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ÇANAKKALE ESKİ MERKEZ HASTANESİ (KALE-İ SULTANİYE 
HASTAHANE-İ ASKERİYYE) RÖLÖVE – RESTİTÜSYON ve 
RESTORASYON PROJESİ 

ÖZET 

Osmanlı son dönemine ait hastane binalarımızın, çoğu günümüze harap durumda 
gelebilmiştir. Yapıldığı döneme ait birer belge niteliğindeki tarihi hastanelerin sayısı 
oldukça azdır. Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti 
dönemine tanıklık etmiş olan önemli bir anıtın şu andaki durumu, koruma altına 
alınabilmesi için gereken önlemler araştırılmıştır. 

Çanakkale Eski Merkez Hastane’nin (Kale-i Sultaniye Hastahane-i Askeriyye) 
geçmişi araştırılmış, korunup, geleceğe aktarılabilmesi için gerekli müdahaleler 
projelendirilmiştir. Binanın sistem detayları ve kullanılışına dair izlerin yanı sıra her 
türlü belge, yazı ve fotoğraf bu çalışmaya yön vermiştir. 

Çanakkale Eski Merkez Hastane şu anda metruk durumdadır ve tehlike arz 
etmektedir. Günümüze gelene değin defalarca bombalanmış, yangınlar ve deprem 
geçirmiştir. 1915 Çanakkale Savaşı’ndaki bomba etkisi şu an bina sahasında gözle 
görülebilmektedir. Bombanın etkisi ile dikdörtgen avlulu binanın kuzey ve batıdaki 
kolları, çökmüş ve yıkılmıştır. Ahşap çatı iskeletinden geriye, yangınların etkisiyle, 
sadece küçük parçalar kalmıştır. Dolayısıyla yıllardır çevresel iklim koşullarına karşı 
da korumasız olduğundan, sıcak – soğuk döngüleri, kar, yağmur, rüzgâr etkileriyle 
binada kullanılan taşlar ve harçlarda kayıplar oldukça fazladır. Binanın görece daha 
sağlam kalabilen doğu ve güney kolları 1960’lara kadar kullanılmıştır. Bu süreç 
içerisinde birtakım onarımlar yapılmaya çalışılmıştır. İç mekânlara yer yer çimento 
katkılı sıva yapılmış, döşeme üzerine beton dökülmüştür. Çimento eski taş ve harç ile 
hiçbir şekilde örtüşmeyen bir malzeme olduğundan, duvar yüzeylerinde tuzlanmalara 
ve karbonlaşmaya sebep olmuştur. 
Hastahanenin restorasyon projesinde, binanın bomba etkisiyle harabe durumuna 
gelen kısmı haricindeki doğu ve güney kanadının rekonstrüksiyonu, bombalanan batı 
ve kuzey kanadının ise ‘Açık Hava Müzesi’ olarak tarihi bir belge olarak insanların 
ziyaretine sunulması önerilmiştir. 
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SURVEY - RECONSTRUCTION AND RESTORATION PROJECT FOR THE 
CENTRAL HOSPITAL (TURKISH MILITARY HOSPITAL OF KALA-I 
SULTANIYYE) in ÇANAKKALE 

SUMMARY 

Most of the Ottoman period hospitals are redundant; some in a ruinous state. They 
are documents about the period they were constructed in. Possibilities to protect, the 
hospital were researched. 

The Project contains the survey of the existing building, investigation for its 
reconstitution and recommends the partial restoration of the building. All kinds of 
records, written and photographic documentation were investigated, surveying at the 
site had been done carefully and they contributed to the improvement of the Project. 

Çanakkale (Old) Central Hospital is a ruin now and it is in dangering collapse at the 
moment. The structure was bombed during the war, over and over again. Moreover, 
the building was exposed to fire and earthquakes. The destructive effect of the bomb 
is still visible at the site. North and west wings have collapsed and demolished by the 
bomb. There are small pieces surviving from the timber roof which was covered the 
building. Therefore, the stone elements and mortar of the walls have been exposed to 
freezing and thawing cycles, snow, rain water and wind. 
The restoration project proposes the east and south wings of the building to be 
reconstructed and the west and north of the building are going to be used as an ‘Open 
Air Museum’. 
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1. GİRİŞ 

Osmanlı son dönemine ait sağlam kalabilen sağlık yapılarımız oldukça azdır. Çoğu 

işlev değiştirerek kullanılmaktadır veya metruk vaziyette kaderine terk edilmiştir. 

Çalışmanın amacı, İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş, fakat şu 

anda yıkılmaya yüz tutmuş olan bir kültür mirasımızın tekrar gün ışığına 

çıkarılmasına katkıda bulunmaktır. Binanın yapıldığı döneme ait mimari detayları ve 

inşasına ait ipuçlarının izlerini araştırmak, en azından mevcut durumunun korunup, 

olabildiğince sağlamlaştırılabilmesi için gereken önlem ve koşulları oluşturabilecek 

önerilerde bulunmaktır. 

1.1 Çalışmanın Kapsam ve Yöntemi 

Çanakkale Eski Merkez Hastane’nin Rölöve, restitüsyon ve retorasyon projesi 

çalışmasına öncelikle belge araştırmasıyla başlanılmıştır. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’nden 1915’de hastane binasının bombalanmış olduğuna dair yazı, 

IRCICA’dan son devir Osmanlı Hastane yapıları çalışması bulunan bir kitap ve 

harita, Genelkurmay Başkanlığı Arşivi’nden fotoğraf, İstanbul Üniversitesi Nadir 

Eserler Bölümü II. Abdülhamid Kolleksiyonundan bina inşası bitmek üzere iken 

çekilmiş bir fotoğraf ile hastane binasının bir ‘Askeri Hastane’ olarak yapıldığı 

belgelenmiştir. Çanakkale Deniz Müzesi Arşivinden Çanakkale savaşları sırasında 

çekilmiş bazı resimler ve mecmua yayınları bulmak üzere araştırma yapılmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında Askeri Hastanenin mevcut durumu araştırılmıştır. 

Binanın fotoğrafları, belgelenmesi ve ölçümlerin çizime aktarılmasının ardından 

binanın restitüsyonuna yönelik çalışmalar başlamıştır. Bunun için yapıldığı 

dönemdeki diğer sağlık yapıları da incelenmiştir. Şu anda bina mahallerinde 

okunabilen izlerle dönemin mekân organizasyonları karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilerek Hastahane-i Askeriyye’nin yeniden ilk haline uygun olarak 

onarılması için veriler elde edilmiştir. 

Dördüncü aşamada, Askeri Hastanenin öncelikle mevcut durumunun koruma altına 

alınması için gereken önlemler düşünülerek bir restorasyon önerisi yapılmıştır. 
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2. ÇANAKKALE’NİN DOĞAL ÖZELLİKLERİ VE TARİHİ 

Çanakkale, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesinin batı kesiminde, 

Anadolu’nun batı uzantısı olan Biga yarımadası ile Doğu Trakya’da, Balkan 

Yarımadasına bağlı Gelibolu Yarımadası üzerinde de toprakları bulunmaktadır. 25° 

35’ ve 27° 45’ doğu boylamları ile 39° 40’ ve 40° 45’ kuzey enlemleri arasında, 

10347 km²’lik alan kaplamaktadır [1,2]. 

Çanakkale topraklarının büyük bir bölümü Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara 

kesimine, Edremit Körfezi kıyısındaki küçük bir bölümü ise, Ege Bölgesi’ne 

girmektedir. Gelibolu yarımadasında kuzeyden Koru Dağı, kuzeydoğudan Marmara 

Denizi, kuzeybatı ve batıdan Ege Denizi, doğudan Kazdağı gibi doğal sınırlarla 

çevrilmiştir (Şekil 2.1). Çanakkale il sınırlarına, Ege Denizi’ndeki Gökçeada, 

Bozcaada ve Tavşan Adaları da girmektedir. Kazdağı dışında, orta yükseklikte 

engebeli alanlar ve platolarla kaplı olan Çanakkale’nin yayla ve ovaları geniş alan 

kaplamamaktadır. Çanakkale il toprakları genellikle, dağ ve tepelerle kaplı alanların 

vadilerle parçalanarak, engebeleşmesiyle şekillenmiştir. En yüksek noktasına 

Kazdağı’nda ulaşan dağlar, ilin %44’lük bölümüdür. Ovalarsa, genellikle akarsu 

ağızlarında ve geniş tabanlı vadilerde görülür. İl sınırları içerisinde büyük akarsular 

yoktur [1].  

Denizden uzaklık ve deniz yüzeyinden yükseklik gibi nedenlerle iklimde bazı 

farklılaşmalar görülmektedir. Bu farklılaşmalar yükseklerde yağışların daha çok, 

buna karşılık iç kesimlerde karlı ve donlu günlerin daha fazla olması, sıcaklık 

farklarının artması şeklinde gözlemlenmektedir. Konumu nedeniyle geçiş iklimi 

özellikleri gösterse de, genel karakteriyle Akdeniz iklimidir. 1975 – 2007 yılları 

arasında yapılan gözlemlere göre en soğuk ay ortalaması -11,2° C ile Şubat, en sıcak 

ay ise 39° C ile Temmuz’dur [1]. 
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Şekil 2.1 : Çanakkale şehir merkezini ve Boğazı gösteren harita [3]. 

Çanakkale kenti ise tarihte Çanakkale Boğazı ile özdeşleşmiştir. Bu nedenle bilinen 

en eski ad Çanakkale Boğazına aittir. Antik dönemin ünlü coğrafyacısı Strabon Troas 

bölgesinin sınırlarını anlatırken; "Kyzikene' den (Erdek) Aisepos (Gönen Çayı) ve 

Granikos (Biga Çayı) çaylarından, Abydos ve Sestos'a kadar uzanan bölge…" olarak 

verir. Burası kaba hatlarıyla Erdek Körfezi ve Edremit Körfezine çizilen hayali 

çizginin Batısında kalan bölgedir. Tarihçi Herodotos da Boğazı Yunan 

mitolojisindeki Argonotlar efsanesi ile bağlantılı olan "Hellespontos" adıyla tanımlar 

[4]. 

Osmanlı eserlerinde Boğazın adı genellikle "Akdeniz Boğazı"dır. Kâtip Çelebi 

buradan sadece ‘Boğaz’ diye bahseder [7]. Çanakkale Boğazı ve çevresi, bugünkü 

adını Fatih Sultan Mehmed’ in Boğazın Anadolu kıyısında yaptırdığı Kale-i 

Sultaniye, ya da halk arasındaki adıyla Çanak Kalesi’nden almıştır [1]. 

Çanakkale ilinin merkez ilçesi, Antik Çağda Hellespontos’un kıyısında, Troas 

bölgesinde ve o zamanki Dardanos kentinin sınırları içinde yer alıyordu. 

Aiolyalılar’ın yerleştiği Dardanos, bugünkü ilçe merkezinden 10 km uzaktaydı. 

Merkez ilçe sınırları içindeki Abydos da Nara Burnu’ndaydı [5]. 

Yapılan araştırmalar yerel Troya kültürünün İ.Ö 3000’lerden İ.Ö 1200’lere kadar 

önemli bir kesinti ve dış etkiye uğramaksızın sürdüğünü göstermiştir. Çanakkale 

ilinin Asya kısmının antik dönem ismi olan Troas’da İ.Ö 3000’e tarihlenen uygarlık 
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Şekil 2.2 : Çanakkale Boğazını gösteren 1800 yıllarına ait harita [6]. 

 

 

Şekil 2.3 : Çanakkale Boğazı’ndaki kaleleri gösteren tarihi harita [6]. 

izlerine rastlanmıştır. Troya I ve onu izleyen diğer Truva kentleri de bugünkü merkez 

ilçe sınırları içinde bulunmaktadır. İ.Ö 2000’lerde Balkan Yarımadası’nda yaşayan 

Frigler Hellespontos üzerinden Anadolu’ya geçtiler. Hitit uygarlığını büyük ölçüde 

sarsan Frigler’den sonra bölgede Lidyalılar egemen oldular. Abydos, Lidya Kralı 

Giges döneminde, bir kent devleti olmuştu. Sonraları bölge çeşitli göçlere, değişik 

toplulukların yerleşmelerine sahne oldu. Çanakkale, hem Asya’yı Avrupa’ya, hem de 

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan iki geçitten biri üzerinde yer aldığından, bu 
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göçlerden önemli ölçüde etkilendi. Akalar, Traklar da buraya dışarıdan göç edenlerin 

başında yer alır. İÖ 7. – 6. yy.’larda Atina devletinin Ege kıyılarında koloniler 

oluşturduğu sıralarda önem kazanan Troas, Atinalıların Pelopennesos’da Sparta’ya 

yenilmesinden sonra, bu savaşta Sparta’ya yardım eden Perslerin denetimine 

geçmiştir. Bu dönemde, Pers yayılmacılığına karşı Helen birliğini sağlamak amacıyla 

kurulan Attika – Delos Deniz Birliği’nin önderi Sparta idi. Bugün Çanakkale’nin 

kurulu olduğu alanda bulunan Dardanos Kenti de Attika – Delos Birliği üyesiydi. 

Abydos Kentinin de bu birliğe üye olduğu ve belli miktarda vergi ödediği 

bilinmektedir [1]. 

Büyük İskender, Persler’i Granikos’da (Biga Çayı’nda) yenilgiye uğratınca Troas, 

Makedonya egemenliği altına girdi. İskender’in ölümünden sonra, komutanlarından 

Antigonos, sonrasında Lisimakos egemen oldu. Ardından, Selökidler, Bergama 

Krallığı sınırları içinde kalan merkez ilçe, Pontus Krallığı egemenliğine girdikten 

sonra İ.Ö 84’de Roma İmparatoru Sula ile Pontus Kralı arasındaki savaşlara tanık 

oldu. Savaşlar sonunda yapılan anlaşmayla, Roma’nın eline geçen kent giderek bazı 

ayrıcalıklara sahip serbest bir liman konumuna geldi [8]. 

Çanakkale Boğazı’nın, askeri ve ekonomik öneminin artması ise, 2. yüzyılda, 

Romalıların bölgede üstünlüğü ele geçirip, Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı 

olmak üzere ikiye ayrılması ile Abydos’da (Nara Burnu) gümrük kurarak Akdeniz 

yolu ile yapılan ticareti kendi denetimleri altına almasıyla olmuştur [1]. 

Çanakkale bölgesi, 800 yıllarında da Bizans’a ait, merkezi Sizik şehri olan bir 

vilayeti idi. Bu tarihte zenginlik ve refah, vilayet merkezinin doğusunda kalan 

civarındaki Pegas (Biga), Piriypus (Karabiga), Lampsakos, Pergus şehirlerinde idi. 

Batıda ise, Dardanos, Truva, Pedazoz, Aspanoz şehirleri gerilemekte iken Assos, 

Aleksandr Truvas on iki mabutlar ülkesi Hıriza, son günlerini yaşıyorlardı. Assos’da 

bulunan bir kilise kitabesine göre burası 950 tarihlerinde mevcut idi. 900 – 950 

tarihlerinde Danişmentler ve akabinde 1263’den itibaren Selçukluların akın ve 

istilaları başladı. 1283’de Selçukluların son hükümdarı Alâeddin Çanakkale’den 

geçip Biga ve Manyas civarına ilerleyen Bizans İmparatorluğunu Biga ovasında 

mağlup etti [9]. 

1357’de şiddetli bir deprem ile Anadolu sahilindeki Abydos, Dardanos, Truva, Hıriza, 

Assos, Gebren ve Sepsis şehirlerinin görkemli eserleri yıkıldı. Abydos ve Truva’da 
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ise nüfus azalmış, diğer şehirlere göre daha çok yapısı ayakta kalmıştı [1]. 

Osmanlılar, Orhan Gazi döneminde henüz Çanakkale’nin kıyı kesimini tümüyle 

denetimleri altına almamışlardı. I. Murat’ın 1362’de tahta çıkışına kadar bugün 

Merkez ilçe kıyılarının da içinde bulunduğu tüm kıyı şeridinin alınması tamamlandı. 

I. Murat zamanında doğu Trakya, İstanbul haricinde çoğunlukla Türklerin eline 

geçmişti. 1366 – 1367 arasında Gelibolu kalesi I. Murat kaleyi geri alana kadar 

Rumların elinde kaldı. Çanakkale Boğazı ilk savunma örgütü I. Bayezid döneminde 

kuruldu. Gelibolu Kalesi güçlendirilerek buraya bir tersane yapıldı [8]. II. Murat ve 

Fatih Sultan Mehmet zamanında gemi inşaatına daha çok önem verilmeye 

başlanmasıyla, 1453’de İstanbul kuşatmasında Çanakkale Boğazı ihmal edildi, 

Venedikliler’ in kolayca buradaki Türk donanmasını yarıp Haliç’e girmesi, Fatih 

Sultan Mehmet’in Çanakkale Boğazının en dar yerine iki kale yaptırmasına sebep 

olmuştur. Bu kalelerden Avrupa yakasındakine ‘Kilitbahir’, Anadolu tarafındakine 

ise ‘Sultaniye’ denildi. Öncesinde küçük bir köy yerleşkesi olan Çanakkale, kalelerin 

de inşasından sonra büyüdü, gelişti, bir şehir halini aldı ve canlanan ticaret ve 

dolayısıyla ekonomi sayesinde de nüfus çoğaldı, refah seviyesi arttı [8]. 

17. yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesinde kaleler hakkında şu bilgileri 

vermektedir: 

‘‘ … Kala-i Sultaniye’ nin kurucusu Valide Sultan olduğundan, adına Sultaniye 

denilmiştir. 1657 – 58 tarihlerinde IV. Mehmed burada bir kale yapılmasına 

teşebbüs etti. Ayrıca, Sultaniye’ ye nazire olmak üzere Rumeli tarafında da sağlam 

bir kale yaptırıp adına Hakaniye denilmiştir. Padişah denizden gelirken Sultaniye ve 

Hakaniye o kadar çok top attı ki sektirmeler padişahın sağ ve solundan geçip 

giderdi…’’ 

Kamus ül - Âlâm’ da Şemseddin Sami 19. yüzyıl sonunda Çanakkale’yi şöyle 

anlatmaktadır: 

‘‘… Biga Bağımsız Sancağı’nın merkez kasabası olarak Kale-i Sultaniye’ nin 11602 

nüfusu, 8 camisi, 3 mescidi, çeşitli topluluklara bağlı 4 kilisesi, 3 havrası, bir 

ortaokulu, bir Müslüman ilkokulu, gayrimüslim azınlıklar için çok sayıda ilkokulu 

vardır. 
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6 hamam, 4 hane, 3 konukevi, 52 dükkân ve mağaza, bir dabakhane, iki yel, bir 

buhar değirmeni, 26 ekmek fırını ve 12 çanak-çömlek fırını, 13 çeşme ve 

yabancıların gittiği bir kulübe sahiptir.  

Askeri kurum ve kuruluşlar olarak, Boğazın girişinde savunma için büyük bir 

istihkâm ile birçok kışlalar vardır. 

Halkı, İslam, Rum, Ermeni, Yahudi ve yabancılardan oluşmuştur. Her azınlığın 

mahallesi bile ayrıdır. Sokakları düz, geniş ama kaldırımsızdır. 

Çanakkale’nin ilk istihkâmları Fatih Sultan Mehmed döneminde, ikinci önemli 

istihkâmları da Köprülü Mehmed Paşa döneminde yapılmışlardır.’’ 

Osmanlı arşiv kayıtlarından, Kala-i Sultaniye bölgesinin II. Abdülhamid dönemine 

kadar, Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayetine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bölge, 19. 

yüzyılda Şemseddin Sami’nin Kamus ül-Âlâm’ında ‘Biga Bağımsız Sancağı’nın 

merkez kazası’ olarak tanımlanmıştır. Çanakkale’nin il merkezi statüsünü kazanması 

ise Cumhuriyetin ilanıyla birlikte olmuştur. 

Çanakkale Boğazı, gerek 15, gerekse 18. yüzyılda Venediklilerce pek çok kez 

kuşatma altına alınmış; Çanakkale Boğazı önünde çetin savaşlar olmuştur (Şekil 2.2, 

Şekil 2.3). 19. ve 20. yüzyıllarda da siyasi önemini korumuştur. I. Dünya Savaşı 

sonucunda Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesiyle Boğazları itilaf devletlerine açtı. 

Cephede kazanıp, masa üzerinde kaybetmiş olarak Çanakkale ve Gelibolu’daki bütün 

istihkâmlar itilaf devletlerine bırakıldı, Çanakkale İngiliz ve Fransızlarca işgal edildi. 

Sıcak denizlere inmek isteyen Ruslar, gücü azalmakta olan Osmanlı Devleti’ni 

paylaşmak isteyen Avrupa başta olmak üzere diğer imparatorluklar Boğazlara çeşitli 

müdahalelerde bulundular. Çanakkale Boğazı bugünkü hukuksal statüsüne 1936 

Montreux Sözleşmesi ile kavuştu. 

2.1 Çanakkale Boğazı’nın Jeolojik Yapısı 

Yapılan jeolojik araştırmalar sonunda, Çanakkale Boğazı’nda nehir erozyonunun 

izlerine rastlanmış ve Boğaz’ın her iki tarafındaki tabakaların durumunun 

incelenmesiyle de buranın bir Synclinical vadisi olduğu anlaşılmıştır [5].  

Eskiden Karadeniz’le birleşik durumda olan Akdeniz, önceleri çok daha büyük bir 

denizdi. Sonraları çekilerek Karadeniz’den ayrılmıştır. Marmara Denizi ise, 
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nehirlerin sürüklediği döküntülerle dolmuştur. Ege, Boğaz, Çanakkale Bölgesi de, 

Marmara gibi bir kara parçası olmuştur. Üçüncü zaman sonunda, birçok fayların 

kırılması ve şiddetli çöküntüler Ege karasının da çökmesine neden oldu ve 

Akdeniz’in bu bölgeyi doldurması ile Ege Denizi meydana gelmiştir [1]. 

Bu arada kıvrılmaya elverişli bir şekil almış olan Çanakkale Boğazı Synclinal ve 

yüksek bir vadi idi. Ege karasını kaplayan Akdeniz, dördüncü zaman başında, yavaş 

yavaş kuzeye doğru ilerleyerek, Çanakkale Boğazı’nı doldurdu. Suların zamanla 

yükselmesiyle şimdiki Boğaz oluşmuştur [5].  

Biga yarımadası, orta Miosen devrine ait kalkerlerden volkanik kayalardan birleşiktir. 

Üçüncü dönem Miosen kurulmasıdır. Lâpseki, Çan ve Biga volkanik bölgelerdir. 

Çanakkale’den Ezine’ye kadar Ege kıyıları, üçüncü döneme aittir. Gelibolu 

yarımadası ise, üçüncü zamanın ‘Pliosen’ dönümüne ait ‘konglomera’lardan 

oluşmuştur [5]. 

Üçüncü zaman topraklarının (Neozoik) kapladığı alanlar Çan’ın kuzeybatısı ile 

Boğaz’ın iki yanınında birkaç yüz metre yüksekliğindeki alanlardır. Bu alanı 

oluşturan taşlar az dayanıklı marnlı, kumlu ve mikalı, kireç tabakalarıdır [1]. Bu 

kıyıları sarımtrak killi toprak kuşatır [5].  

‘Kuvaterner’ denilen IV. Zaman toprakları çayların taşıdığı ve iki yana serptiği 

alüvyonlarla kaplı alanlardır. Çayların denize kavuştuğu yerlerde bu alanlar daha da 

genişler. Bazı bölgelerde, örneğin Çardak’ta artezyenler oluştururlar [1].  

‘Andezitler’ olarak da tanımlanan volkanik alanlar, Lâpseki – Biga arasında uzanır. 

Ayvacık, Babakale ve Ezine arasında oldukça büyük bir volkanik kütle vardır. 

Genellikle ormanlar ve kayalıklarla kaplıdır. Kumlu ve hafif örtülü bölümleri ise, 

mera olarak kullanılır [1]. 

Çanakkale il sınırları içinde, Yenice ilçesinde ve Ezine’de oldukça büyük mermer 

rezervleri bulunmaktadır. Kazdağı, Karaağaç Dağı, Göre Dağı ve Kayalı Dağı 

yöreleri kristal şist, granit ve her türlü başkalaşmış kütlelerle kaplıdır. Dere içlerinde, 

derelere yakın yerlerde ve dağ yamaçlarında görülen toprak tabakası silisli ve kumlu 

bir kimyasal özelliktedir [1]. 
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2.2 Çanakkale Kent Dokusunun Oluşumu 

İlkçağ’ da Boğaz büyük önem taşıyordu. Anadolu yakasında Troya, Dardanos, 

Lampsakos, Abydos; Gelibolu yarımadası kıyılarında ise Sestos, Kressa, İdaion, 

Madytos gibi ünlü kentler vardı. Ama Marmara Denizi’nin kuzey ucundaki İstanbul 

Boğazı’nda kurulan Konstantinopolis, ulaşım kolaylığının da katkısıyla hızlı bir 

gelişme göstererek zamanla bu kentlerin çökmesinde etken olmuştur [5]. 

Çanakkale şehrinin çekirdeğini 1463’de Boğazın en dar yerinde, Fatih Sultan 

Mehmed tarafından inşa edilen Çimenlik Kalesi oluşturur (Şekil 2.15). Uzunca bir 

süre kalede sadece muhafızlar ikamet etmiştir. Zamanla zabıtan ailelerine ait 

meskenler ve zamanla dükkânların da inşa edilmesiyle bu bölge bir kasaba havasına 

dönüşmeye başlamıştır. Avrupalılar bu kasabaya Boğaza atfen ‘Dardanelles’, 

Osmanlı bürokratı ‘Kala-i Sultaniye’, halk ise 17. yüzyılda seramik üretimi ve 

ticaretiyle ünlenen kenti (bölgede üretilen çanak çömleğe yapımına gönderme olarak) 

‘Çanak Kalası’ olarak adlandırılmış, bu ad sonraları Çanakkale'ye dönüşmüştür. 

1470–1554 yıllarında yaşamış Türk denizcisi Piri Reis'e ait eski haritalarda, 

Kilitbahir ve Kala-i Sultaniye adları geçmektedir (Şekil 2.4). 

 

Şekil 2.4 : Piri Reis’e ait Kale-i Sultaniye Haritası. 

Osmanlı döneminde Gelibolu yarımadasının da fethedilmesiyle, öncesinde Türkmen 

yurdu halini alan Anadolu’dan Yörükler buraya sevk ve iskân edildi. Dolayısıyla, 

XVI. yüzyılda bölge halkının büyük çoğunluğunu Türkler oluşturmaktaydı. 
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Boğazların ve Çimenlik kalesinin savunulmasında görevli asker ve idari kökenli 

Müslümanların oluşturduğu ilk mahalle Fatih Camisi ve civarına kurulan Cami-i 

Kebir mahallesidir (Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5 : 19. yüzyıl Çanakkalesi’nin yerleşimi [10]. 

Aynı dönemde kurulan bir başka mahalle ise, kalenin inşasında görev alan 

Çingenelerin oluşturduğu Cami-i Kebir mahallesi ile Sarıçay arasında yer alan Çay 

mahallesidir [10]. 

Bu iki mahallenin oluşumu sonrasında, denizcilikle uğraşan Rumlar kente gelmişler 

ve Cami-i Kebir mahallesinin kuzeyine yerleşerek Rum mahallesini oluşturmuşlardır. 

Aynı dönemde kente gelen Ermeniler, Cami-i Kebir ve Çay mahallelerinin doğusuna, 
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Zafer Meydanı kilise civarına yerleşmiş ve Ermeni mahallesini oluşturmuşlardır. 

Kentin ticari aksı belirmeye başlamış ve kalenin hemen kuzeyinden başlayıp doğu 

yönünde gelişen Çarşı Mahallesi oluşmuştur. Kentin ihtiyaçlarını karşılayan küçük 

sanayi, Sarıçay kenarında ve Ermeni mahallesinin güneyi ile Çay mahallesinin 

doğusundaki bölge de el zanaatları mahallesi olarak yer almaktadır [10].  

 

Şekil 2.6 : 1910’lara ait Çanakkale İskelesi ve Saat Kulesi’nin görünüşü [6]. 

18.yy'a kadar tarihi gelişimini bu şekilde sürdüren Çanakkale kentinin, kimliği 

oluşmaya başlamış, öbür yandan Boğazlarda artan ekonomik faaliyet, kentin 

zenginleşmesini ve liman kenti olma özelliğini ortaya çıkarmıştır (Şekil 2.6). Bu 

dönemde mevcut mahallelerin gelişerek büyüdüğü gözlenirken, iki farklı kesim kente 

yerleşir. Bunlardan birincisi, ticari aktivitede rol üstlenen Musevilerdir. Museviler, 

kentin en doğusuna yerleşerek Musevi mahallesini oluşturdular. İkincisi ise, artan 

Boğaz ticaretini yönlendirmek üzere kente gelen ve sayıları 20'yi bulan ticari 

ataşeler-konsoloslardır. O dönemin Avrupa ülkelerinin elçisi durumundaki bu kişiler, 

denizle olan yoğun ilişkileri dolayısıyla kordon boyunca ve kentin kuzey aksında, 

ticari ataşelikler mahallesini oluşturmuşlardır [10].  

1860 yılına kadar gelen göçmenler iskâna elverişli yerlerde inşa edilen köylere 

yerleştirilmişlerdir [12]. 19.yy Çanakkale’si güvenli bir kentti. Osmanlı 

İmparatorluğu çöküş dönemini yaşamaktayken, Kırım, Balkanlar ve Ege adalarını 

güvensiz bulan Müslümanlar kente gelmeye başlamıştır. Göçmenler ilk etapta yerli 

halkın meskenlerine geçici olarak yerleştirilmekteydi. Sonraki aşamada da inşaat 

mevsimi başlamasıyla, göçmen bütçesi ödeneğiyle alınan inşaat malzemeleri ile yerli 
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Şekil 2.7 : Çanakkale’nin 1940’lı yıllara ait görüntüsü [6]. 

ve göçmen halkın emekleriyle göçmen evleri inşa edilip, hak sahiplerine 

dağıtılmaktaydı. Alınan inşaat malzemeleri genelde kerpiç, kereste, menteşe, çivi ve 

kiremitti. Şekil 2.7 ve Şekil 2.8’ de Çanakkale’nin 1940’lı yıllara ait resimleri 

görülmektedir. 

Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında gelenlerin devlet politikası 

gereğince terk edilmiş konutlara yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Başta Çanakkale 

olmak üzere civardaki şehirler, savaş, yangın veya deprem sebebiyle zarar görmüş, 

neredeyse oturacak konut kalmamıştı (Şekil 2.9). Birinci Dünya Savaşı sırasında 

Çanakkale kasabasındaki binaların 2/3’ü yıkılmıştı. Ancak evsiz barksız kalan yerli 

halk ve göçmenlerin bir kısmı geçici olarak ordudan temin edilen çadırlara 

yerleştirildi. 

Bu dönemde Sarıçay'ın güneyindeki bölgede Tatar Mahallesi oluşmuştur. Bölge 

dışında yaşanan savaş karmaşasına rağmen gayrimüslim vatandaşlar kenti terk 

etmemiştir. Bu genişlemeyi sürdürenlerden birisi de Rumlardır. Şimdiki Cumhuriyet 

Meydanı ve civarının Müslüman Mezarlığı olması dolayısıyla, ilk yerleşim alanına 

sığamayan Rumlar, bu bölgeyi atlayarak şimdiki İstiklal ve Cumhuriyet 

İlkokullarının olduğu bölgede yeni bir Rum mahallesi kurmuşlardır [10], (Şekil 2.5).  

XIX. yüzyılda gerçekleşen savaşlar ve Avusturya, Rusya ve Balkan devletlerinin 

izlediği nüfus politikasının sonucu olarak Balkanlar ve Kafkaslardan Anadolu’ya göç 

olmuştur. 1860 – 1960 yılları arasında bölgeye 65000’i aşan göçmen yerleştirilmiştir 
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ki bu rakam sadece kayıtlı olanlardır. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti göçmenleri 

yerleştirmede benzer politikalar takip etmiştir. 

 

 

Şekil 2.8 : Çanakkale iskelesinden Hastane Bayırı’na (Askeri Hastaneye) bakış [13]. 

 

Şekil 2.9 : Çanakkale Savaşı bombardıman sonrası Saat Kulesi [6]. 

20. yy başından itibaren başlayan savaşlar dönemi, Çanakkale'nin harap olmasına yol 

açmıştır. Savaşlar, uluslaşma süreci ile gayrimüslimlerin kenti terk etmelerine neden 

olmuştur. Özellikle Balkanlar ve Ege adalarından kente gelen göçmenler mevcut 

kenti sahiplenmiş, fiziksel dokuyu fazla değiştirmeden kente yerleşmişlerdir [14]. 
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Çanakkale Savaşı’nda yapılan bombardıman ve yangınların tesiriyle Çanakkale 

merkezindeki binaların üçte biri harap olmuştur, şehrin yeniden imarı için alınması 

gereken tedbirlere dair 30 Nisan 1920 Çanakkale Sancak İdare Amirliğinden içişleri 

bakanı aracılığıyla padişaha yazılmış bir belge döneme ait bilgi vermektedir [15]. 

Kal’a-i Sultaniye Sancağı Mutasarrıflığı 

Aded: 201 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesi Canib-i Âlisine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Bombardıman ve hârik (yangın) te’siri ile mebânisinin sülüsanını (üçte ikisini) za’yi 

eden kasaba mütarekeyi müte’akip enkaz dolu bir virane halinde bulunmuş ve livaya 

vuku’-ı me’muriyet-i acizanemden bu güne kadar ale’t-temadi vuku’ bulan mesa’i 

neticesinde enkaz kaldırılmış ve kasabada nezafet-i mümküne nümayat olarak ufak, 

tefek i’marına da bir yandan başlanmış ise de, hal ve ertesi i’tibariyle Kale’nin 

yeniden tarz ve akabinde teşkili muvafık olmamasına binaen inşaat için vuku bulan 

müracaata karşı bazı kuyud ve şurud ile müsaade verilerek ve bir yandan da 

kasabanın mükemmel bir haritasının ve ayrıca kadastrosunun tanzimi esbabına 

tevessül edilerek yedi, sekiz ay mukaddem Mimar Kemaleddin Bey suret-i mahsusada 

celb ile uzun uzadıya tetkikad icra ettirilmiş idi. Mumaileyhin verdiği fikir ve 

ma’lumat da’iresinde kasabanın haritasını ve başkaca da kadastrosunu tanzim etmek 

üzere bir he’yet-i fenniye celbi için varidatı bizzat mesai-i acizanemle onaltıbin lirayı 

mütecaviz olup, sene-yi haliye hesabatına değin yirmibin liraya baliğ olacağı Mart 

ve Nisan varidatından anlaşılmış olan da’ire-i belediye bütçesinin hin-i tedkikinde 

buna müteallik mesarıfın bir kısmı kabül ettirilmiş ve binaelaneyh iş heyet-i 

fenniyenin celbine kalmış iken bu gibi harita ve kadastroların tanziminde muharrat-ı 

kamilesi olduğu bulunduğu mahallerde gösterdiği ehliyetlerle sabit olan ve 

a’maliyatın muvakkaten tadili hasebiyle işsiz duran Kumkale Bataklığı Hey’et-i 

Tıbbiyesi Re’isi Necib Bey’le yine aynı amaliyatda mumarese ve maharetleri 

müsellem bulunan rüfekasına bu ameliyyâtın ihalesi daha muvaffak görülerek lede’t-

teklif üçbinbeşyüz liraya teşvik ve hamiyet-i milliye ve vataniyyeleri tahrik edilerek 

kabul ettirilmiş ve şu suretle bir an evvel icabatına tevessül edilmesi için keyfiyetin 

cemiyet-i umumiye-i belediyece de tezekkürü mütala’a edilmiş idi. Meclis-i Belediye 

evvel emirde her ne nesne ta’lil ile varidat-ı belediye’nin müsait olduğu bir zamana 
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taalliki harita tanziminin münakasaya va’zı kararlaştırılmış olduğundan bahisle 

heyet-i Belediye vuku’bulan davete icabet etmeyerek cemiyyet-i belediyenin teşkiline 

bu suretle mani olmuştur. Sırf memleketin ümranını ve müstakbelen yapılacak 

inşaatın fenni ve medeni bir şehre layık tarzda olmasını te’mmil ve bunun bir an 

evvel husül bulması için mevcut her fırsatdan istifadeye tevessül eden makamın bu 

babda kendisinden ziyade alakadar olan heyet-i belediyeden intizar eylediği 

müzaheret yerine türlü bahanelerle müşkilat gösterilmesi sebebine akıl 

erdirilemediğinden ve münakasa meselesi ise vaktiyle suret-i gayr-i resmiyede 

görüşüldüğünden tekrar izah keyfiyetiyle bu kadar cesim ve hadid bir ameliyenin 

üçbinbeşyüz liraya deruhde edilmesi mahza bir hizmet-i vataniyede bulunmak 

eminesine ma’tuf olup zaten alınan izahata ve edilen tahminata göre inde’l-

münakasa bu bedelin iki misli ile bile taleb bulunamadığından ve faraza münakasa 

vaz’ı halinde her türlü şeraiti haiz bulunan tıbbi heyetinin iğbirarla maksatlarından 

tekevvül edebileceklerine göre bedeli mukarrer üçbinbeşyüz liradan fazla olursa 

zarar husulü şüphe bulunduğundan menfaat-i belediyenin nazar-ı dikkate alınarak 

ona göre ittihaz-ı karar olunması da tebliğ edilmesine rağmen eski içtihadlarında 

ısrar ile beraber birtakım malayani havi bir kararda ittihaz ve makama iş’ar 

olunmuştur. Heyet-i belediyeyi teşkil eden ekseriyet  ma’ateesüf memleketin nef’i ve 

zararını ve ez cümle harita ve kadastro gibi kelimelerin mua’yenesini bile gayr-i 

müdrik olduktan başka alelmuheyya muhalifi zaimlerince bir meziyet telakki 

eylemekde olmalarına binaen bu emr ahmak usyada olanlarla başarılamayacağı 

anlaşıldığından mütekaddim bi kıta kroki ile şartname ve mukavelename 

münderecatına göre Kale Kasabasının umumi haritası ile müstakbelen alacağı şekli 

tayin eder haritasının ve kadastrosunun bugüne kaç lira ile meydana gelebileceğinin 

Nafia Nezareti veyahut şehremaneti heyet-i fenniyesince tedkik ettirilerek neticede 

pazarlık veya münakasa suretiyle mi yaptırılması icab ettiğinin ta’yiniyle sermest-i 

emr ve inbasına müsaade buyrulmasını temenni eylerim. Ol babda emr ü ferman 

hazret-i menlehü’l emrindir. 

Fi 29 Receb sene 1338 Fi 18 Nisan sene 1336 

       Kala’i Sultaniye Mutasarrıfı 

Savaş sırasında Hilâl-i Ahmer (Kızılay) işaretli hastanelerin ve seyyar hastanelerin 

düşman kuvvetlerinin uçakları tarafından bombalandığı da yine telgraf kayıtları ve 

yazışmalardan anlaşılmaktadır. Bugünkü ismiyle Cevat Paşa Mahallesindeki Merkez 
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Hastane binasının da B. Osmanlı Arşivi’nin HR. SYS.2413 – 60 ve HR. SYS.2419 – 

8 numaralı belgelerinde 1915 yıllında defalarca bombalandığı anlaşılmaktadır. 

Hastanelerin bombalandığına dair bazı telgraflar ise şöyledir: 

Osmanlı Ordu-yu Hümayunu Başkumandanlığı vekâleti 

Şube: 7 

Numara: 2825 

Bahr-ı Sefid Mevki-i Müstahkem Sertababetinden mevrut telgrafname suretidir. 

Şehr-i halin onikinci Pazar günü ba’de’z-zeval saat altı buçukda harbin bidayetinden 

beri hastane ittihaz olunan ve her iki tarafında Hilal-i Ahmer Sancağı bulunan Halil 

Paşa Çiftliği Hastanesine altı düşman tayyaresi gelerek onikiyi mütecaviz bomba 

atmış, karantina ve memurin dairesini tahrib ve hastagândan altı şehid ve oniki 

mecruh olduğu, bir hayvan mürd ve harik vukua gelerek oniki saat devam etmiş ise 

de eşya ve sairece bir ziyanımız olmadığı, hastagânın hemen Bergos’da bulunan 

ihtiyat hastanemize nakletdirildiği, dün akşam da iki bomba yine hastane-i mezkûr 

civarına da atmış ise de vuku’at olmadığı. 

Fi 14 Temmuz sene 1331 / 27 Temmuz 1915 

Osmanlı Ordu-yı Humayunu Başkumandanlığı vekâleti 

Şube: 7 

Numara: 2825/ 3414 

Hariciye Nezaret-i Celilesi’ne 

Ma’ruz-ı çaker-i kemineleridir 

Beşinci ordu mıntıkasında düşman tayyareleri tarafından her türlü işaret ve alameti 

haiz hastanelere tecavüz edildiği ve Fransa ve İngiltere hükümetlerinin Amerika 

sefareti vasıtasıyla celb ve nazar-ı dikkatlerine müsaade buyrulması 6 Temmuz sene 

1331 tarih ve 3135 numaralı tezkire-i acizi ile arz iş’ar kılınmış idi. Ahiren daha feci 

bir hadiseye sebebiyet veren düşman tecavüzatını müş’ir telgrafname sureti rabten 

takdim kılındı. Ma’ruzat-ı sabıka vechile sefaret-i müşarunileyha nezdinde te’yid 

keyfiyet buyrulmasına tekrar müsaade-i fahimanelerini istirham ederim. Ol babda 

emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fi 17 Ramazan sene 1333 ve Fi 17 Temmuz sene 1331/ 30 Temmuz 1915 
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     Başkumandan Vekili Enver 

Osmanlı Ordu-yı Hümayunu Başkumandanlığı Vekâleti 

Şube: 7 

Numara: 14146/3762 

   Hariciye Nezaret-i Celilesi’ne 

Ma’ruz-ı çaker-i kemineleridir 

İngilizlerin hukuk-ı beyne’lmilele vuku bulan ati’z-zikr birkaç tecavüzlerini arz 

ederim: 

21 Nisan 1331’de kat’iyen bir maksad-ı askeri olmadığı halde vesait-i müdafaadan 

mahrum Gelibolu Kasabasını topa tutarak birçok kadın ve çocukların telef olmasına 

sebebiyet verilmiştir. 

Tayyareler vasıtasıyla Maydos mıntıkası haricinde bulunan hastane bombardıman 

neticesinde ateş almışdır. Hastanede bulunan on mecrul yanmış ve Çanakkale sahası 

dâhilinde bulunan diğer mevakiin de böylece yakılacağı hakkında beyannameler 

atılmıştır. [15]. 

2.3 Çanakkale Savaşı Sırasındaki Sağlık Tesislerinin Durumu 

Kısıtlı imkânlardan dolayı, Çanakkale Savaşları döneminde sağlık hizmetlerinin 

sağlık personeli ve malzemelerinde eksikler vardı. Bazı tabur ve alaylarımız 

hekimden yoksun idi. Mart 1915 başına kadar takviye edilmiş olarak Çanakkale 

bölgesinde kullanılan hastaneler Çizelge 2.1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 2.1 : Çanakkale Savaşları sırasında Çanakkale bölgesi sağlık tesisleri ve 
yatak sayıları [17]. 

Hastane Adı Yatak Sayısı 

Kale Merkez Hastanesi 350 

Erenköy Hastanesi 50 
Ezine Hastanesi 200 

Umurbey Hastanesi 200 
Kilitbayır Hastanesi 50 

Eceabat Hastanesi 200 

Toplam Yatak Sayısı 1050 
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18 Mart 1915’de Çanakkale Boğaz Savaşları sırasında Boğazın iki yakasındaki 

sağlık tesislerinin durumu şöyleydi:  

Nara, Anadolu Mecidiyesi, Çimenlik, Dardanos Tabyaları; Karantina, Erenköy batısı, 

İntepe’de birer; Anadolu Hamidiye tabyasında iki kıta sargı yeri; Gelibolu 

Yarımadasında Değirmenburnu, Yıldız Tabyalarında, Kilitbahir, Havuzlar, 

Soğanlıdere, Domuzdere’de birer sargı yeri faaliyet halinde idi. Bazı topçu grupları 

gerisinde birer binek-araba durak yeri kurulmuştu. Süratle menzil hastaneleri 

kurulmaya başlandı. Bunlardan 500 yataklı üç menzil hastanesi ile 150’şer yataklı iki 

harp hastanesi Biga’da kurulmuştu. Ayrıca Lâpseki’de 3 adet 150’şer yataklı harp 

hastanesi, Gelibolu’da da eski Fransız okulu dönüştürülerek 200 yataklı harp 

hastanesi oluşturulmuştu. Savaş ilerledikçe ihtiyaç daha da artmış, çevre il ve 

kasabalarda da harp hastaneleri hizmete sokulmuştu [16].  

Faaliyete geçirilen ek tesislerin yanı sıra, bölgede sağlığı olumsuz yönde etkileyen 

etkenler ve bunlara karşı kısmen alınan önlemler şu şekilde özetlenebilir: 

Çanakkale Bölgesi, özellikle Kumkale doğusu ve daha güneyde Menderes Çayının 

oluşturduğu bataklık ve başka yerlerdeki durgun sular nedeniyle, bölgede var olan 

sıtma hastalığı yöre halkında ve askerlerde sık görülmekteydi. Bit salgınına karşı 

olanaklar ölçüsünde temizliğe önem verilip, askerlerin giysileri etüv ya da sahra 

fırınlarından geçirilmekteydi. Öte yandan ilaç endüstrisi de yok denecek kadar azdı. 

İlaçların çoğu yurt dışından gelmekteydi. 

 

Şekil 2.10 : Menzil dışındaki sargı yeri [6]. 
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Faaliyete geçirilen ek tesislerin yanı sıra, Bölgede sağlığı olumsuz yönde etkileyen 

etkenler ve bunlara karşı kısmen alınan önlemler şu şekilde özetlenebilir: Çanakkale 

Bölgesi, özellikle Kumkale doğusu ve daha güneyde Menderes Çayının oluşturduğu 

bataklık ve başka yerlerdeki durgun sular nedeniyle, bölgede var olan sıtma hastalığı 

yöre halkında ve askerlerde sık görülmekteydi. Bölgede sıkça rastlanan kolera, tifo 

ve çiçek hastalıklarına karşı aşı uygulamasına özen gösterilmiştir. Lekeli humma 

(tifüs), tüberküloz, zatürree ve zatülcenp gibi hastalıklara da rastlandığı 

anlaşılmaktadır. Tifus salgınına karşı olanaklar ölçüsünde temizliğe önem verilip, 

askerlerin giysileri etüv ya da sahra fırınlarından geçiriliyordu. Öte yandan ilaç 

endüstrisi de yok denecek kadar azdı. İlaçların çoğu yurt dışından gelmekteydi. Daha 

savaşın başlangıcında iyot sıkıntısı baş gösterdiğinden tentürdiyot kullanımında çok 

titiz davranılması emredildiği anlaşılmaktadır. 

Tabya ve bataryalarda yaralanan ve hastalanarak mevzi gerisine alınması gereken 

erlerin tedavileri, yaralı yuvalarında yapılıyordu. Burada yapılan ilk tedavilerinden 

sonra ya tekrar cepheye ya da taburlarca açılmış olan kıta sargı yerlerine 

gönderiliyorlardı. 

Kıta sargı yerinden geriye sevk edilecek olanlar, hafif yaralı toplama yerlerine, yarası 

ağır olanlar araba durak yerlerine gönderiliyor, buradan da tümen sıhhiye 

bölüklerince açılan “büyük sargı yerleri” ne götürülüyorlardı (Şekil 2.10), [16]. 

Tümen sıhhiye bölükleri, gelen yaralı ve hastaların tedavisini ve hatta ameliyatını 

yapmakta, gerekenleri ve yatak mevcudundan fazla olanları seyyar hastanelere ya da 

menzil hastanelerine yollamaktaydılar (Şekil 2.11). Tümen sıhhiye bölüklerinin 

kuruluşlarında hasta koğuşu, pansuman bölgesi, hamam ve etüv kısmı, ayrıca sık sık 

yapılan müttefiklerin hava bombardımanlarına karşı korunmak için ‘‘zeminlikler’’ 

vardı. Mezarlıklar da genellikle yakın çevrede bulunuyordu. 

Bölgeye yakın menzil hastanelerinde başlangıçta yatak mevcudu 4000 civarında iken 

Temmuz 1915’de bu kapasite 11700’e çıkarılmış. Sivil halkın da yatak kapasitesinin 

arttırılmasında çok büyük yardımları olmuştur [16]. 

Tümen sağlık bölüklerinde hasta taşıma aracı olmadığından, yaralı ve hastaların 

muharebe alanı gerisindeki sağlık teşkillerine veya hastanelere nakilleri için, hasta 

nakliye arabalarından veya erzak, cephane getiren nakliye kollarından 

yararlanılmaktaydı. Yerli halk da atlı arabalarıyla zaman zaman destek vermekteydi. 
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Balkan Savaşında sağlık hizmetleri yetişmiş doktorlarla ıslah edilmeye çalışılmıştı. 

İlk olarak 24 Aralık 1913 tarihinde Harbiye Nezareti Sıhhiye Daire Başkanlığına 

Süleyman Numan Bey getirildi. Süleyman Bey’in müşavirliğine Alman Heyeti 

içindeki tek tabip olan Albay Mayer atanmıştı [16]. 

 

Şekil 2.11 : a)Ağır yaralı askerin hastaneye götürülüşü, b) cephe gerisindeki menzil 
hastanelerinden birinin hava fotoğrafı – 1915 [6]. 

İkinci Dünya Savaşı döneminde askeri bir yığınak haline gelen Çanakkale, savaşın 

bitmesiyle modern planlı kentleşme sürecine başlamıştır (Şekil 2.12, Şekil 2.13). 

1949 yılında yapılan ilk plan ile özellikle Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet 

ideolojisine uygun olarak düzenlenmiştir. Kentin ticaret, sanayi, konut alanları gibi 

ana işlevlerinin gelişme süreci ve yapılanma koşulları belirlenmştir. Bu planlama 

kentin mevcut dokusunun düzenlenmesini kapsamış, yeni gelişme bölgeleri ele 

alınmamıştır. 

1950'li yılların ortalarına gelindiğinde aynı ilkeleri koruyan yeni bir planlama süreci 

başlamış ve belirlenen konut alanları aynı yönde büyütülmüştür. Özellikle Hastane 

Bayırı mevkii rantı yüksek bir kentsel alan haline gelirken, Barbaros Mahallesi kırsal 

alandan gelen ailelerin yerleştiği bir alan haline dönüşmüştür. Kentin rantının 

artmasıyla, yapı yükseklikleri artıp, araç trafiği kent dokusunu belirlemiştir. Bu 

durum tarihi kent dokusuna da planlamalı olarak müdahaleyi getirmiştir. 1970'li 

yılların ortasında yapılan imar planları tarihi kent alanlarındaki bazı sokakların 

değişmesine, eski yapıların yerlerini yüksek ve büyük kütleli yapılara bırakmasına 

yol açmıştır. 
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Şekil 2.12 : 1935 yılı Anafartalar Oteli’nin önü [13]. 

 

 

 

Şekil 2.13 : 1935 yılı Kayserili Ahmet Paşa Caddesi [13]. 

1980'li yılların ilk yarısı bu sürecin devamıdır, ancak 1985 yılında değişen imar 

yasası ile planlama yetkisi belediye meclisine devredilmiş ve yeni bir süreç 

başlamıştır. Genel planlamadan, mevzii planlamaya geçiş, kentsel dönüşümü 

hızlandırmıştır. Plan yasal kılıflar için kullanılan bir araçtır, kent rantı ise kentsel 

dokunun temel belirleyicisi konumuna gelmiştir. Kentin mevcut dokusunda yapılan 

müdahaleler dışında, her yönde yapılaşma artmıştır. 
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2.4 Çanakkale’nin Tarihi Yapıları 

Zengin bir tarih ve kültür mirasına sahip olan Çanakkale’de, Truva dışında daha 

birçok antik kent kalıntısı bulunmaktadır. En önemlisi, kente 11 km uzaklıkta, 

Kabaklı Çayı kıyısında kurulmuş olan Dardanos kentidir. Kente 2 km uzaklıkta, Nara 

burnunun güneyinde yer alan Abydos, Erenköy’ün kuzeyinde Ophirynion ve 34 km 

uzaklıkta Sigeion kentleri vardır. 

 

Şekil 2.14 : 1900’lü yıllarda Çanakkale Askeri Hastanesine, Hastane Bayırı yönüne 
bakış [13]. 

Kale-i Sultaniye dış ve iç kale olarak iki bölümlü üç kat ve bir üst sofadan oluşan 

görkemli bir yapıdır. Kente 6 km mesafedeki Nara Kalesi antik Abydos kenti 

kalıntılarından malzeme devşirilerek yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmed’ in yaptırdığı 

Fatih Camisi ve Kale mescidi önemli yapılarındandır. Yine II. Mehmed döneminde 

yaptırılan Çimenlik Kalesi (Şekil 2.15) sonradan askeri müzeye dönüştürülmüştür. 

Şekil 2.14’de Askeri Hastahanenin Çanakkale Savaşlarından önce olduğu tahmin 

edilen resmi görülmektedir. 
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Şekil 2.15 : 2000 yılında çekilen Çimenlik Kalesi’den Nara Burnu’na doğru bakılan 
hava fotoğrafı [6]. 
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3. OSMANLILARDA HASTANELER VE ASKERİ HASTANELER 

3.1 Osmanlı Sağlık Kurumları 

Osmanlıların kurduğu ilk sağlık tesislerinden biri 1399’da açılan Bursa Yıldırım 

darüşşifasıdır. Ardından açılan hastaneler; XV. yüzyılda II. Murad (1421–1451) 

tarafından kurulan Edirne Lepra Hastahanesi, İstanbul’da Fatih Darüşşifası (1470), II. 

Bayezid (1481–1512) tarafından yaptırılan Edirne Darüşşifası (1485), XVI. yüzyılda 

Karacaahmet Lepra Hastahanesi (1514), Haseki Bimarhanesi (1539), Manisa 

Bimarhanesi (1539), Süleymaniye Darüşşifası ve Tıp Medresesi (1555), Atik Valide, 

Toptaşı Bimarhanesi (1583), XVII. yüzyılda Sultanahmet Darüşşifası (1616), XIX. 

Yüzyılda açılan askeri hastaneler ile 1845’de kurulan Gureba Hastahanesidir [19]. 

Fatih Külliyesi içinde yer alan Darüşşifa’nın (1470) vakfiyesindeki kayıtlara göre 

hastahanenin hastalara yemek pişirecek bir ‘mutfağı’ da bulunmaktadır. Din ve 

mezhebi ne olursa olsun hastaneye hekimlik bilgisi çok kuvvetli iki hekim ile 

yardımcıları, hastaların ilaçlarını hazırlayacak bir eczacı, bir kehhal (göz hekimi), bir 

cerrah atanması ana şartları arasında yer almaktadır.  

Bunlardan başka, hastane ve hastaların bakımları için hastabakıcıları, ambar memuru, 

aşçı ve hastaların ilaçlarını muhafaza edecek diğer bir memur ile kapıcı vardı. 

İmarethanede iki aşçı, hekimlerin hastalar için yapılmasını emrettikleri yemeklerini 

hazırlamakla görevli idi [18]. 

Sadaret Dairesinde tutulan defterlerden olan Mühimme defterine s.31.959 belgesine 

göre, Başhekim Hacı Musa Efendi’nin teklifi üzerine ilaç ödeneğinden hastanelerde 

hamam yapılmaya 1554’de başlanmıştır [18]. 

Osmanlılarda tıp eğitimi, modernize edilen ordunun artan hekim ihtiyaçlarının 

karşılanmasında yetersiz kalmaya başlayınca, 1827’de ilk Tıp ve Cerrah okulu 

kurulmuştur.  

Tıp ve Cerrah Okulu, 1839’da Galatasaray’daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasında 

birleşmişlerdir [20]. Avusturyalı Dr. Bernard Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin 

direktörlüğüne getirilmiştir.  
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Önceleri İtalyanca olan eğitim, 1864’e kadar Fransızca olarak yapılmış, 1864 yılında 

kurulan Mülki Tıbbiye’de başlayan Türkçe eğitim aynı yıl askeri tıp okulunda da 

uygulanmış ve eğitim tamamen Türkçeleştirilmiştir [19]. 

3.2 Askeri Tıp Tarihi 

Muharebe alanlarında başarılı olabilmek için, lojistik desteğin önemini bilen Türkler 

savaşa katılan birliklerinin sağlığını da düşünerek, ordu ile birlikte gidebilen ilk 

seyyar hastane teşkilatının kurulmasını gerçekleştirmişlerdir. 

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah (1072–1092), ordusunda 40 deve ile taşınabilen 

alet, çadır ve malzemeden oluşan bir seyyar hastane teşkilatı oluşturmuş, bu hastane, 

ordu nereye gitse onu belirli bir uzaklıkta ve geriden takip ederek, hasta ve yaralıları 

tedavi etmiştir. 

Tıp eğitimine de önem veren Selçuklular, dünyanın ilk resmi üniversitesi 

sayılabilecek Nizamiye Medresesini kurmuşlardır. Bu medrese Bağdat’ta 1067 

yılında Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın veziri Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.  

Daha sonra tıp eğitimi Kayseri, Niksar, Tokat, Sivas, Divriği, Çankırı, Kastamonu ve 

Amasya’da kurulan medrese ve hastanelerde devam etmiştir [21]. 

Selçukluların devamı olarak, 1299’dan sonra tarihte yerini alan Osmanlı Devleti’nde 

ise, muharip birliklerde ‘Esnafat-ı Askeriye’ denilen ve yardımcı hizmetler gören 

ayrı bölükler kurulmuş, bu bölüklerdeki askerlerin bir kısmı da cerrahi müdahaleleri 

yapacak bilgilerle yetiştirilmişlerdir. Maaşlı yeniçerilerin sıhhi ikmal ve bakımları, 

bir hekim, bir cerrah ve bir pansumancı (tımarcı) tarafından yapılmıştır. Bunlara 

‘yayabaşılar’ da denilmiştir. Savaşta ordu seyyar hastanelerinde çalışan, hasta ve 

yaralıları tedavi edenler, ilaç ve merhem hazırlayanlar da bu sınıfın askerleri 

olmuştur [18]. 

Ordunun hekim ihtiyacı da, önceleri Selçuklu dönemi tıp medreselerinde yetişen 

veya usta- çırak ilişkisiyle kendini yetiştiren hekimlerden sağlanmıştır. 1399’da 

Bursa’da, Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan ve Osmanlıların Anadolu’da 

yaptırdığı ilk hastane olan, Yıldırım Bayezid Darüşşifası’nın amacı, hem hasta 

tedavisi, hem de ordu hizmeti için tabip yetiştirmek olmuştur [18]. 
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XIX. yüzyılda Sultan II. Mahmut ve özellikle II. Abdülhamit tarafından yaptırılan 

hastaneler, Avrupa’daki benzerlerine uygun ve yabancı mimarlar tarafından 

hazırlanan planlara göre kâgir olarak yapılmışlardır [18]. 

Kışlaya benzeyen bu hastanelerde disiplinin kolaylıkla temini ön planda tutulmuş, 

fenni ve sıhhi şartlar pek aranmamıştır. Sonraları ‘pavyon’ biçimi tercih edilmiş, bir 

veya birkaç katlı, birbirinden ayrı geniş alana yayılmış olan bu sistemin de 

sakıncaları görülmüş, pavyonlar kapalı geçitlerle bağlanmış, arka arkaya sıralanmış 

olarak yapılmaya başlanmıştır [18].  

1827’de başlayan, düzenli ve yeniliklere açık bir tıp eğitimiyle yetişen asker 

hekimlerin, ilk ciddi sınavı 1853 – 1856 yılları arasında, Ruslarla yapılan Kırım 

Savaşı’nda verilmiştir. Bu savaşta kayıpların çoğu tifo ve tifüs salgınlarından 

olmuştur. Bu savaş sonrasında Türk asker hekimliğinin gelişmesi için yeni 

uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. 1870’de Tıbbıye-i Şahane’den mezun olan 

asker hekimlere 2 yıl bir askeri hastanede, askeri tıp pratiği yapma zorunluluğu 

getirilmiştir. Bu amaçla Haydarpaşa Asker Hastanesi, ‘Tatbikat-ı Tıbbıye ve 

Askeriye ve Ameliyat Mektebi’ olarak görevlendirilmiş, bu eğitim 1898’den sonra, 

yeni kurulan ‘Gülhane Seririyat Hastanesi’ nde verilmeye başlanmıştır. Bugün Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin sağlık alanında en yüksek danışma ve eğitim kurumu olan 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin, kuruluşunun sebepleri arasında, 1877- 1878’de 

Ruslarla ve 1897’de Yunanlılarla yapılan savaşlarda gerek duyulan sağlık 

hizmetlerinin verilmesi için asker hekimlerinin yetiştirilmek istenmesinin rolü 

büyüktür [22]. 

Osmanlı – Yunan savaşında (1897), cephe gerisinde altı seyyar hastane kurulmuş, 

hasta ve yaralıların buralarda ilk müdahale yapıldıktan sonra, gerideki hastanelere ve 

İstanbul’ a sevk zinciri ile ulaştırılmıştır. Yıldız Sarayı’nda kurulan bir röntgen 

ünitesinde, röntgen ışınları dünyada ilk kez askeri amaçla kullanılmış, savaşta 

kurşunla yaralanan bir askerin el ve bilek filmi çekilerek, yaralanma ve kırıklar 

görülmüştür. 

3.3 19. yy. Osmanlı Hastaneleri 

Tıptaki ilerlemelerin Türk Hastanelerine yansıması XIX. yüzyılı bulmuştur. O 

zamana kadar yapılan hastane planları şemaları itibariyle avlu etrafında revaklar ve 
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odalardan oluşan medrese tipi sistemlerden oluşmuştur [23]. Tanzimatın kabulu 

hastaneler tarihinde dönüm noktası olmuştur. Büyük hastane statüsünde yapılan ilk 

sağlık tesisi, 1843 yılı Gureba Hastanesidir.  

19. yüzyıl Osmanlı son dönemi sağlık yapılaından bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 

Gureba-i Müslimin Hastahanesi – 1843 – (Ek A.1 – 25): Koridor pavyon sisteminde 

olup, idare ve poliklinik binası, operasyon, hidroterapi (hamam) ve sonradan eklenen 

jinekoloji ve anfiden oluşmuştur.  

Haydarpaşa Askeri Tıp Mektebi – 1845 – (Ek A26 – 32): Avlulu dikdörtgen plan 

şemalı, kireç harçlı, tuğla-taş karışımlı kalın duvarlı bir yapıdadır. 

Balıkesir Gureba Hastahanesi – (Ek A33–34) 

Çanakkale’ de Hind Hilal-i Ahmer Hastahanesi - (Ek A35–36) (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 : Çanakkale’de Hind Hilal-i Ahmer Hastahanesi [24]. 

 

Şekil 3.2 : Edirne Askeri Hastahanesi [24]. 
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Osmanlı son dönem bazı hastane örnekleri aşağıda verilmiştir. 

Edirne Hilal-i Ahmer Hastahanesi – (Ek A.36) (Şekil 3.2). 

Erzincan Askeri Hastahanesi - – (Ek A.37–38) 

Selanik Belediye Hastahanesi – (Ek A.39) 

Üsküp Askeri Hastahanesi– (Ek A.40) 

B.O.A.’nde bulunan bir hastane planı– (Ek A.41–42) 

3.4 Çanakkale Eski Merkez Hastanesi’nin (Kale-i Sultaniye Hastahane-i 

Askeriyye) Tarihçesi 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, Çanakkale’de asker hastanelerinin kuruluşu hakkında 

ilk bilgiler 1287 (1871) tarihli Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz adaları) vilayeti 

salnamesinde kayıtlıdır [18]. Hastane 1915 yılı Kale-i Sultaniye haritasında Şekil 

3.3’de gösterilmiştir. 

Ancak bahsi geçen salnamedeki hastanenin Mecidiye tabyasındaki ya da Eceabat- 

Kilitbahir sahilindeki hastanelerden biri olması olasılığı da bulunmaktadır. Nitekim 

bazı kaynaklarda Çanakkale Asker Hastanesi resmi olarak, Prof. Dr. General Ekrem 

Şadi’nin arşivinden alınan giriş cephesinin bir kısmını gösterir fotoğraf, kesin olarak, 

bugün Cevat Paşa Mahallesi’ndeki Eski Merkez Hastane’ye ait değildir. Ancak üslup 

çok benzemektedir [18]. 

Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayetinin merkezi Çanakkale; Sancakları, Limni, Midilli, 

Sakız, Rodos idi. Birer kale konumundaki bu adalarda kışlalar ve askerlerin bakımı 

için hastaneler açılıştı. Bu hastaneler küçük ölçekte olsa da, kale koruyucularının 

sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte idiler. Ağır vakalar, gerektiğinde İzmir ve 

Çanakkale merkez hastanelerine nakledilirdi [18]. 

Çanakkale, bir süre Hassa Ordusuna bağlanmış, daha sonra Tophane Müdürlüğü’ne 

ve 1895’de Cezayir-i Bahr-i Sefid topçu kumandanlığı emrine girmiş, hastanenin 

bağlantıları da böylece değişmiştir [18]. 

1873 Salnamesinde, Tabip kaymakam Pol Aram, eczacı Panayot, Bonikof adları 

geçmektedir; bu da Kale-i Sultaniye’de bir hastanenin varlığına işaret etmektedir. 
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Yine 1877 Salnamesine göre hastane kadrosunda Dr. Kaymakam İskender, Bnb. 

Nedim, üç eczacı, üç cerrah, hastalar ağası ve bir kâtip görülmektedir. 

1884 yılından sonra hekim sayısı ve hizmet personelinin arttığı; 1890’da dört hekim, 

3 cerrah ve eczacının kadroda olduğu salnameden anlaşılmaktadır. 

1911 Trablusgarb savaşı sırasında biraz daha kuvvetlendirilmiş, 1912- 1913 Balkan 

Savaş’ında bir değişiklik olmamış, 1914 Birinci Dünya Savaşı ve özelikle Çanakkale 

savaşları sırasında Merkez Hastanesi adı altında seyyar ordu sağlık tesisleri ile 

birlikte ‘Ağır Yaralılar Hastanesi’ olarak 1916’ya kadar hizmet etmiştir [18]. 

Salname’deki bilgilerin kesin olarak Eski Merkez Hastane diye bilinen Cevatpaşa 

Mahallesindeki ‘Çanakkale Askeri Hastanesi’’ne ait olup olmadığı 

anlaşılamamaktadır.  Hastanenin girişinde kitabe var idiyse de bulunamamıştır. 

Başbakanlık’a bağlı Osmanlı Arşivi’nde ve Genelkurmay Başkanlığı Arşivinde de 

binanın yapımına dair bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak binayı inşası tamamlanmak 

üzereyken gösteren bir resimde; (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Müzesi II. 

Abdülhamit Koleksiyonu) ‘Müceddeden İnşa Olunan Hastahane-i Askeriyye’ 

yazılıdır. Hastanenin II. Abdülhamid zamanında yapıldığı tahmin edilmektedir.  

1915’de Çanakkale Askeri Hastanesinin kullanıldığı bir başka fotoğraftan da 

anlaşılmaktadır (Şekil B.4, Şekil B.5). Yine 1915 yılına ait haritada yapı ‘Hastahane-

i Askeriyye’ olarak yer almaktadır (Şekil 3.3) [25]. 

Masraf defterlerinden ve yazışmalardan, 1915 yılındaki savaş süresince Çanakkale 

Merkez Hastanesinde askerlerin hava değişimine gönderildiği ya da ağır ameliyatlar 

yapıldığı öğrenilmektedir [16]. 

30 Ekim 1918’de kabul edilen Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti, Boğazlar’ın 

itilaf devletleri donanmasına açılmasına ve bu devletlerin durumlarını tehdit eden 

stratejik noktaların kendilerine verilmesine, düşman ordularının memleketimiz içine 

yayılmalarına ve Türk askerinin Boğazlar’dan uzaklaştırılmasına razı olmuştur. 

Çanakkale Asker Hastanesi de kapatılmıştır. 

24 Temmuz 1923’de imzalanan Lozan Anlaşması ile de Çanakkale’de 20 km’lik alan 

askersizleştirilmiş; Kolluk-jandarma kuvvetleri dışında kolordu kapsamında asker 

bulundurulmaması kararlaştırılmıştır. Ancak Jandarma birliklerinin ihtiyacı için 

‘Çanakkale Jandarma Hastanesi’ adı ile 100 yataklı sağlık tesisi olarak tekrar 

kullanıma açılmıştır [18]. 
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Şekil 3.3 : 1915 yılı Kale-i Sultaniye haritası [25]. 
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Askeri Hastane Jandarma Kuvvetlerine bırakılmış; tedavi yapılmasının yanı sıra, 

Jandarma Er Eğitim Binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1936’ da Montrö 

Anlaşması ile Boğazlar’ ın Türkler tarafından tahkimi kabul edilmiştir. 

Merkez Hastane, 1937’de sahilde ‘Mecidiye Tabyası’ denen, Nara Burnu yolu 

üzerindeki pavyonlara yerleştirilmiştir [18]. 1939 yılı II. Dünya Savaşı 

seferberliğinde Çanakkale’ye getirilen II. ve I. Kolordu birliklerinin yarattığı hasta 

yoğunluğu sonucu yatak sayısı artırılmıştır. Ahırlar koğuşlara çevrilmiş, koridorlar 

da koğuş olarak kullanılmış, sahil kısmına hariciye, röntgen, sağlık kurulu, karantina, 

hamam eklenmiştir [24]. 

Askeri hastane halen Milli Savunma Bakanlığı’na tahsislidir, Jandarma Kuvvetlerine 

bağlıdır. Osmanlı döneminde inşaatı bitmek üzere iken çekilmiş resim üzerinde tarih 

belirtilmemiştir. Bugün “Eski Merkez Hastane” diye anılan bu hastanenin, yapıldığı 

dönemki asıl isminin “Hastahane-i Askeriyye” olduğu resmin altındaki yazıdan 

öğrenilmektedir (Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.4 : Müceddeden inşa olunan Hastahane-i Askeriye’ [26]. 
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Şekil 3.5 : Tarihi bilinmeyen bir kartpostal [27]. 

Şekil 3.5’de bahçede görünen ahşap bina, II. Dünya Savaşı sırasında, hasta 

yoğunluğu sebebiyle ilave edilen muayene binasıdır [24]. 

 

Şekil 3.6 : Askeri Hastanenin güney tarafındaki bahçesine II. Dünya Savaşı sırasında 
ilave edilen muayenehane [24]. 
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4. ÇANAKKALE ESKİ MERKEZ HASTANESİ’NİN MEVCUT 
DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI 

Hastane binası, Liman Bayırı mevkii, Karacaviran Cevatpaşa Mahallesi’nde 488 ada/ 

54 pafta, 10 parselde bulunmaktadır. Tapu Sicil Müdürlüğü’nde 29.05.1970 ‘Arsa ve 

Askeri Koğuş’ olarak kayıtlıdır ve Maliye Hazinesi’ne verilmiştir. Aynı adanın 11 

parselinde Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli ‘Arsa’ dır.  

Kültür Bakanlığı’nın 16.01.1976 tarih 7062 sayılı yazısına göre ‘Eski Eserdir’. 

09.01.1985 tarihli tapulama tutanağına göre de; Müze Müdürlüğü’nün 08.01.1985 

T14 sayılı yazısıyla ‘Eski Eserdir’ şerhi konulmuştur.  

Tapulama tutanakları incelendiğinde en eski kayıtın 205, 206 sıra numarasıyla 1897 

yılına ait Evrak-ı Müsfete’ de cilt:28, sayı:118’de olduğu saptanmıştır. 

4.1 Çanakkale Eski Merkez Hastanesinin Mevcut Durumu 

125.36x79.95 m ölçülerinde, tam olarak kapanmayan dikdörtgen planlı, ortası avlulu 

binanın, kuzeyinde 13x16.50 m ebatlarında bir hamamı da bulunmaktadır. 

Hastanenin kuzeybatısında ‘Hastane Bayır Şehitliği’ vardır. Binanın asıl girişi güney 

kanadının, güney cephesinin, dışa taşırılmış olan orta aksındadır. Cephenin köşe 

bölümleri dışa taşırılmıştır. Ana giriş, güney cephesinden, sütunlu, çift kollu anıtsal 

bir merdivenle yapılmaktadır. Bu anıtsal girişin volta döşemeli üst örtüsü, ‘MYDOS’ 

damgalı, 25x9x4 cm ebatlarındaki tuğla dolguludur. Doğu kanadının avluya bakan 

cephesinden çift kollu merdivenle iki ayrı girişi, güney kanadının avlu cephesinden 

üç girişi bulunmaktadır. Hastahaneden günümüze, ortalama 75 cm kalınlığındaki 

yığma duvarlarının bir kısmı gelebilmiştir. Kuzey ve batı blokları duvarlarının 

yaklaşık olarak % 90’ı yıkılmıştır (Şekil C.230 – Şekil C.234). Batı kolu 1915 

Çanakkale Savaşı sırasında işgal kuvvetlerince bombalanmıştır [28] (Şekil C.216). 

Dolayısıyla, kuzey ve batı kanadına avlu cephesinden giriş olup olmadığı 

saptanamamıştır. Avlunun kuzeyinde hamam yer almaktadır. Soyunmalık 

bölümünün özgün üst örtüsü yerine, üstünde muhdes bir saçak bulunmaktadır. 
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Ilıklığın üzeri beşik tonoz, sıcaklık bölümünün üzeri ise kubbeyle örtülüdür. Tonoz 

ve kubbelerin üzerinde koruyucu bir örtü bulunmamaktadır. 

Güney kolundaki ana giriş mahallinde, bodrum, zemin kat ve üzerinde birinci katın 

varlığı, kat seviyeleri döşeme izlerinden anlaşılmaktadır (Şekil C.357, Şekil C.361). 

Tuğla duvar kalıntılarındaki tuğlalar 25x9x4 cm ebadındadır, çoğunlukla ‘MYDOS’ 

damgalıdır. Kalan yaklaşık 5x10 cm kesitli ahşap döşeme kirişi parçaları ve taş 

duvardaki ortalama 7x10 cm ölçülerindeki deliklerden, döşemelerin ahşap kirişlemeli 

olduğu anlaşılmaktadır (Şekil C.58, Şekil C.60). 

Döşemelerden geriye kalan ahşap parçalarının yanık olması, binanın yangın 

geçirdiğine işaret etmektedir (Şekil C.49, Şekil C.52, Şekil C.96). Yangının 1918 

Çanakkale Savaşları sırasındaki bombalanması neticesinde çıkmış olduğu aşikârdır, 

ancak diğerlerinin hangi nedenlerle çıktığı bilinmemektedir. Bina, çatısında ve kat 

döşemelerinde ahşap malzeme seçiminden dolayı yangına mukavemet 

sağlanamamıştır. Döşemelerinden yaklaşık %15’i mevcuttur. Tuğla tonozlu bodrum 

kat sağlamdır. Tonozların üstünde yer alan koridorlar ve oda döşemeleri üzerine, 

1940’lardaki tadilatta beton dökülmüştür (Şekil C.23). 

1915 Çanakkale Savaşları, II. Dünya Savaşı sırasında yapılmaya çalışılan tadilatlar, 

geçirmiş olduğu yangınlar, binanın uzunca bir süre terk edilmiş olması, dış atmosfer 

koşullarına maruz kalması binayı bugünkü harap durumuna ulaştırmıştır.  

Binanın konumu ve Çanakkale bölgesinin iklimi itibariyle çoğunlukla kuzeyden 

güneye doğru esen şiddetli rüzgârlara maruz kalmış olması da harabiyetinin bir başka 

nedenidir. 

Hastane binasının beden duvarları, Çanakkale yöresine özgü sarımtırak renkli 

kireçtaşındandır (Şekil C.349). Güney cephesinde, bodrum kat subasman kotuna 

kadar kesme taş ve kat arası profili işlenmiştir (Şekil C.350). Pencere ve kapı 

söveleri tamamen kayıptır. Sövelerin duvara monte edilebilmesi için gerekli olan, 

yaklaşık 20 cm uzunluğundaki demir kenetlerin kalıntıları duvarlarda 

görülebilmektedir (Şekil C.181, Şekil C.189). 
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4.1.1 Çanakkale Eski Merkez Hastanesi’nin mahalleri 

4.1.1.1. Zemin kat 

Z01- Döşemesi yıkılmış oda 

Doğu blokta yer almaktadır. Plan ölçüleri 965x385 cm’dir. Doğu ve kuzey 

cephelerine pencereleri ile bir iç mekân olan ‘Z04-Koridor’ mahalline bir adet 

penceresi bulunmaktadır (Şekil C.1, Şekil C.11). Mekâna Z02 mahallinden 

girilmektedir. P5 kodlu bu pencerenin, binanın ilk kullanımında kapı boşluğu olarak 

inşa edildiği, farklı bir malzemeyle dolgu yapılmış olmasından anlaşılmaktadır (Şekil 

C.268).  

Taş duvardaki sıvalar büyük ölçüde dökülmüştür (Şekil C.1 - Şekil C.4). Doğu 

cephesine bakan pencere (P4), binanın günümüze ulaşabilen en sağlam penceresidir 

(Şekil C.3). 

Z02- Oda 

Sadece doğu cephesine açılan pencereleri olan, 967x406 cm ebatlarındaki dikdörtgen 

mekâna, Z04-Koridor mahallinden girildiğini gösteren geçite ait kemer üzengi 

tuğlaları göze çarpmaktadır (Şekil C.10). Mekânın Z03-Oda mahallinden ayrıldığını 

gösteren bir duvar kalıntısı mevcuttur (Şekil C.5).  

Z03- Oda 

Doğu blokta, 975x449 cm ölçülerindeki mekâna Z04 koridor ve Z05-Gusülhaneden 

geçilebilmektedir (Şekil C.7 - Şekil C.9). Koridor ile Z02 ve Z03 nolu odalar 

arasındaki duvarın büyük bir kısmı yıkılmış olduğundan, kemerli kapı izleri 

duvardaki tuğla kemer üzengilerinden anlaşılmaktadır. Bu mahalde de doğu 

cephesine açılan bir pencere ile Z05–Gusülhaneye açılan kapı açıklığı mevcuttur 

(Şekil C.8, Şekil C.21, Şekil C.22). 

Z04- Koridor 

Doğu bloğun batı cephesinden iki kollu basamaklarla çıkılarak ulaşılan, 309x1348 

cm ölçülerindeki mekâna şu an yıkılmış durumda olan DK1 giriş kapısından 

geçilmektedir. Güneyinde bir kapı ile Z09 koridoruna geçilmekte olup, kuzey 

cephesine ve ‘Z01 Oda’ mekânına açılan birer penceresi (Şekil C.1, Şekil C.11), 

doğu duvarında bir adet niş bulunmaktadır. Zemin döşemesi üzerine sonradan beton 

dökülmüştür (Şekil C. 9, Şekil C.10). 
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Z05- Helâ ve gusülhane 

Zemin kattaki Z09 (Şekil C.16, Şekil C.25) ve Z03 (Şekil C.21 - Şekil C.23) 

mahallerinden de ulaşılabilen, 762x380 cm ölçülerindeki bu mekânda, iki adet 

mozaik helâ taşı ve bölücü duvar izleri bulunmaktadır (Şekil C.18, Şekil C.19). Bu 

duvarların yüzeylerinin mozaikten imal edildiği görülmektedir. Mekânın doğu 

cephesinde, mozaik duvar arasından 40 mm çaplı bir su borusu görülmektedir (Şekil 

C.18). Doğu cephesine açılan iki pencere arasında baca boşluğu vardır (Şekil C.16, 

Şekil C.17, Şekil C.24). Beton döşemede çökmeler gözlemlenmektedir (Şekil C.20, 

Şekil C.21). 

Z06- Abdesthane 

Z09 koridorundan Z05 abdesthane ve tebhirhane mekânlarına açılan Z08 koridoruna 

da geçilmektedir (Şekil C.35). Sadece Z08 koridorundan girişi yapılabilen, 755x851 

cm ölçülerindeki abdesthanede altı adet alaturka mermer helâ taşı ve bölücü duvar izi 

bulunmaktadır (Şekil C.27, Şekil C.29, Şekil C.30). Helâ taşlarından sadece biri 

bütün halinde günümüze gelebilmiştir (Şekil C.31). Dökme mozaik bloktan tezgâh 

ve ayaklarının büyük kısmı yıkılmıştır (Şekil C.33). Duvar içinden geçen su tesisat 

borusundan kısa bir parça görülmektedir (Şekil C.26 - Şekil C.28). Borunun geçtiği 

yerde fazlasıyla taş kayıpları vardır (Şekil C.26, Şekil C.28).  

Z07- Tebhirhane 

544x381 cm ölçülerindeki mekâna, koridordan girişin güneyindeki iki basamak ile 

+0.60 kotunda bir taş blok üzerine çıkılmaktadır (Şekil C.36, Şekil C.37). Doğu 

duvarına yaslanan bu bloktan sadece abdesthane bölümüne açılan ikisi nişe benzeyen 

üç pencere bulunmaktadır (Şekil C.34). Duvarlar arasından çok fazla miktarda bitki 

türemektedir. 

Z08- Koridor 

158x393 cm ölçülerindeki mekândan abdesthane ve tebhirhaneye açılan 3 adet kapı 

boşluğu vardır (Şekil C.35). 

Z09- Koridor 

Doğu bloğun batı cephesinden girilebilen ikinci kapıdan da, 304x5009 cm 

ölçülerindeki bu uzun koridora geçilmektedir. Hasta koğuşları boyunca devam eden 

bu koridor, abdesthane mekânlarına, Z04 ve Z13 koridorlarına geçiş imkânı 
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vermektedir (Şekil C.38, Şekil C.41 - Şekil C.43, Şekil C.46). Kuzeyindeki kapı 

boşluğundan Z04 koridoruna (Şekil C.40), güneyinden Z12 koridoruna geçilmektedir 

(Şekil C.39). Koridordan açılan hiç bir kapı ve pencere sağlam kalmamıştır.   

Z10- Döşemesi yıkılmış hasta koğuşu 

760x1240 cm ebatlarındaki bu mekânı koridordan ayıran duvarın neredeyse tamamı 

yıkılmıştır (Şekil C.38, Şekil C.43, Şekil C.44, Şekil C.46). Ancak, bu duvarın sağ ve 

sol tarafında, kemer üzengisine ait tuğla parçaları görülmektedir (Şekil C.38, Şekil 

C.44). Zemin döşemesine ait olarak, duvarda döşeme kirişi delikleri vardır (Şekil 

C.43). Doğu cephesine bakan dört adet penceresinden taş parçalarının koparak 

düşme tehlikesi bulunmaktadır (Şekil C.44, Şekil C.45). Doğu cephesine bakan bu 

pencerelerin altlarında dikdörtgen birer hava deliği görülmektedir. Bu delikler iç 

mekândan dış mekâna doğrudan değil de, şaşırtmalı bir şekilde, yarım tuğla boyu 

kadar sağ ya da sol tarafa kayarak açılmaktadır. Koğuş mahallinin kuzey duvarında 

‘islik’ (kandilin isinin çıkışı için yapılmış birimler) olarak kullanılan bir niş ile güney 

duvarında Z11 koğuş mahalline açılan niş açıklığı bulunmaktadır (Şekil C.52).  

Z11- Döşemesi yıkılmış hasta koğuşu 

755 x 1864 cm ebatlarındaki bu mekânda da Z10 mahalline çok benzer nitelikte 

yüksek açıklıklı pencereler bulunmaktadır (Şekil C.50, Şekil C.51). Doğu cephesine 

bakan bu pencerelerin sadece bir tanesinde hava deliği görülmektedir. Koridordan 

girilen kapı, duvarın ortalarındadır (Şekil C.42). Sağ ve solunda ise ikişer pencere ve 

birer niş bulunmaktadır (Şekil C.47 - Şekil C.49). Zemin döşemesinden günümüze 

sadece duvardaki delikler ile yanık ahşap parçası kalmıştır (Şekil C.50, Şekil C.51). 

Güney duvarında, kırma çatıya ait olduğu anlaşılan, sivri kısmı +8.60 kotunda olan, 

kalkan duvarı yer almaktadır (Şekil C.51, Şekil C.56). Bu alın üzerindeki ahşap çatı 

kirişi ve çaprazlamalarına ait oyuklarda çok küçük, yanmış, ahşap çatı kiriş parçaları 

gözlemlenmektedir (Şekil C.51, Şekil C.54, Şekil C.56).  

Z12- Oda 

676x511 cm ölçülerindeki bu mahalde döşemesi yıkılmıştır. Zemin döşemesinin 

kirişlerinin duvardaki izleri görülmektedir (Şekil C.58, Şekil C.60, Şekil C.61). Doğu 

ve kuzey cephesine bakan 3 penceresi olan bu mekâna, döşemesi yıkılmış olan Z13 

koridor ile toprak dolmuş olan Bo11 mahallinden girilebilmektedir (Şekil C.57, Şekil 

C.63). Kapı boşluğu diğer mekân kapılarına göre daha iyicedir; sıvasının büyük 
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kısmı günümüze ulaşabilmiştir (Şekil C.64, Şekil C.65). Kuzey duvarında, kırma 

çatıya ait olduğu anlaşılan, sivri kısmı +8.60 kotunda olan, kalkan duvar alnı yer 

almaktadır (Şekil C.68). Duvarda harç ve taş kayıpları oldukça fazladır (Şekil C.62, 

Şekil C.64). Güney cephesi duvarı içinde künkten suyolu olduğu görülmektedir 

(Şekil C.62). 

Z13- Oda 

Doğu ve güney cephelerine açılan pencereleri olan, 597x568 cm ölçülerindeki bu 

köşe odanın çok kalın bir ahşap döşemesi olduğu, zeminde açılmış bir delikten 

anlaşılmaktadır (Şekil C.70). Kapı boşluğu diğer mekân kapılarına göre daha iyicedir 

(Şekil C.68); sıvasının büyük kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Kuzey duvarında Z12 

Oda mahalline açılan bir kapı boşluğu mevcuttur (Şekil C.69). Duvarlarında harç ve 

taş kaybı çok fazladır (Şekil C.69, Şekil C.70). Batı duvarı ile güney cephe duvarı 

arasında 10 cm kadar bir ayrılma gözlenmektedir.  

Z14- Oda 

Güney cephesine açılan iki, batıya açılan bir adet penceresi olan, 752x743 cm 

ölçülerindeki bu odada da yanmış döşemeye ait olduğuna dair ahşap kiriş izlerine 

rastlanmaktadır (Şekil C.73). Kapı boşluğu diğer mekân kapılarına göre daha 

iyicedir; sıvasının büyük kısmı günümüze ulaşabilmiştir (Şekil C.75, Şekil C.76, 

Şekil C.78, Şekil C.82). Döşemeden 90 cm yükseklikteki, mekân duvarlarını 

çevreleyen izler, sıva üzerinde ahşap raf gibi bir kuşak veya çıta döndüğü izlenimi 

vermektedir (Şekil C.76 - Şekil C.78). 

Z15- Koridor 

517x677 cm ölçülerindeki mekȃn, doğu ve güney kollarının birbirine geçişini 

sağlayan Z09 ve Z17 gibi hasta koğuşlarına ait koridorlar arasındaki geçiş 

koridorudur (Şekil C.79 - Şekil C.81). Z12, Z13, Z14 Oda mahallerine de bu 

koridordan girilir. Duvardaki, yanmış ahşap döşeme kiriş parçalarından, döşemenin 

ahşap olduğu anlaşılmaktadır (Şekil C.80 - Şekil C.81). 

Z16- Döşemesi yıkılmış hasta koğuşu 

Güney bloktaki bu odanın plan ölçüleri 1860 x 760 cm’dir. Güney pencereleri sekiz 

adettir ve her birinin altında bir havalandırma deliği bulunmaktadır (Şekil C.84, Şekil 

C.86, Şekil C.87, Şekil C.94). Z17 koridoru üzerindeki bir kapıdan girilen mekânda, 
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kapının iki yanında ortalarında niş bulunan ikişer penceresi vardır (Şekil C.85, Şekil 

C.90, Şekil C.91, Şekil C.96, Şekil C.98). Ahşap olduğu tahmin edilen döşemesine 

ait kiriş delikleri duvarlarda görülmektedir (Şekil C.95, Şekil C.99). Çatı alın duvarı 

doğu cephesindedir (Şekil C.87, Şekil C.97). Pencere kemerlerinde çiçeklenmeler 

görülmektedir (Şekil C.93). 

Z17- Koridor 

3780x298 cm ölçülerindeki, Z18, Z16 hasta koğuşlarına ait olan bu koridor, binanın 

güney cephesindeki ana giriş bölümü ile Z13 koridoruna bağlamaktadır. Kuzey 

cephesinden merdivenle avluya iniş DK3 kapısıyla mümkün olmaktadır (Şekil C.88, 

Şekil C.89, Şekil C.105, Şekil C.106, Şekil C.109). Harç ve taş kayıpları çok fazladır. 

Pencerelerin büyük bir kısmının tuğla kemerleri yıkılmıştır (Şekil C.98, Şekil C.103, 

Şekil C.106, Şekil C.108). 

Z18- Döşemesi yıkılmış hasta koğuşu 

Plan ölçüleri 1860 x 760 cm olan bu mekâna Z17 koridorundan girilmektedir. Güney 

pencereleri sekiz adettir ve her birinin altında havalandırma deliği bulunmaktadır 

(Şekil C.110). Kapının iki yanındaki pencerelerinin sadece parapet kısımları 

kalmıştır (Şekil C.104 - Şekil C.106). Duvarlarda ahşap olduğu tahmin edilen 

döşemeye ait kiriş delikleri görülmektedir. 

Z19- Koridor 

Plan ölçüleri 566x500 cm ölçülerinde olan mekâna giriş güney cephesindendir; 

kuzey cephesinden (avludan) de girilebilmektedir. Bu koridor K18 kapısıyla, Z17 

koridoru ile kuzey cephesinde avludan girişteki Z22 holünü birbirine bağlamaktadır 

(Şekil C.106, Şekil C.111, Şekil C.115). Giriş ile aralarındaki duvarın büyük bir 

kısmı yıkılmış (Şekil C.112, Şekil C.145, Şekil C.146), güneyindeki Z20 odası ile 

arasındaki duvar ise tamamen yıkılmıştır (Şekil C.117, Şekil C.146).  Kuzeydeki 

avluya açılan iki, doğuya bakan bir adet penceresinin bulunduğu duvarlar yıkılma 

tehlikesiyle karşı karşıyadır (Şekil C.112, Şekil C.114, Şekil C.124, Şekil C.125, 

Şekil C.131). Sıva, harç kayıpları fazladır (Şekil C.129). 

Z20- Oda 

560x370 cm olan mekanda, toprak altından bir kısmı gözüken 100 mm’lik bir 

döneme ait I profil, mekânın döşemesinin daha alt kotta olması, duvardaki izler; bir 
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merdivenle bu mekânın bir üst kata bağlandığını düşündürmektedir (Şekil C.116, 

Şekil C.117). Batı tarafındaki duvarda, yan yana iki adet kapı boşluğu olduğu 

anlaşılmaktadır (Şekil C.117). 

Z21- Oda 

580x634 cm ölçülerindeki mekânda, Z23 Ana Giriş Holüne açılan bir adet, güneye 

cephesinde üç adet, doğuya bakan bir adet penceresi vardır (Şekil C.171, Şekil 

C.174). Giriş de Giriş Holü’nden yapılmaktadır (Şekil C.170). Ahşap olduğu tahmin 

edilen döşemesine ait kiriş delikleri duvarlarda görülmektedir. Duvardaki izlerden 

ikinci kattaki oda bölüntüleri okunabilmektedir (Şekil C.117).  

Z22- Giriş 

Avlu cephesinden iki kollu merdivenle (Şekil C.357, Şekil C.358) bu mahalle 

ulaşılmaktadır, 460x1560 cm ölçülerindeki güney kanadının ortasındaki giriş aksının 

kuzey bölümüdür (Şekil C.139, Şekil C.145, Şekil C.173). Ancak giriş kapısının 

olduğu duvar tamamen yıkılmışsa da kemerli kapı boşluklarının üzengi seviyeleri 

okunabilmektedir (Şekil C.116, Şekil C.123, Şekil C.127, Şekil C.139). Binanın 

ortasındaki bu girişten, güney bloktaki sağ ve sol kollarına birer koridorla geçme 

imkânı bulunmaktadır (Şekil C.129, Şekil C.138, Şekil C.145, Şekil C.147). Avlu 

cephe duvarı ile mekân duvarları arasında ayrılmalar gözlenmektedir (Şekil C.134, 

Şekil C.145, Şekil C.146). Mekânlar arasındaki duvarların yarısından fazlası 

yıkılmıştır (Şekil C.146, Şekil C.147). Zeminde binanın özgün karo siman 

döşemesine ait izler görülebilmektedir (Şekil C.138 - Şekil C.144). 

Z23- Ana Giriş 

Güney kanadının ortasındaki giriş aksının plan ölçüleri 460x1560 cm’dir güney 

bölümüdür. Hastaneye giriş, güney cephesinin orta kısmında, kaideli taş sütunlarla 

oluşturulmuş bir merdiven sahanlığından, üzerinde ay ve yıldız kabartma deseni olan 

kilit taşından ve kesme taşlardan oluşturulmuş kemerli DK5 kapısından 

yapılmaktadır. Üzerinde rölyef kabartması olan yarım daire kemerli, kesme taştan 

oluşturulmuş ana giriş kapısının malzemesinde kopma şeklinde kayıplar, aşınma ve 

çatlaklar görülmektedir (Şekil C.119 - Şekil C.121, Şekil C.137, Şekil C.169, Şekil 

C.172). Z21 ve Z26 Oda mekânlarına birer kapı ve pencere açılmaktadır (Şekil C.135, 

Şekil C.137, Şekil C.160). Zeminde mavi renkli yaprak ve dörtgen desenli karo 

siman kalıntıları vardır. Bir kısmı toprak altındadır (Şekil C.161 - Şekil C.168). 
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Z24- Koridor 

642x885 cm ölçülerindeki mekânın kuzeyindeki bu boşluk, güney bloğun batı 

kanadına girişten geçiş sağlayan koridordur (Şekil C.129, Şekil C.136). Kuzey 

cephesine açılan pencerelerin olduğu duvarda harç ve taş kayıpları çok fazladır (Şekil 

C.127, Şekil C.128, Şekil C.147 - Şekil C.153). Birinci kat pencereleri de 

görülebilmektedir (Şekil C.127, Şekil C.149). Bu mekânın kuzeybatı köşesinde bir su 

borusu parçası ve duvardaki tesisat izi birinci kat pencere seviyesine kadar 

çıkmaktadır (Şekil C.153 - Şekil C.156). Üst kat duvarındaki, döşemeden yaklaşık 5 

m yükseklikteki karo siman parçaları, mekânın ıslak hacim olabileceğine işaret 

etmektedir (Şekil C.156, Şekil C.159). 

Z25- Oda 

Zemindeki duvar izlerinden mekân sınırları yaklaşık olarak okunabilmektedir (Şekil 

C. 136). 642x885 cm plan ölçülerindeki mekânın güneyindeki bu boşluk, Bu 

mekânın, yalnız batı duvarı günümüze ulaşmıştır. Güneyinde Z26 Oda mahalli ile 

arasındaki duvar kalıntısı 70 cm yüksekliğindedir.  

Z26- Oda 

559x627 cm ölçülerindeki mekânda, güney cephesinde pencereleri olan bu odanın, 

döşemesi tamamen yıkılmış olduğundan, bodrum kat pencereleri de kısmen 

görülebilmektedir. Ancak çoğu toprak altında kalmıştır (Şekil C.352).  

Z27- Koridor 

3807x312 cm ölçülerindeki mekân, hasta koğuşları olan Z28, Z29 mahallerinin 

bulunduğu, güney bloğun batı kanadı boyunca uzanan, kuzeydeki avlu cephe 

duvarları ile koğuş duvarlarında pencereleri bulunan bir koridordur (Şekil C.192 - 

Şekil C.196). Doğusundaki K21 kapısıyla Z24’e (Şekil C.195) ve K24 ile Z30 

mahalline geçilmektedir (Şekil C.190). Avlu duvarında büyük oranda yıkılma vardır 

(Şekil C.178). Zemin döşemesi üzerine sonradan beton döküldüğü, bu betonda da yer 

yer çökmeler olduğu gözlemlenmektedir (Şekil C.191, Şekil C.192, Şekil C.196). 

Z28- Döşemesi yıkılmış hasta koğuşu 

Güney bloktaki bu odanın ebatları 1855 x 760 cm’dir (Şekil C.175 - Şekil C.177). 

Güney pencereleri sekiz adettir ve her birinin altında havalandırma deliği 

bulunmaktadır (Şekil C.175, Şekil C.188). Cephe pencerelerinin çoğunun kemerleri 
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yıkılmıştır (Şekil C.189). Z27 koridorundan girilen bir kapı, kapının her iki yanında 

ortalarında niş bulunan ikişer penceresi vardır (Şekil C.182 - Şekil C.187). Ahşap 

olduğu tahmin edilen döşemesine ait kiriş delikleri duvarlarda görülmektedir (Şekil 

C.177, Şekil C.185, Şekil C.187). 

Z29- Döşemesi yıkılmış hasta koğuşu 

Güney bloktaki bu odanın ebatları 1855 x 760 cm’dir (Şekil C.197 - Şekil C.199). 

Güney pencereleri sekiz adettir ve her birinin altında havalandırma deliği 

bulunmaktadır (Şekil C.198). Z27 koridorundan girilen bir kapı, kapının her iki 

yanında ortalarında niş bulunan ikişer penceresi vardır (Şekil C.197, Şekil C.199). 

Ahşap olduğu tahmin edilen döşemesine ait kiriş delikleri duvarlarda görülmektedir 

(Şekil C.187, Şekil C.197).  

Z30- Oda 

514x1338 cm ölçülerindeki mekan, güney blok ile batı bloğun arasındaki köşe blokta, 

güney cepheye açılan pencereleri olan bu mekânın Z31 Oda mekânı ile arasındaki 

bölücü duvar tamamen yıkılmış, ancak güney duvarındaki izi okunabilmektedir 

(Şekil C.201 - Şekil C.207). Döşemesi yıkılmıştır, bodrum kat pencerelerinin de 

kısmi olarak toprak altında kaldığı gözlemlenmektedir (Şekil C.205). 

Z31- Oda 

Güney ve batı cepheye açılan pencereleri olan, 514x1338 cm ölçülerindeki bu 

mekânın Z30 Oda mekânı ile arasındaki bölücü duvar tamamen yıkılmış, ancak 

güney duvarında iki tuğla kalınlığındaki izi okunabilmektedir (Şekil C.205 - Şekil 

C.207). Batı duvarının yaklaşık 145 cm’lik bölümü pencere kemerinin üzengi 

seviyesine kadar günümüze ulaşabilmiştir (Şekil C.207). Döşemesi yıkılmıştır, 

bodrum kat pencerelerinin de kısmi olarak toprak altında kaldığı gözlemlenmektedir 

(Şekil C.205). Kuzey ve doğu cephelerinde kırma çatının kalkan duvar yüksekliği ve 

ahşap konstrüksiyonunun izleri de görülmektedir (Şekil C.201, Şekil C.202). 

Z32- Koridor 

Batı bloktaki, 341x5200 cm ölçülerindeki, avlu cephesi boyunca uzanan bu koridor 

duvarlarında hemen hemen hiç pencere boşluğu dahi kalmamıştır (Şekil C.212 - 

Şekil C.215). Z33 hasta koğuşuna açılan pencerelerin iki tanesi okunabilmektedir. 

Çatısı tamamen yanmış ve döşemesi tamamen çökmüş ve toprak dolmuştur. Ancak 
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duvardaki kapı boşluğu kalıntılarından Z33, Z34 mahallerine geçişleri 

okunabilmektedir (Şekil C.212, Şekil C.217).  

Z33- Oda 

Batı bloktaki bu odanın ebatları 756x1850 cm’dir. Güneyinde çatı alnı bulunmaktadır. 

Kırma çatının alın yüksekliği ve ahşap konstrüksiyonunun izleri de görülmektedir. 

Zemin döşemesi görünmemektedir. Muhtemel pencerelerinin olduğu duvar tamamen 

yıkılmıştır.  Duvar kalıntısı çok az kalmıştır (Şekil C.214 - Şekil C.217).  

Z34- Muhtemel hasta koğuşu 

Batı bloktaki bu odanın ebatları 753x1240 cm’dir. Güneyinde çatı alnı bulunmaktadır. 

Zemin döşemesi hiç bir şekilde okunamamaktadır. Muhtemel pencerelerinin olduğu 

duvar tamamen yıkılmıştır. Duvar kalıntısı çok az kalmıştır (Şekil C.214 - Şekil 

C.217).  

Z35- Kiler – mutfak 

Duvarları tamamen yıkılmıştır (Şekil C.215 - Şekil C.217). Sadece toprak altından 

dönemin mutfaklarındaki kilerlere özgü, tuğladan yapılmış, turşuluk, görülmektedir 

(Şekil C.221). Kilerin hemen kuzey mahallinde, halen gözle görülebilen ‘Bomba 

Çukuru’ oluşmuş ve etrafı toprak dolmuştur (Şekil C.216, Şekil C.217). Bölücü 

duvarları ve bu duvardaki küçük pencere kalıntıları bulunmaktadır (Şekil C.222 - 

Şekil C.224).  

Z36- Muhtemel banyo mahalli 

Güneyindeki Z25 mahalli ile arasındaki duvar kalıntısı resimde görülmektedir (Şekil 

C.223, Şekil C.225). Batı cephesi tarafında, toprak altından kısmi olarak su borusu 

parçası ile 5 cm’lik bir mozaik taş duvar parçası da toprak altından görülmektedir 

(Şekil C.226 - Şekil C.229). 

Z37- Sonradan yapılan Bayan_ WC 

Batı blok ile duvarlarından sadece bir kaç parça kalmış olan kuzey blok arasındaki 

geçiş bölümüne yakın zamanda betonarme bir tuvalet yapılmıştır (Şekil C.232).  

Z38- Sonradan yapılan Bay_ WC 

Batı blok ile duvarlarından sadece bir kaç parça kalmış olan kuzey blok arasındaki 

geçiş bölümüne yakın zamanda betonarme bir tuvalet yapılmıştır (Şekil C.232).  
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Z39- Soyunmalık 

Tamamen toprak altında kalmış olan kuzey blok mekânlarının doğu kanadındaki 

hamama giriş için hazırlık yapılan mahal olduğu anlaşılmaktadır (Şekil C.251 - Şekil 

C.253). Güneyindeki avluya bakan cephede pencere boşlukları vardır (Şekil C.234 - 

Şekil C.238, Şekil C.259). Taş ve harç kayıpları fazladır. Bu mekân üzeri sonradan 

kompozit sundurma çatı kaplanmıştır.  Batı duvarlarının yarısı yıkılmıştır (Şekil 

C.237, Şekil C.238).  

Z40- Ilıklık 

Kalın taş duvarlı mekân zeminine sonradan beton dökülmüştür. Tonoz örtüsüsünde 

fil gözleri bulunmaktadır. Bu mekândan ‘Sıcaklık’ mahaline geçilmektedir (Şekil 

C.243 - Şekil C.246). 

Z41- Sıcaklık 

Hamam ana bölümüdür. Kubbesinde fil gözleri bulunmaktadır. Sonradan, güney 

duvarına bir pencere açılmıştır (Şekil C.247 - Şekil C.250). 

Z42- Su deposu 

Hamam suyunun ısıtılması, mekânlara sıcak havanın iletilmesi için gerekli ateşin 

yakıldığı mekândır (Şekil C.254 - Şekil C.257). 

Z43- Külhan 

Ateş mahalline girilen, hazırlık veya yakıt deposu olarak kullanılan mekândır.  

Taş duvarda harç ve taş kayıpları fazladır (Şekil C.255). 

Z44- Oda 

Hazırlık ve yakıt deposu mahalleri arasındaki geçiş mekânıdır (Şekil C.251). 

4.1.1.2. Bodrum kat 

Bo01- Oda 

Doğu blok, doğu cephesinden kemerli kapı ile girilen, 949x358 cm ölçülerindeki bu 

mahalde kuzeye bakan iki adet pencere boşluğu vardır (Şekil C.264 - Şekil C.268, 

Şekil C.270, Şekil C.271). Bodrum kat pencereleri, zemin kat pencerelerinden yapı 

olarak farklıdır. Bu pencereler taş söveli, yükseklik daha kısadır, sövelerde parça 

kopmaları ve çatlaklar, taş kayıpları fazladır (Şekil C.263 - Şekil C.266). 
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Bu mekândan Bo02, Bo03, Bo04 mahallerine geçilmektedir. Bo02 mekânına geçilen 

kapı üzerine sundurma çatı yapılmış, üzeri kiremit kaplanmıştır (Şekil C.269, Şekil 

C.272). Ahşap giriş kapısı sonradan yapılmıştır.  

Bo02- Oda 

812x359 cm ölçülerindeki mekân üzeri tuğla tonoz kaplıdır. Kemerli pencere 

boşluğundan doğu cephe duvar kalınlığı 237 cm olduğu anlaşılmaktadır (Şekil C.289, 

Şekil C.290). Duvarlardaki taş örgüsü sıva kalmadığından görülebilmektedir. Bo03 

mahalline kemerli bir geçiş mevcuttur (Şekil C.286). Tavan tuğla tonozdur. Kafe 

olarak kullanılan iç mekânın aydınlatılması için ahşap bant kuşakları içinde spotlarla 

aydınlatma tesisatı kurulmuştur (Şekil C.285 - Şekil C.290). 

Bo03- Oda 

804x385 cm ölçülerindeki mekân, Tavan tuğla tonozdur (Şekil C.274, Şekil C.277). 

235 cm kalınlığındaki doğu duvarında bir adet pencere, ‘L’ şeklinde bir havalık 

bulunmaktadır (Şekil C.273, Şekil C.275). Bu havalık iç ve dış mekândan ahşap 

çerçeveli pencere ile sonradan kapatılmıştır (Şekil C.261, Şekil C.262). İç mekânın 

aydınlatılması için ahşap bant kuşakları içinde spotlarla aydınlatma tesisatı 

kurulmuştur (Şekil C.274 - Şekil C.277). Bo04 ‘Koridor’ mekânına taş söveli, 

kemerli bir kapı boşluğundan geçilmektedir (Şekil C.278, Şekil C.282).  

Bo04- Koridor 

258x1322 cm ölçülerindeki bu mekânın kuzeye bir, batı cephesine açılan iki adet 

pencere boşluğu ile bu iki pencerenin ortasında, sonradan parapet taş duvar örülerek 

pencereye dönüştürülen bir kapı boşluğu bulunmaktadır (Şekil C.279, Şekil C.280). 

Sonradan yapılan pencere çerçeveleri ahşaptır (Şekil C.283, Şekil C.284). 

Bo05- Oda 

Doğu cephesinden, kemerli bir kapıdan girilebilen, 734x1243 cm ölçülerindeki 

mekân,  bu mekânda doğu cephesine açılan üç adet pencere, Bo07 mekânına açılan, 

fakat sonradan kapatılmış bir kapı boşluğu bulunmaktadır. Mekânda tel kafeslerden 

barınaklar oluşturulmuştur. Zemin döşemesi sonradan dökülmüş betondur (Şekil 

C.362). 
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Bo06- Depo 

Bo07 mahalli içinde sonradan 10 cm kalınlığında duvar örülerek, demir kapı ile 

ayrılan, 215x602 cm ölçülerindeki mekân,  bu mekân, depo olarak kullanılmaktadır. 

Bo07- Koridor 

218x2618 cm ölçülerindeki mekânda, avlu cephesine açılan altı adet pencere ve 

sonradan kapatılmış olan bir kapı boşluğu mevcuttur (Şekil C.301 - Şekil C.309). 

Zemin döşemesi, sonradan dökülmüş betondur. Bazı duvarlar yakın zamanda kireç 

badana yapılmıştır (Şekil C.303 - Şekil C.306). Pencere boşlukları tuğla ve taş 

malzemeyle dolgu yapılarak, kapatılmıştır (Şekil C.307 - Şekil C.309). Üstü tonozla 

örtülüdür. Kemerli, taş söveli kapı boşluğuna sonradan yapılmış demir kapı ile Bo10 

mahalline geçilmektedir (Şekil C.296, Şekil C.297).  

Bo08- Oda 

Bo07 ‘Koridor’ mekânından, sonradan örülen ince bir duvarla ayrılarak oluşturulmuş 

olan mekân 237x886 cm ölçülerindedir. Demir kapıyla girilmektedir (Şekil C.300). 

Zemin döşemesi, sonradan dökülmüş betondur. Pencere boşlukları tuğla ve taş 

malzemeyle dolguyla kapatılmıştır (Şekil C.291, Şekil C.292). Tavan örtüsü 

tonozdur. 

Doğu blok ile güney blok arasında geçiş sağlayabilen Bo14 ‘Koridor’ mahalline 

geçilebilen tuğla kemerli kapı boşluğu, moloz taş ile dolgu yapılmak suretiyle 

kapatılmıştır (Şekil C.79). 

Bo09- Depo 

Bo10 mahalli içinde sonradan 10 cm kalınlığında duvar örülerek, demir kapı ile 

ayrılan, 726x304 cm ölçülerindeki bu mekân, depo olarak kullanılmaktadır (Şekil 

C.52).  

Bo10- Oda 

731x1544 cm ölçülerindeki mekânın doğu cephesine açılan beş adet pencere moloz 

taşlarla kapatılmıştır. BK3 kapı boşluğuyla, doğu cephesinden giriş mevcuttur (Şekil 

C.362). Kemerli kapı boşluğu olan bu duvarda taş kayıpları fazladır. Duvarlarda taş 

ve harç kayıpları fazladır (Şekil C.299). Güney duvarına bitişik, tel kafeslerden 

barınak yapılmıştır (Şekil C.56, Şekil C.298).  
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Bo11- Oda 

643x476 cm ölçülerindeki bu mekâna Bo14 ‘Koridor’ mahallinden girilmektedir 

(Şekil C.57). Zemin döşemesi yaklaşık 1 m toprak dolmuştur (Şekil C.62, Şekil 

C.79). Kemerli giriş kapı boşluğu çevresinde taş ve harç kaybı çok fazladır (Şekil 

C.80). Kapı yanında bir pencere boşluğu, doğuya açılan üç pencere boşluğu vardır. 

Pencere kenarlarında çok az miktarda sıva görülmektedir. Güney duvarında zemine 

yakın bir baca boşluğu bulunmaktadır. Duvarlardaki taş ve harç kayıpları fazladır. 

Bo12- Oda 

715x715 cm ölçülerindeki mekan, şu anda sadece güney cephesinde sonradan açılan 

kapı boşluğundan girilen bu mahalde duvarlarında yakın zamanda badana yapılmıştır, 

tavanı demir profil aralarında tuğla dolgulu volta döşemedir. 25x9x4cm ebatlarındaki 

tuğlaların üzerlerinde ‘MYDOS’ damgası vardır. Tavanda, özellikle tuğladan 

yapılmış ızgaraya yakın bölümlerde yanık izleri fazla görülmektedir (Şekil C.346, 

Şekil C.347) 

Bo13- Oda 

484x650 cm ölçülerindeki mekân, bu mekâna Bo14 ‘Koridor’ mahallinden 

girilmektedir. Zemin döşemesi toprak dolduğundan görülememektedir (Şekil C.72, 

Şekil C.77). Güneye açılan iki adet pencere boşluğu tuğla dolgu ile kapatılmıştır 

(Şekil C.72). Kemerli giriş kapı boşluğu çevresinde ve duvarlardaki taş ve harç 

kayıpları fazladır. Batı duvarının dış cepheye bakan tarafındaki pencere de 

kapatılmıştır (Şekil C.73). 

Bo14- Koridor 

Doğu blok ile güney blok arasında geçiş sağlayabilen, 555x527 cm ölçülerindeki 

mekân,  Bo14 ‘Koridor’ mahallinde de, tavan döşemesi çökmüş, zemini ise toprak 

dolmuş, yer yer bitki florası yetişmiştir (Şekil C.79, Şekil C.81).  

Bu mahalden Bo16 ile Bo07 koridor mahallerine geçit veren tuğla kemerli kapı 

boşlukları sonradan kapatılmıştır. Bu mekândan kapıların tuğla kemerleri 

görülebilmektedir (Şekil C.79, Şekil C.81). Bo11, Bo12, Bo13 mahallerine 

geçilebilmektedir. Bo12 mahalline geçilebilen kapı boşluğu tuğla dolguyla 

kapatılmıştır.  
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Bo15- Depo 

Bo16 ‘Koridor’ mahallinden, sonradan ince bir duvar örülerek ayrılan ve demir 

kapıyla girilen, 833x246 cm ölçülerindeki bu mekân depo olarak kullanılmaktadır 

(Şekil C.311). Üzeri tonozdur. Duvarlarda taş ve harç kaybı fazladır. Avluya, yani 

Kuzey cephesine açılan iki pencere moloz taşla kapatılmıştır (Şekil C.320). Döşeme 

taşlarındaki aşınma, kayıp çok fazladır.  

Bo16- Koridor 

2902x242 cm ölçülerindeki mekândan avlu cephesine açılan altı adet pencere ve 

sonradan kapatılmış olan bir kapı boşluğu mevcuttur (Şekil C.321, Şekil C.323 - 

Şekil C.328). Zemin döşemesi, sonradan dökülmüş betondur. Pencere boşlukları 

tuğla ve taş malzemeyle dolgu yapılarak, kapatılmıştır. Tavan örtüsü tonozdur (Şekil 

C.311, Şekil C.312). Kemerli, taş söveli kapı boşluğuna sonradan yapılmış demir 

kapı ile Bo08 mahaline geçilebilmektedir (Şekil C.313 - Şekil C.316). 

Bo17- Oda 

1858x726 cm ölçülerindeki mekânın güney cephesindeki sekiz adet pencereden biri 

sonradan kapı boşluğuna çevrilmiştir. Bo16 mahalline kemerli, taş pervazlı kapı 

boşluğuyla geçilmektedir (Şekil C.254). Zemin döşeme taşlarında aşınma, kayıp ile 

duvarlardaki harç ve taş kayıpları çok fazladır.  Pencerelerden iki tanesi, güney 

cephesine eklemlenen depo yapıldığından, taş dolguyla kapatılmıştır (Şekil C.87). 

Bo18- Oda 

1858x726 cm ölçülerindeki mekândan Bo16 mahalline kemerli, taş pervazlı kapı 

boşluğuyla geçilmektedir (Şekil C.103, Şekil C.104). Zemin döşeme taşlarında 

aşınma, kayıp ile duvarlardaki harç ve taş kayıpları çok fazladır.  

Bo19- Oda 

Z20 mahallinden merdivenle inilerek ulaşıldığı tahmin edilen, 539x363 cm 

ölçülerindeki bu mahalde de zeminde toprak ve bitki örtüsü yetişmiştir (Şekil C.117). 

Kapı boşlukları, duvarlardan iz bulunmamaktadır (Şekil C.138 - Şekil C.146). 

Bo20- Oda 

570x629 cm ölçülerindeki mekanın güneye açılan dört adet bodrum penceresi 

mevcuttur. Z20 mahalinden merdivenle inilerek ulaşıldığı tahmin edilen bu mahalde 
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de zeminde toprak ve bitki örtüsü yetişmiştir. Kapı boşlukları, duvarlar 

görülememektedir. Kuzey duvar izi kalmamıştır. Güney cephesine açılan pencere 

boşluklarından bir tanesi taş dolguyla kapatılmıştır (Şekil C.171, Şekil C.174).  

Bo21- Oda 

Girişinin Z26 mahallinden olduğu tahmin edilmektedir. 529x595 cm ölçülerindeki 

mekanın güneye açılan dört adet bodrum penceresi mevcuttur. Güneye açılan 

pencere boşlukları taş dolguyla kapatılmıştır. 

Bo22- Oda 

Avlu cephesindeki merdiven ortasında, üzeri tuğla tonoz kaplı boşluktan girilen 

(Şekil C.191, Şekil C.341, Şekil C.345), 1847x729 cm ölçülerindeki bu mekânda da 

zemin döşemesine ait ize rastlanamamaktadır (Şekil C.186). Toprak dolgu ve 

üzerinde bitki örtüsü gelişmektedir (Şekil C.185, Şekil C.187). Duvar kalınlığı 460 

cm olan pencere boşlukları avluya bakan kuzey duvarından açılan dört adet pencere 

boşluğu bulunmaktadır (Şekil C.337 - Şekil C.340, Şekil C.342, Şekil C.344). Güney 

cephesine açılan sekiz pencere boşluğu kenarlarında, gerek iç mekândaki taş örgüsü, 

gerekse de dış mekândaki kesme kireçtaşı örgüsünde kayıplar çok fazladır (Şekil 

C.189, Şekil C.348). Duvarlarında harç ve taş kaybı çoktur (Şekil C.351).  

Bo23- Oda 

Avlu cephesindeki merdiven ortasında, üzeri tuğla tonoz kaplı boşluktan girilen, 

1850x734 cm ölçülerindeki bu mekânda da zemin döşemesine ait ize 

rastlanamamaktadır (Şekil C.341, Şekil C.345). Toprak dolgu ve üzerinde bitki 

örtüsü gelişmektedir. Duvar kalınlığı 460 cm olan pencere boşlukları avluya bakan 

kuzey duvarından açılan dört adet pencere boşluğu bulunmaktadır. Güney cephesine 

açılan sekiz pencere boşluğu kenarlarında, gerek iç mekândaki taş örgüsü, gerekse de 

dış mekândaki kesme kireçtaşı örgüsünde kayıplar çok fazladır. Duvarlarında harç ve 

taş kaybı çoktur (Şekil C.197 - Şekil C.200). 

Bo24- Oda 

1285x615 cm ölçülerindeki bu mahal, yaklaşık yüzde 98 oranında toprak altında 

kalmıştır (Şekil C.201, Şekil C.205, Şekil C.207). Güney cepheye açılan pencereleri 

kısmi olarak görülmektedir (Şekil C.354, Şekil C.355).  



52 

 

Binaya sonradan eklemlenen öğeler, güney cephesinde, üzeri eğimli beton dökülmüş 

bir müştemilat, doğu bloktaki koğuş mahallinin altındaki bodrum katında eklenmiş 

benzer bir depo yeri (Bo06, Bo08), zemin katın koridor mahallerinin altındaki, tonoz 

örtülü bodrum kat koridorlarının içlerinde 10 cm kalınlığında duvarla bölünmüş, 

depo mekânları (Bo09, Bo15) oluşturulmuştur. Hemen hemen hiçbir pencerede söve, 

denizlik kalmamıştır. Bodrum katı pencerelerinin çoğu geçici tedbir olarak tuğla 

dolgu ile kapatılmaya çalışılmıştır. 
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5. ÇANAKKALE ESKİ MERKEZ HASTANESİ’NİN RESTİTÜSYONUNA 
İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR 

Plan düzeni bakımından, Çanakkale Merkez Hastanesi ile yakın dönem olduğu 

düşünülen 19. yüzyıl sonu, Osmanlı son döneminde inşa edilen ‘Hastane binaları 

araştırılarak, döneminin benzer yapılarının da incelenmesi yardımıyla bina izleri ve 

bulunabilen eski resimler değerlendirilerek, bir restitüsyon çalışması yapılmıştır. 

Günümüzde ‘Çanakkale Eski Merkez Hastanesi’ olarak bilinen binanın ilk 

yapımında ‘Asker Hastanesi’ olduğu, Nadir Eserler Müzesi’ndeki, II. Abdülhamid’e 

ait koleksiyonda bulunan, binanın inşası tamamlanmak üzere iken çekilmiş resimdeki 

(Şekil 3.4) ‘Müceddeden inşaa olunan Hastahane-i Askeriyye’ yazısından 

öğrenilmiştir. Ömer Şevki Bey’in 1312/1896 tarihli ‘Fenn-i İnşaat’ isimli kitabındaki 

teknik şartnamesi ile dönemin askeri hastane yapıları incelenmiştir ( 1909). 

Askerlerin sağlık işleri 1234/1818 tarihli ‘Kanunname-i Dâhiliye-i Askeriye’ ile 

belirlenmiştir [29]. 1288/1872 tarihli ‘Kanunname-i Umur-u Askeriye’ adlı tüzükte 

de askerlerin sağlık işleriyle ilgili bilgiler bulunmaktadır [29].  

5.1 Çanakkale Eski Merkez Hastanesi’nin Restitüsyonuna İlişkin İzler 

Yığma kâgir olarak inşa edilen hastanenin beden duvarları giriş katının altındaki 

bodrum katında 100–105 cm arası, giriş katı olan zemin katında ise 75–80 cm 

kalınlığındadır.  

5.1.1 Döşeme izleri 

Hastahane doğu, güney ve batı yönünde uzanan kanatlarıyla üç kolludur. Bodrum, 

zemin kat ve güney kolundaki ana giriş mahalli üzerinde bir kat daha bulunmaktadır; 

kat seviyesi döşeme izlerinden anlaşılmaktadır (Şekil C.357, Şekil C.361). Yaklaşık 

50 cm aralıklı ahşap döşeme kirişi parçaları ve taş duvardaki kiriş deliklerinden 

döşemelerin ahşap olduğu anlaşılmaktadır (Şekil C.58, Şekil C.60). 

Döşemelerden geriye kalan ahşap parçalarının yanık olması, binanın yangın 

geçirdiğini düşündürmektedir (Şekil C.58, Şekil C.59, Şekil C.61). 
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5.1.2 Çatı izleri 

Şekil 3.4’deki resimden ve yanmış çatı konstrüksiyonuna ait ahşap izlerinden, çatının 

kırma ve üzerinin kiremit kaplı olduğu anlaşılmaktadır (Şekil C.28, Şekil C.56, Şekil 

C.107).  

5.1.3 Ara bölme duvarlarına ait izler 

Sıvası kısmen korunmuş olan bazı mekânlarda, yaklaşık 24 cm kalınlığındaki düşey 

bölme duvarı izleri görülebilmektedir (Şekil C.5, Şekil C.77, Şekil C.146, Şekil 

C.199, Şekil C.202, Şekil C.204).  

5.1.4 Su tesisatına ait izler 

Batı kanadı, güney kanadı ve kısmî de olsa seçilebilen batı kanadı, subasman kotu 

altından avlu cephesine açılan künkler, parapet arkasında kalan, beşik çatı 

saçağından gizli dere ile suyun avlu bahçesine aktarıldığını göstermektedir (Şekil 

C.220, Şekil C.325, Şekil C.359). 

Bazı odaların duvarlarındaki (Z05, Z06, Z12, Z24) 6 cm çaplı demir boru parçaları 

ile toprak künk kalıntılarından bu mekânlarda, su kullanıldığı anlaşılmaktadır (Şekil 

C.18, Şekil C.26, Şekil C.27, Şekil C.150, Şekil C.151). 

5.1.4.1. Binada kullanılan harç ve sıvalar 

İç sıva numunesi alınıp, tarafımdan İTÜ Mimarlık Fakultesi’ndeki Malzeme Analiz 

Laboratuar’ında deneylere tabi tutulup, incelenmiştir. 

‘Asit çözünürlük’ testiyle yapılan harç analizi sonucunda çıkan düşük silika ve 

yüksek hidrolik kireç yapısı malzemenin çok kuvvetli olmadığını göstermiştir. 

Hidrolik kireç silika, demir ve alüminyum okside ilaveten kalsiyum, magnezyum 

oksit de ihtiva eder. Bu maddeler %10’dan fazla olursa hidrolik kireç olma olasılığı 

yüksek demektir. Sönmüş kireç mukavemeti artırdığı için son kat sıvada genellikle 

kullanılır. 

5.2 Osmanlı Son Dönem Hastane Örnekleri ve Analojileri 

Ömer Şevki Bey’ in 1312/ 1896 tarihli ‘Fennî Înşâât’ isimli kitabında, 1843’de 

İstanbul Yenibahçe’de yapılan Gurebâ Hastahanesinin yeni bir tarzda inşa edildiği 

belirtilmiştir [31]. Aynı kaynakta, hastalıkların yayılmaması için Avrupa ve 
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Rusya’da görüldüğü gibi ayrık düzende barakalardan/ pavyonlardan oluşan bir askeri 

hastane tasarımı önerilmiştir. 

Hastanenin güvenliğini sağlayan askerler için yapılan nizam karakolunun hastanenin 

giriş kapısının yanında yapılması gerektiği ifade edilmiştir [30]. Hastanede karakol, 

karantina binası, sağlık ve idare işleri için bir bina, hasta askerlerin yatmaları için 

koğuşlar, nekâhathane, salgın ve öldürücü hastalıklar için ayrı barakalar vardır [31]. 

Karantinahanenin hasta koğuşu tarzında yapıldığını ve bir tarafına dezenfeksiyon için 

‘tebhir’ (tütsü) makinesinin konulduğu belirtilmiştir [31]. 

Dikdörtgen planlı, 2 katlı, sıhhıye ve idare dairesinin alt katında muayene ve 

hizmetçi odaları, toplantı salonu, kütüphane, kuru ecza deposu, ilaç kaynatmak için 

ocaklı bir eczahane ve eczacı odası, üst katında müdür, doktor, kalem, nöbetçi cerrah 

ve nöbetçi doktorların odaları yer almaktadır [31]. 

Gümüşsuyu Hastahanesi, hastahaneler için en uygun tasarım olarak önerilen ‘U’ 

planın İstanbul’da inşa edilen tek örneğidir. Bu hastahane planı ve konumlanması ile 

tam kapanmayan dikdörtgen planlı Çanakkale Eski Merkez Hastahanesi (Askeri 

Hastahane)’ne benzemektedir. Köşe bölümleri ile kuzey kanadının orta aksı dışarıya 

çıkıntılıdır. Gümüşsuyu Caddesinden anıtsal bir merdivenle ulaşılan hastanenin 

güneyinde Ayaspaşa Mezarlığı vardır. Bahçesinde çeşmesi, hastahane yapısına 

koridorla bağlanan bir ameliyathane, I.Dünya Savaşı’nda yapılan 2 baraka, 1 pavyon, 

işlevi tespit edilememiş batı yönünde bir duvarla ayrılmış tek katlı yapı, hamam, 

mutfak ve çamaşırhane görülmektedir.  

Gümüşsuyu Hastahanesinin orta avlusu 60.75x100.65x21.25 m ölçülerindedir. Arazi 

eğiminden dolayı sadece kuzey kanadında kısmî bodrum kat üzerinde 2 katlıdır. 

Doğu girişindeki asıl girişinden başka orta avluya bakan 3 ayrı girişi daha vardır. 

Özgün planı orta avluya bakan koridora açılan mekânlardan oluşmaktadır. Üst kata 

kanatların köşe birleşim yerlerindeki merdivenlerden ulaşılmaktadır. 

Yığma kâgir olarak inşa edilmiştir. Beden duvarı kalınlığı bodrum katta 82 cm, giriş 

ve üst katlarda 70 cm’dir. Taşıyıcı duvarlar dolu tuğla örülü, bodrum katın tavanı 

beşik tonozla örtülüdür. 

Gümüşsuyu Hastahanesinin batısındaki hamam, kapalı bir geçitle hastane yapısına 

bağlanmıştır, plan ölçüleri 12.95x14.27 m’dir. Ilıklık ve halvetin üzeri aynalı tonozla, 
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sıcaklığın üstü kubbeyle örtülmüştür. Cepheleri sıvalı ve boyalı, kubbe ve tonozların 

üzeri kurşun kaplıdır. 

Mutfak, Hastahanenin kuzeyinde, ayrık düzende inşa edilen mutfak 11x22.5 m 

ölçülerinde olup, kısmi bodrum üzerinde tek katlıdır. 

Hastahanenin çamaşırhanesi, kuzeyde mutfağın yanındadır. Dikdörtgen planlı yapı 

11x18.5 m boyutlarındadır. Orta bölümü tek katlı, yan bölümleri 2 katlı olarak inşa 

edilmiştir. 

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki teknik şartnamelerde askeri hastanelerin, 

yerleşimler içindeki konumları ve hangi mimari kurallara uygun inşa edileceğine dair 

bilgiler bulunmaktadır [31, 33] . 

5.2.1  Yer seçimi ile ilgili kurallar 

Askeri ve sivil hastaneler, yoğun yerleşim alanının uzağında, manzarası güzel, suyun 

getirilebilmesi için fazla yüksek olmayan, rüzgâra karşı korunaklı ve havadar, 

rutubetsiz yerlerine inşa edilmelidir. 

5.2.2  Plan özellikleri 

Bulaşıcı hastalıkları önlemek ve temiz hava dolaşımı için 400 – 500 yatak 

kapasiteliden büyük hastane inşa etmemelidir. Ancak daha fazla sayıda hasta 

sözkonusu olduğunda ayrık düzende birkaç hastane yapılmalıdır.  

Hastane yapıları için yıldız, dikdörtgen, haçvari, H şeklinde ve ayrık düzende olmak 

üzere beş farklı plan tipi kullanılmaktaydı. 

1322/ 1906- 1907 tarihli şartname kitabında hastaneler için, bu beş plandan farklı 

olarak en uygun tasarımın ‘U’ şeklinde yapılan hastane olduğu belirtilmiştir. Bu tip 

hastanelerde koğuşlar kuzey ve batıya bakmalıdır. Batı rüzgârından korunmuş orta 

avlu ise kuzey yönünde bir parmaklıkla ya da alçak binalarla sınırlandırılmalıdır. 

Yapı dikdörtgen planlı ve ortası avlulu olarak inşa edilirse, bir kanadı diğer 

cephelerin hava ve ışık alması için tek katlı yapılmalıdır. Kaynakta, bir hastane 

yapısında dış cephelerin basit bir mimarî üslûpta düzenlenmesi gerektiği, 

hastahanenin kasvetli havasını kırmak için az da olsa süslemeye yer verilebileceği de 

belirtilmiştir [31]. 
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5.2.3  Hastane yapısı içindeki birimler 

Bir hastanede hasta askerlerin yatmaları için koğuşlar, doktor, eczacı, idareci ve 

hizmetliler için çeşitli bölümler ve servis mekânları bulunur. Hastaları sedyeyle 

çıkarabilmek için merdivenlerin kol genişlikleri en az 2 m ve eğimleri ‘1/2’ olup 10 

basışta bir sahanlık yapılmalıdır. Hastane binası mümkün olduğuncan iç açıcı ve 

bezemeli yapılırsa hastalar bundan olumlu yönde etkilenir [31].  

Ameliyathane bölümünde, 

En az 1 adet karanlık oda (bugünkü röntgen odası), 1 adet pansuman odası, 1 

cerrahiye alet-takım bölümü, bir ameliyathane (ortalama 40 m2 alanda), bir narkoz, 

kloroform odası, helâ, banyo, bir tabip odası ve bir hademe odası olması 

gerekmektedir.  

Hasta pavyonunda, 

Muayene laboratuarı, tabip odası, 3 yataklı hasta odası, 20 yataklı hasta koğuşu, 

hastabakıcı odası, abdesthane ve helâ, yemeklerin dağıtımının yapılacağı bir mutfak, 

kirli bulaşıkların temizlenme mahalli, hamam ve helâ bulunmaktadır. Ayrıca 

hekimlere ait (genellikle ayrı bir katta) bir kaç oda ile banyo - tuvalet mekânları da 

tasarlanmıştır [32]. Aynı türdeki hastalıklar için büyük koğuşlar yapılırsa da her 

koğuşun yanına ağır hastalar için küçük bir oda ve diğer yanına kışlalardaki gibi 

havalı bacalı tuvalet inşa edilmelidir. Koğuşun havadar olması için mümkün olduğu 

kadar büyük boyutta (genişlikleri 120 cm) ve 3 parçalı sürme pencereler yapılmalıdır 

[31]. 

1322/ 1906- 1907 tarihli kitaptaki teknik şartnamede ise, koğuşların boyutları ve iç 

düzenleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Koğuşlar için en uygun yönler 

kuzey ve güneybatıdır. Koğuşlar uzunluklarına göre iki cepheden de hava ve ışık 

almalıdırlar. Yataklar kışlalarda olduğu gibi karşılıklı 2 sıra halinde pencerenin 

önüne gelmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. 190 cm uzunluğundaki yataklar 

duvardan 10 cm mesafede yerleştirilip, arada 5 m genişliğinde bir geçiş yeri 

bırakılırsa koğuşların genişliği 9 m olur. Hasta sayısı çok olduğunda bu geçiş yerine 

de dikine bir sıra yatak konabilir. 3 sıra yatak yerleştirildiğinde koğuşun genişliği 12 

m, 4 sıra yatak yerleştirildiğinde 15 m olmalıdır. Koğuşlar 60- 80 yatak alacak kadar 

yani 80- 90 m uzunlukta yapılmalıdır. Bir pencereyi ortasına alan iki yatak arasında 

150 cm, yan yana iki yatak arasında ise 1 m mesafe bırakılmalıdır. Bir hastanın 9.90 
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m² alana ve 49.50 m³ havaya ihtiyacı vardır. Koğuşun tavan yüksekliği koridorlardan 

fazla tutulup 5 m yapılmalıdır [31]. 1322/ 1906- 1907 tarihli ‘Rehber-i İnşaat-ı 

Askeriyye’ kitabı teknik şartnamesinde de ‘Pencerelerin parapet seviyesi düşük ve 

kendi boyları yüksek olmalı, yatakları engellememesi için alt kanatları sürmeli 

yapılmalıdır’ maddesi yer almaktadır [31]. Ömer Şevki Bey’in, 1312 tarihli 

kitabındaki şartnameye göre iç ve dış hastalıklar için gerektiği kadar koğuş 

yapılmalıdır. Dış hastalıklar koğuşlarından biri hastalık teşhisi için gözlem altına 

alınacaklara ayrılır. Her koğuşta aynı hastalığa yakalanmış olanlar kalmalıdır. 

Koğuşlar 20–30 hasta yatabilecek büyüklükte olmalı, hasta başına 28-30 m³ hava 

gerekeceğinden koğuş boyutu buna göre hesaplanmalıdır. Pencereler, aralarına 

karyolalar gelecek şekilde açılmalı, karyolalar duvarlardan 50 cm uzağa 

yerleştirilmeli, pencere önlerine ‘dolaplar’ (komodin) konulmalıdır. Duvara hava 

dolaşımı için menfezler yapılmalıdır. Her barakada erler ve subaylar için kuzey 

yönünde tuvaletler düzenlenmelidir [33]. Aynı kaynakta çizimi verilen dikdörtgen 

planlı tek katlı barakanın orta bölümü 24 yataklı hasta koğuşu olarak düzenlenmiştir. 

Barakanın iki ucundaki dışa taşırılmış bölümlerinde tuvalet, subay koğuşu, yemek 

salonu, kahve ocağı (ilaçları hazırlamak için ufak bir mutfak) ve özel tedavi odasına 

yer verilmiştir. Dışa taşırılmış orta bölümü iki katlı olan dairenin etrafına üstü balkon 

olarak kullanılan sütunlu ve kemerli revak yapılmıştır. Alt kat erlere, üst kat 

subaylara ayrılmıştır [31].  

Bakteriyoloji, kimyahane, mevtahane ve teşrih morgu birimlerinde, 

Bakteriyoloji laboratuarı, helâ, alet ve cihaz muhafaza bölümü, mutfak, kimyahane, 

karanlık oda, terazi odaları bulunduğu Mimar Kemalettin’in hastane projelerinden 

anlaşılmaktadır. Gusülhane, mevta dezenfeksiyon, helâlardan oluşan ıslak hacim, 

gömlek (kefen) muhafaza odası, teşrih morgu laboratuarı, özel laboratuar, teşrih 

morgu müzesi, genellikle hastanelerin alt katında buzluk, depo, ihrak fırını, echaz-ı 

elektrikiye odası, mevta arabası ve tabutluk gibi mekânlarla, meyilli tabutluk yolu 

vardır [32]. Otopsi salonu, ameliyat yeri, ‘iskelet çıkarmak’ ve ‘istenen kemikleri 

almak için kaynatma yeri’ , ölülerin konulduğu bir yer, tabutluk ve yıkama yerinden 

meydana gelir [31]. 
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İdarehane bölümleri, 

Hekimbaşı ve diğer hekimlerin odalarını, toplantı odalarını, helâ ve küçük bir mutfak 

gibi kullanılacak, yemeklerin dağıtıldığı bir odayı ihtiva eder [32]. 

Müdür dairesi, 

Hastane müdürüne ait üç dört odadan oluşan bir bölümdür. 

Doktor dairesi, 

Nöbetçi doktorlar için bir oda, vizite ve konferans için büyük bir salon, göz 

muayenesi için penceresiz bir oda, büyük ameliyatlar için aydınlık büyük bir mekân 

ve doktorlar için dinlenme ve yatak odalarından oluşur [31]. 

Banyolar: 

Külhan, uyuz hastaları için bir mekân ve bir/ iki havuz (küvet), hasta askerler ve 

subaylar için birer mekân ve yeteri kadar sayıda havuzdan meydana gelir.  

Mutfak 

Bütün hastaların yeme – içme ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte, bulaşıkhanesi 

ve yemekhanesi de olan bir mutfak, çamaşırların dezenfekte edildiği tebhirhane, 

yıkanıp, kurutulup, ütülenip, saklanabildiği birimleri de kapsayan büyüklükte bir 

çamaşırhane ve bir hamam Osmanlı son devir hastane yapılarının olmazsa olmazı 

olarak görülmektedir [27]. 1322/ 1906- 1907 tarihli kitaptaki teknik şartnamede, 

‘mutfak’ mekânı tanımlamasında, ‘pişirme yeri, kiler ve rutubet isteyen erzakın 

konulduğu bir bodrumdan oluşur’ ifadesi yer almaktadır. 

Çamaşırhane: 

Su ısıtılıp çamaşır yıkamak için ocaklı bir bölüm, çamaşır kurutmak için ‘kafes’ 

denilen bir yer, yazın çamaşır yıkamak için bir sundurma ve çamaşır kurutmak için 

bir avludan meydana gelmektedir. ‘Eşya deposu’ ve bir ‘uyuz çamaşırhanesi’ de 

bulunması gerekmektedir. 

Eşya deposu: 

Elbise, çamaşır ve yıkanan bezlerin saklandığı dolaplı bir oda ve ameliyat bezlerinin 

yerleştirildiği birkaç küçük odadan oluşmaktadır. 
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Uyuz çamaşırhanesi: 

Uyuz hastalarının çamaşır ve bezlerinin yıkandığı iki bölümden oluşur, ancak 

dezenfekte maddesi olan ‘sülfür kalkeri’ üretimi için de bir imalathane olmalıdır 

[1322/ 1906- 1907]. 

Sedye ve araba deposu: 

Hasta taşınmasında kullanılan sedye ve arabaların konulduğu yerdir [33].  

Personel odaları: 

Karakol personeline, kapıcılara, kâhyalara, muhasebe ve resmi yazılarla ilgilenen 

memurlara, eczacı işçilerine ve hizmetçilere ayrılmış odalardır [31]. 

Hizmetçi dairesi: 

Hizmetçilerin kaldığı mekânlardır. 

Ayrıca bir ısıtma merkezi, kömür deposu gibi tesisat mahalleri de bulunur [32].  

Hasta pavyonları, en az yirmi kişilik birimlerdir. Çoğunlukla hastaların birlikte 

zaman geçireceği, oturma dinlenme bölümleri ile temiz hava alabilecekleri bir avlu 

yer almaktadır. 

1291/ 1875- 1876 tarihli teknik şartnamede mutfak, banyo, çamaşırhane gibi servis 

birimlerinin hastane yapısı içinde düzenlenmesi önerilmiş, 1322/ 1906–1907 tarihli 

kitaptaki teknik şartnamede ise hamam ve caminin ayrı bir bina olarak inşa 

edilebileceği, tuvaletlerin yapıya bitişik ayrı bir bölümde çözülmesinin daha uygun 

olduğu ifade edilmiştir [31]. Ayrıca, zemin katların tabanının yerden 20 cm yüksekte 

yapılmasının ve tuvaletlerin, koğuşların yanında geniş, kışın ısınabilen bir sofa ile 

ayrılmış mekânlar olması; mutfak, çamaşırhane, morg, otopsi salonu vb. odalara 

koğuşların uzağında yer verilmesi ve morg girişinin ayrı ya da ‘hariçte’ olması 

gerektiği belirtilmiştir [31],[1322: 553–554, 558–559]. 

Çanakkale Eski Merkez (Askeri Hastahanesi) Hastanesi’nde de, 12-18 yataklık hasta 

pavyonları bulunmaktadır (EK D.2). Doğu blok, doğu cephesi çatısında yer alan baca 

görüntüsü, o bölümde tebhirhane bulunduğuna işaret etmektedir (Şekil B.3).  

Binanın konumlanması ve yönlenmesi ile mekân organizasyon şemasına göre de 

diğer bölümler tespit edilmiştir (EK D.11–12–13–14). 
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6.  ÇANAKKALE MERKEZ HASTANESİ’NİN KORUNMASI İÇİN 
ÖNERİLER 

1915’de bombalanarak bir kalıntı haline gelmiş olan hastahanenin, batı ve kuzey 

kanadının, insanlık için önem arz eden bir tarihî belge olması sebebiyle, bir ‘Açık 

Hava Müzesi’ olarak tarihe ve insanlığa hizmet etmesi düşünülmüştür. 

Çanakkale Eski Merkez Hastane binasının restorasyon projesinde, öncelikle mevcut 

durumun korunması ve sağlamlaştırılması önerilmiştir.  

İlk adımda, bina duvarlarına ve döşemelerine eklemlenen bütün birimler yıkılmalıdır. 

Sonradan eklenen bölümlerin kaldırılması, üzerinde büyüyen bitkilerin temizlenmesi 

ve gerekli yerlerde duvarların yıkılmasını önleyici tedbirler alınması uygun olacaktır. 

Bina sonradan yapılan çimento katkılı sıva ve beton döşemelerden arındırılmalıdır. 

Bitkiler ve ağaçlar, kimyasal malzeme ile kökünden temizlenmelidir. 

Öncelikle, kuzeybatı köşesindeki muhdes hela binası yıkılarak, muhdes artıklardan 

temizlenen batı ve kuzey kanadının, dış hava koşullarına açık olması engellenmesi 

amacıyla, paslanmaz çelik boru ayaklarla oluşturulan konstrüksiyon kırılmaz cam 

malzeme ile çepeçevre kuşatılmalıdır. Üzeri hafif, şeffaf bir malzeme ile örtülmelidir. 

Hastane binasının doğu ve güney kanadı beden duvarlarında, eksik parçaların 

‘bütünleme’ tekniği ile yeniden yapımı önerilmektedir. Özgün harç yapısına uygun 

yapıda üretilen harç, gerekli yerlerde kullanılarak mikro enjeksiyon yöntemi ile 

duvarlar sağlamlaştırılmalıdır. 

Bodrum katın bazı mahallerinde kısmi olarak görülebilen zemin döşemesindeki 

yüzeyin çok fazla kayıp ve aşınmalar olan özgün taş malzemeye uygun malzeme ile 

döşeme kaplaması yapılmalıdır. Duvarlar ve tonoz örtülü tavanlar, özgün sıva 

numunesine uygun yapıdaki harçla sıvanarak, fotoğrafta görülebilen özgün renginde 

boyanmalıdır. 

Güney bloktaki, toprak dolmuş olan zemin temizlendikten sonra, altından çıkan 

duruma bakılıp özgün malzeme ile döşenmelidir. 
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Zemin kat, ahşap döşemesinin özgün detaya uygun şekilde uygulanabilmesi için, 

taşıyıcı duvarların sağlamlaştırmaları gereklidir. Öncelikle yastık kirişlerinin 

döşenmesinden sonra, döşeme kirişleri üzerine [EK D.89] uygulanmalıdır. 

Güney bloktaki ana giriş bölümünde bir kısmı toprak altında kalmış, kalanlarında da 

fazla miktarda kayıplar olan zemin döşemesi karo simanları için detaylı kazı yapılıp, 

mahallerin içindeki dolgu toprak temizlendikten sonra, döşemenin durumu 1/50 

ölçekli çizimler ve fotoğraflarla belgelenmeli, yeniden oluşturulması için öneri çizim 

hazırlanmalıdır. Özgün karo simanların eksik, kırılmış parçaları, özgün malzemesine 

yapı ve ebatlarına uygun şekilde üretilip ‘bütünleme’ yapılabilir. Ancak, yeni 

üretilmiş olan malzeme özgün malzemeden, ilk bakışta ayırt edilebilecek şekilde 

olmalı, özgün teknikle döşenmelidir [EK D.89]. 

Pencereler özgün malzeme ve teknikle bütünlenmelidir. Cephe pencereleri 

üzerindeki profilli alınlık özgün malzemeye uygun bir malzeme ile yeniden 

yapılmalıdır. 

Tamamen yıkılmış olan duvarların, özgün malzeme ve teknikle yeniden inşa edilmesi 

için yöresel malzeme kaynakları araştırılmalı, nitelikli ustalar bulunmalıdır. 

Çatının, sağlamlaştırılan duvar üzerinde yeniden yapımı için önce yastık ve döşeme 

kirişlerinin yerleştirilmesi gereklidir. ahşap konstrüksiyon olarak rekonstüksiyon 

yapılmalıdır. 

Güney cephesindeki, üzeri kabartmalı olan yarım daire kemerli, kesme taştan 

oluşturulmuş ana giriş kapısındaki kayıplar ve aşınmalar aslına uygun plastik 

malzeme ile bütünleme yapılabilir.  

Avlu cephesindeki, anıtsal kapı alınlıkları ve sövelerindeki kayıplarda da aynı 

yöntemle bütünleme yapılmalıdır. 

Rekonstrüksiyonu yapılmış olan doğu ve güney kanadı, ‘Kale-i Sultaniye Hastahane-

i Askeriyye’ adı altında özgün kullanımının balmumu heykellerle sergilendiği bir 

‘Müzeye’ dönüştürülmesi projelendirilmiştir. Projede [EK D.79] belirtildiği şekilde, 

müzenin ana girişi, hastahanenin özgün giriş kapısından yapılmalı, güvenlik ve bilet 

kontrolünden sonra misafirler, kapılarında mahallerin özgün kullanımına dair bilgi 

yazılı olan odaların içini ziyaret edebilmelidirler. Odaların içinde, savaş yıllarından 

kalma resimler sergilenebileceği gibi, o dönemde kullanılan cerrahî aletler, cihazları 
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sergilenebilir. Özellikle güney kanadın, batı blokla birleştiği koridor mahallinde 

görsel ve işitsel video perdeye düşürülerek sürekli yayın yapılması sağlanmalıdır. 
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EKLER 

EK A: Osmanlı Son Dönem Hastane Özellikleri 

 

Şekil A.1: Gureba-i Müslimin Hastanesi-Ameliyat-ı Cerrahiye Dairesi, İstanbul 
Fatih (Pafta Kodu: 260–4). 
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Şekil A.2: Gureba-i Müslimin Hastanesi-Ameliyat-ı Cerrahiye Dairesi, İstanbul 
Fatih (Pafta Kodu: 260-12). 
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Şekil A.3: Gureba-i Müslimin Hastanesi-Ameliyat-ı Cerrahiye Dairesi, İstanbul 
Fatih (Pafta Kodu: 260-c). 
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Şekil A.4: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Bakteriyolojihane, Kimyahane, 
MevtahaneTeşrih Morgu Binası, İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 265-a). 
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Şekil A.5: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Bakteriyolojihane, Kimyahane, 
MevtahaneTeşrih Morgu Binası, İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 265-b). 
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Şekil A.6: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Bakteriyolojihane, Kimyahane, 
MevtahaneTeşrih Morgu Binası, İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 265-f). 
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Şekil A.7: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Bakteriyolojihane, Kimyahane, 
MevtahaneTeşrih Morgu Binası, İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 265-g). 
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Şekil A.8: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Müdavat-ı Muhtelife, Hamam 
Dairesi/Badepavillon, İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 1874-a). 
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Şekil A.9: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Müdavat-ı Muhtelife, Hamam Dairesi, 
İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 260-16). 
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Şekil A.10: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Müdavat-ı Muhtelife, Hamam Dairesi, 
İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 1874-b). 
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Şekil A.11: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Müdavat-ı Muhtelife, Hamam Dairesi, 
İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 262-a). 
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Şekil A.12: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Müdavat-ı Muhtelife, Hamam Dairesi, 
İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 262-b). 
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Şekil A.13: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Müdavat-ı Muhtelife, Hamam Dairesi, 
İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 262-c). 
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Şekil A.14: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Hasta Pavyonları, İstanbul Fatih (Pafta 
Kodu: 260-14). 
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Şekil A.1: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Hasta Pavyonları, İstanbul Fatih (Pafta 
Kodu: 260-15). 
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Şekil A.16: Gureba-i Müslimin Hastanesi- İdarehane ve Hasteganın Muayene ve 
Kabul Dairesi, İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 260-15). 
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Şekil A.17: Gureba-i Müslimin Hastanesi- İdarehane ve Hasteganın Muayene ve 
Kabul Dairesi, İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 1877-g). 
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Şekil A.18: Gureba-i Müslimin Hastanesi- İdarehane ve Hasteganın Muayene ve 
Kabul Dairesi, İstanbul Fatih (Pafta Kodu: 1877-h). 
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Şekil A.19: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Station Centrale, İstanbul Fatih (Pafta 
Kodu: 265-e). 
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Şekil A.20: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Station Centrale, İstanbul Fatih (Pafta 
Kodu: 265-f). 
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Şekil A.21: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Mutfak ve Çamaşırhane, İstanbul Fatih 
(Pafta Kodu: Gureba-a). 
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Şekil A.22: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Mutfak ve Çamaşırhane, İstanbul Fatih 
(Pafta Kodu: Gureba-c). 
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Şekil A.23: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Tebhirhane Binası, İstanbul Fatih (Pafta 
Kodu: 260–3). 
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Şekil A.24: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Tebhirhane Binası, İstanbul Fatih (Pafta 
Kodu:260-11). 
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Şekil A.25: Gureba-i Müslimin Hastanesi- Röntgen, Verem Koğuşu ve Klinik 
Projesi, İstanbul Fatih (Pafta Kodu:265-l). 
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Şekil A.26: Haydarpaşa Askeri Lisesi 1[24]. 

 

 

Şekil A.27: Haydarpaşa Askeri Lisesi–2 [24]. 
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Şekil A.28: Haydarpaşa Askeri Lisesi [24]. 

 

 

Şekil A.29: Haydarpaşa Askeri Lisesi [24]. 
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Şekil A.30: Haydarpaşa Askeri Lisesi [24]. 

 

 

Şekil A.31: Haydarpaşa Askeri Lisesi koğuştan bir görünüş [24]. 
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Şekil A.32: Haydarpaşa Askeri Lisesi koridordan bir görünüş [24]. 
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Şekil A.33: Balıkesir Gureba [24]. 
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Şekil A.34: Balıkesir Gureba–2 [24]. 
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Şekil A.35: Çanakkale Askeri Hastanesi [36]. 

 

 

Şekil A.36: Edirne Askeri Hastanesi [24]. 
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Şekil A.37: Erzincan Askeri Hastanesi [24]. 

 

 

Şekil A.38: Erzincan Askeri Hastanesi–2 [24]. 
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Şekil A.39: Selanik Belediye Hastanesi [24]. 

 

 

Şekil A.40: Üsküp Askeri Hastanesi [24]. 
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Şekil A.41: Eski bir hastane planı [24]. 
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Şekil A.42: Eski bir hastane planı mekân anahtarı [24]. 
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EK B. Çanakkale Eski Merkez Hastane’ye Ait Belge ve Fotoğraflar 

 

 

Şekil B.1: Çanakkale Boğazı haritası [25]. 
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Şekil B.2: Çanakkale Boğazı haritası parçası [25]. 

 

 

Şekil B.3: Çanakkale Askeri hastanesi [26]. 
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Şekil B. 4: Çanakkale Merkez Hastanesi (1915) [6]. 

 

 

Şekil B.5: Çanakkale Merkez Hastanesi–2 [6]. 
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Şekil B.6: Merkez Hastaneyi gösteren pul [27]. 

 

 

Şekil B.7: Çanakkale Hastenesi Muayenehanesi [24]. 
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Şekil B.8: Çanakkale Hastahanesi koğuşu [24]. 
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Şekil B.9: Hastahane ile ilgili yazışmalar, 1915(HR. SYS.2413–60) [28]. 

Çanakkale Merkez hastanesinin, işaretlerinin tamam olmasına, İngiliz haritalarında 

gösterilmesine rağmen aynı gün iki defa bombalandığı Kızılhaç nezdindeki 

protestoya İngiliz hükümetinin siyasi yoldan ve tarafsız devlet vasıtasıyla protesto 

yapılması cevabını verdikleri, gerekenin yapılması hakkında Hilâl-i Ahmer (Kızılay) 

tahriratıdır.  
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Şekil B.10: Hastahane ile ilgili yazışmalar, 1915 (HR. SYS.2419 – 8 - A) [28]. 

Bu belgede İngiliz uçaklarının Çanakkale Merkez Hastahanesini bombalaması 

anlatılmaktadır. 
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Şekil B.11: Hastahane ile ilgili yazışmalar, 1915 (HR. SYS.2419–8 - B) [28]. 

Bu belgede İngiliz uçaklarının Çanakkale Merkez Hastahanesini bombalaması 
anlatılmaktadır. 
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EK – C: Hastanenin Bugünkü Durumu 
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Şekil C.1: Doğu blok, Z01 mahalli, P5, P2 pencere boşluğu.      Şekil C.2: Doğu blok, Z01 mahalli, K3 no’lu kapı boşluğu. 
    

         
Şekil C.3: Doğu blok, Z01 mahali doğu duvarındaki P4 pencere boşluğu                 Şekil C.4: Doğu blok, Z02 mahali kuzey duvarı. 
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Şekil C.5: Z02 ve Z03 arasındaki bölücü duvar kalıntısı.   Şekil C.6: Z03 mahalli, doğu ve güney duvarları. 

           

Şekil C.7: Doğu blok, Z04 mahali güney duvarı kapı boşluğu.      Şekil C.8: Doğu blok, Z04 ile Z03 mahallerini ayıran duvar ve 
kapı boşluğu 
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Şekil C.9: Z04 koridor mahalli güney duvarındaki kapı boşluğu.   Şekil C.10: Z04 koridor ile Z02 Oda mahalleri kuzey görünüşü. 

          

Şekil C.11: Doğu blok, Z04 mahalli, P5 pencere görünüşü.   Şekil C.12: Doğu blok, doğu cephesinin bir kısmı. 
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Şekil C.13: Doğu blok, doğu cephesinin bir kısmı.   Şekil C.14: Doğu blok, doğu cephesi P4 penceresi görünüşü. 

 

Şekil C.15: Doğu blok, kuzey cephesinin bir kısmı. 
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   Şekil C.16: Z05 mahalli, K5 kapı boşluğu görünüşü. Kapılara ait taş söveleri 

hiç kalmamış, ancak metal kenet elemanları görülmektedir. 
    Şekil C.17: Z05-gusülhane ve helâ mahalli doğu cephesi 

görünüşü. 

 

 
  Şekil C.18: Z05 - Gusülhane ve helâ mahalli, iki adet eski alaturka tuvalet 

taşı ile sonradan beton dökülen zemin döşemesi görünüşü. 
Şekil C.19: Gusülhane ve helâ mahalli, eski alaturka tuvalet taşı 

görünüşü. 
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    Şekil C.20: Z05-gusülhane ve helâ mahalli, sonradan beton dökülen 

zemin döşemesi görünüşü. 
     Şekil C.21: Z05’den Z03 ve Z02’ ye bakış. Kapı boşluğu olan 

duvarda taş kayıpları fazladır. Eşik kısmında da 
sonradan dökülen beton döşeme görünüşü. 

 
                        Şekil C.22: Z05’den Z03 ve Z02’ye bakış. 

 

  Şekil C.23: Z05 ile Z03 mahalleri arasındaki eşik kısmında 
sonradan dökülen beton döşeme görüntüsü. 
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Şekil C.24: Z05 mahalli doğu duvarındaki baca deliği.      Şekil C.25: Z05 ile Z09 – koridor mahallerini ayıran batı 

duvarı K5 kapı boşluğu.  

 
                           Şekil C.26: Z06 mahalli, abdesthane.   Şekil C.27: Z06 mahalli, helâ bölümleri. 
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                             Şekil C.28 : Z06 mahalli, abdesthane kuzey duvarı. 

 

       Şekil C.29: Z06 mahalli, hela bölümleri ve güney duvarında 
‘Tebhirhaneye’ açılan pencere ve niş görünüşü. 

 
                              Şekil C.30: Z06 mahalli, hela bölümleri doğu duvarı.      Şekil C.31: Z06 mahalli, hela bölümü mermer alaturka tuvalet 

taşı. 
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   Şekil C.32: Z06 mahalli, helâ bölümü kırılmış mermer alaturka tuvalet 

taşı. 
  Şekil C.33: Z06 mahalli, mozaik tezgah taşı ve ayak kalıntısı. 

 
   Şekil C.34: Z06 Helâ mahallinden Z07 Tebhirhane’ye açılan 

pencerenin görünüşü. 
     Şekil C.35: Z06 mahallinden Z08 koridoruna açılan K7 kapısı 

görünüşü. 
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Şekil C.36: Z08 mahalli, +1.26 kotundaki taş blok görünüşü.   Şekil C.37: Z08 – Tebhirhane mahalli. 

 
   Şekil C.38: Doğu blok, Z09 mahalli kuzey duvarı kapı boşluğu 

görünüşüdür. Sağda ise Z10 kuzey duvarı ve Bo05’deki 
barınakların üst örtülerinin kiremit kaplaması görüntüsü 

  
Şekil C.39: Z09 Koridoru güney duvarına bakış. 
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   Şekil C.40: Doğu blok, Z09 mahalli kuzey duvarı kapı boşluğu 

görünüşü. 
  Şekil C.41: Z09 mahalli koridoru kuzeye bakış. 

 
Şekil C.42: Z09 mahallinden Z11 mahalline geçilen kapı boşluğu. 

 

     Şekil C.43: Sağda ise Z10 kuzey duvarı ve Bo05’deki 
barınakların üst örtülerinin kiremit kaplaması. 
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Şekil C.44: Z10 mahalli, doğu duvarı pencere görünüşü.   Şekil C.45: Z10 mahalli, doğu duvarı görünüşü. 

 
Şekil C.46: Z09 ile Z10 mahalli arasındaki duvar kalıntısı.   Şekil C.47: Z09 mahalli P118 pencere görünüşü. 

 



126 

 

 
Şekil C.48: Z09 mahalli P118 pencere görünüşü.   Şekil C.49: Z09 mahalli P117 islik nişine benzer pencere görünüşü. 

 
   Şekil C.50: Z11 mahalli doğu duvarı ve duvarlardaki döşeme 

izleri görünüşü. 
     Şekil C.51: Z11 mahalli kuzey duvarı ve duvarlardaki döşeme 

izleri görünüşü. 
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Şekil C.52: Z11 mahalli kuzey duvarı görünüşü.   Şekil C.53: Z09 mahalli P113, P114, P115 görünüşü. 

 
Şekil C.54: Z09 Koridoru güney duvarı ve çatı alnı görünüşü.   Şekil C.55: Z09 Koridoru güney duvarına bakış. 
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Şekil C.56: Z11 mahalli güney duvarı görünüşü.      Şekil C.57: Z12’nin altındaki Bo12 mahalli batıya Z15 ve Bodrum 
kata ait kapı kemerlerinin görünüşü. 

 
    Şekil C.58: Z12 ile bodrum kat Bo12 mahalli kuzeydoğu 

duvarı ve yanmış ahşap döşeme kirişi kalıntısı. 
     Şekil C.59: Z12 ile Bo12 mahalli bodrum kat kuzey duvarı yanmış 

ahşap döşeme kirişi kalıntısı ile döşeme kirişi delikleri. 
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   Şekil C.60: Z12 ile bodrum kat Bo12 mahalli kuzeydoğu 

duvarı. 
     Şekil C.61: Z12 mahalli kuzey duvarındaki yanmış ahşap döşeme 

kirişi kalıntısı. 

 
                              Şekil C.62: Z12 mahalli güney duvarı.   Şekil C.63: Z15 mahalli doğu duvarı görünüşü. 
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         Şekil C.64: Z12 mahalli batı duvarı K11 kapı görünüşü.                      Şekil C.65: K11 kapısı iç görünüşü. 

 
                                 Şekil C.66: K11 kapısından detay.                  Şekil C.67: Z12 mahalli doğu duvarı. 
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Şekil C.68 : Z14 mahalli kuzeybatı duvarı, K12 görünüşü.   Şekil C.69 : Z14 mahalli kuzey duvarı, K14 görünüşü. 

 
Şekil C.70 : Z14 mahalli doğu duvarı, P30, P31, P32 görünüşü.   Şekil C.71 : Z13 mahalli güney duvarı K13 kapısı görünüşü. 
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Şekil C.72: Z14 mahalli batı yönü BP38 pencere görünüşü.   Şekil C.73: Z14 mahalli batı yönü BP38 pencere görünüşü. 

 
Şekil C.74: Z14 ve Bo14 mahalleri batı duvarı.   Şekil C.75: Z14 mahalli, kuzey duvarı kapı görünüşü. 
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Şekil C.76: Z14 mahalli, kuzey duvarı kapı görünüşü.   Şekil C.77: Z14 mahalli, doğu duvarı görünüşü. 

 
   Şekil C.78: Z14 ve Bo14 mahalleri, kuzey duvarı kapı 

görünüşü. 
     Şekil C.79: Z15 mahalli batı ve kuzey tarafındaki koridorlara 

geçilen kapı boşlukları. 

 



134 

 

 
   Şekil C.80: Z15 mahalli batı ve kuzey tarafındaki koridorlara 

geçilen kapı boşlukları. 
     Şekil C.81: Z15 mahalli batı tarafındaki koridorlara geçilen kapı 

boşlukları, bodrum kat kapı kemer görünüşü. 

 
                          Şekil C.82: Z15 mahalli güney görünüşü. 

 

     Şekil C.83: Z12 altındaki Bo12 mahalli batı tarafı kapı boşluğu 
duvarında harç ve taş kayıpları. 
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                  Şekil C.84: Z17 koridorundan Z18 mahalline bakış.      Şekil C.85: Döşemesi yıkılmış Z18 mahallinden görülen Bodrum 
kat mahalli ve kapı eşiğinin durumu. 

 
 Şekil C.86: Z16 ve altındaki bodrum mahallinin güney dış 

cephesinden kısmi görünüş. 
     Şekil C.87: Z16 ve altındaki bodrum mahallinin güney dış 

cephesine bitişik yapılmış depo binası. 
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                   Şekil C.88: Z17 Koridoru, DK3 görünüşü.   Şekil C.89: Z17 Koridoru, DK3 görünüşü. 

 
               Şekil C.90: Z17 Koridoru, pencere görünüşü.               Şekil C.91: Z17 Koridoru, P111 görünüşü. 
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   Şekil C.92: Z17 Koridoru, K16 ve Z16 zemin ve bodrum kat 

pencerelerinin görünüşü. 
     Şekil C.93: Z16 mahalli güney cephe penceresi kemer altından 

görünüşü. 

 
   Şekil C.94: Güney cephe pencereleri altındaki ‘havalık’ dış 

görünüşü. 
  Şekil C.95: Z16 mahalli kuzey duvarı görünüşü. 
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                        Şekil C.96: Z16 mahalli kuzey duvarı görünüşü.   Şekil C.97: Z16 mahalli kuzey duvarı görünüşü. 

 

                        Şekil C.98: Z16 mahalli kuzey duvarı görünüşü.      Şekil C.99: Z16 mahalli kuzey duvarı ile doğu duvarındaki niş 
görünüşü. 
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                   Şekil C.100: Bo17 mahalli kuzeydoğu duvar köşesi     Şekil C.101: Z16 mahalli güney cephe penceresi denizlik kenet 

elemanı görünüşü. 

 
  Şekil C.102: Z16 mahalli güney cephesine açılan pencere 

detayı. 
   Şekil C.103: Z17 Koridoru, K16 ve Z16 zemin ve bodrum kat kapı 

boşluğu görünüşü. 
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 Şekil C.104: Z17 Koridoru, K16 ve Z16 zemin ve bodrum kat 

kapı boşluğu detayı. 
                Şekil C.105: Z17 Koridoru, doğuya bakış. 

 
                                    Şekil C.106: Z17 Koridoru, batıya bakış.   Şekil C.107: Z17 Koridoru, batı tarafındaki birinci kat pencereleri. 
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                               Şekil C.108: Z17 koridoru güney duvarları.   Şekil C.109: Z17 koridoru, doğu cephesindeki K14 kapı boşluğu. 

 
Şekil C.110: Z17 koridorundan Z18 koğuş mahalli görünüşü. 
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                    Şekil C.111: Z19 mahalli doğu duvarı görünüşü.              Şekil C.112: Z19 mahalli batı görünüşü. 

 
  Şekil C.113: Z19 mahalli üzerindeki birinci kata ait kuzey 

cephe penceresi. 
  Şekil C.114: Z19 mahalli doğu duvarındaki avluya açılan pencere 

açıklığı ve duvardaki derin çatlaklar. 
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Şekil C.115: K18 kapı boşluğunun Z19 mahallinden görünüşü.   Şekil C.116: Z22 mahallinden Z20, Z21 ve Birinci kat duvar 

bölüntüleri görünüşleri. 

 
    Şekil C.117: Z19 mahallinden Z20, Z21 mahalleri görünüşü.    Şekil C.118: Z23 Ana Giriş mahalli, güney duvarı, giriş kapısı 

görünüşleri. 
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 Şekil C.119: Z23 Ana Giriş mahalli, güney duvarı, giriş kapısı 

detayı. 
  Şekil C.120: Ana giriş kapısı merdiven sahanlığı üzerindeki volta 

döşemeli saçak örtüsü. 

 
                   Şekil C.121: Ana giriş kapısı DK5 dış cephe detayı. 

 

   Şekil C.122: Bir kapı boşluğu daha olduğu kemerin üzengi 
seviyesindeki tuğla örgüsünden anlaşılan Z22 mahalli 
doğu duvarı detayı. 
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Şekil C.123: Z22 mahalli doğu ve batı duvarları.   Şekil C.124: Z19 mahalli ve batısındaki Z22 Giriş mahalli. 

 
Şekil C.125: Z19 mahalli kuzeydoğusuna bakış.   Şekil C.126: Z24 koridor mahalli kuzeybatısına bakış. 
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Şekil C.127: Z24 koridor mahalli kuzey duvarı ve avluya bakış.   Şekil C.128: Z22 mahalli batı duvarı, yıkılmış olan kapı boşluğu 

izleri. 

 
Şekil C.129: Z19 koridor mahalli kuzeybatısından bir detay. 

 

   Şekil C.130: Z19 mahalli doğu duvarındaki avluya açılan pencere 
açıklığı ve duvardaki derin çatlaklar. 
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Şekil C.131: Z19 mahalli doğu duvarındaki avluya açılan 

pencere açıklığı ve duvardaki derin çatlaklar. 

 

   Şekil C.132: Z19 mahalli üzerindeki birinci kat mahalline ait, doğu 
duvarındaki avluya açılan pencere açıklığı ve 
duvardaki derin çatlaklar . 

 
 Şekil C.133: Z19 mahalli kuzey duvarındaki avluya açılan 

pencere açıklıkları. 
   Şekil C.134: Z22 mahalli doğusundaki bu detay resminde, avlu 

cephe ile doğu bölme duvarı arasındaki ayrılma. 
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 Şekil C.135: Z22 mahalli zemininden bir karosiman parçası 

detayı. 
  Şekil C.136: Z22 mahallinden, Z24, Z25, Z26 mahalleri görünüşü. 

 
                    Şekil C.137: Z23 Ana Giriş Holü, doğu duvarları.   Şekil C.138: Z22 zemin döşemesi ile Z19 koridor mahalli görünüşü. 
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                Şekil C.139: Z22 Giriş mahalli zemin döşeme detayı.   Şekil C.140: Z22 Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman detayı. 

 
 Şekil C.141: Z22 Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman 

detayı. 
  Şekil C.142: Z22 Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman detayı. 
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 Şekil C.143: Z22 Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman 

detayı. 
  Şekil C.144: Z22 Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman detayı. 

 
                      Şekil C.145: Z22’den Z19 mahalline bakış. 

 

  Şekil C.146: Z22’den Z19 mahalline bakış. Birinci ve zemin kat 
bölücü duvar izleri  
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    Şekil C.147: Z24 koridor mahalli, doğu görünüşü.   Şekil C.148: Z24 koridor mahalli, kuzeydoğu görünüşü. 

 
Şekil C.149: Z24 koridor mahalli üzerinde, avlu cephesindeki 

birinci kat pencere boşlukları. 
  Şekil C.150: Z24 koridor mahalli üzerinde, avlu cephesindeki 

pencere boşlukları. 
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Şekil C.151: Z24 koridor mahalli üzerinde, avlu cephesindeki 

birinci kat pencere boşluk detayı. 
  Şekil C.152: Z24 koridor mahalli üzerinde, avlu cephesindeki birinci 

kat pencere boşluk detayı. 

 
Şekil C.153: Z24 koridor mahalli üzerinde, avlu cephesindeki 

su tesisat izi detayı. 
  Şekil C.154: Z24 koridor mahalli üzerinde, avlu cephesindeki su 

tesisatına ait boru parçası detayı. 
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                 Şekil C.155: Z24 koridor mahalli batı duvarı detayı.   Şekil C.156: Z24 koridor mahalli ile üst katın batı duvarı detayı. 

 
                  Şekil C.157: Z24 koridor mahalli batı görünüşü.               Şekil C.158: Z24 koridor mahalli batı duvarı detayı. 
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Şekil C.159: Z24 koridor mahalli üst katı batı duvarındaki 

karosiman parçası detayı. 
  Şekil C.160: Z23 mahalli doğu duvarındaki, Z21 mahalline açılan 

pencere boşluğu. 

 
Şekil C.161: Z23 Ana Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman 

detayı. 
  Şekil C.162: Z23 Ana Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman 

detayı. 
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Şekil C.163: Z23 Ana Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman 

detayı. 
  Şekil C.164: Z23 Ana Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman 

detayı. 

 
Şekil C.165: Z23 Ana Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman 

detayı. 
  Şekil C.166: Z23 Ana Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman 

detayı. 
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Şekil C.167: Z23 Ana Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman 

detayı. 
  Şekil C.168: Z23 Ana Giriş mahalli zemin döşemesi karosiman 

detayı. 

 
Şekil C.169: Ana giriş kapısı DK5 dış cephe detayı.   Şekil C.170: Z21 mahalli kuzeyindeki Z19 mahalline bakış. 
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Şekil C.171: Z21 mahalli güney duvarı zemin ve bodrum kat 

pencere görünüşleri. 
  Şekil C.172: Z23 Ana giriş mahalli güney duvarı ve ana giriş kapısı. 

 
Şekil C.173: Z22 ve Z24 mahallinin kuzeydeki avlu 

cephesinden kısmi görünüş.  
  Şekil C.174: Doğu cephesinden Bo20 mahalline bakılan dış cephe 

detayı. 
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Şekil C.175: Güney cephesinden Bo18 mahalline dış cephe 

detayı. 
  Şekil C.176: Z28 mahalli kuzey duvarı kısmi görünüşü. 

 
Şekil C.177: Z28 mahalli kuzey ve batı duvarı kısmi görünüşü.   Şekil C.178: Z27 mahallinin kuzey cephesinden kısmi görünüşü. 
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Şekil C.179: Güney cephesinden kat arası profil detayı.              Şekil C.180: Giriş güney cephesinden detay.  

 
 Şekil C.181: Güney cephesinden pencere sövesi kalıntısı 

detayı. 
            Şekil C.182: Z28 mahalli kuzeydoğusuna bakış. 
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Şekil C.183: Z28 Koğuş mahalli, kuzey duvarı görünüşleri.   Şekil C.184: Z28 Koğuş mahalli, kuzey duvarı görünüşleri. 

 
Şekil C.185: Z28 Koğuş mahalli ile bodrum kat Bo21, kuzey 

duvarı görünüşleri. 
  Şekil C.186: Z28 Koğuş mahalli ile bodrum kat Bo21, kuzey duvarı 

görünüşleri. 
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Şekil C.187: Z28 Koğuş mahalli ile bodrum kat Bo21, kuzey 

duvarı görünüşleri. 
  Şekil C.188: Güney cephesi pencere altındaki havalık detayı. 

 
Şekil C.189: Güney cephesi pencere detayı.   Şekil C.190: Z27 Koridor mahalli, batı tarafı K24 kapı boşluğu. 
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Şekil C.191: Z27 Koridor mahalli, kuzey (avlu) cephesine 

açılan DK6 kapısı girişi zemin döşemesi. 
                          Şekil C.192: Z27 Koridor mahalli. 

 
Şekil C.193: Z27 Koridor mahalli kuzey duvarı döşeme 

seviyesindeki künk detayı. 
               Şekil C.194: Z27 Koridor mahalli, K22 zemini. 
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Şekil C.195: Z27 Koridor mahalli, doğu duvarı, K21 görünüşü.   Şekil C.196: Z27 Koridor mahalli, avlu duvarı cephesinde yıkılan 

duvar, batıya bakış. 

 
Şekil C.197: Z29 ve alt katı Bo22 Oda mahalleri doğu tarafına 

bakış. 
  Şekil C.198: Z29 ve alt katı Bo22 Oda mahalleri güney cephesine 

açılan pencereler. 
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                  Şekil C.199: Z29 Koğuş mahalli, batı tarafına bakış.    Şekil C.200: Bo22 Oda mahalleri güney cephesine açılan 

pencerelerin görünüşleri. 

 
                       Şekil C.201: Z30 Oda mahalli, doğu duvarı.                Şekil C.202: Z30 Oda mahalli, doğu duvarı. 
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Şekil C.203: Z30 Oda mahalli, doğu duvarı.   Şekil C.204: Z30 Oda mahalli, güney duvarı. 

 
Şekil C.205: Z31 Oda mahalli, güney cephesine açılan pencere 

görünüşleri. 
  Şekil C.206: Z31 Oda mahalli, kuzey cephesine açılan pencere 

görünüşü. 
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Şekil C.207: batı cephesinden Z31 mahalline bakışta, büyük kısmı yıkılmış olan duvar kalıntısı 

 

                 Şekil C.208: Z32 koridor mahalli, güney cephesi.   Şekil C.209: Z32 koridor mahalli, güney cephesinden görülen çatı 
alnı. 
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        Şekil C.210: Z32’den güney blok avlu cephesi görünüşü.             Şekil C.211: Z32’den güney blok avlu cephesi görünüşü. 

 
                          Şekil C.212: Z32’den güneye bakış.                               Şekil C.213: Z32’den güneye bakış. 
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     Şekil C.214: Z34 mahallinden, güneye bakış.                      Şekil C.215: Z34 mahallinden, güneye bakış 
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Şekil C.216: Z32 koridor mahallinden görülebilen, Z36 mahallindeki 1915’de İngiliz uçaklarından atılan bomba çukuru; bkz. belge: BOA. HR. 

SYS. 2419/8  
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                                                                            Şekil C.217: Z36 mahallinden, doğu tarafındaki avluya bakış. 
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                    Şekil C.218: Batı blok, avlu cephesinden detay.                  Şekil C.219: Batı blok, avlu cephesinden detay. 

 

                   Şekil C.220: Batı blok, avlu cephesinden detay.   Şekil C.221: Batı blok, Z35 mutfak mahalli, toprak altındaki yapı 
detay. 
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            Şekil C.222: Z35 mahalli kuzeyindeki duvar kalıntısı.   Şekil C.223: Z35 mahalli kuzeyindeki pencere açıklığı kalıntısı. 

 
 Şekil C.224: Z36 mahalli güneyindeki pencere açıklığı 

kalıntısı. 
            Şekil C.225: Z36 mahalli güneyindeki duvar görünüşü. 
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Şekil C.226: Z36 mahallindeki duvar kalıntısı kuşbakışı.   Şekil C.227: Z36 mahallindeki duvar kalıntısı kuşbakışı.  

 
Şekil C.228: Batı blok, koridor mahalli döşeme kalıntılarından 

detay kesiti. 
  Şekil C.229: Batı blok, döşeme kalıntılarından detay kesiti. 
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Şekil C.230: Avludan Z32 mahalline, batı duvarlarına bakış.   Şekil C.231: Avludan Z32 mahalline, batı duvarlarına bakış. 

 
 Şekil C.232: Batı blok Z36 mahallinden kuzey bloğa bakış. 

Bomba etkisiyle tamamına yakın yıkılmış olan 
duvar kalıntıları  

  Şekil C.233: Kuzey blok hamam tarafına bakış. Bomba etkisiyle 
tamamına yakın yıkılmış olan duvar kalıntıları  
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Şekil C.234: Avludan kuzey bloğa bakış. Bomba etkisiyle tamamına yakını yıkılmış olan duvar kalıntıları. 
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Şekil C.235: Bomba etkisiyle tamamına yakını yıkılmış olan 

kuzey bloğun doğusundaki hamama avludan bakış. 
                  Şekil C.236: Z39 mahalli kuzey duvarı görünüşü. 

 
                              Şekil C.237: Hamamın batı cephesi.                          Şekil C.238: Hamamın batı cephesi. 

 



177 

 

 
                          Şekil C.239: Hamamın kuzeybatı köşesi.   Şekil C.240: Hamamın kuzey cephesinden Z43 mahalli kapı boşluğu 

görünüşü. 

 
Şekil C.241: Z39 mahalli kuzey duvarındaki kapı görünüşü.   Şekil C.242: Z39 mahalli kuzey duvarındaki kapı detayı. 
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Şekil C.243: Z40 mahalli güney duvarındaki kapı görünüşü.   Şekil C.244: Z40 mahalli batı duvarındaki pencere boşluğu 

görünüşü. 

 
Şekil C.245: Z40 ılıklık mahalli tavanında kapatılan fil gözleri 

görünüşü. 
  Şekil C.246: Z40 mahalli doğu duvarındaki kapı görünüşü. 
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         Şekil C.247: Z41 mahalli batı duvarındaki kapı görünüşü.     Şekil C.248: Z41sıcaklık mahalli güney duvarında sonradan açılmış 

olan pencere görünüşü. 

 
                    Şekil C.249: Z41sıcaklık mahalli tavanı görünüşü.   Şekil C.250: Z39’dan Z41sıcaklık mahalli pencere görünüşü. 
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       Şekil C.251: Z39 mahalli doğu duvarındaki kapı görünüşü.                     Şekil C.252: Z39 mahalli güneydoğu görünüşü. 

 

                 Şekil C.253: Z39 mahalli batı duvarı görünüşü.   Şekil C.254: Z42 cehennemlik mahalli içindeki ısıtma amaçlı 
yapılmış dehlizlerden oluşmuş koridorlar. 
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                                             Şekil C.255: Z43 mahalli.     Şekil C.256: Z43 mahallinden, Z42 mahalline geçiş kapısı. 

 
 Şekil C.257: Z42 cehennemlik mahalli içindeki ısıtma amaçlı 

yapılmış dehlizlerden oluşturulmuş koridorlar. 
  Şekil C.258: Hamamın kuzeydoğu köşesinden bir detay. 
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Şekil C.259: Z39 mahalli kuzey duvarı.   Şekil C.260: Doğu blok, doğu cephesinden havalık görünüşü. 

 
Şekil C.261: Doğu blok, doğu cephesinden havalık görünüşü. 

Bu havalık Bo03 mahallinden güney cephesine, L 
planlı  

  Şekil C.262: Doğu blok, doğu cephesinden havalık görünüşü. Bu 
havalık Bo03 mahallinden güney cephesine, L planlı  
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Şekil C.263: Doğu blok, kuzey cephesinden pencere görünüşü. 

Bu pencere Bo04 mahallinden kuzey cephesine 
açılmaktadır. 

  Şekil C.264: Doğu blok, kuzey cephesinden pencere görünüşü. Bu 
pencere Bo01 mahallinden kuzey cephesine 
açılmaktadır. 

 
Şekil C.265: Doğu blok, kuzey cephesinden pencere görünüşü. 

Bu pencere Bo01 mahallinden kuzey cephesine 
açılmaktadır. 

  Şekil C.266: Doğu blok, kuzey cephesinden pencere görünüşü. Bu 
pencere Bo01 mahallinden kuzey cephesine 
açılmaktadır. 
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 Şekil C.267: Doğu blok, doğu cephesindeki kapı görünüşü. Bu 

kapı Bo01 mahallinden doğu cephesine 
açılmaktadır. 

          Şekil C.268: Doğu blok Bo01 mahalli batı cephesi. 

 
Şekil C.269: Bo01 mahallinden, batı duvarı, zemin katındaki 

P5 penceresinin parapet kısmının sonradan 
oluşturulduğu görülmektedir. 

  Şekil C.270: Bo01 mahalli kuzey duvarındaki pencere görünüşü. 
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Şekil C.271: Bo01 mahalli kuzey duvarındaki pencere 

görünüşü. 
  Şekil C.272: Bo01 mahalli güney duvarındaki kapı görünüşü. 

 
Şekil C.273: Bo03 mahalli, doğu cephesine açılan BP8 havalık 

penceresi. 
  Şekil C.274: Bo03 mahalli, doğu cephesine açılan BP7 ve BP8 

pencereleri. 
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Şekil C.275: Bo03 mahalli, doğu cephesine açılan BP8 havalık 

penceresi.  
                       Şekil C.276: Bo03 mahalli, kuzey duvarı. 

 
                   Şekil C.277: Bo03 mahalli, batı tarafına bakış.                Şekil C.278: Bo03 mahalli, batı tarafı kapı boşluğu. 
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 Şekil C.279: Bo04 mahalli batı (avlu) cephesine sonradan 

pencereye çevrilerek açılan kapı boşluğu. 
       Şekil C.280: Bo04 mahalli, batı ccephesine açılan pencere. 

 
                  Şekil C.281: Bo04 mahalli, güney tarafına bakış.                    Şekil C.282: Bo04 mahalli, doğu tarafına bakış. 
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                     Şekil C.283: Bo04 mahalli, kuzey tarafına bakış.   Şekil C.284: Bo04 mahalli, batı cephesindeki pencere boşluğu. 

 
Şekil C.285: Bo03 mahalinden Bo01 mahalline bakış. Köşede 

kuşak şeklinde uygulanmış ahşap ışık bantları 
görülmektedir. 

         Şekil C.286: Bo03 mahalinden Bo01 mahalline bakış. 
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Şekil C.287: Bo03 mahalli, doğu cephesine açılan BP7 ve BP8 

pencereleri. 
  Şekil C.288: Kuşak şeklinde uygulanmış ahşap ışık bantları. 

 
 Şekil C.289: Bo02 mahalli, doğu cephesine açılan BP6 

penceresi. 
  Şekil C.290: Bo02 mahalli, doğu cephesine açılan BP6 penceresi. 
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Şekil C.291: Doğu blok, batı cephesindeki bodrum kat P127, 

P128 pencereleri. 
  Şekil C.292: Doğu blok, batı cephesindeki bodrum kat penceresi. 

 
Şekil C.293: Doğu blok, batı cephesindeki dolgu ile kapatılmış 

bodrum kat penceresi. 
                  Şekil C.294: Bo08 mahalli güney duvarına bakış. 
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Şekil C.295: Bo09 koridor mahalli, kuzey duvarına bakış.   Şekil C.296: Bo10’dan Bo09 mahalline geçilen BK3 kapı detayı. 

 
Şekil C.297: Bo07 mahalli, doğu duvarında Bo10’a açılan BK3 

kapısı. 
                        Şekil C.298: Bo10 mahalli, doğu görünüşü. 
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Şekil C.299: Bo10 mahalli, doğu görünüşü. Doğu cephesine 

açılan kapı boşluğundaki taş kayıplarının fazla 
olduğu görülmektedir. 

                    Şekil C.300: Bo07 mahalli kuzey duvarı. 

 

 
Şekil C.301: Bo08 mahalli, batı cephesine açılan pencere 

boşluğu. 
  Şekil C.302: Bo07 mahalli, batı cephesine açılan pencere boşluğu. 
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                                   Şekil C.303: Bo07 mahalli, doğu duvarı.   Şekil C.304: Bo07 mahalli, doğu duvarındaki sonradan kapatılan 

kapı boşluğu. 

 
Şekil C.305: Bo07 mahalli, doğu duvarındaki sonradan 

kapatılan kapı boşluğunun olduğu duvardaki 
ayrılmalar. 

         Şekil C.306: Bo07’den Bo06 mahalline bakış. 
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Şekil C.307: Bo07 mahalli, doğu duvarındaki sonradan 

kapatılan pencere boşluğu. 
  Şekil C.308: Bo07 mahalli, doğu duvarındaki sonradan kapatılan 

pencere boşluğu. 

 
Şekil C.309: Bo07 mahalli, doğu duvarındaki sonradan 

kapatılan pencere boşluğu 
  Şekil C.310: Bo06’dan Bo07 mahalline bakış. 

 



195 

 

 
Şekil C.311: Bo16 Koridor mahalli batısından doğu tarafına 

bakış. 
  Şekil C.312: Bo16 Koridor mahalli batı duvarı tarafına bakış. 

 
Şekil C.313: Bo16 Koridor mahalli güney duvarındaki BK10 

kapısı. 
  Şekil C.314: Bo18 mahalli kuzey duvarındaki BK10 kapısı. 
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Şekil C.315: Bo18 mahalli kuzey duvarındaki BK10 kapısı 

detayı. 
  Şekil C.316: Bo18 mahalli kuzey duvarındaki BK10 kapısı detayı. 

 
                  Şekil C.317: Bo18 mahalli güney duvarına bakış.                  Şekil C.318: Bo18 mahalli güney duvarına bakış. 
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                  Şekil C.319: Bo18 mahalli güney duvarına bakış.   Şekil C.320: Güney blok, kuzey cephesinden görülebilen sonradan 

doldurulmuş bodrum Bo15 mahalli pencereleri. 

 
Şekil C.321: Güney blok, kuzey cephesindeki bodrum Bo16 

mahalli pencereleri. 
  Şekil C.322: Güney blok, kuzey cephesindeki bodrum Bo16 mahalli 

pencereleri. 
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Şekil C.323: Güney blok, kuzey cephesindeki bodrum Bo16 

mahalli pencereleri ile tuğla dolgu yapılmış kapı 
boşluğu. 

  Şekil C.324: Güney blok, kuzey cephesindeki bodrum Bo16 mahalli 
pencereleri 

 
Şekil C.325: Güney blok, kuzey cephesindeki bodrum Bo16 

mahalli pencereleri. 
  Şekil C.326: Güney blok, kuzey cephesindeki bodrum Bo16 mahalli 

pencereleri. 
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Şekil C.327: Güney blok, kuzey cephesindeki bodrum Bo16 

mahalli pencereleri. 
  Şekil C.328: Güney blok, kuzey cephesindeki bodrum Bo16 mahalli 

pencereleri. 

 
Şekil C.329: Güney blok, kuzey cephesindeki bodrum Bo16 

mahalli pencereleri. 
  Şekil C.330: Z19 mahallinin alt bölümündeki pencere nişleri, güney 

blok giriş bloğu doğu cephesi görünüşü. 
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Şekil C.331: Z19 mahallinin alt bölümündeki pencere nişleri, 

güney blok giriş bloğu doğu cephesi görünüşü. 
  Şekil C.332: Avludan Z22 Giriş mahalline çıkılan, kuzey cephe 

merdiven kalıntısı. 

 
Şekil C.333: Avludan Z22 Giriş mahalline çıkılan, kuzey cephe 

merdiven kalıntısı. 
  Şekil C.334: Avludan Z22 Giriş mahalline çıkılan, kuzey cephe 

merdiven kalıntısı. 
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Şekil C.335: Z22 mahallinin alt bölümündeki pencere nişleri, 

güney blok giriş bloğu batı cephesi görünüşü. 
  Şekil C.336: Z22 mahallinin alt bölümündeki pencere nişleri, güney 

blok giriş bloğu batı cephesi görünüşü. 

 
Şekil C.337: Avludan Bo21 mahalline açılan BP95 pencere 

boşluğu. 
  Şekil C.338: Avludan Bo21 mahalline açılan pencere boşluğu. 
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Şekil C.339: Avludan Bo21 mahalline açılan pencere boşluğu.   Şekil C.340: Avludan Bo21 mahalline açılan pencere boşluğu. 

 
Şekil C.341: Avludan Bo21 ve Bo22 mahallerine açılan 

kapatılmış kapı boşluğu. Merdivenle Z27 koridor 
mahalline çıkılmaktadır. 

  Şekil C.342: Avludan Bo22 mahalline açılan pencere boşluğu. 
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Şekil C.343: Avlu batı güney blok, kuzey cephesine bakış.   Şekil C.344: Avludan Bo22 mahalline açılan pencere boşluğu. 

 

Şekil C.345: Avludan Bo21 ve Bo22 mahalline açılan kapı 
boşluğu. 

           Şekil C.346: Bo12 mahalli kuzey tarafına bakış. 
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              Şekil C.347: Bo12 mahalli doğu tarafına bakış.           Şekil C.348: Bo22 mahalline güney cephesinden bakış. 

 
                       Şekil C.349: Güney cephe penceresi detayı.                       Şekil C.350: Güney cephesinden detay. 
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                         Şekil C.351: Güney cephe penceresi detayı.   Şekil C.352: Güney cephesinden Z23 Ana Giriş mahalline geçilen 

merdiven kalıntısı. 

 
Şekil C.353: Güney cephesinden Z23 Ana Giriş mahalline 

çıkılan merdiven sahanlığı görünüşü. 
  Şekil C.354: Güney blok, Z31 mahalli alt katındaki Bo24 mahalli 

pencerelerinin güney cephesinden görünüşü. 
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Şekil C.355: Güney blok, Z31 mahalli alt katındaki pencerenin 

güney cephesinden görünüşü. 
  Şekil C.356: Güney blok, Z31 mahalli alt katındaki pencerenin 

güney cephesinden görünüşü. 

 
Şekil C.357: Avludan Z22 Giriş mahallinin de olduğu giriş 

bloğuna bakış. 
  Şekil C.358: Avludan Z22 Giriş mahallinin de olduğu giriş bloğuna 

bakış. 
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                                                                      Şekil C.359: Avlu cephesinden künk görünüş detayı. 
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                                                                                                Şekil C.360: Güney cephesi. 

 
                                                                                               Şekil C.361: Kuzey cephesi. 

 

                                                                                              Şekil C.362: Doğu cephesi. 
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EK D: Çizimler 
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