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EUROPEAN PHYSICIAN • TRA VELLERS AND THE OTTOMAN EMPIRE 

The Otıoman Empire has always been a centre of atıraction for the West all through its history. 
on the occasion of various reasons, Westem ıraveliers visited the Empire and published a great dea! 
of journal s, pamphlets, books and memoirs of their joumeys in the country based on their impressi
ons, observations, experiences and missions ete. Most of these booj.<s of ıravet were printed, though 
some of them sank into oblivion in m!lJluscripts in the European archives and libraries. Unfortunately 
we do not have a specific library in Istanbul where these printed ıravel books are collected, except 

.for those in private collecliqns. 

In this paper, the three books of ıravel chosen from my personal library and written by an Eng
lish, a French anda German-Swiss military physician are going to be reviewed successively. 

The book firstly studied, Memories of the Crimean W ar from January 1855 to June 1856, w as 
written by Dr. D. A. Reid and printed in London in 1911. It narrates the impressions and services of 
this physician in the Crimean war and gives information on the sick, the wounded, infinnaries and the 
diseases in the battle field and also on the military hospitals and medical care in İstanbul. 

The second book titled lmpressions de Vayage de Parisa Sebastopo/, was wriıteo by Dr. Felix 
Maynard, and published by Alexandra Dumes in Paris in 1855. lt relates th~ impressions of the author 
during his visits to the various parts of the cities and people in Greece and Istanbul. 

The third book, Erinnerungen eines Schweizerarztes aus dem griechisch-türkischen Krieg was 
written by Dr. Arın~ Milller who served in Athens during the Turkish-Greek war in 1897 and retur
ned to Germany via Istanbul. The book published in Zurich in 1905 reflects the scenes of the bat~e 
viewed from the Greek front; and the writer's favorable impressions about the Turkish people and Is
tanbul in gen~ral. 
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Osmanlı ülkesi tarih boyunca Batı'nın devamlı MEMORIES ...... ilgisini çektiğinden, çeşitli sebepler ile, buraya 
seyyahlar gelmiş ve bunların çoğu gördüklerini 
anlatan seyahatnameler yazarak yayınlamışlardır. 
Bunlar genellikle basılı olmakla beraber1, Avru
pa'nın kütüphane ve arşivlerinde el yazması ha-
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linde unutulmuş olanlar da vard.ı?. Bu basılı se
yal;ıatnameleri toplu olarak biraraya getiren bir 
kütüphanemiz yoktuı;3. Özel ellerdekiler dışında, 
dağınık olarak İstanbul'un muhtelif kütüphanele
rinde bunlardan bir kısmını bulmak mümkün ol-
makla beraber, birçağuna da erişilemez. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi Enstitüsü, benden bir konuşma istedi-
ğinde ilk aklıma gelen konu, esas meslekleri he
kimlik olup, XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarına 
gelip, burada yaşadıkları günleri, hatıralarını 
kağıda dökerek yayınlamış olanlar oldu4• Kendi 
özel kütüphanemde bunlardan altı tanesinin ki-
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D. A. Reid'in kitabınıli ön kapağı. 

• t.ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölilm il emekli öğretim üyesi. 
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tapları vardı. İçlerinden şimdilik üçünü burada 
tanıtarak yazdıklarını özetlerneyi uygun gör
düm. Eğer fırsat düşerse, geri kalan üçünü ve 
belki benim şimdiye kadar bilmediklerimden, 
eserlerini elde edebildiklerimi ileride takdim et
meği düşünürüm. 

Bu yazımda üzerinde durulacak olan hekim
lerden biri İngiliz, biri Fransız biri de Alınan İs
viçresi'ndendir .. Her üçü de askeri hekimdir. 

I 

Douglas Arthur Reid, Memories of the Cri
mean War, January 1855 to June 1856, ·Lon
don 1911; resimli, XV+206 sahife. 

Bu hatıralar kitabı, o günleri yaşayan kişi ta
rafından 55-56 yıl sonra yayınlanmıştır. Cildin 
içinde Kınm savaşı sırasında çekilmiş ve başka 
hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflar yer alır. Douglas A. Reid. 

18 ay cephede bulunan, Reid'in 19 Ekim 1854'te ilk ataması yapılarak 6 hafta 
sorıra Kırım'daki bir birliğe yardırncı cerrah olarak tayini gelmiştir. O sıralarda 
yirmi yaşını az geçmiş bir gençti. 

Dr. A. Reid'ill1855'te Kırım'da yaptırdığı sahra hastanesinin önden ve arkadan göriiniişii. 
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Florence Niglıtinga/e 

Yurdundan 3000 mil uzakta 50000'1 
aşkın İngiliz'den ibaret bir kuvvet, 
"dünyanın en kalabalık ... " ordusu ile 
çatışmaya Kınm'a gidiyordu. 

27 Ocak 1855'te gemi İstanbul'a gel
di: Denizden bakıldığında "Tasavvur 
edilebilecek en güzel şehir" ancak kara
ya çıkıp sokaklarını dolaştığında en pis 
yer olduğunu gördü. Bu en "sağlıksız" 
yerden 31 Ocak'ta ayrılarak, 2 Şubat 
günü Balaklava önüne gelir. O sıralarda 
burası perişan, harap bir Rum köyü 
durumunda bulunuyordu. 

Ona, Türkler'in, ölmüş atların etleri
ni memnuniyetle yediklerini arılatırlar. 
Bu millete dair öğrendiği tek şey budur. 

Cerrah Dr. R. C. Anderson onu 
"hastane"ye götürür. Çarnurlu zemin 
üzerine kurulu çadırlar. Bunların içle
rinde, her çadırda on-oniki hasta, kendi 
elbise ve kaputlanna sarılı olarak yerde 

yatıyordu. Bunlar "Üsküdar"a5 sevke
dilmelerini bekliyorlardı. En fazla zai
yat dizanteri ve sıtmadan. Dr. Reid şuna 
işaret eder: "Birlik burada iki aydan 
fazla bir süredir konakladığı halde, has
ta ve yaralllara en iyi yapılabilen işte bu 
kadardı." 

Günlerce" süren yağmurun arkasm
dan kar yağışı başlamıştı ve bu dondu
rucu soğııkta ancak bez çadıriara sığını
lıyordu. Zaten bütün ağaçlar, hatta çalı
lar ısınmak için yakılıruşu. Bunların bir 
kısmı asma kütükler idi. 

Gıdaları hiç yemedikleri salarnura 
domuz eti. Balaklava'dan taze et satın 
alıyorlar. Fakat yeşil sebze kesirıJikle 
yok. Hasta ve yaralılar iskeleye taşınıp 
kayıklarta hastane gemisine götürülü
yor. İskelede siyab.i bir hemşire (Mrs. 
Seacole) şefkatle herkese sıcak çay ge
tiriyor. Bu kadın yağmur ve karda, 
ıüzgar ve fırtınada gün begün her an ye
rinde idi. Donuklardan olan zayiatın 
üzerinde duran Dr. Reid, ancak şubat 
ortalarında hastalar için iki ahşap bara
ka yapıldığını bildirir. Fakat bunlar da 
normal bir hastane konforundarı yok
sundu. 

İngiliz doktor uzun uzadıya çekilen 
sıkıntılardan, hatta açlıktan, korunma 
yetersizlikten yakınır; ölen ve yaralanan 
ordu mensuplarının adlannı verir. 

Rus ordusunda çok sayıd'a Arna
vut'un bulunduğunu bildiren Dr. Reid6, 

bunların mükemmel idareci olduklarını 
ve çok iyi savaştıklarını yazdıktan son
ra, yaralanan bir Arnavut'un İngiliz ba
rut deposuna kadar iledeyip bir fıçıyı 
ateşiediği yazar. İngilizler ölüsünlin 
üzerinde otuz bin altın bulurlar. Dört ta
bancası, bir barıçeri ve bir yatağanı var
mış. 
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Doktor savaşın fecaati ile ilgili bilgi
ler vererek, İngiliz Başkomutan, Lord 
Raglan'ın derme çatma tahtalarda yapı
Jan ve daimi yağınura dayanıklı olmayan 
koşullan ziyaretini anlatır7• Çok eksik 
olan tıbbi malzemenin Üsküdar'dan geti
rilmesi için emir verir. Antiseptikler he
nüz bilinmediği için kurtlanan yaralar
dan bu parazitler ayıJelanıyor ve calo
mel ile yaralar dolduruluyordu. Pansu
man için kullanıl~ su tam temiz olma
dığından, ayağa kalkabilen bütün hasta
lar hemen taburcu ediliyordu. 

Bir süre sonra Lord Raflan, Fransız 
komutan general Pelissier ve yüksek 
rütbeli kurmaylar, Florence Nightingale 
ile birlikte hastaneyi teftiş ederler. Onun 
raporu ve otoritesi üzerinde tıbbi yardım 
şaşılacak derecede arta.r9. 

Bunun üzerine Reid, bu hatıraları 
yazdığı 191 O Ağustosunda Nigbtinga
le'in ölümü sırasında onu öven konuş
malara kitabında yer verir. Elinde bir fe
ner ile yatakların arasında dolaşan ve 
pek sağlıklı olmayışma rağmen, insanla
ra kendisini adayan bu kızın asil tutumu
nu şükranla anar, ve Fl9rence'in yaşlılı
ğının güzel bir fotoğrafını da sahifelere 
katar. Askeri hastanelerdeki hemşireie
rin sayısını verdikten sonra sorar: "Lady 
of the Lamp" için bundan daha güzel bir 

. ~t yapılabilir mi? 

i3-·Ağustos 1910'da ölen Florance'in 
hasta ve yatalak olmasına rağmen kendi
sine verilen 50000 İngiliz liralık bir pa
rayı şahsına kabul etmeyip hemşire ye
tiştirme kurumuna hibe ettiğini de sözle
rine ekler. 

Kırım'da İngiliz ordusuna kolera da 
tahribat yapıyordu. Güçlü, yapılı bir in
san Binbaşı Norton'da 19 Mayıs günü 
saat 8'de hastalık emaresi başlamış, erte-
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si sabah 7'de ölmüş, öğleden sonra gö
mülmüş. Sonralan General Eastcourt da 
kaleradan ölür. O günlerde ölen İngiliz 
Başkomutan'ın cenaze töreninde taburu
nun bir yanında General Simpson ile 
Ömer Paşa10 diğer tarafında General Pe
lissier ile Sarduaya Başkomutanı Della 
Marmora bulunuyordu. 

Dr. Reid, yaz aylannda temmuz son
larında kendisinde Kırım humması baş
ladığını anlar. Şefi ona bir ay İstirahat 
verir ve arkasından Üsküdar'a hastaneye 
gitmesini uygun bulur. 

Ağustos'da İstanbul'a gelir, onu bura
da hastaneye ait Oordon House'a 
yatınrlar11 • 

İstirahat ve iyi gıda onu çabuk iyi 
eder. Kısa sürede sağlığına kavuştuğun
dan buradaki başhekim onu K.ışla hasta
nesinde görevlendirir. İstirahatli old4ğu 
için bu göreve direnebilirken, bu işi ka
bul eder. Halbuki gezmeyi ve Boğazi
çi'nde dalaşmayı tercih ~derdi. 

Hergün bir tımarcı (dressen) ile elli 
hastayı yoklamaktadır. Fakat 28 Ağustos 
tarihli yazı ile şef Dr. Hunter ondan bir 
gece önce niçin vizite yapmadığının se
bebirıi sorar. O da sağlık durumunun 
günde iki defa vizite yapmaya henüz el
vermediği şeklinde cevaplar ve ertesi 
gün Kırım'a gidecek bir gemi arar; ceva
bının vapurun hareketinden sonra teslim 
edilmesirri ister. Zaten Üsküdar'ı çok sı
kıcı ve enteresan bulmamıştır (deadly 
dull and uninterestirıg). 

Dr. Reid, tekrar cepheye döndükten 
sonra uzun uzadıya cephe hareketlerirri 
sahifeler dolusu anlatır. Malakoff çarpış
~aları geniş bir yer alır. İngilizlerin 
Fransızların v~ hatta Sardunyahların 
kahr"amanlığı ayrıntılı olarak anlatılır; 
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n zaiyat hakkında istatistik bilgiler verir. 
Sivastopol tahrip edilmiş ve Sinop'ta 
Türk donanmasını yok eden Rus donan
masından sadece küçük bir fırkateyn ile 
ufak buharlı iki gemi kalmıştır; elli kadar 
gerni ise de(lizin dibindedir. 

Felix Maynard, lmpressions de Vo
yage, de Paris a Sebastopol, Paris 
1855, publie par Alexandre Dumas Kü-
çük boyda, VITI+308 sahife. ' 

Rusl~ elinden kurtarılan çok ağır
yaralı bır Ingiliz yüzbaşı kendisine yapı
Ian kötü davranışlan anlattıktan sonra 
ölür. Dr. Reid, ellerinde yeteri kadar 
malzeme olmadığını ve o yılların mermi 
ve şarapnellerinin açtıklan yaraların çok 
büyük ve derin olduğuna işaret eder. 
Hastabakıcılar ise ordudan aletanimış er
keklerdi ve bu işten anlamıyorlardı . Ya
ralı nakli de çok zor ve tehlikeli idi. 

Dr. Reid, Sivastopol'un işgali ile bu
rada yerleşmeleri ve kışı geçirme hazır
lı.klarıru, uzun uzadıya anlatır. Burada 
vakit geçirmek için d~enleme yaparlar 
hatta titatro kurup oyunlar sahneye 
koyarlar 2. Sulh yaptıktan sorıra Bahçe
saray'a giderler, Kırım hanlarının "muh
teşem" sarayını ziyaret ederler. 

Dr. Reid'in esas metni ı 77 sahife olan 
kitabında, ancak ı 71 'inci sahifede Kı
rım'da çarpışan Türkler'den çok kısa ola
rak bahsedilir. J?.eneyimli ve başarılı bir 
komutan olan ümer Paşa idaresindeki 
TW:k kuvv_eti Rusları on çarpışmada (01-
tenıtza, Cıtate, Kara.kai, Kostelli, Kala
f~t, Turkutai, Silistria, Giorgero, Geor
gıa, Eupatoria) yenmiştir. "Onlar hücum
da da, savunmada da iyi askerlerdir". Fa
kat kolera ve sıtma Türk kuvvetlerinde 
bilyük zayiata yol açmıştır. 

. Aıexandre Dumas'run (1803-1870) 
bır önsözü ile. (s.II-XIII) basılan bu ki
tap, bu ünlü yazarın idare ettiai Mous
quetaire dergisine gönderilen° yazılar
~andır. Bunlar Docteur Felix Maynard 
imzalıdır. Okuduğu gün bunları beğe
nen Dumas onların derhal yaymlanma
larını uygun görmüştür 13. 

Dum~s'ın yazdığına göre Dr. May
nard yedı yıl, Atlas Okyanusunda Pasi
fık'~e ve Hind Okyanusunda dolaşarak 
balina aviayan bir gemide hekimlik 
yapmış, Avusturalya, Yeni Zelanda 
Brezilya, Şili ve Van-Diemen toprakla: 
nnı dolaşmış, bütün kıtaların etrafını 
dolanmıştı. Arkasından doğuya sefer 
yapan vapurların doktoru olarak bütün 
Akdeniz limaniarına uğramıştır. 

· Yazdığı notları bir türlü yayıniaya
mayan Dr. Maynard sonunda Alexandre 
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Kitabın sonunda dönü§ ve sulh and
laşmasının metinleri yer alır. Fakat Si
vastopol'un top atışlan ile dövülmesinde 
efsaneleşeo bir yeri olan ünlü Mahmudi
ye kalyonundan tek kelime ile de olsa 
bahsetmez. 
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Dr. F. Maynard'm kitabı mn öıı kapağı. 
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Dumas'nın aracılığı ile esas adı "Kınm'a 
Yolcu Vapuru" olan kitabını bastırmak 
olanağı bulur. Nil adlı gemi ile May
nard, MarsUya'dan denize açılır; Messi
na boğazından geçer, Yunan adaları et
rafında dolarur. Dr. Maynard, Türkler'e 
dair olumsuz görüşlerini Milo adasından 
bahsederken açıklar, "Bir vakitler ve
rimli ve kalabalık olan bu ada, Osmanlı 
despotizmi yüzünden harabeler ile kap
lanmış ve korkunç örr sefalete düşmüş
tür". Fakat İstanbul, İzmir, Atina, İsken
deriye zenginleri, yaz aylarında oradaki 
kaplıcalarda tedavi olmak için gelirler14• 

Dr. Maynard, Attika'dan Atina'dan 
bahseder. Burada yemek yedikleri yer
de, Fransızları önceleri dostlan iken 
şimdi ise Türklere yardım ettikleri için 
düşman olduklarından lanet ettikleri bir 
millet olarak görürler. Maynard, gerçek 
YunanlılarınTürklere karşı duydukları 
bu hıncı haklı ve layik olarak gördüğünü 
de sözlerine ekler: 

Böylece Alexandre Dumas'nın des
teklediği bu Fransız doktoıu her frrsatta 
Türkler'e duyduğu nefreti açıklamakta
dır. Fransa halkının Türklere yardım 
için Kırım'a kuvvet gönderdiğine inan
madığınada vurgular. Arkasından Yu
nan milliyetçiliğini destekleyen "Os
manlı pisliğinin" temizlenmesini iyi kar
şılayan, Yunan iledeyişinin başarılı ve 
mükemmel olduğunu belirten sahileler 
gelir. Salılleler dolusu, Yunan milliyet
çiliğini öven Dr. Maynard, hemen her 
cümlesinde Türkleri kötülemek için bir 
çare arar. Adalar denizinde ve kıyılar 
boyunca yolculukta hep antik çağ hatı
ralarını tekrarlar; ve bu arada yine Türk
leri ve onların yaptıklarını aşağılar. Ça
nakkale Bağazı'ndaki kalelerio topların
da kullanılan taş güllelerin bile antik 
mabetierin sütunlarından yontulduğunu 
bildirecek kadar ileri gider. 
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Gelibolu kolera yüzünden boşalmış
tır. Fransız ve İngiliz kuvvetleri Bolayır 
sırtlarında kamp kurmuştur. Fransız he
kim İstanbul'u dışından hankulade bulur. 
Fakat karaya çıktığı anda bütün hayalle
rinin yıkıldığını söyler. Sokaklar pis, bo
zuk kaldırımlı, karanlık ve havasızdır. 
Ortalık başıboş köpekler ile doludur. Ki
mi hemen hemen çıplak veya paçavralar 
içinde dolaşan insanlar; sarhoş denizci
ler, eşk:ıya kılıklı askerler, devamlı bah
şiş isteyen külablı Ermeniler, uzun elib
beli Yahudiler, geleneksel kıyafetli sa
rıldı tek tük eski Türkler ile redingotlu 
ve fesli efendiler ... İşte aralarından geç
meye çalıştığınız kalabalık budur!... 

Arkasından Dr. Maynard, kulaktan 
dolma tanıdığı doğu romantizminin gü
zelliklerini sayıp döker ve bunları bula
madığına hayıflanır. Hızını alamayıp ka
dın erkek herkesi çirkin bulur. "Muharn
med'in dejenere torunları, Doğu'yu ne 
yaptınız? Roma'nın rakibi olan Bizans'ı 
ne yaptınız?. Herşeyi kirlettiniz, yağma
ladınız ve harabeye çevirdiniz, yalnız 
onu yaratan Taruı izin vermediğinden 
tahrip edemediğiniz tek şey tabiattır ... " 
diye haykırır ... ve ilerlemenin olması 
için Kur'an'ın yerine İncil'in gelmesini 
temenni eder. Daha pek çok ithamlardan 
sonra haklı bir cümlesi yer alrr. "Türkler 
yapıyorlar fakat onarmıyorlar! ". Hatta 
Ayasofya'nın tamirinin yabancı elçilikle
rio enerjik baskıları sonunda yapılabildi
ğini bildirir. Ayasofya'yı anlatırken de 
"barbar" Türklerden bahsetmeden kendi
sini alamaz 15. Ona göre Rumlar kilisele
rinin kapılarını alçak yapmaktadu; bu
nun sebebi de bu kiliselerine pa~aların ve 
devlet ileri gelinlerinin at üstünde girme
lerini önlemektir! 

Doktor çok kategoriktir: "İslam sanatı 
diy~ birşey yoktur. Camiierin biçimi Bi
zans ve Hristiyan sanatındandır". Sadece 
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minareler Müslüman icadıdır. Kısaca an- hekimleri ile karantinalardakiler Batı 
dığı büyük camilerden Süleymaniye'nin üniversitelerinde öğrenim görmüş ol
dekorasyonu, Arap sanatının garip öme- malarına rağmen hala hurafelere daya
ğidir. Kara tarafı surları önünde yürüken nan kodeks kullarulmaktadır. Bizans 
de, cümlesini " ... ah keşke Bizans Hristi- imparatorları döneminde çok ünlü Aziz 
yan kalsa idi!" diyerek tamamlar. Paulus hastanesi olduğunu söyler; an-

İstanbul'un daha birçok özelliğini ge- c~ bu_nun da pek aslı yoktur. Maynard 
nellikle küçümseyerek anlatan Dr. May- dıseksıyon )lapılmadıkça tıbbın ilerle
oard, Türk kahvesi ve kahvehanelerine meyeceğini de sözlerine ekler. Doktora 

·de birkaç sahife ayırmıştır. Ona göre göre kütüphanelerden kimse faydalan
kahvehane iğrenç ve pis bir berber maz, çok övülen saray kütüphanesi ise 
dükkfuundan başka birşey değildir. Bu- abartılmıştır. Burada işe yarar birşey 
nun arkasında da Türklerin karakterini yoktur

18
! 

kötülemek için uzun uzadıya açıklamala- Reformlar (T~zimat) Türklere fes 
ra ~iriş~: "Bu milletin başlıca dört rneş- ile redigottan başka birşey getirmemiş
gulıyetı vardır: hamam, çarşı, cami ve tir ve İslamiyet'in Türkler'in kadına de
kahvehane". Dr. Maynard, "keyif' hak- ~er vermediklerirıi anlatan sahifeler ge
kında da sahifeler dolusu bilgi verir16

• lir. Ancak son yıllarda kadın önem ka-

Türkleri son derece cahil olarak gören zanmıştır demekten de kendisini ala
Maynard, yeni açılan okul ve hatta fakül- maz. Artık tek kadınla evli olanlara var
telerin yetersizliğinden de bahseder. Ya- dır ve bu kadınlar sosyal hatta politik 
bancı öğretmenler de dururndan pek konularda söze kanşmaktadır. 

memnun değillerdir. Dr. Maynard, "Türkler Avrupa'da . 

Gemi güvenelerinde kar altında so- sadece kamp kurmuşlardır" diyen bir 
ğukta, günlerce süren yolculukta getirilen yazann bu sözlerini tekrarladıktan son
yeni askerlerin durumları da fecidir. Fa- ra,_B_aron de Tott'a bir vezirin söyledik
~~t Fransız askerleri de daha iyi şartlar lerını de hatırlatır. Vezir köşkünün pen
ıçınde taşırunaz. Yağmur altında, on gün- ceresinden Anadolu tarafına işaret ede
lük bir yolculuk için taşınan koleralı ve rek: "Bu taraflardan geldik, yine o tara
sıtmalı 375 askerin üstlerine örtecek bir fa döneriz." demiştir 19. Fransız doktor 
battaniyeleri bile yoktur. Buna karşı çı- da, Ayasofya'da bir gün 1453'te kaybo
kan _D_r. Maynard'ı destekleyen nakliye lan papazın ortaya çıkıp ayinine devarn 
gemısı kaptanı, Sarayburnu önünde de- edeceğine ve o anda payelere asılı Al
mirleyerek karaya çıkar ve levazım dai- lah, Muhammed ve dört Halife levhala
resinden zorla 400 battaniye alır. Fakat nrun kendiliğinden aşağı düşeceğine 
diğer nakliye gemileri bu kadar talihli ol- inanmış gibidir. 

mamışlar ve çok zayiat verilmiştir. Yunanlıların Ruslar ile münasebetle-

Türk kara ve deniz kuvvetlerinin as- rine dair düşüncelerinden sonra birden
kederini iyi, fakat subaylarını yeteneksiz bire "Türk milleti, moral ve fizik bakı
olarak görür. Heybeliada okulu belki iyi · ~d~ __ deje?-eredir", ~iyerek onların 
subaylar sağlayacaktır. Fakat bu da za- bır türlu .s~p olarnadıgı bu topraklar
man isteyecektif17. Bir tıp fakültesi ol- d~ ~?rku ıçın~e beklemektedir!" der, iki 
masına ve kara ile deniz kuvvetlerinin buyuk devletin yardıma gelmesi, güç-
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süzlüğünü ona göstermiştir. 

Türklere hayli sövüp saydıktan sonra, 
istanbul'dan Kırun'a gitmek üzere ayrı
lırken, Dr. Maynard nedense Fransız ve 
Türkiye milletlerinin yakınlığından ve 
benzerliklerinden bahsetmek lüzumunu 
duyar. İki merhale, İngiliz ve Fransız 
kuvvetlerinin yığmak yeri ·olan Var
na'dır. Burada da kolera, Pire'de, Gelibo
lu'da olduğu gibi tahribat yapmıştır. Bu
rada Türklere yardıma geldikleri için 
Fransızlara Bulgarlar tarafından şiddetli 
düşmanlık uyaruruştır. Fakat doktor yine 
Türklerin fenalıkları hakkında düşünce
lerini döktürür. Zavallı Bulgarların Tür
ler tarafından ezilmişliği bu defa 
bahanedi?0. 

Dr. Maynard, Sivastopol'daki savaşın 
h~tıraları ile hatıratını doldurur. Hekim 
olarak ne yaptığına dair tek satır yoktur. 
Fransa'ya yaralı ve hastalan götüren bir 
vapurla savaş meydanından döner. 

Yolda gördüğü Edremit'ten bahseder. 
Ona göre burada 1822'de 30000 nüfus 
yaşıyordu. Atölyeleri ile, muazzam bir 
ticaret merkeziydi. Buradaki levanten 
gençliği, Fransız, İngiliz ve Atina Üni
versitesi hocalannın ders verdikleri ünlü 
bir kolejinde okuyordu. Böylece yeni bir 
Atina doğuyordu ... Fakat Türkler bura
dan geçtiler ve hiçbirşey kalmadı!". Bu
nun arkasından da Müslümanlara kinini 
ku_şmaya girişir. 

Dr. Maynard kitabında, Bizans döne
minde 1203'de İstanbul'u ele geçiren ve 
1204'den itibaren burada bir Latin krallı
ğı kuran Dördüncü Haçlı seferinin tarihi
ni anlatmaya girişir; ve Ege Denizi ada
larını teker teker ayrıntıları ile tarif eder, 
bu vesile ile de tekrar tekrar Türkleri kö
tüler. Türkler hakkında en fena izlenirn
ler ile dolu bir seyahatname meydana ge
tiren Fransız hekimin bu derece düşman-
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ca davraruşına bir anlam vermek müm
kün değildir. Kitabın benden önceki 
meçhul sahibi, başlık salıitesine kurşun 
kalemle "insupportable" (tahammül edil
mez) sözünü yazmıştır ki hak vermemek 
mümkün değildir. 

m 
Armin Müller, Erinnerungen eines 

Schweizerarztes aus dem griechisch
türkisclıen Krieg, 1897; Zürich 1905 
(ilk baskısı 1897). 

4 7 sahifelik bir broşür olan bu 
seyahatnamenin önsözünde yazar, " ... 
dostluk veya düşmanlık hislerinin uzak 
olarak yazdığı. .. " bu h atıralarında sadece 
Tesalya ve Epiros savaş alanlannda gör
düklerini anlatacağını açıklar. 

Dr. Müller, Yunanistan'a gönderilen 
bir İsviçre ambulans grubunda yer almış
tır. Daha ilk sahifede trende tanıdığı ve 
Leipzig'de hukuk öğretimi görürken "va
tanın bağımsızlık" savaşına katılmak 
üzere yurduna dönen genç bir Yunanlı 
ile tanışır. Ünlü amatör arkeolog H. 
Schliemann'ın Yunanlı olan dul e}ıini zi
yaret etmesi tavsiyesinde bulunur 1• 

Tren yolculuğu arkasından vapurla 
devam eden yolculukta da Dr. Müller, 
Oskar Kesselring adında Zürich'Ji genç 
bir tüccar ile tanışır. Bu delikanlı Yunan 
ambulansında çalışmak üzere gönüllü 
olarak gitmektedir. Korfu'da vapura bi
nen Yunan gönüllülerinin patırtılı taşkın
lıklarını hoşgörü ile karşılayan genç he
kim, annesi ile kız kardeşi tarafından 
selllmetlenen genç bir gönüllünUn çok 
dokunaklı ayrılış sahnesini anlatırken, 
önsözde belirttiği gibi tarafsız olmadığı
nı gösterir. Yolcular arasındaki Yunanlı 
bir kadın da devamlı olarak gönüllü 
gençleri marşlar, şarkılar ve milli marşı 
okuyarak gayretlendiriyordu. 
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Eri n neru n gen 

cincs Sdı".\'cizcr;Jr'l.lc~ 

aus dem grieclıisch-lürkischen ~rieg 
1897 

Or. ı:ıtd. .\rmin .UOIIcr. 

.,,,..,. 
Urııdı l'llll lr.J.!tt. Wtr.ı" 4 ı o: ... 

ll•) ). 

Dr. A. Mıtller'in kirabmm ön kapağı. 

Dr. Müller, arkasından bu "harikulade 
memleketin" bağımsızlığı için duyduğu 
bayranlık ve sempatiyi dile getirir. Va
pur Pire'ye yanaştığında görülen heye
canlı karşılama, " .. . kendi yurdunda ol
muş gibi onu mutlu eder." Atina'da her
şey sa!cin ve normaldir. Yunan kayıpları 
önemsiz kadar az, hastaneler ise dolmuş 
değildir. Schliemann'ın dul eşini derhal 
ziyaret eden Dr. Müller, onun aracılığı 
ile "Kadınlar Derneği" ile tanışır ve bu 
teşkilat onu Volos'ta kurulan hastaneye 
göndermeyi uygun buluy22. 

Volos'ta güzel bir villa Kadınlar Der
neği'nce hastane haline getirilmiştir. Bu
rada bir kadın hekim ile sekiz genç kız, 
hemşire olarak hizmet veriyordu. İsviç
reli hekim ilk geldiğinde burada bir düzi
ne kadar yaralı vardı. Fakat Türk ordusu 
ilerledikçe yaralılar çoğalır. 

Müller, bölge komutanı Albay Smo
lenski'nin, 40 km. batıda Velestino'daki 
karargahına giderek, ona burada bir salı
ra hastanesi kurmayı teklif eder. Fakat 
albay bunu reddede?3. Müller ise, "cins-

i latifin" savaş meydanı gibi kürsüye de 
uygun olmadığı görüşünde olduğundan 
bu karardan merrınun olur. Hemşireler 
geri dörier. Ertesi gün, 5 Mayıs sabahı 
şiddetli savaş başlar. 

Müller, Volos'tan tekrar Velestino'ya 
gitmek üzere trenle yola çıkar. 14 yaşın
da çocuklar,• yetmişlik ihtiyarlar, hatta 
cübbeli papazlar istasyonda toplanmıştır. 
İsviçreli hekim Velestirıo'da Türklerin 
çok şiddetli ateşi altında savaşı seyreder 
ve anlatır. 

Bir kurmay sqbayı gibi atışları gözle
yen Dr. Müller, ancak "Hekim" diye ses
ler duyması üzerine ayılır, ateş hattında 
çok ağır yaralı bir assubayın yanına götü
rülür. Velestino'ya dönmek zorunda ka
lan hekim, ancak o vakit kendi kendine, 
vatanı için çarpışmadığını ve iyi birşeyler 
yapmak istiyorsa hekim olarak hastane
lerde kalması gerektiğini söyler. 

Dr. Müller, dört çadırda bir salıra ilk 
yardım merkezi kurar. Ancak burada bir 
çlaıhla su yoktur. Üzerinde en basit ame
liyatı yapacak masa olmadığı gibi, ilk 
yardım merkezlerindeki hekimler ile la
borantlarının cerrahlıktan ve hatta anti
sepsiden haberleri yoktu. Kan durdurucu 
hortum (Esmarchschen Schlauch) olma
dığından, antika olmuş çok eski tip turni
ke bulunabilmişti. Yaralılar bez sedyeler
de taşınıyordu . Ancak kemiklerinde kı
rıklar olanlar için bu zararlı idi. Su olma
dığı gibi steril sargı da yoktu! 

Müller, Volos'taki hastaneye döner
ken, arabada yarıında olan yaralıların ka
namalarını pantolon askısını kullanarak 
durduruyordu. Burada ancak ağır yaralı
lar, Kadınlar Derneği hastanesine yatıru
ken, acele kurulmuş ve perişan durumda
ki askeri hastaneye hafif yaralıları gön
dermeye uygun görür. 
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Dr. A. M iiiier'in Tesalp 
savaşında görev yaptıgı Ar
ta Körfezi civarı 
(von der Goltz'ım savaş 
sırasında çizdiği harita). 

ser ve Martini 
tüfeklerinin mennilerinin açtığı yaraları 
anlatır. 

Ancak bir gece gelen telgraf, Türkler 
ilerlediğinden, Volos boşaltılacaktır. Ve
lestino'nun yangın dumanlan uzaktan gö
rülür. Halk limana doluşmuş Yunan ve 
Batılı ülkelerin gemilerine binmeye çalış
maktadır. Müller, Yunanistan'a gelirken 
evvelce gördüğü taşkınlık.ları hayranlıkla 
anlatırken, şimdi de limanı dolduran hal
kın durum un acıldı bu1~4 . 

Hastanenin damında Kızılhaç bayra
ğından başka Fransız bayrağı da çekil
miş, bir İngiliz hastane gemisi ağır yara
lılar dahil bütün yaralılan taşımayı üst
lenmişti, çünkü diyor bu İsviçreli hekim: 
"Türkler hiçbir şeye saygı duyrnazlar
dı ... !" Arkasından da beyaz modern gi
yimli zarif İngiliz hemşireleri. siyah saç
lı, dolgun vücutlu, gri giyimli güzel Yu
nanlı hemşireler ile kıyaslar. 

Ancak, İngilizler gemide bütün yara
Wara kendi usullerine göre bakım yapıla
cağını bildirince Dr. Müller ve Yunanlı
lar şiddetle protesto ederler, tartışırlar. 
Operasyonlar ise güvertede yapılır. İsviç-
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reli hekim Atina'daki hastaneyi rnükem. 
mel bulur. Fakat "Yunan dostluğu duy. 
gulan" (Philbellenismus) Atina caddele
rinde karşılaştığı bazı sahnelerde iyice 
sarsılır. Sınırda cereyan eden savaşuı 
ciddiyetini kavrayarnayan gençlerin so
kak ve tavernalardaki taşkınlıklanru, ga. 
rip biçimde giyinen ve yüzlerini "rnay. 
munlar gibi pudralarnış" subayların cad
delerde piyasa yapmalarını da kınamak
tan kendisini alamaz. 

Bir hafta sonra, Dr. Müller, 13 perso
nel ve pek çok malzeme beraberliğinde 
küçük bir gemi ile Batı Yunanistan'da 
Epiros'a gitmek üzere yola çıkar. Üç 
günlük deniz yolculuğu sonunda Arta 
körfezine ulaşılır. Körfez girişindeki Pre
veze kalesi henüz Türklerin elindedir ve 
buradan "bir fare bile geçmesi" mümkün 
değildir25 • 

Kara yoluyla savaş bölgesine gider
ken, milli kıyafetli eski Epiros eşkiyala
rını (efzun) görür. Bunlar kralı sevme
mekle beraber, ordunun yanında savaş
maktadır. Ulaştığı Karavasara adlı yerde 
bir hastane kurulmuştur26. Burada yaralı
lar adeta üst üste yatmaktadır. İyi niyet 

Dr .. A. Maller'in Tesalya savaşında görev 
yaptığı Volos ve civarı(von der Goltz'wı 
savaş sırasında çizdiği harita). 
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ııaJdın olmakla beraber antiseptik koru
ınadaniz yoktu. Yunanlı genç hekimler 
operasyon yapmayı deneyerek öğreni
yorlardı. Çünkü Y_unan hastanelerinde 
staj dönemi yoktu. Ingiliz hemşireler ba
ktDU sağlıyorlardı. 

Müller, bir Türk merınisinin isaberi 
ile ölmüş bir Yunanlı yüzbaşının cenaze 
törenini anlatır. Kimsenin gözyaşı dök
nıediğiili görerek, " ... bu millete hayranlı
ğını, bir defa daha vurgular". Buradan 
Vonitza adındaki küçük yerleşim yerine 
giderek oradaki salıra hastanesini, okula 
el koyarak kurmak ister. Ancak bu bina 
rahat ve ferah olmakla beraber içi çeşitle 
böceklerle doludur27

. Bunu bırakıp güzel 
bir eve el koyarak burayı hastane yapar. 
Daha ilk akşam 12 ağır yaralı ile 20-30 
kadar hafif yaralı getirilir. bu sonuncula
rm bir kısmı, kasabadaki evlere yerleşti
rilir. Ertesi gün ise bir gemi seksen kadar 
yaralı getirir. Müller yanındaki Yunanh
lardan üç genç ve profesör denilen bir 
yaşlı hekimin cerrahlıktan hiç anlama
dıklarından yakınır. Gece gündüz çalışan 
ekipte, genç hemşireler gayretle hizmet 
ederler. Volos'ta bir sarayı andıran hasta
neyi basretle anarak şimdi artık Türkle
rin burayı kullandıklarından dolayı duy
duğu üzüntüyü de dile getirir. 

Dört Yunanlı yardırncı ile Müller 
çok zor çalışmaktadır. Herkes bol bol 
operasyonlar yapmakta fakat bunlarda 
bilhassa amputasyonlar ile akciğer ve 
karın ameliyatlarında hatalar işlenmekte
dir. Bunun arkasından yanlışlıklara dair 
açıklamalarda bulunur. 

Parazit böcekler, başta pire o kadar 
bol, su az ve pahalı olduğundan asistan 
ve yardımcılar el temizliğine dikkat et
mediklerinden, Müller operasyonlan tek 
başına yapıyordu. Burada kasahada han
nacak bir otel yoktu. Halkı ise hiçbir şey 

yapmadan sokaklarda aylak aylak dolaşır 
veya pis kahvehanelerde gün geçirirdi. 
Tek medeniyet işareti, ayakkabı boyacısı 
çocuklardı. 

Vonitza'da üç hafta kaldıktan sonra, 
yaralılarla birlikte Atina'ya gelmeleri bil
dirilir. Şiddetli bir sıtma nöbeti ile Müller 
gemiye biner; •yan baygın halde iiQ gece 
ve gün yatar, ve Pire l.imanına hayli halsiz 
durumda ~ıkar. Atina'da kısa süre kaldık
tan sonra Istanbul üzerinden yurduna dön
meye karar verir. 

Yolcular arasında tanıştığı iki Alman 
askeri doktor, sekiz bayan (herhalde hem
şire) ve iki askeri hastane babcısı vardır. 
Bunlar Yunanlılara yardım etmek üzere 
Korfu'ya gelmiştir, fakat Almanlara karşı 
antipati olduğundan uzun süre bekletil
mişler, ancak çok sonra bir salırahastane
si kurarak Dömeke savaşında yaralanan 
yüz"kadar insanı tedavi etmişlerdir. 

Müller aynı karnarayı paylaştığı orta 
yaşlı bir Türk ile yarım yamalak İtalyan
eası ile anlaşmaya çalışır. Onun hekim ol
duğunu öğrenen Türk sara (epilepsi) teda
visi için ne yapmak gerektiğini anlatır. 
Bir kurbağa bir hacağından bir oltaya 
bağlanarak içinde yılanlar olan bir su biri
kintisine atılır; etrafını yılanlar çevirince 
sudan alınıp, hemen yüreği çıkanlır ve bu 
tek ilaçtır. Ancak bu yüreğin ne yapıldığı
na dair bilgi verilmiz. 

Sabahın 4'ünde kamara arkadaşı, lima
na girişi görmesi Müller'i uyand~. Bir 
tarafta minareleri, serviieri ile Istanbul 
vardır. Kötü, uzun bir köprü ile bağlanan 
Galata perişan bir bölgedJ.r28. Daha yuka
ndaki Beyoğlu, bir Avrupa şehri gibidir. 
Bozuk kaldırımlı, dar ve karanlık sokaklı 
şehri, bilhassa kurt köpekleriıpn dolaştığı 
şehrin içini hiç te hoş bulm~: Asya yaka
sındaki üçüncü bölge olan Usk:üdar için 
de aynı şey söylenebilir. Müller, bazı 
yurttaşlan ile evvelce beraber olduğu Yu-
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nanlı hemşi
relerin bur
dak:i aileleri
ni aradığın
da onları, 
cennette 
imiş gibi bir 
hayat sür
dükleri Bo
ğaziçi'nde 
bulux29. Her 
gün, Boğaz 
sırtlannda 
dolaşıyor, 
akşaml~ da 
kıyıda Isviç-

Bağdat Demiryo:;_U_a_rı _ _ı reliler ile bi-
Genel Miidiirü Huguenin ra içiyordu. 

( 1856-1926) Anadolu de-
. miryollannın 

müdürü, ısviçreli E. Huguenin'in (1856-
1926) daveti üzerinde onunla, yıkılmış 
bir köprüyü görmek i~in Anadolu yönün
de bir gezi yaparlai3 . Rhein kıyısındak:i 
şatolan andıran harap kaleyi31 Annibal'ın 
mezarı olan yeri görfir32. Müdüre mahsus 
özel trenle yapılan bu seyahatin Müller 
üzerinde yaptığı önemli bir etki: "Türkler 
hakkında çok iyi intibalar aldım" der, 
(lch habe den besten Eindruck von den 
Türken bekommen). Türkler hakkındaki 
sözlerine şu düşünceleri ekler: "Burası 
daima iddia edildiği gibi ölümcül hasta
lıktan muztarih bir memleket değildir". 

Müller, bir "Yunan dostu" iken, İstan
bul'da Cuma selamlığına da katılır, bunu 
·aynptılan ile anlattıktan sonra padişahın 
karşısında arabada beyaz sakalı ile otu
ran, yiğit görünüşlü Plevne Kahramanı 
Gazi Osman Paşa'yı anar: "Dostum bana 
padişahın çalışma gücünü anlatmasa, bel
ki de Boğaziçi'ndeki hasta adam masalına 
inanacaktım" sözleri ile Türkler hakkın
daki görüşlerinin değiştiğini belli eder. 

Dr. Müller bu hislere yurduna döner, 
Küçük eserinin sonunda da onun Yunan 
hayranlığının sebebi açıklanır. Baba tara
fından dedesi Topçu albayı Aurau'lı 
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Müller 1822'de Yunan ayaklanmasında 
yardırncı olmak üzere Türklere karşı bu 
harekata Yunan tarafında olarak katıl
mıştır. 

Bu üç hekimin seyahat hatıraları ile 
bu yazımızı bağlıyoruz. Fırsat düştüğü 
takdirde kütüphanemizde eserleri olan 
diğer üç hekimden de ileri de bahsetme
yi düşi:ffiüyoruz. Bunlar 1815-1827 ara
sında Istanbul'da olan Fransız A. Bra
yer, adı garip olan ve eserini Almanca 
yazan onaltı yıl Osmanlı topraklarında 
karantina hekimi olarak dolaşan Lamec 
Saad ve nihayet Cumhuriyetin ilk yılla
rında İstanbul'da yaşayan Fransız Henri 
Aurenche'dir. 

Osmanlı topraklarında çalışan ya
bancı hekimlerden bahsederken, doğru
dan doğruya Osmanlı tıp ilmine katkısı 
olanlar üzerine durmadık. Bunların ba
şında, Batı anlamında Tıbbiyenin kuru
cusu olarak kabul edilen aslen Bobem
ya'lı olpıakla beraber Avusturya tebası 
olarak Istanbul'a gelen Dr. Cari Ambros 
Bemard (Charles Ambroise ·Bemard) 
bulunmaktadır. Ancak Bemard bir gez
gin, bir seyyah dururnurıda olmadıktan 
başka, Türk tıp tarihinde öğretici olarak 
özel b~ yere sahiptir. Onunla aynı yıl
larda Istanbul'a gelerek yeni kurulan 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de öğretici 
olarak hizmet eden başka Avusturyalı 
hekimler de bu makalemizin çerçevesi 
dışında kalmaktadır. 

DiPNOTLAR 
1- Tilrkiye'ye dair seyahjltnamelerin basit bir 

listesi, evvelce yazdıihmız Istanbul maddesinin 
bibliyogı;afvasında bülunmaktadır. S. Eyice, Is
tanbul, lsliinı Ansiklopedisi, V ,2,1214/137 -
1214/l!M. 

2- Ingiltere'deki bazı yazma seyahatnameler 
hakkında bkz. F.W.Hasluk, Notes on Mss in tlıe 
British Museunı relating the Levam. Geograpy 
and Travel, "The Amııuil of tJıe British Scfioll ot 
Athens", XIII (1905-06), s.196-215. 

3- Bu tür kita~Jann toplandığı en mükemmel 
koleksiyon Atina da Gennadios Kütüphanesi'dir. 
Bunun kataloğu Amerika'da basılmıştır; Sh.H. 
W eber, Voyages and Travels in Grece, tlıe Near 
and adjacellt Regions nıade previous to the year 
1800, Princeton NJ. 1953; Voyages and Tra
vels ... during tlıe XIX. Centry, Princeton NJ. 
1952. 
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4- Osmanlı dönemi içinde İstanbul'a gelen 
Banlı hekimlerin başında, belki de ilki, elçi O.G. 
De Busbecg'in özel hekimi Willem Quackeltıe
en'dir. Bu doktor 1553-1555 yıllan arasında Is
tanbul ve Anadolu'da bulunmuş ve Adalar'da ve
badan ölerek burada gömülmüşlür. Z. R. W. M. 
von Martels, Augerius Gislenius Busbequius, Le
ven en werk van de keizerlijke gerzant aan lıet 
lıof van Süleyma1ı de Grote, Groningen ı989 
(doktora tezi); bu kitabın sonundaki çok etraflı 
bibliyografya hekim ve botanikçi olan Quackel
been ile ilgili ı:ıek çok yayma ışaret edılmiştir; 
bkz. L. Elaud, J.E. Opsomer, J.E. Van Laere/A. 

~el s~· Reid'in "Üsküdar" olarak bahsettiği yer, 
ı<ınm sav~ı sırasında hastane olarak kullanilan 
Selimiye kışlasıdır. 

6· Arnavutlar genellikle Müslüman olmakla 
beraber, bazı bölgelerdekiler Hristiyan olup Orto
doks mezhebindendir. Aynca az sayıda Katolik 
Arnavut da vardır. Rus orôusundaki Arnavutlann1 
inanç dolayısiyle kendilerine yakın gördükten 
Ortoi:loks Arnavutlar olmalıdır. 

7- Lord FitzroyJames Henry. Somerset Rag
lan (1788-1855), Wellington ile Ispanya ve Wa
terloo'da savaştı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 
dip)omat olarak görev gördü ve 1854'te Kınm'da
ki Ingiliz kuvvetlerinin başına getirildi, 1855'te 
burada koleradan öldü. 

8- General Aimable-Jean-Jacques Pelissier 
(1794-1864), askerlik hayatının b~lannda, Yu
nan ayaklanmasında Türklere karşı savaşmış, 
1839'da Cezayir'de bulunmuş, buranın Fransizlara 
geçmesinde cilyük rolü olmuştur. 1855 yılı Ocak 
ayında Kınm'daki Frans1z birliklerinın başma 
geçmiş. ı 860'da Cezayir' e viili olmuş ve burada 
ölmUşfür. 

9- Florence Niıhtingale (1820-191 O) çok iyi 
yetişmiş ve kendim insanların iyiliğine adamış oir 
kadın olup hemşirelik mesleğinı iliC örgUtleyendir. 
1854'ten itibaren Selin:ıiye kışiasında çalıştı, bu 
arada Kmm'a da P,tti. Istanbul'un modem büyük 
hastanelerinden bırine onun adı verildiği gibi, Se
limiye kışiasında da bir oda onun hatırası olarak 
düzenlenmiştir. 

10- Serdar-ı Ekrem Ömer Lutfı Paşa (1806-
1871), Macar asıllı olup ilk adı Miharıo Latos idi. 
Askerlik öğreniminı Avusturya da yapmış 
1828'de Osmanlı hizmetine girerek Müslüman ol
muştur. Birçok yerlerde çok başarılı komutanlık 
görevi görmüştür. Osmarilı .donanmasmda mUşa
viT paşa unvanı ile çalışan Ingiliz amiralinin Kı
nm sava§ında Türl< kuvvetleri hakkında kitabı 
vardır. Sır Adolphus Slade, Turkey and the Cri-
mean War, London 1867. · 

ll- Dr. Reid, sonra Selimiye'deki esas hasta
neye geçtiğine göre Gordon House adı verilen bu 
~astane ve:ra reyir ayn bir yerde olmalıdır. Akla 
ılk gelen bına, Usküdar-Haydarpaşa yolunun so
lunda olan, uzun süre vetermer okulu olarak kul
lanılan yapıdır. Bu hususta açık bir görüşe var
~~ için ou binanın tarihçesinı ar~umıak gerek
lıdır. 

12- Reid'in kitabında İngiliz birliğinin sahne
ye koyduğu illinın fotokopisi de yer alır (s. 146-
147 arasında). Bu oyunfarda bınbaşı, yüzbaşı, 
teğmen riltbelerinde subaylar rol almakta, kadın 

rollerini de yine subaylar üstlenmektedir. 
13- A. Dumas (1802-1870), Fransız edebiya

tında pek çok ~~ri arasında bilhassa Les Trois 
Mousquetaires ~uç Silahşörler) romanı ile bilyUk 
şöhrete erişmittır. Kafkasya ve Rusya'da yaptığı 
seyahate dair bır eser de yazmış ise de bunda Tür
kiye'nin bahsi geçmez; lmpressions de voyages, 
Paris 1834. 

14- Milo adası ünlil Venüs heykelinin bulun
duğu yerdir. Bu sanat eseri şimdi Paris'te Louv
re'dadır. Dr. Maınard'ın adanın sefil duıvmda ol
çluğunu yazmasına da anlam verilemez. Istanbul, 
Izmir, Atina ve İskenderiye'de olmadığı gibi, Ege 
denizi adalannın bir çoğUnda zaten Türk ve Müs
lüman halk bulunmuyorau. 

15- AyasofY.a'nın önemli ölçilde onanmı Sul
lan AbdUlmecıd'in (1839-186 I) emriyle halyan 
ısviçre'sinden (Ticino) mimar Gaspare Trajano 
Fossati. (1809- l 883) tarafından ger~kleştirilmiş
tir. Hatta o kadar ki, Possati Ayaso a'ya dair ha
zırladığı resimli bUyük eserin bas sına, Orto
doksluk gayreti ile Rus çannın yardımda buluna
cağını sanırken, onun yeteri kadar ilgi gösterme
yişı üzerine bu muhteşem kitabı, Sultan Abdülme
cid'in yardımiyle 1852'de yayınlamıştır; O. Fossa
ti, Aya Soplıia of Constantinople, as Recently 
restored by Order of H. M. tlıe Sultan Abdul 
Medjid, London 1852; ~ok küçük boyda yeni bir 
tıpk:i pasımı da yakm tarıhlerini:l~ yayınlandı. Fos
sati 1837-1858 yıllan arasında Istanbul'da yaşa
mıştır. Bu mimara dair pek çok yayın vardır, en 
yeni olarak sadece ikisini veriyorum bkz. Birçok 
yazar, Gaspare Fossati (1809-1883), Arclıitetto, 
Pittore, Lugano 1992; S. Eyice, Mimar Gaspare 
Fossati ve Istanbul, "Arredonıento Dekorasyon", 
sayı 43 (1992), s. 126-133. 

ı 6- Kalwehaneler hakkında bkz. Rifat Osman, 
Memletimizin Tqrilıinde mükeyyifata bir bakış: 
Kahve/ıaneler, "Istanbul Beledıye Mecmutısı",.~a
yı 78/6 (Subat 1931), s. 235-244; A. Süheyl Un
ver, Türkiye'de Kahve ve Kalıvelıaneler, "Tiirk 
Etnografya De~;gisi", V (1962), s. 39-84, Ibrahim 
Numan, Eski Istanbul Kalıvelıanelerinin lçtimai 
hayattaki yeri ve mimarisi haklanda bazi m ulaha
zalar "Kubbealtı ·Akademi Mecmuası", X, sayı 2 
(1981) s. 57-74; Ekrem Işın, Kalıvehaneler, D.iin· 
den Bugüne Istanbul A11siklopedisi, IV, (I st., 
1994) s. 386-392. 

17- Deniz H~ Okulu, Sultan ll. Mahmud ta
rafından 1827'de Mekteb-i Ulum-ı Bahriye" adı 
ile kurulmuş, 1839'dan itibaren adı "Mekteb-i Fü
nun Bahriye-i Şll.hane" olmuştur. Bahriye Mektebi 
hal<. Bkz. Anonim, Deniz Mektepleri Tarihçesi, 
ı. Istanbul 193 ı; Deniz Mektepleri Tarilıçesı, II. 
Istanbul 1941; Er~uğru l , Deniz okulumuz, baskı 
yeri ve tarihi yok (Istanbul ı936?). 

18- Dr. Maynard bu hususta doğru söyleme
mektedir. CilokU Sultan II. Mahmud (1808-1839) 
tarafindan 1838 yılında kurularak idaresi Avustur
ya'dan getirilen Dr. Bemard'a birak.ılan Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şlibll.ne'de kadavra üzerinde deneyler 
yaplld1ğı gerek kaynaklardan gerek Dr. Ch. A. 
Bemard'ın (Karl Ambros Bemard) ilk mezunlann 
verildiği y1I yayınlanan raporundan öğrenilir; 
Docteur Bernard, "Rapport sur /es travux de 
l'Ecole de Medecine de Galata-Serai, [Jem:fant 
l'annee scolaire 1838, 39 presenliasa Hautesse 
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le 25 Sclıaban (20 Septembre) "Journal de Cons
tantilıople et des interets Orientawc. 1. yıl, sayı 52 
(Mardi, 26 septembre 1843); aynı konuda bk. Se
mavi Eyice, Dr. Karl Ambros Bernad (Charles 
Ambroise BernardJ ve Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i 
Şahane'ye dair birkaf. not. şu eserde, Türk Tıbbı
/Wı Batılılaşması. Gılllıane'nin 90. Kuruluş Yıldö
IJÜmüniin Amsma 11-15 Mart 1988'de Ankara ve 
lstaf}bul'da yapılan Sempozyuma sunulan bildiri
ler, Istanbul (1993), s. 97-124; Dr. Bemard'ın ra
porunun metni aynen s. 1 13-118'deki ek JU'de ve
rilmiştir. 

19- François, Baron de Totı (1733- 1793) Ma
car asıllı olılıakla, Fransa'da dünyaxa gelmiştir. 
1756'da elçi Comte de Vergennes ıle Istanbul'a 
gelmiş, iki yıl kadar Kırun'da konsolos olarak bu
funrnuş, Türk toeçuluğunu geliilirrnek ve Boğaziçi 
isı.ihklimlannı ~çlendinnek içın Osmanlı Devleti 
hizmetine~·rmıştır; Memoires sıır les Turcset /es 
Tartares aris 1784) başlıklı bir eseri vardır 
(başka bas ısı, Amsterdam 1 785). Baron de To tt, 
Osmanlı Devleti hizmetinde olmakla ve bu devlet 
için işler yapmakla beraber Türklere pek olumlu 
bır gtfzle oa.Kmarnıştlr. 

"20- Türklerin zulmünü kınayarak Bulgarlara 
acıyan Fransız'ın bu satırlan karşısında, sonraki 
Türk-Rus savaşında Bulgarlara esir düşen, yanında 
küçük çocuğu olan genç bir Türk kadmına yapılan 
hakare[ ve işkenceyı hatıriamamaya imklin yoktur. 
Bu feci ve acıktı saımeye şahit olan, Polonya asıllı 
bir hekimin ~dir ve bunlar bir dergide yayuılan
mıştır; bkz. S. Eyice, Yüzyıl önce Istanbul'da çı
kan Fransızca bir dergi: La Revue Orientale ve I<u
rucusu; Adolphe Thalasso, Tari/ı ve Toplum, X, 
sayı 59 (1988) s.272-278. 

21- Heinrich Schliemann'ın hayatı pek çok ya
yın vardır; en tanırumşlanndan biri olarak bkz. E. 
Ludwing, Sclıliemamı de Troie (çev. M. Godon), 
Paris 1947; F. G. Brustgi, Heinriclı Sclıliemamı, 
Das faszinierende Leben des genialen Amateur
Arclıaologen, München 1972. 

22- Volos, Yunanistan'ın doğu tarafında bir kı
yı jehridir. Aynı addaki körfezin kenanndadu. 
l935'te 41700 nüfusa sahiptir. Türk-Yunan savaşı 
bütUn aY!!ntılan ve kuvvetlerini cephelerdeki lııi
reketlen ile, Osmanlı Türk ordusunda görevli Col
mar von der Goltz (1843-1916) tarafından Y.azıl
mış ve durum mükemmel haritalar ile belirlılmiş
tir. Der TlıessaliscJıe Krieg und die Türkisclıe Ar
mee-Eine kriegsgesclıicfıtliclıe Studie, Berlin 
J898. Bu sav.ıışa dair büyük boyda güzel fotoğı:af
lar İstanbul Universitesı Merkez ve Edebiyat Fa
kUltesi Genel kitaplığında vardır. 

23- Ardından anlaşıldı~ına göre bu Albay 
Smolenski bir Yunarılı değil oir Rus hatta belki de 
Yunan hizmetine g4miş bır Polonya'lıdır. Velesti
ne, Volos'un güney-batısında ufak bir kasaba olup, 
demiryolu kavşağındadır. 1935'te burada ı603 nü
fus r.aşıyordu. V. Der Goltz'un haritalannda görül
düğü gibi, bu savaşın cereyan ettiği yerleşim yer
lennin adlan hep Türkçedir: Pilavtepe, Hacı Musa, 
Gezli, Ayvalı, <_;anaklı, Karabağ, Saraylar, Gedik, 
Bayraklı, Duvlatan, Çulıadırlı, Tatarlı Tekke, Ka
radağ, Hisarlık, Suoaşı, Hacıbey, Karademirci, 
Hacıobası, Idrisköyü, Ahrnedli gioi. 

24- V.d. Goltz, Tlıessaliscfie Krieg, s. 164'de 
fürk komutanlığınca; halkın can ve mal emniyeti-

92 

nin sağlandığı ve_paniğe kapılmamalarının bildi
rildiği yazılıôır. Türklere karşı savaşa giderken 
inanilmaz taşkınlık gösterişi yapan Yunanlılann 
Volos'tan kaçıp gemilere sığınrnak isteyişleri, 9 
Eylül 1922'de lzmir nh tunuıda olanlan hatırlar. 

25- Türk-Yunan sının, Arta körfezinin batı 
ucunda yukanya uzandığında Preveze Türk ida
resinde kalmıştı. Savaştı burada şiddetli çarpış
malar oldu. 

26- Karavassaras, Arta körfezinin sonunda, 
doğu-güney ucunda bulunan 19_35'te 3516 nüfus
lu bir kasaba idi. Burası Osmanlı idaresi döne
minde Tepedelenli Ali Paşa tarafından kurul
muştu. 

27- Vonitza, Ana körfezinin batı ucunda, 
Preveze kalesinin hemen hemen karşısında 
1935'te 2141 nüfuslu bir kasaba idi. O yıllarda 
da sıtmalık olarak bilinirdi. 

28- Galata'nın XI.X. Yüzyıl sonlanndaki ~ö
rüntüsünün pek cazip olmadığı Qilinir. Mü ller in 
beğenmediğı köprü ıse 1872'de Ingiliz G. Wells 
firmasının yaptıgı idi. Alman Mann firması tara
fından yapılara!< buraya 1912'de yeni bir köprü 
konul~uğunda, eskisi Azapkapısı-Unkapanı ara
sına çekılerek burada 1936'da bütünüyle sökü
lüneeye kadar daha 28 r.ıl hizmet etmiştir; S. 
J;:yice, Haliç ve Haljç k~·. rüler, Diyanet Vakfı 
Isianı Ansiklopedisi, XV, Isı,. 1997) s. 278. 

29- Bu kUçUk bilgi e Isıanbullu Osmanlı 
vatandaşı, Rum kızlannın bu savaş ~önlerinde 
Yunanistan'da hizmet ettiklerini göstenr. . 

30- Anadolu demin-ollan genel müdürü ıs
viçreli E. Huguenin, 1900 yıllannda Bostancı'da 
deniz kıyısında, büyük bir park içinde batr şato
ları üslubunda iki muhteşem köş_k yaptırtmıştı. 
Rıhtımı, iskelesi bütünüyle ve agaçları kısmen 
ortadan kalkmış olmakla beraber, köşkler henüz 
durmaktadır. Aiıcak için(,leki eşya son sahibi ta
rafından bütünüyle satılmıştır. Bu malikanede 
bir davete katılan bir yabancının hatıratlnda Hu
guenin'in bir porı.resı de bulunur, L. Rarnbler, 
Notes et impressions de Turquie, L'empire otto
man sous Abdui-Hamid ll, 1895-1905, Geneve
Paris ı.s. (1926?), s. 240-241 arası; başka bir res
mi için bkz. Tbrahim Alaeddin Gövsa, Meşhur 
Adamlar Ansiklopedisi, ı 933- ı 935, lll, s. 743. 

31- Müller'in adını vermediği bu kale, de
miryolunun yanında olan, Gebze salıilindeki Es
kihısar kalesi olmalıdır; bkz. Feridun Dirimte
kin, Pelekanon-Plıilo[crini-Nikitiaton, Ritzion;, 
Dakibyza, "Fatih ve Istanbul", II, sayı 7- b 
(1954), ş. 48-79, bilhassa 61-64. 

32- Izmil körfezi layısındaki bir tepe, Anni
bal'in mezarı olarak gösıeriliyordu. Burada ünlü 
Alman arkeolo_ğu Th. Wiegand bir kazı yapmış, 
fakat olumlu bırşey bulamamıştır. Th. Wiegand, 
Hannibals Grab, "Bosporııs-Mitteilungen des 
deutsclıen Ausjlugvereins", yeni seri, IIf (1907), 
s. 60-84; Sonra aynı konu tekrar işlenmiştir. 

A. Müfid Mansel "Hannibal'in mezarı", 
TTK Belleten, XXXXhı, sayı 126 (1968), s. 
Arclıiiolugisclıe Anıeir, (1973-73), s. 257-275. 
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