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DERLEME

Edirne Belediye Hastanesi’nin Tarihi Üzerine:
Hastane ile ‹lgili Olarak Edirne Gazetesinde Yay›nlanan Belgeler
A Historical Review on the Edirne Municipality Hospital:
Documentary Materials Published in Edirne Newspaper about the Hospital
Nilüfer GÖKÇE

Edirne Belediye Hastanesi, 1866 y›l›nda Edirne
Belediyesi ve halk›n yard›mlar› ile yapt›r›ld›. Dönemine göre oldukça modern say›lan bir sa¤l›k kuruluﬂuydu. Hastaneye 1908 y›l›nda Sultan V. Mehmet Reﬂat’›n emri ile Reﬂadiye Pavyonu yapt›r›lm›ﬂ; Balkan savaﬂ›ndan sonra da hastaneye salg›n hastal›klar bölümü eklenmiﬂtir. Ayr›ca, hastanede 24 saat hizmet veren bir eczane vard›. Fakir
hastalar, ücretsiz olarak tedavi edilip, ilaçlar› da
hastanedeki eczaneden ücretsiz olarak verilirdi.
Hastanede tedavi olan tüm hastalar›n kay›tlar› tutulurdu. Her ay›n sonunda hastane çal›ﬂmalar› ile
ilgili rapor haz›rlan›r, Sa¤l›k Müfettiﬂli¤ine sunulurdu. Bu raporlar daha sonra Edirne Vilayetinin yay›n organ› olan Edirne gazetesinde de yay›nlanarak halk›n bilgilendirilmesi sa¤lan›rd›. Bu çal›ﬂmada, Edirne Belediye Hastanesi’nin tarihi ile hastane ile ilgili olarak Edirne gazetesinde yay›nlanan
belgeler incelendi. Bugün art›k var olmayan hastanenin bir y›ll›k çal›ﬂmas› hakk›nda bilgi verilmeye
çal›ﬂ›ld›.

The Edirne Municipality Hospital was founded in
1866 under the auspices of Edirne Municipality and
with public contribution. It was a fairly modern health
organization among its equivalents at that time. The
Reﬂadiye Pavilion was built at the hospital in 1908 by
the order of Sultan Mehmet Reﬂat, and, after the
Balkan War, a department of epidemic illnesses was
added. The hospital had a pharmacy serving 24
hours, as well. People in poverty received treatment
free of charge, including medications provided by the
pharmacy in the hospital. Records of all the patients
admitted to the hospital were kept. At the end of each
month, an overall activity report was prepared to be
presented to the health authorities. These reports
were also published in the Edirne newspaper, an official newspaper of the governorate, to inform the public about hospital affairs. In this historical review, the
Edirne Municipality Hospital is presented, together
with relevant documentation published in the Edirne
newspaper, to provide insight into a yearly activity of
this hospital, which no longer exists today.

Anahtar Sözcükler: Edirne; tarihçe, 19. yüzy›l; hastane, belediye;
hastane kay›tlar›.

Key Words: Edirne; history, 19th century; hospitals, municipal;
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Edirne Gurebâ Hastanesi ad› da verilen Edirne Belediye Hastanesi, Edirne’de 1488 y›l›nda
kurulmuﬂ olan Sultan II. Bayezid Darüﬂﬂifas›’ndan sonra hizmete aç›lan ikinci sa¤l›k kuruluﬂudur. ﬁehirde bu hastaneden baﬂka, askeri

bir sa¤l›k kuruluﬂu olan Merkez Asker Hastanesi de bulunmaktad›r. Ancak, gerek sivil sa¤l›k
kuruluﬂu olmas› gerekse Belediye ve halk›n katk›lar›yla kurulmuﬂ olmas› nedeniyle Edirne Gurebâ Hastanesi ayr› bir önem taﬂ›maktad›r.
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t›r.”[4] Ahmet Badi Efendi’nin bu ameliyat› kitab›na almaya de¤er görmesi, iﬂlemin o dönem
için oldukça önemli bir ameliyat say›ld›¤›n› düﬂündürmektedir.

O döneme göre oldukça modern bir sa¤l›k
kuruluﬂu say›lan Edirne Gurebâ’da ça¤›n›n gerektirdi¤i her türlü t›bbi araç ve gereç bulunuyordu; ayn› zamanda, ﬂehir merkezine yak›nl›¤›
da halk›n bu hastaneye olan ilgilisini art›rm›ﬂ;
buna karﬂ›n, y›llard›r hizmet vermekte olan Sultan II. Bayezid Darüﬂﬂifas› da ikinci planda kalarak eski önemini kaybetmiﬂtir.

1908 y›l›nda Edirne’ye gelen Sultan V. Mehmet Reﬂat, Sultan Selim Camii’nde düzenlenen
Cuma töreninde annesinin kuca¤›nda hastal›kl›
bir çocuk görünce, hastane bahçesinde hasta kad›n ve çocuklar için bir pavyon yap›lmas› emrini vermiﬂ ve bu iﬂ için 2500 lira ba¤›ﬂta bulunmuﬂtur. Belediye taraf›ndan verilen 800 lira karﬂ›l›¤›nda, Belediye eski Baﬂkan› Fuat Bey’in de
yard›m›yla sekiz ev kamulaﬂt›r›l›p, hastanenin
arsas› geniﬂletilmiﬂtir. Dr. R›fat Osman Bey’in
çizdi¤i plana uygun olarak, iki büyük ve üç küçük hasta ko¤uﬂunun yan› s›ra bir pansuman
salonu, çamaﬂ›r odas›, banyo ve öbür gerekli bölümleri içeren 25 yatakl›, ‹ç hastal›klar›, Hariciye (Cerrahi) ve ‹ntaniye (Bulaﬂ›c› Hastal›klar)
olmak üzere üç bölümden oluﬂan Reﬂadiye Pavyonu yapt›r›lm›ﬂ; bu pavyonun tüm araç ve gereçleri Avrupa’dan getirtilmiﬂtir.[1-3]

Hastane Edirne’nin Ruslar taraf›ndan ilk iﬂgalinden (1827-1829) sonra kurulmuﬂtur.
1866 y›l›nda Edirne Belediye Meclisi’nde Vali Hurﬂit Paﬂa ve ﬂehrin ileri gelenlerinin kat›ld›¤› bir toplant›da, Ruslar›n Edirne’yi boﬂaltmalar›ndan sonra y›k›lacak duruma gelmiﬂ eski kale
ve burçlar›n taﬂ ve arsalar›n›n sat›larak, elde
edilen parayla Gurebâ Hastanesi ve çocuk yetiﬂtirme yurdu yap›lmas›na karar verilmiﬂtir. Hastane, 1866 y›l›nda Sultan Selim Camii yak›n›nda, K›rlang›ç Bay›r› ile Taftin A¤a Soka¤› aras›nda yapt›r›lm›ﬂt›r.[1,2]
1878-1879 tarihinde Edirne’nin ikinci defa
Ruslar taraf›ndan iﬂgal edilmesiyle harap hale
gelen hastane, Ruslar›n Edirne’yi boﬂaltmalar›ndan sonra tamir edilerek yeniden hizmete aç›lm›ﬂt›r. 1882 y›l›nda ç›kan yang›nda, bir bölümü
yanan ve ikinci defa tamir edilerek hizmete aç›lan hastanenin, altm›ﬂ yata¤› erkeklere, otuz yata¤› kad›nlara ayr›lm›ﬂt›r.[2,3]

Dr. R›fat Osman Bey, “Edirne Rehnümas›”
(Edirne ﬁehir K›lavuzu) adl› eserinde, Reﬂadiye
Pavyonu ile ilgili ﬂunlar› yazmaktad›r:
“Zarif bir do¤um servisi, tuvalet bölümü, banyo
dairesi gibi di¤er bölümler de mevcuttur. Özellikle
yemek salonu, dinlenme bölümü an›lmaya de¤er.
Çünkü, mevcut tüm hastanelerde üzülerek söylenmeli ki, bu bölüm iyice düﬂünülmemiﬂ olup hastalar,
yataklar›nda tepsiler üzerinde yemek yerler.

Gurebâ Hastanesi, hizmet vermeye baﬂlad›¤›
andan itibaren, her türlü hastan›n tedavi gördü¤ü genel bir hastane olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›; o
dönemde ‹stanbul ve imparatorlu¤un di¤er ﬂehirlerindeki hastanelerde yap›lmakta olan tedavi
ve ameliyatlar bu hastanede de uygulan›yordu.

Bu pavyonda da 5.5 m geniﬂli¤inde, 11 m uzunlu¤unda büyük bir salon, yemek ve dinlenme bölümü
olarak kullan›lmaktad›r.
Yataklar›ndan ç›kma gücü olan hastalar, burada
yemeklerini yiyecekler ve bir ev salonu gibi döﬂenmiﬂ
oldu¤u için burada oturup e¤lenecekler, dinlenecekler ve ziyaretlerine gelenleri, hasta ko¤uﬂunda de¤il
bu salonda kabul edeceklerdir ki, buras› en fazla zorluk ç›karanlar› bile susturacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.

Ahmet Badi Efendi, “Riyaz-› Belde-i Edirne”
(Edirne ﬁehir Tarihi) adl› eserinin birinci cildinde, hastanede günümüz cerrahlar› için oldukça
basit görünen, fakat dönemin ﬂartlar› göz önüne
al›nd›¤›nda o gün için önemli say›lan bir ameliyatla ilgili ﬂunlar› yazmaktad›r: “1896 y›l›n›n
May›s ay›n›n ortas›nda, Edirne Gurebâ Hastanesi’ne getirilen dört günlük bir Rum çocu¤unu muayene eden hekimler, çocu¤un makat›n›n kapal› oldu¤unu görmüﬂlerdir. Belediye hekimlerinden Hasip ve
Cemal Efendiler taraf›ndan yap›lan ameliyat sonunda makat›n ç›k›ﬂ yolu aç›lm›ﬂ ve çocuk kurtar›lm›ﬂ-

Sa¤l›k kurallar›na uygun olarak, pencere ve kap›lar d›ﬂ›ndaki tüm yap› malzemesi su geçirmez cinsten olup, taban› beton ve çini tu¤la ile döﬂenmiﬂtir.
Hasta salonlar› ise beton üzerine linolyum döﬂenmiﬂtir. Malzeme ve t›bbi eﬂya yap›m›nda bugün üstün
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bir yetene¤i görülen, Berlin’deki Lavten ﬁileger fabrikas›ndan getirtilen son model karyolalar ve üzerleri kristal kapl› ve aç›lmadan da içi kontrol edilebilir
gece dolaplar› anmaya de¤er.

li bir istatistikte “1892 y›l› ﬁubat ay› içersinde Gurebâ Hastanesi polikliniklerine 680 hasta baﬂvurmuﬂ;
Belediye hekimleri taraf›ndan muayene ve tedavileri
yap›lan bu hastalardan, yap›lan araﬂt›rma sonucunda fakir olduklar› tespit edilenlere, ad› geçen hastanenin eczanesinden toplam 246 adet reçete karﬂ›l›¤›nda
ilaçlar›n verilmiﬂ oldu¤u” belirtilmektedir.[7]

T›pta, Pastör’den sonra yap›lan etüvler ve kaynatma cihazlar›nda da uzman olan bu fabrikadan
önermem üzerine evvelce belediye hastanesine 350 lira de¤erinde sat›n al›nan etüv makinesinin denenmesinden sonra iki adet büyük etüv makinesi ad› geçen fabrikadan sat›n al›nm›ﬂ idi. Bu kere yine ayn›
yerden 35 Osmanl› liras› de¤erinde ameliyathane
için getirilen Otoklav’›n gücü ve kullan›l›ﬂl›l›¤› her
türlü tahminin üstündedir.”[2]

Ayn› gazetenin 8.2.1902 tarihli nüshas›nda
ise, “1901 y›l› Ocak ay› içersinde d›ﬂardan hastaneye müracaat eden fakir hastalar için hastane eczanesinden 826 adet reçete ile 1130 tertip ilaç al›nd›¤›”
yazmaktad›r.[8]
Edirne gazetesinde yay›nlanan bu istatistikler, hastane eczanesinden her isteyene de¤il de;
gerekli araﬂt›rmalar yap›ld›ktan sonra, gerçekten muhtaç, ilac› alamayacak durumda olduklar› belirlenen kiﬂilere ücretsiz ilaç verildi¤ini gösteriyor.

Dr. R›fat Osman Bey’in yazm›ﬂ olduklar›na
bak›l›rsa, oldukça modern araç ve gerece sahip
olan bu pavyon d›ﬂ›nda bir de do¤umhanesi bulunan hastane, Balkan Savaﬂ›’nda da hizmet vermeye devam etmiﬂtir. Savaﬂ›n sona ermesi ve
Edirne’nin geri al›nmas›ndan sonra hastanenin
kuzey ve bat› yönündeki evler kamulaﬂt›r›larak
arsas› geniﬂletilmiﬂ, hastaneye büyük bir salg›n
hastal›klar pavyonu eklenmiﬂ, yatak say›s› da elli yatak olarak yeniden düzenlenmiﬂtir.[1-3]

16.8.1901 tarihli Edirne gazetesinde hastane
ile ilgili yay›nlanan bir baﬂka yaz›da ise, “Haziran ay› içersinde Gurebâ Hastanesi’ne müracaat
eden 15 fakir çocu¤a çiçek aﬂ›s› yap›ld›¤›n›” ö¤reniyoruz.[9]

HASTANE ECZANES‹

Edirne gazetesinde yay›nlanan bu raporlar,
hastanede tedavi edici hekimli¤in yan›nda koruyucu hekimlik hizmetlerinin de verildi¤ini;
halka ücretsiz çiçek aﬂ›s› yap›ld›¤›n›, t›pk› hastane eczanesinden yap›lan reçetelerin kay›tlar›n›n
tutuldu¤u gibi aﬂ›lanan çocuklar›n da kay›tlar›n›n tutuldu¤unu ve bunlar›n da bir rapor halinde düzenlenerek ilgili makamlara gönderildi¤ini; k›sacas›, hastanenin, denetim alt›nda belli bir
düzen ve disiplin içinde çal›ﬂt›¤›n› göstermektedir.

Ücretli hastalar›n yan› s›ra fakir hastalar›n da
ücretsiz tedavi gördü¤ü, aﬂ›lar›n ücretsiz yap›ld›¤› Edirne Belediye Hastanesi’nde, 24 saat halka hizmet veren bir de eczane bulunuyordu.
Hastalar›n ilaçlar›n› rahatl›kla temin edebildikleri, ayn› zamanda bütün aﬂ›lar›n da bulundu¤u
bu eczanede fakir hastalara da ilaçlar› ücretsiz
veriliyordu.[1,2,5,6]
Yatarak tedavi gören hastalar›n yan› s›ra poliklinikte tedavi gören hastalar da ilaçlar›n› hastane eczanesinden temin edebiliyorlard›.

HASTANEN‹N ÇALIﬁMA DÜZEN‹

Fakir hastalara verilen ilaçlar›n kay›tlar› ve
eczaneden tahsis edilen reçete say›lar› her ay›n
sonunda düzenlenen raporla Sa¤l›k Müfettiﬂli¤i’ne bildirilmekte idi. Bu raporlar, Edirne Vilayeti’nin yay›n organ› olarak haftada bir kez sadece Perﬂembe günleri ç›kar›lmakta olan Edirne
gazetesinde yay›nlanarak halk›n da bilgi sahibi
olmas› sa¤lan›yordu.

Her gün sabah 09.00-12.00, ö¤leden sonra
14.00-16.00 saatleri aras›nda poliklinik hizmeti
verilen hastanede, gece ve gündüz nöbetçi hekim bulundu¤u gibi, pazartesi ve perﬂembe
günleri de sabahtan ö¤leye kadar çocuklara ücretsiz çiçek aﬂ›s› yap›l›yordu.[2,10,11]
‹ki s›n›f hastan›n kabul edildi¤i Edirne Belediye Hastanesi’nde, birinci s›n›f yani özel odalarda yatan hastalardan günlük tedavi ücreti
olarak 100 kuruﬂ, ameliyat olanlardan ise 300-

23.3.1893 tarihli Edirne gazetesinde yay›nlanm›ﬂ olan (Gurebâ) Belediye Hastanesi ile ilgi38
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500 kuruﬂ aras›nda de¤iﬂen ameliyat ücretleri
al›n›yordu.

d›klar›, 17’sinin hayat›n› kaybetti¤i, geri kalanlar›n ise tedavilerine devam edildi¤i yazmaktad›r.[14]

Genel ko¤uﬂlarda tedavi gören ikinci s›n›f
hastalardan, cerrahi bölümünde günlük 80 kuruﬂ, dahiliye bölümünde ise günlük 60 kuruﬂ bak›m ücreti al›n›yordu. ‹kinci s›n›f yataklarda yatan ücretli hastalar ameliyat paras› olarak, birinci
s›n›f özel odalarda kalan hastalar›n ödedikleri
ücretin ayn›s›n› ödüyorlard›. Fakir hastalar ise,
hastanenin gurebâ (kimsesiz, zavall›, garip) k›sm›nda ücretsiz olarak tedavi görüyorlard›.[2,3]

Y›l sonlar›nda, hastane ile ilgili bu bilgiler
toplan›p yeniden de¤erlendirilerek, hastanenin
bir y›ll›k çal›ﬂmas›n› ortaya ç›karan faaliyet raporu haz›rlan›r ve Edirne Vilayeti’ne bildirilirdi.
Hastanenin bir y›ll›k çal›ﬂmas›n› gösteren bu raporlar da yine Edirne gazetesinde yay›nlanarak,
halk›n da hastane çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi sahibi olmalar› sa¤lan›yordu.
Edirne gazetesinin 5.4.1901 tarihli yay›n›nda
hastanenin 1900 y›l›ndaki çal›ﬂmalar›na ait bilgiler Tablo 1, 2 ve 3’te gösterilmektedir.[15]

Hastane idaresi, tedavi için hastaneye baﬂvuran hastalar›n kay›tlar›n› tutuyor ve her ay›n sonunda hastanede tedavi gören hastalarla ilgili raporlar haz›rlayarak ilgili makamlara sunuyordu.

Tablo 2 incelendi¤inde, hastanenin gurebâ
k›sm›nda bir y›l içinde cerrahi uygulama yap›lmad›¤›n›, çeﬂitli nedenlerle hastaneden ayr›lan
hastalar›n yine bu bölümde yatan hastalar oldu¤unu görüyoruz. Bu durum, gurebâ bölümünde
yatarak tedavi gören hastalar›n hastaneden niye
ayr›ld›klar› sorusunu akla getirmektedir.

Edirne Gurebâ Hastanesi’nin çal›ﬂmas›n›
gösteren bu raporlarda, kad›n ve erkek hasta say›lar› ayr› ayr› belirtildi¤i gibi, hayat›n› kaybeden, iyileﬂerek hastaneden ayr›lan ve tedavisine
hastanede devam edilmekte olan hastalar›n say›lar› ile gurebâ k›sm›nda tedavi gören fakir
hastalar›n say›lar› da yer almaktayd›.[12,13]

Bu sorunun yan›t› 3.11.1917 tarihli Edirne gazetesinde ç›kan ve Edirne Vilayeti taraf›ndan
gazeteye verilen yaz›da karﬂ›m›za ç›k›yor:

30.11.1900 tarihli Edirne gazetesinde, Eylül
ay› içersinde Edirne Gurebâ Hastanesi’ne 38’i
erkek olmak üzere 43 hasta geldi¤i; hastanede
tedavi gören hastalarla birlikte hasta say›s›n›n
78 oldu¤u; bunlardan 24’ünün ad› geçen ay içersinde sa¤l›klar›na kavuﬂarak hastaneden ayr›l-

“Yat›r›lan hastalar›n tamamen iyi olmadan hastaneden ayr›ld›klar›, herkesin muhtaç oldu¤u t›bbi ve
cerrahi tedavinin kendi evinde uygulamaya hakk› oldu¤u...” belirtildikten sonra,

Tablo 1. 1900 y›l› içersinde Belediye (Gurebâ) Hastanesi’nde tedavi görmek üzere yat›r›lan hasta say›s›

Ücretli hasta
Gureba hastas›
Toplam

Bir önceki y›ldan
devreden hasta say›s›

1900 y›l›nda tedavi
edilen hasta say›s›

1900 y›l›nda ameliyat
için yat›r›lan hasta say›s›

Toplam

Erkek Kad›n Toplam

Erkek Kad›n Toplam

Erkek Kad›n Toplam

Erkek Kad›n Toplam

23
20
43

9
6
15

32
26
58

571
34
605

62
13
75

633
47
680

30
–
30

8
–
8

38
–
38

624
54
678

79
19
98

703
73
776

Tablo 2. 1900 y›l› içersinde Belediye (Gurebâ) Hastanesi’nden taburcu edilen hasta say›s›
Bir y›l içinde iyileﬂerek
Bir y›l içinde ameliyat
hastaneden ç›kan hasta say›s› edilerek ç›kan hasta say›s›

Erkek Kad›n Toplam
Ücretli hasta
Gureba hastas›
Toplam

465
–
465

47
–
47

512
–
512

Erkek Kad›n Toplam
29
–
29

7
–
7

36
–
36

39

Di¤er nedenlerle
hastaneden ayr›lanlar

Erkek Kad›n Toplam
–
32
32

–
7
7

–
39
39

Toplam

Erkek Kad›n Toplam
494
32
526

54
7
61

548
39
587
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Tablo 3. 1900 y›l› içersinde Belediye (Gurebâ) Hastanesi’nde tedavi s›ras›nda ölen
hasta say›s›

Ücretli hasta
Gureba hastas›
Toplam

Bir y›l içinde ölen
hasta say›s›

Bir y›l içinde ameliyat
edilen hastalardan
iyileﬂmeyerek ölen
hasta say›s›

Erkek Kad›n Toplam

Erkek Kad›n Toplam

78
2
80

19
4
23

97
6
103

4
–
4

2
–
2

6
–
6

Toplam
Erkek Kad›n Toplam
82
2
84

21
4
25

103
6
109

den ayr›lan hasta say›s›n›n ilgililerin de dikkatini çekti¤ini düﬂündürüyor.

“Fakir ve güçsüz olan hastalar için Belediye Hastanesi’nde tedavi olmak zorunlulu¤u vard›r. Ayr›ca,
tedavi edilmek amac›yla adliye taraf›ndan gönderilecek yaral›lar›n masraflar›, yaralayandan al›nmak
üzere adliyeye müracaat edilmesi gereklidir. Hastan›n, fakir veya güçsüz olmas›, yap›lan tedavi ücretinin al›nmas›n›n mümkün olmamas› söz konusu olsa
bile hükmen muhtaç durumda olmas› gibi durumlarla karﬂ›laﬂ›nca, fakir ve ödeme güçlü¤ü içinde bulunanlar›n, Gurebâ Hastanesi’nde tedavileri tamamlan›ncaya kadar bulundurulmalar›...” istenmekte ve
durumun ilgili makamlara da bildirildi¤i belirtilmektedir.[16]

Raporda ayr›ca, 1900 y›l›nda (Gurebâ) Belediye Hastanesi’nde yatarak tedavi gören fakir hastalara harcanan iaﬂe bedelinin (yiyecek
bedeli), 12000 kuruﬂ oldu¤u bildirilmektedir.[15]
Görevli sa¤l›k personelinin yeterli olmad›¤›
zamanlarda, Edirne Belediyesi’nden gelen hekimlerin görevlendirildi¤i bu hastanede çal›ﬂan
hekimler, günümüzde oldu¤u gibi hastane d›ﬂ›nda kendi özel muayenehanelerinde de hasta
tedavi ediyorlard›. Hekimlerin muayenehaneleri dönemin di¤er hekimleri gibi eczanelerin ya
üst katlar›nda ya da hemen yanlar›nda yer al›yordu.

Edirne Vilayeti’nce böyle bir yaz› haz›rlanarak ilgili mercilere gönderilmesi ve yaz›n›n yay›nlanmas›, gurebâ k›sm›nda yatarken hastane-

Tablo 4. Çeﬂitli y›llarda yay›nlanan salnamelere göre (Gurebâ) Belediye Hastanesi’nde bulunan
görev ünvanlar› ve çal›ﬂanlar[17-20]
Ünvan
Müdür-ü Evvel
Müdür-ü Sani
Tabib
Cerrah
Cerrah Muavini
Eczac-› Evvel
Eczac-› Sani
Eczac› Muavini
Havanc› (‹laçlar› döven)
Katip
T›marc› (Hastabak›c›)
‹mam
Papaz

Hicri Miladi
1306 1890

Hicri Miladi
1309 1892

Hicri Miladi
1315 1894

Hicri
1319

Miladi
1901

Haf›z Mehmet Efendi
Münhal Efendi
Mehmet Nuri Efendi
Reﬂat Efendi

Haf›z Mehmet Efendi
Veçinev Efendi
Yagu Efendi

Mehmet Efendi
Veçinev Efendi

‹brahim Efendi
Hanciyan Efendi
Hây›k Efendi
Aziz Efendi

‹stifan Efendi
Ruvti Efendi

Ligor Efendi

Ligor Efendi

Ferhat Efendi

Ferhat Efendi

Ferhat Efendi

Petro Efendi
Mardinç Efendi
Yorgi Efendi
Mehmet Efendi
Evhan A¤a
Mehmet Efendi
Papa Lufter Efendi
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Edirne Belediye Hastanesi’nin tarihi üzerine: Hastane ile ilgili olarak Edirne gazetesinde yay›nlanan belgeler

Dr. R›fat Osman Bey, Edirne Rehnümas›
adl› eserinde, Belediye Hastanesi’nde Hariciye ﬁefi olarak çal›ﬂan Dr. Cevdet ﬁakir’in, ﬁükran Eczanesi yan›nda muayenehane ve ameliyathanesi oldu¤unu, Belediye Hastanesi Dahiliye ve Bulaﬂ›c› Hastal›klar ﬁefi olan Dr.
Rüﬂti Ethem’in muayenehanesinin ise yeni
çarﬂ›da yine ﬁükran Eczanesi’nin yan›nda bulundu¤unu ve burada hasta kabul etti¤ini
yazm›ﬂt›r.[2]
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Hastanede çal›ﬂan personelin ünvanlar› Tablo 4’te görülmektedir. Sa¤l›k personelinin d›ﬂ›nda ayr›ca bir Hastane Müdürlü¤ü de bulunuyordu. 1890 ve 1901 y›l›na ait Edirne Vilayet salnamelerinden, 1890 y›l›nda Belediye Hastanesi
Müdürü’nün Haf›z Mehmet Efendi, 1901 y›l›nda Dr. ‹brahim Efendi oldu¤unu ö¤renmekteyiz.[17,18] 1919 y›l›nda ise bu göreve Edirne Belediye Meclisi’nin karar› ile Dr. R›fat Osman Bey getirilmiﬂtir.[1,2]
Edirne (Gurebâ) Belediye Hastanesi kuruldu¤u dönemde tüm masraflar›, Edirne Belediye bütçesinden karﬂ›lanmakta iken, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda, Belediye ve ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan ortak karﬂ›lanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Hastane, 1929 y›l›nda Belediye’den al›narak ‹l
Özel idaresine ba¤lanm›ﬂ ve Memleket Hastanesi ad›n› alm›ﬂt›r. 1954 y›l›nda Edirne Devlet
Hastanesi yapt›r›l›nca ﬂu anki yerine taﬂ›nm›ﬂ,
eski bina bir süre boﬂ kald›ktan sonra y›k›larak
yerine Endüstri K›z Meslek Lisesi inﬂa edilmiﬂtir.[2,4]
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