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1900’lerin baﬂ›nda Kayseri Amerikan
Hastanesinin faaliyeti
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Summary

Ülkemizde 19. yüzy›l›n ilk çeyre¤inden itibaren okullar ve hastaneler arac›l›¤›yla misyonerlik faaliyeti yürütülmüﬂtür. Kayseri, Merzifon, Gaziantep’te kurulan hastaneler bu kurumlar›n en iyi örnekleridir. Bu yaz›da, Kayseri’nin Talas ilçesindeki dispanser ve hastanenin faaliyetleri 1908, 1912 ve 1932 y›l› raporlar›na dayanarak
özetlenmiﬂtir. Bu kurumlarda çal›ﬂan doktorlar aile hekimleridir ya
da aile hekiminin iﬂlevini üstlenmiﬂlerdir.

The missionary activity in Turkey was pursued via hospitals and
schools beginning by the first quarter of 19th century. The hospitals
founded in Kayseri, Merzifon and Gaziantep are the best examples
of these institutions. Here, we have summarized the activities of
Talas Hospital and Dispensery at Kayseri conformly to the reports of
1908, 1912 and 1932. Doctors of these institutions were family
physicians or doctors who worked as family physicians.
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isyonerler Ansiklopedisinin ikinci bask›s›, Kay-

baﬂlar. 1839’da ‹stanbul’dan bir grup Ermeni ile birlikte

seriyi ﬂöyle tan›mlar: “ﬁehir, Türkiye’nin Asya

vaiz Hohannes der Sahagian, 1845’te ise di¤er Evange-

taraf›ndaki Ankara’n›n 200 mil do¤usundad›r.

listler gelir. 1849’da çok say›da kiﬂi American Board of

Denizden 3.585 feet yükseklikte, Erciyes Da¤›n›n ete¤in-

Commissioners for Foreign Missions (AFCFM)’nin An-

de yer al›r. Antik dönemde Kapadokya’n›n baﬂkenti idi;

tep misyonuna giderek Kayseri için vaiz talep ederler. 5

ﬂimdi Ermeni pispokosunun oturdu¤u yerdir (Resim 1).

y›l sonra, 1854’te, AFCFM’nin görevlendirdi¤i Rev. W.

Üzerinde bulundu¤u düzlü¤ün etkisi ile zaman zaman

A. Farnsworth ve Rev. J. N. Ball ﬂehre gelerek sürekli

aﬂ›r› so¤uk ya da s›cak olsa da iklimi kuru, hoﬂ ve sa¤l›kl›-

misyonu kurarlar. 1903’e gelindi¤inde, ﬂehirde 3 erkek

d›r.” O zamanki ﬂehir nüfusu 2.000’i Evangelist, 9.000’i

misyoner ile eﬂleri, 6 kad›n misyoner, 74 kad›n ve erkek

Ermeni, 1.500’ü Rum, 45.000’i Muhammedî olarak ta-

yerli iﬂçi, ﬂehre da¤›lm›ﬂ 35 d›ﬂ istasyon, 25 ibadet yeri,

M

1

n›mlanan 72.000 kiﬂiden oluﬂmaktad›r. H›ristiyan nüfu-

31 okul, 2 board okulu, 1 hastane ve 1 dispanseri olan

sun, yurtiçinde ‹stanbul, ‹zmir, Adana, yurtd›ﬂ›nda ise

1008 kiﬂilik bir Evangelist cemaat oluﬂmuﬂtur.1

Londra, Manchester ve New York ile ticari iliﬂkileri vard›r.
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Özet

Misyonerlik faaliyeti okullar ve hastaneler arac›l›¤›yla
yürütülmektedir. Bunlardan en çok bilinenleri Kayseri,

Evangelistlerin Kayseri’deki çal›ﬂmalar›, 1823’te Bri-

Antep ve Merzifon hastaneleridir. Dr. Farnsworth, Mun-

tish and Foreign Bible Society (BFBS) ajan› Barker’la

cusun (Güneﬂli) Gemerek ve Kayseri’nin kuzeyindeki 8
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ayr› bölgeyi, 21 günde 213 mil yol kat ederek ziyaret etmiﬂ, alt› gün dinlendikten sonra Erciyes’in güneyindeki
Everek ve Çakmal›’ya da gitmiﬂtir.2 Dr. William S. Dodd
ve eﬂinin açt›¤› dispanser, Kayseri’deki ilk misyoner sa¤l›k kuruluﬂudur. Ah›rdan bozma bir yerde faaliyete geçen
dispanser, daha sonra Kayseri’ye 10 km mesafedeki Talas’a taﬂ›n›r, Dr. Dodd’un kay›npederinin 5.000 dolarl›k
ba¤›ﬂ› ile 1892’de yeniden aç›l›r. Dr. Dodd 1897’de Amerika’ya giderek dispansere destek arar.3 Döndü¤ünde dispanserin donan›m› de¤iﬂtirilir, demir karyolalar yerleﬂtirilir. Bu s›rada, Osmanl› hükümeti, hastane yap›lmas› talebini reddetmektedir. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
(ABD) bir hastanede çal›ﬂan Emma D. Cushman 1899’da
Kayseri’ye gelerek dispanserin yan›nda bir ikamet binas›n›n yap›m› için izin al›r. 1900’de al›nan izinle de, binaya
bir ah›r ve çamaﬂ›rhane eklenir. Daha sonra hükümetle
görüﬂmeler sürüdürülerek, zemin üzerine üç katl›, 70 yatakl› kireç taﬂ› ve k›rm›z› taﬂtan hastane binas› inﬂa edilir
(Resim 2). ‹nﬂaat maliyeti 7.172 dolar› bulmuﬂtur. Böyle
bir binan›n Amerika’da 40.000 dolara mâlolaca¤› tahmin
edilmektedir. 1892’den itibaren, Hastanede 629 kiﬂi yatarak, 61.333 kiﬂi ayaktan bak›lm›ﬂ, 2.084 ameliyat yap›lm›ﬂt›r.3 Hastane giderleri için New York 14 Bat› 23.
Cadde’de oturan James M. Spears öncülü¤ünde yard›m
toplanm›ﬂt›r. Böylece Kayseri’ye ilk kez 1886’da gelen
Dr. Dodd’un hastane yap›m› projesi 14 y›l sonra gerçekleﬂmiﬂ olur.

AFCFM’nin 92. y›ll›k raporuna göre papaz Dr. Wifred M. Post, Caroline P. Fowle, Jane C. Wingate, Genevieve D. Irwin, Annie S. Post, Fanny E. Burrage, Stella
N. Loughridge, Susan W. Orvis, Lillian P. Cole Kayseri’de doktor olarak çal›ﬂmaktad›rlar.3 Ayn› rapor, 1905’te,
hastanede 342 hastan›n yatarak, dispanserde ise 8.186
hastan›n ayaktan tedavi gördü¤ünü bildirmektedir. Bir
önceki y›l ise hastanede 95’i Muhammedî olan 285 hasta
yatm›ﬂt›r. Hastanenin 1905 y›l› harcamas›, 3.190 dolar›
yerli halktan elde edilen toplam 3.480 dolard›r. Özellikle Ermeni ve Rum evleri ziyaret edilerek 60-100 kad›na
dini ve t›bbî tavsiye konuﬂmalar› yap›lm›ﬂ, 200 adet bas›l› metin da¤›t›lm›ﬂt›r. Ayn› program, her hafta bir ö¤leden sonra hastanede yürütülmektedir. Talas Amerikan
Koleji’nin ö¤renci kay›t ücreti 2 lirad›r (8.80 dolar).
Hemﬂireler, yatan hastalara H›ristiyan literatürünü okumay› ö¤retmekte, hastane içinde ve d›ﬂ›nda kitap temsilcisi gibi çal›ﬂmakta, özellikle önceden hastanede yatan
hastalar› evlerinde ziyaret etmektedirler.5

Kayseri Talas Amerikan Hastanesinin
1902, 1908, 1932 Raporlar›
1908 Y›l› Raporu6
Rapor Temmuz 1907-20 Haziran 1908 dönemini
kapsar. En çarp›c› geliﬂme, dispanserin bina ve arazisinin
geniﬂletilmesidir. Bir kat eklenerek kad›n ve erkek bekle-

Resim 1. 1900’lü y›llar›n baﬂ›nda Kayseri
(‹stanbul Amerikan Board kütüphanesinin
izniyle).
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e¤itimini tamamlayarak Nevﬂehir’de çal›ﬂmaya baﬂlayan,
Hastanenin eski ilaç iﬂleri sorumlusu Krikor Tekyan’la
karﬂ›laﬂ›r, onu, Talas Hastanesi’nde çal›ﬂmaya dâvet ederler. Dr. Dodd, eﬂi, Dr. Post ve bayan North nisan ve may›s’ta Kayseri çevresindeki Muncusun (Güneﬂli), Everek
(Develi) ve Çakmakl›’y› ziyaret ederler. Bayan North’un
etkin çal›ﬂmalar› ile halka düzenli kurslar verilerek hemﬂire yetiﬂtirmeye baﬂlan›r. Bu dönemde, k›tl›k ve ürünün
verimsizli¤i hasta ba¤›ﬂlar›n›n azalmas›na yol açsa da hastanenin geliri 3.242 dolardan 4.738 dolara (1907-1908)
yükselir. Yine de bütçe 160 dolar aç›k verir. Bu arada Beyrut’ta iki eczac›n›n e¤itimi desteklenmektedir. Hastaneye
258’i erkek, 133’ü kad›n, 391 kiﬂi yatm›ﬂt›r. Hastalar›n
104’ü Muhammedî, di¤erleri H›ristiyand›r. Hastalar›n
192’si hiç para ödememiﬂ, 279’u ise –94’ü 5 dolardan az
olmak üzere– ödeme yapm›ﬂt›r. Hastanede ortalama yat›ﬂ
süresi 18.5 gündür, y›l boyunca 24 yatak sürekli doludur.
Dispansere baﬂvuran 6.943 hastan›n 2.415’i yeni vakad›r.
Dispanser hastalar›n›n sadece 636’s› ödeme yapm›ﬂ, doktorlar 748 ev ziyareti gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Hastane’nin
bütçesi 15.760,45 dolara ulaﬂmaktad›r. Bütçe gelirinin
10.000 dolar› ba¤›ﬂlardan, kalan› muayene, ameliyat ve
ilaç ücretlerinden elde edilmiﬂtir.

Dr. Post, 1908 mart’›nda Ürgüp, Nevﬂehir ve Aksaray’da çok say›da ameliyat gerçekleﬂtirir. Bu gezide, t›p

Bu dönemde Talas’›n nüfusu 10.000 olarak verilmektedir. 20 y›l önce Dr. Dodd’un baﬂlatt›¤› çal›ﬂmalara, 7
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me odalar› ve ilaç odas› yap›lm›ﬂt›r. Eklenen bir giriﬂle,
kad›nlar›n muayene ve ilaç odalar›n›n ayr› bir yoldan
ulaﬂmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Hastalar›n binek hayvanlar›n›n
ba¤lanmas› için bir bahçe ayr›lm›ﬂt›r. O dönemde yayg›n
olan toprak dam yerine galvaniz saç çat› kullan›lm›ﬂt›r
(Resim 3). Binan›n arkas›ndaki e¤imli arazideki iki bahçe
hastaneye kat›larak tepe üzerindeki 200.000 galonluk
mahzenden içme ve bahçe sulama suyu sa¤lanm›ﬂ, su, binaya demir borularla taﬂ›nm›ﬂt›r. Arazi 1.232 dolara sat›n
al›nm›ﬂ, de¤iﬂiklikler için 500 dolar harcanm›ﬂt›r. Bu
masraflar için, Dr. Dodd Princeton 81 mezunu arkadaﬂlar›n›n yard›m›n› sa¤lam›ﬂt›r. Dr. Dodd, hastane faaliyetinin azald›¤› k›ﬂ› de¤erlendirmek için ocak ay›nda 5 haftal›k çevre gezisine ç›kar. Kuzey Kayseri ve Yozgat’›n 13
köyünün her birinde 1-3 gün, Yozgat’ta 10 gün kal›r.
Geziye iki at yükü ilaç ve t›bbi malzeme götürür. Gündüz seyahat edip, hasta görmekte, uzun geceler boyunca
da dinî toplant›lar yapmaktad›r. Dr. Dodd, raporunda,
zaman›n›n büyük bölümünü ruhanî iﬂler yerine hasta bak›m›na ay›rmamaya gayret etti¤ini belirtmektedir. Hastaneden gelmesi, ziyaret etti¤i her yerde kap›lar›n aç›lmas›n› ve iyi kabûl görmesini sa¤lam›ﬂt›r. Beﬂ haftal›k gezi ve on günlük ﬂehir turunda toplam 1.500 hastaya bakm›ﬂ, cerrahî müdahale gerekenleri hastaneye sevk etmiﬂtir.6

1912 Y›l› Raporu7

Resim 2. Ön planda Talas Amerikan Hastanesi ve hemen arkas›nda yer alan dispanser binalar› (‹stanbul Amerikan Board
kütüphanesinin izniyle).
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y›ld›r Dr. Wilfred Post ta kat›lmaktad›r. Dispanser, 5 yeni bekleme odas› içerecek ﬂekilde geniﬂletilmiﬂtir. 19081912 y›llar› aras›nda bak›lan hasta say›s›n›n ve yap›lan
ameliyatlar›n artt›¤› söylenmektedir (Tablo 1).
Bu dönemde yönetimi American Board’a devredilen
hastane, bu nedenle 6 ay kapal› kal›r. Hastanenin baﬂ›na
Board’un Merzifon hastanesinde beﬂ y›ll›k tecrübesi olan

Tablo 1. 1908-1912 aras›nda Talas Amerikan Hastanesi’nde
bak›lan hasta ve yap›lan giriﬂimler
Travma Nedeni

1908-1909

1909-1910

1910-1911*
(6 ay)

1911-1912

Ayaktan hasta

2.691

3.433

1.818

3.832

Yatan hasta

419

460

197

616

Ameliyat

667

691

299

785

*Bu dönemde American Board’a devredilen hastane 6 ay kapal› kalm›ﬂt›r.

Dr. Alden R. Hoover getirilir. ‹llinois E¤itim Oku-
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lu’ndan mezun olup, Geneva/‹llinois Koloni Hastanesi’nde yönetici olarak çal›ﬂm›ﬂ olan Theda B. Phelps

kuduz köpeklerin ›s›rd›¤› 24 çocuk ‹stanbul’a gönderile-

Hastanenin yönetimini üstlenir. Anadolu Hastanesi,

rek 14 gün süren tedavileri yapt›r›l›r. Hastalar›n 1/3’ü bi-

Merzifon Hastanesi ve Beyrut T›p Koleji’nde e¤itim alan

ri Müslüman, kalan› H›ristiyand›r. Dönemin politik ﬂart-

Dr. Gülbenk asistan doktor olarak çal›ﬂmaya baﬂlar. Bey-

lar› nedeniyle çok say›da Ermeni ve Rum H›ristiyan

rut Eczac›l›k Koleji’nde e¤itim alan Haig Haraturyan

ABD’ne göç eder. ‹ki y›l aradan sonra hemﬂire okulu aç›-

anestezist ve ilaç da¤›t›c›s› olarak iﬂe baﬂlar. Bunun yan›

larak birinci s›n›fa 3 ö¤renci al›n›r. Okulun e¤itim dili ‹n-

s›ra bir Ermeni hemﬂire, e¤itim alan hemﬂireler toplulu-

gilizcedir. Bu arada misyonerlik faaliyeti sessiz ve müte-

¤u, hizmetçiler ve iﬂçiler iﬂe al›n›r. ‹stanbul’da bir hasta-

vaz› bir ﬂekilde yürütülür. Önce güven kazan›l›r, sonra

ne için al›nan, ancak kullan›lmayan 2-3 bin dolar de¤e-

yaﬂam tarz› de¤iﬂtirilir. Yatan hastalarla kiﬂisel görüﬂme-

rindeki malzeme Talas’a gönderilir. Dispanser için Lon-

ler, pazar sabah› toplu dualar yap›l›r. Bu alandaki çal›ﬂ-

dra’dan ilaç ve t›bbi malzeme sa¤lan›r, 1 Eylül 1911’de

malar› nedeniyle Pastör Mibar Muﬂeryan’a ve pazar ak-

hastane yeniden aç›l›r. Hastane, k›ﬂ döneminde birkaç

ﬂamlar› için de Vartabar Garabetyan’a ﬂükran duyuldu¤u

hafta kapat›larak yap›lan de¤iﬂiklikle yatak say›s› 30’dan

belirtilmektedir. Benzer çal›ﬂmalar kad›nlar için de yap›-

70’e yükseltilir. Böylece her y›l fazladan 150 hasta yat›r›-

l›r. Bu dönemde, Board, 2.000 dolar ba¤›ﬂta bulunur.

labilecektir. Bu arada bölgedeki 12 ﬂehir ve yerleﬂim yeri

ABD’den birçok kiﬂi her yatak için 150 dolar yard›mda

ziyaret edilir. Bu dönemde ﬂehirde kolera salg›n› olur. ‹z-

bulunur. Bu arada 2’si ampiyem nedeniyle olmak üzere,

leyen k›zam›k salg›n›nda ise yüzlerce çocuk ölür. Talas’ta

çeﬂitli hastal›klardan 7 kiﬂi kaybedilir.

Resim 3. Önde Talas Amerikan Hastanesi Dispanseri ve geri planda Talas Amerikan Koleji (‹stanbul Amerikan Board kütüphanesinin izniyle).
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