pinkerton, Dr. G. Maunory, Dr. P. 

Basy, Dr. Kirkpatrick, Dr. Smith ve Dr. Vachell görev yapmaktaydı. Yardımcı 

cerrahları Bay Goodridge, Bay Jennings, Bay King, Bay Denton ve Faik Efendi’ydi. 

Başmuhasebeci ve sekreteri Bay R. Arrau, hesap uzmanı Bay M. Vitalis, Türkçe 

sekreteri Münir Bey, denetçileri Bay Atkinson, Bay Tchayan ve Bay Annibal 

Varisco, teskereci şefi Albay Jesser Coope, teskereci şefi yardımcısı Ernest 

Lorando. Hastabakıcı şefleri Bay Giorgio Venturi, Bay Philippo Piquillo ve Bay 

Michel Plazeski’dir. Bu hastanede ayrıca 7 hastabakıcı (onbaşı), 5 seyis ve 35 

arabacı mevcuttur (HAR, III. Cilt, 1878, s.114). 

 Heyetin daha önce savaş alanına göndermiş olduğu seyyar hastaneler 

hem personel hem de malzeme açısından son derece kısıtlıydı ve sadece savaşın 
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daima giderek artan oranda istediği hizmetleri sunabiliyordu. Kızılay Yardım 

Heyeti’nin 20 Eylül 1877’deki toplantısında Dr. Baron Mundy’nin önerisi üzerine, 

tartışmalar sonucu Plevne Ordusu’nun yardımına koşmakla görevlendirilen 5 

Numaralı Seyyar Hastanenin yerleşim şartlarını kesin şekilde belirleyen bir 

protokolün imzalanması kararlaştırıldı. Kendi içinde beş alt gruba bölünen bu 

hastanenin, personel olarak 1 baş cerrah, 5 cerrah ve 10 yardımcı cerrah ile 2 

idareci, 5 şef tarafından yönetilen 125 teskereci, 25 arabacı ve sürücüden oluşması 

planlanmıştı. Yukarıda kadrosunu belirttiğimiz üzere bu planlamanın kısmen 

başarılı olduğu görülmektedir. Yardım ve taşıma araçlarının da bu personel 

sayısına göre ayarlanması planlanmıştı. Hastanenin idaresi ise Baron Mundy’ye 

emanet edilmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.115). 

 Heyetin 26 Eylül toplantısında, Başkan’ın, Padişahı, Dr. Baron Mundy’nin 

yüksek deneyimlerinden başkentte yararlanılmasının daha uygun olacağına dair 

ikna etmesi üzerine, heyet Dr. Mundy’nin Merkez Heyeti’ne bağlı kalmasına karar 

verdi. 29 Eylül’de, Başkan Dr. Sarell’in hastanenin yönetiminde Dr. Mundy’nin 

yerini almaya hazır olduğu konusunda heyeti bilgilendirdi. Bu teklif kabul edildi ve 

hastanenin hazırlıklarının hızla tamamlanması kararlaştırıldı (HAR, III. Cilt, 1878, 

s.116). 

 3 Ekim’de, Dr. Sarell personelin önemli bir kısmını ve bütün malzemeyi 

alarak İstanbul’dan hareket etti. Hızla Edirne ve Filibe’yi geçerken, bu şehirlerde 

sadece, sunulan tıbbi hizmet ve sağlanan kaynaklar konusunda fikir sahibi olacak 

kadar bir süre geçirmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.116). 

 Nakil araçlarının (at ve at arabaların) sağlanmasındaki güçlük, seyyar 

hastanenin malzemelerinin Sofya’ya ulaşmasını 12 Ekim’e dek geciktirmişti. Dr. 

Sarell bu kentte, yatak sayılarının yetersizliğinin ve tahliye sisteminin gediklerinin 

farkına varmış ve Sofya ile Tatar-Pazarcık arasında üç ara istasyon kurularak, 

taşınacak bütün hastaların tahliyeye hazır hale getirilmesini önermiştir. Bu tahliye 

sistemi heyet tarafından kabul edilmiş, ancak iki ay sonra önce kış, sonra da 

Rusların harekâtı bunun gerçekleştirilmesini olanaksız hale getirmiştir (HAR, III. 

Cilt, 1878, s.116-117). 

 16 Ekim’de personelinin önemli bir kısmını bir araya getirmeyi beceren 5 

numaralı seyyar hastanenin Sofya’ya hareket edeceği esnada, Dr. Sarell’e, Plevne 

Komutanı Osman Paşa’nın 4500 civarında yaralının acilen Sofya’ya tahliye 

edilmesini bildirdiği telgrafı iletilmişti. Seyyar hastane Taşkesen’de ilk yaralı 

konvoyu ile karşılaştığında, bu öncü askeri birlik, sefalet, hastalık, açlık ve bütün 

yardımlardan yoksun olmaktan bitkin hale gelmiş ve ölmek üzereydi. Dr. Sarell’in 

ekibi 17 Ekim’de Orhaniye’ye gelmiş ve askeri idarecilerin isteğiyle Plevne’den 

gelen yaralı akınının yardımına koşmak için konağa yerleşmişti. Seyyar 

hastaneden beklenen yardımların aciliyetine karşın, Dr. Sarell Plevne’ye vararak, 
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görevinin amacına ulaşmasını sağlamaya çalışıyordu ki; Şevket Paşa ona, 

yaralıların imdadına koşmak üzere Orhaniye’de kalmasını resmi olarak emreden 

Osman Paşa’nın 17 Ekim tarihli telgrafını iletti. Plevne ile Orhaniye arasındaki 7 

günlük mesafe, nakliye araçlarıyla yaralıların tahliyesini yetersiz hale getiriyordu. 

Bu nedenle, talihsiz yaralılar bu süre boyunca hiçbir yardım alamadan 7 gün 

boyunca yol aldıkları anlaşılıyordu. Dr. Sarell, sonuç olarak Plevne yoluna da ara 

istasyonlar koyma kararına vardı. Orhaniye’nin ele geçirilmesini amaçlayan askerî 

harekâtları göz önünde bulundurarak, seyyar hastaneyi yeni askeri hareketlerin 

başlamak üzere olduğu Telliş’e 26 Ekim’de yerleştirdi. Lukovitza’ya da tahliye 

hizmetine yardımcı olmaları amacıyla bir cerrah ve bir yardımcı bıraktı (HAR, III. 

Cilt, 1878, s.117-118). 

 Dr. Sarell, Orhaniye’ye dönüşte, hastalarla dolup taşan bu bölgede hastane 

hizmetlerinin yerleşmesine yönelik çabalarını bütün güçlüklere rağmen sürdürdü ve 

zorlukları yenmeye çalıştı. Ancak, seyyar hastanenin düşmanın eline geçtiği 

Telliş’in alınmasıyla Plevne’nin düşmesi kesinleşti ve Rus Ordusu’na Orhaniye yolu 

açıldı. Dr. Sarell büyük bir kısmının korunmasını ve hastaların tahliyesini sağlamayı 

amaçlayarak, elinde kalan teçhizatını Taşkesen’e yolladı. Kendisi de hastanenin 

tıbbi hizmetlerini devam ettirmek için Taşkesen’e geldi ve oradan irtibatını ve 

gönderilenlerin düzenini sağlamak için Sofya’ya geçti. Burada Merkez Heyeti’ne, 

öngörülebileceği üzere bir geri çekilme harekâtıyla felç hale gelebilecek olan ve 

hareket kabiliyeti zaten oldukça kısıtlı olan Goldstein ve Stoker’ın hastanelerinin de 

kendisine bağlanması önerisini götürdü. Gerçekten de düşman 23 Kasım’da 

Orhaniye savunma mevzilerini aştı ve yaralıların Taşkesen’e tahliyesi çok büyük 

sıkıntılara yol açmaya başladı. Seyyar hastane büyük güçlüklerle Orhaniye 

Geçidi’ne, genel karargâhın biraz gerisine çekildi. 25 Kasım’da Mehmet Ali Paşa 

karargâhını, birliklerini yoğunlaştırdığı Kamarlı’ya taşıyınca, seyyar hastane 

Orhaniye Geçidi’ni terk ederek, aşırı kalabalık olan yollardan güçlükle Taşkesen’e 

vardı. 28 Kasım’da Dr. Sarell bir seyyar hastane kurarak Dr. Maunoury ve Dr. 

Basy’ye emanet etti. Bu hastaneyi Kamarlı’nın iki köyü arasındaki Balkan 

Etropol’ünün eteklerine gönderdi. Aynı anda, hastanenin teçhizat ve personelinin 

bir kısmını, Sofya Valisi’nin göstereceği bir yere yerleştirmek üzere Sofya’ya 

gönderdi. Taşkeseni, ön hatlardan (Kamarlı) hastanenin asıl işlev merkezi olacak 

olan Sofya’ya tahliye edilecek yaralılar için bir ara durak olarak hizmet etmesi için 

planladı (HAR, III. Cilt, 1878, s.118-119).  
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 Dr. Sarell, 12 Aralık’ta Sofya’da iken, Merkez Heyeti’nden, ilk raporunda 

kendisinin önermiş olduğu, tahliye kısmını Sofya ile Tatar-Pazarcık arasına 

kurmasına izin veren şu telgraf mesajını aldı: 

 “Raporunuzun incelenmesi ve güncel durumun ele alınmasından sonra, şu 

kararlar alınmıştır (11 Aralık): 

1. Sofya, Pazarcık ve Filibe’de sabit ya da geçici hastaneler teşkilinden 

şimdilik vazgeçilmesi, 

2. Olabildiğince hızla Başkomutanın emrine, seferi hastaneler düzeneğinde 

iki seyyar hastanenin verilmesi, 

3. 2 numaralı kararda sözü edilen iki hastanenin teşkilinden sonra, 

emrinizde kalan bütün teçhizat ve personelle Sofya’dan Pazarcık hattı 

üzerine acilen bir tahliye servisi kurulması, 

4. Tatar-Pazarcık’ta bir tahliye istasyonunun kurulması. Buraya birkaç gün 

içinde ekibi tam olan özel bir sıhhiye treni gönderilecektir. Bu trenle her 

seferinde en az yüz yaralı oturarak, yüz yirmi yaralı da asılı sedyeler 

üzerinde yatarak tahliye edilebilecektir. Trenin tam donanımlı bir mutfağı da 

olacaktır.  

5. Şu anda sabit hastaneleri askıya alan ve bütün gücü ve şartları, ilk 

hattaki Sofya dâhil, tahliyeye veren bu sistemin amacı ve önemini 

biliyorsunuz.” (HAR, III. Cilt, 1878, s.120-121) 

 Dr. Sarell, Sofya Hastanesi’ni oluşturma çabalarına ara vermeksizin, demir 

yoluna ulaşılabilmesi ve oradan da Başkent’e sıhhiye treniyle gidilebilmesi için, 

Tatar-Pazarcık’a doğru, düzenli bir tahliye hizmetinin oluşturulmasıyla uğraştı. 

Yardımcı cerrah King’in komutasında ilk konvoy 16 Aralık’ta gönderildi. 453 hasta 

ve yaralıdan oluşan bu konvoy, yol üzerinde pek çok sorunla karşılaştı. Ardından 

idaresi Dr. Arciniéga’ya verilen 352 yaralıdan oluşan ikinci konvoy geldi. Sıhhiye 

treni devreye girmede gecikince, bu konvoylar Tatar-Pazarcık’tan İstanbul’a normal 

trenlerle gönderildi. Düşmanın ilerlemesi diğer konvoyların gönderilmesini engelledi 

(HAR, III. Cilt, 1878, s.121). 

 Bu esnada, düşman ordusu ilerliyordu ve Kamarlı Seyyar Hastanesi, 

Taşkesen kısmıyla birlikte kısa süre içinde kendilerini Rus hatlarının içinde 

buldular. Dr. Maunoury ve Dr. Basy Kamarlı Hastanesi’nden ayrılmışlardı ve 

yerlerine Dr. Smith, Dr. Kirkpatrick, yardımcı cerrahlar Goodridge ve Denton 

gelmişlerdi. Bu hastane Taşkesen’e geri çekilmede gecikmedi (HAR, III. Cilt, 1878, 

s.121). 
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 Taşkesen kısmına gelince, 28 Aralık’ta Sofya ile bütün iletişimi koptu. O 

gün top atışları duyulan Sofya’ya doğru keşfe çıkan Dr. Rudduck, Dr. Macpherson, 

Dr. Smith ve Yardımcı Cerrah Jennings Rus Ordusu’nun ilerlemesiyle 

Taşkesen’den ayrı düştüler. Dr. Smith Kamarlı’ya ulaşmayı başardı. Dr. Rudduck 

ve Dr. Macpherson ile birlikte yardımcı cerrah Jennings Sofya’ya ulaşabildiler. 

Hastanenin kalanı Baker Paşa’nın tümeni tarafından hala savunulmakta olan 

Striglia’ya geri çekildi ve bu tümenin de geri çekilmesiyle esir düştüler (HAR, III. 

Cilt, 1878, s.122).  

 Dr. Sarell acilen İstanbul’a çağrılınca, Sofya Hastanesi’nin idaresini Dr. 

Rudduck ele aldı, ancak 3 Ocak’ta Rus Ordusu bu şehri de ele geçirdi ve hastaneyi 

hapishane yaptı. 5 Numaralı Hastane, yaşadığı el değiştirmelere rağmen, 6.514 

yaralı ve hasta gibi oldukça yüksek sayıda kişiye yardıma koşarak, personel ve 

malzemesini kullanabildi. Bu hastanenin çalışmalarının özeti ve hastanenin çeşitli 

bölümlerinde tedavi edilen hasta ve yaralıların dağılımlarını gösteren ayrıntılar 

Tablo 7.71’de yer almaktadır (HAR, III. Cilt, 1878, s.122). 
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Tablo 7.71. 5 Numaralı Seyyar Hastane tarafından tedavi edilen ve nakledilen hasta ve yaralılar  

                    3 Ekim 1877 - 10 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.228-230). 

Raporun 

Kökeni ve 

Tarihi 

Hasta ve 

yaralıların 

yatış 

tarihi 

Yatanlar Çıkanlar 

H
a
s
ta

n
e
d

e
 t

e
d

a
v
i 

a
lt

ın
d

a
 

C
e
rr

a
h

i 
a

m
e
li

y
a
tl

a
r 

G
ö

z
le

m
le

r 

Sayı 
Tahliye 

edilen 

Y
a
ra

lı
 

H
a
s
ta

 

T
e
d

a
v

i 

a
lt

ın
d

a
 

Ö
le

n
 

1. Orhaniye 

27 Ekim 

1877 

25 Ekim 

1877 
120 - 120 - - 

18 Ekim’den 8 

Kasım’a 19 önemli 

ameliyat yapıldı 

1. Dr. Sarell’in 

gözetiminde Telliş’te 

yaralanan askerler 

Orhaniye’ye 

nakledildi. 

 

2. Orhaniye 

14 Kasım 

1877 

18 - 26 

Ekim 1877 
1500 - 1313 87 100 (*) - 

2. Paris Protestan 

Heyeti’nce 

hastaneye atanan 

Dr. Maunoury’nin 

raporu 

3. Taşkesen 

26 Kasım 

1877 

23 Ekim 

1877 
100 - 100 - - 

8-15 Kasım arası 

Taşkesen’de 5 

amputasyon 

yapıldı 

3. Orhaniye 

yakınlarındaki hatları 

23 Kasım’da 

savunan bu yaralı 

askerler, seyyar 

hastane ekibince 

savaş alanında 

tedavi edilmişlerdir. 

4. Taşkesen 

26 Kasım 

1877 

8-25 

Kasım 

1877 

485 - 477 8 -  
4-5. Dr. 

Macpherson’un 

raporları (Dr. Lord 

Blantyre tarafından 

gönderilmiştir) 

5. Taşkesen 

15 Aralık 

1877  

26 Kasım-

13 Aralık 

1877 

1982 664 2464 82 100 

29 Kasım’dan 13 

Aralık’a Dr. 

Maunoury ve Basy 

tarafından 

Kamarlı’daki 1. 

Hat Seyyar 

Hastanesi’nde 5 

önemli ameliyat 

yapıldı.  

6. Sofya 15 

Aralık 1877 

29 Kasım-

13 Aralık 

1877 

440 10 450 - - 

6. Bay Maunoury ve 

Basy’nin raporu 

(Paris Protestan 

Heyetince atanan 

doktorlar), 

Kamarlı’daki kısım 

hakkında 

7. Sofya 10 

Ocak 1878 

13-20 

Aralık 

1877 

8 97 105 - - 

7. 5 Numaralı 

hastanenin Kamarlı 

kısmı hakkında Dr. 

Rudduck’ın 

raporunun özeti (2. 

dönem) 
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Tablo 7.71.(Devamı) 5 Numaralı Seyyar Hastane tarafından tedavi edilen ve nakledilen hasta ve  

                                   yaralılar 3 Ekim 1877 - 10 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.228-230). 

Raporun 

Kökeni ve 

Tarihi 

Hasta ve 

yaralıların 

yatış 

tarihi 

Yatanlar Çıkanlar 

H
a
s
ta

n

e
d

e
 

te
d

a
v
i 

a
lt

ın
d

a
 

C
e
rr

a
h

i 

a
m

e
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y
a

tl
a
r 

G
ö

z
le

m

le
r 

8. Sofya 10 

Ocak 1878 

1-10 Ocak 

1878 
80 - 36 4 40 

 

8. Sofya Seyyar 

Hastanesi hk. Dr. 

Rudduck’ın raporu 

9. Londra 17 

Ocak 1878 

Tellich’te 

26 Ocak 

1877 

30 - 30 - - 

9. Dr. Vachell’in 

Tellich’teki hastanesi 

hk. 

10. İstanbul 

9 Şubat 

1878 

Aralık 

sonu 
120 - 120 - - 

Sayın cerrahların 

çıkarmış oldukları 

kıymık parçaları 

ve mermi 

çekirdeklerinin 

hiçbiri ile arter 

ligasyonları vs. 

hesaba katılmadı. 

Hastanenin farklı 

kısımlarınca 

yaralıların önemli 

bir kısmına bu 

farklı işlemler 

uygulandı. 

10. Dr. Kirkpatrick’in 

Aralık sonu 

Taşkesen Striglia 

kısmı hk. Raporu - 

bu yaralılar Rus 

hatlarında kalmıştır. 

11. Sofya, 

17 Aralık 

1877 

16 Aralık 

1877 
250 203 444 9 - 

11. Dr. King’in 453 

hasta ve yaralının 16 

Aralık’ta Tatar-

Pazarcık’a tahliye 

üzerine raporu 

12. İstanbul, 

14 Şubat 

1878 

22 Aralık 201 151 352 - - 

12. Hastanenin 

sekreteri Bay 

Arrau’nun 352 hasta 

ve yaralının Tatar-

Pazarcık’a ve 

73’ünün 

Taşkesen’den 

Sofya’ya nakli hk. 

Raporu. 

İstanbul 14 

Şubat 1878 

19-26 

Aralık 
73 - 73 - -   

Toplam 5389 1125 6084 190 240  

(*): 407 ağır yaralı önce hastanede tutuldu, sonra Sofya ve Taşkesen’e tahliye edildi.  
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5 Numaralı Seyyar Hastanenin Taşkesen Kısmı 

 Taşkesen İstasyonu, hemen hemen Orhaniye-Sofya yolunun ortasında idi. 

Orhaniye ya da Etropol’den Sofya’ya tahliye edilecek hasta ve yaralılara bakım 

vermek, beslemek ve yola devam edemeyecekleri yatırmak üzere, 8 Kasım’da bir 

seyyar hastane olarak kurulmuş ve bu kategoride yaklaşık yetmiş hasta kabul 

edilmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.184).  

 Kullanıma uygun 100 hasta alabilecek üç bina temizlendikten ve kireçle 

beyazlatıldıktan sonra, tahta yataklar ve hasırlar konulmak suretiyle yeterince 

konforlu hastanelere dönüştürülmüştür (HAR, III. Cilt, 1878, s.184).  

 Hastanenin kuruluşunu denetlemek üzere Dr. Pinkerton 8 Kasım’a kadar 

Taşkesen’de kaldı. O gün, askeri hastaneden ve Orhaniye’deki Kızılay 

Hastanesi’nden çıkan 50 yaralıyı Dr. Stoker’in arabalarıyla getiren Cerrah 

yardımcısı Jennings geldi. Onlara gece için yiyecek ve bir yatak verildi. Ertesi 

sabah, Sofya’ya hareketlerinden önce pansumanları yapıldı. Dr. Pinkerton Sofya’ya 

dek onlara eşlik etti. 15 Kasım’a kadar Bay Jennings Taşkesen’de yalnız kaldı. Bu 

tarihte Dr. Macpherson ve Bay Denton Orhaniye’deki Kızılay Hastanesi’nden gelen 

19 yaralıyla birlikte geldiler. O andan itibaren Taşkesen istasyonunun personeli Dr. 

Macpherson, yardımcı cerrahlar Bay Jennings ve Bay Denton’dan oluşmuştur 

(HAR, III. Cilt, 1878, s.184-185).  

 En fazla sayıda hasta 18 ve 25 Kasım’da hastaneye gelmiştir. 25 Kasım’da 

195 hasta gelmiş ve 48’i burada kalmıştır. O gün cerrahlar sabahın dokuzundan 

akşamın onuna kadar çalıştılar. Bu zaman zarfında, 134 hastanın pansumanını 

yaparken, bir de uyluk amputasyonu yaptılar ve pek çok hastanın ilaçlarını verdiler. 

Bu hastanede uygulanan dört amputasyondan biri ölürken, diğer üçü iyileşmiştir 

(HAR, III. Cilt, 1878, s.185).  
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Tablo 7.72. 5 Numaralı Seyyar Hastane’nin Taşkesen kısmının hasta ve yaralı sayıları 8 Kasım - 13 Aralık 1877 

                   (HAR, III. Cilt, 1878, s.186). 

Yatış Tarihi 
Yatan hasta ve yaralı 

sayısı 
Sofya’ya gönderilen Ölen 

Bir geceden fazla 

hastanede tutulan 

Günlük 

mevcut 

8 Kasım 1877 50 - - 50 50 

9 Kasım 1877 - 50 - - - 

10 Kasım 1877 33 - - 33 33 

11 Kasım 1877 - 33 - - - 

14 Kasım 1877 17 17 - - - 

15 Kasım 1877 32 - - 32 32 

16 Kasım 1877 3 - - 3 35 

17 Kasım 1877 1 - 1 1 35 

18 Kasım 1877 87 10 1 87 111 

19 Kasım 1877 1 85 - 1 27 

20 Kasım 1877 - - 2 - 25 

21 Kasım 1877 1 - - 1 26 

22 Kasım 1877 3 2 - 3 27 

23 Kasım 1877 13 - 3 13 37 

24 Kasım 1877 1 13 1 1 24 

25 Kasım 1877 243 195 - 48 72 

26 Kasım 1877 - - - - 72 

27 Kasım 1877 72 - 2 70 142 

28 Kasım 1877 88 7 2 79 221 

29 Kasım 1877 269 107 1 161 382 

30 Kasım 1877 266 114 6 146 528 

1 Aralık 1877 146 37 4 105 633 

2 Aralık 1877 125 125 - - 633 

3 Aralık 1877 29 - - 29 662 

4 Aralık 1877 560 333 15 212 874 

5 Aralık 1877 293 242 7 44 918 

6 Aralık 1877 270 240 16 14 932 

7 Aralık 1877 180 161 4 15 947 

8 Aralık 1877 103 79 12 12 959 

9 Aralık 1877 67 63 2 2 961 

10 Aralık 1877 84 70 8 6 967 

11 Aralık 1877 6 3 1 2 969 

12 Aralık 1877 47 29 1 17 986 

13 Aralık 1877 41 - 1 40 1026 (*) 

Toplam 3131 2015 90 1227  

(*): Bu yaralıların büyük kısmı seyyar hastanenin olanaklarıyla tahliye edildi. Önemli bir kısmı da Rus hatlarında kaldı. 
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Tablo 7.73. 5 Numaralı Seyyar Hastane’de yapılan büyük cerrahi girişimler 

                    20 Ekim 1877 - 7 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.232-236). 

Yaralıların 

Adları 
Yaralanma Cinsi 

Yaralanma- 

Yatış Arası 

Süre 

Ameliyat 
Ameliyat 

Tarihi 
Cerrahın Adı Gözlem 

Mehmet Ali 
Sağ humerusta 

mermi yaralanması 
 

Kolun dairesel 

amputasyonu 

20 Ekim 

1877 
Macpherson 

Sekonder 

kanamadan öldü 

Mehmet 

Osman  

Sol koksofemoral 

eklem mermi 

yaralanması 

6 hafta 

Merminin 

çıkarılması ve 

femur başı 

rezeksiyonu 

21 Ekim 

1877 
Rudduck Pnömoni - öldü 

Halil 

Bekesli 

Sol bacakta 

fragmanları dışa 

çıkmış parçalı kırık 

2 ay 

Bacak 1/3 üst 

kısım 

amputasyonu 

21 Ekim 

1877 
Maunoury Tedavi altında 

Mehmet 

Ahmet 

Top patlamasına 

bağlı sol dirsek 

yaralanması 

2 ay 
Dirsek 

rezeksiyonu 

21 Ekim 

1877 
Mackellar Tedavi altında 

Ahmet 

İbrahim 

Sağ humerus 

mermi yaralanması 
6 hafta 

Kol 

amputasyonu 

21 Ekim 

1877 
Mackellar 

Tedavi altında 

hemen hemen iyi 

Halil 

Mustafa 

Femurda mermiye 

bağlı parçalı kırık 
2 ay 

Uyluğun 1/3 

üst kısmından 

amputasyonu 

22 Ekim 

1877 
Rudduck Pyemi - öldü 

Ahmet 

İbrahim 

Sol bacakta 

mermiye bağlı kırık 
 

Bacağın 

sirküler 

amputasyonu 

22 Ekim 

1877 
Mackellar 

Güdükte 

gangren, 5 

Kasım’da Dr. 

Macpherson 

tarafından 

yeniden 

amputasyon, 

öldü 

Ahmet Ali 

Top patlamasına 

bağlı sol dirsek 

yaralanması 

 
Dirsek 

rezeksiyonu 

22 Ekim 

1877 
Mackellar Tedavi altında 

İsmail Ali 

Top patlamasına 

bağlı sağ ayak 

yaralanması 

6 hafta 

1/3 alt 

kısımdan 

bacak 

amputasyonu 

22 Ekim 

1877 
Pinkerton Tedavi altında 

İsmail 

Ahmet 

Top patlamasına 

bağlı sol tibia 

parçalı kırığı 

 
Flepli bacak 

amputasyonu 

23 Ekim 

1877 
Rudduck Öldü 

Selim 

Mehmet Ali 

Top patlamasına 

bağlı sağ bacak 

kemiklerinin parçalı 

kırığı 

 
Flepli bacak 

amputasyonu 

23 Ekim 

1877 
Kirkpatrick Dizanteri - öldü 

Şaban 

Satomuş 

Humerusta 

nekrozlu radius 

kırığı 

6 hafta 
Kol 

amputasyonu 

23 Ekim 

1877 
Vachell Tedavi altında 
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Tablo 7.73. (Devamı) 5 Numaralı Seyyar Hastane’de yapılan büyük cerrahi girişimler 

                                    20 Ekim 1877 - 7 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.232-236). 

Yaralıların 

Adları 
Yaralanma Cinsi 

Yaralanma- 

Yatış Arası 

Süre 

Ameliyat 
Ameliyat 

Tarihi 
Cerrahın Adı Gözlem 

Hasan Ali 

Femurun 

kondillerinden 

birinde sağ dizin 

penetran mermi 

yaralanması 

 
Diz 

rezeksiyonu 

25 Ekim 

1877 
Rudduck Pyemi - öldü 

Mazur 

Allah 

Top patlamasına 

bağlı sağ el 

parçalanması 

1 ay 
Önkol 

amputasyonu 

26 Ekim 

1877 
Rudduck 

Tedavi altında, 

yarası hemen 

hemen iyileşti 

Hasan 

İsmail 

Top patlamasına 

bağlı sol bacak 

kemiklerinde kırık 

 

1/3 üst 

kısımdan 

bacak 

amputasyonu 

26 Ekim 

1877 
Rudduck 

İlk yatışta 

ameliyatı 

reddetmişti - 

öldü 

Hazım Ali 

Top patlamasına 

bağlı önkol 

kemiklerinde 

komplike kırık 

 
Kol 

amputasyonu 

27 Ekim 

1877 
Rudduck 

İlk yatışta 

ameliyatı 

reddetmişti - 

öldü 

Kerim 

Mehmet  

Sağ bacak 

komplike kırığı 
2 ay 

1/3 alt 

kısımından 

uyluk 

amputasyonu 

1 Kasım 

1877 
Kirkpatrick Tedavi altında 

Mehmet 

İsmail 

Kondillerin 

üstünden femur 

kırığı  

 
Uyluk 

amputasyonu 

2 Kasım 

1877 
Macpherson 

İlk yatışta 

ameliyatı 

reddetmişti - 

öldü 

Amin 

Mahmut 

Pürülan akıntılı sağ 

bacak kırığı 
4 ay 

Uyluk 

amputasyonu 

8 Kasım 

1877 
Kirkpatrick Tedavi altında. 

X.X.X.X.X. Çeşitli yaralanmalar  
5 değişik 

amputasyon 

8 - 15 

Kasım 

1877 

Macpherson 

4’ü tedavi 

altında, biri öldü. 

Ameliyatlar 

Taşkesen’de 8-

15 Kasım’da 

yapıldı. 

Ahmet bin 

Murat 

Obüs patlamasıyla 

önkolun alt 

kısmında ezilme 

29 Kasım  

Önkolun 1/3 

üst kısmından 

amputasyon 

ve A. Guérin 

pansumanı 

29 

Kasım  

Dr. 

Maunoury ve 

Basy (*) 

Tedavi altında 
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Tablo 7.73. (Devamı) 5 Numaralı Seyyar Hastane’de yapılan büyük cerrahi girişimler 

                                    20 Ekim 1877 - 7 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.232-236). 

Yaralıların 

Adları 
Yaralanma Cinsi 

Yaralanma- 

Yatış Arası 

Süre 

Ameliyat 
Ameliyat 

Tarihi 
Cerrahın Adı Gözlem 

Sinan Salı 

Sırtta ezilmeyle birlikte 

tibia 1/3 alt kısmında 

küneiform kırık 

30 Kasım 

Eliptik yöntemle 

bacağın orta 

kısmının 

amputasyonu ve 

A. Guérin 

pansumanı 

1 Aralık 

(*
):
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e
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r 

H
a
s
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n
e
s
in

in
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ğ

lı
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s
e
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a
s
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n
e
 ü

z
e
ri
n
e
 h

a
z
ır

la
n

a
n
 r

a
p
o
ru

n
d
a
n
 ö

z
e
t.

 

Yatışta ameliyatı 

reddetti, etesi gün 

kabul etti.-tedavi 

altında. 

Abdi 

Mehmet 
El yaralanması 2 Aralık 

3. metakarpın 

1/3 alt kısmından 

amputasyonu; A. 

Guérin 

pansumanı 

2 Aralık Tedavi altında 

X*** El yaralanması 2 Aralık 

Sol 5. metakarp 

rezeksiyonu, A. 

Guérin 

pansumanı 

2 Aralık Tedavi altında 

X*** 

Tibianın üst kısmını 

ezen ve femurun iç 

kondiline saplanan 

mermi 

2 Aralık 

2 flep yöntemiyle 

sağ uyluk 1/3 alt 

kısım 

amputasyonu; A. 

Guérin 

pansumanı 

2 Aralık  

Mülazım 

Hasan Ağa  

Büyük trokantere 8 

cm. mesafeden girmiş 

ve krural pliden 4 cm 

ileride uyluğun 

posteromedialinden 

çıkmış bir mermi ile 

femurun 1/3 üst 

kısmından kırık 

28 Kasım 

Atel cihazı; 

ayaktan 

ekstremitenin 

köküne dek 

giden ve sağ 

uyluğu kalçaya 

tespit eden cihaz 

30 Kasım  Tedavi altında 

Hüseyin 

Mustafa 

Sağ tibia orta 

kısmından mermi 

yaralanmasına bağlı 

kırık 

1 Aralık Atel cihazı   Tedavi altında 

X*** 

Obüs patlamasıyla 5 

cm. genişliğinde sol 

peroneus 

parçalanması 

5 Aralık Atel cihazı   Tedavi altında 

X*** 
Kangrene dönmüş 

donma 
15 Aralık  

Bacak 

amputasyonu 

7 Ocak 

1878 
Rudduck Tedavi altında 

X*** 
Kangrene dönmüş 

donma 
15 Aralık  

Bacak 

amputasyonu 

7 Ocak 

1878 
Macpherson 

Diğer ayak da 

kangrene oldu. 

Hasta ikinci 

amputasyonu 

reddetti. 

   
Çeşitli mermi 

çıkarılmaları 
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Tablo 7.74. 5 Numaralı Seyyar Hastane ve geçici hastanelerin tedavi altına aldığı asker yaralı ve  

                    hastalar 17 Ekim 1877 - 12 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.237-240). 

Genel Etkinlik 
Yaralılar Hastalar Yaralı ve hastalar 

Sayı % Sayı % Toplam Toplam % 

Yardımına koşulan 6514 asker yaralı ve hastalar 

şöyle dağılmıştı: 

5389 Yaralı ya da % 82.73 

1125 Hasta ya da % 17.27 

      

1. ORHANİYE (ana kısım). Dr. Sarell. 17 - 26 Ekim 

1877 
      

1. Plevne’den gelen ve tedavileri yapılarak Sofya’ya 

tahliye 
1193 18,32 - - 1193 18,32 

Geçici Hastane:       

2. 17 Ekim 24 Kasım arası geçici hastanede tutulan 

ağır yaralılar: 

İyileşen ve Sofya’ya gönderilen: 320 ya da % 78.62 

Mortalite: 87 ya da %21.38 

407 6,25 - - 407 6,25 

2. TAŞKESEN (Geçici hastane). Dr. Macpherson ve 

Rudduck. 8 Kasım 31 Aralık 1877 
      

3251 yaralı ve hasta: 

Tedavi altında tahliye edilen 2392 ya da %73.58 

Mortalite: 74 ya da %2.31 

Rus hatlarında kalan yaralı: 120 ya da %3.69 (2 Ocak 

1878) 

Tedavi altında tahliye edilen hastalar: 649 ya da 

%19.96 

Mortalite: 15 ya da %0.46 

2587 39,72 - - 2587 39,72 

3. SOFYA (Geçici hastane) Dr. Rudduck. 2-12 Ocak 

1878 
      

Yaralıların dağılımı: 

Samakow’a tahliye edilen: 36 ya da % 45 

Mortalite: 4 ya da % 5 

Hastanede tedavide ya da Rus hatlarında kalan: 40 

ya da % 50 

80 1,23 - - 80 1,23 

4. TELLİŞ (1. hat seyyar hastane). Dr. Vachell 

25-31 Ekim 1877 
      

Yaralıların dağılımı: 

Tellich’te bakılan, sonra Sofya’ya tahliye edilenler: 

120 ya da %80 

31 Ekim’de Rus hatlarında kalanlar: 30 ya da %20 

(Kentin alındığı gün hastane tarafından bakılan ve 

sayıları bilinmeyen yaralılar hesaba katılmamıştır) 

150 2,30 - - 150 2,30 

5. KAMARLI (1. hat seyyar hastane). Dr. Maunoury 

ve Dr. Basy. 29 Kasım - 13 Aralık 1877 
      

Hasta ve yaralılar: 450 ya da %6.90     

450 6,90 Yaralılar: 440 ya da %97.78 440 6,75 - - 

Hastalar: 10 ya da %2.22 - - 10 0,15 
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Tablo 7.74. (Devamı) 5 Numaralı Seyyar Hastane ve geçici hastanelerin tedavi altına aldığı asker  

                                    yaralı ve hastalar 17 Ekim 1877 - 12 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.237-240). 

Genel Etkinlik Yaralılar Hastalar Yaralı ve hastalar 

6. KAMARLI 2. Dönem (1. hat seyyar hastane). Dr. 

Rudduck. 13-20 Aralık 1877 
      

105 hasta ve yaralının dağılımı:     

105 1,61 Taşkesen’e tahliye edilen Yaralı 8 0,12 - - 

Taşkesen’e tahliye edilen Hasta - - 97 1,9 

7. YARALILARI NAKİL SERVİSİ. 16-26 Aralık 1877        

878 ya da %13.48     

878 13,48 
Kamarlı’dan Sofya’ya tahliye 73 1,12 - - 

Sofya’dan Tatar-Pazarcık’a tahliye edilen yaralılar 451 6,92 - - 

Sofya’dan Tatar-Pazarcık’a tahliye edilen hastalar - - 354 5,44 

Toplam 5389 82,73 1125 17,27 6514 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

Tablo 7.75. 5 Numaralı Seyyar Hastane harcamaların özeti 16 Eylül 1877 - 15 Nisan 1878  

                    (HAR, III. Cilt, 1878, s.241). 

Ay Masraflar Altın lira Kuruş 
Toplam 

Altın lira Kuruş 

1
6
 E

y
lü

l 
1

8
7

7
’d

e
n

 

1
5
 N

is
a

n
 1

8
7

8
’e

 

Bölümlere göre masraflar:     

Malzeme:     

Eylül 44468 -   

Ekim 997 55   

Kasım 25155 10 89413 51 

Aralık 77-Nisan 78 18792 86   

Erzak     

Eylül 22671 50   

Ekim 9196 46   

Kasım 2468 88 55207 88 

Aralık 77-Nisan 78 20871 04   

Ödenen maaş ve tazminatlar     

16 Eylül-15 Nisan arası maaşlar 190444 27 190444 27 

11.411 liradan 48’i İngiliz doktorlarca 

gıda olarak ödenmiştir. 
    

4.281 liradan 67’si arap arabacılara 

ödenmemiştir. Bunlar Ruslara 

arabalarımızı vermişlerdir. 

 -  - 

Yol harcırahı olarak doktorlara ödenenler 27950  27950  

Diğerleri:     

Eylül 

Ekim 

Kasım 

Aralık-Nisan 78 

    

 Toplam masraf   394864 89 

 

 

 

 Yardım edilen hasta ve yaralı: 6.514, kişi başı maliyet: 60 altın lira 62 

kuruş. 

 Kızılay’ın 5 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren harita için 

Ek 30’a (HAR, Ek 30, 1878, s.ekler) ve grafik için Ek 31’e bakınız (HAR, Ek 31, 

1878, s.ekler). 
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6 Numaralı Seyyar Hastane (Erzurum) 

 6 numaralı Seyyar Hastane’nin başhekimi Dr. Roy, cerrahlar Dr. 

Tscherning, Dr. A. Price (öldü), Dr. Karoly (öldü), Dr. Şakir, Dr. Amundsen, Dr. 

Holmboe, Dr. Thaulow ve Dr. Sanberg idi. Hastanede ayrıca, Baş eczacı Bay 

Sidot, ikinci eczacı Bay Habip Bahaş, muhasip Bay Caratti, ambarcı ve baş 

teskereci Bay Matteo, diğer baş teskereci Bay Hüseyin ve 12 hemşire de görev 

yapmıştır (HAR, III. Cilt, 1878, s.242). 

 Anadolu’da Şark Cephesi’nde işlev görmeye yönelik olan 6 Numaralı 

Seyyar Hastane, Aralık 1877’de Kızılay’ın Merkez Heyeti’nce göreve çağrıldı (HAR, 

III. Cilt, 1878, s.242).  

 Kars’ın teslim olmasından sonra Erzurum’da toplanan birliklerin, buradan 

getirdikleri sayısız hasta ve yaralılar, bunların bakımına gerekli doktor ve 

malzemenin yetersizliği, heyeti, personeli bile henüz hazır olmamış haldeyken 

acilen Doğu Cephesi’nde Erzurum merkez olmak üzere Gümüşhane, Bayburt ve 

Gümrü’de hastane kurmaya zorlamıştı. Hastane gereçleri, servis şefi olarak Dr. 

Heinrich’in yönetiminde ve sadece iki cerrahın, bir eczacı ve bir muhasebeci ile 

birkaç teskerecinin eşliğinde 14 Aralık’ta Trabzon’a ulaştı. Heyet tarafından diğer 

cerrahlar ve bir eczacı yardımcısı daha önce belirlenmişti, ancak bunlar hemen 

yola çıkmaya hazır olmadıklarından hastaneyle beraber yola çıkamamışlardı, en 

kısa sürede onları yakalamak üzere geride kaldılar. Trabzon’a oldukça önemli 

miktarda çadır, yatak, döşek, çarşaf, battaniye, ilaç vs. de aynı anda inmişti 

(ATASE Arşv Belg (211), 1293). Bu şehre gelir gelmez, 21 Aralık’ta personel ve 

malzeme hemen yola koyulup Erzurum’a girmek zorundaydı. Malzemeler, heyet 

delegesi Sadık Bey ve iki teskereci eşliğinde gönderilebildi, fakat personelin ayrılışı 

öngörülemeyen bazı güçlüklerden dolayı gecikti. Merkez Heyeti Trabzon’a özel bir 

memuru atamak ve göndermek zorunda kaldı. Bu görevi üstlenen Bay Reboul, 

İstanbul’dan 26 Aralık’ta ayrıldı. Ne yazık ki Rus kruvazörlerinin birkaç saat önce 

bir Türk nakliye gemisini ele geçirdikleri haberiyle ilk bir gecikmenin ardından kötü 

hava koşulları nedeniyle Sinop’ta günlerce süren zorunlu bekleyiş 5 Ocak’tan önce 

Trabzon’a ulaşmalarına izin vermedi. Dr. Heinrich 7 Ocak’ta, telgrafla İstanbul’a 

çağrılması nedeniyle seyyar hastane muhasebeci Bay Caratti’nin emri altında 

bütün güçlüklere rağmen yola çıktı. Gümüşhane’den geçerken, Trabzon’dan 

hareket eden iki cerrahtan biri istifasını vererek İstanbul’a döndü. Hastane yola bir 

cerrah kalmış halde devam ediyordu ki Dr. Wietoriez Jeno Karoly de Bayburt’a 

gelişinin hemen ardından, tifüsten öldü (HAR, III. Cilt, 1878, s.243).  

 13 Ocakta seyyar hastane Bayburt’a geldiğinde, Erzurum’un tamamen ele 

geçtiği haberi onları yeni bir emre kadar beklemeye yönlendirdi. Birkaç gün önce 

yola çıkan malzemeleri, Erzurum’a 6 saatlik bir mesafeye kadar gelmişti. Ancak 

zahmetli ve düşman eline geçmesi riski altında apar topar Bayburt’a geri döndü. 
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Bay Caratti de bu arada Bayburt ve civarındaki hastanelerin hizmetlerini iyileştirme 

çalışmaları istemini yerine getirme fırsatı buldu. Bu çalışmaları sırasında Dr. Karoly 

ve Teskereci Başı Savo’nun da ölüm nedeni olan tifüse Bay Caratti de yakalandı 

(HAR, III. Cilt, 1878, s.244). 

 Bu süre zarfında, Danimarka kökenli üç yeni cerrah, Bay Ammundsen, 

Tscherning ve Price hastaneye atanarak, Merkez Heyeti’nce askeri hastanelerin 

hizmetine verilen ve askeri yetkililerin emrine giren Norveçli diğer üç cerrah Bay 

Thaulow, Holmboe ve Sandberg’le birlikte 18 Ocak’ta Trabzon’a vardılar. Asya 

Askeri Hastaneleri genel müfettişi Emin Paşa’nın Gümüşhane’de durmaları 

tarzındaki emrini bu son üçü almış olarak, toplam altı cerrah derhal Trabzon’dan 

ayrılmaya hazırdılar. Ancak yolların durumu ve kuvvetli kar fırtınaları 26 Ocak’tan 

önce yolculuğa çıkmalarına izin vermedi. Dr. Heinrich’in yerine başhekimliğe 

atanan Dr. Roy da Trabzon’a ertesi günü, ayın 27’sinde geldi ve 29’unda hareket 

etti ve 20 Ocak’ta Trabzon’dan hareket eden üç cerrahtan 48 saat sonra ve Dr. 

Karoly’nin ölmesinden sadece birkaç saat önce, 2 Şubat’ta Bayburt’a vardı (HAR, 

III. Cilt, 1878, s.245). 

 Bayburt hastanelerinde birkaç günlük çok aktif bir çalışmadan sonra, Dr. 

Roy 22 Şubat’ta bütün personeliyle hareket etti ve askeri hastaneler için atanan üç 

cerrahtan 8 gün önce, 25 Şubat’ta Erzurum’a vardı. Norveçliler, Gümüşhane’ye 

gelmelerinden 5 gün sonra, doğrudan Savunma Bakanı’ndan (Müşir Serasker 

Mehmet Rıza Paşa) derhal Erzurum’a gitmeleri emrini aldılar. Orada Dr. Roy ve 

Kızılay ekibini, Nisan ayı sonuna dek çok zorlu görevler bekliyordu. Hemen hemen 

bütün üyelerde çeşitli hastalıklar baş gösterdi. Özellikle tifüs, sivil halkta olduğu 

kadar, birlikler arasında da büyük kıyımlara neden oluyordu. Dr. Roy dâhil, yedi 

hekimden dördü kısa süre sonra tifüsten yatağa düştüler ve kendileri de dizanteri, 

ateşli hastalık kapmış ve hastanelerde son derece faal çalışmalarından dolayı 

yorgun düşmüş meslektaşlarının üstün gayretlerine rağmen, tifüse bir kurban daha 

verildi. Dr. A. Price, görevine bağlılığını hayatıyla ödedi, tifüsten öldü (HAR, III. Cilt, 

1878, s.245-246). 

 Nisan ayının sonuna doğru, Türk birliklerinin Erzurum’u boşaltmaları hasta 

sayılarını son derece azaltınca, Kızılay’ın askeri sağlık hizmetleri faaliyetleri de 

giderek azalıyordu. Bunun üzerine Dr. Roy, heyetin de onayını alarak, 

sorumluluğunu aldığı bütün hastanelerin gerekli teçhizatını alarak, personel ve 

malzemelerini İstanbul’a taşıma kararını aldı (HAR, III. Cilt, 1878, s.246). 

 18 Mayıstan 22 Mayıs’a kadar, bütün hastaneler ardı ardına bölgeyi terk 

ederek Trabzon’a ulaştı. 2 Haziranda Trabzon’da yeniden birleşerek, 6 Haziran’da 

hareket ettiler ve ayın 10’unda İstanbul’a vardılar (HAR, III. Cilt, 1878, s.246).  

 Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum’da tedavi edilen hastaları ve ana hastalık 

ve yaralanmaları gösteren tablolar, 6 Numaralı Seyyar Hastanenin etkinliklerini 
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sadece istatistiksel açıdan göstermektedir. Bu bölgede görev yapan hastanelerin 

yaptığı işlevi anlayabilmek için; üstesinden gelmek zorunda kaldığı bütün zorlukları, 

Trabzon’dan yola çıktıktan sonra Erzurum’a dek kışın ortasında, bazen 2-3 metreyi 

bulan karla kaplı ve pek çok yerde çığ tehlikesini, tehlikeli yolları çok kötü 

durumdaki basit patikalardan ibaret olan bu dağlık alandaki çekilen zorlukları göz 

önünde tutmak gerekir. Neyse ki bu yolculukta kayda değer hiçbir kaza (birkaç atın 

düşmesi ya da kaybolması dışında) olmamıştı. Aşılan zorluklara rağmen, 

Trabzon’daki özel memur, hep ihtiyaç duyulan erzak, malzeme, ilaç ve parayı 

bölgeye düzenli olarak gönderebildi. Düzenli bir şekilde gelmeseydi, bunların 

gecikmeleri de ilave zorluklar yaşatacaktı. Personelinden çok önemli üçünü, iki 

cerrah Karoly ve Price ile teskereci başı Savo’yu da kaybetmesine rağmen Dr. Roy 

ve ekibi yaklaşık altı ay süren görevinin ifası sırasında çok başarılı çalışmalar 

yapmıştır (HAR, III. Cilt, 1878, s.247). 
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Tablo 7.76. 6 Numaralı Bayburt, Gümrü, Erzurum ve Gümüşhane Seyyar Hastanesi hasta sayıları  

                    13 Ocak - 30 Nisan 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.248-249). 

Hasta ve 

Yaralıların Yatış 

Tarihi 

Hastalık ve 

Yaralanmalar 

Yatış Çıkış 

Gözlemler Sayı Tahliye edilen 

Yaralı Hasta İyileşmiş Tedavi altında Ölü 

Bayburt 

Hastanesi 

13 Ocak-22 

Şubat 1878 

300 

Ateşli silah ve 

obüs patlamasına 

ait yaralanmalar 

98 - 80 - 18  

Tifüs - 120 70 - 50  

Donma 29 - 25 - 4  

Çeşitli hastalıklar, 

pnömoni, plörezi, 

döküntü ve çeşitli 

boz.lar 

- 53 51 - 2  

İleri öncülerdeki 

salgın, 

24 Ocak-3 Şubat 

1878 

212 

Tifoid ateş - 

212* 

- 

212 

- * Bu hastalar 

Bayburt 

Hastanesine 

tahliye 

edildiler 

Tifüs - - - 

Dizanteri - - - 

Çeşitli hastalıklar - - - 

Gümrü 

Hastanesi 

25 Şubat-6 Mart 

1989 

389 

Ateşli silah ve 

öbüs patlamasına 

ait eski 

yaralanmalar 

105 - 90 - 15  

Donmalar 36 - 28 - 8  

Tifüs, tifoid ateş - 163 150 - 13  

Çeşitli hastalıklar - 85 83 - 2  

Erzurum 

Hastanesi 

1 - 30 Nisan 

1878 

1300 

Ateşli silah eski 

yaralanması 
130 - 110 - 20  

Tifüs - 260 195 - 65  

Donma 150 - 140 - 10  

Dizanteri - 200 140 - 60  

Çeşitli hastalıklar - 480 455 - 25  

Skorbüt - 80 77 - 3  

Gümüşhane 

Hastanesi 

31 Ocak-4 Şubat 

50 

Çeşitli hastalıklar - 50 - 50 -  

Toplam 548 1703 1694 262 295  
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Tablo 7.77. 6 Numaralı Seyyar Hastanenin Erzurum Hastanesi’nde yapılan ana cerrahi işlemler  

                    17 Şubat - 30 Nisan 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.250). 

Yaralanmaların Cinsi Sayı Ameliyatlar  Sayı 

Obüs patlaması, mermi ve kesici 

aletle yaralanmalar 

12 Kol amputasyonu 

72 

8 Önkol amputasyonu 

19 Bilek dezartikülasyonu 

26 Parmak dezartikülasyonu 

4 Uyluk amputasyonu 

2 Humerus dezartikülasyonu 

1 Orta parmak ve yüzük parmağı dezartikülasyonu 

Çeşitli yaralanmalar 

 

261 

16 Bilek amputasyonu 

45 

1 3 ayak parmağının dezartikülasyonu 

1 2 ayak parmağının dezartikülasyonu 

2 Ayak dezartikülasyonu 

25 Çeşitli kangren ameliyatları 

  Ameliyat edilmesine izin vermeyen vakalar 117 

 

 

Tablo 7.78. 6 Numaralı Seyyar Hastane istatistiği 13 Ocak - 30 Nisan 1878  

                    (HAR, III. Cilt, 1878, s.251). 

Genel Etkinlik 
Yaralılar Hastalar 

Hasta ve 

yaralılar 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1. Tedavi edilen 2251 hasta ve yaralının dağılımı: 

- Ateşli silah, obüs patlaması, kesici aletle 

yaralanan: 333 ya da %14,79 

- Donma: 215 ya da %9,55 

- Hastalar: 1703 ya da %75,66 

      

2. İyileşerek tahliye edilen hasta ve yaralılar: 1694 

    ya da %75,26 
      

Ateşli silah yaralanmaları 280 12,44 - - 

1694 75,26 Ekstremitelerde donma 193 8,57 - - 

Hastalar - - 1221 54,25 

3. Tedavi altındayken tahliye edilenler: 262  

    ya da %11,64 
- - 262 11,64 262 11,64 

4. Mortalite: 295 ya da %13,10       

- Yaralı 53 2,35 - - 295 13,10 

- Ekstremitelerde donma 22 0,98 - -   

- Hastalar - - 220 9,77   

Toplam 548 24,34 1703 75,66 2251 100 
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 Kızılay’ın 6 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren grafik 

içinEk 32’ye bakınız (HAR, Ek 32, 1878, s.ekler). 

7 Numaralı Seyyar Hastane (Cuma Hastanesi) 

 Bu hastanede başhekim Dr. Antoniades, yardımcı hekimler Dr. Limaraki ve 

Dr. Petichakv görev yapmıştır. 7 Numaralı Seyyar Hastane’nin araçları, hasta ve 

yaralıların tahliyesi hizmetini gördü. Kasım ve Aralık 1877 ile Ocak 1878’de 

Karahüseyinköy, Yeniköy ve Osman Pazar’dan gelen 1650 asker Cuma ve Şumnu 

Hastanelerine nakledildiler. Bu hizmet, Kızılay’ın memuru Bay Missakian tarafından 

düzenlenmiştir (HAR, III. Cilt, 1878, s.252-253). 

 

Tablo 7.79. 7 Numaralı Seyyar Hastane’de tedavi edilen hasta ve yaralıların sayıları  

                    28 Ekim 1877 - 25 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.252-253). 

Yaralanma ve Hastalıklar 

Yatanlar Çıkanlar 

Gözlemler Sayı Sayı 

Yaralı Hasta Tedavi altında Ölen 

Hariciye Kliniği  Bütün bu dönemde hastaneye 

günde ortalama 60 hasta ya da 

yaralı yatırıldı. Ocak’ta hastane 

faaliyetlerini durdurduğunda 

hepsi İstanbul’a tahliye edildi. 

Ateşli Silah Yaralanmaları  

Kol yaralanmaları 4  4  

Dirsek eklemi yaralanmaları 4  4  

El yaralanmaları 12  12  

Alt ekstremite yaralanmaları 5  5  

Kulak sayvanı yaralanması 1  1  

Kürek kemiği yaralanması 1  1  

Paryetal bölge yaralanmaları 2  2  

Hafif yaralanmalar 2  2  

Dâhiliye Kliniği     Hasta ve yaralıların hastanede 

çok az kalmaları göz önüne 

alınınca, sadece iki cerrahi işlem 

yapıldı: 

1. Sağ bacak amputasyonu, 

2. Sağ elin orta parmağı birinci 

falanks dezartikülasyonu. 

Bu iki ameliyatın sonuçları 

mükemmeldi. 

İntermittent ateşliler  41 41  

İntestinal akıntı  42 39 3 

Bronşit  35 35  

Dizanteri  29 25 4 

Kas romatizmaları  18 18  

Tifoid ateşliler  12 10 2 

Pnömoniler  7 6 1 

Sıtmalı kaşeksi  8 8  

Anemiler  6 5 1 

Nevraljiler  5 5  

Sürekli ateşliler  5 5  

Zayıflık  5 2 3 

Eklem romatizmaları  4 4  

Sifilis  4 4  

Mide rahatsızlıkları  4 4  

Parotit  3 3  

Orşit  3 3  
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Tablo 7.79. (Devamı) 7 Numaralı Seyyar Hastane’de tedavi edilen hasta ve yaralıların sayıları  

                                    28 Ekim 1877 - 25 Ocak 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.252-253). 

Yaralanma ve Hastalıklar Yatanlar Çıkanlar Gözlemler 

Stomatit  3 3   

Skorbüt  2 2  

Larenjit  2 2  

İrit  2 2  

İnguinal herniler  2 2  

Pulmoner amfizem  2 2  

Anüs prolapsusu  2 2  

Mesane akıntısı  1 1  

İnce hastalık  1 - 1 

Gastrik ateş  1 1  

Epilepsi  1 1  

Bronkopnömoni  1 - 1 

Akciğer kangreni  1 - 1 

Ağız kangreni  1 1  

Progresif müsküler atrofi  1 1  

Favus  2 2  

Toplam 31 256 270 17  

 

 

 

 

 

Tablo 7.80. 7 Numaralı Seyyar Hastane istatistiği 28 Ekim 1877 - 25 Ocak 1878 

                    (HAR, III. Cilt, 1878, s.254). 

Genel Etkinlik 
Yaralılar Hastalar Hasta ve Yaralılar 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1. Tedavi edilen 287 hasta ve yaralının 

dağılımı: 

° Ateşli silah yaralanması: 31 ya da %10,79 

° Hastalar: 256 ya da % 89,21 

      

2. İyileşen ve tedavi altında tahliye edilen hasta 

ve yaralılar: 270 ya da %94,08 
      

  Yaralılar 31 10,79 - - 
270 

94,08 

  Hastalar - - 239 83,29  

3. Mortalite: 17 ya da %5,92       

  Hastalar - - 17 5,92 17 5,92 

Toplam 31 10,79 256 89,71 287 100 
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8 Numaralı Seyyar Hastane (Sıhhiye Treni)  

 8 numaralı seyyar hastanede başhekim Dr. Colonna Ceccaldi, öğrenci 

cerrahlar Raşit Mehmet Efendi ve Bay Yanni Stathi, tahliye şefi Bay De Castro, 

muhasebeci Bay Stepan Varsaverian, eczacı Bay Spridion, baş teskereciler Bay 

Kirkor Salcıyan ve Bay Stavros Stelianopoulos ile 8 teskereci ve 7 mutfak görevlisi 

çalışmıştır (HAR, III. Cilt, 1878, s.255). 

  

Tablo 7.81. Kızılay’ın sıhhiye trenindeki yaralıların taşınması 20 Ocak - 4 Mayıs 1878  

                    (HAR, III. Cilt, 1878, s.255). 

Raporun Tarihi 
Yaralıların Geldiği 

Yer 

Taşınan Yaralı 

Sayısı 
Mortalite Gözlemler 

İstanbul    Yolculuk tarihi 

20 Ocak 1878 Edirne 260 2 13-17 Ocak 1878 

6 Mart 1878 Edirne 271 - 1-3 Mart 1878 

23 Mart 1878 Edirne 258 - 22-23 Mart 1878 

17 Nisan 1878 Filibe 318 11 9-15 Nisan 1878 

4 Mayıs 1878 Filibe 200 2 18-29 Nisan 1878 

 Toplam 1307 15  

 

 

Not: Şubat’ta tren San Stefano’da birkaç gün durmak zorunda kalınca, Dr. 

Ceccaldi bu bölgede 120 hastayı tedavi etmiştir ki bu da toplam sayıyı 1427’ye 

çıkarmaktadır. 

 

9 Numaralı Sabit Hastane (Sirkeci) 

 İstanbul Sirkeci Hastanesi olarak anılan bu hastanede başhekim Dr. Baron 

Mundy, yardımcısı Dr. Mautner, cerrahlar Dr. Hilsman ve Dr. Vaelchi, yardımcı 

cerrahlar Dr. Rieck ve Dr. Briot, öğrenci cerrahlar Ahmet Tevfik Efendi ve Ahmet 

Mustafa Efendi görev yapmıştır (HAR, III. Cilt, 1878, s.255). 

 Bu hastane seyyar hastanelerle beraber savaşta hizmet vermek üzere 

Kızılay tarafından Kızılay Merkez Komite üyesi Dr. Baron Mundy’e kurdurulmuştur. 

İstanbul’da Sirkeci iskelesine yakın kurulan bu hastane sabit bir hastane olmakla 

birlikte kaynaklarda seyyar hastane olarak geçtiği için ayrıca cepheden mümkün 

olan en çabuk şekilde genelde deniz yoluyla getirilen hastalara cephe hastanesi 

gibi hizmet verdiği için bu bölümde incelenmiştir.  
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Tablo 7.82. İstanbul Sirkeci Sabit Hastanesi’ne taşra hastanelerinden gelen hasta sayıları  

                    16 Ocak - 30 Haziran 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.256-257). 

Hasta ve Yaralıların Geliş Yeri 

Ve Tarihleri 

Yatanlar Çıkanlar 

Yaralı Hasta Tedavi altında Ölen 

Edirne,  16 Ocak 1878 70 120 190 - 

Edirne,  17 Ocak 1878 750 250 998 2 

Edirne,  18 Ocak 1878 52 15 67 - 

Edirne,  19 Ocak 1878 23 12 35 - 

Edirne,  20 Ocak 1878 52 37 88 1 

Edirne,  21 Ocak 1878 89 22 111 - 

Edirne,  22 Ocak 1878 85 32 116 1 

Edirne,  23 Ocak 1878 498 184 682 - 

Edirne,  24 Ocak 1878 298 95 393 - 

Edirne,  25 Ocak 1878 75 104 178 1 

Edirne,  26 Ocak 1878 56 61 117 - 

Edirne,  27 Ocak 1878 - 35 35 - 

Edirne,  31 Ocak 1878 - 94 93 1 

Ağaç iskelesi, 4 Şubat 1878 15 85 100 - 

Ağaç iskelesi, 7 Şubat 1878 10 120 130 - 

Ağaç iskelesi, 9 Şubat 1878 15 65 80 - 

Küçük Çekmece, 10 Şubat 1878 - 58 58 - 

Varna, 11 Şubat 1878 140 85 225 - 

Yemen, 12 Şubat 1878 - 18 18 - 

Ağaç iskelesi, 14 Şubat 1878 122 113 235 - 

Hadımköy, 24 Şubat 1878 - 29 29 - 

Ağaç iskelesi, 3 Mart 1878 210 374 584 - 

Filibe, 14 Mart 1878 57 163 220 - 

Girit, 16 Mart 1878 5 55 60 - 

Edirne, 21 Mart 1878 173 80 253 - 

Gelibolu, 29 Mart 1878 112 213 325 - 

Selanik, 5 Nisan 1878 100 120 220 - 

Selanik, 6 Nisan 1878 350 150 500 - 

Tatar-Pazarcık, 14 Nisan 1878 87 263 347 3 

Edirne, 15 Nisan 1878 86 204 286 4 

Edirne, 16 Nisan 1878 12 8 20 - 

Gelibolu, 17 Nisan 1878 20 160 180 - 

Kızanlık, 19 Nisan 1878 50 80 130 - 

Kızanlık, 29 Nisan 1878 138 - 138 - 

Varna, 1 Mayıs 1878 24 127 151 - 

Batum, 7 Mayıs 1878 32 59 91 - 

Sofya, 9 Mayıs 1878 95 275 370 - 

Edirne, 13 Mayıs 1878 9 11 20 - 
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Tablo 7.82. (Devamı) İstanbul Sirkeci Sabit Hastanesi’ne taşra hastanelerinden gelen hasta sayıları  

                                    16 Ocak - 30 Haziran 1878 (HAR, III. Cilt, 1878, s.256-257). 

Hasta ve Yaralıların Geliş Yeri 

Ve Tarihleri 
Yatanlar Çıkanlar 

Batum, 15 Mayıs 1878 52 83 135 - 

Batum, 15 Mayıs 1878 54 206 260 - 

Girit, 1 Haziran 1878 5 51 56 - 

Batum, 5 Haziran 1878 30 95 124 1 

Dreveza, 2 Haziran 1878 50 68 116 2 

Batum, 13 Haziran 1878 13 83 96 - 

Girit, 15 Haziran 1878 39 59 98 - 

Trabzon, 19 Haziran 1878 9 10 19 - 

Trabzon, 20 Haziran 1878 10 - 10 - 

Selanik, 29 Haziran 1878 38 30 65 3 

Gelibolu, 30 Haziran 1878 78 200 278 - 

Toplam 4288 4861 9128 21 

 

 

 Yukarıdaki rakamlara göre, Sirkeci İskelesi Sabit Hastanesi’nin 16 

Ocak’tan 30 Haziran 1878’e dek baktığı hasta sayısı 9149’a yükselmektedir. Bu 

hastane bir ilk yardım servisi gibi çalışmıştır. Sağlık durumları stabil hale gelen 

hasta ve yaralılar tedavilerinin devamı için İstanbul hastanelerine tahliye 

edilmişlerdir. 

7.2.2. Stafford House Komitesi Seyyar Hastane Hizmetleri 

 Stafford House Komitesi ekibi, Balkanlarda 5 ve Kafkas Cephesi’nde 1 

hastane ile cephede sağlık hizmeti vermişti. 

Lom 1 Numaralı Seyyar Hastane 

 Lom’daki 1 numaralı hastanede görev yapan cerrahlar Dr. A. R. Busby, Dr. 

C. L. Wattie’dir. Yardımcı cerrah olarak Dr. R. Boyd ve bir de hasta bakıcı görev 

yapmıştır (SHK Raporu, 1879, s.57-58). 

 Lom’daki ilk seyyar hastane Temmuz ayında İstanbul’dan sevk edilmiştir. 

Necib Paşa’nın emrine verilen hastane Op. Dr. A.R. Busby’nin idaresindeydi. 2 

Ağustos’ta Razgrad’a ulaşan hastane personeli oradan Şumnu’ya geçerek Mehmet 

Ali Paşa ile görüştüler. Mehmet Ali Paşa bu hastane için birçok kereler telgrafla 

istek yapmıştı ve hastane personeline çok ilgi gösterdi, her türlü destek için söz 

verdi. 14 Ağustos’ta Necip Paşa’yla buluşan hastane, 9 gün boyunca çoğu 

dizanteri ve sıtma olan günde ortalama 30 hastaya tedavi hizmeti verdi. Hastane 

24 Ağustos’tan 30 Ağustos’a kadar kalmak üzere başka bir bölgeye hareket etti. Bu 

bölgede günde ortalama 40 hasta geliyordu ve ağır hastalar Razgrad’a sevk 
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ediliyordu. 30 Ağustos’a kadar nadiren yaralı gelen hastaneye, 30 Ağustos günü 

Karahasan Savaşı’ndan 20 vagon yaralı geldi. İki gün ve bir gece boyunca 251 

yaralıya müdahale edildi, durumu ağır olanlar imkân dâhilinde Razgrad’a sevk 

edildi. 4 Eylül tarihinde orduyla beraber Yeniköy’e geçildi. Bir sonraki gün bu 

hastaneye Kaselova savaşından 165 yaralı getirildi. Yaralılar vagonlarla Selanik’e 

taşınmaya başlandı. Bundan sonra birkaç gün boyunca ortalama günlük 40 hasta 

geldi. Bu hastalar genellikle sıtma ve dizanteri, nadir olarak da yaralılardan 

oluşuyordu (SHK Raporu, 1879, s.58).  

 Bu hastane Senanköy Savaşı’ndan sonra Asaf Paşa’nın emrine verilmiştir. 

14 Eylül’de savaşın hemen ertesi günü 180 yaralı muharebe sahasından taşınmış 

ve Asaf Paşa’nın görevlendirdiği 50 vagon ile bu yaralılar Razgrad’a nakledilmiştir. 

Dr. Wattie raporunda, cepheden gelen ve Türk doktorlar tarafından müdahale 

edilen hastaların hiç birisinde kırık bir uzvu atele almak veya vücuttaki kurşunu 

çıkarmak gibi basit işlemlerin bile yapılmadığından yakınmaktadır (SHK Raporu, 

1879, s.58).  

 Özet olarak; 3 Ağustos ile 1 Kasım 1877 tarihleri arasında görev yapan 

hastanede 2.430 hasta, 921 yaralı tedavi altına alınmıştır. Hastanenin 

kapanmasından sonra görev yapan cerrahlar Dr. Busby, Dr. Wattie ile yardımcı 

cerrah Dr. Boyd Sofya Hastanesi’ne görevlendirilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.58). 

Lom 2 Numaralı Seyyar Hastane 

 Lom’daki 2 Numaralı Hastane’de görev yapan cerrahlar Dr. T. Mc Queen 

ve Dr. W. Edmunds’dur. Ayrıca kayıtlarda tahliye için yardımcıların da görev aldığı 

belirtilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.59-61). 

 Bu seyyar hastane Stafford House Komitesi’nin Bulgaristan bölgesi 

faaliyetleriyle görevli olan Komiser yardımcısı Bay Pratt tarafından, Ağustos 1877 

tarihinde Varna’da açılmıştır. Kızılay’dan temin edilen 12 tane at ve 9 adet derme 

çatma tahliye arabası ile oluşturulan hastane, Dr. Mc Queen’in idaresine verilmiştir 

(SHK Raporu, 1879, s.59). 

 Önce Necip Paşa ve daha sonra Fuat Paşa’nın emrinde görev yapan 

hastane, 25 Ağustos 1877 ile 31 Ocak 1878 tarihleri arasında faaliyetlerini 

sürdürmüştü. Stafford House Komitesi üyelerinden Albay Borthwick’in aktif olarak 

destek verdiği bu hastane 2.322 hasta 689 yaralı olmak üzere toplam 3.011 kişiye 

sağlık hizmeti ulaştırmıştır (SHK Raporu, 1879, s.59). 

 Dr. Mc Queen ve Dr. Edmunds bu hastane dağıtıldıktan sonra İstanbul’daki 

hastanelerde görev almışlardır (SHK Raporu, 1879, s.61). 
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Şıpka Seyyar Hastanesi  

 Şıpka Seyyar Hastanesi’nde görev yapan cerrahlar Dr. F.L. Attwood ve Dr. 

F.N. Hume ve Dr. F.M. Sandwith’dir. Ayrıca kayıtlarda tahliye için yardımcıların da 

görev aldığı belirtilmişti (SHK Raporu, 1879, s.62). 

 Şıpka Hastanesi Şefi Op. Dr. Attwood İstanbul’dan 24 Temmuz 1877 

tarihinde görevlendirilmişti. Çok kısa süre içinde, Rauf Paşa’nın Yeni Zağra 

savunmasından Tırnova Tren İstasyonu’na gelen 300 kadar yaralıyı Edirne’ye 

tahliye faaliyetine girişmişti (SHK Raporu, 1879, s.62). 

 Şıpka Seyyar Hastanesi, 19 Ağustos’ta Süleyman Paşa’nın Balkanlardaki 

Karargâhı’na katılarak Rusların Şıpka Geçidi’ne yaptıkları büyük hücumda ve daha 

sonraki taarruzlarda görev almıştı. Kayıtlara göre bu bölgede o kadar yoğun 

çatışmalar yaşanmıştır ki; Şıpka Hastanesi’nde görev yapan cerrahlar raporlarında 

bu bölgede hastaneye gelmeyen askerin kalmadığından söz etmişlerdir (SHK 

Raporu, 1879, s.62). 

 11 Aralık’ta hastane Şıpka’dan geri çekilmeye başlamış, Ocak ayının 

başlarında İhtiman’a oradan da Otluköy’e gelmişti. 24 Temmuz 1877 ile 15 Şubat 

1878 tarihleri arasında hizmet veren bu birimde 756 hasta, 3.013 yaralı olmak 

üzere toplam 3.769 kişi sağlık hizmeti almıştı (SHK Raporu, 1879, s.62). 

Plevne Seyyar Hastanesi  

 Plevne Seyyar Hastanesi’nde görev yapan cerrah olarak sadece Dr. B. 

Moore’nin ismi geçmektedir. Ayrıca hastane görevlileri olarak Teğmen Morisot ve 

Bay Harvey’in ismi kayıtlarda yer almaktadır (SHK Raporu, 1879, s.82). 

 Op. Dr. Moore ve küçük bir ekip, Kazım Paşa’nın emrindeki Çerkez Birliği 

ile birleşerek Plevne’ye hareket ederek göreve başladılar. Beraberlerinde hasta ve 

yaralı tahliyesi için sedyeler bulunuyordu. Yolda Osman Paşa’dan gelen emir 

üzerine rastgelen kalabalık bir yaralı kafilesiyle Sofya’ya yöneldiler. Dr. Moore, 

Stafford House Komitesi görevlilerinden Yüzbaşı Morisot vasıtasıyla Osman 

Paşa’yı seyyar hastanesini Plevne’ye taşımak konusunda ikna etmeye çalışmış 

fakat Osman Paşa “Eğer benim birliklerimi ve nasıl savaştıklarını görmek istiyorsan 

gel ve istediğin kadar Plevne’de kal fakat yaralılarıma müdahale etmek istiyorsan 

Sofya’ya git” diyerek bu teklifi reddetmiştir (SHK Raporu, 1879, s.83). 

Plevne Savunması’nda Sağlık Hizmeti 

 Beş aya yakın süren Plevne Savunması’nda Rusların şehri tamamen 

kuşatması nedeniyle Osmanlı birlikleri ikmâl maddelerinden yoksun kalmıştı. 

Osman Paşa’nın savaşan askerine zorunlu ikmâl maddelerini bile vermekte 

zorlanması, Paşa’nın yaralıları derhal Sofya’ya sevk etme uygulamasının ne kadar 

haklı olduğunu sonradan göstermiştir. Böylece hem yaralı askerler sefaletten 
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kurtulmuş hem de savaşan askerler görevlerini daha verimli yapmışlardır (Ryan, 

1962, s.68-92). 

 Stafford House Komitesi’nin Plevne’ye gönderdiği seyyar hastane burda 

görev yapamamıştır ve dolayısıyla Plevne Savunması ile ilgili Stafford House 

çalışanlarının sağlıklı bir kayıt tutması mümkün olmamıştır (SHK Raporu, 1879, 

s.82). Plevne Savunması ile ilgili sağlık hizmetlerini içeren geniş ve ayrıntılı kaynak, 

bilimsel ve istatistiksel olarak değil fakat birçok anekdotun ve tarihi bilgilerin yer 

aldığı Op. Dr. Charles Ryan’ın Kızılay’ın Emri Altında, Plevne ve Erzurum’da adıyla 

Türkçe’ye çevrilen kitabında vardır. Bu kitapta yer alan bilgilere göre; şehirdeki 

Bulgar Mektebi merkez hastanesi olarak kullanılmıştır ve bu bina iki büyük odadan 

ibarettir. İç taraftaki odada ameliyat masası olarak kullanılmak üzere düzenlenmiş 

üç dört tane sedir, dış taraftaki odada ise 50 adet hasta yatağı bulunuyordu. 

Odaların tavanları yüksekti ve çok sayıda pencereleri vardı. Havadar, iyi 

aydınlanan, ferah bir hastaneydi. Binanın avlusu ve beş altı dönümlük bahçesi 

genelde yaralılar ile dolu oluyordu (Ryan, 1962, s.68-92).  

 Dr. Ryan hatıralarında, yaralıların sahra hastanemiz olmamasından ve 

hastaların ilk müdahalesi yapılmadan, “iki bodur beyaz öküzle çekilen kaba ve 

yaysız Bulgar arabaları” şeklinde tabir ettiği kağnılarla büyük ıstıraplar ve acılar 

içinde hastaneye getirildiğinden söz eder. Gözün gördüğü alanın bu arabalarla 

kaplı olması ve bir Bulgar’ın kullandığı her arabanın başında bir muhafız Türk 

askerinin nezaret ettiği bilgisi de vardır (Ryan, 1962, s.68-92). 

 Plevne’de Dr. Ryan’dan başka hekimler de bulunuyordu ve muhtelif 

mahallelerde başka sargı yerleri ve hastaneler kurulmuştu. Örneğin Kaymakam 

konutu olarak kullanılan Hükûmet Konağı hastaneye çevrilmişti. Bu doktorlardan 

birisi İsviçreli otuz üç yaşında Plevne’ye yerleşmiş olan Dr. Robert, bir diğeri de 

Paris’te tıp tahsili görmüş ve Dr. Ryan’a göre anatomi ve cerrahide çok bilgili ve 

becerikli olan Dr. Osman’dır. Dr. Osman Efendi Dr. Ryan’ın ifadelerinde “bütün bu 

harp sırasında rastladığım doktorların en kudretlisi” olarak geçmektedir. Yine Dr. 

Osman Efendi için Stafford House cerrahlarından Dr. A.O. Mackellar ifadelerinde 

“Karşılaştığım en dâhiyane istisna; üç yıl boyunca Paris’te çalışmış, yetenekli bir 

cerrah ve uzman bir operatör olan, savaşın kendisine en çok ihtiyaç duyulan yerde 

patlak verdiği Plevne’de doğru yerde doğru zamanda bulunan bir Türk beyefendisi 

olan Osman Efendi’ydi.” demektedir (SHK Raporu, 1879, s.173). Dr. Hasib Bey 

adında başhekim ve Dr. Rauf Bey adında yardımcısı ile beraber, her sabah saat 

dokuzda Merkez Hastanesi’ndeki idare merkezinde toplanılıyordu ve günlük işler, 

eksikler, ihtiyaçlar konuşuluyordu. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde bu 

toplantıların büyük yararı olduğu, Ryan’ın hatıralarında yer almıştır (Ryan, 1962, 

s.173). 
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 Plevne Savunması boyunca burada bulunan hekimler hasta ve yaralı 

akınına karşı insanüstü bir gayret sergileyerek sağlık hizmetlerini iptidai şartlarda 

yapmaya çalışmışlardı. Ellerindeki malzemeler oldukça basit fakat yeterliydi. 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon için su ve karbolik mahlülü, anestezik olarak ise 

kloroform kullanılmıştı. Dr. Ryan’a göre Türk askerlerinin bünyeleri oldukça kuvvetli 

acılara ve ıstıraplara karşı da oldukça dayanıklıydı. Birçok ağır yaralanma 

vakasının pek kurtuluş ümidi taşımadıkları halde, şifa ile taburcu edildiğini 

anlatmaktadır. Bu da cerrahların işini bir nebze olsun kolaylaştırmaktaydı. Dr. Ryan 

hatıralarında bu konuyla ilgili “Bütün doktorluk hayatımda en çeşit acılara, azaplara 

tahammül eden Türk askerlerine benzeyen insanlar görmediğim gibi korkunç ağır 

yaralardan onlar kadar olağanüstü tarzda iyi olup kurtulan adamlara da 

rastlamadım. Türk eri, doktorun, operatörün üzerine çalışacağı çok elverişli bir 

muhteşem materyaldir, yani ispirto ve başka sefahetlerle bozulmamış, mükemmel 

vücutlu, tam sıhhatli insanlardır. Türk Ordusu’nda ara sıra çokça içki içen yüksek 

subaylara rastlanabilir. Fakat Türkiye’de bulunduğum müddetçe içki tesirine zebun 

olmuş bir er görmedim.” demektedir (Ryan, 1962, s.77). 

Samakov Seyyar Hastanesi 

 Samakov Seyyar Hastanesi, yardımcı cerrah C. Sketchley idaresinde 

Osmanlı Ordusu’nun Sofya ve Balkanlardan genel geri çekilme harekâtında görev 

almıştı. Dr. Sketchley 30 Aralık’ta İstanbul’dan ayrılmış ve 4 Ocak’ta Samakov’a 

ulaştı. 7 Ocak’ta Reşit Paşa kumandasındaki 15 tabur Samakov üzerinden 

Pazarcık’a doğru geçerken, Reşit Paşa bu akşam 800 kadar yaralının getirileceğini 

haber vermiştir. Fakat bu yaralılar Samakov’a uğramadan Üsküp üzerinden tahliye 

edilmiştir (SHK Raporu, 1879, s.87-88). 

 9 Ocak’ta büyük bir sinagog hastane olarak kullanmak üzere verilmişti. 

Ateşkes olacağı haberi gelmesine rağmen, öğleden sonra 15:30’da top atışlarının 

başlaması üzerine, Dr. Sketchley ve ekibi, yaralılara yardım için muharebe 

sahasına gitmişlerdi. Osman Paşa’nın ateşkes bayrağı göndermesiyle Ruslar ateşi 

kesmiş, bu sayede yaralılara müdahale etme imkânı olmuştu. Buradaki yaralılara 

ameliyat ve pansuman işlemleri sabaha karşı 03:30’a kadar sürmüştür (SHK 

Raporu, 1879, s.87-88). 

 11 Ocak günü Osman Paşa Samakov’un boşaltılması kararını almış ve 

bütün yaralıların Pazarcık’a sevk edilmesi emrini vermişti. Buradaki sağlık 

ekibinden de yaralılara eşlik etmelerini istemiştir. 110 yaralı ve 200 hasta askerle 

beraber yolda Lom 2 Numaralı Seyyar Hastane ve Dr. Mc Queen ile birleşerek 

Samakov’daki hastalar tahliye edilmiştir. Osman Paşa bütün bu faaliyetler 

esnasında sağlık ekibine elinden gelen yardımı esirgememiştir (SHK Raporu, 

1879, s.88).  
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 26 Aralık 1877 ile 2 Şubat 1878 tarihleri arasında faaliyet gösteren bu 

birimde 1265 kişiye sağlık hizmeti verildiği kayıtlarda yer almıştır (SHK Raporu, 

1879, s.87). 

Kars Seyyar Hastanesi  

 Kars Seyyar Hastanesi’nde Dr. J.H. Casson ve Dr. R.G. Buckby görev 

yapmıştır (SHK Raporu, 1879, s.113). 

 1877 Ağustos’unda Op. Dr. Casson, Ahmet Muhtar Paşa’nın karargâhına 

katılmak üzere Kars bölgesinde bir seyyar hastane kurmakla görevlendirildi. Bu 

seyyar hastane Subatan ve Alacadağ savaşlarında görev almıştır (SHK Raporu, 

1879, s.113). 

 Paşa’nın geri çekilmesi üzerine bu hastane personeli Kars’ta Ruslar 

tarafından alıkonulmuştur. Dr. Buckby burada tifüse yakalanmıştı. Bu hastane 

görevlileri Ahmet Muhtar Paşa’nın karargâhına ulaşmaya çalışmışlar, ancak Ruslar 

tarafından Tiflis’e gönderilmişlerdir. Bu ekip daha sonra Tiflis’ten İngiltere’ye 

gitmiştir (SHK Raporu, 1879, s.113). 

 22 Ağustos ile 31 Ekim 1877 tarihleri arasında görev yapan bu birimde, 

150 hasta ve 587 yaralı olmak üzere toplam 737 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir 

(SHK Raporu, 1879, s.113).  

7.2.3. Türk Ordusu’nun Seyyar Hastane Hizmetleri 

Cephede sağlık hizmetleri ve seyyar hastaneler ile ilgili arşiv belgeleri: 

 Ordu-yu Hümayun sıhhiye memurlarının üç takıma ayrılarak ikinci takımın 

yeni açılacak iki seyyar hastaneye tayin edileceği (ATASE Arşv Belg (186), 1292). 

 Ordu merkezlerinde açılan yerli ve seyyar hastanelerin ihtiyacı olan 

malzemelerin tedarikine çalışıldığı (ATASE Arşv Belg (212), 1293). 

 Balkan Seyyar Hastanesi tabibi iken hava değişimi alarak Dersaadet’e 

gelmiş olan Viyana’lı Doktor Beno’nun Filibe, Kızanlık hastanelerinde bulunduğu 

zamanlarda hastane jurnallerine dâhil edilip edilmediğinin bildirilmesinin istendiği 

(ATASE Arşv Belg (213), 1293). 

 Niş’de bulunan seyyar hastane için istenilen tıbbi malzemenin Eczacı 

Mehmet Efendi’ye gönderildiğinin Ecza müfettişliği tarfından bildirildiği (ATASE 

Arşv Belg (214), 1292). 

 Niş Fırkası refakatinde açılan seyyar hastane için merkez hastanelerden 

personel ve tıbbi malzeme isteği (ATASE Arşv Belg (215), 1292). 

 Edirne, Niş, Vidin fırkalarında seyyar hastane açılması ve bu hastanelere 

memur ile malzeme temin edilmesi (ATASE Arşv Belg (216), 1292). 
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 Çatalca’da ikamet edecek fırka için teşkil edilecek seyyar hastaneye 

personel gönderilmesi isteği (ATASE Arşv Belg (217), 1293). 

 Kadıköy Fırkası’nda bulunan seyyar hastanenin lağv edilip edilmediğinin 

bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (218), 1293). 

 Cephelerde uygulanan dikkat çekici tıbbi müdahale olarak kına kına 

(Lawsonia inermis)5 bitkisinin de yara pansumanlarında kullanıldığı ve devlet eliyle 

cepheye bu bitkiden gönderildiği arşiv belgelerinden anlaşılıyor (Polat, 2014, s.93)  

 Yaralı sayısının çokluğu nedeniyle Dâr-ı Şura-yı Askeriye Sıhhiye 

Riyaseti’ne gönderilen telgrafla kına kına kabuğu istendiği (ATASE Arşv Belg 

(219), 1293). 

 

 

 

  

                                                             
5 Kına (Lawsonia inermis), tarih boyunca birçok hastalığın tedavisi amacıyla 

kullanılan bir bitkidir. Kınanın içerisinde bulunan tanenler yara kontraksiyonunu 
teşvik eder. Tanenler ile temasa geçen yara sıvıları hücreleri albümin oluşturur, 
böylece yarada bakterilerin birikmesini ve beslenme alanlarının oluşmasını 
engeller, ayrıca kınanın içerisindeki reçineler serum sıvısı görevi yapar ve ikinci 
derece iyileşmeyi taklit eder (Polat, 2014). 
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BÖLÜM 8 

 

 TIBBİ LOJİSTİK HASTA VE YARALI TAHLİYESİ 

 

 Kitabın bu bölümünde savaş sırasında ordulardaki ikmâl ve iaşe, 

haberleşme, yol durumu ve sevkiyat, tıbbi ikmâl, hasta ve yaralı tahliyesi 

konularına değinilecektir.  

8.1. İkmâl ve İaşe 

 Savaşta orduların lojistik organizasyonu ve bütün ikmâl işleri Harbiye 

Nezareti ve Levazımat Dairesi’nce karşılanmaktaydı. Malzemeler yerli ve yabancı 

kaynaklardan temin edilmiştir. Balkan Cephesi ikmâl işleri Şumnu ve Vidin’de 

bulunan Askeri İdare Meclisi tarafından, Kafkas Cephesi’nin ikmâl işleri ise 4. Ordu 

Askeri İdare Meclisi tarafından yürütülmüştü. Yiyecek, silah, araç gereç, giyecek, 

kadro malzemeleri, yakıt, inşaat, tahkimat, kadro dışı malzeme ve cephane 

ikmâlleri çeşitli şekillerde tedarik edilmeye çalışılmıştır (Bayır, 2013, s.25). Stafford 

House Komitesi de Balkanlardaki hastanelerini ikmâl yönünden desteklemek 

amacıyla Kızanlık’ta bir destek merkezi kurmuştur (SHK Raporu, 1879, s.98). Aynı 

amaçla Kafkas Cephesi’ndeki birimlerini desteklemek için Trabzon’da da bir destek 

merkezi kurmuştu (SHK Raporu, 1879, s.105). 

 Birinci sınıf ikmâl maddesini oluşturan yiyecekler şu şekilde tedarik edilirdi; 

askerin günlük kalori ihtiyacı 3150 kalori olarak hesaplanmıştı, her erin yanında 

dörder günlük demirbaş peksimeti bulunurdu. Peksimet ihtiyacı İstanbul, Edirne, 

Selanik, Gelibolu ve Filibe gibi merkezlerden sağlanmıştır. Seyyar birliklerin 

yiyecek ihtiyacı er başına 300 dirhem ekmek hesap edilerek, önce 20 sonra 40 

para elden verilerek karşılanmıştır. Kalelerde ise altı aylık, bir senelik erzak 

stoklanmıştır. Et önemli bir gıda maddesiydi. Her taburun gerisinde çoğu kez koyun 

sürüsü yürütülürdü. Bunların parası peşin verilir veya senet karşılığı tedarik edilir 

ve birliklere canlı olarak dağıtılırdı. Buğday, arpa gibi tahıllar muharebe alanından 

veya çevre illerden sağlanırdı. Ekmek, mevcut kale fırınlarında veya halka ait 

fırınlarda yapılmaktaydı (Bayır, 2013, s.25-26). 

 İkinci sınıf ikmâl maddesi olan silah, araç gereç, giyecek ve kadro 

malzemelerinden elbise, çorap, çamaşır, ayakkabı, yağmurluk gibi giyim eşyaları 

İstanbul’daki fabrikalardan temin edilmeye çalışılmıştı. Her iki cephede de kışın çok 

zorlu geçmesi; askerlerin giyim, kuşam, barınma gibi ihtiyaçlarının giderilmesinde 

daha titiz planlama yapılmasını gerektirmişti (ATASE Arşv Belg (290), 1293). Ordu 

kısa sürede seferber olduğu için Feshane, Hereke ve İzmit fabrikalarının 

kapasiteleri yetmemiş, Avusturya’ya 50.000 takım elbise sipariş edilmişti (Süer, 

1993, s.513). Piyade birliklerinde her erin üzerinde bir peksimet torbası, bir 
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cephane torbası ve bir matara bulunurdu. Seyyar birliklerin iskânı için 15 ere bir 

çadır, bölükteki subaylara iki çadır, tabur subaylarının hizmet erlerine iki çadır, 

sağlık memuru ve hizmet erlerine iki çadır, tabur komutanı ve hizmet erlerine bir 

çadır hesap edilerek çadırlar tahsis edilmişti (Süer, 1993, s.515). 

 Silah, top, tüfek, tabanca ve bunların cephaneleri kısmen yerli 

kaynaklardan, fakat daha çok Avrupa ve Amerika’dan satın alınarak sağlanmıştı. 

İstanbul Tophane Fabrikası’nda dağ topu, tunç top, ağızdan dolan piyade tüfeği, 

kılıç ve süngü imal ediliyordu. Genel olarak kullanılan tüfeklerin ABD’den temin 

edilme yoluna gidilmişti ve bu kapsamda harbin başlamasından yaklaşık bir ay 

sonra 20.000 adet Martini-Henry tüfek alınmıştır. Almanya’dan da Krup topları ve 

mermileri temin edilmiştir (Süer, 1993, s.513-514).  

 Üçüncü sınıf ikmâl maddesi olan yakıt maddeleri; ısınma ve yemek 

pişirmek için odun, kömür ve tezek ile aydınlanmak için çıra, mum ve yağ 

kandilleriydi. Tedarikleri çoğunlukla harekât alanından sağlanıyordu (Sükan, 1985, 

s.209).  

 Dördüncü sınıf ikmâl maddesi olan inşaat, tahkimat malzemeleri ve kadro 

dışı malzemelerin bir kısmı dış kaynaklardan sağlanmıştır. Kazma, kürek, balta, 

balyoz, küskü ve benzeri istihkâm araç ve gereçleri ise iç kaynaklardan 

sağlanmıştır (Süer, 1993, s.514). 

 Beşinci sınıf ikmâl maddesi olan cephanenin büyük kısmı İstanbul ve 

civarındaki fişek fabrikalarından sağlanırken, bir kısmı da yurt dışından getirilmişti. 

Mayıs 1877’de Amerika’dan 15.000.000 Martini-Henry ve 1.500.000 Winchester 

tüfek mermisi getirtilmiştir (Süer, 1993, s.514).  

 Savaş süresince Osmanlı Ordusu’nda ikmâl ve iaşe konusunda yerel 

merkezler yeterince geliştirilememişti ve birçok malzemenin tedariki İstanbul’dan 

yapılıyordu. Yerel kaynakların yeterince kullanılamaması ikmâl konusunda 

güçlükler yaşanmasına neden olmuştu. 

İkmâl ve iaşe ile ilgili arşiv belgeleri: 

 Şumnu ambarlarında bulunan mısırın yapılan muayene sonucu küflü 

olduğunun tespit edildiği, hayvanlara dahi verilemeyeceği, 129.337 kile mısırın 

temizlenmesi için de uzun zamana ihtiyaç olduğu (ATASE Arşv Belg (220), 1293). 

 Yağdan anlar ve bozulmuş yağlara yapılacak işlem için birinin gönderilmesi 

(ATASE Arşv Belg (221), 1293). 

 Şumnu’daki ordu sertabipliğinden 50 top Amerikan sargı bezinin 

gönderilmesinin istendiği (ATASE Arşv Belg (222), 1293). 
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 Cuma’da bulunan hastaların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere un 

gönderilmesi (ATASE Arşv Belg (223), 1293). 

 Esnafın parasız olmasına rağmen hastaneye et vermeye devam ettiği 

(ATASE Arşv Belg (224), 1293). 

 Osmanpazarı’na bir idare heyeti gelinceye kadar hastaların yiyecek ve 

içecek ihtiyacının karşılanmasının bildirildiği (ATASE Arşv Belg (225), 1293). 

 Halk tarafından yaralı askerler komisyonuna verilen eşyaların, İşkodra 

Hastanesi ile Hassa Ordusu Müstahfaz İkinci Alayı’nın Birinci Taburu’na 

gönderildiği (ATASE Arşv Belg (226), 1293). 

 Yaralı ve hasta askerlere giydirilmek üzere Filibe’nin hamiyetperver 

Rumları tarafından dikilen giyeceklerin İdare-i Askeriye Komisyonu’na teslim 

edildiği, bu gibi kimselerin gazetelerde isimlerinin yazılmasının uygun olması 

(ATASE Arşv Belg (227), 1293). 

 Cepheden hasta ve yaralı olarak gelip Dersaadet hastanelerinde 

sağlıklarını kazanarak Rami Kışlası’na gelen erlerin teşkil edilen taburlara verilmesi 

ve bunlara elbise temininin nereden sağlanacağının bildirilmesi (ATASE Arşv Belg 

(228), 1293). 

 Odun mütahidinin hastaneye lüzumlu odunu vermediği ve mazeret beyan 

ettiğinin bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (229), 1293). 

8.2. Haberleşme 

 Osmanlı Devleti’nde ulak-menzilhane sistemiyle yürütülen haberleşme için 

yollar hatlara ayrılmakta ve her hat üzerinde menzilhane denilen duraklar 

bulunmaktaydı. Buralarda bulunan atlı tatarlar (ulaklar) denilen haberleşme 

elemanları sayesinde haberleşme sağlanırdı (Taeschner, 2010, s.54). Tanzimat’ın 

ilanından sonra haberleşme teşkilatı Avrupa’daki sisteme göre düzenlenerek Posta 

İdaresi kurulmuştur (Yazıcı, 1990, s.334).  

 Savaşta hareket tarzını belirlemeye yarayan haritalar, Ruslara avantaj 

sağlamıştı. Rusların 1868 yılında bölgeyi tanımak için yaptıkları Balkan haritaları 

dönemin en iyi haritaları olarak değerlendirilmektedir (Özbilgen, 2006, s.107). 

Osmanlı subaylarının elinde ise harekât tarzını belirleyecek haritalar 

bulunmamaktaydı, kale civarını gösteren krokiler ise savunma sistemlerindeki 

değişiklikten dolayı bir işe yaramadı. Rehber olarak yerel halk kullanıldı (Özbilgen, 

2006, s.94-95). Fakat Balkan Cephesi’nde kılavuzluk yapan Bulgarlar, Türklerin 

aleyhine çalışarak yapılacak harekâtı Ruslara göstermek için çalıları yakmışlardır 

(Mahmut Talat, 2008, s.123). 
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 Osmanlı Devleti’nde iletişimi sağlamada elektrikli telgrafın kullanılmasına 

1850’lerde başlanmıştır. 19. yüzyılda yaygın olarak kullanılan bu sistem Osmanlılar 

tarafından da kullanılarak, merkez ve birliklerin birbirleriyle daha iyi haberleşmesi 

sağlanmaya çalışıldı (ATASE Arşv Belg (230), 1293). Fakat Osmanlı-Rus 

Savaşı’nda yaşanan irtibatsızlık, cepheden gönderilen bazı bilgilerin önemsiz 

gösterilmesi veya bildirilmemesi gibi olumsuzluklar savaş alanında ihtiyaç duyulan 

yardımın yapılmasını engelledi. Askeri telgrafçı sınıfı olmadığından muhaberede 

gecikmeler yaşandı (Ahmet Muhtar, 1996, s.275).  

 Haberleşmede yaşanan gecikmeler ve aksamalar, kısmen İstanbul’dan 

yönetilen askeri harekâtın yer yer aksamasına neden olmuştur.  

8.3. Yol Durumu ve Sevkiyat 

 Savaşlarda tüm ikmâl maddelerinde olduğu gibi, sağlık malzemelerinin 

taşınması ve cepheye ulaştırılabilmesinin ve ayrıca hasta ve yaralıların cephe 

gerisine taşınabilmesi için iyi işleyen bir ulaşım sistemi yaşamsal öneme sahiptir. 

Bu amaçla Osmanlı Devleti’nde askeri lojistik ön planda tutularak ordunun ulaşımı 

ve gerektiğinde konaklayabilmesi için yollar ve menziller yapılmıştır. Askeri amacın 

yanında ticari amaçlı olarak da Anadolu ve Rumeli’nin içine doğru yapılan yollar 

artırılmaya çalışılarak şose yollar yapılmıştır (Yılmaz, 1989, s.101-102). 

Tanzimat’ın ilanından itibaren yol ve köprü yapımı işi “Nafia Nezareti” tarafından 

yürütülmüştür (Tekdemir, 2011, s.121-122). 1869 yılında “Turuk ve Meabir 

Hakkında Nizamname” yayınlanmış ve 16-60 yaş arası erkekler, 5 yıl içinde 20 gün 

olacak şekilde yol çalışmalarında çalışmak veya bedelini vermekle yükümlü 

tutulmuştur (Çadırcı, 1991, s.155-156). Karayolu taşımacılığında at, deve, katır, 

öküz, manda gibi hayvanlardan ve bu hayvanların koşulduğu kağnı gibi 

arabalardan faydalanılmaktaydı. Savaş esnasında kullanılan hayvanların birçoğu 

açlık, susuzluk, bakımsızlık ve salgın hastalıklar gibi nedenlerle telef olmuştu; 

kalanların çoğu da güçsüz düşmüştü. Bu hayvanlarla yapılan taşıma yeterli 

olmadığı için askerler çadır, cephane, kazma, kürek, ekmek sacı ve mühimmat gibi 

levazımatı taşımakta güçlük çekiyor ve bazen “sürütme” denilen halatlarla arabaları 

kendi güçleriyle çekmeye çalışarak yardımcı oluyorlardı (Mehmed Arif, 2006b, 

s.385). Mevcut yollar yetersiz kalıyor ve şose yollar kullanılmak zorunda 

kalınıyordu, şose yollar ise hava koşullarının uygunsuzluğu, yağmur, çamur ve 

bakımsızlık yüzünden yer yer kullanılamayacak durumdaydılar.  

 Osmanlı-Rus savaşında denizyolu da aktif olarak kullanılmış, bu amaçla 

İstanbul’dan Varna’ya ve Trabzon’a sürekli seferler yapılmıştır. Bu seferlerde hem 

İstanbul’dan cephelere personel ve malzeme taşınmış, hem de hasta ve yaralılar 

cephelerden İstanbul’a getirilmiştir (ATASE Arşv Belg (231), 1292). 

 19. yüzyılda taşımacılıkta buharlı makinaların, lokomotif ve vapurların 

kullanılması tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamıştı. Osmanlı Devleti de hem 
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Balkanlara daha çabuk müdahale edebilmek amacıyla, hem de büyük devletlerin 

ve batılı tüccarların stratejik ve ticari amaç taşıyan baskıları neticesinde 

demiryolları yaptırmıştır. Bu demiryolları savaş sırasında özellikle Rumeli 

Cephesi’nde ordunun işini kolaylaştırmış ve Kafkas Cephesi’ne göre sevkiyatta 

daha başarılı olunmuştur. Bölgede, Köstence-Mecidiye (Çernavoda)-Boğazköy, 

Varna-Rusçuk, İstanbul-Edirne-Filibe demir yolu hatları kullanılmıştır (Engin, 1993, 

s.40-41). Stratejik olarak çok önemli ve savaşta eksikliği Osmanlı Devleti için çok 

büyük dezavantaj olan, Belova-Sofya arasındaki demiryolu hattının inşası için 

kilometresi 145.000 franka anlaşma yapılmış ancak bu proje tamamlanamamıştır. 

Ayrıca Rumeli demiryollarının Tuna’ya uzatılamaması da savaşta alınan ağır 

yenilginin önemli bir etkeni olmuştur (Engin, 1993, s.179). 

 Karayollarının çok bakımsız ve yetersiz oluşu, tren yollarının ise 

tamamlanmayan kısımları olması ve tamire muhtaç hatların bulunması neticesinde 

sevkiyat işlerinde aksamalar yaşanmıştır. Personel ve malzeme sevkiyatının hızı 

savaşın sonucunu doğrudan etkileyen faktörlerden biri olmuştur. 

Yol durumu ve sevkiyat ile ilgili arşiv belgeleri: 

 Çorlu’da alıkonan yaralı askerlerin tedavilerinin, demiryolu hattının tamirinin 

bitimine kadar orada yapılması, hat açıldıktan sonra Dersaadet’e gönderilmesi 

(ATASE Arşv Belg (232), 1293). 

 Sofya Umum Hastane arabaları hayvanatından ölen bir hayvanın derisi 

bedeli 30 kuruşun idare sandığına teslim edildiği (ATASE Arşv Belg (85), 1293). 

 Orhaniye’ye giden tabiplerin araba nakliye ücretinin ödenmesi (ATASE 

Arşv Belg (233), 1293). 

 Üçüncü Ordu mensubundan olup yaralı olmalarından dolayı 

memleketlerine gidecek iki askerin Sofya’dan memleketlerine kadar mekkari 

ücretlerinin ödenmesi (ATASE Arşv Belg (234), 1293). 

 Trablus’ta vapur bekleyen Üçüncü Süvari Alayı’ndan 500 askerin vapur 

gelinceye kadar sıhhat ve istirahatları için havası güzel olan mahallere 

gönderilmesi (ATASE Arşv Belg (235), 1293). 

 300 hasta ve yaralı erle Edirne’den hareket edildiği, aralarında ağır 

hastalar bulunması nedeniyle icab eden hasta arabalarının Sirkeci istasyonunda 

bulundurulması (ATASE Arşv Belg (236), 1293). 

 Trenle Şumnu’ya gönderilen yaralıları taşımak için gerekli olan arabaların 

istasyonda hazır bulundurulmaları (ATASE Arşv Belg (237), 1293). 

 Erkân-ı Harp Reşit Paşa’nın emriyle Hilâl-ı Ahmer arabalarının Yeniköy’den 

hasta taşıdığı (ATASE Arşv Belg (238), 1293). 
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 Babel vapuru ile gelmekte olan 100 hasta ve şimendiferle gelmekte olan 73 

hastanın Dersaadet’deki hastanelere gönderilmesi (ATASE Arşv Belg (239), 1293). 

 Mülazım Salih Ağa vasıtasıyla Pazarcık’a gelen 8 sandık tıbbi ilaç ve 

balyanın arabalara yüklenerek Sofya’ya gitmek üzere yola çıktığı (ATASE Arşv 

Belg (240), 1293). 

 Hastane eşyasının İntiman’dan Sofya’ya kadar olan nakliye ücretinin 

ödenmesi (ATASE Arşv Belg (241), 1293). 

8.4. Tıbbi İkmâl, Hasta ve Yaralı Tahliyesi 

 İstanbul’dan Balkan Cephesi’ne tıbbi araç - gereç ve malzeme nakli deniz, 

tren yolu ve karayolları vasıtasıyla yapılmıştır. Kafkaslardaki ikmâl faaliyeti ise, 

malzemelerin deniz yolu ile Trabzon’a oradan da karayolu ile cephelere 

gönderilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Yine aynı yollarla hasta tahliyesi yapılmıştır. 

Tren yolu, hasta ve yaralıların taşınmasında aktif olarak kullanılmıştır (ATASE Arşv 

Belg (242), 1292). Eğer tren yolları açıksa karayolundan ziyade bu yol tercih 

edilmiştir (ATASE Arşv Belg (243), 1293). Bu nakliye esnasında sağlık personeli de 

ağır hastalara refakat etmek üzere imkânlar ölçüsünde görevlendirilmiştir (ATASE 

Arşv Belg (244), 1293). 

 Rumeli Cephesi’nde, diğer ikmal maddeleri gibi tıbbi malzemeler için de, 

lojistik desteği amacıyla Askeri İdare Meclisi kurulmuş ve lojistik destek bu meclis 

tarafından yapılmıştır. Bu meclis faaliyetlerini Tuna Şark Ordusu merkezi olan 

Şumnu’da ve Tuna Garp Ordusu merkezi olan Vidin’de yürütmüştür. İkmal 

malzemeleri, İstanbul’dan Varna’ya deniz yolu ile oradan da Şumnu’ya kadar 

demiryolu ile ulaştırılmıştır. Rusçuk, Silistre ve Varna’da büyük depolar kurulmuştu. 

Ayrıca deniz yolu kullanılmadan İstanbul’dan demiryolu ile Tatarpazarcık’a, oradan 

karayolu ile Sofya, Orhaniye, Vidin ve Plevne’deki depolara da taşıma yapılarak 

ikmal faaliyeti yürütülmüştür. Yine ikmal maddelerini depolamak için Karapınar, 

Filibe ve Kızanlık’ta da ambarlar kurulmuştur (Süer, 1993, s.512). 

 Kafkas Cephesi’nde ise Erzurum’da lojistik işlerin yürütülmesinden ordu 

emrindeki İdare Meclisi sorumluydu. Bu ikmâl zinciri ise İstanbul’dan Trabzon’a 

kadar deniz yolu, Trabzon ve Diyarbakır’dan Erzurum’a kadar karayolundan 

oluşuyordu (Ahmed Saib, 1327, s.38). İhtiyaç malzemelerini Erzurum’daki 

depolardan cephelerdeki ambarlara götürmek üzere görevli taburlar vardı (Sükan, 

1985, s.218).  

 Her iki cephede karayolundan yapılan lojistik faaliyetler gibi hasta 

tahliyesinin de kağnı arabası, mekkâri6 hayvanları ve develere bağlı olması 

                                                             
6Mekkari: Askeri teşekküllerde ordu ağırlıklarının nakli için at, deve, katır gibi 

hayvanlar bulundurulduğu gibi ordu birliklerinin nakilleri sırasında ve daha ziyade 
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(ATASE Arşv Belg (245), 1293), hem işlemi yavaşlatarak yaralılar için olumsuz 

sonuçların doğmasına, hem de iş gücü kaybına yol açmaktaydı (Sükan, 1985, 

s.45). Orduların nakliye hizmetleri noksan ve bozuktu. Bu hizmetler için memleket 

içindeki hayvan ve arabalar tekâlif-i harbiye şartları altında halktan alınmış ve 

kıtalara gelişi güzel dağıtılmıştı, ayrıca düzgün nakliye katarları da temin 

edilememişti (Sedes, 1935, s.13). Bütün bu olumsuz etkenler savaş süresince 

tahliye işleminin aksamasına neden olmuştur. 

 Stafford House Komitesi de Hasta tahliyesi için Rumeli Cephesi’nde iki ayrı 

tren yolu hattında tahliye servisi kurmuştur. Bu tahliye servislerinde sağlık hizmeti 

yanında iaşe de verilmiştir. Bunlar, Rusçuk-Varna arasındaki demiryolu üzerinde 

kurulmuş tahliye servisi ile Filibe ve Edirne’den İstanbul’a ulaşan demiryolu üzerine 

kurulmuş tahliye servisidir. 

Rusçuk-Varna Tren Yolu Sıhhî Tahliye Hattı 

 Rusçuk-Varna tren yolu tahliye hattı, Rusçuk’taki ve Varna’daki hastaneler 

ve Lom’daki iki seyyar hastane ile müşterek faaliyet göstermiştir. Hattın üstünde 

Şeytancık ve Servenavoda’da sahra mutfağı açılmıştır. Tren istasyonu, şehir 

hastaneleri ve iskele arasında çalışan ambulans vagonlar oluşturulmuştur. Tahliye 

servisi faaliyetlerini 15 Ağustos 1877 ile 31 Ocak 1878 tarihleri arasında 

sürdürmüştür. Ruslar Varna’ya 20 kilometreden daha az mesafe kalacak kadar 

yanaştıkları zaman, tahliye hattı faaliyetine son vermiştir (SHK Raporu, 1879, 

s.53). 

 Rusçuk-Varna tahliye hattında Op. Dr. T.E.D. Hayes görev yapmış, sıhhi 

tahliye amaçlı 62 tren seferi düzenlenmiş, bu seferlerde 9.265 hasta ve yaralı 

taşınmıştır. 8.659 kişiye de sahra mutfağından erzak verilmiştir (SHK Raporu, 

1879, s.53).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
harp zamanlarında halkın hayvanları satın alınır ve bazı vakitler muvakkat bir 
zamanda ordu hizmetine alınarak sahiplerine mahallerince tayin olunan ücretler 
verilirdi. Bu hayvanlara mekkari adı verilmektedir (Pakalın, 1980, s.451). 
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Tablo 8.1. Varna’ya tahliye edilen hasta sayısı (SHK Raporu, 1879, s.54). 

Tarih Hasta Sayısı Geldiği Yer Tahliye Sonrası Ölen 

1 Eylül 462 Yaralı Razgrad - 

2 Eylül 73 Yaralı “ - 

4 Eylül 65 Yaralı “ - 

6 Eylül 56 Yaralı “ - 

8 Eylül 200 Yaralı “ - 

9 Eylül 553 Yaralı “ - 

10 Eylül 229 Yaralı “ - 

11 Eylül 69 Yaralı “ - 

20 Eylül 87 Hasta Servenavoda - 

24 Eylül 448 Hasta ve Yaralı Şumnu - 

26 Eylül 66 Yaralı “ - 

27 Eylül 122 Yaralı “ - 

28 Eylül 126 Hasta ve Yaralı “ - 

1 Ekim 107 Hasta ve Yaralı “ - 

3 Ekim 103 Yaralı “ - 

6 Ekim 117 Yaralı “ - 

7 Ekim 75 Hasta ve Yaralı “ - 

7 Ekim 30 Hasta “ - 

8 Ekim 290 Mısırlı Hasta Razgrad - 

8 Ekim 90 Hasta “ - 

9 Ekim 120 Hasta “ - 

10 Ekim 140 Hasta “ - 

11 Ekim 42 Hasta “ - 

15 Ekim 130 Hasta “ - 

16 Ekim 319 Hasta “ - 

19 Ekim 72 Hasta “ - 

23 Ekim 59 Hasta ve Yaralı “ - 

27 Ekim 40 Hasta “ - 

28 Ekim 50 Yaralı “ - 

3 Kasım 27 Hasta “ - 

5 Kasım 200 Hasta “ - 

16 Kasım 150 Hasta ve Yaralı “ - 

23 Kasım 189 Hasta ve Yaralı “ - 

26 Kasım 147 Hasta ve Yaralı “ - 

28 Kasım 89 Yaralı “ - 

29 Kasım 482 Yaralı Servenavoda - 

30 Kasım 260 Hasta ve Yaralı “ - 

Toplam 5.884  - 
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Tablo 8.1. (Devamı) Varna’ya tahliye edilen hasta sayısı (SHK Raporu, 1879, s.54). 

Tarih Hasta Sayısı Geldiği Yer Tahliye Sonrası Ölen 

1 Aralık - 44 Servenavoda - 

6 Aralık 6 40 “ - 

8 Aralık 76 9 “ - 

13 Aralık 61 5 “ - 

14 Aralık 4 466 “ 1 

15 Aralık - 6 “ - 

16 Aralık - 400 “ 2 

17 Aralık - 273 “ 1 

26 Aralık 90 208 “ 2 

27 Aralık 50 116 “ 1 

28 Aralık 18 70 “ - 

3 Ocak 25 66 “ 1 

6 Ocak 140 145 “ - 

7 Ocak 40 36 “ - 

13 Ocak 14 6 “ - 

14 Ocak 74 120 “ - 

15 Ocak 25 81 “ - 

16 Ocak 40 56 “ - 

17 Ocak 40 12 “ - 

18 Ocak 50 6 “ - 

20 Ocak 7 - “ - 

21 Ocak 50 17 “ - 

22 Ocak 54 - “ - 

25 Ocak 85 - “ - 

26 Ocak 185 65 “ - 

Toplam 1.134 2.247   

Toplam 9.265 

 

 

 

Rumeli Tren Yolu Sıhhî Tahliye Hattı 

 Rumeli tren yolu tahliye hattı, Filibe, Edirne ve Balkanlardan gelen ve 

İstanbul’a sevk edilen hasta ve yaralı kitlelerine gıda ve sağlık hizmeti vermek 

üzere Ağustos’un ortasında faaliyetlerine başlamıştır. Tren yolu şirketi dört vagonu 

yatak koyarak durumu ağır olan yaralıların yatacağı şekilde düzenlemişti. Op. Dr. 

Barker da bir vagonu dispanser olarak kullanacak şekilde donatmıştı. Trene seyir 
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esnasında yaralı dolu vagonların eklendiği olmuştur. Tahliye hattında birçok ağır 

vakalar olduğundan Filibe, Edirne ve İstanbul’daki Stafford House Komitesi 

cerrahlarından da bu bölüm için göreve çağrılanlar olmuştur. Dr. Barker yaralıların 

taşındığı vagonların zeminlerine sergi serdirmişti. Pazarcık, Çorlu, Tırnova ve 

İstanbul istasyonlarında kurulan sahra mutfaklarından hastalara gıda yardımı da 

yapılmıştır. Bu tahliye hattının faaliyetleri Ruslar Çekmece’yi işgal edinceye kadar 

devam etmiştir (SHK Raporu, 1879, s.75). 

 20 Ağustos 1877 ile 20 Ocak 1878 tarihleri arasında görev yapan tahliye 

hattında 11.253 hasta ve yaralıya sağlık hizmeti verilmiş, 39.904 hastaya da gıda 

yardımı yapılmıştır. Op. Dr. Barker ile beraber Dr. Colley ve yardımcı bir ekip de 

burada görev yapmıştır (SHK Raporu, 1879, s.75). 

 

 

Tablo 8.2. 19 Ocak 1878 tarihine kadar yapılan seferlerde taşınan hastalar  

                  (SHK Raporu, 1879, s.75). 

Pazarcık - Edirne Filipe - Edirne Edirne - İstanbul 

4 Aralık 271 3 Eylül 850 4 Eylül 580 

14 Aralık 256 10 Eylül 421 11 Eylül 401 

23 Aralık 488 19 Eylül 337 1 Ekim 200 

3 Ocak 160 23 Eylül 850 20 Ekim 150 

7 Ocak 482 30 Eylül 783 12 Kasım 59 

  8 Ekim 200 18 Kasım 465 

  12 Ekim 297 23 Kasım 275 

  19 Ekim 317 5 Aralık 241 

  17 Kasım 169 17Aralık 345 

  23 Kasım 265 28 Aralık 629 

  30 Kasım 226 9 Ocak 510 

  9 Aralık 255 19 Ocak 250 

  12 Ocak 521   

Toplam 1657 Toplam 5491 Toplam 4105 

Toplam Yaralı ve Hasta Sayısı: 11253 
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Dr. Sarell’in Raporu 

 Kızılay’ın Balkan Cephesi’nde görevlendirdiği doktorlardan 5 Numaralı 

Seyyar Hastane Başhekimi Dr. Sarell’in Kızılay Merkez Heyetine 1877 yılının 

Kasım ayında gönderdiği rapor, hasta ve yaralı tahliyesi konusunda döneme ışık 

tutması açısından önem taşımaktadır. Söz konusu raporun tercümesi aşağıda 

sunulmuştur. 

 “Yaralıların Sofya’dan Tatar-Pazarcık’a tahliyesi üzerine 

 Şu anki şartlarda hasta ve yaralıların Sofya’dan Tatar-Pazarcık’a tahliyesi, 

Sofya’ya cephane ya da erzak getirdikten sonra hızla geri dönen öküz arabalarıyla 

yapılmaktadır. Askeri otoriteler ve Kızılay’ın elindeki tek nakil aracı budur. Geceleri 

Yenihan, İştiman (İhtiman) ve Vetrina’da olmak üzere yolculuk 4 gün 3 gece 

sürmektedir. Dördüncü gün akşama doğru, konvoy Pazarcık’a trene binmek üzere 

varır, ancak yol üzerindeki nakliyelerin kalabalıklığı yüzünden birçok gün beklemek 

zorunda kalır. Şu anda tüm bu uzun yol boyunca, yaralı ve sakatlar ekmek dışında 

hiçbir öğün almamaktadırlar. Üstelik İstanbul’a dek öğünlerine destek olsun diye 

her birine 3.5 kuruş da verilmektedir. Arabaların çoğunun üzeri açık ve elbiseleri 

kötü durumda olan askerler, yol boyunca soğuktan, yağmur ve kardan korunmak 

için hiç battaniye almamaktadırlar. Ara istasyonlarda onları yerleştirmek ve 

beslemek için hiçbir önlem alınmamıştır. Tıbbi ve cerrahi bakımları da yol boyunca 

eksik kalmaktadır. 

 Sofya’dan derhal çok sayıda yaralının (yaklaşık 6000) tahliyesinin aciliyeti 

düşünüldüğünde, mükemmel bir nakil sistemi kurmak olanaksızdır. Ancak mevcut 

sistemde değişiklikler ve iyileştirmeler yapılarak daha dayanılabilir hale getirilebilir. 

Arabalar aynı anda üstü ve yanları örten bir tenteyle kapatılabilir. Olmayan 

askerlere hareket sırasında yol için battaniye ve giyecek (kaput) dağıtılabilir. 

Yenihan, İştiman, Vetrina ve Pazarcık’daki ara ve son duraklar önceden onları 

yatırabilecek şekilde hazırlanmalı ve oralara hasır döşekler konulmalı. Bu 

durakların her birinde akşam ve sabah askerler beslenmelidir. Bu amaçla, her 

konvoydan önce iki seyyar mutfak hareket edecek, biri Sofya’dan Yenihan’a, diğeri 

de Pazarcık’tan Vetrina’ya hizmet sunacaktır. İştiman (İhtiman) ve Pazarcık’ta bir 

mutfak ve bir sıhhiye istasyonu olacak, çünkü bunlardan biri ya da öbüründe yolda 

kötüleşen hastalar yerleştirilebilecek. Her konvoy maksimum 250 hasta ve 

yaralıdan oluşacak ve cerrah, hemşire ve yolda tedavi ve bakımlarının yapılacağı 

materyalle birlikte yola çıkacak.  

 Tecrübeyle gerekli görülen değişiklikler ve ilaveler dışında, bu hizmetin 

düzenli çalışması şu malzeme, personel ve masrafları gerektiriyordu: 

 Arabalar için 300 tente, 

 2000 battaniye ve 300 kaput, 
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 Yol boyunca dağıtılacak 1000 hasır döşek; Yenihan’a 5, İştiman’a (İhtiman)  

20, Vetrina’ya 50, Pazarcık’a 300, arabalara ve stok olarak 400. 

 Yemek yapmak için kazan ve tencereler; Sofya’nın önde gelenleri ve esnafı 

birkaç hazır kazan verdi ve muhtemelen gereken kadarını da temin edecek. 

 Personel; 

 İştiman’da bir hekim, bir hekim yardımcısı, bir eczacı ve 4 hemşire, 

 Pazarcık’ta bir hekim, iki hekim yardımcısı, bir eczacı ve 4 hemşire, 

 Konvoylara eşlik etmek için üç hekim, üç hekim yardımcısı ve on iki 

hemşire. 

 Üç hekim, bir eczacı ve altı hemşire de Sofya’da kalarak, aynı zamanda 

Sofya istasyonuna hizmet verecekler ve mevsimin durumu nedeniyle hastalanacak 

olanları değiştirecekler. 

 Dört aşçı ve yardımcıları 

 Bu hizmetin kurulması için, arabaları örtecek tente ve mutfaklara gerekli 

malzemenin, çalışanların maaşı (hekimler hariç) ve yolda yemek dağıtımı için ilk 

anda 500 Türk Lirası gerekmekte. Maliyeti önceden kestirebilmek olanaksız, çünkü 

nakledilen hastaların sayısına bağlı olacak. 

 Tatar-Pazarcık istasyonu, Fuat Paşa komutasında yapılmakta olan ve 

30.000 askerlik bir kolordudan oluşan Kapıcık Ordugâhı’na da aynı zamanda 

hastane hizmeti verecek. 

 Keşke hekim yardımcılarından birkaçı memleketten, Türkçe konuşan birileri 

olsaydı. Çok isterdik, yoksa İştiman (İhtiman) ve Pazarcık istasyonlarında güvenilir 

bir tercüman gerekecek.  

 Sofya’da halen bulunan ve kış sırasında mecburen sayıları artacak olan 

6000 hasta ve yaralının acilen tahliyesi için gerekeli olan malzeme ve personelin 

durumu özet olarak işte böyle. 

 Beşiktaş fabrikalarında Baron Mundy’nin talimatı üzerine üretilmiş, Filibe 

modeli öküz arabaları, burada önerilen bütün nakil vasıtalarından üstün. Ancak 

hizmete başlamak için hazır olmaları beklenemez. Yine de heyetin bundan sipariş 

etmesi iyi olur, çünkü yakında savaş devam ederse, ülkede araba kalmayacak ve 

nakil de hemen hemen olanaksız hale gelecek.  

 Bu rapor birinci kısma incelemesi için gönderildi. 

 Bu arada, Dr. Arciniega’nın idaresinde ikinci bir 325 yaralı taşıyan konvoy 

Sofya’dan yola çıktı, ama bu son düzenli tahliye oldu, çünkü Rusların gelmesinden 
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sonra hasta ve yaralıların olabildiği kadarı kurtarıldı.” (HAR, III. Cilt, 1878, s.198-

200).  

 Doktor Sarell’in raporundan anlaşılacağı gibi; cepheden hasta ve yaralı 

nakliyesinde binek hayvanları tarafından çekilen basit araçlar kullanılmış ve bu 

araçlar hastaları her türlü konfordan mahrum bir şekilde taşımıştır. Dikkat çeken 

diğer bir husus ise organize bir tahliye sisteminin olmayışı ve gelişen olaylar 

karşısında önlemlere başvurulmasıdır. 

Tıbbi ikmâl, hasta ve yaralı tahliyesi ile ilgili arşiv belgeleri: 

 Hastalıklarından dolayı gönderilen efradın hangi bölük ve hastaneye 

gönderildiklerinin kendi defterlerine kaydedildiği gibi Seraskerlik Makamı’na da 

bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (246), 1293). 

 Garbiye Vapuru ile 200 yaralı ve hastanın Varna’ya gönderildiği, gönderilen 

hastaların yerlerinin hazırlanması (ATASE Arşv Belg (247), 1293). 

 Topçu bataryalarında, hastanede ve zaptiyelikte kalanların fazlasından ve 

Sinop müstahfaz erlerinden 780 erin Fevaid Vapuru ile sevk edildikleri (ATASE 

Arşv Belg (248), 1293). 

 Bugün gelmesi muhtemel 400 yaralı erin hangi askerî hastanelere 

gönderileceğinin bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (249), 1293). 

 218 yaralı er ve 3 subayın Dersaadet’e gitmek üzere şimendiferle yola 

çıkarıldığı (ATASE Arşv Belg (250), 1293). 

 1812 Numaralı İlaç Vagonu’nun gelmediği, acil ihtiyaç nedeniyle acele 

gönderilmesi (ATASE Arşv Belg (251), 1293). 

 Kavak Hastanesi’nde iyileşmekte olan 105 hastanın bekledikleri vapurun 

takibi (ATASE Arşv Belg (252), 1293). 

 Ruslardan alınan 12 nefer esirle birlikte hasta ve yaralıların Trabzon’a 

geldiği, hastaların hastaneye esirlerin de hükûmete teslim edildiği, hastanede 

yeterli cerrah ve tabip bulunmaması yüzünden hastaların Dersaadet’e gönderilmesi 

gereği (ATASE Arşv Belg (253), 1293). 

 İhtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin Dâr-ı Şura-yı Askeriye Sıhhiye Dairesi 

tarafından tamamlanarak gönderilmesi isteği (ATASE Arşv Belg (254), 1293). 

 Muharebede yaralanan askerlerin Dersaadet ve Varna Hastanelerine 

gönderildiği (ATASE Arşv Belg (255), 1293). 

 Hasta askerlerin hepsinin vapurlara bindirilmesinin mümkün olmayacağı, 

bir kısmının bulundukları yerde tedavi edilmeye çalışılması (ATASE Arşv Belg 

(256), 1293). 
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 Dobruca’da bulunan taburların ne miktar hastane eşyası ve tıbbi 

malzemeye ihtiyaçları olduğunun bildirilmesi isteği (ATASE Arşv Belg (257), 1293). 

 İngilizler tarafından teşkil edilecek olan seyyar hastaneye tıbbi malzeme 

gönderilmesinin istendiği (ATASE Arşv Belg (258), 1293). 

 Hasta askerlerin sevk edilen mahallere nakledilmesi için gerekli ecza 

malzemeleri, eşyaları ve sıhhiye memurları bulunan bir vapurun tahsis edilmesinin 

bildirildiği (ATASE Arşv Belg (259), 1293). 

 İkinci Ordu Sertabipliği’nce yaralılar için giyecek çamaşır gönderilmesi ve 

ilaç, sargı bezi gönderilip gönderilmeyeceğinin bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (260), 

1293).  

 Edirne’deki mevcut yaralıların Dersaadet’e ve Filibe’dekilerin de Edirne’ye 

gönderilmesinin bildirildiği (ATASE Arşv Belg (261), 1293). 

 Varna’da toplanan hasta ve yaralıların tedavi edilmek üzere Dersaadet’e 

nakledileceği ve bunun için vapur tahsis edilmesinin bildirildiği (ATASE Arşv Belg 

(262), 1293). 

 600 yaralı ve hasta askerin Nemçe Vapuru’yla Varna’dan Dersaadet’e 

gönderileceği (ATASE Arşv Belg (263), 1293). 

 Selanik’ten gelen yaralıların, Varna’da yeterli miktarda yatak olmadığından 

Şumnu Hastanesi’ne gönderilmelerinin bildirildiği (ATASE Arşv Belg (264), 1293). 

 Merkez Hastanesi’nde tedavi edilmek üzere 38 nefer yaralı ve hastanın 

yola çıkarıldığının bildirildiği (ATASE Arşv Belg (265), 1293). 

 Vagon olmadığı için tıbbi malzemelerin gönderilmediğinin İkinci Ordu 

Sertabipliği’ne bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (266), 1293). 

 Düşmanın İngiliz Hastanesi’ne saldırması üzerine İngiliz hekimlerin 

hastaları… Kasabası’na naklettiği (ATASE Arşv Belg (267), 1293).  

 İane-i Mecruhin-i Askeriye Komisyonu’na halk tarafından bağışlanan tıbbi 

malzemelerin İkinci Ordu Merkez Hastanesi’ne gönderilmek üzere sevk memuruna 

teslim edildiği (ATASE Arşv Belg (268), 1293).  

 Niş Fırkası’nda bulunan 9 kalem tıbbi malzemenin çeşitli tarihlerde 

gönderildiği (ATASE Arşv Belg (269), 1293). 

 Hersek Fırkası Kumandanlığı’na Mostar Hastanesi için 1292 senesine ait 

tıbbi ilaç ve eşyanın gönderildiği (ATASE Arşv Belg (270), 1293).  

 Dördüncü Ordu Merkez Hastanesi’nde 2.000’den fazla hasta olması 

sebebiyle hastaların bir kısmının Erzincan Hastanesi’ne naklinin istendiği (ATASE 

Arşv Belg (271), 1293). 
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 Varna’da toplanan yaralı ve zayıf askerlerin sayısının artması sebebiyle 

yatak ve eşya sıkıntısı çekildiğinden bu askerlerin tedavilerinin yapılmak üzere 

Dersaadet’e nakledilmesi için gerekli vapurun tahsis edilmesi (ATASE Arşv Belg 

(272), 1293). 

 Balkan cihetinden gelmekte olan yaralı askerlerin Filibe’deki münasip 

hanelere yerleştirildiği ve iyileşenlerin şimendiferle Dersaadet’e gönderilmekte 

olduğu (ATASE Arşv Belg (91), 1293). 

 Şumnu’da müşirlik binası ile hastane binasının Rus Kumandanlığı’na teslim 

edilerek askerlerin Dersaadet’e gönderilmek üzere Varna’ya aldırılması (ATASE 

Arşv Belg (273), 1294). 

 Yaralı Asâkir-i Şahane için Macaristan ileri gelenleri tarafından verilen 

tiftiğin 10 sandığa koyularak hastanelere dağıtılmak üzere Rusçuk’a gönderildiği, 

bu sandıklar ulaşıp hastanelere dağıtılmış ise miktarı gösterilerek gerekli işlemlerin 

yapılması için bildirilmesi (ATASE Arşv Belg (274), 1293). 

 Posta Vapuru’nun ücreti nizamiye hazinesinden verilmek üzere 580 kadar 

tebdil-i hava askerine iğram kılındığı (ATASE Arşv Belg (275), 1293). 

 Merkeze ulaşan tıbbi ecza malzemelerinin içinde dilekçede istenen bazı 

malzemelerin bulunmadığı, eksik gönderilen malzemelerin ilk posta ile 

gönderilmesi (ATASE Arşv Belg (276), 1293). 

 Batum’da tabur olmadığı, vapurla asker getirilmesinin de mümkün 

olmadığı, burada bulunan hasta askerlerin Mecidiye Vapuru’na bindirilerek 

Trabzon’a çıkarılacağı (ATASE Arşv Belg (277), 1293). 

 Edirne’deki 800 kadar yaralının Dersaadet’e gönderilmesi, Edirne 

Hastanesi’ne ek koğuş yapılmak üzere 64.000 kuruş verildiği (ATASE Arşv Belg 

(278), 1293). 

 Hasta askerlerin kıştan önce Dersaadet’e gelmeleri için vapur gönderilmesi 

konusunda Seraskerlik Makamı’na haber verildiği (ATASE Arşv Belg (279), 1293). 

 Tabur ve bölüklerden rahatsız olarak hastaneye gönderilen askerlerin 

alacaklarını gösteren birer ilmuhaber verilmesi, hastane, alay taburları ve 

merkezlerden ilmuhabersiz efrad gönderilmemesine dair tebligatın icap edenlere 

gönderilmesi (ATASE Arşv Belg (280), 1292). 

 Hava değişikliğine gidenlerin yevmiyelerinin yetmediği (ATASE Arşv Belg 

(281), 1293).  
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BÖLÜM 9 

 

 ASKERİ HİJYEN VE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE 

 

 Tarihte birçok savaşın sonucuna salgın hastalıkların etki ettiği, mikropların 

yayılması ile imparatorlukların yıkılması arasında bir ilişki bulunduğu 

söylenmektedir (Diamond, 2003, s.253). Salgın hastalıklar bir ordu için düşmandan 

daha tehlikeli olduğu gibi, bazen düşman tarafında görülen bir salgın hastalık ise 

diğer ordunun işine yaramıştır. Savaşlarda salgın hastalıkların neden olduğu 

ölümler, öteki hastalıklar ve savaş yaralanmalarıyla kıyaslanamayacak kadar 

fazladır. Zaten olumsuz olan savaş şartları ve çevre koşullarına ilave olarak 

hastaların immün sistemlerinin zayıf düşmesi, yetersiz beslenme ve bulaşıcı 

hastalıklara açık hale geldiği kalabalık ortamlar salgın hastalıkların ortaya çıkması 

ve yayılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu nedenle tarih boyunca yapılan 

savaşlarda bulaşıcı hastalıklar savaşın direk neden olduğu harp yaralanması ve 

ölümden daha fazla ölüm ve sakatlığa neden olmuştur (Ataç ve ark., 2015, s.3).  

 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda da her iki tarafın ordularında 

hastalıklardan ölenlerin sayısı yaralanarak ölenlere göre çok daha fazladır. 

İncelediğimiz kaynaklarda Osmanlı Ordusu’nda bu oranın 1/17 olarak verildiği 

görülmektedir (Münir, 1340, s.5). Bu kayıpların tamamen salgın hastalıklara bağlı 

olmadığı açıktır. Fakat bedenen düşkünlük, yetersiz beslenme ve zor koşullara 

maruziyet, bulaşıcı hastalıklara karşı dayanıklılığı azalttığından, bu durum 

doğrudan veya dolaylı olarak ölüm ve hastalıklara neden olmuştur. Bundan dolayı 

18. yüzyıldan itibaren koruyucu hekimlik tedbirleri askeri hekimliğin temelini 

oluşturmuştur. Savaş şartlarında personelin fiziksel durumunu güçlendirme, 

hastalığa meydan vermeme ve hastalık başladığında bulaşıcı ise yayılmasını 

önlemenin, savaşın kaderini belirleyen temel faktörlerden biri olduğu açık bir 

gerçektir (Münir, 1340, s.5). 

 Osmanlı Ordusu’nda savaş başlamadan önce salgın hastalık tehlikesi 

öngörülmüş ve yeterli olmamakla beraber çeşitli tedbirler alınmıştır (BOA Belg (11), 

1293). Yaz mevsimi geldiğinde sıcak ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için 

istirahat saatleri artırılmıştır (ATASE Arşv Belg (282), 1294). Bu tedbirler 

konusunda çok titiz davranıldığı ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek 

amacıyla sıkı karantina uygulamaları yapıldığı arşiv belgelerinde yer almaktadır. 

Örneğin Erzurum’a sevk edilen süvari alayının salgın hastalık tehlikesine karşı 

karantinaya alındığına dair bir belge Ek 34’de sunulmuştur (ATASE Arşv Belg 

(283), Ek 34, 1293).  

 Hasta kayıtlarını incelediğimizde savaşta sıtma, tifüs, tifo, verem, çiçek, 

dizanteri, kronik diyare, frengi, kızamık, cüzzam, boğmaca, menenjit, konjunktivit, 
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üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları, genitoüriner sistem enfeksiyonları, 

yumuşak doku enfeksiyonları gibi birçok enfeksiyöz hastalığa rastlanmaktadır. 

Fakat daha öncelikli olarak Kafkas Cephesi’nde tifüs ve tifo salgını ve Rumeli 

Cephesi’nde ise özellikle Plevne’de dizanteri salgını karşımıza çıkmaktadır 

(Özdemir, 2005, s.54-56).  

 İstanbul’da yaralıların getirildiği merkez hastane olan Beylerbeyi 

Hastanesi’nde de 1878 yılının başından itibaren salgınlar görülmüş tifüsten 71 

hastanın 20’si ölmüş, tifodan da 86 hastadan 25 ölüm olmuştur (Tablo 7.9. 

Beylerbeyi Hastanesi Dâhiliye Kliniği’nde ölen hastaların mortalite nedenleri). Bir 

bulaşıcı hastalık olmamakla birlikte kötü yaşam koşulları ve yetersiz beslenmenin 

neden olduğu diğer bir mortalite nedeni ise skorbüt hastalığıydı. Bu konuda ordu 

çapında tedbirler alınmasına çalışılmış, tabur seviyesine kadar alınacak önlemler 

ile ilgili bir emir yayınlanmıştır (ATASE Arşv Belg (284), Ek 35, 1293). Buna 

rağmen yine de Beylerbeyi Hastanesi’nde 155 skorbüt vakasından 31’nin öldüğü 

kayıtlara geçmiştir.  

 Erzurum’da hastaneler dolmuş, hekimler dâhil hemen herkes tifüs ve 

tifodan etkilenmişti (ATASE Arşv Belg (285), 1293). Özellikle tifüs, sivil halkta 

olduğu kadar, birlikler arasında da büyük kıyımlara neden oluyordu. Şehri savunan 

birlikten bazı günler 300 kişinin öldüğü olmuştur (Özdemir, 2005, s.55). Erzurum 

İngiliz Hastanesi cerrahlarından Dr. Guppy ve Dr. Pikerton da tifüsten ölmüşlerdir. 

Kızılay tarafından bölgeye gönderilen seyyar hastanenin cerrahlarından Dr. 

Wietoriez Jeno Karoly de Bayburt’a gelişinin hemen ardından yine tifüsten 

ölmüştür. Kızılay Seyyar Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Roy da dâhil olmak üzere, 

yedi hekimden dördü göreve başladıktan kısa süre sonra tifüsten yatağa düştüler 

ve bu hekimlerden Dr. A. Price tifüsten ölmüştür (HAR, III. Cilt, 1878, s.242-251).  

 Stafford House Komitesi cerrahlarından Dr. Denniston’un raporuna göre bu 

salgında Erzurum’da görev yapan doktorların %75-80’i hastalığa yakalanmış 

%50’si ölmüştür (SHK Raporu, 1879, s.111). Ordu Baştabibi Miralay Yusuf Ziya da 

ölenler arasındaydı (Özdemir, 2005, s.54).  

 Plevne Savunması’na da katılmış olan Dr. Ryan Erzurum’da tifüse 

yakalanmış ve çok ağır geçirdiği hastalığı güçlükle atlatabilmiştir. Ayrıca Dr. Ryan 

Erzurum’da hazırladığı raporda “Erzurum Ateşi” olarak adlandırdığı bir hastalıktan 

söz eder. Endemik ateşin malin bir çeşidi olarak tanımladığı bu hastalığın başka bir 

tanımı veya literatürde bir adının olmadığını da belirtmiştir (SHK Raporu, 1879, 

s.124). 

 Erzurum’daki hastanelerde hasta sayısı 4000’e kadar çıkmıştı. Sıcaklığın 

sıfırın altında 40 derecelere kadar düştüğü mevsim şartlarında Kars’ın Rusların 

eline geçmesi üzerine Rus Kafkas Ordusu Başkomutanı General Melikof 

kasabadaki yaralı Türk askerlerini yürüyerek Erzurum’a gitmek üzere yola çıkarmış 
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ve bu askerler yaklaşık 2000 kadarken 317 tanesi Erzurum’a ulaşabilmiştir (ATASE 

Arşv Belg (286) ve (287), 1293). Geri kalanlar yollarda donarak ölmüştür. 

Erzurum’a gelen bu hasta akını hastanelerdeki izdihamı arttırmış ve karantina 

tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır ve yola dayanabilecek hastalar Bayburt’a 

(ATASE Arşv Belg (169), 1293) sevk edilmiştir (Ryan, 1962, s.190-191). 1878 

Ocak ayından itibaren Erzurum’da başta tifüs ve tifodan ölüm sayısı günde 200’den 

aşağı düşmüyordu. Askerler ölen silah arkadaşlarının mezarlarını kazacak mecal 

bulamıyorlardı. Artık mezar kazmaktan vazgeçildi ve ölüler hava kararınca araba ile 

şehrin ana caddesinden iki kilometre kadar uzağa götürülüp kale duvarının iç 

tarafında karın üzerine bırakılıyordu (Ryan, 1962, s.199). Erzurum’un Ruslar 

tarafından işgalinden sonra Rus askerleri arasında da tifüs hastalığı yayılmış ve 

birçok ölüm olmuştur (BOA Belg (12), 1295). Yine Erzurum, Pasinler, Hınıs 

civarında bulunan Rus Askerleri tifodan birçok kayıp vermişlerdi (ATASE Arşv Belg 

(288), 1294). 

 Rumeli cephesinde özellikle Plevne kuşatması süresince dizanteri salgını 

görülmüştür. Ölü sayısı bazen bir günde 100’e kadar çıkmıştır (Özdemir, 2005, 

s.55). Bu bölgede de salgın hastalıktan ölen doktorlar olmuştur. Şıpka’da görev 

yapan Kızılay’ın 2 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin cerrahlarından Dr. Panayotti 

Santorinéos tifüsten, Dr. Spridion Pignatoros dizanteriden ölmüştür. 

 Salgın hastalık konusunda daha ciddi sorunlar savaşın sonucunda 

başlayan göç hareketleri sebebiyle ortaya çıkmıştır. 1878 baharında İstanbul’a 

gelen muhacir sayısı 200.000’i bulmuştu. Bu sayının 100.000’i camilerde, 14.500 

hususi meskenlerde, geri kalanlar ise bulunan binalarda iskân edilmeye 

çalışılmıştır (İpek, 1999, s.90-94).  

 15 Şubat’ta Stafford House Komitesi tarafından Harvey adında genç bir 

İngiliz mühendis 150 sağlıklı mülteci ile beraber İstanbul çevresindeki at, öküz, 

sığır gibi hayvan leşlerini gömmek ile görevlendirilmiştir. Bu leşler özellikle su 

yataklarındaki hendeklerde akarsuların kirlenmesine ve böylece kullanılan suların 

sağlıklı insanları bile hasta etmelerine sebep oluyordu. Bu işlem insanların sağlığı 

üzerine hasta tedavi etmekten çok daha yararlı sonuçlar doğurmuştur (SHK 

Raporu, 1879, s.9). 

 Gelen kalabalığı azaltmak için Bâb-ı Âli bazı önlemler almıştır. Bu önlemler 

kapsamında 28 Ocak 1878 tarihinde hasta muhacirlerin tedavisi hakkında talimat 

yayınlanmıştır. Buna göre muhacirlerin yerleştirildiği belediyelere, bir mümkünse iki 

tabibin görevlendirilmesi, bu tabiplerin muayene, tedavi ve aşılama hizmeti 

vermeleri emredilmiştir. Belediyenin, muhacirlerin yaşam yerlerini gösteren 

cetvelleri hazırlayıp tabiplere vermesi, tabiplerin de muhacirleri kendi yaşadığı 

yerlerde muayene etmeleri, gerekli görülenlerin hastanelere sevk edilmesi ve 

bulaşıcı hastalık durumunda hemen karantina hizmetlerine bakan müfettişlere bilgi 
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verilmesi talimatta yer alan temel hususlardı. Yine alınan tedbirler kapsamında 

Nisan ayı başına kadar 60.000 muhacir çeşitli vilayetlere gönderilmiştir. Fakat 

sürekli insan gelmeye devam ettiği için şehirdeki göçmen sayısı 100.000’in altına 

düşmemiştir. Tifo, tifüs, zatürre gibi hastalıklar artarak yayılıyordu ve tahminen 

günde 300-500 kişi ölüyordu (İpek, 1999, s.90-94). Hastaneler son derece doluydu 

yeni hasta kabulünde zorlanıyorlardı (ATASE Arşv Belg (289), 1293). Alınan 

önlemler Mayıs ayından itibaren etkisini göstermeye başlamış, ölümlerin sayısı 

haftada 400’e kadar düşmüştü. Temmuz ayına gelindiğinde tifüs vakasına 

rastlanmamış, ölüm sayısı günde 5-6’ya kadar düşmüştü (İpek, 1999, s.90-94). 

 19. yüzyılda meydana gelen savaşlarda olduğu gibi bu savaşta da 

hastalıktan ölüm ateşli silah yaralanmasıyla ölümlerden yüksek olmuştur. Özellikle 

savaş sonrası yaşanan göçler ve sağlıksız bakım koşulları ölü sayısının artmasına 

neden olmuştur. Buna rağmen, ateşli silah yaralanmaları daha acil ve cepheye 

yakın hastaneleri daha çok meşgul ettiğinden, bu durum hastane kayıtlarına tam 

olarak yansımamıştır.   
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BÖLÜM 10 

 

 SONUÇ 

 

 19. yüzyılın başından itibaren tüm modern ordular tıp bilimindeki 

gelişmeleri askeri tıpta kullanmaya başlamıştı. Zamanın anlayışı da askerin 

sağlığının korunmasını hem insani açıdan hem de askeri strateji açısından ön 

plana çıkmasına neden olmuştu. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle de 

Kırım Savaşı (1853-1856) ve Amerikan İç Savaşında (1861-1865) askeri tıp 

alanındaki bu gelişmeler tüm modern ordularda ciddi bir şekilde uygulanmaya 

başladı. Bu anlamda askeri tıp alanındaki tüm gelişmeler, gelişen savaş 

teknolojilerinin öldürme ve yaralama kapasitelerini de göz önüne alarak askeri 

stratejinin bir parçası olarak görülüyordu. Bu strateji kapsamında tüm modern 

ordular kitlesel kayıpları azaltmaya yönelik ilk yardım istasyonları, sahra hastaneleri 

ve genel hastaneler, ambulans ve tahliye sistemi kurmuş ve bunları etkili bir şekilde 

koordine eden personel ile askeri tıptaki sistemik uygulamalara yer vermişti.    

 Türk ordusu da 1827 yılından itibaren modern askeri sağlık sistemini 

ordunun kurumsal bir unsuru haline getirmek için gerekli alt yapı çalışmalarını 

yapmış, ancak bu yapı ondokuzuncu yüzyıl boyunca istenilen ölçüde 

gerçekleştirilememişti. Bunun en önemli göstergesi ise daha savaşın başında 

askeri sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle, milli ve yabancı sivil toplum 

örgütleri olan Hilâl-ı Ahmer ve Stafford House Komitesi’nin sağlık faaliyetlerinin, 

Osmanlı ordusunun askeri sağlık hizmetlerinin ana omurgasını oluşturmasıdır.  

Günümüzde olduğu gibi 19. yüzyıldaki herhangi bir savaşta da askeri sağlık 

hizmetlerinin en önemli unsurunu askeri sağlık personeli oluşturmaktadır. Osmanlı 

Ordularının savaşa girerken askeri sağlık personeli kadrolarının oldukça yetersiz 

olması nedeniyle, idare savaş başlamadan önce sağlık hizmetlerinde gerekli olan 

personel eksikliğini gidermek amacıyla seferberlik kapsamında İstanbul’da, saray 

çevresinde bulunan doktorları cepheye yakın bölgelere tayin etmişti. Tıbbiye son 

sınıf öğrencilerinin görevlendirilmesi düşünülmüş, ayrıca yurt dışından hekim ve 

cerrah getirmek bir çözüm olarak görülmüştü. Doktor ve cerrah eksikliğini 

kapatabilmek için yurt dışından yüksek ücretlerle 100 kadar personel getirilmişti. 

Osmanlı Devleti ayrıca sağlık personeli temin etmek için dünya çapında gazetelere 

ilanlar vermişti. Müracaat eden doktorlar çoğunlukla İngiltere, Fransa, Avusturya ve 

Macaristan’dan olmuştur. Sıcak çatışmaların yoğun yaşanacağı öngörüsüyle 

özellikle cerraha ihtiyaç duyulacağı düşünülmüş ve yurt dışından yirmi kadar 

operatör doktor ile anlaşma yapılmıştı. Bu hekimler bir dizi prosedür altında silah 

altına alınmış ve kıtalara sevk edilmişti. Yurt dışından gelen ve ordu bünyesinde 

birliklere dağıtılan bu doktorlar, merkez hastanelerde olduğu kadar, seyyar 



232 

 

hastanelerde, cephe hattında, sargı yerlerinde, ağaçlar arsında kurulmuş 

çadırlarda hizmet vermişti.  

 Savaşın başında ilan edilen seferberlikte askeri sağlık hizmetleri ile ilgili 

sıhhiye kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmış olan planların 

uygulanmasında aksaklıklar olmuştur. Rus kuvvetlerinin başarıları ve Balkanların 

içlerine doğru ilerleyişi karşısında Osmanlı orduları büyük kayıplar vermişti. Her 

taburda bir doktor, bir cerrah, bir eczacı ve her taburda dört sağlık memuru 

bulunması gerekirken üç-dört tabura bir doktor veya cerrah verilebilmişti. Sağlık 

memuru ise hemen hiç bulundurulamamıştı. Hasta ve yaralı askerlere kısıtlı 

imkânlarla hizmet verilebilmesi için mevcut personel ve malzemeyi bazı 

merkezlerde toplayarak hemen cephe gerisinde seyyar hastaneler oluşturularak 

imkânlardan en verimli şekilde yararlanılması planlanmıştı. Öngörülenin çok 

üzerinde hasta ve yaralı akını karşısında mevcut sağlık sistemi ve hastaneler 

yeterli gelmemiş, çözüm olarak yeni hastaneler kurulmaya başlanmıştır. Birçok 

hastane çok kısa sürede faaliyete geçirildiği ve binaları hastane olarak inşa 

edilmediği için bazıları sağlık hizmeti verme açısından uygun olmamıştır. Osmanlı 

Ordusunun sağlık imkân ve kabiliyetinin yetersiz olduğu, yaralı askerlere yetişmede 

tamamen başarısız olunduğu anlaşılınca, Hilâl-ı Ahmer Cemiyeti ve Stafford House 

Komitesi’nin aktif olarak askeri sağlık hizmetlerinin yürütülmesine katılması 

sağlanmıştı. Her iki yardım kuruluşu da İstanbul, Rumeli, Gelibolu ve Anadolu’da 

hastane, dispanser, seyyar sağlık tesisleri ve hasta taşıma sistemleri 

oluşturmuştur.  

 Osmanlı-Rus Savaşı gibi büyük bir savaşta hasta ve yaralılar için cephede, 

cephe gerisinde ve iç bölgelerde hasta/yaralı tahliye sistemi ve sağlık tesislerinin 

önceden planlanmış olmasının ne kadar hayati bir öneme haiz olduğu açık bir 

gerçektir. Bu savaşta, savaş öncesi bazı planlamalar yapılmış olsa da bunların çok 

yetersiz olduğu, savaşın seyrine göre zorunluluklar çerçevesinde bu önlemlerin 

alınmış olduğu incelemiş olduğumuz belgelerde açıkça görülmektedir. Savaşta, 

cephedeki sağlık hizmetlerinin ilk adımını oluşturan yaralananları ve 

savaşamayacak kadar hasta olanların teskereciler tarafından cephe gerisine 

taşınması. Osmanlı ordusunda bu tahliye işlemi ile ilk müdahaleyi yapacak imkân 

ve yardımcı sağlık personelinin yok denecek kadar az olması nedeniyle aksamıştı. 

Hasta ve yaralı askerlere kısıtlı imkânlarla hizmet verilebilmesi için cephe gerisinde 

seyyar ve sabit hastaneler oluşturulmuştu, ancak bu hastanelere hasta ve yaralı 

taşınması bile başlı başına büyük bir sorun oluşturmuştu. Sistematik bir 

organizasyon olmadığı için, her yaralının cephe gerisine taşınması için üç-dört kişi 

ayrılmış, bu da muharip asker sayısını önemli oranda azaltmıştı. Ayrıca hasta ve 

yaralıların bir sonraki seyyar veya sabit hastaneye ulaştırılmasındaki gecikmeler 

gecikmiş tıbbi müdahale nedeniyle hasta ve yaralının kaybedilmesine yol açmıştır.   
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 Osmanlı ordusunda savaş başlamadan önce salgın hastalık tehlikesi 

öngörülmüş ve yeterli olmamakla beraber çeşitli tedbirler alınmıştır. Ancak bu 

tedbirlerin yetersiz olduğu, hastalıklardan ölenlerin sayısının yaralanarak ölenlere 

göre çok daha fazla olmasından anlaşılmaktadır. İncelediğimiz kaynaklarda 

Osmanlı ordusunda bu oranın 1/17 olduğu görülmektedir. Bu kayıpların tamamen 

salgın hastalıklara bağlı olmadığı açıktır. Fakat bedenen düşkünlük, yetersiz 

beslenme ve zor koşullara maruziyet, bulaşıcı hastalıklara karşı dayanıklılığı 

azalttığından, bu durum doğrudan veya dolaylı olarak ölüm ve hastalıklara neden 

olmuştur. Hasta kayıtlarını incelediğimizde savaşta sıtma, tifüs, tifo, verem, çiçek, 

dizanteri, kronik diare, frengi, kızamık, cüzzam, boğmaca, menenjit, konjuktivit, üst 

ve alt solunum yolları enfeksiyonları, genitoüriner sistem enfeksiyonları, yumuşak 

doku enfeksiyonları gibi birçok bulaşıcı hastalığa rastlanmaktadır. Fakat daha 

öncelikli olarak Kafkas Cephesi’nde tifüs ve tifo salgını ve Rumeli Cephesi’nde 

özellikle Plevne’de dizanteri salgını karşımıza çıkmaktadır.   

 Salgın hastalık konusunda her savaşta olduğu gibi bu savaşta da sosyal 

yapının bozulması, toplumsal hareketlilik ve göç nedeniyle toplumun her türlü 

bulaşıcı hastalığa açık hale gelmesi gerçeğidir. Bu savaşta tahliye edilen askerler 

ve sivil göç hareketleri sebebiyle askerler arasında olduğu kadar sivil toplumda da 

salgınlar ortaya çıkmıştır.   Sonuç olarak savaş nedeniyle ortaya çıkan ölüm ve 

sakatlıklar, savaşın doğasında var olan bir olgu olması nedeniyle kaçınılmaz olsa 

da askeri sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve kötü hijyen koşulları nedeniyle 

meydana gelen yaşam kaybı ve sakatlıklar, önlenebilir olması nedeniyle kaçınılmaz 

değildir. Bu nedenle, ordunun savaşma gücünü korumak için, önlenebilir sakatlık 

ve ölümler üzerinde odaklanacak bir askeri sağlık yapısı ve askeri hijyen, askeri 

stratejinin en temel ilkelerinden biri olmalıdır. Çünkü askeri sağlık hizmetlerinin 

yeterli seviyede olması gerek insan kaynaklarının korunması gerekse muharebe 

gücünün sürekliliği açısından çok önemlidir. Osmanlı orduları askeri sağlık 

hizmetlerinin en temel ilkesi olan bu stratejiden maalesef uzak kalmıştı. Bu 

nedenle, askeri sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerin, doğrudan savaşın sonucu 

üzerine etki ederek, yaşanan mağlubiyet ve mağduriyetlerin temel etmenlerden biri 

olduğu söylenebilir.    

 Türk Ordusu tarihinde yaşanmış olan bu olumsuzlukların tekrarlanmaması 

için, geçmiş olayların bilimsel yöntemlere uygun bir şekilde ele alınması, 

sorgulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir sorgulama ve 

değerlendirmeyi yapmak için, Osmanlı Ordusunun 93 Harbi’ndeki deneyimleri 

özgün bir örnek oluşturmaktadır. Osmanlı ordusunun bu savaştaki sağlık 

hizmetinin kuramsal ve kurumsal yapısı konusunda yapılan değerlendirmeler; 

askeri sağlık hizmetlerinin alt bileşenleri olan yönetim, personel, teşhis-tedavi 

olanakları, askeri hijyen ve epidemiyoloji konularına odaklanan bir askeri sağlık 

yapılanmasının, geçmişte olduğu gibi gelecekte de ölüm ve yaralanmaları 
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azaltacak temel strateji olduğunu göstermektedir. Bu stratejinin ana eksenini ise, 

günümüz ve geleceğin savaş yöntem ve teknolojilerinin ortaya çıkaracağı sağlık 

risklerini öngörebilmek oluşturmaktadır. Bu nedenle askeri sağlık hizmetleri ile ilgili 

strateji oluşturanların, günümüz ve geleceğin savaş yöntem ve teknolojilerinin 

insan yaşamı üstünde gösterdiği tahribat konusunda yeterli bilgiye sahibi olmaları 

gerekmektedir. 
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EK 1: Osmanlı – Rus harbinde Avusturya’nın takip edeceği siyaset ve Andrassy 

notası ile ilgili belge. BOA, Fon Kodu:Y.PRK.HR, Dosya No:1, Gömlek No:48, 

Tarih:15/B/1294 (Hicrî). 

 

 

TRANSKRİPSİYONU 

Bab-ı Ali 

Nezâret-i Celile-i Hariciye 

Makam-ı Nezâret-i Celile-i Hariciye’ye. Fi 26 Temmuz sene 77 tarihiyle Roma 

Sefaret-i Seniyyesi’nden irsâl kılınan tahriratın tercümesidir. 

Avusturya devletinin politikasına dair mukaddem ki mekâtib-i acizaneme zeyl olmak 

üzere burada muahharan büyücek bir zata gönderilen iki mektubun suretleri leffen 

takdim kılınmış olmağla ol babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men lehül 

emrindir. 

Viyana’dan. Fi 19 Temmuz sene 77 tarihiyle Roma’da büyücek bir zata yazılan 

mektubun tercümesidir. 
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Avusturya Devleti, Rusya askerinin Balkanları tecavüzü halinde bile bitaraflığını 

muhâfaza eyleyeceğini dün zât-ı âlilerine yazmıştım. Bunun sebebi Kont 

Andraşi’nin Prusya’ya karşı Rusya’ya ve Macaristan’a karşı dahi Devlet-i Aliyye’ye 

ilân-ı harb eylemeye muktedir olmamasıdır. İmdi Kont Andraşi’nin Bismark ile 

Macaristan’dan başka tarafdarı olmadığından mesnedinde bekası Avusturya 

devletini meslek-i bitarafide tutmaklığa mütevakkıfdır. Ancak saray imparatoru 

takımı Rusya’dan gitdikçe yüz çevirmekde ve pek mevsuk mahallerden aldığım 

ma’lûmâta göre Arşidük Albert’in Rusya hakkında olan meyl ve meveddeti dahi zail 

olmakdadır. Müşarünileyh askerliği her şeye takdim ve bir devletin derece-i kuvvet 

ve ehemmiyetini ancak kuvve-i askeriyesi nisbetinde takdir edildiğinden Rusya’nın 

Anadolu’da düçar olduğu mağlubiyetle Rumeli muharebelerinde dahi istediği gibi 

şan-ı askerîsini ilan edememesine bakub bundan bahs açmak isteyenlere meğer 

Rusya öyle uzakdan görüldüğü kadar büyük bir devlet değilmiş demekdedir. 

İmparator dahi müşarünileyhin efkarına iştirak ile beraber saray imparatoru 

memurlarından birinin rivayetine göre Rusya’nın Galiçya’da ettiği ifsadatdan pek 

müteessir ve münfail olarak bundan nâşî olmalıdır ki Avusturya toprağından Rusya 

askerine mahsusi bir güne mühimmat geçirilmemesi hakkında emr-i kat’î vermiştir. 

Artık bunun üzerine Avusturya askeri Rusya askeriyle birlik olacağına dair şimdiye 

değin kaviyyen memul olunan halin zuhuru ihtimali kamilen zail olmuşdur. Bunu 

teyid edecek sair vukuât dahi zuhur etmek üzere olub şöyle ki Macaristan 

mukaddema Avusturya politikasından emin görünerek Devlet-i Âliye hakkında 

alâim dostu izharından feragat etmişidi ve Avusturya Devleti eğer Rusya askeri 

Balkanları geçer ise bunu kendisince menafi’ni vikayeten meydan-ı kâr-zâra 

atılmasını icab eder esbabdan add edeceğini beyân eylemiş idi. Bu tecavüz zuhur 

etmiş iken yine hareket etmemesine Macar vatanperverani pek darıldıklarından 

yine yakında Devlet-i Aliyye hakkında alâim dostu izharına kıyam eyleyecekleri 

memuldur. 

Galiçya’daki Rusya ifsadatına gelince Hırvatistan zadeganından bir fırkanın Rusya 

ile ne derece müttehid olduğunu gösterecek suretde her gün bir dürlü ma’lûmât 

alınmakda ve me’mulun gayri olarak Galiçya Governor Generali Mösyö Potuki? 

işbu ittihade dâhil oldukdan başka, Andraşi’nin dahi eli olduğu anlaşılmakdadır. 

Petersburg Üçüncü Jandarma Dairesinin esbak reisi General Kont Levaşti 

Viyana’ya geldi. Mumaileyh Rusya devleti tarafından Lehlülerle bir ittifak 

müzakeresine tayin olunmuşdur, rivayet olunduğuna göre mumaileyh Paris’e 

azîmet etmek üzeredir. Rusya devleti Lehistan’da efkâr-ı umumiyeyi 

kazandığından emin olduğundan şimdi hicret maddesinin tesviyesine teşebbüs 

eyleyecekmiş. 

Viyana’dan. Fi 18 Temmuz sene 77 tarihiyle Roma’da bir zata yazılan 

mektubun tercümesidir. 
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Rusyalıların Balkanları tecavüzü burada büyük bir tesir hâsıl eyledi. Bunun üzerine 

Avusturya devleti tarafından Memalik-i Şahane’den bir kısmının istilası icâb edip 

etmeyeceği meselesi ortaya konulduğunda bade’t-tedkik ve’l-müzakere verilen 

kararın hülasası muharebenin vukuuna rıza gösterildikten sonra her türlü 

inkılabatına dahi rıza gösterip, fakat politikaca hasıl edeceği netayice karşı serbest 

hareketin muhafazası lüzumunu beyandan ibaretdir. Bu karar her dürlü 

müdahaleden külliyen ictinab etmekden başka bir şey olmadığından bunun üzerine 

dünkü günden berü İngiltere’nin Avusturya’ya düvel-i selasenin ittifakından ayırmak 

maksadıyla vaki’ olan ihzaratını Kont Andraşi sûretâ dikiliyor gibi görüyor ise 

nefs’ülemirde Rusya’nın harekâtına mâni olmak istemiyor. Fakat heyet-i vükela 

Andraşi ile bu babda tamamiyle müttehid’ül-efkâr değildirler zannederim. Çünkü 

Rusya imparatorunun Bulgarlara neşr ettiği beyannameden berü vükelanın 

efkarında gergi gibi bir tebeddül görüyorum. Bu halde İngiltere Devleti tarafından 

imparatora doğrudan doğruya birtakım şeyler ihsarında vasıta olacak zatlar peydâ 

olmuş demekdir. Bavyera vasıtasıyla dahi kendisine bu yolda ihtarat icrâ olunuyor. 

Birkaç güne kadar Arşidük Albert’in Rusya’dan ne derece soğuduğuna dair 

tarafınıza ma’lûmât-ı sahihe verebilirim. Harbiye Nezareti’nde askerin seferi haline 

vaz’ı layihalarının ikmaliyle uğraşılıyor ve el-yevm İtalya askerinin dahi seferber 

hale konulmakda olduğuna dair Roma’dan vürûd eden telaşlı haberler nazar-ı 

dikkati celb eyliyor. General Kalapke’nin Dersaâdet’den aldığı haberlere göre Bab-ı 

Ali eğer İngiltere kendisiyle taarruzu ve tedafüi bir ittifak akd etmez ise doğrudan 

doğruya Rusya ile akd-ı müsalaha edeceğini Mösyö Layard’e beyân eylemişdir. 
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EK 2: Osmanlı-Rus harbinde menfaatlerine dokunulduğu takdirde İngiltere’nin 

tarafsız kalamayacağı ile ilgili belge. BOA, Fon Kodu:Y.PRK.HR, Dosya No:1, 

Gömlek No:33, Tarih:04/Ca/1294 (Hicrî). 

 

 

TRANSKRİPSİYONU 

Bab-ı Ali 

Nezâret-i Celile-i Hariciye 

 

Makam-ı Nezâret-i Celile-i Hariciye’ye Fi 17 Mayıs sene 77 tarihiyle Londra 

Sefaret-i Seniyyesi’nden vârid olan telgrafnamenin tercümesidir. 

Muharebe-i hazırada Moskof’un galebatı nereye kadar gider ise İngiltere’nin 

menafi’ne dokunmuş olacağını tayin etmek ve Dersaâdet ile Süveyş Kanalı iki başlı 

nokta olduğundan iş oralara geldiği gibi İngiltere’nin bitaraflığı münfesih olacağını 

bildirmek üzere İngiltere Kabinetosu’yla Petersburg beyninde muhâbere cereyân 
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etmekde olduğunu mevsuk ve mahrem olarak istihbar eylemekde hakikatini Lord 

Derby’den istifsar etdim. Müşarünileyh vâkıa İngiltere Kabinetosu’nun Petersburg 

ile bu babda yalnız İngiliz menafi’ni muhâfaza maksadıyla muhâbere eylemekde 

olduğunu tasdik eyledi. Bunun üzerine çakerleri Paris Muahedesi’nin tamamiyet-i 

Mülkiye-i Saltanat-ı Seniyye hakkında mûcib olduğu zaman ve kefaleti Memalik-i 

Şahane’nin birkaç cihetine hasr etmek kabil olub olmayacağı meselesinden sarf-ı 

nazar eğer Moskof muharebe-i hazirada teşvik olunur ise İngiltere’nin menafi’ne 

riayetle Bulgaristan’ı bir eyalet-i mümtaze heyetine nakl ile kanaat etmek canına 

minnetdir. Fakat on sene sonra bir fırsat bulunduğu gibi bizimle bir muharebe daha 

açar ve şimdi Eflak ve Boğdan’da yapdığı gibi ol-vakt dahi memleketeyn ile beraber 

Bulgaristan’ı bir tüfenk bile atmaksızın geçüb İngiltere Devleti’ne kendi menafi’ni 

muhafazaya vakt bırakmaksızın Edirne’nin önüne ve İstanbul’un kapularına kadar 

gelür. Bunun iyisi İngiltere’nin her halde menafi’ni gözetmekde muhtar olması ve 

Moskof’un ilerisini düşünüb de işin üzerine düşmemesi için hadd bitârafisi hakkında 

Moskof’a karşı bir taahhüd altında bulunmamaklığıdır dedim. Lord Derby buna 

hiçbir cevab vermedi. Fakat anladığıma göre müşarünileyh ile Lord Beaconsfield 

İngiltere’nin bitaraflığını efkâr-ı umumiyenin meyelanına göre fesh eylemek 

salahiyetini rüfekalarına karşı muhâfaza etmenin yolunu bulacaklardır.  
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EK 3: Tarafların Balkan Cephesi konuş durumunu gösteren harita. 
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EK 4: Tarafların Kafkas Cephesi konuş durumunu gösteren harita. 
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EK 5: Sofya hastanelerinde okuryazar subay ihtiyacı bulunduğundan hava değişimi 

için izin isteyen tabur kâtibi Mustafa Sabri Efendi’nin hastanede münasip bir iş 

verilerek Sofya’da bırakılması hakkında. ATASE Arşv. ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:205, Tarih:15.8.1293. 
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TRANSKRİPSİYONU 

Hastalanarak tedavi edilmiş ise de henüz iâde-i sıhhat edemediğinden tebdîl-i hava 

zımnında azimetine ruhsat itası hakkında tabur kâtibi Mustafa Sabri Efendi’nin 

arzuhali üzerine. 

Sofya hastahanelerinde istihdâm olunmak üzere bu gibi okuryazar pek çok zabit 

lazım olub, Sofya’nın havası ise mumaileyhin gitmek istediği mahallerden ala ve 

makderet bulunacağından hem hastanelerce kendisine münâsib bir hizmetde 

istihdâm olunmak ve hem de icab eder ise kendisine tedavi ettirilmek üzere burada 

tevkifi münâsib göründüğünden mumaileyhin berây-ı tebdîl-i hava ahîr bir mahalle 

izamına tıbben lüzûm olmadığı bi’l-muâyene tebeyyün edildiği halde münâsib bir 

eşhas ise de hastahanede istihdamıyla keyfiyetin ilamı zımnında işbu evrakın 

Meclis-i Sıhhıye’ye havale buyurulması menut-ı rey-i sami-i kumandanileridir. Ol 

babda. 15 Teşrin-i Evvel sene 93. 

Üçüncü Ordu-yu Hümâyun mensubatından olub cerihedar olmalarından dolayı 

memleketlerinden iadesi lazım gelen on beş neferin istihkakları hakkında evrakı 

üzerine muhasebenin derkenarı. 

Neferan-ı merkumenin Sofya’dan memleketlerine kadar müstahakk oldukları 

yemekleri ve saireleri olan mezkûr dokuz yüz yetmiş beş guruşun Fırkaca 

fevkaladeye masraf kaydıyla idâre sandığından ve lazım gelen tezkerelerinin dahi 

taraf-ı sami-i kumandanilerinden itasıyla zikr olunan merbût raportörün 
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batahrîrâtîrâd-ı müşirin-i celilesi makamına irâde icab edeceğinden ol vechile 

iktizasının bade’l-icrâ sertababet muhasebeye iadesi menut. 15 Teşrin-i Evvel sene 

93. 

 

………….. 

Burada, yani hastahanelerde, istihdâm olunmak üzere pek çok okuryazara muhtaç 

olduğundan …iktizaen mumaileyhe mühimme-i mahall tebdîl-i havaya muhtaç olub 

olmadığının bi’l-muâyene muhtaç olduğu tesbit edildiği suretde hastahanede 

istihdâm kılınması hususunun Sertababete. Fi 15 Teşrin-i Evvel sene 93. 

Ber-mûceb-i derkenar i’lâm. Fi 15 Teşrin-i Evvel sene 93. 
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EK 6: Mehmet Ali Paşa’nın atanması hakkında emir ve telgraf sureti. BOA, Fon 

Kodu:C.AS., Dosya No:933, Gömlek No:40391, Tarih:08/B/1294 (Hicrî). 

İlân-ı harb ile Tuna’yı tecavüz eden Rus Ordularına mukabele edecek Osmanlı 

Ordusu kumandanı, Abdülkerim Nadir Paşa ihtiyar ve alil olup bu işi idareye kadir 

olamadığından azliyle, yerine Yenipazar Karyesi kumandanı olup vakayi-i 

harbiyede yararlılığı görülen Mehmed Ali Paşa’nın tayin olunduğuna dair, Tuna 

yalısında bulunan müşirandan efrada kadar olan askerlere hüküm. 
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TRANSKRİPSİYONU 

Tuna yalısında müttehid asakir-i şahanem müşiranı iclalime ve ferikan ve ümera ve 

zabitan-ı ziden muallime ve bi’l-cümle efrâd-ı asakir-i gayret-i müesser-i şahanem 

zî-kadrü hümaya. 

Cümlenizin malumu olduğu üzere Rusya Devleti bu defa Devlet-i Aliyye’m aleyhine 

ilan-ı harb ederek Tuna’ya tecavüzle ol havalide bulunan bazı kasabat ve kurayı 

tahrib etmekde ve bir tarafdan ilerlemekde olub bu cihetle Ordu-yu hümayunum 

umum kumandanı bulunan hazretin mevaki-i askeriyeye daima geşt ü güzar ile 

cünud-ı şahanemi hüsn-i sevk ve tabiye ve harekât-ı askeriyeyi tertib ve tehiyye 

etmek ve cebhaneye göre bi’l-fiil kumandada bulunmak lazimeden olduğuna ve 

düstur-ı mükerrem-i müşir-i müfehham nizam’ül-alem vezirim Abdülkerim Nadir 

Paşa iclalenin şeyhuhatı ve maluliyeti cihetiyle bu vazifeyi ifaya tamamiyle muktedir 

olmadığına mebni umur-ı idare-i askeriyenin bir iktidara havalesi lazım geldiği 

Yenipazar Fırka-i Askeriyesi Kumandanı olub mukaddem ve müehher bulunduğu 

vaka-yı harbiyede ve ale-l-husus bir defa Karadağ cihetinde asar-ı besalet ve 

şecaati ve hüsn-i terbiye ….müşahede olan düstur-ı vezirim Mehmed Ali Paşa 

iclalehu uhdesine Tuna Yalısı Umum Kumandanlığı’nın ihalesi hususuna bu kere 

irâde-i seniye-i mülukanem müteallik ve şeref-sudur olarak müşarünileyhin 

me’mûriyetini mutazammın Divan-ı Hümayunumdan işbu emr-i celîl-i el kaderim 

ısdar ve tesyar olundu. Siz ki müşiran ve ferikan-ı müşar ve ümera ve zabitan ve 

efrâd ve neferat-ı şahanem mumaileyh siz tezkere? sahib olmadığı üzere 

Rusyalunun bir güne kavaid ve hukuk-ı meşruaya müstenid olmayarak mücerred-i 

hukuk ve istiklal-i saltanat-ı seniyyemi ihlal ve millet-i İslamiyeyi imha eylemek 

garaz-ı mahsusundan ibaret olan işbu ilan-ı harb Devlet-i Âliye ve millet-i 

İslamiyece bir hayat ve memat meselesi olduğundan def’-i saili idareye mukavemet 

ve hıfz-ı bi-rıza-i helale gayret-i zamimen kaffe-i mevcudunun ve bi’l-hassa sınuf-ı 

cünud-ı padişahanenin azm-i vezaifi olmağla bu babda ahâlî-i İslam ve umum-ı 

asakir-i …bi’l-ittifak can siperane ve fedakarane çalışmaları ve’l-hasıl daim mebani-

i İslam’ın avarız ve hin ve enderusdan ve hukuk-ı satvet ve istiklal-i devletimizin 

asar-ı kesr ve hululden muhafazası emrinde vasi beşerin makdur olduğu mesaiyi 

tamamen ve müttehiden eda eylemeleri lazimeden ve vecibe-i mühimme diyanet 

ve hamiyet muktezasından bulunmuş ve işte bugün tamam-ı din ve devlet uğruna 

can ve baş feda edecek …bulunmağın cemi’ evkatda her birinizden meşhûd olan 

besalet ve hamiyeti bu kerre dahi ibrâz ve izhar ve müşarünileyhin vuku bulacak 

emrini icrâ ve infaz ile beraber askerlik vazifesinin tamamiyle ifasına ve şan ve 

namus-ı askeriyi ikmale ve düşman-ı din-i mübin olan Rusyaluyu tard ve tenkile 

sıdk-ı yareyi liyâkat ve kumandan-ı müşarünileyhanın vezâifiye-i tabiye ve turuk-ı 

saltanat-ı seniyyemizden hâiz olduğu mezuniyet ve murahhasiyin-i mahsusası 

icabınca harekât ve tertibat-ı askeriyenin bi-lütf-i Teala maksud ve memul olan 
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netayic-i müfideyi temin eylemesi için ittihâz edeceği kaffe-i tedabirin ve vereceği 

bi’l-cümle talimatın hüsn-i telakki ve icrasına sıdk-ı makderet eyleyesiz tahriren … 

Fi 8 Receb sene 294. 

Telgrafname 

Yıldız Numro 789 

Taraf-ı Sami-i Kaimmakamiye 

Tezkere-i aliyyelerinde beyân kılınan zata teşvik ve taltifi hâvî bairâde-i seniyye 

telgraf gönderilmiş idi. İhtar olunan emrin dahi muvacehe-i askeriyede kıratı 

lüzumuna mebni ferman-ı ali olması şakk-ı mürecceh göründüğünden Bab-ı Ali’ce 

hale muvâfık bir ferman-ı ali ısdarıyla manzur-ı ali buyuruldukdan sonra ser yaver 

paşaya tevdien bu gece gönderilmesi ve mumaileyh nezd-i alilerinde olduğundan 

hazırlanması için kendisine ve tren için dahi kumpanyaya tenbih kılınması irâde-i 

seniyye-i iktiza-yı aliyesindendir. Ol babda emr ü ferman hazret-i men lehül 

emrindir. Fi 7 Receb sene 94.  

Said 

İşbu telgraf Mabeyn-i Hümâyun-ı Şâhâne Başkitabeti Canib-i Alisi’nden Serasker 

Kaimmakamlığı’na keşide olunan telgrafdır. Bundan başka arz ve istîzân 

olunduğuna dair evrak yokdur. Fermanın iradesi budur.  
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EK 7: Ruslar tarafından işkence edilen bir Türk askeri ile ilgili belge. ATASE Arşv. 

ORH Kataloğu, Kutu:9, Gömlek:93, Tarih:29.05.1293. 

 

 

TRANSKRİPSİYONU 

28 Temmuz sene 93. 

Huzur-ı Ali-i Kaimmakamı Seraskeriye 

Geçenki muharebede her nasılsa efrad-ı askeriyeden Ruslar tarafından esir edilen 

Tırnova kazalı Yusuf’dan Rusların bu cihetde bulunan ordu kumandanı ve buradaki 

ordu kuvvetini birkaç defa sual ederek malumatı olmadığı cevabı vermesi üzerine 

kendisini söyletmek üzere darb eyledikten sonra elbisesi alınıb vücuduna kâmilen 

katran sürülerek, aç ve bilaç üç gün üç gece ayak üzere güneş karşısında tuttukları 
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ve kendisini yakacaklarını beyan ile tehdid eyledikleri gibi, merkumun her 

muhafazasına tayin edilen nöbetçiler dahi enva-i hakaretle darb eyledikleri 

merkumun her ne hal ise bu aşkam tahlis-i keriban ile Ordu-yu Hümayun’a gelerek 

vaki olan ifadesinden anlaşılmış ve vücudunda başından aşağıya kadar katran 

olduğu dahi reyü’l-ayn müşahede edilmişdir. Ruslardan burada tutulan üseraya 

fevk-alade riayet olunarak ve tayinatları verilerek her vechile istirahatleri esbabı 

istikmal edildiği halde, Rusların insaniyete ve kaide-i düvele muğayir olarak 

Osmanlı üserasını şu suretle işkenceye koymaları ve bir takım darb ve tehdid ile 

eza ve cefa etmeleri hakikaten teessüfü mucib olduğu arz olunur. Fi 29 Temmuz 

sene 93. 
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EK 8: Rusların Güllü Karyesi halkından erkekleri yakalayarak topluca idam ettikleri, 

kadınları ve çocukları da bir araya toplayarak diri diri yaktıkları hakkındaki belge. 

ATASE Arşv. ORH Kataloğu, Kutu:6, Gömlek:166, Tarih:16.05.1293. 
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TRANSKRİPSİYONU 

Karapınar Ordugahı’nda Devletlu Rauf Paşa Hazretleri’nden gelen 

telgrafnâme suretidir. 

Dünkü pazar ertesi günü Hazerbek Karyesi’nden hareketle Eski Zağra’ya doğru 

gidileceği arz olunmuşdu. Karye-i mezkurda Peşbeskahan’da olduğumuz halde, 

Rusya’nın birkaç alay süvarisi toplarıyla beraber karşımızda muharebe etmekde 

hazırlanmakda olduğu görülmüş derhal birkaç batarya top sağılarak münheziman 

perişan oldukları gibi akşama iki yerde daha düşmana top muharebesi edilmiş ve 

hamd olsun asakir-i şahaneden kimsenin burnu bile kanamamış ve attığımız 

güllelerin düşmana müşahede olunan isabeti cihetle külli telefatın vuku’ bulmuşdur. 

Ve saat on raddelerinde Zagra-i Atik’a bir buçuk saat mesafede Güllü Karyesi’nde 

tekrar Rusya askeriyle tesadüf olunarak ve artık bu sefer daha mükemmel olduğu 

halde zuhur etmesi üzerine, hemen Çerkes asker muavenesine ibtidalen hücumda 

düşman dikiş tutamayub firari kuvvet de aldırmış ve anınla da tahlis-i giriban 

[yakayı kurtarma] edememişdir. Bu muharebede Çerkeslerden bir şehid, sekiz 

yaralı ve on kadar hayvanın telefleri vuku’ bulmuşdur. Doğrusu cümlesi ve 

hususiyle Süleyman Bey fevkalade izhar-ı şecaat etmişlerdir. Düşmanın Eski Zağra 

tarafında bulunan kurra ahali-i müslimesine ettiği barbarlık hakikaten görülmüş ve 

işitilmiş şeyler değildir. Bulunduğumuz karyeye civar bir karyede nüfus-ı zükuru 

kâmilen idam ettikden sonra, nisa takımının isimlerini değiştirmek ve feracalarını 

çıkartmak gibi şeylere tarlalarda ötede beride katl ü idam ve pek çoğunu hatta 

bulunduğumuz Güllü Karyesi halkının zukürriyetini bade’l-idam nisa ve cisyanını bir 

samanlık içine doldurub ihrak ve kaffesini telef etmiş olduğu görülmüşdür. Bu 

barbarlık devam ederse yani Rusya’lı şu katliamdan vaz geçmezse … 

artacağından neticesinde vehamet memuldur. Dünkü gün civarda bulunan kurra 

ahali-i müslimesinden ötede beride gizlenmiş iki yüz nüfus esaretden kurtarılmışdır. 

Süleyman Paşa Hazretleri’nden elan bir haber alamadım. Eski Zağra civarında 

düşman tarafından hayli istihkamlar yapılmış olduğu görüldüğü Yeni Zağra’dan 

haylice top sesi işidilmektedir. Bugün mukadder olan hareketimize devam 

olunacakdır. Heman Cenab-ı Hakk-ı Padişahımız Efendimiz hazretlerine hüsn-i 

muvaffakiyyet ve muzafferiyet ihsan buyrulsun. Fi 19 Temmuz sene 93. 
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EK 9: Türk Ordusu’nun Balkan Cephesi’ndeki sağlık teşekküllerini gösteren harita. 
 D: Orduya ait sağlık teşekkülleri 
 Hilal: Kızılay’ın sağlık teşekkülleri 
 SH: Stafford House Komitesi’ne bağlı sağlık teşekkülleri 
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EK 10: Türk Ordusu’nun Kafkas Cephesi’ndeki sağlık teşekküllerini gösteren harita. 
 D: Orduya ait sağlık teşekkülleri 
 Hilal: Kızılay’ın sağlık teşekkülleri 
 SH: Stafford House Komitesi’ne bağlı sağlık teşekkülleri 
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EK 11: İdare-i Tıbbiye-i Askeriye Nizamnamesi’ni içeren Takvim-i Vekayi nüshaları. 
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EK 12: Istefan Arslanyan Paşa’nın defterindeki Dr. Moritz Iltis’in Sayfası  

           (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Tıp Tarihi Müzesi’nde 

sergilenmektedir). 
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EK 13: Kızılay ambleminin Grandük Nikola’ya bildirilmesi ve kabul görmesi ile ilgili 

yazışma. ATASE Arşv., ORH Kataloğu, Kutu:15, Gömlek: 32, Tarih:24 Temmuz 

1877. 

Tuna Umum Kumandanı Mehmet Ali Paşa tarafından Türk hastanelerinde Salib-i 

Ahmer yerine Hilal-ı Ahmer alametinin kullanılması hakkında Grandük Nikola’ya 

yazılan tahrirat ve cevabı. 

 



263 

 

TRANSKRİPSİYONU 

Tuna Umum Kumandanı Devletlû Mehmed Ali Paşa Hazretleri tarafından fi 24 

Temmuz Efrenci sene 1877 tarihli, Rusya Cenub Ordusu Kumandanı Grandük 

Nikola tarafına yazılmış olan tahriratın suret-i tercümesidir. 

Asker-i şahane merkez ve seyyar hastahaneleri için Salib-i Ahmer yerine Hilâl-i 

Ahmer alametinin istimal olunması hakkında canib-i Bâb-ı Ali'den vaki olan teklif 

Cenevre Ahidnamesi’ni imza eden devletler canibinden muvakkaten kabul 

olunarak, muharebe-i hazırada alamet-i mezkurenin suret-i resmiyede tanınması 

için doğrudan doğru muharib devletler kumandanları beyninde karar itası lazım 

geleceği bi’l-ittifak beyan olunmuş olmağla, keyfiyetini Bab-ı Ali-i Cenab-ı 

Samisi’nden tarafıma beyan ve bu babda beynimizde bir karar verilmek üzere 

taraf-ı asilanelerine müracaat olunması emr buyurulmuş olmağla Cenevre 

Muahedesi ahkamınca Salib-i Ahmer alametini havi gerek sabit ve gerek muharrik 

ebniyelere ve kollarında alamet-i mezkureye hamil memurine kemal-i derece riayet 

olunması hakkında tarafımdan asakir-i şahane kumandanlarına emr verilmiş 

olduğunu beyan ve binaenaleyh bi’l-mukabele taraf-ı asilanelerinden dahi Hilal-i 

Ahmer alametini havi bi’l-cümle hastahanelerin ve kezalik kollarında alamet-i 

mezkureyi müştemil olan gayr-i muharib memurinin icra-yı vazifeleriyle meşgul 

oldukça temin-i riayetleri hakkında idarenizde bulunan zabitan evamir-i lazıme 

itasına himmet olacağını ümid eylerim. Merkez ve seyyar hastahaneleri hakkında 

alamet-i mahsusa intihabı ahidname icabından olub ve ahval-i hazıradan naşi 

alamet-i mezkureye riayet olunması maddesi ise ancak insaniyet icabından 

münbais olması cihetle mezkur iltimasımın tarafınızdan karin-i kabul olacağı ve 

muharebe fiilatının mümkün olduğu kadar tadil ve teskin edilmesi hakkında taraf-ı 

asilanelerinden icab edenlere emr ü mübine olunacağı itikatında bulunduğum 

beyanı ihtiramat-i faikamın tekidine vesile ittihaz olundu. 

Paşa-yı Müşarül-ileyh hazretlerine mumaileyh Grandük Nikola tarafından fi 4 

Ağustos Efrenci sene 1877 tarihli mebus cevabnamenin sureti tercümesidir. 

Asker-i şahane merkez ve seyyare hastahaneler için Salib-i Ahmer yerine Hilal-i 

Ahmer alametinin istimal olunmasına canib-i Bâb-ı Ali'den karar verilmiş olduğu 

beyanıyla alamet-i mezkureyi havi bi’l-cümle hastahanelerin ve kezalik kollarında 

alamet-i mezkureyi müştemil olan gayr-i muharib memurinin icra-yı vazifeleriyle 

meşgul oldukça temin-i riayetleri hakkında tarafından icab edenlere talimat 

muktezayı itası iltihasını şamil 24 Temmuz Efrenci sene 1877 tarihli bir kıta tahrirat-

ı aliyyeleri şehr-i mezkurun otuz birinci günü tarafça vasıl olundu. Muharebeden 

tevellüd eden felaketleri mümkün olduğu kadar tadil ve teskin etmek niyetiyle vaki’ 

olan müracaat-ı devletlerini mucib olan esbab-ı insaniyeyi kemal derece tahsin ve 

takdir ile iltimas vakanız üzerine Rusya asakirine hitaben ve bugünkü tarihli 

münha-i hususi [özel olarak tebliğ edilmiş] mezkur için tarafından bir kıt’a emr-i 
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kumandani neşrine müsaraat [teşebbüs] olundu ise de o emr-i yevmiye mezkure 

mündericatı taraf-ı devletlerinden bu babda asakir-i şahaneye hitaben neşr olunan 

emr-i kumandani mündericatına tamamıyla tevkif edilmek üzere bir kıt'a suret-i 

sıhhiyesinin tarafıma irsal buyurulmasını iltiması ve elyevm alem-i mütemmedin-i 

canibleri için ehemmiyet-i azime verilmekde olan mesele-i mezkureye suret-i 

kat'iyede bir karar verilmek üzere cevab-ı alilerine muntazır bulunduğumu beyan 

ederek ihtiramat-ı faikamı tekid ederim.  

Aslına mutabıkdır. 2 Ağustos sene 93. 
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EK 14: Kızılay ambleminin kullanılacağının İsviçre Cumhuriyet Riyaseti’ne 

bildirilmesi. ATASE Arşv. ORH Kataloğu, Kutu-Defter:3-15, Belge:93, 

Tarih:27.06.1293. 

 

 

TRANSKRİPSİYONU 

Ordu-yı Hümâyun hastahaneleri için alamet-i farika olarak ittihâz olunan beyaz 

zeminli Hilâl-ı Ahmer’e fırka için başka bir şey ilavesine lüzûm olmadığının İsviçre 

Cumhuriyeti Riyasetine tebliği hakkında Bab-ı Ali-i Canib-i Sâmisi’ne vuku’ bulan 

arz ve işara cevaben şeref-vürûd eden tezkere-i samide zikr olunan alamet-i 

farikanın kabulüyle bunun muhafazası içün kumandanlara talimat verildiği Grandük 

Nikola tarafından cevaben gönderilüb, Tuna Ordu-yı Hümâyun Umum 

Kumandanlığı canibinden Mabeyn-i Hümâyun Canib-i Alisi’ne takdim ve oradan 

Bab-ı Ali’ye tebliğ olunan tahrîrât tercümesi halinden anlaşılarak şu halde iş bitmiş 

olub, ancak kumandan-ı müşarünileyhden bu kerre cevaben alınan telgrafnamede 

ona göre iktiza edenlere talimat verilmek üzere geçen lacellü’l-irsâl tebşir kılınan 

Cenevre Mukabelenamesi suretinin lüzûm-ı sürat irsâl ve müşarünileyh 

Grandük’ün işbu Hilal-ı Ahmeri kabul etmesinin Anadolu ve Batum ve Sohum 

cihetlerinde bulunan Rusya Ordularına dahi şumulü olduğundan ona göre lazım 

gelenlere evamir itası ihtar olunduğundan keyfiyet Hilal-ı Ahmer Cemiyeti 

Riyaseti’ne dahi bildirildiğinden icab-ı maslahatın lede’l-iktiza riyâset-i 

müşarünileyha ile dahi bi’l-muhâbere îfâ ve sûret-i mebhusenin bir an evvel 

kumandan-ı müşarünileyh isrası emr-i evvel ve iş’âr buyurulmuş ve zikr olunan 

Cenevre Mukavelenamesi’nin matbu’ suretlerinden adedi geçenlere ba-telgraf 
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vuku’ bulan talebleri üzerine kumandan-ı müşarünileyh hazretlerinin lacell’ül-irsâl 

İkinci Ordu-yu Hümâyun sevk memuru Binbaşı Besim Bey’e i'tâ kılınub, şimdiye 

kadar gönderilmiş olacağı derkar bulunmuş olduğundan, malumat olmak üzere 

keyfiyetin tamimen Ordu-yu Hümayunlar Müşiriyet Azası devletlu paşalar 

hazeratıyla fırka-i askeriye kumandanlıklarına beyân ve işarı Darüş-Şura-yı Askerî 

Sıhhiye Dairesi’nden ifade olunarak icabı icrâ kılınmış olmağla ol babda emr ve 

irâde hazret-i men lehül emrindir.  

Fi Selh Şevvâl sene 294 ve Fi 27 Ağustos sene 93. 

         Mustafa 
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EK 15: Çamçire’de hastane yapılıp üzerine Hilâl-i Ahmer yazılan daire Ruslar  

            tarafından topa tutulup içindeki hastalar şehit edildiği hakkında. ATASE  

            Arşv., ORH Kataloğu, Kutu:4, Gömlek:31, Tarih:02.04.1293. 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRİPSİYONU 

Fazıl Paşa’dan Gelen Telgraf 

Çamçire’de hastahane ittihaz olunarak üzerine Hilâl-ı Ahmer alameti keşide olunan 

dairenin geçende arz ettiğim Çamçire Muharebesi esnasında Ruslar tarafından 

topa tutulmağa mebni derununa yatırılmış olan birkaç biçare şehidan azim-i dar-ı 

cinan olmuş ve bütün milel-i mütemeddine tarafından bi’l-kabul riayet ve siyanete 

gereği gibi iltizam olunan bu gibi bir kaide-i insaniyet karaneyi payimal eden 

medeniyet düşmanının teşhir-i hareket-i vahşiyanesiyle hakkında davet-i lanet ve 

tefrine müsaraat-ı lazimeden bulunmuş olmağın ol babda. fi 2 Haziran sene 93. 
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EK 16: Düşmanın Kızıltepe’deki maktulleri toplayan Hilâl-i Ahmer mensuplarına  

           ateş açarak hukuku ihlal ettiği hakkındaki belge. ATASE Arşv., ORH   

           Kataloğu, Kutu-Defter:3-16, Belge:1398, Tarih:15.06.1293.  
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TRANSKRİPSİYONU 

Makam-ı Celîl-i Seraskeriyye, fi 15 Ağustos sene 93, fi 19 Haziran sene 94  

Bugün buraca bir vukuât yokdur. Düşmanın Baldırvan ordugahından bazı askeri ve 

kafilesi Vugurlu’daki askerine iltihak etmekle ve oradan da Baldırvan’a bazı şey 

götürmekle meşgul olduğu görülür, evvelki gün vukubulan muharebede düşmanın 

götürdüğünden başka meydan-ı harbde bırakdığı lâşeleri defn olunmakda olduğu 

cihetle, defn olanlarının adedi bin altmış dört nefere baliğ olmuş ve ötede beride ve 

uzakça mesafelerde kalanlar da defn olunmak üzere bulunmuşdur. Muhârebe-i 

mezkurda her zabt olunan kapaklular Ferik Gazi Mehmed Paşa Hazretleri’nin 

mevcûd-ı maiyeti olan Lezki ve Komon ve Cempen Kabileleri asker muavenesiyle 

Hoca Fehmi Efendi’nin Erzincan muavenesi tarafından alındığı ve Veysi Bey 

tarafından dahi birkaç nefer bulunduğu hasebiyle içlerinde münasiplerinin 

nişanlarla taltifleri derdesttir. Sol cenahımızda bulunan Hüseyin Hami Paşa 

Fırkası’nın esna-yı harbde hastalara mevki-i ittihâz ettiği mahall-i efendinin Hilal-ı 

Ahmer işareti bulunan sancakları düşman tanımıyarak oraya gülle yağdırdığı gibi 

zabt olunan Kızıltepe’nin eteklerinde kalmış olan maktullerini toplamak üzere Hilal-ı 

Ahmer işaretleriyle oraya doğru çıkardığı adamlarına mukabeleten bizim tarafdan 

dahi yine Hilal-ı Ahmer işaretleriyle oraya çıkarılan askerin tamam-ı muhazi 

olacakları sırada her ara yerdeki derede sakladığı biraz askeri tarafından bizim 

Hilal-ı Ahmer üzerine şiddetli ateş edilmiş ve bizimkiler çekilmiş olduğu ve bu da 

düşmanın ahd ve kesr-i hukuk-ı insaniyedeki niyyat-ı muzırrasına delâlet eder 

ahvalden bulunduğu maruzdur.  

        Ahmed Muhtar 
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EK 17: Cenevre Sözleşmesi’nden en küçük rütbelilerin dahi bilgisi olabilmesi için 

çoğaltılarak gerekli yerlere gönderilmesi ile ilgili emir. ATASE Arşv., ORH 

Kataloğu, Kutu:23, Gömlek:60, Tarih:10.07.1293. 

 

 



271 

 

TRANSKRİPSİYONU 

İkinci Ordu-yu Meşruiyet Makamı’na Ruscuk, Varna, Silistre, Balkan, Plevne, 

Batum, İşkodra, Hersek, Yenipazar fırkaları kumandanlıklarıyla, Ahmed 

Muhtar Paşa Fırkası’na, İsmail Paşa Fırkası’na, Yanya Umum 

Kumandanlığı’na. 

Esna-yı muharebede tarafeyn mecruhin ve hasteganın şerait-i insaniyeye tevfikan 

istihsal esbab-ı muhafazası zımnında Cenevre’de de akd ve tanzim ve düvel-i 

muazzama caniblerinden tasdik olunmuş olan mukavelenamenin nüsah-ı 

musaddıkına matbuası Ordu-yu Hümayunlar kumandanlıklarına gönderilmek üzere 

geçen de Rusyaluların Devlet-i Aliyye aleyhinde şimdiye kadar her türlü vesail-i 

azimet karaneye teşebbüsünden geri durmamış olduğu gibi, bu kerre dahi amal-i 

mefsedet irsal buyurulduğu cûyânesini seza-yı enzar-ı umumiyede haklı görünmek 

için asakir-i şahane tarafından Rusya mecruhlarının itlaf olunmakda olduklarını ilan 

ve neşreylemekde olub gerçi asâkir-i şahanenin mugayir şiar-ı insaniyet ve diyanet 

hal ve hareketde bulunmayacakları meczum ise de mevarid itirazat zımnında bi'l-

cümle kumandanlara tekid ve bahşıyla ve sayi olunması lazimeden bulunduğu 

beyan-ı aliyyesiyle mezkur mukavelenameden lüzumu mikdarının hemen tab' 

ettirilerek en küçük zabite kadar tevzi’ olunmak üzere nüsah-ı kafiyesinin 

ahkamının tamamını icrasına ve hususuyla şu itlaf-ı mecruhin ithamına mahal 

bırakılmamasına ve ber mukteza-yı diyanet ve insaniyet düşman mecruhlarının 

dahi istihsal esbab-ı muhafaza ve müdavatlarına mütemadiyen dikkat ve itina 

olunmasının icab eden mahallere irsaliyle tavsiyesi ba-tezkere-i samiye emr ü işar 

buyurulmuş ve mezkur mukavelenameden geçende mevaki-i harbiyeye 

gönderildiği gibi bu kerre dahi ol vechile küçük zabitana kadar tevzi' olunmak üzere 

lüzumu mikdarının tab’ı derdest olarak hıdmetinde irsal kılınacağı derkar bulunmuş 

olmağla, şimdiden icabına edenlere ber-vech-i muharrer icra-yı ve zaya ve tebligat 

buyurulması babında. 11 Ramazan sene 94. 

Erkan-ı Harbiye Riyasetine verilmek üzere elden evrak odasına verilmişdir, 14 

Ramazan sene 94. 

Kaydolunmuşdur. 
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EK 18: Düşmanın yaptığı mezalimi inkâr ettiği, bunun ortaya çıkarılması için 

Müslim gayr-i Müslim, ahali ve memurdan oluşan bir komisyon kurulduğu 

hakkında. ATASE Arşv., ORH Kataloğu, Kutu:20, Gömlek:8, 

Tarih:12.06.1293. 

 

TRANSKRİPSİYONU 

Şumnu'da Tuna Umum Kumandanı Mehmed Ali Paşa Hazretleri’nden mevrud 

16 Ağustos sene 93 tarihli telgrafname. 

10 Ağustos sene 93 tarihli emrname-i telgrafi efendileri cevabıdır. Düşmanın 

mezalim-i vakıası kendi tarafdarlarından elan inkâr olunmakda olduğundan 

mezalim-i mezkurenin evrak-ı musaddaka-i resmiyelerce sübuta vardırılması için 

teba-i Saltanat-ı Seniyyeden Müslim ve gayr-i Müslim memurin ve ahaliden 

müretteb komisyonlara bir veyahud iki ecnebinin dahi celbi münasib olacağı arz 

olunmuşdu. Telgrafname-i acizinin keşidesinde hata vuku bulduğu maznun olub, 

icabından komisyonlar teşkili hakkında bir şey tahattur olunmadığı malum-ı alileri 

buyruldukda ferman.  
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EK 19: Kızılay’ın seyyar hastanelerinin Balkanlardaki genel hareketini gösteren 

harita.  
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EK 20: Kızılay’ın seyyar hastanelerinin Anadolu’daki genel hareketini gösteren 

harita.  
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EK 21: Stafford House Komitesi tarafından kurulan sağlık teşekküllerinin 

Balkanlardaki hareketini gösteren harita.  
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EK 22: Stafford House Komitesi tarafından kurulan sağlık teşekküllerinin 

Anadolu’daki hareketini gösteren harita. 
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EK 23: Stafford House Komitesi sağlık teşekküllerinin görev yaptıkları süre içinde 

(Ağustos1877-Eylül 1878) faaliyetlerini gösteren grafik. 
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EK 24: Kızılay’ın 1 ve 2 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin (Tahliye Servisi) hareketini 

gösteren harita. 
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EK 25: Kızılay’ın 1 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin (Tahliye Servisi) hareketini 

gösteren grafik. 
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EK 26: Kızılay’ın 2 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin (Tahliye Servisi) hareketini 

gösteren grafik. 
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EK 27: Kızılay’ın 3 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren grafik. 
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EK 28: Kızılay’ın 4 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren harita. 
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EK 29: Kızılay’ın 4 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren grafik. 
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EK 30: Kızılay’ın 5 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren harita. 
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EK 31: Kızılay’ın 5 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren grafik. 
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EK 32: Kızılay’ın 6 Numaralı Seyyar Hastanesi’nin hareketini gösteren grafik.  
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EK 33: Gelibolu’da açılan askerî hastane için yapılan yazışmalar ve II. Abdülhamid 

için yazılan şiir. ATASE Arşv., ORH Kataloğu, Kutu:112, Gömlek:39,39AA,39AB, 

Tarih:30.06.1294. 

112-39 

Bab-ı Ali Dar’üs-sadaret-i Uzma 

Taraf-ı Vala-yı Seraskeriye 

Devletlü Atufetlü Efendim Hazretleri 

Gelibolu’da bin yatak istiabına kâfi inşaasına mübaşeret olunub karin-i hitam olan 

ve resm-i mücessimi bade gönderilmek üzere bir kıt’a beyantos? gönderilen kargir 

hastahanenin inha-yı mahalli vechle sami-i hazret-i cihanbaniye mensuben 

Hamidiye Hastahanesi ismiyle tevsim kapusuna dahi saadetlü şeyh efendi 

hazretleri tarafından tanzim ve inşad edilen tarihinin hakk ve tersim edilmesi 

hususuna nam-ı sami-i Seraskerileri üzerine bi’l-istizan irade-i seniyye-i cenab-ı 

padişahi müteaalik buyurulmuş ve hastahane-i mezkur resm-i mücessemenin tesri-

i tanzim ve takdimi dahi cümle-i irade-i seniyye-i hazret-i şehriyariden olarak 

mezkur tarih leffen savb-ı samilerine iade kılınmış olmağla icrası icabı babında 

irade-i fermandır. Fi 14 Ramazan sene 295 Fi 30 Ağustos sene 94. 

 

112-39AA 

1241 

14 Ramazan sene 95 tarihli şeref vürud eden tezkere-i samide Gelibolu’da bin 

yatak istiabına kâfi inşaasına mübaşeret olunub karin-i hitam olan ve resm-i 

mücessemi bade gönderilmek bir kıt’a beyantos? gönderilen hastahanenin inha-yı 

mahalli vechle nam-ı sami-i hazret-i cihanbaniye mensuben Hamidiye Hastahanesi 

ismiyle tevsim ve kapusuna dahi saadetlu Şeyh hazretleri tarafından tanzim ve 

inşad edilen tarihin hakk ve tersim edilmesi hususuna irade-i seniyye-i cenab-ı 

padişahi müteallik buyurulmuş olduğu beyan-ı alisiyle hastahane-i mezkur resm-i 

mücessemin tesri-i tanzim ve takdim ve mezkur tarihin dahi leffen iade kılındığı 

muharrerdir. 

         İmza 

Mezkur hastahaneye tesmiye buyurulmuş olan nam-ı sami-i cenab-ı padişahinin 

aklam kayd olunduktan sonra mezkur hastahanenin bir kıt’a resm-i mücesseminin 

sürat-i irsali ve tanzim ve inşad olunan tarihin zikr olunan hastahane kapusu 

balasına hakk edilmesi hususuna dair Gelibolu Fırka-ı Askeriyesi Kumandanlığı’na 

tahrirat-ı aliyye-i asafaneleri tastiri ve mezkur tarihin bir suretinin leffen tesyiri lazım 

geleceği. Fi 26 Ramazan sene 95 Fi 11 Eylül sene 94. 
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112-39AB 

Şehinşah-ı muazzam Hazret-i Abdülhamid Han’ın 

Olub tab-ı hümayunu uluvv-ı himmete mut’ad 

Hemişe-i pişesi ala-yı istikbal-i devletdir 

Eder endişesi ihya-yı mülkiye bin deva icad 

Hele biriniz idilsün iktitaf-ı itihad ve asarı 

Terakkiyatın olmaz nev’ ve fer’i kabil-i ta’dad 

Eder devletçe pek çok suret-i hayr ü şeref-i terkib 

Feza-yı servet üzere cem’ olub ecza-yı isti’dad 

Hususa mebhus tanzim-i ahval-i asakirde 

Teşekkürname-i eltafını mümkün değil irad 

Gelibolu’dur işte pek mühim bir noktada vaki’ 

Olur şehr ü kazası daima culanıma ecnad 

Olub bu hastahane nev eser lütf-i celilinden 

Yapıldı bunda oldu nam-ı samisiyle sad abad 

Heman Hakk daim itsün afiyetle taht-ı şevketde 

O hakan cihanın ömr ve ikbali olub müzdad 

Şeyh eyler ayuni? cevher-i tarihi düşen ter 

Olundu hastegan-ı askere cay-ı nevin-i bünyad 

1295 
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EK 34: Erzurum’a sevk olan Birinci Süvari Alayı’nın karantinaya alınması ile ilgili 

belge. ATASE Arşv., ORH Kataloğu, Kutu:18, Gömlek:108, Tarih:04.04.1293. 

 

 

TRANSKRİPSİYONU 

Sıhhiye Nezaret-i Celilesine 

Pek müstaceldir. 

Erzurum’a sevki mutad olan Süvari Birinci Alay bölüklerinin Selahiye 

Karantinası’nda beklememek ve karantina usulüne halel gelmeyecek suretle alayın 

memurin-i sıhhiyesi ve karantinadan bir memur beraber bulunduğu halde esna-yı 

rahda hiçbir mahalde ihtilat etmemek ve karantina müddetini esna-yı rahda 

geçirmek üzere Bağdad’dan doğruca Musul’a gönderilmesi hakkında Altıncı Ordu 

Müşiriyet-i Celilesi’nden varid olan telgraf leffen takdim kılınmağla, mealine 

nazaran icabının sürat-i icra ve inbasına âliye-i davdâneleri buyurduğu ol babda.  

         Hüsnü 
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EK 35: Asker arasında görülen skorbüt hastalığının önlenebilmesi sıhhi tedbirlerin 

alınıp alay ve tabur kumandanlıklarına bildirilmesi. ATASE Arşv., ORH Kataloğu, 

Kutu-Defter:1-3, Belge:103, Tarih:13.02.1293. 

 

 

 

TRANSKRİPSİYONU 

Huzur-ı Ali-i Hazret-i Ali-i Kumandaniye 

Saadetlu Efendim Hazretleri 

Birkaç gündür alay ve taburlar hastaneye vürûd etmekde olan hastegânda İskorbit 

illeti iraz-ı müşahede olunmakda, bunun sebeb-i müstakilli ise başluca rutubet ile 

efrâd-ı merkumeye ekl ettirilmekde olan cavdarlı ve derece-i matlubede tabh 

olunmamış nan ile hamuhatsız ekl eylemeden tevellüd eylediğinden illet-i mezkûre 

ileride salgın suretini kesb edeceği dahi meczumolmağla, badema efrâd-ı asakir-i 

şahaneye ekl ettirilecek nanın muvâfık-ı matlub olunarak tabhının ekl eden 

memurine emr ve tenbih buyurulmasıyla beraber mekulatlarına ve sabah akşam 

ekl edecekleri çorbaya bir mikdâr sirke ilavesiyle mümkün olduğu halde ara sıra 

dahi sebze ve et ita ve tabh edilen küşte soğan ve sarımsak hamile çadırları 

içerisine bir mikdârgiyah itası ve mûceb-i rutubet olmasun için su dökülmemesi ve 

ordugâh kurbünde bulunan ve içmesi gayr-i mücaz olan göllerden asakir-i 

şahanenin su içmekde oldukları yevmi devriye gezmekde olan nöbetçi tabibi 
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Budinya Ordugahı’ndaki müşahidatı üzerine beyân ve ifade eylemesi ve bu makule 

suların mûceb-i halel-i muhtelife olacağı tıbben melhuz olduğuna badema, bu 

makule şeylerden tevakki ve ihraz edilmesi muvâfık zat-i ali-i kumandan-ı 

ekremileri tetabuk eylediği halde alay ve taburları kumandanlarına şedide nemr ü 

ferman buyurulmasıyla illet-i mezkurenin şu suretle olsun bir derece önü alınması 

malum-ı ali kumandan-ı ekremileri buyurulmak babında emr ü ferman hazret-i men 

lehül emrindir. Fi 13 Nisan sene 93. 

        Sertabib 

        Kaymakam fırka 

        İmza 
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EK 36. Kitap Bölümü 

 

Stafford House Komitesi Hasta ve Yaralı Türk Askerlerine Yardım Cemiyeti 

Operasyon Rapor ve Kayıtları – 1788-1878 Rus-Türk Savaşı kitabının medikal 

rapor bölümü.  

 

 

Komitenin Tıbbi Raporları 

Stafford House Komitesi’nin tıbbi personelinin çalışmalarını anlatan bu 

raporda, komitenin son Rus-Türk savaşı esnasında tıbbi, cerrahi ve sanitasyon 

yönünden doğudaki hizmetleri esnasındaki kişisel tecrübeleri aktarılmaktadır. 

Savaş alanı birçok tıbbi uygulamayı görmek için çok değerli bir gözlem 

sahası oluşturmuştu. Sadece orada yapılanlardan önemli bilgi elde etmek değil, 

birçok uygulamanın da somut örneklerinin yaşandığı bir alan olmuştur. 

Genel rapor personel ve malzeme yönetimi, seyyar hastanelerin dağılımı 

harcamalarla ilgili iken bu tıbbi rapor ise sahada görülen tıbbi uygulamaların 

bilimsel sonuçlarını incelemektedir. 

Savaş esnasında yapılan tıbbi işlemleri gerek cerrahi gerek medikal açıdan 

raporlamak hekimler için gerçekten zor olmuştur. Fakat bu zorluğa katlanmak 

tıbbın gelişimine yarar sağlayacak bilgileri aktarmayı sağlamıştır. 

Türk Ordusu emrinde birkaç ay çalışan St. Thomas Hastanesi’nden Dr. 

Mackellar gözlemlerinin özetini içeren bir rapor göndermiştir.  

Cerrahların tecrübelerini içeren kati raporlarında askeri tıp, cerrahi ve 

hijyen ile ilgili konular geniş yer tutmakta ve dikkati çekmektedir. 

Türk Ordusu tarafından ortaya konulan mücadeleden çok çarpıcı ve eğitici 

büyük dersler çıkarılmıştır. Tıbbi personelin yapması gereken işleri en iyi biçimde 

yaptıklarına dair şüphe yoktur. Fakat yapılanların raporlanması savaş şartları 

içinde tam anlamıyla mümkün olmamıştır. Yine de raporlarda hijyen, epidemik ve 

endemik hastalıklar, ateşli silah yaralanmaları, süngü, kılıç ve diğer kesici delici 

alet yaranmaları, tetanoz, piyemi, sepsis, osteomyelit, gangren, ampütasyonlar, 

rezeksiyon ve sonuçları, genel konservatif cerrahi, cerrahide antisepsi, kloroform, 

eter ve diğer anesteziklerin kullanımı konuları ile ilgili tatmin edici bilgiler yer 

almıştır. 
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Dr. McIvor tarafından hazırlanan raporda Edirne’deki Stafford House 

hastanelerindeki cerrahi işlemlerin genel bir özeti yer almıştır. Bu özet yapılan işin 

genel karakterini ortaya koymaktadır. 

Dr. Barker’ın raporu ateşli silah yaralanmaları ile ilgili çok ilgi çekici bilgiler 

içermektedir. 

Dr. Eccles’ın raporu birlikler ve yaralılar arasındaki sıtmanın yayılımından 

söz etmektedir. Dr. Eccles’in kendi kişisel gözlemlerinin savaşın tıbbi hikâyesine 

değerli katkıları olmuştur. 

Dr. Mackellar’ın raporu ise Stafford House tıbbi hizmet biriminin faaliyetleri 

esnasındaki tıbbi ve hijyene ait uygulamalarını özetlemiştir. 

Dr. Pinkerton’un raporu ise Stafford House tıbbi hizmet biriminin tecrübeleri 

ile beraber değerli bir özet olmuştur. 

 

Dr. Robert McIvor’un Raporu 

Edirne’deki Stafford House Asker Hastanesinde Tedavi Edilen 400 

Cerrahi Vakanın Kısa Bir Değerlendirmesi (Dr. Robert McIvor tarafından rapor 

edilmiştir). 

Yukarıda adı geçen hastanedeki görevlerim esnasında cerrahi tedavi ile 

ilgili aşağıdaki vakaları raporladım. 

Önceden bir süvari barakası olan bir binayı kullandık. Bu binanın dörtte üçü 

yakın tarihte hasar görmüştü ve hasarlı kısmı çok uzun bir süre kullanamadık. 

Edirne’de bulunduğumuz zaman içerisinde askeri ve sivil yöneticilerden her türlü 

nezaketi ve yardımı gördük. Cemal Paşa ve diğer Türk subayları bize çok içten 

davrandılar. Dr. Kennett ve yardımcılarının mükemmel düzenlemeleri olmasaydı, 

bize gerekli olan tüm malzemeleri yönlendirmede, bizim çok zaman kaybımız 

olurdu ve bunun  sonucunda telafi edilemeyecek sıkıntılar yaşanabilirdi. 

Başvuran hastaların çoğu Plevne veya Bulgaristan’da yaralanan askerlerdi. 

Birçok durumda yaralar iki veya üç haftalık sürede ayaktan tedavi edildi. Yaz 

aylarında yaraların birçoğunda kurtçuklar oluşuyor ve kötü bir görünüm ortaya 

çıkıyordu. Bu mevsimde ishal, dizanteri ve ateş görülüyordu. Kış mevsiminde 

şartlar daha da kötü oluyordu. Bu sıkıntılar esnasında Stafford House Komitesi 

tarafından kurulan aşhanelerde askerlere birkaç gün yetecek olan, yeterli miktarda 

ve kaliteli yiyecek desteği sağlanıyordu. Şiddetli ve cerahatli yaralar ile askerlerin 

dermansız kaldığını ve yoğun soğuğun bunaltıcı ve iç karartıcı etkisinin bunu daha 

da arttırdığını ciddi bir şekilde gözlemledim. Edirne’ye bir kısım yaralılar ulaştığı 
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zaman, tüm ağır vakalar hastaneye alındı ve tedavi edildi. Önemsiz ve kolay tedavi 

edilen yaralılar ihmal edilmedi ve Türkler tarafından tedavi edildi. 

Genelde üst ekstremite yaralanmaları, alt ekstremite yaralanmaları gibi 

yaşamı tehdit edici değildi. Üst ekstremite yaralanmalarının prognozuna 

baktığımızda yumuşak doku hasarı, kemiklerde parçalı kırıklar, majör nörovasküler 

yapıların hasarı ve hastanede yatan hastalarda diyare ve dizanteri gibi 

komplikasyonların sık olduğu görüldü. Mermi nedeniyle olan humerus kırıkları her 

zaman bileşik (komplike) kırıklardı. Pek çok vakada kemik longitudinal olarak 

parçalanmıştı. Böyle vakaların sayısı 44 taneydi. Bunların 5’i omuz, 2’si dirsek 

eklemini içeriyordu. 37 tanesi de eklem içermiyordu. 19 vakada yaradan merminin 

çıkarılması yeterliydi. Vakaların 14’ünde humerus kısmen veya tamamen rezeke 

edildi ve bunların biri diyareyi takiben vefat etti. Geriye kalan hastalar orduya 

dönmek üzere taburcu edildi. Vakalardan 4’ünü ampüte etmek gerekti. 3’ü normal 

güdük oluşumunu takiben hastaneden ayrıldı. Operasyonların üç tanesi ön ve arka 

deri ve kas flepleri ile kemiğin üst ve orta üçte birlik bölümlerin birleşme yerinde 

uygulandı. Dördüncü hastanın kolu orta 1/3’lük bölümden ampute edildi. 

Humerusun ileri derecede nekroze olduğu diğer 3 vakada, ölüm tehlikesi nedeniyle 

ektremiteler ampute edildi. Ölüm tehlikesi olan hasta ilk 14 gün iyiye gitti, fakat 

dizanteriye yakalandı ve öldü. 

İki vaka dirsek eklemini içeriyordu.  

Omuz eklemi operasyonu içeren beş vakadan ikisi vefat etti. Diğer üç 

vakada Larreys yönteminden sonra omuz ekleminde ampütasyon uygulandı. Bu 

hastaların biri iyileşti, ikincisi 14’üncü günde ishal ve bronşitten öldü. Üçüncüsü de 

kollaps nedeniyle öldü. 

Ön kol kemiklerinin kırıkları ciddi değildi. 

El bileğinin mermi yaralanmalarında metakarpal kemiklerinin bazisi, karpal 

kemikler veya önkol kemiklerinin alt ucu boyunca geçen hattaki yapılar sıklıkla 

etkilenmiştir. El bileği yaralanmasıyla gelen hastalardan sadece bir tanesi vefat etti. 

Vakaların birçoğu Türkler tarafından tedavi edildi. Parmaklar ve metakarpal 

kemiklerin yaralanmaları sadece basit tedaviyi gerektiriyordu. Bunların 40 tanesi 

bizim tarafımızdan tedavi edildi. 2 vakada, bir veya daha fazla metakarpal kemiğin 

bir bölümü çıkarıldı. 13 vakada bir veya daha fazla parmak çıkarıldı ve takiben 

hiçbir ölüm vakası gerçekleşmedi. Sağ el başparmağı yaralanması Arap askerlerde 

çok sık gözlemlendi.  

Üst ekstremitenin sıyrıkları, majör vasküler yapılar zarar görmediyse selim 

seyrediyordu ve birçoğu savaş alanında tedavi edildiği için bize ulaşmıyordu. 

Yumuşak doku yaralanması içeren 50 vakanın birisi yara enfeksiyonu ve diğeri 

diyareden olmak üzere ikisi vefat etti. Yüzeyel yaraları basit metotlarla tedavi 
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etmek mümkündür. Eğer mümkünse mermi çıkarılmalıdır. Yara enfeksiyonunu 

önlemek için de karbolik asitli solüsyon ile pansuman yapılmalıdır. Bunu daha 

sonra detaylı olarak anlatacağım. 

Alt ekstremitenin mermi yaralanmaları, üst ekstremitenin mermi 

yaralanmalarından çok daha ciddidir. En öldürücü vakalar kalça eklemi 

yaralanmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ben tedavi ettiğim vakalarda kalça 

eklemi yaralanmış ve sonra iyileşmiş bir hasta asla görmedim. Femur kırıkları ve 

diz eklemi yaralanmaları da takiben cerahat oluşması nedeniyle çok ciddidir. Bacak 

ve ayak yaraları komplike olması haricinde ciddi değildir. Bunlar ihmal edilebilir 

bulgulara sahiptir. 

Kalça ekleminin mermi yaralanmaları çok ciddi yaralanmalardır. Yalnız 

eğer yumuşak doku hasarı azsa ve kemik çok parçalanmamışsa prognoz iyidir. Bu 

vakalarda önce eksizyon uygulanmalı ve hasta en yakın hastaneye gönderilmelidir. 

Hiçbir koşulda ayağa kaldırılmamalıdır. Eğer eksizyon imkânsız hale gelmişse 

ampütasyon uygulanmalıdır. Bu vakalarda zamanında ve akıllıca cerrahi girişim ile 

eklem eksize edilirse yaşam şansı artmış olur. Biz eklem süpürasyonunun cerrahi 

girişimi imkânsız hale getirdiği 6 çok ciddi vaka ile karşılaştık. Gluteal bölgenin 

kasları arasında cerahat mevcuttu. Ani ateş, diyare veya piyemiyi takiben haftalar 

sonrası hastalar öldü. 

Femur kırıkları başarılı bir şekilde tedavi edilmesi en zor olan vakalardır ve 

ateşli silah yaralanmalarının hiçbirisi Femur kırıkları kadar savaş alanında bakıma 

gereksinim göstermez. Her vaka yaralanma sonrası mümkün olduğunca en kısa 

sürede dikkatle muayene edilmelidir ve mümkün olan her durumun ortaya 

çıkabileceği cerrahi müdahale noktasında her vakada göz önüne alınmalıdır. 

Uygulanacak prosedürdeki yanlış bir adımın, hastada mevcut olan yaşam 

dengesini etkileyebileceği unutulmamalıdır. Tedavinin doğru bir çizgide 

yürütülmemesi veya ihmali sonunda hastanızın yaşamına mal olabilir. Eğer 

yumuşak doku yaralanması ve büyük bir damar yırtılması ile birlikte olan yoğun 

şekilde parçalanmış bir femur varsa, ekstremitenin ana sinirleri yaralanmışsa veya 

mermi kemikte açılarak parçalara ayrılmışsa benim tavsiyem, iyileşme şansı çok 

düşük olan bir tedaviyi tercih etmek yerine, ekstremiteyi gözden çıkarmaktır. Eğer 

kemik çok az parçalanmış, damar ve sinirleri sağlam, kurşun ekstremiteyi sıyırıp 

geçmiş veya kurşun ekstremiteden kolayca çıkarılabilmiş ise, tüm gerekli techizat 

ile elverişli ve rahat bir hastane ortamı varsa ekstremitenin kurtarılması için bir şans 

olabilir. Ancak, bu olumlu şartlar altında bile cerrah uzvu günlük olarak muayene 

etmeyi ihmal etmemelidir ve pansumanları düzgün bir şekilde bizzat hekimin 

kendisi uygulamalıdır, uyluk kasları arasında hiçbir cerahat bulunmadığını, yanlış 

olarak uygulanmış yastıklı atel nedeniyle oluşan hiçbir yara olmadığını kontrol 

ederek bizzat kendisi görmelidir. Ayrıca uygun miktarlarda uyarıcılar ve gıda 
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verilmesine hem cerrahın ve hem hemşirenin dikkat etmesi gerekir. Ancak bu 

şekilde vakalar başarıyla tedavi edilir.  

Diz eklemini içeren kurşun yaraları en ciddi vakalardandır. Bu 

yaralanmaların tatmin edici bir şekilde iyileşmesi için bilgi, beceri sahibi bir ekibin 

özenle bakım yapması gerekir. Eğer eklemin bütünü yaralanmış ise, amputasyon 

yapılmalıdır. 

Bacak kemiklerinin kırıkları ilk bakışta çok ciddi vakalar değil gibi görünür. 

Büyük damarların yaralanması ile veya büyük oranda yumuşak doku kaybı varsa 

birincil olarak amputasyon gerektirir. Bende, benden önce tutulmuş olan, bacak 

yaralanmalarına ait on dokuz olgunun notları vardı. Bunların tümü çok özen 

gerektiren ağır vakalardı. Altı olguda Tibia’nın kısmi rezeksiyonu yapıldı ve bunların 

beş tanesi iyi bir şekilde düzeldi, sadece bir tanesi operasyon değil de dizanteriden 

vefat etti. Bir olguda kemiğin çok fazla parçalanması ile birlikte büyük oranda 

yumuşak doku kaybı bulunması nedeniyle üst üçte birlik bölümden amputasyon 

gerçekleştirildi. Ancak hasta operasyonun şokuna dayanabilecek güce sahip 

değildi ve operasyonun ikinci gününde vefat etti. Geri kalan on iki olgu çok özenle 

muayene ve tedavi edilmiştir. Onların yaralarına günlük olarak pansuman 

yapılıyordu. Tüm cerahat karbolik asit solüsyonu ile temizleniyordu. Apseler 

dikkatle takip ediliyor ve boşaltılıyordu. “Clyne” adlı ateller güzel bir şekilde 

yastıklanıyor ve dikkatle uygulanıyordu. Nekroze olmuş kemiklerin tüm parçaları 

çıkarılıyordu. Bazı durumlarda iyi yemekler, tonikler ve uyarıcılar uygulanabilir. Bu 

vakaların ikisinde ölüm nedeni diyareydi, birinde de ölüm nedeni dizanteriydi. 

Ayak bileği eklemi, tarsal kemikler ve metatarsal kemiklerin tabanını içeren 

kurşun yaralanmaları sıklıkla birlikte görülmektedir. Ayak bileği eklemi eksizyonuna 

birçok askeri cerrah tarafından çok iyi bakılmaz ve kemikler çok fazla destrükte 

olmadıkça amputasyon uygulanmamalıdır. Amputasyon için uygun vakaları kabul 

eden bizim Edirne’deki hastanemizde, vakaların bir kısmını izlerken, bu kazalarda 

beklenen tedavinin gerçekleşeceğine inandım. Ancak hastalar opere edilmeyi 

reddetti; bu gibi vakalarda biz, nekroze olmuş olan tüm kemikleri kaldırdık ve 

akıntıları kaldırdık, cerahati serbestleştirerek boşalttık, vakaların birçoğunda günlük 

olarak birkaç saat bir sıcak su banyosu içinde ayakları tuttuk ve ayağın tümünü 

karbolize sargı ile çevreledik, hastalara bol yiyecek ve eğer gerekli ise uyarıcılar 

verdik. Bu tedavi altında, süpürasyonun miktarı çok büyük olmasına ve hastanın 

sağlığı üzerinde çok zayıflatıcı etkisi olmasına rağmen, vakaların çoğunda 

gerçekleşen iyileşme aşırı derecede tatmin ediciydi, hasta çok sağlıklı bir ayak ile 

hastaneden çıkmış oluyordu. Ben bu kazaların 48 olgusunu belgeledim ve bunların 

dokuzu vefat etti; biz nekroz bulunan on bir olguda tarsal kemiklerin bir veya daha 

fazlasını eksize ettik ve bir örnekte “Chopart” ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi. 

Biz ayak başparmağında yaralanma olan beş olguyu tedavi ettik ve her vakada bir 

veya daha fazla ayak başparmağını eksize etmemiz gerekiyordu; bu işlemleri 
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takiben hiçbir vaka vefat etmedi. Alt ekstremitelerin basit yumuşak doku 

yaralanmaları çok sık oluşmaktadır; her iki bacağın beraber yaralandığı birçok vaka 

oldu. Ben, herhangi bir önemli anatomik yapıya zarar vermeden her iki uyluğun 

arka kısmı boyunca geçen kurşun tespit ettiğim vakalar gördüm. Bu yaralanmalar 

tedavilerinde daha çok bakım gerektirir. Tüm yabancı cisimler dikkatli bir şekilde 

kaldırılmalıdır. Benzoin tentür bileşiğine doymuş pamukla yaranın pansumanı 

yapılmalıdır veya daha iyisi karbolik asitli pamukla yapılmalıdır; mümkünse çok iyi 

bir dinlenme oldukça faydalıdır. İrin oluştuğu zaman irinin serbestleşmesine izin 

verilmelidir; eğer serbestleşmesi mümkün değilse, baldır veya uyluk kasları 

arasındaki boşluğa geçecek ve hastanın yaşamını tehdit edecektir. Ben dizden 

kalçaya kadar uyluğun tüm kaslarında geniş bir apseyle hastaneye başvuran bir 

kaç olgu açıkça gözledim. Bu vakalarda cerahatin bütününü boşaltmak için apseye 

birçok kesiler yapmak gerekiyordu. Apselere günlük olarak karbolik asit solüsyonu 

enjekte ediliyordu. Hastaların iyi beslenmesi, pansumanlarının titizlikle takip 

edilmesine rağmen bu vakaların birçoğunda ölüm izlendi. Hastanelerde tedavi 

edilen 80 olgudan 12’si öldü Çoğu vakada ölüm nedeni geniş süpürasyon, ishal, 

dizanteri veya kan zehirlenmesiydi.  

Kafatası yaralanmaları en ciddi ve prognozu en kötü silah yaralanmalarıdır. 

Ne yazık ki bu vakaların çok azı yaralandıktan hemen sonra ölmemiş ve hastaneye 

getirilebilmiştir. Kafa derisindeki basit yaralanmalar ciddi değildi. Bu şekilde olan 

beş olgu basit bir pansuman ile tedavi edilerek iyileşti. Üç vakada kafa kemiklerinin 

yalnızca eksternal laminasında hasar vardı, kemik altında cerahat (süpürasyon) 

olmasına rağmen bu vakalar iyileşti. Kafa kemiklerinin internal laminasının hasar 

gördüğü üç vakada, beyin membranı hasarı vardı. Bu vakaların ikisi beyin ve 

membran inflamasyonundan öldü, birisi iyileşti. 

Yüzün mermi yaralanmalarında sıklıkla erizipel ve hem birincil hem de 

ikincil hemoraji ortaya çıkmıştı. Yumuşak dokuların çok fazla destrüksiyonu 

genellikle deformiteyi rahatlatmak için bazı plastik operasyonları gerektiriyordu. Bu 

vakaların on tanesi tedavi edildi ve sonunda tümü iyileşti. Üç olguda alt çenenin 

kırığı vardı, iki vakada ise üst çenenin bir kısmını mermi kopartmıştı. Bu vakalarda 

kemik parçaları yaradan uzaklaştırılmalı, yara her gün ağız içinden lavaj ile 

temizlenmeli ve çene yapısını koruyacak şekilde “Gutta-Percha” ateline alınmalıdır. 

Mermilerin boyun bölgesi boyunca geçmesi durumunda hemen hemen her 

örnekte mermiler bazı önemli yapılara zarar verebilmektedir. Sıklıkla karotid arter 

ya da vena jugularis interna’nın yaralarından ani olarak ölüm gerçekleşir. 

Mermilerin boyun bölgesi boyunca geçtiği beş olgu tedavi edildi; birinde mermi 

brakiyal pleksus’un bir bölümünü yaralamıştı ve kolun kısmi felcine sebep olmuştu. 

Diğerinde mermi omuriliği yaralamıştı ve vücut yarısının kısmi felcine sebep 

olmuştu. İki örnekte mermi soluk borusunu yaralamıştı ve bunların birinde hava 

yara boyunca serbest olarak geçiyordu. Bu hasta tamamen iyileşti, iyileşene kadar 
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hastada sadece hafif bir bronşit komplikasyonu olmuştu. Boyun bölgesi yumuşak 

dokusunda oluşan apse hastayı daha çok etkilemişti.  

Göğüs yaraları göğüs duvarını penetre edip etmemiş olmasına göre ikiye 

ayrılır. Ben, göğüs içi yapıların yaralanmış olduğu dört vakayı belgeledim. 

Bunlardan üçü pnömoni veya plörezi nedeniyle öldü. Birisi de uzun süre süpüratif 

plörezi nedeniyle hastanede yattıktan sonra durumu pek de iyi olmamasına 

rağmen taburcu edildi. Penetran olmayan göğüs yaralanmalı on vakanın hepsi 

iyileşerek taburcu edildi.  

Karında penetran yaralanması olan hastalar nadiren hastaneye 

başvurabilmiştir. Bir vakada mermi mesane boyunca geçmiş, kasığa girmiş ve arka 

taraftan çıkmıştı. İdrar yaradan serbestçe akıyordu, bir kateter yerleştirdik. İdrarın 

kalanı günlük olarak drene edildi, ancak peritonitten vefat gerçekleşti. Karının 

penetre olmayan yaralarının 4 tanesi tedavi edildi. Takiben herhangi bir ciddi 

komplikasyon olmaksızın iyileşti. 

Şimdi, mermi ve şarapnel parçaları ile oluşan yaraların tedavisini birkaç 

söz ile anlatacağım. Savaş sırasında bizim tarafımızdan kullanılan farklı pansuman 

malzemeleri ile ilgili tecrübelerimi aktaracağım. Tüm yabancı cisimler dikkatlice 

çıkartılmalıdır (mermi, askerin elbise parçası, düğme, küçük taşlar, şarapnel 

parçası veya kemik parçaları). Bu yabancı cisimler iritasyona neden olacak ve 

vakanın ileri aşamasında çok zararlı etkileri olacaktır. Kırılmış bir kemiğin parçaları 

arasındaki gömülü olan bir yabancı cismin vereceği zarar tahmin edilebilir sanırım. 

Örneğin bir hastanın kırılmış kemikleri arasından pirinç bir düğme çıkardım sahip 

olduğum tüm imkânlarla yarayı temizledim. Tüm yabancı cisimlerin sebep olduğu 

yaraları temizlerken akımının gücü kum, pıhtı gibi partikülleri yaradan sürükleyecek 

kadar yüksek olacak şekilde karbolik asit solüsyonu ile yıkadım.  

Yara çok büyük olduğundan dikkatli bir muayene yapmakta zorlandık. 

Sonra bir insizyon ile yarayı genişlettik. Herhangi bir büyük damara zarar 

vermekten kaçındık. Eğer kanama varsa bunun nedeni önemli bir damara bağlı 

değilse heyecan ve korkuya gerek yoktur. Soğuk bir solüsyon ile yara 

temizlenmelidir. Eğer bu başarısız olursa benzoin bileşik tentür ile satüre edilmiş 

pamukla pansuman yapılır. Eğer brakiyal arter gibi büyük bir damar yaralanmışsa 

damarın her iki ucu ligate edilmelidir. Eğer aşırı şekilde parçalanmış kemik ile 

birlikte yumuşak dokunun destrüksiyonu varsa ampütasyon uygulanmalıdır. 

Ekstremitenin ana damarlarının yaralanmış olduğu tüm vakalarda bazı cerrahlar 

ampütasyonu tercih eder. Eğer büyük bir eklem mermi ile delinmişse her bir 

vakanın büyüklüğüne ve önemine göre ampütasyon veya eksizyon tercih 

edilmelidir. Gecikme durumunda kötü sonuçlar oluşabileceği için ampütasyon veya 

eksizyon hemen uygulanmalıdır. Genelde üst ekstremite eklemlerinin 

eksizyonunun alt ekstremite eksizyonundan daha iyi sonuçlar verdigini ifade 
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edebilirim. Birincil eksizyon tüm eklemlerde sekonder eksizyondan daha iyidir, 

ancak alt ekstremite eklemlerinin sekonder eksizyonu yapılmamalıdır. Ateşli silah 

yaralarına uygulanması gereken pansuman birçok vakada birincil öneme sahiptir. 

Korbolik asit solüsyonu, Condy sıvısı veya çinko solüsyonu ile ıslatılmış pamuk 

uygulanabilir.  

Tüm apseler önce açılmalıdır. Hiçbir cerrah merminin oturduğu yeri 

keşfedene kadar bir yara içerisine forseps ile girişimde bulunmamalıdır. Herhangi 

bir önemli damar veya siniri zedelememek ve kırık bir kemiği yerinden oynatmamak 

için dikkatli olunmalıdır. Ayrıca yuvarlak parçaları çıkartmak için forseps uygun 

olmayabilir. 

 

Dr. Pinkerton’un Raporu 

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Bulgaristan’da bir Seyyar Hastane 

Cerrahı olarak Cerrahi Deneyim ve Gözlemler. Robert Pinkerton, Operatör Doktor 

ve Mecidiye Nişanı Sahibi 

Osmanlı Rus Savaşı’nın sonlarına doğru, Lord Blantyre tarafından cerrah 

olarak Türk yaralılara yardım etmek üzere gönderildim ve bu sıfatla hem bağımsız 

olarak hem de Osmanlı Kızılay seyyar hastanelerine bağlı olarak görev yaptım ve 

kısa bir süre Filibe’deki Stafford House hastanelerinin yönetimini üstlendim. 

Bu göreve doğru İstanbul’dan yola çıktım ve öncü Rus kuvvetleri tarafından 

durdurulduğum Plevne’nin birkaç kilometre yakınına kadar geldim.  

Plevne yolu üzerinde birkaç aktif çatışma gördüm ve Şıpka’daki 

çatışmalarda yaralananların burada konuşlanan seyyar hastaneler tarafından 

tedavi edildikten sonra götürüldüğü ilk yer olan Filibe’deki hastanelerde kayda 

değer tecrübeler edindim. 

Zamanımın büyük bir kısmı bir yerden başka bir yere koşturmakla 

geçiyordu ve sadece hasta ve yaralıların sayısının çok yüksek olmasından değil, 

aynı zamanda tıbbi personel sayısının az olması ve yaralıların yaralarının sarılması 

için hiç de yeterli olmayan yardım yüzünden hem cerrahi hem de tıbbi olarak iş 

yükü çok fazlaydı ki, çalışmalarımın kesin ve detaylı bir kaydını tutmak neredeyse 

imkânsızdı. Yine de tecrübe ve gözlemlerimden bazılarının basit bir anlatımının bile 

ilgi çekici olacağını ümit etme cesaretini kendimde buluyorum. 

Dikkat çekmek istediğim ilk husus günümüz savaşlarında yaralıların çok 

azının kesik ya da bıçaklanma sonucu yaralandığı gerçeğidir. Hayal gücünün 

süngü yaralanmalarını yüzlerle daha fazla sayıda düşünen, tabyaların alınması 
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sırasındaki korku dolu bire bir çarpışmaların gazete anlatımlarını okuyan birine 

gerçek sayılar anlamsız ve hatta inanılmaz derecede az gelecektir  

Osmanlı Rus Savaşı’nın yüzlerce yaralı adamı görme fırsatı elde ettiğim 

son dönemlerinde, kılıç, bıçak, mızrak ya da süngü ile yaralanan yarım düzineden 

fazla adam görmediğimden eminim. Ve yapabildiğim tüm sorgulamalar tecrübesi 

benimkinden çok da farklılık gösteren biriyle karşılaşmamı sağlamadı. Peki neden? 

Sanırım bunun nedeni ateşli silahlarda son yıllarda görülen gelişmeler, özellikle de 

ateş hızının çok fazla artmasını sağlayan arkadan doldurma sisteminin 

getirilmesidir. Bugünlerde bir askerin silahını hızlı bir şekilde doldurup ateşlemesini 

sağlayan kolaylık ve hızın sonucunda, yakın menzilde bile atış yapılabilmektedir. 

Düzenli bir saldırıda dahi büyük ölçüde sadece düşenlerin süngü ile yaralandığını 

düşünüyorum. Saldıran ve saldırı altındaki tarafların her ikisi de süngüden çok, 

küçük silahların hızlı ateş etmesine daha fazla güvenmektedir. Örneğin bir saldırı 

durumunda, bir siperde bulunan askerler bir nebze sakin ve sabit olabilirlerse 

düşmanı savunma alanına girdiği anda yakın ve öldürücü bir ateş altında 

tutabilirler, her ne kadar bundan sonra az da olsa bire bir çarpışmalar olabilir. 

Siperi savunanlar, yenilmeleri halinde ya hızlı bir şekilde geri çekileceğinden ki bu 

durumda üzerlerine ateş açılır ve sadece düşenler takip edilerek süngülenir ya da 

sabit bir cephe hattı oluşturularak ateşe devam edilir. Böylece geri çekilenler de 

kendilerine benzer bir şekilde cevap verir ve dolayısıyla çoğu yaralanma ateşli 

silahla gerçekleşir. Son zamanlardaki savaşlarda kesik ya da bıçaklanmaları bu 

kadar az görmemizin başka bir nedeni vardır. Bu neden, bana göre bu kesik ya da 

bıçaklamaların büyük bir çoğunluğunun öldürücü olması ve bu insanlar öldükleri 

için hastaneye getirilmeden gömülüyor olmalarıdır. En vahşi tutkuların hüküm 

sürdüğü ve kaplanvâri bir öfkenin çarpışanların karakterini şekillendirdiği ve 

düşmanın yenilmediği ancak sendeletildiği bir sahne olan yakın bire bir süngü 

çarpışmasının koşullarını düşündüğünüzde, bu yaralıların çok azının bu koşullar 

altında ve böyle bir silahla son süngü darbesinden canlı kurtulmasına müsaade 

edildiğinin ve ancak birkaç tanesinin savaş alanının dışına taşınacak kadar 

yaşadığının mantıklı olduğunu göreceksiniz. Sonra süngünün en nihayetinde yakın 

menzil için bıçak ve kılıç gibi daha pratik silahlara göre kullanışsız ve etkisiz bir 

silah olduğu gerçeği var. En azından bir savunma anında geri çekilme kuvvetinin 

ötesinde bir düşman askerinin bedenine saplanıp kalabilir. Yakın zamanda 

Isandula muharebesinde Zulular tarafından uygulanışında gördüğümüz gibi üzerine 

gelen bir beden ile kullanılmaz hale gelebilir. Askerler, en azından Türkler süngüyü 

bir silah olarak beğenmemektedir; ona güvenmezler ve bir kural olarak tüfeklerini 

ateşlemeyi süngüyü kullanmaya tercih ederler. “Indian Gurko” birliklerimizin 

silahlandırıldığı kısa ağır bıçak ya da Amerikalıların av bıçağı gibi bir silah bire bir 

çarpışmada en öldürücü araçtır. 
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Bir süvari saldırısında, özellikle de saldıran tarafın silahı süvari kılıcı olduğu 

zaman, birçok askerin nispeten hafif yaralanmalar ile yere serildiğini görebilirsiniz. 

Aslında, gördüğüm kesik ya da bıçaklanma ile yaralananların birçoğu bir Kazak’ın 

kılıcı ile yaralanmıştı. Günümüz savaşlarında ateşli silah yaralanmaları dışındaki 

yaralı sayısı o kadar önemsizdir ve çağdaş askeri cerrahın gözüne çarpan ve 

tedavi etmek üzere çağrıldığı savaş yaraları neredeyse sadece ateşli silah 

yaralanmalarına özgüdür ki, çağdaş askeri cerrah eğitiminin kapsamı tamamen 

ateşli silah yaralanmalarının uygun tedavisi üzerinedir.  

Çarpışmanın gerçekleştiği alanın yapısı mermi yaralanmalarının biçimini 

değiştirecek ve aynı zamanda vücudun farklı yerlerindeki yaralanmaların oranını da 

etkileyecektir. Filibe ve Edirne’deki bir hastanedeki yaralıları teftiş ederken büyük 

bir kısmının vücudun üst kısımlarından özellikle eller, yüz ve boyundan 

yaralandığını ve ayrıca giriş yaralarının çoğunda olağandışı bir görüntü sunduğunu, 

geniş boyutlu ve eğimli bir yönü olduğunu – ve ayrıca daha yakından baktığınızda 

bu giriş yaralarının geniş boyutlu olmasının sebebinin yüzeysel bir çizgi ya da 

merminin daha derin yapılara nüfuz etmeye başladığı noktaya dokuların sıyrılması 

olduğunu – ve aslında yaranın tahrip edici ve nüfuz edici bir atıştan olduğunu 

bulursanız, bu yaralıların Şıpka’da yaralanan askerler olduğundan kesinlikle emin 

olabilirsiniz. Şıpka’da yaralananlar, neredeyse tamamı vücudun üst kısımlarında 

olan yaralarının yapısı ve konumu ile kolayca ayırt edilebilir ve çoğunda mermi 

vücudu eğimli bir şekilde vurmuştur. Bence bu tamamen çarpışmanın gerçekleştiği 

zeminin yapısına bağlıdır. Balkan geçitlerinden birinin girişi olarak zemin eğimli ve 

engebelidir ve yamaçları tırmanırken ve engebeli ve parçalanmış araziyi kat 

ederken Osmanlı askerleri çoğunlukla elleri ve dizleri üzerinde ilerlemiş ve tüm bu 

süre boyunca yukarıdan düşman atışına maruz kalmışlardır. Bu koşullar altında, 

askerlerin bedenlerinin üst kısımları düşman mermilerinden yaralanmaya çok daha 

açık olmuştur ve bu özellikle eller ve yüzdeki yaralanmaların sebebidir. Zeminin bu 

yapısı mermilerin çoğunun eğimli açısını ve aynı merminin özellikle boyunda önce 

tahrip edici bir yara açıp daha sonra derine nüfuz etmesini de açıklamaktadır. 

Genel konuşacak olursak, merminin delip geçtiği mermi yaralanmalarında çıkış 

yarasının giriş yarasından daha geniş olduğunu ve kenarlarının daha fazla 

parçalanmış olduğunu bulmayı bekleyebilirsiniz. Tabi ki bunun yanında giriş 

yarasının kenarları içe dönüktür, çıkış yarasında ise dışa dönüktür. Ancak bu Şıpka 

yaralanmalarında merminin vuracağı eğimli yönden dolayı giriş yarası çıkış 

yarasından çok daha geniştir. Ama Bay Longmore’un da belirttiği üzere, bu giriş 

yarasının genişliği sadece görüntüdedir ve merminin yüzeye eğimli olarak 

çarpmasına ve böylece merminin yüzeysel bağ dokuların içine girmesinden önce 

olduğu gibi deri ve deri altı gözenekli dokuların sıyrılmasına bağlıdır. Bay 

Longmore ekliyor; “Kesin konuşacak olursak, gerçek giriş yarasının bir kenarında 

tahrip edici bir yara mevcuttur, gerçek giriş yarası da merminin daha derin yapılara 

nüfuz etmeye başladığı yolun başlangıcıdır.” 
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Bu savaşta çarpışmaların büyük bir kısmı siperlerde gerçekleşmiştir ve 

burada siperlerin vücudun alt kısımlarına sağladığı koruma, askerlerin bedenlerinin 

üst kısımları dışında bir yerlerinden yaralanmalarını neredeyse imkânsız hale 

getirmiş ve genel olarak da vurulmalarını çok güçleştirmiştir. Örneğin, Ruslarla 

karşılaşmadan önce ulaştığım en uzak nokta, Plevne’den altı mil uzakta Teliş 

adında küçük bir köydü. Burada Türkler tarafından bir kamp kurulmuş ve Plevne’ye 

giden yolu korumak için bir siper açılmıştı. Rusların bu sipere yaptıkları 

saldırılardan birinde, sayıları Türklerden çok daha fazla olmasına rağmen 

arkalarında yüzlerce ölü ve yaralı bırakarak geri püskürtüldüler, Türklerde ise 21 

ölü ve 50 kadar yaralı vardı. Burada, siper Türklerin kafa, omuz ve göğüsleri 

dışında komple bir koruma sağlamış ve bu sayede çok az asker vurulmuştu ve 

benzer şekilde, bu vurulanlardan yaklaşık üçte birinin ölmesinin sebebi de buydu. 

Vurulanların neredeyse tamamı kafa ya da göğüsten vurulup hemen ölmüştü. 

Rusların ateşlediği mermilerin büyük bir kısmı yumuşak göğüs siperine gömüldü ve 

hiçbir zarar vermedi. Aynı şeye – yani savaşan askerlere sağlanan korumanın 

ateşlenen mermilerin isabet oranına etkisine başka bir örnek olarak Bay Longmore 

“Ateşli Silah Yaralanmaları” üzerine yakın tarihli çalışmasında Yeni Zelanda’daki 

savaş sırasında Maorilerin yoğun çalıların koruması altında İngiliz kuvvetlerine 

nasıl saldırdığından ve askerlerimizin bir kısmını nasıl öldürdüklerinden ve 

yaraladıklarından ancak buna rağmen askerlerimizin 20,000’den fazla mermi 

ateşlemesine rağmen düşmanı öldürmeyi ya da yaralamayı başaramadığından 

bahsetmektedir.  

Elimde sadece 100 vakaya ilişkin notlar var ve bunların çoğu da Şıpka’daki 

vakalar ya da Plevne yolu üzerinde karşılaştığım vakalar.  

Bunlar arasından; 52’sinin üst ekstremitelerde, 26’sının kafa ve boyunda, 

13’ünün alt ekstremitelerde, 6’sının göğüste ve 3’ünün de karın bölgesindeki 

yaralanmalar olduğunu buldum. 

Vücudun üst kısmındaki yaralanmaların burada gösterilen belirgin 

üstünlüğü, kesinlikle bunların çoğunun yukarıda bahsettiğim gibi askerlerin 

çarpıştığı koşulların yaraların bölgesel dağılımını değiştirdiği Şıpka ya da Teliş’den 

gelen vakalar olmasına atfedilebilir. Yine de bir bütün olarak yaralıları inceledikten 

sonra aklımda kalan genel intiba; vücudu üst kısım (kafa, boyun, üst ekstremite ve 

meme ucu üzerindeki göğüs kafesinin tamamı) ve alt kısım (meme ucu altındaki 

göğüs kafesi, karın ve alt ekstremite) olarak ikiye ayırdığımızda, üst kısım 

yaralanmalarının sayısının alt kısım yaralanmaları kadar fazla olduğuydu. Ancak 

burada yine çarpışmanın büyük bir kısmında Türklerin bir çeşit koruma altında, 

düşmanla açık arazide karşılaşma korkusu olmadan savaştığı gerçeği ortaya 

çıkıyor ve bunun nedeni de yapılabildiği zamanda çoğu zaman daha zayıf taraf 

olan, saldıran değil saldırılan taraf olan Türkler için en avantajlı yöntem olmasıdır. 
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Yine üst ekstremite yaralanmaları olarak gruplandırdığım 52 vaka 

aşağıdaki şekilde ayrılabilir; 27 kol, 19 parmak, 6 el yaralanması. Bu da üst 

ekstremite yaralanmalarının yarısının el ve parmaklarda görüldüğünü 

göstermektedir, bu da toplam yaralıların dörtte birine karşılık gelmektedir. Bu 

oldukça büyük bir orandır ve dayalı olduğu oldukça kısmi istatistikler göz önünde 

bulundurulduğunda kesinlikle bunun üzerine inşa etmeyi düşünmezdim. Aynı 

zamanda el ve parmaklarda görülen yaralanma sayısının çokluğu daha önceki pek 

çok savaşta da görülmüş ve belirtilmiştir. 1859 yılındaki İtalyan savaşında görülen 

tüm yaralanmaların yedide biri el ve parmaklarda görülmüştür. El ve parmaklarda 

görülen bu yaralanmaların sıklığının haklı bir şekilde çarpışmanın yapısına 

atfedilebileceğini düşünüyorum. Yamaçlara tırmanmak ya da ev, duvar, siper ya da 

avcı çukuru gibi herhangi bir siperden ateş etmek gibi ellerin çok kullanılmasını ve 

açıkta olmasını gerektiren durumlarda el ve parmaklarda yaralanma oranı yüksek 

olacaktır. Bulgaristan’daki çarpışmanın büyük bir kısmı bu şekildeydi ve el ve 

parmak yaralanmalarının sayısının çokluğu cerrahlar arasında sürekli bir bahis 

konusuydu. 

Bir gün Orhaniye’deki kampa üç yaralı asker getirildi. Birkaç gün önce 

Ruslarla girdikleri bir çatışmada yaralandıklarını söylediler, ama anlattıklarında 

birçok şüpheli öğe olduğundan kendi kendilerini yaralamış olma ihtimallerini 

incelemek üzere hastaneye sevk edildiler. Muayene sırasında bir tanesinin sağ 

dirseğinden ciddi bir şekilde yaralandığını buldum – eklemi oluşturan kemikler 

tamamen parçalanmış ve etrafındaki kıkırdak da kaymış ya da parçalanmıştı. Bir 

diğeri ise sağ elinden ciddi bir şekilde yaralanmıştı – mermi eli delmiş, aya 

yüzeyine girmiş ve 3. ve 4. tarak kemiklerini bilekten yarım inç kadar aşağıdan 

kırmıştı. Üçüncüsünün de sağ elinin işaret parmağı neredeyse kopmuştu – 

parmağı sadece bir parça deri ve kas tutuyordu. Cerrahi bir bakış açısı ile 

hepsindeki en şüpheli durum yaralara neden olan silahların vücuda çok yakın 

ateşlenmiş olmasıydı, etrafındaki kısımları yakacak kadar yakın ve dikkatli bir 

muayene ile deriye ve etrafındaki dokulara gömülmüş barut parçacıkları tespit 

edilebiliyordu. Tabi ki bu yaralanmalara kendilerinin neden olup olmadığı sorusuna 

bir cevap vermem gerekiyordu. Dirseğinden ve elinden yaralanan iki asker kayda 

değer bir sıkıntı altındaydı, yaraları gittikçe sağlıksız ve tehlikeli görünmeye 

başlamıştı. Aşırı yorgunluk ve açıkta kalmaktan bitkin düşmüşlerdi, o yüzden bir 

muhafız ile hastaneye götürülmelerine izin verdim, zavallılar burada piyemiye yenik 

düştüler. Üçüncü asker ise idama götürüldü. Bunlar karşılaştığım tek kendi kendine 

yaralama vakalarıydı. 

Askeri uygulamalarda birçok ilginç yaralanma görülür. Şıpka yaralılarında 

çoğunlukla merminin boyundan girdiği ve giriş noktasından üç ya da dört inç içeriye 

kadar gittiği ve oluşan yaranın çok küçük olduğu gerçeğiyle yüzleştim. Bunları hızı 

çok azalmış mermiler tarafından oluşturulmuş yaralar olarak görüyorum. Mermilerin 
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ne sıklıkla ciddi bir sorun yaratmayan ve çoğunlukla çok az zorluk yaratan boynun 

ön üçgeni olarak bilinen tehlikeli bölgeye saplanıp kaldığını görmek kesinlikle 

mükemmeldi. Bu şekilde karşılaştığım en ilginç vaka şahdamarının oluşturduğu 

çatalın arasına sıkışan mermiyi çıkardığım vakaydı. Boyun arteri arasına o kadar 

sıkışmıştı ki kanamadan korkup ilk başta çıkarıp çıkarmama konusunda tereddüde 

düştüm. Yaralı, kötü bir belirti görülmeden iyileşti. 

Kısa bir süre baktığım güçlü, kaslı bir genç vardı, bir merminin yol açtığı 

sekiz yarası vardı. Mermi, sağ kolunun dışının ortasından girmiş ve kolu sıyırmıştı; 

daha sonra da göğsün sağ tarafında göğüs ucunun altındaki etli kısmı sıyırmış; 

daha sonra da sol göğüsteki karşılık gelen kısmı sıyırıp son olarak da üst kol 

kemiğini orta kısmından kırarak sol kolu delip geçmişti. Öne eğilip ateş etmek 

üzere tüfeğini omzuna götürdüğü sırada yaralandığını söyledi, bu pozisyon da 

merminin gidiş yolunu tam olarak açıklıyor.  

Bir başka askerin de göz çukuruna bir mermi saplanmıştı. Sol şakaktan 

girmiş ve göz küresinin dışarı çıkmasına neden olmuştu, daha sonra gözün 

çıkarılması gerekti. Birkaç gün benim gözetimimde kaldı, bu süre boyunca olumlu 

ilerleme kaydediyordu ancak daha sonra ayrılmak zorunda kaldım ve izini 

kaybettim. 

Bir diğerinin ise bir şarapnel parçasıyla alt çenesi ve alt çene etrafındaki 

ağzının alt kısmını oluşturan yumuşak kısımlar kopmuştu. Her ne kadar çok kötü 

bir görüntüsü olsa da o kadar hızlı iyileşti ki birkaç hafta içerisinde refakatçi olarak 

görevlendirilebildi. Ancak genel olarak konuşmak gerekirse yüz yaraları her ne 

kadar tehlikeli görünse de şaşırtıcı derecede hızlı ve iyi iyileşiyor.  

Çok az kafa yaralanması gördüm, ama gördüklerim acil belirtilerin 

hafifletilmesi dışında cerrahın müdahale etmemesinin önemi ile beni etkiledi. Açık 

yaralı sıkışma sonucu kırık durumlarında dahi, acil bir belirti yoksa cerrah ne kadar 

az müdahale ederse o kadar iyi. Gözetimim altında bunu tasvir eden bir vaka vardı. 

Bu adam, Şıpka’daki Rus mevkilerine yapılan bir saldırıda kafasının üstünden 

mermi ile yaralanmıştı. Mermi, kafatasında iki inç uzunluğunda bir yara açarak 

sağa doğru bir açı ile sagital sutur yönünde kafanın içinden geçmiş ve çeyrek inç 

derinliğinde bir kırık oluşturmuştu. Yaralandığı sırada hasta tüfeğini ateşleyerek 

ileri doğru koşuyormuş ve bir ağaç gövdesi üzerine düşmüş ve kısa bir süre 

boyunca hareketsiz yatmış. Onu gördüğümde oldukça hassastı ve düşerken 

göğsüne aldığı darbe dışında bir şeyden şikâyetçi değildi. Kafasındaki yaranın 

düşmesine neden olduğunu düşünmüyordu; aslında bunu hiç kabul etmiyordu, 

ama kazara yıkılmış ağaca takılıp düştüğünü düşünüyordu. Müdahale gerektiren 

kesinlikle hiçbir belirti yoktu, bu yüzden yaraya soğuk su bandajı yapıldı ve sakince 

yatırıldı ve karın ve bağırsaklarına özel bakım yapıldı. Kusursuz bir şekilde iyileşti.  
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Birkaç defa savaş alanından mermi beynine saplanmış ya da beyni delip 

geçmiş olan koma halinde getirilen yaralılar oldu. Bu şekilde birkaç saat hayatta 

kalan adamlar gördüm ancak sadece belirtmek isterim ki onları -her ne kadar 

acımasız bir fikir olarak görünse de- alandan hiç taşınmamış olması gereken 

vakalar olarak anıyorum. Bunlar gibi genellikle birkaç saat içerisinde ölmesi 

gereken umutsuz vakalarla sadece hizmetlerinizin ve bakımınızın faydalı 

olabileceği başka zavallı asker kalmadığından emin olduktan sonra ilgilenilmelidir. 

Bir muharebe sırasında yaralıları toplamak ve tıbbi yardım istasyonlarına taşımak 

için eğitilmiş yeni ordu hastane birliklerimiz bu çalışmada organize yöntemin 

avantajlarını en bariz şekilde gösterecektir. Yaralıları fark gözetmeksizin 

çoğunlukla cerraha ulaşmadan ölecek bir adamı taşıyarak zamanlarını harcamak 

yerine (benzer koşullar altında harcanması gerekenden fazla), yaralıları ayırt etmek 

ve cerrahın becerilerinin faydalı olabileceği yaralıları taşımak üzere eğitileceklerdir. 

Bu eleme süreci olmadan büyük bir savaşta taşıyıcıların zamanı ve gücünün büyük 

bir kısmı, kurtarılamayacak şekilde yaralanmış adamları taşıyarak, yaşam ve 

yeniden eve ulaşmak ümidi olan diğer birçok kişinin kaybına neden olarak 

geçecektir. 

Ameliyata girecek hastalara kloroform uygulamanın en iyi yolunu 

tartışmaya açık ve çok fazla fikir ayrılığı içeren bir konu olarak görüyorum. Genel 

olarak, katlanmış bir havlu ile uyguladığımız İskoç tarzını güvensiz buluyorum ve 

sevmiyorum. Ancak, askeri uygulamalar ve özel bir aparat ile uygulama için ve 

zaman tasarrufu açısından İskoç tarzının yaygın olarak kullanılan sargı bezi ya da 

keten bezi konisi ya da Esmarch’ınki gibi (tel bir çerçeveye pazen gerilerek yapılan) 

Alman aparatlarından birine göre önemli avantajlara sahip olduğunu düşünüyorum. 

Havlu ya da mendil veya bir parça bez olan her yerde İskoç tarzına göre kloroform 

verebilirsiniz; dolayısıyla kullanıma hazırdır. Bu yüzden de aşağıda detaylı bir 

şekilde anlattığım üzere hasta tamamen anestezi durumuna çok daha kısa sürede 

girer ve bu duruma daha hazır olur ve ilacın etkisinden diğer yöntemlere göre çok 

daha çabuk çıkar. 

Kloroformun uygulanması ile ilgili vardığım sonuç uygulamanın tamamen 

tek bir kişi tarafından kloroform şişesinden ve dile uygulandığı zaman pensin 

tutulmasından sorumlu olacak en fazla bir yardımcı ile yapılması gerektiğidir. 

Kloroform vermekle görevlendirilen kişi, hastanın kafasını alçak ancak vücudun 

genel seviyesinin hafif üzerinde tutmaya özen göstererek ameliyat masasında 

rahat bir şekilde yattığını görmelidir. Kıyafetleri gevşeterek kıyafetlerin sıkılığının 

neden olduğu tüm sıkışmaların giderildiğini görmelidir ve ayrıca kıyafetler göğüsün 

ön tarafından karın boşluğuna kadar açılmalıdır. Daha sonra, önlüğünün önünde 

asılı bir “çift buldog arter pensi” ile ve elinde bir “ayak” boyunda bir kare 

oluşturacak şekilde bir ya da iki defa katlanmış bir havlu ile hastanın başında 

durmalıdır ve havlunun ortasına birkaç damla kloroform damlatarak hastaya 
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gözlerini kapatıp sakince nefes almasını söylemeli ve havluyu avcunun içinde hafif 

eğimli bir şekilde tutarak hastanın ağzına ve burnuna bastırmalıdır. Diğer elini 

şahdamarının üzerine koyarak nabzını ve hem dikkatli bir şekilde dinleyerek hem 

de karın boşluğundaki diyaframının hareketini gözlemleyerek solunumunu kontrol 

eder. Ara sıra gözlere bakmalıdır; burada Bryant’ın tam anestezi kuralı izlemek için 

iyi ve güvenli bir kuraldır, yani “göz kapağı herhangi bir kas direnci olmadan 

kaldırılabiliyorsa ve korneaya dokunulduğunda herhangi bir kas kasılması 

görülmüyorsa hasta kural olarak cerrahi amaçlı anestetiğin yeterli ölçüde etkisi 

altındadır.” Bu koşul sağlanana kadar, kloroform özgürce verilmeye devam 

edilmelidir. Ve bu duruma ulaşıldığında hastanın bu durumdan bir süre 

çıkmamasını sağlamak ve ameliyat tamamlanana kadar dikkatli bir şekilde 

kloroform uygulamaya devam edilmesi ve ameliyat masasından kaldırılmasına 

yakın bir zamanda uygulamayı sonlandırarak bilincinin tamamen açılması en 

yüksek öneme sahiptir. Uygulama sırasında hastanın karın ve göğsün geri çekilip 

tahta gibi sertleşmesi şeklinde nefes alışının durmasına ilişkin bir belirti olması 

halinde, kloroform bezi bir anlığına çekilmeli ve aynı anda göğse elin içiyle bir ya 

da iki tokat atılmalıdır, bu çoğunlukla işe yarayacaktır. Solunumun horlama şeklini 

alması durumunda, ki bu genellikle en şiddetli tolerans durumunda görülür, “buldog 

pens” ağıza sokulmalı ve dil iyice kavranıp ağzın dışına çıkarılmalı ve orada 

tutulmalıdır. 

Hızlı bir şekilde ve tamamen kloroform etkisi altına alınmak için ilk baştan 

fazla miktarda kloroform alarak tedavi edilen hastalar kloroform uygulanmasına 

daha iyi direnir ve etkisinden daha çabuk kurtulur ve yavaş ve kademeli olarak 

uygulananlara kıyasla şoktan daha az etkilenirler. Bu şekilde uygulamak hem 

zaman hem de asistan tasarrufu sağlar ve kullanılan kloroform miktarı genellikle 

kademeli sistemden çok daha azdır. Ayrıca hasta kendisi için zararlı olabilecek ve 

çırpınışlarını kontrol altına almak için birkaç kişinin yardımını gerektirebilecek bir 

heyecanlanma sürecinden geçmemiş olur. Bu şekilde kloroform uyguladığım 

vakalar arasından gerçekten tehlikeli belirtiler gösterenle karşılaşmadım. İlk beş 

dakikayı bu yöntemle uygulamanın tehlikeli dönemi olarak görüyorum ve bu süreyi 

güvenli bir şekilde atlatırsanız hastanın herhangi bir ameliyat boyunca iyi davranma 

ihtimali yüksektir. Aynı zamanda, durumun ciddiyetinden etkilenmediğim ve 

hastanın hayatının uygulayıcının dikkati ve özenine bağlı olduğunu düşünmediğim 

sürece kloroform uygulamıyorum. Kloroform uygulama görevinden sorumlu 

herhangi bir kişiyi ameliyattaki ilginç bir noktaya bakmak için dahi gözünü bir an 

olsun hastasından ayırmaktan caydıracak olan bu önemli sorumluluk hissinin 

çoğunlukla göz ardı edilen bir ihtiyat olduğunu düşünüyorum; çünkü alışkanlık kibri 

beslemeye meyillidir ve bir dizi başarılı kloroform uygulama vakasını gördükten 

sonra kullanımına ilişkin tehlikenin abartıldığını düşünerek uygulanması sırasında 

gösterilmesi öğretilen özen ve dikkatin de abartıldığını ve gereksiz olduğunu 

düşünme hatasına düşmeye meyilliyizdir. 
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Genel olarak, kaslar üzerinde dairesel kesikleri olan cilt fleblerinin, ateşli 

silah yaralanması vakalarında en kullanışlı ameliyat yöntemi olduğu görülecektir; 

bu nedenle geçtikleri yol boyunca kayda değer mesafelerde daha derin dokuları 

yaralayan mermilerde iyi cilt fleblerini kas fleblerinden çok daha yüzeyel olarak elde 

edebilirsiniz. Ama burada, sivil uygulamalarda olduğu gibi özel yöntemler ya da 

özel araçlarla en az engellenen ve bazı sağlam genel ilkelere göre çalışan cerrah 

en iyi cerrahtır ve hem yöntem hem de araç bakımından doğaçlama yapabilir ve 

her vakayı kendi kişisel becerilerine göre tedavi eder.  

Bu savaştaki cerrahi uygulamaların genel sonuçları yaralıların bulunduğu 

ortamların kötü hijyen koşullarına bağlı olarak, özellikle de fazla kalabalık hasta 

bakım ortamı bakımından pek de olumlu değildir. Yaralılar çoğunlukla 

süspansiyondan yoksun olan yerel arabalar ya da kağnılarla taşınmıştır ve 

engebeli yollar üzerindeki sarsıntılar bu taşıtlarla taşınmayı sağlıklı bir adamının 

bile kısa süre bile dayanılamayacak bir işkence olarak görmesine neden 

olmaktadır. Bu arabalar saatte iki milden daha hızlı seyahat edemedikleri için 

yaralıların çarpışmadan yeterince uzaklaştırılmadan, en az 30 – 40 mil uzaktaki 

hastanelere götürülene kadar bu işkenceye ne kadar uzun süre maruz kaldıklarını 

tahayyül edebilirsiniz. 

Şıpka’dan 30 milden biraz daha uzak olan Filibe gibi bir yerde kabul edilen 

yaralıların durumu gerçekten çok kötüydü. Çok sağlıksız, cerahat ve çoğunlukla 

canlı kurtlar ile dolu bu yaralıları, yol boyunca yiyecek olarak sadece sert peksimet 

ya da çavdar ekmeği vererek tropik sıcaklık altında Filibe’ye getirmek öldürmekten 

beter bir işkence olsa gerek. Yine de bu adamların o kadar müthiş ve sarsılmaz bir 

bünyeleri var ki Filibe’de birkaç gün dinlendikten sonra sürekli olarak cennet olarak 

gördükleri İstanbul’a götürülme arzusuyla yanıp tutuşuyorlar. 

Burada yaraların antiseptik tedavisine ilişkin bir şey söylemek istiyorum. 

Antiseptik cerrahi karbolik asidi bize tanıtmak dışında bir şey yapmamış olsa dahi 

sadece bunun için bile en derin teşekkürlerimizi hak ediyor, en azından burada 

bahsedilen durumlarda olanlar için. Asidin 1’e 20 oranında sulu çözeltisi ile bu 

cerahatli yaralara saldırdık ve bununla kapsamlı bir enjeksiyonun ardından 1’e 40 

çözelti ile günde bir kez, mümkünse daha sık yaraları yıkadık ve birkaç gün 

içerisinde yaralar nispeten daha temiz hale geldi ve hastalarda ne kendileri için ne 

de başkaları için bir tehlike ya da rahatsızlık kaynağı oluşturdu, kötü kokulu 

yaraların kokusunun yerini karbolik asidin nispeten hoş kokulu rayihası aldı.  

Askeri uygulamada, Bay Lister’ın belirttiği ayrıntılara özen göstererek 

yaraların antiseptik tedavisini gerçekleştirmeyi beklemenin kesinlikle imkânsız 

olduğunu düşünüyorum. Fransız-Alman Savaşı’nın son dönemlerinde “Yaralı 

Askerlere Uygulanabilecek Bir Antiseptik Tedavi Yöntemi” adı altında yayımladığı 

bazı talimatlarda her ne kadar böyle bir tedavinin gerekli detaylarını en aza 
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indirmek için açıkça çaba sarf etmiş olsa da Bay Lister dahi askeri cerrahın bu 

konuda yaşadığı güçlükleri çözmeyi başaramamış ve aktif askeri uygulamada 

antiseptik tedavinin faydalarının en azından bir kısmından faydalanmanın bir 

yolunu göstermiştir. Önerdiği yöntem hem gerekli olan malzemeler hem de zaman 

bakımından bir nebze elverişsizdir ve Bay Longmore’un özellikle “ateşli silah 

yaralanmalarının yapısı ve savaş sırasında meydana geldikleri koşullar göz 

önünde bulundurulduğunda, başarısı bu gibi mikropların yoğun bir şekilde 

arındırılmasına bağlı olan bir tedavi planının savaş alanında uygulanabileceği pek 

de inandırıcı değil” sonucuna vardığı olumsuz eleştirisine tamamen katılıyorum. 

Aynı zamanda, temel ilkelerinin artık doğru olduğu kabul edilen bu sistemin askeri 

uygulamalarda neden mümkün mertebe uygulanmaması için bir neden de 

göremiyorum. Tamamen uygulayamadığınız için bir şeyi tamamen göz ardı etmek 

sık yapılan bir hatadır. Lister’ın fikirlerinin sadece yaraların karbolik asit sargıları ile 

sarılması ve yaraların belirli sertlikte karbolik asit çözeltisi ile yıkanması konusunda 

uygulanmış olsa bile askeri uygulamada bu yönde büyük aşama kaydedilmiş 

olacağını düşünüyorum. Bu, antiseptik tedaviyi askeri uygulamada kullanmayı ümit 

edebileceğimiz son noktadır, tek gereklilik; çözeltiyi standart yoğunlukta hazırlamak 

için yeterli asit tedariki ve uygun şırıngaların teminidir. Bunlar iyi bir şekilde temin 

edilirse, yaralılar arasında sağlıksız, kötü kokulu cerahatte büyük oranda azalma 

ve buna bağlı olarak hastaların kendilerine ve etraflarındaki ve onlarla çalışan diğer 

kişilere rahatlık sağlanması çok daha düşük piyemi ve septisemi olasılığına yol 

açacak ve dolayısıyla da yaralılar arasında hayatta kalma oranlarını artıracaktır.  

Türkiye’deki ilk ameliyatım bu hususu örneklemektedir. Filibe’de 25 

yaşlarında genç bir Osmanlı askerinin omuz ekleminde eksizyon uyguladım. Birkaç 

gün önce Şıpka’da yaralanmıştı, mermi köprücük kemiği ucunun hemen altından 

eklemin dış ve arka kısmına girip, kol kemiğini hem baş kısmından hem de orta 

kısmından kırarak iç kısımdaki eklemin yaklaşık 2 inç altından çıkıp gitmişti. 

Yumuşak dokular yırtılmış ve zedelenmişti, ancak bu tip yaralanmalarda olağan 

olarak görülenden daha fazla değil ve oldukça serbest irin toplanmaya başlamıştı. 

Genç adam kolunu kurtaracağımızı sadece kemiğin bir kısmını çıkarmayı 

amaçladığımızı söylediğimizde çok sevinmişti, bu yüzden ameliyata hemen izin 

verdi. Tüm diğerlerinde olduğu gibi bu vakada da kanamayı kontrol etmek için 

yanımda birkaç tane getirdiğim Dr. Foulis’in bantlarından birini kullandım ve bu 

bantları askeri uygulamada oldukça kullanışlı bulduğumu burada belirtmek isterim; 

bence Esmarch’ın kauçuk tüp aparatı ya da Nicaise’nin kompresyon kemerine 

tercih edilebilir. Kolaylıkla uygulanıp çıkarılabilir ve çoğunlukla sizi asistan 

ihtiyacından kurtarır. Çağdaş koni şeklindeki mermilerin parçalayıcı gücünü 

bildiğim için kesiyi geniş yapmaya ve aynı zamanda başka bir nedenden ötürü de 

mermi yaralarından uzak ve ayrı tutmaya karar verdim. Bıçağı korakoid çıkıntının 

hafif dışına doğru sokup aşağı ve dışarı doğru yaklaşık 6 inç çekerek doğrudan 

kemiğe kadar temiz bir kesik yaptım. Ekleme kolayca girdim, kol kemiği üzerindeki 
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kaslar temizlendi kol kasının uzun başı şans eseri yaralanmadığından dikkatli bir 

şekilde korundu. Kemik gövdesinden kafa hariç 2 inçten fazlasını çıkarma gereği 

duymadım. Yarayı 1’e 20 sulu karbolik asit çözeltisi ile temizleyip bir drenaj tüpü 

soktuktan sonra gümüş iplikle çok sayıda dikiş atarak ve dikişleri alışılmışın dışında 

birbirine yakın tutarak diktim. Koltuk altına basit bir ped yerleştirip kolu da askıya 

alındıktan sonra hasta yatağa alındı ve morfin enjekte edildi. Ertesi sabah hasta 

uykusunu almıştı, iyi hissediyordu ve kahvaltısını iştahla yemişti. Yaraya drenaj 

tüpünden dikkatlice karbolik çözelti enjekte ettim (1’e 40 sertlikte) ve karbolik 

çözelti ile ıslatılmış ve hem bıçak hem de mermi yaralarını kapatacak kadar geniş 

birkaç kat sargı bezinden ve üzerine bir parça gutta percha kâğıdı ve üzerinde de 

birkaç kat bandajdan oluşan yeni sargıları yaptım. Yara ilk günden itibaren günde 

bir defa sarıldı. Üçüncü gün yara o kadar iyi görünüyordu ki her iki dikişten birini 

aldım ve dördüncü gün drenaj tüpü çıkarıldı. Dokuzuncu gün yara tamamen 

iyileşmişti ve tüm dikişler alındı ve mermi yaraları aşağıdan yukarıya kabarmaya 

başladı. O gün Filibe’den ayrılmam gerekiyordu ama ayrılmadan önce adama 

kolundaki pasif hareketleri kendi başına nasıl yapması gerektiğini anlattım. Onu bir 

daha görmedim ama bir süre refakatçi olarak hizmet ettikten sonra sağlıklı bir 

şekilde ve tamamen işlevsel bir kolla Anadolu’nun uzak bir köşesindeki evine 

gittiğine inanıyorum.  

Tek bir temiz kesikten oluşan yaraların çok daha kolay iyileştiği hemen 

kabul edilecektir ve bu durumda bu kabulde yer alan güvenilir pratik ilkenin gerçek 

uygulamada çok nadiren göz önünde bulundurulması çok şaşırtıcıdır. Yukarıda 

belirtilen durumda (omuz ekleminin kesip çıkarılması), kemiğe kadar tek temiz bir 

kesik yapmak çok kolaydı ama yine de benzer vakalarda kararlı bir şekilde bunu 

yapmak yerine, tek bir kesik yeterli gelecekken birkaç kesik yapma eğilimi ile çok 

sık karşılaştım. Burada ders vermek istemiyorum fakat “uygulamalı cerrahide 

öğrenilebilecek en önemli derslerden birinin ameliyat yapma kararını vermek ve 

tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilmek olduğuna inandığım için, bunu mümkün 

olan en az neşter darbesi ile başarmanız gerekmektedir” sözünü de etmeden 

geçemeyeceğim. 

Yine, boru şeklinde bir açıklık elde etmenin mümkün olan en iyi yolunun 

karşı tarafta bir delik açmak olduğunu gözlemledim ve kesip çıkarma işlemi için 

kesimi (normal talimatların aksine) bu ilkeye göre mermi yaralarından oldukça 

uzağa yaptım. Sonuç bence yöntemi haklı çıkardı, her iki yara da birlikte ve çok 

hızlı bir şekilde iyileşmeye başladı. 

 Yine, tüm yara boyunca gerginliği mümkün olduğunca eşit tutmak amacıyla 

çok sayıda dikiş attım. Bu konuya dikkatim ilk başta arkadaşım Dr. Macewen ve 

onunla birlikte cerrah olarak edindiğim tecrübeler tarafından çekildi ve o zamandan 

bu yana da ilk amaç olarak iyileşmeyi garanti etmek için bunu alınması gereken bir 

tedbir olarak görmem konusunda beni teyit etmiştir. 
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Daha sonra, yaranın 1’e 20 karbolik asit çözeltisi ile tamamen ve dikkatlice 

yıkanması, basit karbolik asitli su sargısı ile sarılması ve karbolik çözelti enjekte 

edilmesi alınan antiseptik tedbirlerdir. Ve yukarıda bahsedilen herhangi bir kişi 

tarafından alınabilecek ve bildiğim kadarıyla benim vakam ile aynı hastanede ölen 

diğer benzer vakalar arasındaki tek farkı oluşturan basit tedbirler ile bu vakadaki 

başarının en azından bir kısmının her ne kadar kısmi ve kusurlu görünse de 

tedavinin antiseptik kısmına atfedilip edilemeyeceğini size bırakıyorum.  

Özel olarak bahsedeceğim diğer tek ameliyat da Teale ampütasyonu 

olarak bilinen ameliyattır. Teale, uzun ve kısa dikdörtgen bir flep ile keser, uzun 

flep uzvun geniş damarlar ve sinirlerin olmadığı kısımlar tarafından yapılan kesidir, 

bu yapılar kısa flepte yer alır. Teale’nin bu yöntem ile iddia ettiği avantajlar iyi 

kabuk bağlama, tahliye için bağımlı bir açıklık ve kemiğin ucundan baskı yapmayan 

bir yara izidir ve bunların hepsi kolayca sağlanabilir ve bunun aksine dezavantaj 

olarak da kemiği iki kısa flep kullanıldığında olandan daha yüksek bir noktadan 

testere ile kesmek zorunda olmayı belirtir. Daha önce günümüz savaşlarında 

kullanılan koni şeklindeki merminin kemiği vurduğu noktadan çok daha ileride 

kemiği parçalayan parçalayıcı etkisinden bahsetmiştim. Bu yüzden Teale’nin 

ameliyatının askeri uygulama için iyi olacağına dair bir neden gördüğümü 

düşündüm. Genellikle kemik, yumuşak yapıların hasar gördüğü noktadan çok daha 

ötede kötü bir şekilde yaralanır, bu yüzden Teale’nin tekniğini benimseyerek 

avantajlarının hepsinden herhangi bir çekince olmadan faydalanacağımı 

düşündüm. Çok zaman geçmeden bu amaca uygun birinci sınıf bir vaka ile 

karşılaştım. Orhaniye’de bu ameliyatı kaval kemiğinden mermiyle vurulmuş 30 

yaşın altındaki bir askere uyguladım. Mermi incik kemiğine isabet etmeden bacağa 

arka dış taraftan bileğin hafif üzerinden girmiş, kaval kemiğini parçalamış ve aşık 

kemiği çıkıntısının yaklaşık bir inç üzerinden çıkmıştı. Çıkış yarasının geniş ve 

düzensiz olarak parçalanmış görüntüsüne ve yaraya parmağınızı sokarak 

anlayabileceğiniz kemiğin çok fazla parçalanmış olmasına bakılarak merminin çok 

yüksek bir hızda delip geçtiği aşikârdı. Adam, acı ile çok yıkılmamış kayda değer 

ölçüde iyi durumdaydı ve güçlü ve sağlıklı biri gibi görünüyordu. Başka hiçbir vaka 

Taele için daha müsait olamazdı. Uzuv, orta ve alt üçte birlik kısmın ortasından 

kesildi, durumun Teale için çok uygun olduğu düşünüldü. Kemiği vuran merminin 

kuvveti yumuşak yapıları nispeten hasar görmeden bırakmıştı. Yaranın yapısı ve 

kapsamı, hangi ameliyat yöntemini kullanırsak kullanalım yukarıdan kesilmesini 

gerektiriyordu ama yine de kemiğin testere ile kesilmesi gereken noktadan oldukça 

aşağıda, özellikle Teale’nin uzun flepinin geldiği arka tarafta iyi flepler elde etmek 

mümkündü. Flepleri ölçtüm ve mürekkeple Teale’nin kendisi tarafından belirlenen 

kurala göre işaretledim. Adam ameliyata iyi dayandı. Ne yazık ki ertesi gün Plevne 

yolundaki bir görev için ayrılmam gerekti ve birkaç gün sonra döndüğümde fleplerin 

kangren olduğunu ve bacağın daha yukarıdan tekrar kesildiğini öğrendim. 

Fleplerin, özellikle de uzun olanın kangren olması, Teale ameliyatını deneyen 
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askeri cerrahların sürekli deneyimlediği bir şeydi, bu yüzden korkarım ki buna pek 

de uygun olmayan bir yöntem olarak bakmalıyız. Bunu gerçekten tekrar denemeyi 

düşünmüyorum; bir başarısız vakanın bir cerrahi yöntemi kötülemek için yeterli 

olduğu için değil, bu ameliyat tarzına güvenmemem için bu özel vaka ile ilgili 

mümkün olan her şey mevcut olduğu için. St. Thomas Hastanesi’nden Bay 

McCormac, 1870 Seferi Sırasında bir Seyyar Hastane Cerrahının Notları eserinde, 

bacağın orta üçte birlik kısmındaki tek ölümcül ampütasyon vakasının Teale 

ameliyatı uygulanan vaka olduğunu belirtmiştir.  

Sıradaki vaka askeri bir şey olmasa da nadir ve hatta bazılarının modası 

geçmiş bir cerrahi operasyon olarak düşünebileceği bir şey: Filibe’deki Statford 

House hastaneleri için Kamu Sağlığı İdaresi Başkanlığı yürüttüğüm sırada 

kasabanın ve bölgenin Mülkiye Başdoktoru ve bunun yanında devlet hastaneleriyle 

temas halinde bir cerrah olan Dr. Vlathos ile iletişime geçmek konusunda çok 

doğru bir karar verdim. Dr. Vlathos Yunan vatandaşıydı, 52 yaş civarındaydı ve 

diplomasını Viyana Tıp Okulu’ndan almıştı. En zeki ve uzlaşılabilir insan olmakla 

birlikte çok iyi bir cerrahtı ve benim ilgimi çekebileceğini düşündüğü bu vakaları 

bana gösterirken hiç bir zorluk çekmedi. Bir gün bana özel bir taş ameliyatında 

kendisine yardımcı olup olamayacağımı sordu ki ben yatıp kalkıp lateral taş kırma 

operasyonları düşündüğümden dünden razıydım. Dolayısıyla, öğleden sonra geç 

saatlerde Yunan bir tüccarın evine gittik, Dr. Vlathos burada adamın 9 yaşındaki 

küçük oğlunu suprapubik teknikle ameliyat edip güvercin yumurtası büyüklüğünde 

ve dokuz gram ağırlığında enkiste olmuş “mulberry” taşını çıkartmada başarılı oldu. 

Yara ilk anda iyileşme gösterdi ve operasyondan beş gün sonraysa çocuk gayet iyi 

şekilde koşuyordu. Ameliyat şöyle gerçekleşti: Taşı tespit etmede görece zorlukla 

karşılaşılan ilk sondanın ardından cihaz söküldü ve penis ucu asistan tarafından 

baskılanarak idrar kaçağının önüne geçildi. Ardından, kasıktan orta çizgiye kadar 

yaklaşık 5 santimlik bir kesik açıldı ve dokular, mesanenin dış çeperi meydana 

çıkana kadar dikkatlice açıldı. Dokuları ayırırken, karın zarı hasar gördü ve 

bağırsakların yaradan dışarı çıkması engellenmek zorunda kalındı. Bu olay üzerine 

Dr. Vlathos, kendi tecrübelerinden hareketle, eğer azami dikkat gösterilirse karın 

zarındaki böyle küçük yaralardan hiç büyük bir sıkıntı çıkmadığını belirtti. 

Cerrahların karın zarına zarar vermekten fazla korktuklarını düşünürdü. Ardından 

neşteri mesanenin çeperlerine doğru batırdı, aynı zamanda idrar yolundan bir kere 

serbest aktıktan sonra penis ucunun da serbest bırakılması gerekliliğine yol açmış 

oldu. Sonrasında boyun kısmından aşağı doğru keserek mesaneye açtığı girişi 

genişletti ve parmağını içeri sokarak, sanki bir eldivenin parmağı gibi derinlerdeki 

bir kist ile bütünleşmiş olan ve üstü ince zarımsı bir maddeyle kaplı taşı buldu. 

Taşa ulaşmak için neşteri içeri sokup üstündeki zarı kesmek zorundaydı, bundan 

sonra parmağı ve spatul yardımıyla taşı çıkardı. Taşın çıkarılmasının ardından, 

rahatlıkla kistin içine sokabileceğim işaret parmağımla zarımsı yapının üzerine 

bastırdım. Kist kalın ve dolgundu ve mesanenin boşluk kısmında durmaktaydı. 
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Yaranın kenarlarını bir araya getirmek için gümüş iplikle tek bir dikiş yeterli olmuştu 

ve ufak bir ıslatmanın ardından medikal sünger tamamen üzerini kapattı ve 

yavaşça sürüldü. Ufak dostumuz yatağa alındı ve sırt üstü yatması konusunda 

kesin emir verildi. Hâlihazırda idrar yolu kateter kullanmaya gerek kalmadan açıktı, 

yara ilk anda iyileştiğinden idrar infiltrasyonuna dair en ufak bir şüphe yoktu. 

Filibe’den Dr. Vlathos’un deneyimi tamamıyla taş operasyonunun lehineydi, 

özellikle çocuk vakalarında. Buradaki sözünü ettiğim vaka, bir dizi başarıyla 

sonuçlanmış operasyonun dokuzuncu örneğiydi. Neredeyse tamamında, yara ilk 

anda iyileşti ve idrar daha en başında idrar yolundan geçtiğinden kateter 

kullanımına gerek kalmadı ve tamamında hasta lateral teknik ile müdahale edilmiş 

olsa olabileceğinden çok daha kısa bir sürede ayağa kalktı. Yine, anlattığım 

vakada, taşın çıkarılması derin ve dolu bir kist tarafından tamamen örtülmüş 

olduğu halde kolayca yapıldı ki lateral ya da herhangi bir başka teknikle bunun 

sadece zor değil, ayrıca imkânsız olacağından eminim. Bu operasyondan bu kadar 

etkilendim; konuyu ve bu alandaki yazını daha fazla araştırdıkça suprapubik taş 

ameliyatını teşvik eden böylesi bir başarı geçmişiyle, yapması bu kadar basit gerek 

hasta, gerekse operasyonu yürüten cerrah için bu kadar az risk içeren, dahası 

iyileşme süreci genel olarak bu kadar hızlı ve bütün olan bir operasyonun modern 

hekimler tarafından tamamen ihmal edilmiş olmasını anlayamamaya başladım.  

 Sıcak havalarda askerlerin yaralarındaki kurtçukların nahoş varlığından 

daha önce de yer yer bahsetmiştim. Bu illetin çaresini neyse ki yaralara 

döktüğümüz (1’e 40) fenik asit çözeltisinde bulduk. Larvalarla dolu derin yarası 

olan bir vakamız olduğunda ve muhtemelen delik açıp ilerlemeye başlamış 

olduklarında, genellikle uygulamamız, larvaları etkili şekilde öldürdüğünden 1/20 

oranında fenik asit çözeltisini yaraya enjekte etmek ve ardından yarayı 

temizlemekti. Yaranın temizlenmesinin ardından yarayı 1/40’lık solüsyona 

bandırılmış gazlı bezle silerdik, ki bunun da uçan haşerelerin saldırılarından 

tamamen koruduğunu keşfetmiştik. Bay Longmore bu noktada söze girerek 

“genellikle doğrudan uygulamalarda kullanılan 1/100’lük zayıf solüsyonların 

sinekleri uzak tutmakta hiçbir etkisinin olmadığını” söylüyor. Bu kolaylıkla 

inanacağım bir şey; ancak ben daima kendi hazırladığım, en az 1/40 oranında 

güçlendirilmiş solüsyonu kullanan birisi olarak, doğrudan uygulamalarda 

kullanılmak üzere hazırlanmış bu kadar zayıf bir solüsyonla kesinlikle 

karşılaşmadım.  

En kullanışlı araçlardan birisi olarak Dr. Foulis’in gelişmiş elastik turnikesinden 

hâlihazırda bahsetmiştim. Ancak bundan bu şekilde bahsedince uzvu sıkmak için 

kullanılacağı zamanın dar olduğu ve profesyonel bir şekilde bir cerrah tarafından 

bir operasyon esnasında kullanılması ile bağ kuruyorum. Bir uzvu uygulandığı 

noktada bütün olarak çevreleyip dolaşımı tamamen durduğundan diğer turnike 

çeşitleri gibi bunu da çok tehlikeli ve istisnai durumlar haricinde bölgede 



313 

 

kanamanın durdurulması için en affedilemez icat olarak değerlendiriyorum. Savaş 

alanındaki bir cerrah, hastaya gerekli yardım ve müdahalede bulunana kadar 

turnikenin ne kadar süre boyunca yaralı uzuvda takılı kalmak zorunda olacağını 

kestiremez. Bu şekilde sıkıca bağlanmış olarak belirsiz bir zaman boyunca 

bekleyen bir uzuvdaki kan anormal şekilde durduğundan kangrenli bölgelerden 

başka bir şey bulmayı bekleyemezsiniz ve uzuvdaki sıkılık ne kadar bütünse ve ne 

kadar uzun sürerse, kangren olmaya başlatan noktaların sayısı da genişler ve uzuv 

tamamen kangren olur. Uzvu tamamen sıkmanın getireceği büyük riskten 

kaçınmak için, turnikeler fazladan çıkıntılarla tasarlanmışlardır, böylece uzuvda 

fazla baskıyı rahatlatmak mümkündür, tabii ki turnike bir ana arterin hemen 

üzerinde ya da karşı baskı uygulanan uzvun karşı kısmında değilse. Bu kesinlikle 

doğru yönde bir adımdır ve fikrin pratik bir aletle sahada kullanımı için verimli 

şekilde uygulanabilir olduğu düşünüldüğünde (Moffitt’in kanatlı vida turnikesinde 

göründüğü gibi), bu kesinlikle sahada kullanılmak için müsaade edilmesi gereken 

tek formudur. Turnikeler sahada nadiren ihtiyaç duyulan şeylerdir, zira primer 

kanama, alandaki ölüm sebepleri içerisinde sık rastlanır bir şey değildir. Bunu 

düşündüğümüzde, haliyle, turnikelerin sınırsız kullanımının taşıdığı riske göz 

attığımızda, deneyimli pek çok ordu cerrahından gelen sonuç ve Kırım’da Rus 

Ordusu’nda başarılı şekilde uygulanan, yaraya bir parmak sokulması yoluyla 

kanamanın durdurulmasının öğretilmesiyle turnikelerin kullanımından vazgeçilmesi 

gerektiği söylenebilir. Ateller bize Türkiye’de en büyük sorun kaynağı oldu. Çok 

miktarda sıradan tahta atellerimiz vardı, ancak her bir vakada uygun olanını 

bulmanın zorluğu ve atelleri uygun hale getirme zorunluluğu sürekli bir bıkkınlık 

kaynağıydı. İskoçya Kraliyet Kliniği’nde kullanmaya çok alıştığım Gooch’un 

atellerinden bol miktarda alabilseydim ne güzel olurdu! Askeri kullanım için 

Gooch’un esnek atellerinden daha kullanışlı hiçbir atel olmadığına gerçekten ikna 

oldum. Kendisi sıkı ve hafif ve ihtiyacınız olan şekil ve boyuta hemen kesilebiliyor 

ve mükemmel çapraz esnekliğinden dolayı uzvu şekillendirirken önemli bir işlev 

yerine getiriyor. Bu biçimde şekillenmiş iki atel çeşidi daha var; Schnyder’in bez 

ateli ve Esmarch’ın splint kumaşı ve her ikisini de hiç kullanmamış olsam da 

Gooch’un atelinden memnunum ki hafiflik ve sağlamlığın bir arada olduğu ve atelin 

herhangi bir vaka için anında hazır edilebiliyor oluşu çok büyük önem arz ettiğinden 

askeri kullanım için en uygun olanı budur. Hazır ateller, ister tahta olsun, ister 

karton, ister tel ya da tenekeden olsunlar, bu hazır atelleri özel durumlara kesin 

olarak uyarlamanız nadir olduğundan görece az kullanılırlar. Gerçekten, hazır bir 

ateli özel bir duruma uyarlamadaki zorluk, bunu denememiş olan birinin 

düşünebileceğinden kat be kat fazladır. Gooch’unki gibi bir atel malzemesi ile ise, 

her bir durum için ve aklınızdakine en uygun olacak şekilde, malzemeyi birkaç 

dakika içerisinde bir cep çakısı ile keserek yapabilirsiniz.  

 Omzun çıkarılmasından bahsedersek, kolun ameliyat sonrasında koltuktan 

bir ped ile katlandığından ve geniş bir askıyla desteklendiğini söylemiştim. Şimdi bu 
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ped kabaca ve çabucak şekilde, farkına vardığım ilk andan bu yana doğru 

olduğunu kabul ettiğim ve kolun üst kısmı ve omuz eklemlerindeki sakatlanmalar 

için kullanımını teşvik etmeye çalıştığım fikir ve amaçlardan Stromeyer’in üçgen 

yastığı fikrinden beslenmişti. Uygulanabilir olduğu bazı vakalardaki kimi 

tecrübelerin ardından, Stromeyer’in buluşuna üst kol ve omuz eklemi 

yaralanmalarının birleşik kırıklarının tedavisi için doğal olarak daha uygun 

olamayacak şeylerden çok daha fazla önem vermesini anlayabiliyorum. Aynı 

zamanda uzvu sıkıştırıp dolaşımına müdahale etme olasılığı bulunan sabitleyiciler 

ya da bandajlar gibi bir şey uygulandığında bu kısımda çok fazla korku yaşatacak 

kangren oluşumu riskini ortadan kaldırırken, yaralı uzuv için pozisyon, en uygun 

destek, sabitlik ve rahatlık verir. Ordunun cerrahi depolarına yapılabilecek en 

değerli eklemenin kauçuktan yapılmış ve havayla veya hava tutma becerilerine 

müdahale olursa veya bozulursa yün gibi herhangi bir yumuşak malzeme ile 

doldurularak kullanıma uygun olacak şekilde düzenlenebilecek yastıklar olacağını 

düşünüyorum. Bol miktarda iskelet şeklinde, kauçuk ya da hafif kanvastan yapılmış 

farklı boyutlarda (bir kenarı 12-15 inç) Stromeyer minderi depoların hacmine ya da 

ağırlığına çok az ekleme yaparak taşınabilir. 

 Sabitleyicilerin büyük kısmında Paris alçısı kullanılır, ancak benim onunla 

ilgili tecrübelerim pek olumlu değil. Temel olarak ağırlığı ve özellikle yaralının 

engebeli yollarda süspansiyonsuz araçlarda uzun mesafeler taşınmasının gerektiği 

durumlarda çatlayabilecek olması yüzünden karşı çıkıyorum. Dr. Macewen’in 31 

Ağustos 1878 tarihli Lancet’te yayınlanan bir makalesinde öne sürdüğü üzere, 

parafinin sabitleyiciler için çok daha makbul ve kullanışlı bir malzeme olduğunu 

düşünüyorum. Bir ordu cerrahının bakış açısından hafif olması, kolayca 

kırılmaması, suyun özellikle oldukça zararsız olması, eski sabitleyiciler eritilerek 

yenilerinin yapımında kullanılması şeklinde birçok defa kullanılabilmesi gibi birçok 

önemli avantajı vardır. Bir tanesi Paris alçısı, diğeri de parafin ile sabitlenmiş iki 

kırık bacak vakasını yan yana görme fırsatı olan herkes parafin sabitleyicinin 

hafifliğinin sağladığı kıyaslanamaz rahatlık görüntüsünü unutmayacaktır ve ikisinin 

taşınmasından bahsedecek olursak da hafif parafin sabitleyicinin çok sayıdaki 

avantajı daha da belirgin olacaktır. Parafinin Paris alçısına kıyasla görünen tek 

dezavantajı, uygulanması için ısı gerektirmesidir; ancak bu çok sayıdaki avantajı 

karşısında önemsiz bir konu haline gelmektedir; ayrıca bu tür sabitleyicilerin 

yapılma olasılığı bulunan hastanelerin ilk hattında ateşin hazır bulunması 

gerekmektedir. 

Türkler, kural olarak kokulu otun en hafif çeşitlerini ve genel olarak sigara 

şeklinde kullansalar da tütün tüketimleri ile nam salmış bir millettir. O yüzden, 

yaralılar arasında çalışırken aldığımız büyük tütün stokları dışında hiçbir şey daha 

makbul değildir. O olmasa gerçekten ne yapardık bilmiyorum. Bay Longmore’un 

içten ve iyice tartıp biçerek söylediği gibi, “Yaralarından dolayı acı çeken adamların 
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üzerindeki yatıştırıcı etkisinden ya da gerginliği alıp onlar açısından her şekilde 

faydalı olan sakinliği korumaya yardımcı olduğundan kimse şüphe duyamaz. 

Hastaya verdiği rahatlık, cerrahın çalışmasına yardımcı olur ve içinde bulunduğu 

konumun getirdiği kaçınılmaz sıkıntıları neşeyle karşılamasını sağlar ki, bu olmasa 

kendisini korkuya ve endişeye gark edecektir.” Birkaç paket tütün ve sigara 

dağıtıldıktan sonra bir koğuş dolusu adamın sessiz ve kasvetli sefaletten mucize 

eseri ışık ve neşe dolu bir hale geçiş yaptığına şahit oldum. Böyle bir manzaraya 

şahit olmak bile kendi başına bedenin çektiği acı dolu işkenceleri hafifletip sıkıntıyı 

ortadan kaldırabilen ve kasvetli düşüncelerin sefaletini ortadan kaldırabilen tütün 

gibi bir bitkinin varlığına şükretmek için yeterliydi. Doktor için böylesine güçlü bir 

yardıma sivil hastanelerde kesinlikle izin verilmemesi için iyi bir neden yok gibi 

görünüyor. Zaman ve mekân gibi kesin düzenlemeler kapsamında “hiçbir şekilde 

sigara içmeyenlerin refahına müdahale etmeden” sigara içilmesine izin verilmesi 

şüphesiz çok kişiye fayda sağlayacaktır; ayrıca izin verilmesi yangın riskini de 

ortadan kaldıracak şekilde gizli içilmesini de önleyecektir. Ancak, ordu hastane 

stoklarının bir parçası olarak gerekliliği ve faydalılığı ile ilgili çelişen iki görüş yoktur. 

Yer olsaydı değinmek istediğim hala birkaç ilginç konu vardı; ama bu savaş 

sırasında Lady Strangford tarafından yaralılara yapılan soylu yardımdan 

bahsederek sonlandıracağım. Yaralıları tedavi ederken karşılaştığımız en büyük 

güçlüklerden biri, neredeyse hiç hastabakıcı olmamasıydı. Yaralılara refakat eden 

ve onları izleyen askerler vardı hiç şüphesiz, ama her ne kadar iyi niyetli ve nazik 

olsa da yaralılara sağladıkları bakıma bu terimi çok geniş bir anlamda 

kullanmadığınız sürece hastabakıcılık diyemezsiniz. Lady Strangford’un özel 

hastanelerinde kadın hemşirelerden oluşan personelinin yardımıyla hastalarını 

rahat ettirme ve iyileşme şanslarını artırma konusunda ulaştığı başarının, sadece 

erkek hastabakıcıların bulunduğu en iyi ve en dikkatli yönetilen hastanelerde 

yanına bile yaklaşılamayacağını hastanelerini ziyaret eden herkes açıkça ifade 

edecektir. Kadınlar, kıyas götürmez şekilde hastalara bakma görevine erkeklere 

göre hem fiziksel hem de etik olarak daha iyi uyum sağlıyor ve eğitimli kadın 

hemşireler cerrah için paha biçilemez. Savaş alanında sağladıkları yardım daha iyi 

sunulamazdı, ama hemen savaşın gerisinde ve savaşın ardından hazır 

bulunmamaları için de bir neden yoktur. 

 

Dr.A.O. Mackellar’ın Raporu 

Kafa Yaralanmaları 

Yaralıların arasında hiç şüphesiz en büyük bölümü oluşturan kafa 

yaralanmalarıdır, farklı türlerde ve yaklaşık olarak yüzde 10 ile 15 arasında bir 

oranda gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yüksek oran, Türklerin “siper arkasından 

saldırma” (yani düşmana yapılan saldırıda baş, boyun, üst kollar ve üst gövde gibi 
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organlar hedef alınmaktadır) taktiği ile açıklanabilir. Teliş savaşı, bu konuda 

verilebilecek en net örneklerden biridir. Yaşananlara bizzat ben kefil olabilirim. 

Temel olarak Muhafız Alayı’ndan oluşan Rus kuvveti, düşmanlarını üç katına 

olmasa bile sayıca ikiye katlamıştı ve Teliş’in güçlü toprak yapılarına hızla hücum 

etmişlerdi. Bir bütünlük içerisinde yokuşu tırmanmışlar ve sipere sadece 400 yarda 

kala son bir saldırı için bu bütünlüğü gevşetmişlerdi. Tamamen savunma amacı 

güderek savaşan Türkler, ellerinde cephaneleri işte bu ana kadar saklamışlar ve 

siperlerden sadece ateş edebilecekleri kadar (göğüs bölgelerine kadar) 

çıkmışlardır; daha sonra da ölümcül yaylım ateşine başlamışlar ve Rusların 

saldırısını tamamen etkisiz hale getirmişlerdir. Ruslar hızla ve tamamen dağınık bir 

şekilde orada uzaklaşmışlar ve arkalarında yüzlerce ölü bırakmışlardır. Göğüs 

hizasına kadar gelen siperlerin arkasına saklanmış olan Türklerde yaşanan kayıp 

ise, 21 ölü ve 50 yararlı idi. Bu 50 yaralının içerisinde büyük bir çoğunluk 

ellerinden, parmaklarından ya da omuzlarından vurulmuştu; birkaç tanesi de 

boynundan ve kafatasından yaralanmıştı. Ölen 21 kişi içerisinde de iki ya da üç 

tanesi göğsünden, geri kalanı da kafasından vurulmuştu. Büyük bir çoğunluğu 

saniyesinde ölmüştü. Düştükleri yerde kalmalarına müsaade edilenlerin pek çoğu 

da daha sonra İngiliz cerrahlar tarafından kaldırılmıştı. Tüm bu ölülerin 

kafataslarında ciddi kırıklar ve parçalanmalar vardı ve beyin parçaları dışarı 

çıkmıştı. Yaralanmanın ardından 24 ile 36 saat kadar süren zaman zarfı boyunca 

acı çekmişlerdir; ancak sonları aynı olmuştur, kafatasından yaralanan tüm bu 

kurbanlar can vermiştir. Bu tür yaralanmaların oranı daha yüksek olmasına 

rağmen, çok az vakanın ciddi cerrahi gözlem altında incelenmesinin nedeni, 

Osmanlı Ordusu’nda ateş hattından kaçanların güçsüz hale getirdiği savunmayı 

daha da zayıflatmamak için ciddi şekilde yaralananları kaldıracak sistematik, 

düzenli ve eğitimli bir sedye taşıyıcısı ya da hasta taşıyıcısı grubu olmamasıdır. Bu 

sebeple de oradan geçmekte olan bir cerrahın dikkatini çekmedikleri sürece, 

ölümcül yara alan kişiler düştükleri yerde can vermekteydi.  

Kırıklar dâhil olmak üzere ciddi yaralanmalar, çok nadiren bir cerrah 

tarafından gözlemlenirdi.  

Doktor Macpherson, Orhaniye Hastanesi’nde gözetimi altında gerçekleşen 

iki benzer olayı rapor etmiştir. Oksipital bölgede, beyin parçalarının dışarı çıktığı, 

kurşun kaynaklı bir çatlağı incelemiştir. Adam, müdahaleden sonra yaklaşık 24 

saat içerisinde ölmüştü. Sekiz hafta öncesinde Plevne’de top mermisi parçaları 

frontal kemikte birleşik kırığa neden olmuştu. Plevne’de acele bir şekilde ıslak 

kompresle tedavi edilmişti. Genel sağlık durumu iyi olmakla beraber hasta, serebral 

fıtık ve demans sorunları yaşıyordu.  

Stafford House cerrahları arasındaki fikir birliği (hepsi aynı fikirdeydi), 

herhangi bir cerrahi müdahalede bulunmadan hastanın sıkı bir şekilde gözlem 

altında tutulmasıydı. Bu görüşü en iyi şekilde Doktor Pinkerton’dan alıntı yaparak 
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aktarabilirim. Doktor Pinkerton şöyle demişti: “Kafada az sayıda yara görmüştüm 

ancak gördüklerim beni, cerrahi olarak müdahale etmeme ve sadece acil 

semptomları rahatlatma konusunda ikna etmişti. Harici yaralarda bulunan içeri 

geçmiş kemik kırıklarında bile, uygulama kuralı kesinlikle müdahale etmeme ilkesi 

şeklinde olmalıydı.” Bu mantıklı açıklamalar doğrultusunda, savaş konusunda 

uygulamalı deneyimlere sahip olan tüm cerrahlar eminim aynı fikirde olacaktır.  

Kafatasında sıyrık şeklinde yaralanmalar, hastanın kan zehirlenmesi 

sonucu hastaneye kaldırılmış olduğu durumlar dışında, çok nadir şekilde kan 

zehirlenmesine neden olur. Doktor Casson, kafatasındaki kemiğin içeri geçtiği, bu 

sebeple cerrahi testere ile müdahale edilen ve kafatasından kemik parçaları ile 

beynin içine kadar girmiş çok miktarda saç çıkarılan bir hastanın vakasını rapor 

etmiştir. Hastanın durumu oldukça iyiye gitmişti.  

Genel olarak uygulanan yöntemler arasında, soğuk uygulamalar, mümkün 

olduğu sürece sessiz ve hareketsiz istirahat, bağırsakların boşaltılması ve düşük 

değerli beslenme yer almaktaydı.  

Son çare olarak bölgesel ya da genel kanatma işleminin tercih edildiği hiç 

vaka bilmiyorum. Kangren olan kemik parçaları hiçbir zaman alelacele alınmamıştı. 

Ilımlı ve kanaatkâr alışkanlıkları sayesinde Türkler, en kötü koşullar altında aldıkları 

oldukça ağır yaralarda bile oldukça büyük iyileşmeler kaydetmişlerdir.  

Doktor Sandwith, Temmuz 1877’de Edirne yöresinde yaralananlar 

arasında, kafasından sağ şakak çukurunun ön kısmından sol tarafında aynı yöne 

doğru kurşun yiyen bir Türk askerinin vakasını rapor etmiştir. Askerin her iki gözü 

de dağılmış ve burun köprüsü de tamamen parçalanmıştı. Doktor Sandwith, göz 

çukurlarının içindekileri ve aynı zamanda kemik parçalarını da çıkarmıştır. Askerin 

yaraları karbolik asit emdirilmiş normal sargı bezleri ile tedavi edilmiştir ve büyük 

oranda iyileşme göstermiştir, beyinle ilgili tek semptom ise frontal bölgede bir süre 

boyunca devam eden şiddetli ağrı olmuştur. Ayrıca askerin yüzü de beklenenden 

çok daha büyük bir oranda ve kalıcı bir şekilde hasar görmüştür.  

Kafada meydana gelen ağır top mermisi yaralarının pek çoğu, Şıpka’da ve 

dağ savaşlarının devam ettiği diğer yörelerde görülmüştür. Vakaların bazılarında 

kafatası tamamen kaldırılmış, beyin zarları sıyrılmış, titreyen ve düzensiz beyin 

yüzeyi tamamen açıkta kalmıştır. Bu tür ölümcül yaralar alan kurbanlar, iki saat ile 

üç gün arasında değişen sürelerde komada kalmış ve sonunda da hayatlarını 

kaybetmişlerdir. Böyle durumlarda yapılacak müdahaleler faydasızdır ve kurbanlar 

genellikle kaçınılmaz sonları yaklaşana kadar savaş alanındaki yerlerinde nispeten 

sessiz kısımlara götürülmüşlerdir.  

Bir keresinde, acil seyyar hastane vagonuna hangi kurbanların 

taşınacağını seçmekle meşgulken Doktor Sandwith’in dikkatini, oldukça kalabalık 
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bir odada, çok sayıda ağır yaralının arasında oturmakta olan bir adam çekmişti. 

Adamın yüzü, alnın gözlerine doğru akan, neredeyse kendisini kör edecek, saçını 

yüzüne yapıştıran sarı ve posa gibi bir madde ve kan ile kaplıydı. Kafasının 

etrafına bağlanmış olan kumaş parçalarını çıkardıktan sonra Doktor Sandwidth, 

frontal bölgede oldukça büyük bir top mermisi yarası olduğunu fark etmiştir. 

Yaklaşık iki inçlik bir kare boyutunda kemik yok olmuş, bu bölgedeki beyin 

parçalara ayrılmış ve bir kısmı da kafatasından dışarı çıkmıştır. Konuşma yetisini 

kaybetmiş olan bu adamın bilinci az da olsa yerindeydi ve kendisine söylendiğinde 

sol kolunu kaldırabiliyordu. Çok geçmeden komaya girdi ve ertesi gün, acil olarak 

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  

Doktor Kirker, 12 Ağustos’ta Şıpka’da yara almış olan 30 yaşındaki 

Süleyman adlı kişinin vakasını rapor etmiştir. Kendisinden oldukça yüksek bir 

mesafeden ateş edilmiş bir kurşunla yaralanmıştı. Muayenesi sırasında, sağ 

oksipitoparyetal dikişinin üst kısmında kafatasının bileşik ve parçalı bir şekilde kırık 

olduğu görülmüştü. Günlerce sarılmamış yarasında da kurtlar dolaşıyordu. Başka 

bir yarası da yoktu. Adam, kurşunun düşüp düşmediğini bilmiyordu. Doktor Kirker 

oldukça detaylı bir şekilde kafasını inceledi ancak kurşunu bulamadı. Parçalanmış 

kemik parçalarını çıkardı, ama oldukça sıkı bir şekilde yerinde duran büyük parçayı 

bıraktı. Hasta sersem gibiydi ve dikkatsizdi, sürekli inledi ve yatağında döndü. 

Yarası hafifçe sarıldı ve kendisine müshil verildi. Hasta iki hafta boyunca aynı 

durumda kaldı ve sonrasında giderek iyileşmeye başladı. 4 Ekim tarihinde Doktor 

Kirker şunları yazdı: “Genel semptomlar iyileşti; yara kısım kısım iyileşti ve kranial 

sinir refleksleri de yanıt vermeye başladı.” Kısa bir süre sonra da hasta iyileşti ve 

taburcu edildi.  

Doktor Kirker, sağ frontal bölgeden yaralanmış bir adamla da ilgilendi. 

Kurşun, bölgeye yanlamasına girmişti, kırılan noktaya ulaşabilmek için parmağın 

belirli bir noktaya kadar uzanabilmesi ve bunun için de derinin kaldırılması 

gerekiyordu. Öncelikle yarası, basit bir kafatası yarası olarak kabul edildi ve buna 

göre de tedavi edildi. Kemikte büyük ölçüde ufalanma vardı ve bu küçük parçalar 

da ince puriform sıvı içerisinde gevşek bir şekilde duruyordu; harici yara için bir şey 

yapılmadı. Adam oldukça hissiz, bilinçsiz ve cılız bir haldeydi ve ishal şikâyeti 

vardı. Doktor Kirker, gevşek olan parçaları kaldırdı ve altında atmakta olan beyin 

üzerinden dikiş attı. Birkaç gün sonra derisi ve dikilen yer sarardı; kafatasının 

hemen altında, yara yerinden nispeten uzak bir bölgede büyük bir apse oluştu; 

hastanın ishali arttı, hareketleri isteksiz bir şekilde gerçekleşti ve adam hızla çöktü. 

Herhangi bariz bir durum gözlenemedi, ancak ölümünün piyemi sonucu meydana 

gelmiş olabileceği şüpheleri ortaya çıktı. Hastaya otopsi yapılmadı.  
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Göğüste Ateşli Silah Yaralanması 

Göğsün üst kısmında meydana gelen yaralanmalara oldukça sık 

rastlanıyordu çünkü bu bölge, siperli savaşlarda, özellikle siperin üzerinden Rus 

ateşine maruz kalan bölgeydi. Bu yaralanmaların oranları ile ilgili cerrahların farklı 

fikirleri vardı; cephede olanlar ve özellikle de siper arkasında ve sığınak 

çukurlarında yaşanan mücadelede yer alanlara göre bu yaraların yüzdesi daha 

yüksekti. Diğer bir yandan, Filibe ve Edirne gibi arka bölgelerdeki hastanelerde 

görev alanlar, bu yaralanmaların daha düşük yüzde ile gerçekleştiğini, en kötü 

vakaların uzun süren taşıma esnasında ya da yol üzerindeki hastanelerde 

hayatlarını kaybettiklerini, iyileşmekte olan yaralıların da yaralandıkları yerlerde, 

yani savaş alanında tutulduklarını tahmin etmekteydi. Pek çok yaralı, penetran kalp 

yarası sebebiyle anında ya da kan kaybı veya boğulma sebebiyle nispeten hızlı bir 

şekilde ölüyordu.  

Ezilmeler ya da uzun menzilli mermi kovanı kaynaklı penetran olmayan 

yaralanmalar da oldukça sık rastlanan vakalardı. Genellikle bu şekilde yaralanan 

Türkler, bu yaraları tıbbi destek gerektirmeyecek ya da kendilerini yaralı olarak 

bildirmeye gerek olmayacak kadar önemsiz görmekteydi. Daha sonra muayeneye 

geldiklerinde sebebi genelde tıkanıklık veya akciğer ezilmesine bağlı nefes darlığı 

ile birlikte kan tükürme gibi şikâyetler oluyordu. Hatta kurşunun yön değiştirdiği, 

kaburga arasında kaydığı ve içeriye girmeden göğüs kafesinin bir tarafını komple 

dolaştığı bazı vakalara da rastlanmıştır. Bu tür vakalar çoğunlukla kaburgada doku 

ölümü (kangren) ile kendini göstermekteydi.  

Göğüste Penetran Yaralanmalar 

Doktor McPherson, ilgilendiği altı adet vakayı rapor etmiştir; bunlardan üç 

tanesi son ana kadar tedavi edilmiş ancak hayatını kaybetmiştir. Vakaların birinde, 

üç hafta öncesinde Plevne’de yaralanmış ve sonrasında Orhaniye Hastanesi’ne 

gelmiş bir hasta vardı. Top mermisi parçası, hastanın üst sağ kürek kemiği 

bölgesinden geçmiş ve skapula ve klavikula kemiklerini kırmıştı. Yaranın başladığı 

ve bittiği noktalarda kurtlar dolaşıyordu. Adam oldukça bitkin bir haldeydi. Bir 

tabanca çivisi parçası ve kovan (her biri üç buçuk inç boyutlarında), yaklaşık üç 

haftadır içinde bulunduğu yaradan çıkarılmıştır. Hasta üç gün sonra, iç kanama 

sebebiyle aniden hayatını kaybetmiştir.  

Doktor Stiven, Rusçuk Hastanesi’nde penetran akciğer yaralanmasından 

kaynaklanan iki ölüm vakası rapor etmiştir.  

Doktor Ryan, Erzurum bölgesinde benzer yaralardan kaynaklanan altı ölüm 

vakası rapor etmiştir.  

Doktor Neylan, kol ve bacaklarda beş deri yaralanması, göğüs kafesinde 

penetran yaralanması ve abdomen bölgesinde yine penetran yaralanması olan 
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(toplamda yedi yara) bir Türk albayın vakasını rapor etmiştir. Göğüs kısmında top, 

sağ memenin iç tarafından girmiş, sağ akciğerin içinden girmiş ve skapulanın 

inferior açısının hemen altında deriye bitişik şekilde durmaktaydı ve Doktor Neylan 

bu topu, ensizyon yöntemi ile çıkarmıştı. Abdominal bölgedeki yarada kurşun, 

göbek deliği ile kalça kemiğinin ön üst spinöz prosesi arasında neredeyse yarıya 

kadar girmiş ve en alt kaburganın sonuna kadar ilerlemişti. Doktor Neylan: “Nefes 

darlığı hiç gecikmedi ve ölüm, kaçınılmaz bir hal aldı.” demişti.  

Çok sayıda ve oldukça ciddi yaraları olmasına rağmen Albay, üç hafta 

sonra alayına geri döndü. Bu vakanın nadir görülen ve en ilginç özelliği ise, 

sonrasında kurşunu çıkarmak için insizyon yapılan yara izinin olduğu yerde 

pnömosel ya da akciğer fıtığı gerçekleşmiş olmasıdır. Birkaç gün öncesinde, yani 

Doktor Neylan’ın fıtığın (tümörün) ufak bir portakal boyutunda ve krepitan 

olduğunu, nefes alış ve veriş hareketleri ile boyut olarak farklılık gösterdiğini fark 

ettiği zaman, hastada kasılmalara neden olan öksürük nöbetleri gözlemlenmiştir; 

bu fıtık, hastaya hiçbir rahatsızlık vermemişti, yarayı korumak için basit bir pet 

sarılmıştı ve albay da kendini iyi hissederek hastaneyi terk edip görevine 

dönmüştü.  

Akciğer bölgesindeki penetran yaraların tedavi sonuçları, yaralıların tedavi 

edildiği binaların yöresinden, özelliğinden ve kalitesinden direk olarak etkileniyor 

gibi görünüyordu. 

İrinli ve kirli yaralardan izole edilmiş, küp şeklindeki Bulgar kulübeleri gibi 

ufak binalarda ve savaş alanının yokluğunda tedavi edilen vakalar, elbette çok 

başarılı sonuçlar vermiyordu. Ilımlı ve kanaatkâr alışkanlıkları ve muhteşem vücut 

yapısı ve fiziği sayesinde Türk askeri, çok az bir şansı olsa bile bu ciddi yaralarının 

iyice iyileşmesini sağlayacak şekilde tedavi edilmişti. Sargıların en basit şekilleri 

uygulanmıştı; afyon, tedaviye yardımcı olarak kullanılmıştı. Diğer bir yandan arka 

bölgeye gönderilen, sargı olmadan uzun süre sedyelerle taşınan, besinsiz kalan, 

olumsuz hava koşullarına maruz kalan ve nihayetinde aslında bir hastane olacak 

niteliğe hiçbir şekilde sahip olmayan, cami gibi binalara kabul edilen (bu tür 

binalarda hava her zaman durgundur, asla değişmez, havalandırma yoktur, aşırı 

akışı kaldıracak kapasitede kanalizasyon sistemi yoktur) ve genellikle de irinli ve 

kirli yaraları olan talihsiz kurbanlar, bu tür binalarda değişemeyen havayı solurlar, 

oldukça hızlı bir şekilde zehirlenirler ve akciğer zarı iltihabının basit bir türü 

nedeniyle hayatlarını kaybeder ya da uzun süreli devam eden kanlı irin sebebi ile 

bitkin düşerler.  

İltihaplı komplikasyonların tedavisinde veneseksiyon (flebetomi) yapıldığını 

ya da göğüs yaralarının yeterli ve düzgün bir şekilde sarıldığını hiç görmedim. 
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Üst Ekstremite Yaralanmaları 

Üst ekstremite yaralanmaları sayıca oldukça fazlaydı ve özellikle ellerde, 

dirseklerde ve ilgili omuz kısımlarında görülmekteydi. Sol el ve sol omuz, sağ tarafa 

göre çok daha fazla yara alıyordu. Ellerin yaralandığı vakalarda, yaranın girişi 

genelde dorsal bölgenin orta kısmında ya da metakarpofalangial eklem yerinde, 

yaranın bitişi de vücuttan çıkan büyük ve çıkıntılı kemik halini almış avuç içinde yer 

alıyordu. Bu yaraların aldıkları biçim, genellikle ateş eder halde yaralanan 

askerlerin pozisyonu ile ve üzerinde savaş yapılan zeminin tepeli ve engebeli şekli 

ile açıklanıyordu.  

Eğimlerden Kaynaklanan Yaralar: Şıpka’da Stafford House Seyyar 

Hastanesi’nin sağlık ekibini oluşturan Attwood, Hume ve Sandwith isimli kişiler, 

yüksek eğim sebebi ile orada gerçekleşen savaşta büyük çaplı yaralar almışlardır. 

Bu yaralar özellikle 17 Eylül tarihinde Fort St. Nicholas’ta, yaklaşık 150 yarda 

uzunluğunda gelişmiş Rus siperlerinde 3000 gönüllü kişiden oluşan ekibin üzerine 

ciddi ve ağır bir saldırı aldığında ve etraflarında sert kayalıklar ve engebelikler yer 

aldığında ve yaylım ateşi ile karşı karşıya kaldıkları zaman oluşmuştu. 

Şıpka’da hiç bulunmayan ancak Filibe ve Edirne bölgesinde yaralananlarla 

ilgilenme deneyimine sahip olan Doktor Pinkerton için bu engebeli koşullar o kadar 

tanıdıktı ki görür görmez yaraların Şıpka’da alındığını anlayabiliyordu. Şimdi de 

Doktor Pinkerton’ın Glasgow’da Medikoşirurjikal Topluluğu’na okunan ve bu 

okumakta olduğunuz raporun bir kısmını oluşturan bu kapsamlı ve ilginç 

makalesinden bir alıntı yapmak istiyorum: 

“Eğer Filibe ve Edirne bölgesinde yaralananlarla ilgileniyorsanız, özellikle 

eller, yüz ve boyun bölgesi olmak üzere vücudun üst kısmında yer alan yaralardan 

mustarip pek çok insan göreceksiniz, ayrıca eğer yara bölgelerinin boyut olarak 

büyük ve yön açısından eğimli olduğunu yani belirli bir yöreye ait olduğunu fark 

ederseniz de, yaraya daha dikkatli baktığınızda bu yara ağızlarının, kurşunun çok 

daha derin yerlere nüfuz ettiği yere kadar giden gelişigüzel bir çizgi halinde 

oluşmuş kabuk tarafından oluştuğunu göreceksiniz. Aslında bu yara, ilerlemekte ve 

yayılmakta olan bir silah ateşinin birleşimi sonucu oluşmuştur ve bu sayede, 

yaralıların Şıpka’da savaşıp yara aldıklarından kesinlikle emin olacaksınız.”  

Şıpka’da yaralananlar, yaralarının yapısı ve konumu sebebi ile kolayca 

ayırt edilebilirler; bu yaraların hemen hepsi gövdenin üst kısmındadır ve vücuda 

isabet eden kurşunun eğimli bir yönü vardır. Bu tür yaralar, çoğunlukla Türk 

üslerine saldıran ve sarp bir kayalık üzerinde konumlanıp Fort Nicholas’ı hedef 

noktaları olarak belirleyen askeri taburlarda görülmekteydi. Konumlandıkları yerin 

bu engebeli özelliği, yaraların eğimli şekli ve tuhaf çıkıntısının sebebiydi.  



322 

 

Doktor Pinkerton, bu yara ağızlarının büyüklüğü, eğimli yönü ve çıkıntılı 

şekli ile ilgili olarak Profesör Longmore’un yapmış olduğu açıklamadan alıntı 

yapmaktadır: “Bu yara hem görünüş hem de yapı olarak yere eğimli bir şekilde 

çarpıp geri tepen kurşun (ya da atılan herhangi bir cisim) sebebi ile meydana gelir 

ve bu eğimli açı sebebiyle deri parçaları ve gözenekli dokular sıyrılıp parçalanır 

çünkü vücuda isabet eden cisim, yüzeysel fasiya boyunca içeriye doğru hızla 

ilerler.” 

Bay Longmore, bu açıklamaları ile asıl yara ağzının etrafındaki yaradan 

bahsettiğini ve bu yara ağzının elbette ki fırlatılan cismin daha derinlere 

ilerlemesine neden olduğunu belirterek açıklamasına devam etmiştir.  

Tepelik bölgelerde savaşmakta olan ve benzer deneyimleri yaşayan diğer 

cerrahlar da benzer özellikte yaralarla ilgilendiklerini belirtmişlerdir.  

Parmak Yaralanmaları 

Parmak yaralarının oranı, bazı bölgelerde yaralıların %80’ini oluşturduğu 

için oldukça büyük bir orana sahiptir; özellikle de sol eldeki parmaklar sağ elin 

parmaklarına oranla daha sık yaralanmaktadır. Sol işaret parmağının falanjiyal 

eklemleri, en çok hasar alan kısımlardır. Türkiye’deki pek çok cerrah, önceki 

yıllarda Sırplarla birlikte görev yapmışlar ve parmak yaralanmalarındaki bu tuhaf ve 

yüksek yüzdeyi fark etmişlerdir; bu tür yaraların sayısındaki artış cerrahları 

şüphelendirmiştir çünkü askeri hizmetten muaf olabilmek amacıyla kendi kendini 

bilerek yaralayanların sayısı da artmıştır. Genellikle “tetik çeken parmak” yarasının 

avuç içine doğru ilerlemesi, çok daha dikkatli muayenelerin yapılmasına neden 

olmuş, yapılan daha detaylı gözlemler de ortaya çıkan şüpheleri doğrular nitelikte 

olmuştur.  

Bu korkakça eylemin sorumlusu olan Sırplar, genellikle daha önce hiçbir 

askeri geçmişi ya da eğitimi olmayan, aniden yaptıkları yarım ve ticaret gibi 

alanlardan koparılıp askere alınan, dayanıksız, sızlanan ve zayıf fizikleri olan 

erkeklerdi. Kendi kendini yaralama eylemi, Rus-Türk savaşları sırasında Türkler 

arasında görülen parmak yaralanmalarının çok ufak bir bölümünü oluşturuyordu, 

ama elbette bu eylemde bulunan Mısırlı ve Nübyeli askerler de istisna olarak bu 

grup içerisinde yer alıyordu.  

Görevleri sırasında donarak ölmelerini engellemek için her on beş 

dakikada bir değiştirilen Türk nöbetçilerinin maruz kaldığı aşırı soğuk havaların 

yaşandığı Kamarlı’daki bu zorlu hava koşulları sırasında (bu kadar sık nöbet 

değiştirmelerine rağmen bazı askerler soğuktan ölmüş oluyordu), soğuğa, buza ve 

kara oldukça yabancı olan Mısırlılar, en çok zararı almıştır. Üşüyen parmakları 

nefesle ısıtmak gibi oldukça sık başvurulan yöntem, sonrasında daha büyük 

risklere ve tehlikelere yol açıyordu. Fıtık sorunu olan ve savaşmak için hiçbir 
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istekleri olmayan, çoğunlukla yaşlı kişilerden oluşan Mustahfız tımarı da Mısırlılar 

gibi parmaklarını nefesleri ile ısıtmaya çalışıyordu. Ancak çok sayıda gerçekleşen 

parmak yaralanmaları; Türklerin siper alınan bir ağaç, engebeli bir zemin, siper, 

tahkimli mevzi gibi bir siper arkasından saldırma şekli ile açıklanmaktaydı. 

Parmaktaki yaraların, savaş sırasında mı alındığı, yoksa kendi kendine bilerek mi 

yapıldığını anlayabilmek her zaman kolay olmuyordu. Kendi kendini yaralama 

esnasında parmak ve el fazla miktarda barut tozu ile kirlenmekteydi, ancak bu kirli 

görüntü, tek başına, yaranın bilerek ve isteyerek yapıldığını kanıtlamaya 

yetmiyordu. Çünkü aynı durum, arka arkaya ve hızlı bir şekilde ateş etmekten 

ısınmış bir tüfeği tutan ve bu cephane sebebiyle ellerinde yaralar oluşan askerlerde 

de gözleniyordu. Yine aynı şekilde yakın bir mesafeden yara alan bir askerde, 

kendisine atılan kurşun sebebi ile benzer kirlilik ve leke oluşacaktır. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi, pek çok güvenilir işaret, dorsal ya da avuç içi yaralanması 

şeklinde, parmağın silah namlusu üzerine yerleştirilmesi sebebi ile dağınık bir 

görüntüsü olan parmak yaralarıdır.  

Sıyrık şeklindeki yaraların tedavisinde savaş alanında en çok uygulanan 

yöntem, karbolize suya batırılmış bir bez ya da sargı bezi ve üzerine gevşek bir 

şekilde sarılan bandajdı. Karbolize üstüpü pet, ikinci bir bandaj şansı olmadan 

devam etmek zorunda olan askerlerin sıyrık şeklindeki yaralarını sarmak için çoğu 

zaman hazır bulundurulurdu; gözenekli ve esnek yapısı yaradan akan her türlü 

sıvıyı hızlı bir şekilde emebilme özelliğine sahipti. Bu pedin içeriğinde bulunan 

katran da, önemli bir antiseptik ve koku giderici özelliğe sahipti, hastanede 

kullanıldıktan sonra ortadan kaldırılması için bu pedlerin yakılmalarını 

kolaylaştırıyordu. Bir ped işlevi görerek üzerine konulduğu bölgeyi taşıma 

esnasında koruyordu ve iç kanama olasılığını azaltıyordu. Top mermisi yaralarında 

olduğu gibi, yumuşak dokuların ezilmeleri ya da yırtılmaları ile sonuçlanan ve 

dayanılmaz ağrılara yol açan büyük yaralarda ise, karbolize edilmiş yağ oldukça 

başarılı bir uygulamaydı. Sonrasında, hastanelerde kullanılan sargılar, yaranın 

boyutuna ve özelliğine, hastanın yapısına ve alışkanlıklarına ve hastanın içinde 

bulunduğu hijyen durumuna göre farklılık göstermekteydi. Komplike vakalarda, 

hasta sağlıklı ise ve içinde bulunduğu bina yeterince hijyenik bir ortamsa, sıcak su 

pansumanı yeterli oluyordu. Daha kötü koşullarda ise, özellikle karbolik sıvı ve 

Condy sıvısı gibi dezenfektanların serbest kullanımı, sargıların sıklıkla 

değiştirilmesi, toniklerle desteklenen zengin beslenme gerekli olmaktaydı.  

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da, Türkleri ilaç almaları 

konusunda ikna etmenin güçlüğüdür. Size genellikle şöyle derler: “Ben hasta 

değilim, sadece yaralıyım; benim ilaca ihtiyacım yok.” Şarap ya da diğer uyarıcı 

ilaçlarla ilgili olarak Türklerdeki dinsel tereddütlerin de aşılması gerekiyordu ve 

dahası, pek çoğu bu yasaklanan içeceği içerek arkadaşları arasındaki statülerini 

kaybetmek istemiyordu.  
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Bu tür durumlarda, doğru düzgün havalandırma ve kullanılan sargıların 

ivedi şekilde ortadan kaldırılması gibi önemli konulara çok fazla dikkat 

edilemiyordu.  

İltihaplı bölgelerde irinin boşaltılması esnasında, yapılacak ilk kesiklerde ve 

sinüslerin boşaltılması için; drenaj tüplerinin kullanılması ve sık sık antiseptik suyla 

yıkama yapılması gerekmekteydi.  

Yaranın ilk olarak parmakla muayene edilmesi ve kurşunun çıkarılması 

işlemlerinde, giysilerin, düğmelerin ya da diğer yabancı cisimlerin çıkarılması 

gerekmektedir. Kurşun, parmakla erişilemeyecek bir mesafede ise, kanalın yönünü 

belirleyebilmek için uzun bir kurşun sondası kullanılabilir. Nelaton sondasının 

kullanılması faydalı olacaktır, ancak sadece bu sondaya da güvenmemek gerekir. 

Parçaların çıkarılması için şu ana kadar mevcut olan en iyi pensler, Amerikan 

kurşun sondaları olarak bilinen Tiamen sondalarıdır. Normal sondalar, yarayı 

gereğinden fazla açar ve kurşun parmakla ulaşılamayacak bir mesafede ise hiçbir 

fayda sağlamaz. Kullanılacak sondaların, tutacak kısımları sonda dişinden nispeten 

biraz daha büyük olacak şekilde tasarlanmış olmaları gerekmektedir. Bu tür 

sıradan sondalarda olan tutma yeri, faydasız ve oldukça sakıncalıdır.  

Savaşın sonlarında, tüm yaralarda oldukça nahoş, ancak oldukça sık bir 

komplikasyon meydana geliyordu; yaralarda çok sayıda kurtçuk oluşuyordu. Belki 

de bunlardan kurtulmanın en iyi yolu, sıklıkla tekrarlanan kuvvetli karbolik sıvı 

uygulaması yapılmasıydı. Aynı zamanda normal tuz ile hazırlanan kuvvetli bir 

karışım da kurtçukları yok ediyordu. Zayıf ve geçici çözümler fayda sağlamıyordu. 

Omuzdaki sıyrık şeklinde yaralar, daha önce de açıklandığı gibi, 

ateşlemede alınan pozisyon ve savaşma şekli ile ilişkili olduğundan oldukça sık 

görülüyordu.  

Ön kola kıyasla üst kolda bileşik kırıklar (genellikle humerus kemiğinin üst 

kısmında) daha sık görülmekteydi. Kemiğin büyük ölçüde ufak parçalara ayrılması, 

arter yaralanması, bitişik eklemlere doğru yoğun parçalanma, büyük kanlı cerahat 

oluşumu gibi hastanın acil olarak ampütasyona ihtiyaç duyacağı zayıf durumlar 

dışında bu tür kırıklar, ılımlı tedavi edilirdi.  

Komplike ateller, oldukça büyük ve masraflı hatalardır. Cerrahın Stromeyer 

tamponu ve bandajları ile birlikte bir parça bantla tutturulmuş sargıları olan hastayı 

atele adapte edebilmesi için kullanacağı yaklaşık dörtte bir inç kalınlığında düz 

tahta parçaları ve bir testere, saha hizmetleri için gerekli olan bir kutu içerisinde 

paketlenirdi ve bu kutu pek çok amaç için fayda sağlardı.  

Doktor Pinkerton’ın Gooch splintlerini kullanma yönündeki tavsiyesini ben 

de uygun buluyorum.  
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Stromeyer tamponları, tüm tahliye vagonlarında yaygın olarak 

kullanılmaktaydı ve kol kısmından yaralananları tedavi etme konusunda oldukça 

değerli bir medikal araçtı.  

Köşeli ahşap ateller ve hafif Fransız tellerinden yapılan ateller, yaygın 

olarak kullanılmaktaydı; ufak bir gutta-percha destek ateli de oldukça faydalı bir 

yardımcı işlevi görüyordu.  

Yaralı alana denk getirilen penceresi olan Paris atellerinin flasterleri, sabit 

hastanelerde ve kullanımı ile uygulaması konusunda bilgisi olan cerrahların elinde 

oldukça faydalı araçlardır. Ancak cephede, taşıma esnasında ve deneyimsiz kişiler 

tarafından uygulandığında son derece tehlikeli olurlar. Paris flasterinin kullanımı, 

bu aracı ilk kez kullanan ve kolun kangren olmasına bile neden olabilecek 

derecede sıkı bir şekilde uygulayan deneyimsiz cerrahların elinde oldukça tehlikeli 

sonuçlar doğurabilir.  

Ön kolda görülen bileşik kırıklar da oldukça yaygındı ve mümkün olduğu 

yerlerde, iyi sonuçlar verecek şekilde ve özenle tedavi edilirdi. Tedavide genellikle 

düz tahta ya da Fransız telli atelleri kullanılırdı.  

Ellerin iyileştirici gücü, sivil hayattaki uygulamaya kıyasla askeri 

uygulamalarda çok daha fazla dikkat çekmekteydi: kemik ufalanmaları, yumuşak 

dokuların ezilmesi ya da yarılması ile sonuçlanan ve ihmal edilen pek çok ciddi top 

yaralanması vakasında, büyük kanlı irinler ortaya çıkmaktaydı. Pek çok durumda 

daha önce cerrahi bir müdahalede bulunulmamış ya da yaraların hiç sarılmadığı, 

sinüslerdeki kemiğin kangren olduğu vakalarda, el ateli ve temizliğe dikkat edilmesi 

yoluyla hem cerrah hem de hasta açısından iyi sonuçlar elde ediliyordu. Zedelenen 

parçalardan mümkün olan en az ölçüde fedakârlık yapmak, uygulamanın altın 

kuralıydı.  

Omuz eklem bölgesi ampütasyonları, flep (vücudun bir yerinden kesilip 

diğer bölgesine eklenen doku) ya da oval metotlar kullanılarak gerçekleştiriliyordu. 

Bu gibi yöntemler, büyük ölçüde yumuşak doku kaybı ve eklemin tamamen 

parçalanmasına neden olan ciddi top mermisi yaralanmaları durumunda gerekli 

oluyordu. Alınan yerin düzgün bir şekilde kapanması için cerrahın tüm yeteneklerini 

ve özellikle de dikiş yetilerini kullanması gerekiyordu, hatta bazı durumlarda bu pek 

mümkün olmuyor ve kocaman bir yara, kendi kendine kapanmak üzere öylece 

bırakılıyordu.  

Bu tür vakaların sıklığını gösterebilmek için, Gravitza tahkimli mevziinin yer 

aldığı Plevne’de bir öğleden sonra yaşanan ağır silah düellosundan bahsedebilirim. 

Türkiye’de tanımış olmaktan çok gurur duyduğum ve gördüğüm en yetenekli 

cerrahlardan biri olan Osman Efendi ile birlikte, tam dört vakada, omuz eklem 

bölgesinde eklem ayırma işlemini gerçekleştirmek zorunda kaldık. Beşinci bir 
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vakada ise 25 yaşındaki bir asker, tüfek kurşunu sebebiyle üst kolunda birleşik bir 

kırık sebebi ile karşımızdaydı. Ampütasyonu reddetti ve kangren hızla yayıldı. 

Nihayetinde omuz-eklem bölgesinde ampütasyon işlemi yapılmasını kabul etti ve 

sonrasında hızla iyileşti. Bir dereceye kadar bu vakaları takip etmek mümkündü, 

tüm bu askerlerin iyileştiğini anlayabiliyordum. Ama olayların ardından sadece üç 

tanesini görebilmiştim ve onlar da oldukça başarılı iyileşme süreçlerindeydi.  

Kol ve ön kol ampütasyonları genellikle dairesel metot ya da kasın dairesel 

kısımları ile deri fleplerinin birlikte uygulanması aracılığı ile gerçekleştirilirdi. Plevne 

vakalarında birkaç örneğine rastladım: 

Salim, 30 yaşında, kurşun sebebi ile sol ön kolunda her iki kemikte bileşik 

kırık var, üst koluna ampütasyon yapıldı. İyileşti. 

Mustafa, 22 yaşında, kurşun sebebi ile sağ üst kolda bileşik kırık var. 

Ampütasyon. İyileşti.  

Tahir, 35 yaşında, kurşun sebebi ile sağ üst kolda bileşik kırık var. 

Ampütasyon. İyileşti.  

Bekir, Üsteğmen, 29 yaşında, top mermisi sol üst kolunu yok etmiş. Tüm 

kola ampütasyon yapıldı. İyileşti.  

Hahl, 36 yaşında, top yüzünden sağ dirsek eklemi tamamen parçalanmış. 

Kola ampütasyon yapıldı. İyileşti.  

Mustafa, 35 yaşında, kurşun sebebi ile sağ kolda ateşli silah kırığı var. 

Ampütasyon. İyileşti. 

Hüseyin, 24 yaşında, sol kolda ateşli silah kırığı var. Ampütasyon. İyileşti. 

Saül, Üsteğmen, top mermisi ön kolunun alt kısmını yok etmiş. Alt kısımda 

ampütasyon yapıldı. İyileşti.  

Ahmet, 27 yaşında, dirsek ekleminde ateşli silah kırığı ve alt humerusta 

yoğun ezilme ve parçalanma var. Kola ampütasyon yapıldı. İyileşti. 

Ali Baba, 60 yaşında, top mermisi sağ eli ve sol elin başparmağını yok 

etmiş. Sağ ön kolun tamamına ampütasyon yapıldı, sol başparmak alındı. İyileşti.  

Recep, 31 yaşında, sağ kolda ateşli silah kırığı var. Ampütasyon. İyileşti.  

Top mermisi yaralanmalarının sebep olduğu yoğun hasarlarda, Şıpka 

Geçidi’nde Doktor Leslie ve Sandwith tarafından gerçekleştirilen iki ampütasyon 

vakasından bahsedebilirim. Vakanın birinde (Doktor Sandwith’in vakasında), yara 

yapılan ilk müdahalenin ardından tamamen iyileşti.  

Omuzun kesip çıkarılması vakaları da yaşanmıştır ve sonuçlar fazlasıyla 

başarılı olmuştur. Mümkün olduğu zaman bu işlemlere öncelik verilmiştir; durumlar 
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elverdiği ölçüde yaranın incelenmesinin hemen ardından bu işlemin yapılması 

gerekir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, reaksiyon sonucu iltihap geçene 

kadar operasyon ertelenir. Genel olarak Langenbeck operasyonu tercih edilir. 

Hastalarımda gerçekleştirdiğim yegâne ameliyat da budur. Bisipital boşluğun üç ya 

da dört inç kadar altında akromiyon prosesinin ön ucunda düz bir kesik açılır, 

biseps tendonu boşluktan dikkatli bir şekilde çıkarılır ve periost dikkatli bir şekilde 

korunur.  

Periostun korunması ve kemik başı etrafındaki farklı kas eklentilerinin 

birbirine eklenmesi sayesinde, hastanın diğer tüm ameliyat tekniklerinde elde 

edilecek olandan çok daha fazla bir hareket açısına ve güç derecesine kavuşması 

sağlanır. Kemik başının çıkarılması esnasında zincirli bir testere son derece büyük 

bir işlev görür. Operasyon sonrası tedavide, ilk birkaç gün boşaltma tüpleri 

kullanılır, dikkatli bir şekilde enjeksiyon yapılır, kol Stromeyer tamponu ile 

desteklenir, gutta-percha ateli de kesilen yere hiçbir şekilde baskı uygulamayacak 

ya da müdahale etmeyecek şekilde omuza destek vermek amacıyla kullanılır. On 

ikinci gün ile on sekizinci gün arasında yavaşça hareket ettirmeye başlanmalıdır. 

Elbette ki hastanelerde yaralıların derhal tahliye edilmesi ve hastaların günlük 

olarak değişmesi gibi sebeplerle, hastaların durumlarını takip edebilmek çok da 

mümkün olmamaktadır. Ancak bildiğim kadarıyla tüm bu hastaların durumu iyiye 

gitmiştir. Hastaların hepsi hayattadır ve yaralarının iyileşmesinden sonra gördüğüm 

birkaç hasta da kollarının hareket kabiliyetine ve gücüne yavaş yavaş 

kavuşmuştur. Tedavi sonrasında yaşanan bir dezavantaj ise, Fransız-Alman 

savaşında bu tür hastalarda cerrahi işlemde kullanılan elektriğin bu sahada 

olmamasıydı. Cannstatt ve Wiesbaden, bu tür operasyonlarda en iyi doktorlar 

olduklarını kanıtlamışlardır.  

Acil olarak tedavi edilen ateşli silah kaynaklı omuz-eklem yaralarında bazı 

vakalar başarıya ulaşmıştır. Bakımını üstlendiğim ve Plevne’de yaralanmış bir 

adamın sağ omuzu, humerusun tuberositas majoruna oldukça yakından girmiş 

olan bir kurşun ile delinmişti. Kol kemiği baş kısmının yarısından büyük kısmı 

ezilmişti ve çıkış yarası yoktu. Yara ağzını hafifçe açtım ve kurşunla birlikte üç 

büyük kemik parçasını ve ufak kemik parçalarını (adamın ceketinin bir parçası da 

yaranın içindeydi) çıkardım. Yaraya sürekli olarak karbolik solüsyon enjekte edildi. 

Hastada istenmeyen hiçbir semptom gelişmedi ve hasta oldukça iyi ölçüde hareket 

ettirebildiği eli ile tamamen iyileşti ve hatta görevinin başına bile geri dönebildi. 

Dirsek Ekleminin Kesip Çıkarılması 

Birincil ve bütünsel kesip çıkarma operasyonları, özellikle de operasyon 

sonrası birkaç hafta hareketsiz kalabilen ve aynı tıbbi görevli tarafından sürekli 

tedavi edilen hastalarda, başarılı sonuçlar vermiştir. Benim kontrolümde olan 

vakaların tümünde, düz ve doğrusal bir kesik ile birlikte bu ameliyatı yaptım. Bunun 
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genel olarak seçilen ve uygulanan ameliyat metodu olduğunu düşünüyorum. 

Başarılı bir kesip çıkarma ateline dair verilebilecek ideal örnek, kesinlikle Profesör 

Esmarch’ın önerdiği ateldir. Bu tür koşullar altında kullanılan ateller genel olarak 

gelişi güzel malzemelerden elle yapılan türlerdi ve bunların başarısız olması 

durumunda da son çare olarak sıradan tamponlar kullanılırdı.  

Tüm bu vakalarda, büyük ölçüde ezilmeler vardı ve bu ezik bölgeler, 

karbolik solüsyonlarla sürekli yıkama, dren tüplerinin kullanımı ve gerektiğinde ters 

açma yöntemi ile tedavi edilmekteydi. Yavaş hareket, operasyon sonrasında erken 

dönemde önerilmekteydi ve kolu yeniden kullanabilme açısından bu yavaş hareket 

ne kadar erken yapılırsa iyileşme de o kadar başarılı olmaktaydı.  

İkincil kesip çıkarma operasyonları çok başarılı olmadı. Bu operasyonların 

pek çoğunda, yaralar top mermisi ile açılmış, kemik büyük ölçüde ezilmiş ve 

yumuşak dokular yırtılmıştı. Pek çok vakada kesip çıkarma işlemi, ampütasyona 

alternatif olarak gerçekleştirilmiştir. Hasta birkaç günlük sarsıcı bir yolculuk 

sonrasında istasyon hastanesine varmıştı, yarası kötü kokuyordu ve yarı kangren 

durumundaydı. Yarasında kurtçuklar vardı ve sağlığı oldukça bozulmuş, iştahı yok 

denecek kadar azalmış ve ishal ya da dizanteri sebebi ile bitkin düşmüştü. 

Ampütasyon işlemini reddetmesi üzerine cerrah, kısmi kesip çıkarma işlemini 

gerçekleştirdi. Ancak merak edilen kaç kişinin bu işlemden dolayı öldüğü değil, bu 

işlem sonrasında hayatta kalan olup olmadığıdır.  

Orhaniye Hastanesi’nde yaşanan benzer üç vaka içerisinde, iki hasta 

hayatını kaybetmiş, şiddetli ağrı çeken diğer hasta da ancak kendisine danışılıp 

ampütasyon yapıldıktan sonra iyileşebilmiştir. Geçici çözüm olduğu için kısmi kesip 

çıkarma operasyonları başarılı olmamıştır, çünkü tümünü deneyimsiz cerrahlar 

gerçekleştirmiştir. Dirsek ekleminde ateşli silah yaralanması ile ilgili derhal tedavi 

edilen nadir vakalar vardır. Bazı vakalarda hastalar nispeten iyi bir hareket yetisine 

sahip olur, diğerlerinde ise sadece kemik kaynar. Bileğin kesip çıkarılması ile ilgili 

hiçbir örnekle karşılaşmadım. 

Türk hastaları kesip çıkarma işlemine ikna etme konusunda çok az bir 

zorluk yaşanmıştır; kendilerine sadece kolu kurtarmak için değil aynı zamanda kolu 

kullanabilme şansı verebilmek için sadece zarar gören kemiğin bir parçasını 

çıkarma amacıyla bu işlemin gerçekleştirilmesi gerektiği açıklandığında, bu işlemi 

kabul etmişlerdir. Kemiklerin kaynamaya devam etmesi için parça alma işlemi de 

sıklıkla uygulanmıştır. Alt ekstremite yaraları bölümünde bu konuya daha detaylı bir 

şekilde değinilecektir.  
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Abdomen Bölgesi Yaralanmaları 

Abdomen Yaralanmaları – Abdomen bölgesinde yaralanma vakaları, 

nispeten nadirdir. Bunun muhtemel sebebi de, bu bölgede Türkler tarafından tercih 

edilen savaş yönteminin siperli olması ve siperlerin bu bölgeyi koruyor olmasıdır. 

Penetran olmayan yaralanmalar, penetran olanlara göre daha sık karşımıza 

çıkmaktadır. Hayati organlarında penetran yaraları olan kişilerin, cerrahlara kadar 

ulaşamayacağı düşünülmektedir. Yaralıları sedye ile taşıyacak organize bir ekip 

olmaması sebebiyle bu tür yara alan askerler, düştükleri yerde ölüme terk 

edilmektedir. Bu bulgu, savaş sonrasında savaş alanının gözlemlenmesi ile 

desteklenmiş ve kanıtlanmıştır. 

Abdominal duvarlarda oblik yaralara, özellikle de Şıpka’da savaşanlarda, 

oldukça sık rastlanmaktadır. Bu askerlerde, kendilerinden oldukça yüksek bir 

mesafeden ateş edilen silahların mermileri ile oluşmuş aynı tip yaralanmalar 

meydana gelmiştir. Bu oblik yaralarda kurşun, göbek deliğinin üstünden abdomenin 

üst kısmına girer ve deri ile kas arasında uzun bir mesafe boyunca ilerler. Bu 

mesafede ilerlerken kurşunun hızı düşer, yavaşlar ve peritoneal boşluğa kadar 

ilerleyemez. Bu düzensiz seyir yönü, oblik ve penetran olmayan yaraların en dikkat 

çekici özelliklerinden biridir, kovan bu tendonların bazıları, aponevroz ya da kas 

sebebi ile yön değiştirir.  

Beraberinde şok, kusma, ağrı ve abdominal şişkinlik gibi semptomları 

getiren bu tür yaralanmalar, penetrasyonun daha derin lezyonlarını tetikler. İç 

organ yaralanmalarından ayırt edilebilmeleri için deneyimli doktorların özenli bir 

şekilde muayene etmelerini gerektirir.  

Bu tür vakalarda, İngiliz tedavi metotlarının üstünlüğü dikkat çekicidir. İlk 

“sargılama” örnekleri, irinlerin temizlenmesi, karşı açma yöntemi, tam boşaltım, 

yaraya enjekte etme, kas hareketlerini kontrol etme amacıyla afyon kullanımı ve 

dengeli bir beslenme; iyi sonuçlar vermiştir. Diğer bir yandan, laissez-aller sistemi 

ile tedavi edilen vakalarda, irin hızla artar ve yayılır, kaslar zayıflar, hücresel ve 

fasiyal alanlar pul pul dökülür, iltihap peritoneal boşluğa kadar ulaşır, ardından akut 

karın zarı iltihabı gerçekleşir ve hasta, hayatını kaybeder.  

Büyük mermi parçalarının ezmesi sebebi ile karın duvarında geniş çaplı 

yırtıklar ve yumuşamalar da sıklıkla görülmekteydi. Peritoneal boşlukta yer alan 

yaralanmalarla ilgili bazı nadir vakalarda, kesinlikle “müdahalede bulunmama” 

kuralına uyulmuştur. Dijitali, sesli ya da sondaj yolu ile muayeneye izin 

verilmemiştir. Hasar görmemiş olması koşuluyla fırlayan parçalar geri getirilmiştir 

ve basit bir sargı uygulanmıştır. Tedavide afyon, acil durum aracı olarak kabul 

edilmiştir ve hasta, sıvı bir beslenme düzenine uymuştur.  
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Vakaların hiçbirinde son çare olarak veneseksiyon uygulandığını 

görmedim.  

Doktor McPherson, abdomen bölgesinde penetran yaralanma olan dört 

vaka rapor etmiştir. Bunlardan bir tanesi, en son görüldüğünde iyileşmiş bir 

hastaydı. Kasıklarında dışkı fistülü olan bir hasta da bitkin bir şekilde hayatını 

kaybetmiştir. İdrar kesesinde yarası olan iki hasta da yine hayatını kaybetmiştir.  

Doktor Goodridge, cinsel organının hemen üzerine giren bir kurşunla 

yaralanan bir erin vakasını rapor etmiştir. Çıkış yarası görülmemiştir, sonda 

geçirilmiş ve kanlı idrar boşaltılmıştır. Sonda kullanımına devam edilmiştir ancak 

ertesi gün idrar, yaraya ulaşmıştır. Yaranın çevresindeki dokularda yumuşama 

görülmüştür, karın zarı iltihabı meydana gelmiş ve hasta hayatını kaybetmiştir. İdrar 

torbasındaki sonda ile de kurşun fark edilmemiştir. Ortam koşulları, otopsi 

yapılmasına da elvermemiştir.  

Doktor McQueen, abdomen bölgesinden ölümcül bir şekilde yaralanan bir 

Türk albayının vakasını (Elena) rapor etmiştir.  

Doktor Casson, Erzurum Hastanesi’nde abdomen bölgesine penetran yara 

alıp sonrasında iyileşme gösteren üç vaka rapor etmiştir. Bunların iki tanesinde 

kurşun, abdominal boşlukta kalmıştır.  

Doktor Neylan, bazı ilginç vakaları rapor etmiştir. 1. Muvazzaf askerin 

birinin karnında, tüfek kurşunu yarası vardı ve yemek yedikten birkaç saniye sonra 

yemeğin dışarı çıkmasına neden olan gastrik bir fistülü vardı. Plastik operasyon 

mümkün değildi, çünkü şiddetli opistotonos ile birlikte tetanoz ortaya çıkmış ve 

ilerlemişti. Tetanoz durduruldu ve hasta iyileşti. 2. Albayın bir tanesinde, beşi 

ekstremitede, biri göğüs kafesinde ve penetran ve bir tane de abdomen bölgesinde 

penetran olmak üzere yedi tane yara vardı. İlk bakıldığında, nefes darlığı 

kaçınılmazdı ve hasta ölecek gibi görünüyordu. Yaralanmasından üç hafta sonra, 

alayına geri döndü. 3. Vakanın bir tanesinde, kurşun sağ kalçadan girmiş sol 

kalçadan çıkmış ve kuyruk sokumunu delmişti. Dışkı ve gaz, anüs yoluyla değil 

kurşun deliğinden çıkarılmaktaydı. Rektumun dijital incelemesi sonucunda, 

tıkanıklığın anüsün yaklaşık üç inç yukarısında gerçekleştiği görülmüştü. Kuyruk 

sokumuna kadar hiç yara yoktu. Adam iyileşti. 4. Bir değirmen üzerine yapılan 

saldırı sırasında askerin biri, başından aşağısına doğru ateş hattında kalmıştı ve 

kurşun, dördüncü sağ interkostal (kaburgalar arası) aralıktan girmiş, sol iki bağırsak 

parçası ile sol rektustan çıkmıştır. Her iki yara da hızla iyileşmiştir. Karın zarı 

iltihabı gerçekleşmemiştir. Asker, alayına geri dönmüştür.  

Doktor Stiven’in, Rusçuk Hastanesi’nde iken ele aldığı bir vaka vardı. Genç 

bir Türk, sol lumbar bölgesinden abdomeni boyunca önden arkaya kurşun yemişti. 

Abdominal bölgedeki yarada kurşun, göbek deliği ile kalça kemiğinin ön üst spinöz 
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prosesi arasında neredeyse yarıya kadar girmiş ve en alt kaburganın sonuna kadar 

ilerlemişti. İç organlarda bir çıkıntı yoktu. Abdominal duvarın muayenesi dikkatli bir 

şekilde yapıldı, topun sadece deri altında dolaştığı değil, aynı zamanda abdominal 

boşlukta ilerlediği kanıtlandı. Karın zarı iltihabı yoktu, kusma belirtisi yoktu, hasta 

sadece bazen kabızlıktan şikâyet ediyordu. Yaralara karbolize edilmiş basit sargı 

bezleri uygulandı ve hasta sadece sıvı besinler aldı. On yedi günün sonunda 

tamamen iyileşti ve hastaneden ayrıldı. Kendi evine yakın bir yerde yaralanmıştı ve 

hastanede kaldığı süre boyunca, yapabileceği tek şey hasta abisinin yatağının 

başından bir saniye bile ayrılmamak olan Başı-bozuk isimli on yedi yaşındaki genç 

erkek kardeşi kendisiyle ilgilendi.  

Doktor Stiven, kurşunun lumbal bölgesinin arkasından geçtiği, ateşli silah 

kaynaklı abdomen yaralanmasını rapor etmiştir. Çıkış yarası yoktu, kurşun 

bulunamamıştı, ancak kurşunun hastanın bedeninde olduğuna dair bir kanıt da 

yoktu. Bazı günler sabit olan şiddetli genel semptomların ardından, epigastrik 

bölgede sert bir kitle hissedilmişti, yara lapası uygulandı ve kitle, yumuşak ve 

akışkan bir hale getirildi. Daha sonra apse açıldı, kötü kokulu irin dışarı çıkarıldı ve 

ardından kurşun, irin boşluğunda bulundu. Adam, hızlı bir şekilde iyileşti.  

Teliş’de General Gurko’nun birliğinin eline düşen Bay Baird Douglas, 

Bogot’da yaralanan Ruslar arasında “rüzgâr ezilmesi” vakasını rapor etmiştir. 

General Skobeleff’in saldırısı ve Plevne’deki Green Hill (Yeşil Tepe) esaretinin 

sabahında Don Kazaklarından biri, rütbelilerinin arasında yere düşerken görülmüş. 

Hemen fark edilmiş ve arka tarafa götürülmüş. Karnından bir top mermisi ya da bir 

mermi parçası ile vurulduğunu ve bu sebeple de bayıldığını ifade etmiştir. Muayene 

esnasında, ezilme ya da kesik yarasına rastlanmamıştır ancak adam vurulduğu 

konusunda ısrar etmektedir. O gece hastaneye götürülür ve ertesi sabah da tıbbi 

personel tarafından detaylı muayene yapılır. Bu muayene sonucunda da hiçbir 

yara izine rastlanmamıştır. Tedirginliği geçene kadar birkaç gün yatağa alınır ve 

sonrasında abdomen bölgesinde morluklar olduğu fark edilir. Hayal görmediğini 

söyler ve neyse ki mermi, kendisinden birkaç adım ötede, patlamadan toprağın 

altına gömülmüştür.  

Alt Ekstremite Yaralanmaları, Uyluk/Kalça Bölgesinde Ateşli Silah Kırıkları 

Son yıllarda yaşanan savaşlarda, silindir ya da koni şeklindeki ya da 

modern tüfek kurşunlarının geniş yaylım gücü ile ilgili deneyimler ve bu gücün 

kemik kısımda yaptığı korkunç etki tamamıyla doğrulanmıştır. Kalça kemiğinde 

ateşli silah yaralanmalarının durumu ve tedavisi, savaşların tıbbi tarihi boyunca 

belki de hiç bu kadar umutsuz olmamıştır. Cerrahlar, yaraların ciddiyeti sebebi ile 

tedavinin yapılmasını imkânsız kılan zorluklar karşısında umutsuz kalırken, 

hastaların ampütasyon işlemini kabul etmemeleri, cerrahların işlerini daha da 

zorlaştırmıştır. Umutsuzca yapacakları bir şey olmadığını kabul edip oldukça uzun 
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süre sonra geleceği tahmin edilen kaçınılmaz sonu (ölümü) beklemişlerdir. Hatta 

daha önceki savaş deneyimlerine dayanarak böyle durumlar için hazırlıklı olanlar 

bile, ölümün kaçınılmazlığı ve dayanılmazlığı karşısında sarsılmışlardır. İngiliz 

gazetelerinde, Türklerin ampütasyonu reddettiklerine dair çok fazla şey yazılmıştır. 

Belki de bu yüzden itirazlar edilmiştir. Peygamberlerinin, dinleri, padişahları ve 

ülkelerine karşı olan düşmanlarla savaşırken kahramanca ölenlerin sadece kendi 

zevklerine özel, birbirinden güzel hurilerle dolu cennete bir an önce gideceklerine 

dair verdikleri sözleri hatırlayan Türkler, doğal vücutlarında yapılacak herhangi bir 

kesip çıkarma işlemine ve oluşacak fiziksel kusur ve eksikliklere karşı doğal olarak 

korku duymaktaydı. Yine kol kesilmesi, Muhammed zamanında uygulanan eski bir 

ceza yöntemi idi, bu yüzden de Müslüman askerler, bir suçlu olarak görülmektense 

bir kahraman olarak anılmayı tercih etmekteydi. Dahası bu tutarsızlıklar, Osmanlı 

Hükûmeti’nin engelli ve sakat bireylere hiçbir şekilde ödül ya da maaş vermediği 

gerçeği ile daha da pekişmişti. Türk askerlerinin karakterlerini bilen kişiler, Galata 

Köprüsü’nden geçerken Batılı gezginleri korkutan sakat dilencilerin 

hikâyesindekilere benzeme korkularını anlayacaktır. Belki de bu reddedişlerin 

sebebi, savaşın ilk zamanlarında diğer cerrahi işlemlerde olduğu gibi 

ampütasyonda da yeteneksiz cerrahların rol alması, yetersiz ekipman, 

operasyonun son ana kadar yapılmaması gibi sebeplerle ameliyatların ölümle 

sonuçlanması ve askerlerin kesik bir beden yerine tüm vücutları ile ölmeyi tercih 

etmeleridir. Son olarak da belirtilmesi gereken, şu zamana kadar kendilerinden her 

daim kibarlık ve iyi niyet gördüğümüz ve kendileri ile ilişkilerimizin tamamen iyi 

niyet ve mükemmel bir uyuma dayandığı Türk meslektaşlarımıza biraz sert 

gelebilir. Cerrahi yetenekleri konusunda asla kötü bir söz söyleme ya da kötüleme 

amacı olmaksınız şunu belirtmek isterim ki, İstanbul İmparatorluk Tıp 

Akademisi’nde anatomi ve cerrahi alanındaki çok sayıda öğrenciye yıllık çok az 

sayıda kadavra temin edilmekte ve bu öğrencilerin büyük çoğunluğu da 

operasyonu gerçekleştiren kişi değil gözlemci olmaktaydı; bu sebeple de 

ampütasyon ameliyatını başarılı bir sonuca götürmek için gerekli anatomik bilgiye, 

el becerisine ya da (uzun süreli pratik sonucu elde edilebilecek) cerrahi deneyime 

sahip olmaları beklenemezdi.  

Karşılaştığım en dâhiyane istisna; üç yıl boyunca Paris’te çalışmış, 

yetenekli bir cerrah ve uzman bir operatör olan, savaşın kendisine en çok ihtiyaç 

duyulan yerde patlak verdiği Plevne’de; doğru yerde doğru zamanda bulunan bir 

Türk beyefendisi olan Osman Efendi’ydi. Hastayı bir cerrahi işleme ikna ettiğinizde 

ampütasyon, hemen her zaman uygulanan yöntemdi. Cerrahın etrafını saran 

olumsuz koşullar altında ılımlı bir cerrahi operasyona kalkışmak bir suç işlemekten 

farksız olurdu. Cerrahın hastasını, yaralanmasının hemen ardından görme şansı 

olmuş olsa bile, hastane alanlarının süratli şekilde boşaltılması, diğer hastanelere 

sevk etme, uzun süren yorucu sevkler ve nakiller, olumsuz hava koşularına maruz 

kalma, on güne kadar süren açık vagonlarda riskli yolculuklar, yaranın sargıları ile 
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ilgili belirsizlik ve bilinmezlik, nakil sırasında var olan yiyecek stoğu, yaralı ve kan 

zehirlenmesi yaşayan hastalarla dolup taşan bir hastaneye en sonunda varabilmek 

ve buna rağmen yeteneksiz bir cerrahın ellerine düşmek… Bu ve bunun gibi 

nedenler, gerekli splintlerin ve tıbbi malzemelerin eksikliği ile birleşince, en aklı 

başında cerrahı bile vazgeçirecek nedenlerdir. Ancak cerrahların karşılaştıkları 

durum genelde, uzun süre maruz kaldıkları zorluklar ve açlık sebebi ile çoktan 

yorgun düşmüş, tedavisi iyileştirmeye yetmeyen dizanteri ile boğuşan, derileri 

yumuşamış, ezilmiş ve yaraları kurtçuklarla dolu, yaralandıktan çok sonra fark 

edilen askerler oluyordu. Bu tarz durumlarda hasta da kabul ederse tek seçenek 

derhal yapılacak ampütasyon işlemi oluyordu. Kolları kurtarmaya çalışırken 

hayatları kaybeden Dupuytren’in özlü sözü kadar daha vurgulu bir ifade var mıdır? 

Yapılan otopsi incelemeleri de genelde kemikte de yoğun ezilmeleri, vurulma 

noktasından farklı noktadan parçalanan diyafizi, her yere yayılmış ve irinle kaplı 

geniş doku ezilmelerini ortaya çıkarıyordu. Konservatif cerrahinin, en dikkat çekici 

örneklerini Plevne’de ve en çarpıcı şekillerini ise Sedan yakınındaki Floing’de 

Stromeyer’in vakalarında görebilirsiniz.  

 Yaralı kişi en yakın binaya taşınmak zorunda kalırdı, orada laissez-aller 

sistemi ile tedavi edilirdi, atel olmadığı için uygulanamazdı, Ruslardan ele 

geçirdikleri binlerce tüfek, silah ve işe yaramayacak cephanelerin geçici destekler 

olarak kullanılmasından şikâyetçi olurlardı. Kollar hareketsiz durumda kalırdı çünkü 

o ortamda hasta zaten kolunu kıpırdatamazdı. Birliklerin yer aldığı pek çok olayda, 

yaralı bölgelerde nasır, sertleşme, kalınlaşma ya da kısalma, kemiklerin yanlış 

kaynaması gibi farklı ve kötü sonuçlar ortaya çıkardı. Bazı vakalarda ise kemiklerin 

eğriliği ve bozukluğu sebebiyle Staffor House cerrahı tarafından uygulanan “koç 

boynuzu” sıfatının nereden geldiği anlaşılırdı. Bu askerler, yoğun aksiyon yaşanan 

sahnelerden koparılmışlar, kendilerine ne düzgün bir nakil, ne düzgün bir 

konaklama ne de düzgün bir beslenme sağlanmıştır. Stromeyer’in yaşadığı bu 

çarpıcı olaylar, bu tür yaraların mümkünse olduğu yerde, medeni savaş alanlarında 

ve derhal tedavi edilmesi gerektiğini ve cerrahların Cenevre Konvansiyonu 

ayrıcalıkları ve hükümlerinden faydalanmalarının sağlanmasını ve yaralılarla 

birlikte kendilerini düşmanın ellerine teslim etmeleri anlamına geliyordu. Bana göre 

yukarıda bahsedilen bu vakalardaki deformasyonlar, refraktür ya da osteotomi ile 

tedavi edilebilirdi.  

Gelenekselliğin tercih edildiği ve hareketsizlik, dinlenme ve beslenmenin 

yeterli olduğu vakalarda, cerrahın kolu sabit tutmasına izin verilmelidir, 

uzatma/uzantı konusunda aşırı endişeye kapılmasına mahal verilmemelidir. Bırakın 

da kol ekseni boyunca tüm parçaları muhafaza etsin (belki de bu parçalar, kırığın 

iyileşmesinde faydalı olacaktır), bırakın da bağımsız enine konumlanış paçaları 

tamamen kaldırsın; tam olarak bu nokta, uygulama konusunda en büyük öneme 

sahiptir ve etkili bir şekilde uygulandığında osteomiyelit riskini azaltmaya kadar 
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gidecektir. Sonrasında, eğer olursa, yaşanan deformasyon, böyle bir tedavinin 

garantilediği emniyet ile kıyaslandığında oldukça önemsiz olacaktır ve refraktür ya 

da osteotomi ile kolayca düzeltilebilecektir.  

Doktor Kirker, neredeyse hiç kanlı irin olmadan iyileşen, ateşli silah 

kaynaklı uyluk kemiği yaralanması ile ilgili ilginç bir vaka rapor etmiştir. Eskişehir 

dolaylarından yirmi beş yaşında genç bir adam yara almıştır. Kırık öncelikle, ayak 

bölmesi olan arka tel splint ile tedavi edilmiş daha sonra bir McIntyre uygulanmış 

ve en sonunda da kırık yerinde dışa doğru oluşmuş eğimi düzeltmek amacıyla 

Liston uygulanmıştır. Hasta, Doktor Kirker’in yanından ayrıldığında, baldır kısmında 

çok az deformasyon, ayakta ters dönme ve kolda bir buçuk inçlik bir kısalma vardı.  

Uyluk kemiğinin üst üçte birlik kısmında ateşli silah kırıkları da yine klasik 

yöntemlerde tedavi edilmişti; hastalar sabit durumda iken sonuçlar başarılı, 

hastalar uzun süre boyunca hareket ettiyse/nakil edildiyse sonuçlar hemen hep 

ölümcül olmuştu.  

Doktor Kirker, kalçasından vurulan ve sonunda iyileşen bir adamın 

vakasını rapor etmiştir. Kalça kesilmesi işlemini yapıldığı tek bir olay biliyorum, 

uyluk kemiğinin başı ve gövdesi, büyük trokanterin üst kısmı top mermisi tarafından 

ezilmişti. Ameliyatı yapan Doktor Ruddock’tu. Hasta, birkaç gün sonra hastanede 

kan zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Kalça ekleminin ampüte edildiği 

hiçbir olay olmadı. Diz ekleminde kırıkla birlikte penetran yaralar da genel olarak 

ampütasyon ile tedavi edilmişti. Klasik yöntemlerle tedavi edilen bazı vakalar, 

beklenmedik ve dikkate değer iyileşmeler ile sonuçlandı, bazı hastalar 

ampütasyonu reddetti, kemikleri kaynadı ve tek kollarını kullanabildiler. Asla 

kalkışılmaması gereken sadece tek bir kesip çıkarma işlemi kayıt altına alınmıştır. 

Bacakta ateşli silah yaralanmaları genellikle klasik metotlarla tedavi edilir 

ve iyi sonuçlar alınırdı; hastanın kanaatkâr yapısı sebebiyle Türklerde bu tür 

yaralarda kan zehirlenmesi sık görülmezdi. 

Bu şekilde yapılan tedavilerde parçalanan kemikler alınır ve kol, pencereli 

bir Paris flasterine yerleştirilirdi, ya da tel veya kutu şeklinde ateller kullanılırdı. 

Belki de cerrahinin kötü amaçlı hiçbir çeşidini kullanmayan Çerkezlerin 

osteoplastik cerrahilerinden bir ders çıkarmamız gerekir. Bir Çerkez, üst 

gövdesinden bir parça alınmasına razı olabilir ancak alt bedeninde asla; at 

binmesine engel olacak bir kesik yerine ölmeyi tercih eder; at binemeyen bir 

Çerkez, halkının gözünde kendini aşağılık görür. Bacakta ateşli silah 

yaralanmalarında tüm parçalanan kemikler kaldırılır, gerekli ise redaksiyon 

deneyimlenir, çıkıntılı parçalar yerine yerleştirilir/dikilir; eğer ilgili kısımda bir 

açıklık/boşluk kalırsa bir taydan ya da genç bir öküzden tam olarak bu boşluğu 

dolduracak şekilde hesaplanan bir parça alınır ve boşluğa yerleştirilir. Kol ise, 
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öğütülmüş Hint mısırı ve su ile yapılan karışıma batırılmış ve yumurta beyazı ile 

sertleştirilmiş bir bandaj içerisine yerleştirilir. Bu işlemin nasıl yapıldığını hiç 

görmedim, ama bu işlemi doğrulayacak pek çok yetkili ve görevli insan tanıyorum. 

Eskiden bu şekilde tedavi edilmiş kırıkları gördüm ve kesinlikle durumlarından eser 

kalmamıştı.  

Bacağında ateşli silah yarası olan, bu yarayı demin anlattığım şekilde 

sargılayan ve bana diğer bacağındaki eski kırığı gösteren bir Çerkez ile 

karşılaştım. Eski kırık, yıllar öncesinde olmuştu ve yine demin anlattığım şekilde 

osteoplastik yöntemle tedavi edilmişti.  

Parçalanan kemiklerin alınması ve hareketsizleştirme gibi yöntemlerle 

klasik şekilde tedavi edilen ayak bileği yaralanmalarında, daha sonra kesip çıkarma 

işlemi gerektiren pek çok vakaya şahit oldum. 

Türklerin ampütasyon işlemine karşı gönülsüz olmalarına bağlı olarak, 

diğer farklı ve doğrulanabilir yöntemler yerine uzun kemiklerin gövdelerinde parça 

alma işlemleri yaygın olarak tercih edilmekteydi. Ancak genele bakıldığında 

sonuçlar pek de iç açıcı olmamıştır. Ön kol kemiklerinin bölümlerinde yapılan kesip 

çıkarma işlemleri en başarılı operasyonlardır; daha sonra sırasıyla kaval kemiği 

gövdesinin kesip çıkarılması işlemi gelmektedir. Humerus ve femur diyafizlerinin 

çıkarılmasının ölümcül sonuçlar doğuracağı evrensel olarak kabul edilmiştir, 

osteomiyelit ölümlerin temel sebebidir. Ampütasyonlar, koşullar elveriyorsa ve 

hastanın da rızası alınmışsa birincil olarak tercih edilen ve uygulanan işlemlerdir.  

Ampütasyon işleminin yaralanmanın ardından 24 saatte gerçekleştirildiği 

Plevne bölgesinde, yüksek oranda iyileşme görülmüştür. Bahsedilebilecek bazı 

vakalar şunlardır: 

Ahmet, 30 yaşında. Sağ ayağının üst üçte birinde parçalı bileşik kırık vardı. 

Baldır ampüte edildi, iyileşti. 

Mehmet, 30 yaşında. Sol ayağının üst üçte birinde parçalı bileşik kırık 

vardı. Baldır ampüte edildi, iyileşti. 

İsmail, 32 yaşında. Sağ ayağının üst üçte birinde parçalı bileşik kırık vardı. 

Baldır ampüte edildi, iyileşti. 

Malil, 34 yaşında, Top mermisi sağ bacağını yok etmiş. Baldır ampüte 

edildi, iyileşti. 

Osman, 35 yaşında, Sağ ayağının üst üçte birinde dizine kadar parçalı 

bileşik kırık vardı. Baldır ampüte edildi, iyileşti. 

Ahmet, 24 yaşında. Sol ayak tamamen ve sol bacağın alt üçte biri top 

mermisi ile parçalanmış. Bacağın üst üçte biri ampüte edildi, iyileşti.  
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Seçilen Ameliyatlar 

Dairesel metot ya da dairesel kas ayrımı ile deri flebinin birleşiminden 

oluşan metot, genel olarak tercih edilen ve seçilen ameliyat türleriydi. Bacağın 

ampüte edilmesi durumlarında, yapılan bazı ameliyatlarda Teale’nin dikdörtgen 

biçimindeki flepleri tercih edildi, ancak bu fleplerin operasyon sonrası ilk birkaç gün 

içerisinde gevşeyip düşmesi nedeniyle başarılı sonuçlar elde edilmedi. Bir vakada 

Doktor Pinkerton, ampüte edilen bölgeyi daha da yukarıdan tekrar ampüte etmek 

zorunda kaldı. Arterler, daha sık bir şekilde dikildi. Kendi vakalarımda ben, 

genellikle torsiyon uyguladım ve en iyi sonuçları elde ettim. İkincil bir iç kanama 

çok nadir olarak ortaya çıktı.  

Mızrak, Süngü ve Kılıç Yaralanmaları 

Gözlemlenen süngü yaralanmalarının sayısı, şaşırtıcı biçimde azdı. Süngü 

ile yapılan çatışmaların gerçekleştiği savaş meydanlarında ölüler üzerinde yapılan 

incelemelerin sonucunda elde edilen birkaç bulgu, süngü ile yaralananların büyük 

bir çoğunluğunun kendisi ya da karşısındaki ölene kadar ateş etmeye devam 

ediyor olmasıdır. Mızrak yaralanmalarına kıyasla sayıları azdır. Son zamanlarda 

yapılan savaşlarda süngü yaralanmalarının sık görülmemesi, pek çok nedenle 

ilişkilendirilebilir ama öncelikle artan hız ve atış isabeti ile güçlendirilen kuyruktan 

dolumlu uzun menzilli tüfeklerin ortaya çıkması, süngülerin etkili bir şekilde 

kullanılma oranını büyük oranda düşürmüştür. Süngüler daha çok savaşın ilerleyen 

zamanlarında kullanılıyor ve bunun sonucunda da çıplak elle yapılan mücadele 

sıklığını artırıyordu. Süngüler genel olarak kolun üst kısımlarına denk geliyor, 

göğüs kafesini ve karın boşluğunu çok nadir şekilde deliyordu.  

Bir Rus askeri tarafından göğsünün sağ tarafı komple süngü ile çizilen bir 

Türk vardı. Öyle bir güç kullanılmış ve süngü o kadar kuvvetli tutulmuştu ki, geri 

çekilmek için Rus askeri ayağını Türk adamın göğsüne yerleştirmiş ve göğsünü 

sert bir şekilde ezmişti. Dışa dönük semptom ortaya çıkmadı. Adam tamamen 

iyileşti ve daha sonrasında sorumlu rütbesine terfi etti.  

Doktor Sandwith, kollarının üst kısmında beş tane süngü yarası olan küçük 

bir Bulgar çocuğun vakasını rapor etmiştir.  

Kılıç yaraları, süngü yaralarına göre sayıca daha çoktu. Bu yaralar 

genellikle yüzde ve kafatasında olurdu. Hızla iyileşirdi. Özellikle Çerkezler arasında 

görülmüştü. 

Bir Türk, Rus süvari asker tarafından boynundan sırtının ortasına kadar altı 

kez derinden yaralanmıştı. Bu yaralardan bazıları, altı inç kadar derindeydi. 

Omurlarından bazıları kesilmişti. Adam hızla iyileşme sürecine girdi.  
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Kılıç yaraları Edirne kadın hastanelerinde yaralı kadın ve çocuklarda da 

oldukça yaygındı. Boyun ve üst sırt bölgesi, hedeflenen saldırı noktaları gibi 

görünmekteydi. Bulgar kadınlarda (bazı vakalarda Türk kadınlarında), Çerkezler ve 

Başı-bozuklar morina balığını kıvırırcasına şeritleri sırta geçiriyorlardı. Zayıf 

kurbanlar genellikle hem şok, hem korku hem de iç kanamanın etkisiyle hemen 

yere düşüyorlardı; ancak oldukça ciddi yara almalarına rağmen çok iyi derecede 

iyileşen pek çok kurban gördüm.  

Bu “kıvırma” eylemi, Çerkezlerin favori eğlencesi gibi görünmekteydi. 

Benzer yaraları daha sonra Teliş’de kesilen Rus cesetlerinde de gördük. 

Çerkezler genellikle başlarından, yüzlerinden ya da kılıç tutan kollarından 

yaralanırdı. Hemen hepsi de oldukça hızlı iyileşirdi. 

Mızrak yaraları oldukça nadir görülürdü. Şumnu hastanelerinde, 

söylediklerine göre Kazaklar tarafından mızrakla yaralanan Türk kadın ve çocukları 

vardı. Edirne hastanelerinin birkaçında da Türk kadın ve çocuklar “intikam isteyen 

Bulgarlar” tarafından da aynı şekilde yaralanmıştı.  

Arter Yaralanmaları- Kan Kaybı 

Savaş tecrübelerim beni savaş alanındaki birincil yaralanmaların 

sanıldığından daha fazla gerçekleştiği konusuna inanmaya sevk etmiştir. 

Osmanlılar, maktulün defni sırasında ağır ve yavaş eylemde bulunmaları ölünün 

incelenmesine yönelik ilginç yaşantıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Yaklaşık olarak 400 ölüyü ve özellikle de temel ölüm nedenlerini inceleme şansına 

sahip olduğum Teliş’de, ardından hızlı ölümün gerçekleştiği yaralanmaların beynin 

dâhil olduğu baş yaralanmaları, şiddetli göğüs yaralanmaları ve büyük çaplı arter 

yaralanmaları olduğunu fark ettim. Koltuk altı ve kalça arterleri yaralanmalarının, 

şüphesiz ölüm sebebi olduğu birçok beden gördüm; belki de ateşleme sırasında 

koltukaltı atar damarının, bacağın belirli pozisyonlarında uyluğun gerilmesi ve 

gerdirilmesi bu arterlerin yaralanmasına sebebiyet vermektedir. Plevne ve Dubnik 

arasında, Kazakların elinde zulüm gördüğü iddia edilen Türk askerin bedenini 

incelemem talep edildi. Hikâye özel olarak adlandırılan yaralı kafilesine aitti, Kazak 

Ordusu tarafından gafil avlanmışlardı ve üzerlerine saldırılmıştı. 

Adamın yük vagonunda vurulup uzanıyor olduğu söylenmişti. Sırtının, 

ceketinin, iç giyiminin yerde oluşan kan havuzunda uzandığını ve üst gövdesinin 

yarısının kanla dolmuş olduğunu gördüğümde, bedenin rengi soluk, beyazdı, sağ 

kolu yere uzanmıştı, koltuk altı bölgesinde ceketi üzerinde kurşunun açtığı delik 

açık bir şekilde görünmekteydi. Ceketin yırtık kolunda, yaranın açıldığı yerin orta 

üçte biri görülmekteydi. Bu yara incelendiğinde, bir miktar parça oradan alınıp 

çıkarıldığında, yaklaşık olarak çevresinin dörtte üçünü içeren arterin katmanlarında 

yırtık görülmekteydi ve herhangi bir yaralanma ya da incinme belirtisi yoktu. 
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Tırnakları siyahlaşmıştı ve yeni tüfek ateşinden çıkmış gibi tozla kaplanmıştı, kötü 

görünümü vardı. Yanında ise yeni öldürülen diğer askerlerin vücutları vardı. 

Çerkezler ve Kazaklar arasındaki çatışma ve savaş çarpışmasının 

ardından, kalça arterinden vurulan bir Kazak bedenine denk geldik; kan kaybı 

müthişti. 

Dr. Edmunds, Rusçuk Hastanesi’nde kendi gözlemi altında bulunan ve 

uyluğun üst kısmından yaralanan adama ilişkin rapor tutmuştur, uyluğun girişinde 

bir yara vardı, çıkışında yoktu. Tıbbi inceleme merminin uyluk atardamarına 

saplandığını ve damarla yakın temasta bulunduğunu göstermiştir. Mermi 

çıkarılırken arter belirgin şekilde görülmüştür ve nabız atışının durduğu fark 

edilmiştir; 36 saat sonra, uyluğun üst kısmı kangren olmuştur, hasta 48 saat sonra 

ölmüştür. Plevne’de kurşunun tüm uzuvları çıkardığı ve atar damarların vurulup 

titrediği, kaybedilen kan miktarının nispeten daha az olduğu durumlara da şahit 

oldum. Geniş atardamarın bağlandığı birkaç durumu da gözlemlemiş bulundum. 

Baraka hastanelerine duyulan gereksinim hissedilmekteydi; ahşap fazla 

miktardaydı, düşük, makul olan bir fiyata iyi işçilik temin edilebilirdi; fakat bu binaları 

yapması için otoriteler ikna edilemedi. Onların istihdam edilmesinin birçok yaşamı 

kurtarabileceği inancındaydım. Yaralılar camilere, konaklara, Bulgar kiliselerine ve 

okullarına, süvari barakalarına ve hastane için kesinlikle uygun olmayan diğer 

binalara yerleştirilmişti. Sonuçlar da felaket gibiydi. 

Türk yaralıların hastabakıcılık sürecini kadınların üstlenmesine ilişkin birçok 

şey söylenmiştir. Kadın hemşirelerin hastalarla ilgilendikleri süre içerisinde 

hakarete maruz kalacağı konusu tartışılmıştır. Bayan Strangford ve onun yanındaki 

hemşireler, durumun bunun tam aksi olduğu konusunda hemfikirdir; İngiliz 

Hastanesi’ndeki Türk hastaların ilişkilerinde erkek hastalara nazaran kadınlara 

karşı daha nezaketli olduğunu fark etmiştir. Cemil Paşa ile yaptığım görüşmede 

kendisi bana Bayan Strangford’un çok iyi iş yapmasa bile, erkek hastanelerinde 

kadınların istihdam edilmesine yönelik Türk ön yargısını kırdığını ve bu sonuçtan 

da memnuniyet duyduğunu belirtmiştir ve gelecekte de benzer askeri ve sivil 

hastanelerde de kadınların kurala dâhil olup istisna olmayacağını umduğunu 

belirtmiştir. Saksonya kraliçesi tarafından Türkiye’ye gönderilen Beylerbeyi Kızılay 

Hastanesi’nde istihdam edilen ve İstanbul’da Stafford House’daki hemşireler hasta 

olarak Müslümanlara övgüler yağdırmaktaydı. Benzer ifade Edirne’deki “Fransız 

Hemşireler” tarafından da verilmiştir. 

 

Bay A. Symons Eccles’in İstanbul’daki Hastanelere İlişkin Raporu 

Söylediklerinize uygun olarak İstanbul hastanelerinde şu anda yatmakta 

olmaktan hasta ve yaralılara ilişkin aşağıdaki gerçekleri belirlemiş bulunmaktayım. 
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Bilgi, resmi kaynaklardan ve kişisel gözlemlerden edinilmiştir. 1 Mayıs, Çarşamba 

günü, İstanbul’da hastanelerde yaklaşık olarak 22.000 hasta mevcuttu. Bunlardan, 

4000 tanesi savaş alanındaki aldığı yaralardan dolayı acı çekmekteydi, 2000 ve 

3000 arasında yaralı da iklim ve soğuktan donma gibi etkilere maruz kalmıştır, 

geriye kalan durumlar ise, yüksek ateş, tifo ya da sıtma, dizanteri, ishal ve birkaç 

durumda ise çiçek hastalığıdır. Bu hastaların arasında özellikle de yaraları iyileşen 

2000 civarında hasta bulunmaktadır, fakat çoğunluğu ise hastanede yatması 

gereken hastalar değildir, hospitalizme maruz kalan hastalardır, çok kalabalık, kötü 

ortamı olan, ilgi ve bakım gereksinimi olan hasta ve yaralıların yerleştirilmesi için 

zorunlu olarak hastaneye dönüştürülen binalardaki durumdan bugünün 

durumundan daha iyi bir örnek teşkil edemezdi, ve de kamplardan günlük olarak 

gelen hasta sayısı da bu şehrin muhitlerini dâhil ediyordu. 

İstanbul’da şu anda 27 bina mevcuttur ve Türk askeri hastalar ve yaralılar 

için hastane olarak işgal edilen varoş bölgeleri vardır. Liste aşağıdaki gibi, 

hastanelerin boyutuna göre düzenlenmiştir: 

 

1.Haidar Pacha (Haydarpaşa) 15.Kiamil Pacha (Kâmil Paşa) 

2.Maltepe 16.Bulbul-dere (Bülbüldere) 

3.Couleli (Kuleli) 17.Gulhane (Gülhane) 

4.Coumberhane (Kumbarhane)  18.Marine (Deniz) 

5.Selimie (Selimiye) 19. Red Crescent (Kızılay) 

6.Medjidie (Mecidiye) 20. Tchiragan (Çırağan) 

7.Gumush   Souyon (Gümüş suyu) 21.Zeitun Bournon (Zeytinburnu) 

8.Baba-Mushiri (Baba Müşiri) 22. Sari- Güzel (Sarıgüzel) 

9.Daoud Pacha (Davut Paşa) 23. Peiki-Zafer (Peyk-i Zafer) 

10.Iplikhane (İplikhane) 24. Chadie 

11.Seraskeriat (Seraskeriyat) 25. Mustafa Pacha (Mustafa Paşa) 

12. Misarif-hane (Misafirhane)  Ve ismini kesinleştiremediğim iki hastane 

daha 

13. Tchatladji-Capon (Çatalca)  

14. Tunisse Pacha (Tunus Paşa)  

 

Bunlardan Haydarpaşa, Maltepe, Kumbarhane, Selimiye, Mecidiye, Davud 

Paşa, İplikhane ve Kuleli 2000’den fazla kişiyi barındıran büyük binalardır. Davud 
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Paşa ve İplikhane dışındaki binalar özellikle hastaneler için inşa edilmiştir ve 

hijyenik alt yapısı henüz beklenildiği gibi değildi, fakat büyük oranda hastaların ve 

yaralıların kullanımına uygun olan diğer binalardan da daha iyi durumdaydı. 

Barakaların çoğu, belki de hayatı açık havada geçen iyi durumdaki erkekler 

için olan yapıların gereksinimlerini karşılama konusunda yeterli oranda inşa 

edilmiştir, fakat sadece hastalar için bekleme salonu olarak kullanılmaktaydı, şimdi 

de, ruhsal ve fiziksel olarak ciddi acılar çeken ve kötü havalandırmalı, su arıtımının 

sağlıklı olmadığı, izolasyon ve askeri kurallara uyum konusunda ortamın iyi 

olmadığı binalarda kalabalık atmosferde zorunlu olarak bekletilen hastalar 

tarafından kullanılmaktadır. İstanbul’da çoğunluğa ait olarak seçilen üç hastaneye 

ziyaret, sefer sırasında edinilmiş deneyimler ve Türk askerinin savaştığı ve 

düşmanın elinde ya da zorluklara maruz kaldığı sırada maruz kaldığı zorluklar 

birlikte göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul hastanelerindeki hastaların ve 

yaralıların genel durumunu, mevcut durumun nedenleri ve mevcut kötü durumların 

iyileştirilmesinde en etkin yöntemin ne olduğu hususunu analiz etme konusunda 

beni teşvik etmiştir.  

İstanbul hastanelerindeki hastalar; yaralılar ve hasta olanlar olmak üzere 

ikiye ayrılabilir, fakat esasen yaralı olarak hastanede yatması gerekenler de bir 

süredir bir ya da daha fazla bulaşıcı hastalıkla mücadele etmekteydi. Yaralıların 

1000’i iyileşmekte olan hastalardı, yaraları iyileşiyordu; birkaç tanesinin ise kalıcı 

sakatlığı vardı, diğerleri ise kötü sağlık durumu içindeydi, aktif olarak hizmette 

bulunma ya da kendi evlerinde günlük ev işlerini yapacak durumları yoktu. Taburcu 

olmak için yeterince iyileşmeyen hastalardan büyük oranı ciddi yaralanmaların 

verdiği acıları çekmekteydi ya da bu şehirdeki hastaları olumsuz yönde etkileyen 

hastalıkların kurbanıydı. Bazıları erizipel, kangren ve yüksek ateşten acı çekerken, 

diğerleri ise tifo, tifüs ya da dizanteriden ve ishalden dolayı bitkin düşmüştü ve 

bazılarının da iskorbüt hastalığından dolayı iyileşme süreçleri yavaş seyretmekte 

ve yaraları iyileşmek yerine iskorbüt yaralarına dönüşmekteydi. Bu hastaların 

çoğunluğu ise ciddi oranda kilo kaybı ve gerginlik yaşamaktadır, deride tuhaf 

görünen bulanık renk oluşmakta, gözler çökmekte ve yaşamakta oldukları 

depresyon onların yüksek ateşe karşı hassas olmalarına neden olmaktadır. 

Birçoğu iskorbüttür ve onlar arasından dalağında büyüme olmayanına ve aynı 

zamanda sıtmanın bir ya da diğer türünden acı çekmekte olmayanına rastlamak 

zor olacaktır diye düşünüyorum; aslında birçoğu sıtma zayıflığı semptomları 

göstermektedir. Ziyaret ettiğim hastanelerde, farklı organlardaki ve türdeki 

hastalıklardan acı çekmekte olan hastaların çoğu aralıklı semptomlar 

göstermektedir.  

 Hastaların kansız, iskorbüt hastalıklı, sıtma olma eğilimi gösterdikleri hem 

beden, hem zihin olarak hasta oldukları görülmektedir. Bu duruma sebebiyet veren 

nedenler nelerdir? 
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 Yaralılardan henüz iyileşmeyenlerin, gecikmelerinin nedenleri belliydi. 

Hepsi de yaralanmalarının ilk günlerinde en korkunç ve zor acı çekme sürecine 

katlanmışlardı. Birçoğu ise yaşamla bağdaşmayan yaralanmalara katlanmıştı. 

Yaşam ümidi olmaksızın, uzun hastalık döneminin mutsuz anılarını birçok kişi 

deneyimlemişti; diğerleri ise uzun süren dinlenme süresinin zorluklarına 

katlanmıştı, bazıları ise, ilk başta ilgi ve alaka gösterilseydi bile, sonradan acılarını 

azaltabilecek olan ilgi ve alakanın olmadığı günler ve haftalar geçirmişlerdir. 

Beslenme, giyim ve barınma ihtiyacının hüsranla neticelenmesi hemen ardından 

zihinsel depresyon hissi getirmiştir.  

 Hastanedeki birçok hastanın, en genç ve en dinamik olanlar orduya 

alındıktan sonra çağrılan yedekler olduğu unutulmamalıdır. Birçoğu, hastaneye 

geldikleri günden beri amansız hastalığın pençesinde mücadele etmektedir. İlk 

etapta oluşmuş olan ishal ya da sıtma ateşi, kötü sağlık durumları, onları tifo 

atakları ve çekmekte oldukları piyemi gibi rahatsızlıklar konusunda hassas hale 

getirmektedir. Birçoğu da bugün hayatta kalmalarını düzenli ve ölçülü yaşam 

alışkanlıklarına borçludur. 

Sağlık çalışanlarının tedavi için gelen bu hastaları tam olarak gerektiği gibi 

tedavi etmesi imkânsızdı. Her bir duruma tahsis edilmiş ne zamanları ve ne de 

malzemeleri vardı. İstanbul hastanelerindeki sağlık personelinin çoğu yabancıdır, 

hizmetlerinden geçici bir süre yararlanılmaktadır, hastalarının dillerini öğrenme 

fırsatları yoktur, kuralları ve yönergeleri uygulayabilecek şekilde hizmet kurallarını 

öğrenme imkânları yoktur. Mevcut durumda, İstanbul hastanelerinde sadece 200 

sağlık çalışanı vardır. Hükümet, kaynaklarını da fazlasıyla zorlamıştır. Uygun olan 

her tıp çalışanı görevlendirilmiştir. Fakat bu imkânsızlıklar altında sınırlı hizmet 

verebiliyorlardı. Bugüne kadar gelen binlerce ve diğer taleplere ek olarak, Osmanlı 

İmparatorluğu Hükümeti, 50.000 hasta ve yaralı asker için yer, mobilya, giyim, 

kıyafet, ilaç ve bakıcı sağlamak zorunda kalmıştı. Oluşan bu mevcut durumda, 

Hükümet tarafında daha fazlasının sağlanması ve yapılması imkânsızdı. İlk önce 

savaşın birincil kurbanlarının acılarını hafifletmek daha sonra diğer ihtiyaçlar 

karşılanmak zorundaydı. 

Oluşan kalabalığı önlemek için, mevcut kötü şartların iyileştirilmesine 

yönelik atılacak ilk adım izdihamı önlemek ve bulaşıcı hastalıkları engellemektir. Bu 

da artık iyileşme sürecinde olan hastaların alınması gereken nekahethaneler 

kurularak mümkün olabilirdi. Yüksek ateşli hastalar için ayrı bir bina tahsis edilmesi 

gerekiyordu. Günlük hastaların sayısından yüksek olan hastaların kamp yerinden 

alınıp, baraka ya da çadır hastanelerinde tedavi edilmesi gerekiyordu. Yaşadıkları 

bölgeden kolay ulaşılabilir nitelikte olması hastalıklarının uzun sürmesini 

engelleyecekti, kalabalık olma durumu azalacaktı ve bulaşıcı hastalıkların 

yayılması engellenecekti. Diğer önemli gereksinim ise yiyecektir. Yaşamaları 

neredeyse ümit edilmeyen hastalar arasında besleyici, iyi pişirilmiş ve çok yönlü 
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beslenmenin etkileri zaten deneyimlenmişti. Hastalara kaliteli ve miktar açısından 

oldukça yeterli gıda verilmesi hükûmet tarafından planlanmıştı fakat her zaman 

temin etmek mümkün olmuyordu. 

Nekahethaneler kurulursa, izolasyon gerçekleştirilirse, İstanbul hastaneleri 

civarındaki kamplarda beslenme desteği sağlanırsa ve baraka hastaneler 

oluşturulursa, mevcut durumdaki hasta ve yaralı sayısı düşecektir, acıları 

azalacaktır, salgın hastalığın yayılması engellenecektir ve yüksek ölüm oranı 

düşecektir. 

Şef Komiser, İstanbul. 

 

Rusçuk ve İstanbul Yeni Baraka Hastanesi’nden Dr. Stiven 

Rusçuk Hastanesi 9 Temmuz’da, 100 yatakla hizmete başlamıştır. İlk yüz 

yaralısını 3 Eylül’de almıştır, daha sonra ekstra 110 kapasitesine genişletilmiştir. 10 

yatak da subaylar için ayrılmıştır. Bina, Rusçuk ve Varna Demiryolu Makine 

Fabrikası’ydı. Hasta odası büyük ve havadardı; bu yüzden de yapılan 

düzenlemeler arasında havalandırma yoktu. Çünkü zaten çok iyi şekilde 

havalanma imkânına sahipti. Personel üç İngiliz cerrahından ve Türk asistan 

cerrahından oluşuyordu. Hasta bakımı Türk askerler tarafından yapılıyordu ve 

sayıları yaklaşık olarak 30’du. Toplum tarafından ödenen diğer altı kişi de, yara 

lapası hazırlama ve pansuman yapmayı öğrenmek için eğitim alıyordu. Diğer 

görevleri de gece her iki saatte bir vardiyayı devralıp göz kulak olmayı içeriyordu ve 

kan kaybının yaşandığı vb. durumlarda nitelikli uzman desteği gereken durumlarda 

rapor vermedikleri zaman sorumlu tutulurlardı. Ayrıca Türk hükümetinden eczacı 

temin edilmiştir. Diğer alt görevdekiler ise sürekli çalışan üç adet çamaşırcıydı, 

diğer bir kadın görevli de çamaşır dikiş işleri ile ilgilenmekteydi. Ayrıca çarşaflarla 

ilgilenen bir ambar görevlisi mevcuttu, bu görevlinin görevi ise her sabah 

yataklardan çarşafları alıp temizleme işlemlerini yapmaktı ayrıca, yıkanmak üzere 

verilenlerin alım ve verme işlemlerini kontrol etmekti. Miktarlar Türk hükümeti 

tarafından belirlenmekteydi, bu işle ilgili bir yüzbaşı görevlendirilmişti. İki aşçı, iki su 

taşıyıcısı ve revir görevlisi vardı. Bu kişilerin de iş görür durumda olması ve yararlı 

olması gerekiyordu. Ayrıca iki adet berber vardı. 

Yataklar tahtadan yapılmıştı. Üç tane uzatılmış kalasla desteklenen iki 

destekliydi; baş desteği kaldırılmıştı ve hasta şişelerini, tükürük hokkalarını vb. 

desteklemek için arkadan çıkıntılı olan bir tahta tablası vardı, böylelikle, yatakların 

yanındaki küçük masalara gerek duyulmayacaktı. Hasır döşekler ve yastıklar, 

yumuşak koyun yünü döşek ve yastıklar, nevresim, battaniye ve koyun yünü 

doldurulmuş yorgan mevcuttu.  



343 

 

Karşılaşılan temel zorluklar, mutfağın, yıkama odasının ve tuvaletlerin 

oluşturulmasında ortaya çıkıyordu. Mutfak, hastane dışına inşa edilmiş olan tahta 

barakadır. Yakıt israfı ilk etapta müthiş miktardaydı; bunun önüne geçmek için iki fit 

derinliğinde çukur oluşturdum, tuğla ile tünel oluşturup, demir kirişler üzerinden 

desteklenen kazanlar için üç açık delik bıraktım. Tahtanın ittirildiği tünelin bir ucu 

açıktı, diğeri ise kapalıydı ve barakanın dışında tasarlanmış olan boru ile 

bağlanmıştır; iyi bir tasarım mevcuttu ve duman da aşçıları kızdırmamaktaydı. Aynı 

plan, kirli çarşafların ve bandajların kaynatılması için yıkama odasında da 

izlenmişti. Klozet hareket edebilen taşınabilirdi, kazılan derin çukur üzerine 

yerleştirilmişti ve altı fit derinliğindeydi ve hareket edebilen hastaların bunu 

kullanması gerekiyordu. Klozetlere sürekli olarak kireç klorür dökülüyordu, baraka 

her ay kaldırılıyordu, çukur “çamur kireç klorür” ile dolduruluyordu. Hastanede 

kullanılan yatak-lazımlığı bu klozetlere boşaltılıyordu ve odaya götürülmeden önce 

fenik asitle yıkanıyordu.  

Hiç epidemik erizipel ve hastane kangreni olmadığı için hastanenin hijyenik 

durumu iyiydi. Alınan önlemler şu şekilde idi: Temiz çarşaf, kıyafet, çekmeceleri 

olan hastaların salgı çıkarma, kanama, ya da cerahat akması gibi durumlarda 

sürekli izlenmesi, hademeler tarafından hastaların yıkanması, özellikle de ayakların 

yıkanması. Daha fazla ya da az iyileşmiş hastalar için iki banyo yaptırdım, bunların 

da beton zemini, pis su borusu ve tahta parçası mevcuttur. Tüm bunlar hizmetliler 

için koyulan baraka içine inşa edilmiştir ve sıcak suyu, sabunu mevcuttu; tüm 

bunlar onları da memnun edecek niteliğe sahipti. Odaların içinde sülfür 

yakılmaktaydı, fakat daha fazla yakılan şey fenik asitti. Yaraların cerahatleri 

açılmadan önce, kızgın külle birlikte kürek getiriliyordu ve güçlü fenik asit yukarıya 

dökülüyordu ve yara dumanların altında açılıyordu. Pansuman sona erince, odalar 

dikkatlice süpürülüyordu ve zemine fenik asit saçılıyordu. Çok miktarda iltihap olan 

vakalar en son pansuman edilirdi, erizipel durumları ilk önce izole edilirdi, diğer 

durumlar bitmeden bunların pansuman işlemi gerçekleştirilmezdi. Daha sonra fenik 

asit altında başka eller dokunmadan, kendi işlemimizle bu süreç tamamlanırdı. 

Genel rutin ise sabah tüm hastalarımıza yapılan oda ziyaretiydi, tıbbi olarak ne 

durumda olduklarını analiz ederdik, eğer gerekli ise ilaç yazardık ve bunların 

kullanım oranlarını yazardık, kahvaltıyı daha sonraki bir zamana ertelerdik, bunu 

takiben de her bir hastanın bireysel olarak pansumanı yapılırdı. 

Birçok durumdaki klozet uygun değildi, hijyenik olmamasına ek olarak 

binadan uzak olduğunu görüşündeyim. İltihapla kirlenmiş olan tüm bandajlar bir 

daha kullanılmazdı ve yakılırdı. Odaların ısıtılması ise tuğla sobalar yardımıyla 

mümkün kılınıyordu.  

İstanbul Yeni Baraka Hastanesi iki, uzun baraka olarak inşa edilmişti. 

Yataklar kalaslarla birlikte birkaç demir üzerinde desteklenmişti. 98 yatak için bu 

düzen kurulmuştu. Binada, kısa giriş bölümü olan iki oda arasına klozetler 
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eklenmişti. Giriş duvarları arasında geniş aralıklar bırakılmıştı, bu da hava akışının 

kolay olmasını sağlıyordu ve bu uzaklığa kadar ulaşabilecek kokuları engelliyordu. 

Bu olmaksızın kokular içeri girebilirdi. Klozetlerin atık su borusu bağlantısı vardı, 

sifon ve boruları mevcuttu. Tüm bunlar iyi işleve sahipti ve sürekli suyla 

yıkanmaktaydı. Her kullanıldığında oraya amaca hizmet etmek için gelen kişi 

olurdu ve bu görevli tarafından fenik asit dökülürdü ve etrafa saçılırdı. Odaların 

havalandırılması merkezi baca sistemi ile gerçekleştirilirdi ve her bir ikinci pencere 

de içe doğru eğimliydi, kenarlar tüm hava akımlarını engelleyecek şekilde tahta 

kaplama tarafından korumalı nitelikteydi; bunlar sürekli olarak açık konumda 

bırakılırdı. İçeri sürekli olarak temiz hava girerdi. Soğuk havanın özelliği ilk önce 

çatıyı etkilemesi daha sonra soğukluğun aşağı inmesiydi. Fenik asidin serbest 

kullanımı gibi hijyen ayarlamaları burada da gerçekleştirilmiştir. Personel; eczacı, 

üç doktor ve genel hademe olan birkaç askerden oluşmaktaydı. Hasta bakımı 

Saksonya Kraliçesi tarafından gönderilen “Alman Hemşireler” tarafından 

yapılmaktaydı. 

 

Doğu Ülkelerinde Saha Hastanesi ve Ulaşım Organizasyonunda Yardımcı 

Komiser, Bay E.R. Pratt 

Cenevre Sözleşmesi’nin başından beri ve savaştaki hasta ve yaralılara 

yardım sağama konusunda topluluklar kurulmasından bu yana, son Rus-Türk 

Savaşı’na kadar, Doğu ülkelerinde böylesi yardımın sağlanmasına yönelik çok az 

deneyim kazanılmıştı. 

Fransa’daki Prusya savaşının ardından, detaylı anlaşmalar yazılmıştır ve 

de en detaylı bilgi de demir yollarının, geniş boğaz yollarına, orduların iyi donanımlı 

olduğu en iyi vagon modellerine, hastaneler, sedye vb. örneklere ek olarak iyi 

yiyeceğe, ambulans organizasyonuna ilişkin edinilebilir. Asya savaşında ülkenin, 

yolların vb. durumların ve sakinlerin alışkanlıkları ve mantalitelerine ilişkin hususlar 

daha farklıdır, ambulans organizasyonları da bu farklılıklara göre ayarlanmalıdır. 

Temel fark bu olmakla birlikte, şüpheler bir kenara bırakılarak söylenmesi gereken 

şey de zorluğun zaman ve mesafe ile mücadele etmek ve en temel tanımlamayı 

yaparken oluşan önyargılar olacağıdır.  

Geç savaş döneminde, sıkıntı o kadar fazlaydı ki, zorluk yaralıların nasıl 

pansuman edileceği hususu değildi, nasıl dinlenmelerinin sağlanacağı, nasıl 

taşınmaları gerektiği, yolda ölmemeleri gerektiği ve eğer besin almazlarsa 

yaşamlarının nasıl sürdürüleceği idi. 
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Seyyar Hastaneler 

Eğer saha ambulanslarına gelecekte ikinci bir sınır koyulmaz ise, bana öyle 

geliyor ki, askeri otoriteler ya da kendilerini istihdam eden toplum tarafından 

müsaade edilen eylem özgürlüğünün miktarıyla ölçülebilir nitelikte olacaktır. 

Ambulansın hareket etmesi gereken noktalar, yerler mümkün olduğunca baş 

cerraha bırakılmalıdır. Baş cerrah genelde yardıma fazlasıyla gereksinim duyulan 

yerlerin farkındadır ve de günlerce haberin gelmeyebileceği merkezi otoritenin 

talimatına danışması gerekmeden anlık hareketle, yardıma olan gereksinim 

geçmeden gidebilir.  

Seyyar Hastane Personeli 

Ulaşımın kötü olduğu durumlarda, bir seyyar hastanede en az üç cerrah 

olmalıdır. Böylece faaliyetler esnasında hastalık, görev gibi nedenlerle ayrılan 

doktorun görevi ihmal edilmemiş olur. Ayrıca bir müdür, kimyacı, pansumancı, aşçı, 

tercüman ve iki yerli hademe olmalıdır. Fakat gerekli olduğunda hepsi pansumancı 

olarak eylemde bulunabilecek ya da su taşıma gibi görevleri yapabilecektir.  

Ulaşım altı ya da sekiz vagonla gerçekleştiriliyordu, en kötü havada tüm 

tıbbi malzeme ve gereçleri taşıyabilecek yeterli kapasiteye sahipti. Bunlar, 

ilerlerken ya da geri çekilirken yük taşımıyorsa, günlük yaşamda hastaların revire 

taşınması, eşyaların getirilmesi ve yaralıların taşınması için kullanılabiliyordu. 

Seyyar Hastane Ekipmanı 

Cerrahlar için, hizmetliler ve aşçılar için ve hastane olarak kullanılmak 

üzere üç adet çadır olmalıdır. Hastane tentesi mümkün olduğu kadar büyük 

olmalıdır ve sedye, battaniye vb. gereçlerle doldurulmalıdır. Soba gerekli değildir, 

zemindeki külle dolu boşluk bu işlevi görmektedir. Her bir cerrah için bir at 

mevcuttur. Atın terkisinde, ordu semeri, yiyecek, atel, bandaj, gereçler vb. için hurç 

bulunmalıdır. Vagonlarda battaniye, sedye, tamir için ham deri, kova ve su 

kavanozu bulunmalıdır. Tüm kutular ortalama 2 fit, 3 fit, 4 fit ve ağırlık olarak da 60 

libre olabilir ve iple tutma yerleri olmalıdır. Tüm içerik dışından etiketlendirilmelidir. 

Eğer bu yapılmazsa hep zorluk oluşturur ve zaman kaybı vb. durumlara sebep olur. 

Bu boyutlardaki kutular her vagona girebilir ve at veya katır üstünde uygun şekilde 

paketlenebilir. 

Ulaşım 

Medeni olmayan, yolsuz bir ülkede, Kızılay vagonlarının sıradan 

modelleri/örnekleri kullanışsızdır; en güçlü atlar için bile çok ağırdır ve Doğu 

ülkelerinde ulaşılmazın da ötesindedir. Acil durumlarda sürücüsü tarafından 

onarılamazlar; mevcut olmadığı zamanlarda koşum takımı temin edilemez. 

Rusların Lom Vadisi’nden geri çekildiği zamanlarda; ambulans vagonları dışında 
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her şey kurtarabilmişti; bunlar Stafford House Komitesi’ne Türkler tarafından 

verilmişti. Uzun tren vagonlarında, Orhaniye’den yaralılar olurdu. Kızılay Vagonu 

boştu, çünkü sadece tek başına çekilebilirdi, ekstra yük taşıyamazdı. Aynı vagonun 

alçak sedyeleri bulunmaktadır, içine konulan yararlılar soğuktan ölebilirdi. 

Osmanlılar sedye ya da yatakların üzerine uzanmayı sevmezdi, ikincisine pek 

alışkın değillerdi ve bazen yatak içine girmeyi kabul etmeyerek yerde yatarlardı. 

Vagonun alt kısmında hasıra kıvrılıp yatma onlar için daha fazla konforluydu. 

Türkiye’de ulaşım için en iyi araç arabaydı. 1. Kolay bir şekilde sürücüsü 

tarafından tamir edilebilirdi. 2. Öküzler tarafından çekilebiliyordu, hareketi yavaştı 

ve yaralılar için daha az acı vericiydi. 3. Satın almak ya da kiralamak için çok 

pahalı değildi. 4. Çapraz ipler, döşek ve yüksek olmayan sedyelerle geliştirilme 

kapasitesine sahipti. 

Yazları buna itiraz edilmesinin sebebi brandasının ya da tentesinin 

onarımının neredeyse imkânsız olmasındadır, böylelikle de, eğimli kenarlar ve 

tomruklardan dolayı gerilmeye ve sarsılmaya dayanacaktır. 
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ATASE Arşv Belg (1), 1288. Erkân-ı Harbiye ile askeri doktorlardan birkaç 

nefer zabitanın tahsil için Avrupa’ya gönderildiği. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu-Defter:2-10, Belge:203, Tarih:02.10.1288. 

ATASE Arşv Belg (2), 1292. Rusya’nın ordularını toplayarak Devlet-i 

Âliye’yi harbe davet etmekte olduğu, bu durumda Rusya’nın Devlet-i Âliye 
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Defter:3-13, Belge:32, Tarih:27.02.1294. 

ATASE Arşv Belg (6), 1293. Nevark’tan hareket eden mühimmat yüklü 
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ATASE Arşv Belg (8), 1293. 600 yıllık Devletin yıkılmasına sebep olan 

durumların askerin dağınık halde ve askere kumanda edecek yetenekli 
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erlerinin morallerinin bozuk olduğunun Avrupa’dan gelen haberlerden 
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ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:9, Gömlek:93, Tarih:29.05.1293. 
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kararlaştırıldığı. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:3-14, Belge:384, 

Tarih:22.10.1293.  

ATASE Arşv Belg (15), 1293. Donanma-yı Hümayun’a zarar vermek için 

düşmanın Batum’a torpil vapuru göndereceğinin İngiliz Sefareti’nden Bâb-ı 

Âli’ye bildirildiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:4-18, 

Belge:243, Tarih:1293.  
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ATASE Arşv Belg (16), Ek 8, 1293. Ek 8: Rusların Güllü Karyesi halkından 

erkekleri yakalayarak topluca idam ettikleri, kadınları ve çocukları da bir 

araya toplayarak diri diri yaktıkları. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:6, 

Gömlek:166, Tarih:16.05.1293.  
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tabip gönderilmesinin bildirildiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:86, 

Gömlek:108, Tarih:25.11.1291.  

ATASE Arşv Belg (19), 1293. Sabit Paşa Livası’nda cerrah ve sargı bezi 

bulunmadığının bildirildiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:136, Tarih:22.05.1293.  

ATASE Arşv Belg (20), 1293. Harb fırkalarında tabip ve cerrah 

bulundurulamadığı, yaralıların tedavileri yapılmaksızın uzakta bulunan 

hastanelere naklolunduğunun haber alınması üzerine orduda bulunan 

cerrah ve tabiplerin miktarının belirlenmesinin istendiği. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:112, Gömlek:136, Tarih:22.05.1293.  

ATASE Arşv Belg (21), 1292. Taburların naklinde mutlaka sıhhiye memuru 

bulundurulmasının fırka kumandanlarına tebliğ edilmesinin Dâr-ı Şurâ-yı 

Askerî Sıhhiye Dairesi’nden bildirildiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, 

Kutu:106, Belge:3,4, Tarih:01.05.1292.  
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Kutu-Defter:4-18, Belge:71, Tarih:27.05.1293.  

ATASE Arşv Belg (23), 1293. Beşiktaş ve Yıldız saraylarında bulunan 

doktor ve eczacıların Edirne’ye gönderilmesi. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, 

Kutu-Defter:4-18, Belge:124, Tarih:13.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (24), 1292. Sırp hududunda bulunan asakir-i şahane ile 

Vidin, Niş, Yenipazar, İşkodra, Hersek ve Bosna askeri hastaneleri için 
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mekteb-i tıbbiyenin son sınıfından öğrenci istendiği. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:106, Gömlek:51, Tarih:21.04.1292. 

ATASE Arşv Belg (25), 1292. Avusturyalı doktorların sözleşmeleri gereği 

maaşlarının ve tayinatlarının tam olarak ödenmesi için gerekli işlemlerin 

yapılması. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:1-2, Belge:169, 

Tarih:2.10.1292. 

ATASE Arşv Belg (26), 1292. İngiltere’den gelen doktorlar. ATASE Arşivi, 

ORH Kataloğu, Kutu-Defter:1-2, Belge:137, Tarih:03.07.1292.  

ATASE Arşv Belg (27), 1293. Hilâl-ı Ahmer seyyar hastanesine tayin edilen 

doktorların diploma muayenelerinin acele yapılması. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:113, Gömlek:12, Tarih:17.09.1293.  

ATASE Arşv Belg (28), 1293. Viyana Darulfünunu muallimlerinden ve 

Avusturya-Macaristan’ın meşhur doktorlarından olup muharebe sırasında 

seyyar hastane doktorlarından olup muharebe sırasında seyyar hastaneler 

teşkili yolunda hizmetlerde bulunmuş olan Mösyö Mondi Dersaadet’e gelip 

yaralıları tedavi etmek üzere Şipka tarafına gönderileceğinden, kendisine 

gerekli kolaylığın sağlanması. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:90, 

Gömlek:15, Tarih:15.04.1293.  

ATASE Arşv Belg (29), 1293. Erzurum, Kars ve Beyazıd’da hasta mevcudu 

artmakta olduğundan yeterli miktarda doktorun süratle gönderilmesi. 

ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:100, Gömlek:65, Tarih:25.06.1293.  

ATASE Arşv Belg (30), 1293. Muharebede yaralanan askerlerin ilk tedavisi 

harp sahasında bulunan seyyar hastanelerde yapıldıktan sonra en yakın 

bulunan mevki hastanesine sevk edilecekleri. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:83, Gömlek:45, Tarih:15.04.1293.  

ATASE Arşv Belg (31), 1293. Osmanlı Ambulanslarına beyaz zemin 

üzerine kırmızı haç ve yuvarlak bir işaret yapılması. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:112, Gömlek:70, Tarih:28.02.1293.  

ATASE Arşv Belg (32), 1293. Ordularda bulunan hastanelere Salib-i Ahmer 

tarafından işaret konulacağının Bâb-ı Âli’ye bildirilmesi. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:112, Gömlek:71, Tarih:07.03.1293. 
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ATASE Arşv Belg (33), Ek 13, 1877. Ek 13: Tuna Umum Kumandanı 

Mehmet Ali Paşa tarafından Türk hastanelerinde Salib-i Ahmer yerine Hilal-

ı Ahmer alametinin kullanılması hakkında Grandük Nikola’ya yazılan 

tahrirat ve cevabı. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:15, Gömlek:32, 

Tarih:24 Temmuz 1877. 

ATASE Arşv Belg (34), 1293. Hilâl-ı Ahmer alamet- farikasının Grandük 

Nikola tarafından tanındığı. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:126, Tarih:10.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (35), 1293. Sâlib-i Ahmer yerine hastanelerde, sıhhiye 

kollarında Hilâl-ı Ahmer tabirinin kullanılması. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:46, Gömlek:123, Tarih:04.06.1293.  

ATASE Arşv Belg (36), 1293. Kolordular ile hastane personeline Hilâl-ı 

Ahmer nişanı gönderileceği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:7, Tarih:27.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (37), 1292. Savaşta yaralanan askerlerin bakımı için 

kurulacak hastanelerde beyaz bez üzerine kırmızı ay amblemli flama 

kullanılacağı. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:3-15, Belge:1-3, 

Tarih:03.12.1292.  

ATASE Arşv Belg (38), Ek 14, 1293. Ek 14: Hastaneler için Hilâl-ı Ahmer 

ambleminden başka işaret kullanılmadığının İsviçre Cumhuriyet Riyaseti’ne 

bildirilmesi. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:3-15, Belge:93, 

Tarih:27.06.1293.  

ATASE Arşv Belg (39), 1293. Osmanlı Ordusu’nda görev yapan İngiliz 

hekim eczacı ve cerrahların maaşları İngiltere tarafından ödendiğinden, 

ayrıca devlet hazinesinden maaş verilmesine gerek olmadığı. ATASE 

Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:3-16, Belge:1480, Tarih:14.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (40), Ek 15, 1293. Ek 15: Çamçire’de hastane yapılıp 

üzerine Hilâl-ı Ahmer yazılan daire Ruslar tarafından topa tutulup içindeki 

hastalar şehit edildiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:4, Gömlek:31, 

Tarih:02.04.1293.  
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ATASE Arşv Belg (41), 1293. Memleketeyn toprağında Yergöğü isimli 

mahalde Kızılhaç işaretini taşıyan bir hastanenin top ateşi ile hasara 

uğratıldığı, memleketeyn kumandanlığı tarafından Cenevre Komitesi kararı 

ile şikâyet edilmiş olduğundan bunun tahkik edilerek cevap verilmesi. 

ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:7, Gömlek:103, Tarih:07.05.1293.  

ATASE Arşv Belg (42), 1293. Rusların muharebe meydanında kalan 

yaralıların Osmanlı Ordusu tarafından Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olarak 

itlaf edildikleri propagandası yapmakta oldukları. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:23, Gömlek:60, Tarih:10.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (43), 1293. Yapılan top muharebesinde düşmanın Hilâl-ı 

Ahmer bayrağı taşıyan İngiliz Hastanesi’ne top atışında bulunduğu. ATASE 

Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:4-21, Belge:217, Tarih:19.01.1293. 

ATASE Arşv Belg (44), 1293. Devletler tarafından tarafsızlığı kabul edilen 

Hilâl-ı Ahmer’e ait Vidin’deki hastaneye, Vidin Kumandanlığı’nın bildirdiğine 

göre Rus Ordusu’nun Kalkan’dan yaptığı top ateşi ile ölümlerin ve 

yaralanmaların olduğu. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:1-7, 

Belge:651-652, Tarih:16.03.1293.  

ATASE Arşv Belg (45), 1293. Hilâl-ı Ahmer tarafından kurulmuş olan asker 

hastanesine düşmanın top mermisinin isabet ettiği, Cenevre 

Mukavelenamesi’ne ve insanlığa aykırı bu hareketin protestosu için 

Osmanlı sefirlerine tebligat yapıldığı. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, 

Kutu:43, Gömlek:16, Tarih:03.10.1293.  

ATASE Arşv Belg (46), Ek 16, 1293. Ek 16: Düşmanın Kızıltepe’deki 

maktulleri toplayan Hilâl-ı Ahmer mensuplarına ateş açarak hukuku ihlal 

ettiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:3-16, Belge:1398, 

Tarih:15.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (47), Ek 17, 1293. Ek 17: Cenevre Sözleşmesi’nden en 

küçük rütbelilerin dahi bilgisi olabilmesi için çoğaltılarak gerekli yerlere 

gönderilmesi. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:23, Gömlek:60, 

Tarih:10.07.1293. 



356 

 

ATASE Arşv Belg (48), Ek 18, 1293. Ek 18: Düşmanın yaptığı mezalimi 

inkâr ettiği, bunun ortaya çıkarılması için Müslim, gayr-i Müslim, ahali ve 

memurdan oluşan bir komisyon kurulduğu. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, 

Kutu:20, Gömlek:8, Tarih:12.06.1293.  

ATASE Arşv Belg (49), 1293. Bütün hastanelerde bulunan yaralı ve 

hastaların miktarını içerir birer defterin Dersaadet’e gönderilmesinin daha 

önce istendiği, şimdi de Plevne Hastanesi’nde bulunan hasta ve yaralı 

askerlerin isimleriyle mensup oldukları alay ve taburları içerir defterin 

Mabeyn-i Hümayun’a teslim edildiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, 

Kutu:89, Gömlek:86, Tarih:01.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (50), 1293. Balkan Ordusu için tabip, cerrah ve eczacının 

gönderildiği, Hilâl-ı Ahmer tarafından hastaneler açıldığı. ATASE Arşivi, 

ORH Kataloğu, Kutu:105, Gömlek:99, Tarih:18.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (51), 1292. Dâr-ı Şûray-ı Askeriye Sıhhiye Dairesi Reisi 

Nuri Paşa tarafından yaralı askerlerin taşınması için Rumeli Demiryolu 

İşletme Kumpanyası Direktörlüğü’nden istenen vagonların dördünün 

Edirne, ikisinin de Selanik’e gönderileceği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, 

Kutu:112, Gömlek:46, Tarih:26.05.1292. 

ATASE Arşv Belg (52), 1293. Varna Umum Hastanesi’nin 2500 yatağa 

çıkarılarak merkez kabul edilmesi sebebiyle lüzumlu olan eşyalardan 

toplanabilen kısmının bir an evvel hastaneye ulaştırılması hususunun 

ilgililere bildirilmesi. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:66, Gömlek:26, 

Tarih:02.11.1293.  

ATASE Arşv Belg (53), 1293. Balkan cihetinden gelmekte olan yaralı ve 

askerlerin Filibe’deki münasip hanelere yerleştirildiği ve iyileşenlerin trenle 

Dersaadet’e gönderilmekte olduğu. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:90, 

Gömlek:6, Tarih:19.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (54), 1293. Filibe Hastanesi’nin ihtiyaçlarının bildirilmesi. 

ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:92, Gömlek:110, Tarih:18.06.1293.  

ATASE Arşv Belg (55), 1293. Pazarcık ve Filibe’deki yaralılarla hastaları 

nakletmek için defalarca tren ve vagon istenmesine rağmen gönderilmediği, 



357 

 

ihtiyaç duyulan trenin yetiştirilerek bu hasta ve yaralıların nakledilmesinin 

sağlanması. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:50, Gömlek:5, 

Tarih:02.11.1293, (telgraf). 

ATASE Arşv Belg (56), 1293. Filibe’de bulunan 1040 küsür sayıdaki 

hastanın nakli için tren istenildiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:44, 

Gömlek:53, Tarih:30.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (57), 1293. Viyana Sefareti’nden gönderilen Osmanlı-

Rus muharebesi ile ilgili konuların yer aldığı Fransızca telgrafta, Rus 

Generali Gurko’nun Sofya üzerine yürüdüğü ve Rus kuvvetlerinin Rusçuk’ta 

hastaneleri topa tuttukları gibi haberler yer almaktadır. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:56, Gömlek:129, Tarih:02.11.1293. 

ATASE Arşv Belg (58), 1293. Düşmanın sebepsiz yere Rusçuk’ta bulunan 

hastaneleri top ateşine tuttuğu. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:43, 

Gömlek:175, Tarih:22.10.1293.  

ATASE Arşv Belg (59), 1292. Yaralı neferlerle askerî eşyalar için şimendifer 

kumpanyasına verilecek mazbatalarda miktarların ayrı ayrı belirtilmesi. 

ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:1-3, Belge:26, Tarih:03.10.1292.  

ATASE Arşv Belg (60), 1293. Varna’da açılan Hilâl-ı Ahmer Hastanesi’ne 

gelen yaralılar için gerekli tayinatı vermek üzere tayin edilen memurun 

sertabibin emrine göre hareket etmesi. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:2-11, Belge:642,643, Tarih:31.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (61), 1293. Dersaadet’e yaralı asker gönderilmemesi 

konusunda karar alınmasına rağmen başka çare olmadığından bu 

askerlerin gönderileceği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:33, 

Gömlek:109, Tarih:01.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (62), 1293. Rusçuk Hastanesi’nin kışla şubesindeki 

hastaların arasında bulunan mahpus askerlerin kalmaları sıhhiye kanununa 

aykırı olduğundan, başka mahallere nakledilmesi. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu-Defter:2-11, Belge:388, Tarih:04.03.1293. 
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ATASE Arşv Belg (63), 1293. Hasta koğuşlarının birbirine uzak olması 

nedeniyle doktorların yetersiz kaldığı. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, 

Kutu:112, Gömlek:66, Tarih:01.01.1293. 

ATASE Arşv Belg (64), 1293. Yaralı askerlerin onayı alınmadan ameliyat 

yapılmaması, yaraların tedavi suretiyle iyileştirilmesi. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:63, Gömlek:12, Tarih:23.12.1293. 

ATASE Arşv Belg (65), 1293. Edirne Askeri Hastanelerinde 28 tabip ve 

cerrah bulunduğu, ayrıca Hilâl-ı Ahmer tarafından tabip yardımı 

yapıldığından artık tabip gönderilmemesi. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, 

Kutu:81, Gömlek:68, Tarih:17.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (66), 1293. Edirne’de yeter sayıda çeşitli branşta doktor 

bulunduğu, İstanbul’dan Edirne’ye doktor gönderilmemesi. ATASE Arşivi, 

ORH Kataloğu, Kutu:56, Gömlek:26, Tarih:28.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (67), Ek 33, 1294. Gelibolu’da açılan askerî hastane için 

yapılan yazışmalar ve II. Abdülhamit için yazılan şiir. Ek 33: ATASE Arşivi, 

ORH Kataloğu, Kutu:112, Gömlek:39, Tarih:30.06.1294. 

ATASE Arşv Belg (68), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:66, 

Gömlek:26, Tarih:24 Kanunu-u Sani 1293. 

ATASE Arşv Belg (69), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:107, Tarih:16.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (70), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:106, Tarih:27.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (71), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:110, Tarih:30.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (72), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:109, Tarih:25.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (73), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:124, Tarih:10.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (74), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:90, 

Gömlek:10, Tarih:26.06.1293. 
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ATASE Arşv Belg (75), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:46, 

Gömlek:20, Tarih:12.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (76), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:61, Tarih:17.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (77), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:105, 

Gömlek:98, Tarih:13.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (78), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:59, Tarih:03.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (79), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:81, 

Gömlek:68, Tarih:17.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (80), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:24, 

Gömlek:67, Tarih:01.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (81), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:41, Tarih:25.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (82), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:58, Tarih:26.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (83), 1291. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:1-

3, Belge:32, Tarih:04 Şubat 1291. 

ATASE Arşv Belg (84), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:187, Tarih:26.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (85), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:36, Tarih:02.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (86), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:68, Tarih:05.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (87), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:54, Tarih:29.07.1292. 

ATASE Arşv Belg (88), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:20, Tarih:01.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (89), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:46, 

Gömlek:91, Tarih:12.06.1292. 
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ATASE Arşv Belg (90), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:39, Tarih:28.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (91), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:90, 

Gömlek:1, Tarih:04.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (92), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:157, Tarih:08.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (93), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:33, Tarih:14.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (94), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:63, Tarih:16.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (95), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:11, Tarih:26.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (96), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:3-

12, Belge:100, Tarih:31.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (97), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:6, Tarih:01.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (98), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:134, Tarih:13.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (99), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:10, Tarih:14.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (100), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:14, Tarih:04.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (101), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:15, Tarih:06.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (102), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:135, Tarih:04.06.1294. 

ATASE Arşv Belg (103), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:51, Tarih:21.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (104), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:63, 

Gömlek:121, Tarih:18.11.1293. 
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ATASE Arşv Belg (105), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:11, Tarih:21.05.1292. 

ATASE Arşv Belg (106), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:55, Tarih:23.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (107), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:69, Tarih:17.02.1293. 

ATASE Arşv Belg (108), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:84, 

Gömlek:27, Tarih:26.11.1293. 

ATASE Arşv Belg (109), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:45, Tarih:18.11.1293. 

ATASE Arşv Belg (110), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:66, 

Gömlek:57, Tarih:02.01.1294. 

ATASE Arşv Belg (111), 1291. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:1-2, Belge:32, Tarih:04 Şubat 1291. 

ATASE Arşv Belg (112), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:1-2, Belge:186, Tarih:03 Mart 1293. 

ATASE Arşv Belg (113), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:1-2, Belge:96, Tarih:07.04.1292. 

ATASE Arşv Belg (114), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:1-2, Belge:123, Tarih:20.05.1292. 

ATASE Arşv Belg (115), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:108, 

Gömlek:27, Tarih:25.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (116), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:88, Tarih:09.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (117), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:86, Tarih:29.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (118), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:83, 

Gömlek:109, Tarih:18.11.1293. 

ATASE Arşv Belg (119), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:2-11, Belge:191, Tarih:04 Mart 1293. 
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ATASE Arşv Belg (120), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:2-11, Belge:334, Tarih:20.02.1293. 

ATASE Arşv Belg (121), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:2-11, Belge:448, Tarih:12.03.1293. 

ATASE Arşv Belg (122), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:2-11, Belge:499, Tarih:16.03.1293. 

ATASE Arşv Belg (123), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:89, Tarih:27.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (124), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:87, Tarih:09.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (125), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:90, Tarih:01.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (126), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:92, Tarih:14.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (127), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:84, 

Gömlek:25, Tarih:02.11.1293. 

ATASE Arşv Belg (128), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:2-11, Belge:273, Tarih:06 Nisan 1293. 

ATASE Arşv Belg (129), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:1-2, Belge:93, Tarih:15 Mayıs 1292. 

ATASE Arşv Belg (130), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:45, 

Gömlek:100, Tarih:24.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (131), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:70, 

Gömlek:93, Tarih:18.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (132), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:63, 

Gömlek:28, Tarih:12.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (133), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:68, 

Gömlek:84, Tarih:16.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (134), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:88, 

Gömlek:151, Tarih:03.04.1293. 
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ATASE Arşv Belg (135), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:108, 

Gömlek:126, Tarih:25.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (136), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:90, 

Gömlek:6, Tarih:19.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (137), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:84, 

Gömlek:9, Tarih:29.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (138), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:140, Tarih:29.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (139), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:161, Tarih:21.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (140), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:115, Tarih:12.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (141), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:26, Tarih:15.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (142), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:162, Tarih:23.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (143), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:155, Tarih:27.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (144), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:149, Tarih:30.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (145), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:151, Tarih:03.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (146), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:175 aa, Tarih:25 Kanun-u Evvel 1293. 

ATASE Arşv Belg (147), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:30, 

Gömlek:12, Tarih:07.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (148), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:89, 

Gömlek:153, Tarih:27.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (149), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:173, Tarih:22.10.1293. 
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ATASE Arşv Belg (150), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:2-11, Belge:500, Tarih:01.03.1293. 

ATASE Arşv Belg (151), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:1-2, Belge:173, Tarih:19.11.1292. 

ATASE Arşv Belg (152), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:104, 

Gömlek:45, Tarih:19.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (153), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:1-7, Belge:751-753, Tarih:11.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (154), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:1-7, Belge:715-717, Tarih:18.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (155), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:3, 

Gömlek:164, Tarih:17.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (156), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:53, Tarih:27.07.1292. 

ATASE Arşv Belg (157), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:20, Tarih:30.12.1293. 

ATASE Arşv Belg (158), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:95, 

Gömlek:38, Tarih:05.06.1292. 

ATASE Arşv Belg (159), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:17, Tarih:13.12.1292. 

ATASE Arşv Belg (160), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:14, Tarih:24.12.1292. 

ATASE Arşv Belg (161), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:8, 

Gömlek:35, Tarih:01.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (162), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:13, 

Gömlek:118, Tarih:14.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (163), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:46, Tarih:03.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (164), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:49, Tarih:03.08.1293. 
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ATASE Arşv Belg (165), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:150, Tarih:10.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (166), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:51, 

Gömlek:207, Tarih:09.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (167), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:72, 

Gömlek:158, Tarih:28.03.1293. 

ATASE Arşv Belg (168), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:98, 

Gömlek:161, Tarih:27.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (169), 1293. Aralık ayında Bayburt ve Gümüşhane 

Hastaneleri’ne Trabzon, Sivas, Erzurum vilayetlerinden 1022 hasta asker 

geldiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:58, Gömlek:68, 

Tarih:11.10.1293.  

ATASE Arşv Belg (170), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:90, 

Gömlek:131, Tarih:24.04.1294. 

ATASE Arşv Belg (171), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:57, 

Gömlek:97, Tarih:21.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (172), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:57, 

Gömlek:65, Tarih:24.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (173), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:61, 

Gömlek:162, Tarih:16.11.1293. 

ATASE Arşv Belg (174), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:72, 

Gömlek:27, Tarih:28.06.1294. 

ATASE Arşv Belg (175), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:3-16, Belge:1394, Tarih:13.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (176), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:22, 

Gömlek:100, Tarih:12.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (177), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:73, 

Gömlek:4, Tarih:02.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (178), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:73, 

Gömlek:44, Tarih:03.03.1294. 
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ATASE Arşv Belg (179), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:35, 

Gömlek:11, Tarih:16.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (180), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:51, 

Gömlek:179, Tarih:24.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (181), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:78, Tarih:17.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (182), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:68, Tarih:02.01.1293. 

ATASE Arşv Belg (183), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:50, 

Gömlek:115, Tarih:13.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (184), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:90, 

Gömlek:13, Tarih:31.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (185), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:50, 

Gömlek:153, Tarih:02.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (186), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:65, Tarih:29.09.1292. 

ATASE Arşv Belg (187), 1292. Harp mevkilerinden gelen hasta ve yaralı 

askerlere Dersaadet’teki hastanelerin yetmediği, bundan dolayı gureba 

hastanelerinin üst katının askerlere ayrıldığı. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, 

Kutu:72, Gömlek:139, Tarih:30.11.1292. 

ATASE Arşv Belg (188), 1293. 1. Edirne’den İstanbul’a hastaların resmî 

belge ve açıklama ile gönderilmesi. 2. İstanbul’daki bütün hastanelerin 

dolduğu bir süre buraya Edirne’den hasta ve yaralı gönderilmemesi. 3. 

Haydarpaşa Hastanesi’nde sadece iki operatör kaldığından Operatör İshak 

Bey’in Edirne’ye gönderilmeyeceği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:45, 

Gömlek:16, Tarih:28.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (189), 1293. Gönderilen yaralı ve zayıf askerlerin 

hastanelere yerleştirildiği, askeri mevkilerden gelen hastalarla hastanelerin 

tamamen dolduğu bu nedenle durumları iyi olan hastaların gönderilmeyip 

bulunduğu yerde tedavi edilmesi gerektiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, 

Kutu:105, Gömlek:101, Tarih:26.06.1293. 
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ATASE Arşv Belg (190), 1294. Mahreç Hastanesi’ne duhul ve huruc eden 

hasteganın yevmiye jurnalidir. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:82, Tarih:06 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (191), 1294. Harem Hastanesi’ne duhul ve huruc eden 

hasteganın yevmiye jurnalidir. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:91, Tarih:06 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (192), 1293. Selimiye Kışlası’nın büyük bir kısmının 

hastane olarak kullanıldığı. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:24, 

Gömlek:99, Tarih:06.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (193), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:77, Tarih:06 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (194), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:78, Tarih:06 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (195), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:79, Tarih:06 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (196), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:80, Tarih:06 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (197), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:5, Tarih:31.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (198), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:59, 

Gömlek:165, Tarih:29.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (199), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:34, 

Gömlek:78, Tarih:15.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (200), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:66, 

Gömlek:138, Tarih:11.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (201), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:85, Tarih:06 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (202), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:87, Tarih:07 Nisan 1294. 
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ATASE Arşv Belg (203), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:89, Tarih:07 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (204), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:59, 

Gömlek:54, Tarih:27.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (205), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:178, Tarih:06.11.1293. 

ATASE Arşv Belg (206), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:93, Tarih:08 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (207), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:96, Tarih:22 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (208), 1294. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:157, Tarih:22 Nisan 1294. 

ATASE Arşv Belg (209), 1293. Yenipazar Fırkası dâhilinde bulunan redif-i 

salis ve müstahfaz taburlarında yeterli miktarda sıhhiye memuru 

bulunmadığından, 4 tabip ile 5 cerrahın Dersaadet’ten seçilerek süratle 

gönderilmesi. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:40, Gömlek:182, 

Tarih:07.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (210), 1293. Kızanlık Hastanesi’nde ilaç, tıbbi alet, 

doktor, eczacı, hemşire noksanlığından yaralıların bakımı 

yapılamadığından ölümler meydana geldiği acele bu ihtiyaçların temin 

edilmesinin istendiği. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:13, Gömlek:118, 

Tarih:14.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (211), 1293. 10.500 takım hastane eşyasının Trabzon’a 

gönderilmesi. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:57, Gömlek:94, 

Tarih:28.01.1293. 

ATASE Arşv Belg (212), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:2-11, Belge:622, Tarih:18.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (213), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:49, 

Gömlek:46, Tarih:17.09.1293. 
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ATASE Arşv Belg (214), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:50, Tarih:27.09.1292. 

ATASE Arşv Belg (215), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:48, Tarih:24.05.1292. 

ATASE Arşv Belg (216), 1292. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:11, Tarih:29.05.1292. 

ATASE Arşv Belg (217), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:84, 

Gömlek:26, Tarih:07.11.1293. 

ATASE Arşv Belg (218), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:91, Tarih:13.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (219), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:77, Tarih:09.10.1293. 

ATASE Arşv Belg (220), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:31, 

Gömlek:101, Tarih:01.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (221), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:13, Tarih:26.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (222), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:125, Tarih:08.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (223), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:100, 

Gömlek:138, Tarih:19.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (224), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:144, Tarih:06.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (225), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:179, Tarih:20.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (226), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:52, 

Gömlek:159, Tarih:02.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (227), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:95, 

Gömlek:44, Tarih:30.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (228), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:67, 

Gömlek:20, Tarih:05.11.1293. 
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ATASE Arşv Belg (229), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:12, Tarih:01.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (230), 1293. Hastanelerin durumunun teftişi, 

istihkâmların noksanlarının giderilmesi için gerekli telgraf hatlarının keşfi ve 

uzatılması. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:43, Gömlek:194, 

Tarih:23.09.1293. 

ATASE Arşv Belg (231), 1292. Hastaların nakli için zaman kaybetmemek 

amacıyla posta vapurunun Varna’dan Dersaadet’e hareket etmesi gerektiği. 

ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:1-7, Belge:156, 

Tarih:02.11.1292. 

ATASE Arşv Belg (232), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:105, 

Gömlek:139, Tarih:25.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (233), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:78, Tarih:06.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (234), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:10, Tarih:01.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (235), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:110, 

Gömlek:28, Tarih:13.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (236), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:24, 

Gömlek:79, Tarih:04.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (237), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:113, Tarih:03.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (238), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:143, Tarih:05.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (239), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:82, 

Gömlek:24, Tarih:04.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (240), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:4-20, Belge:380, Tarih:10.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (241), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:26, 

Gömlek:27, Tarih:02.08.1293. 
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ATASE Arşv Belg (242), 1292. Dâr-ı şûra Sıhhiye Dairesi Reisi Nuri Paşa 

tarafından Rumeli tren yolu işletmesine özel servis yapması ve yaralı 

askerlerin taşınması için yeni vagon tahsis etmesinin bildirildiği. ATASE 

Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, Gömlek:45, Tarih:26.05.1292. 

ATASE Arşv Belg (243), 1293. Çorlu’da bulunan yaralı askerlerin Edirne’ye 

götürülmeleri kararlaştırılmış ise de, hattın açılması nedeniyle tren ile 

Dersaadet’e gönderildikleri. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:28, 

Gömlek:164, Tarih:26.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (244), 1293. 346 hasta ve yaralının Dersaadet’e gitmek 

üzere Filibe’den hareket eden trenle yola çıkarıldığı. ATASE Arşivi, ORH 

Kataloğu, Kutu:24, Gömlek:108, Tarih:08.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (245), 1293. 4. Ordu dâhilinde 4000 civarında mekkari 

hayvan bulunduğu. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-Defter:3-16, 

Belge:1438, Tarih:03.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (246), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu-

Defter:3-15, Belge:97,98, Tarih:18.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (247), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:9, 

Gömlek:6, Tarih:01.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (248), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:6, 

Gömlek:101, Tarih:21.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (249), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:33, 

Gömlek:146, Tarih:25.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (250), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:28, 

Gömlek:154, Tarih:26.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (251), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:33, 

Gömlek:174, Tarih:30.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (252), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:33, 

Gömlek:109, Tarih:01.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (253), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:18, 

Gömlek:130, Tarih:16.04.1293. 
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ATASE Arşv Belg (254), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:73, Tarih:16.03.1293. 

ATASE Arşv Belg (255), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:82, Tarih:23.04.1293. 

ATASE Arşv Belg (256), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:20, Tarih:04.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (257), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:113, 

Gömlek:47, Tarih:21.05.1293. 

ATASE Arşv Belg (258), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:95, Tarih:02.06.1293. 

ATASE Arşv Belg (259), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:110, 

Gömlek:133, Tarih:01.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (260), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:114, Tarih:05.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (261), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:108, 

Gömlek:136, Tarih:20.07.1293. 

ATASE Arşv Belg (262), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:112, 

Gömlek:165, Tarih:03.08.1293. 

ATASE Arşv Belg (263), 1293. ATASE Arşivi, ORH Kataloğu, Kutu:34, 

Gömlek:63, Tarih:03.08.1293. 
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