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GAZĠANTEP AMERĠKAN HASTANESĠ RESTORASYONU
Dr. Öğr. Üyesi Türkân UZUN
Gizem AYGÜN
Öz
Gaziantep‟te Amerikalılar tarafından verilen sağlık hizmetleri 1847 yılında,
Azariah Smith (1817-51) adında bir doktorun Antep‟e gelmesi ve yerleĢmesi
sonucu baĢlamıĢtır. Dr. Smith Öksürük deliği isimli tepede bir hastane kurarak
bulunduğu çevre halkına yararlı olmak adına sağlık sorunları için çözümler
üretmeye çalıĢmıĢtır. 1851‟de Dr. Smith ölünce anısına fon oluĢturularak adına
bir hastane kurulması öngörülmüĢtür. ġehirde uzun yıllar hizmet veren
Amerikan hastanesi savaĢ yıllarında bir dönem iĢlevini yitirmiĢtir. 2003‟te
baĢlayan kapsamlı tadilat ve restorasyon sonucu yenilenen hastane kompleksi
günümüzde Gaziantep kent halkına sağlık hizmetleri vermeye devam
etmektedir. 19. Yüzyılın ortalarında Gaziantep Amerikan Hastanesi özgün belge
ve fotoğraflarıyla, restorasyon ve tadilat raporları beraberinde mimari projeleri
ile bu makale kapsamında yer almıĢ oluĢu ile de mimarlık tarihinde bilinmeyen
bir Anadolu kent hastanesinin tarihi yönleriyle ele alınması sağlanmıĢ olacaktır.
Anahtar kelimeler: Gaziantep, Amerikan Hastanesi, misyonerlik, restorasyon.
Restoration of Gaziantep American Hospital
Abstract
Health services given by Americans in Gaziantep started in 1847 when a doctor
named Azariah Smith (1817-51) came to Gaziantep and settled there. Dr. Smith
set up a hospital in the hill called Oksuruk Deligi and tried to generate solutions
for health problems in order to be beneficial to the local people. When Dr. Smith
died in 1851, it was envisaged that a hospital would be established in his name
in his memory. The American hospital, which served for many years in the city,
lost its function in the war years. The hospital complex, which was renovated in
2003 as a result of extensive renovation and restoration works, continues to
provide health services to the people of Gaziantep today. Dating back to the
middle of the 19th century, Gaziantep American Hospital with its original
documents and photographs, restoration and renovation reports along with its
architectural projects and the fact that it has been included in this article, will
enable the historical aspects of an unknown Anatolian city hospital in the
history of architecture.
Keywords: Gaziantep, American Hospital, missionary, restoration.
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1. GiriĢ
18.yy‟ın ilk çeyreğinden itibaren, Osmanlı Devleti resmi kurumlarından
baĢlayıp sivil hayata kadar yayılan “YenileĢme hareketleri” baĢlamıĢtır;
“YenileĢme” hareketleri II. Mahmut Dönemi ve 1839 Tanzimat‟ın ilanı ile köklü
reform hareketine dönüĢmüĢtür (Uzun, 2008, 17). Avrupa Devletleri ile kurulan
siyasal, sosyal, kültürel ve eğitsel alanlardaki temas ve iliĢkiler, çeĢitli
alanlardaki bilgiyi ve güncel geliĢmeleri takip etme zorunluluğu getirmiĢtir
(Sözen, 1984). 19. yüzyıl BatılılaĢma Dönemi‟nde sağlık, eğitim ve askeri
alanlarda yenileĢme reform hareketleri gündeme gelmiĢtir. Reform hareketleri
kapsamında Ġmparatorluk sınırlarında mimari alanlarda yeni bina ve
kompleksler inĢa edilerek hizmete açılmıĢtır. Okul, hastane gibi Kamusal
yapılarda yurtdıĢından görevlendirme ile getirtilen uzman kadrolar Ülke
genelinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Bu geçiĢ döneminde, 18.yy sonlarından
baĢlayarak Saray‟a davet edilen gayrimüslim mimarlar ve Ģirketlerine imtiyazlar
tanınmıĢ ve kurulan ortaklıklar (Ġtalyan, Alman, Fransız) Osmanlı‟nın yeni fiziki
çehresinin oluĢumunda önemli rol oynamıĢlardır (Uzun, 2008, s.18).
Osmanlı Ġmparatorluğunda 19. yy baĢlarında Amerikan Hükümeti
tarafından desteklenen çeĢitli Eğitim ve sağlık kuruluĢlarının Ġmparatorluk
sınırları içinde çeĢitli faaliyetler sürdürmüĢtür. Bu faaliyetler 1810'da kurulan
“ABCFM; American Board of Commissioners for Foreign Missions” adlı, Amerikan
yabancı misyoner komisyonu kurulu tarafından sürdürülmektedir. Amerikan
Board, 1812'de Massachusetts eyaleti tarafından yurtdıĢından misyonerleri
öncelikle dini amaçlarla göndermek1, okulları ve hastaneleri açmak da dahil
olmak üzere alanında uzman bir grup gönüllü fedakar iĢgücünü kiralayan
Protestan bir ajanstır.2
Osmanlı topraklarında misyonerlik faaliyetlerinin baĢladığı tarih 1811 ve ilk
Anadolu Ģehri Ġzmir`dir3. Amerikan Board, 1820 yılında ilk misyonerlerini
Osmanlı topraklarına göndermiĢtir. Osmanlı Ġmparatorluğu, Amerikan
hükümeti misyonerlik faaliyetleri için çok caziptir (Fendoğlu, 2018).
Misyonerler Anadolu‟nun çeĢitli kentlerinde okul ve hastane yapıları
yapmıĢlardır (Yakar, 2015). Amerikan Board, Antep, Mardin, Talas, Merzifon,
Van, Erzurum, Sivas, Adana, Konya, Diyarbakır ve Ġstanbul gibi illerde hastane,
tıp okulu, hemĢire sınıfı ve eczaneler kurarak kurumsallaĢma yoluna gitmiĢtir
(TaĢkın, 2017).
Ġmparatorluk sınırları içinde farklı bölgelerde hastane kuruluĢlarına dair
özgün bilgiler BaĢbakanlık Osmanlı ArĢiv (BOA) belgelerine dayanılarak
Ġsa Peygamberin Ģifa dağıttığı inancına bağlı olarak çalıĢmalar dünya genelinde sürmüĢtür.
http://www.dlir.org/arit-american-board-archives.html
3
Ġzmir`de ilk Amerikan Ticaret Odası 1811`de açılmıĢtır (Doğu, 2009). Yirminci yüzyılın ikinci on
yılında ABCFM, baĢta Ermeni ve Yunan olmak üzere yerel Hıristiyan topluluklarına hizmet veren
Anadolu ve Balkanlarda yirmiden fazla görev istasyonu kurmuĢtur (Amerikan Yönetim Kurulu
ArĢivi).(URL 4 )
1

2
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bilinmektedir. Bu belgelerden biri Basra'da Amerikan hastanesi ve okulu inĢası
bilgilerini içeren bir belgedir. Belge 12.05.1913‟e tarihlenmektedir. 4 1924 yılında
Ülke‟ye gelen yabancı doktorların Amerikan hastanelerinde hizmete devam
ettiği ve Sıhhiye Müdüriyeti tarafından görevlendirildiği bir baĢka BOA
belgesine göre bilinmektedir.5 Ayrıca El-aziz‟de (Elazığ) bir Amerikan Hastanesi
olduğu ve 1925‟de El-Aziz'deki Amerikan Hastanesi'nin geçici olarak askeri
hizmetlere terkine iliĢkin alınan karar olduğu6 BOA belgelerinden
anlaĢılmaktadır.
Antep‟e Board misyonerleri ilk olarak 1818-19 yıllarında gelmiĢ olmasına
rağmen, Amerikan kayıtlarına göre 1848‟de bir misyoner istasyonu
kurulmuĢtur. Amerikan Hastanesinin 1960‟lı yıllarda hizmet verdiği ve
Amerikan ve Türk Hükümeti tarafından verilen bağıĢ ve desteğin ilerleyen
yıllarda da devam ettiği bir dizi BaĢbakanlık Cumhuriyet arĢiv belgesinden
anlaĢılmaktadır. Bunlardan 1961 tarihli olanı, 7 “Amerika'daki Nebraska
Üniversitesi tarafından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağıĢlanan
malzemeler ile Amerikan Board Heyeti tarafından Gaziantep Amerikan
Hastanesi'ne bağıĢ olarak gönderilen bir kamyonetin her türlü vergiden muaf
tutulması”na iliĢkindir. 1972 yılına ait bir diğeri “Amerikan Board Heyeti
tarafından, Gaziantep Amerikan Hastanesi'ne bağıĢ yoluyla gönderilen
malzemenin her türlü vergiden muaf tutulması” bilgisini içerir. 8
2. Gaziantep'te Amerikan Hastanesinin KuruluĢ Tarihçesi
Gaziantep, Türkiye‟nin yüzölçümü büyüklüğü olarak 6. büyük kenti olup
bölge içinde ticaret, sanayi, turizm, sağlık, ulaĢım, gıda sektöründe öncü
konumdadır. Suriye‟nin Halep Ģehri ile olan yakın sınır komĢulukları açısından
bölgenin önemli coğrafi merkezidir. Bu özel coğrafi konumdan dolayı Antep
Ģehri bölge açısından önemli bir çekim noktası olmuĢtur (Uzun & Karabeyeser,
2018).
Antep‟te Amerikan Hastanesi‟nin kuruluĢ tarihçesi Dr. Smith‟in Board
misyoneri olarak bölgeye gelmesi ile baĢlar. 1842 yılında pastör olmasının
ardından Dr. Smith Türkiye‟ye gitmek üzere yola çıkmıĢtır. ÇağdaĢı olan pek

4

BOA, R-29-02-1328, Gömlek No:86,sıra no:5: Yer: HR.HMġ.ĠġO
Doktor Wilson Dodd'un Amerikan Hastanesi'nde asistan olarak istihdamında Sıhhiye
Müdüriyeti'nin itirazını gerektirecek bir durumun olmadığına dair belge;
BOA, tarih: 18.03.1924, Fon: HR.ĠM.,Kutu no:100 gömlek no:22,sıra no:0.
6
BOA,Fon: HR.ĠM. Kutu:139 Gömlek no:76,sıra no: 0 El-Aziz'deki Amerikan Hastanesi'nin
muvakkaten cihet-i Askeriye'ye terki. (Osm.-Fr.)
7
BCA,tarih:13.10.1961, Fon:30-18-1-2 Kutu:162, Gömlek no:53,sıra no:3
8
BCA,tarih:25.07.1972, Fon:30-18-1-2 Kutu:286, Gömlek no:62,sıra no:7
5
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çok ABCFM mensubu gibi Dr. Smith de dini ve tıbbi çalıĢmalarının dıĢında
bilimsel konulara da merak salmıĢtır 9 (Johnson, 2008).
Doktor Smith‟in tıp alanındaki yetenekleri, ona hem Türklerden hem de
Ermenilerden pek çok dost kazandırmıĢtır. Son derece korkulan bir hastalık olan
kolera salgınının çevredeki köylerde ortaya çıktığı hakkındaki haberler
hizmetlerine olan talebi, daha da arttırmıĢtır. Johnston 10 sadece bir pastördü,
oysa Smith eğitim görmüĢ bir doktor olup Osmanlı ülkesinde mesleğini icra
edebileceğine dair resmi fermanı da bulunmaktaydı; böylece Türk yetkililerin
desteğini de garantilemiĢ durumdaydı (Johnson, 2008).
Antep Amerikan Hastanesinin ilk binası, 1848 yılında Gaziantep‟e
yerleĢmeye karar veren Dr. Azariah11 Smith12 anısına 1879‟da Yale
Üniversitesi'nden sınıf arkadaĢlarının yaptıkları bağıĢlar ve topladıkları
yardımlar ile Kayacık Mahallesi‟nde kurulan binasıdır. 13
Hastaneye Dr. Azariah Smith Memorial Hospital adı verilmiĢtir (Fot. 1).
Hastane 10 yatakla hizmete girmiĢtir. Hastanenin ilk dönemlerinde (Fot. 2)
sadece erkeklere hizmet verilmiĢtir. Daha sonra 1886 yılında kadın hastalar da
hastaneye kabul edilmiĢtir (Yakar, 2015).

9

1844‟de, Musul‟da bulunduğu sırada Fransız diplomat ve arkeolog Paul-Emile Botta ile tanıĢtı. O
sırada Botta, Asurlular‟ın baĢkenti Ninova olarak belirlediği o civardaki antik bir sarayın
kalıntılarında kazı çalıĢmalarını yürütüyordu. Özellikle Ġncil'deki tarihle olan bağlantısından ötürü
Botta'nın çalıĢmalarına büyük hayranlık duyan Smith, arkeoloğun bulguların anlatan bir makale
yazmıĢtır: "Ruins of Ninevah: Description of the Discoveries made in 1843 and 1844." Bu makale
1845 yılında American Journal of Science and Arts'da yayımlanmıĢtır (Johnson, 2008).
10
ġehirdeki Ermeniler'den ABCFM tarafından basılan kitap ve risaleler aracılığıyla Protestan
görüĢleri aĢina olan bir bölümü, 1845 yılında Board‟a baĢvurarak kendilerine Protestan inançlarını
öğretecek birisinin gönderilmesini istemiĢlerdir. Bu talep üzerine Henry Van Lennep 1847 yılı
baĢlarında Antep‟i kısa bir süre ziyaret etmiĢtir. Birkaç ay sonra da Ģehirde sürekli kalmayı
planlayan Thomas Johnston Antep‟e gelmiĢtir. Ancak Ermeni Ortodoks Kilisesi mensupları ve
kıdemli din adamları tarafından yeni ilkelere karĢı gösterilen karĢı tavırlar sonucunda Johnston 2 ay
sonra Ģehirden uzaklaĢtırılmıĢtır. ġehirden kaçarken Protestanlık karĢıtı kiĢiler tarafından kabul
edilmemiĢtir. Bunun üzerine kenti terk etmiĢtir (Johnson, 2008).
11
Dr. Azariah Smith 16 ġubat 1817 tarihinde, New York eyaleti Manlius'ta doğdu. Dr. Azariah Smith
1838 yılında Yale Üniversitesi den mezun oldu. Philadelphia ve New York‟ta tıp eğitimi aldı. Dr.
Simith aynı zamanda bir Protestan pastördü ve Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda 1820 yılında din, eğitim
ve sosyal hizmet alanlarında çalıĢmalar baĢlatan Protestan misyoner kuruluĢu American Board of
Commissioners for Foreign Missions‟ın (ACBFM) da üyesiydi (Johnson, 2008).
12
Misyoner doktorlar mesleklerini icra etmek için bir hastane ortamı olmadığından evlerini klinik
olarak kullanmaktaydılar, aynı zamanda yerli bölge halkından yetenekli olanları da eğiterek
yardımcıları yapmıĢlar ve zamanla bu yardımcı kiĢiler tecrübelerini kullanmıĢlardır. Bu Ģekilde
eğitim verme konusunda Dr. Grant, Dr. Henry S. West, Dr. Azariah Smith uygulamanın öncülleri
olmuĢlardır. Zamanla hastane kurma düĢüncesi geliĢmiĢ ve 1880‟lerden itibaren daha donanımlı
hastaneler kurmaya baĢlamıĢlardır. (The Orient, “Medical Missionary Work”, vol. IX. Extra Bible
House, March 8, Constantinople 1922, s. 24)
13
http://www.mmtamerikan.com/Tarihce
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Fot. 1. Azariah Smith Memorial Amerikan Hastanesi (Uzun, T. arĢivi)

Fot. 2. XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Amerikan Hastanesi (Yüce, 2010)

Amerikan Board‟ın misyonerlik aracı olarak gördüğü sağlık çalıĢmalarının
örnekleri sadece Gaziantep‟de değil 1908‟de Diyarbakır‟da14 ve 1920‟de Ġstanbul
15 Amerikan Hastanesinde görülmektedir.

“Diyarbakır‟da sağlık çalıĢmalarının baĢlaması aslında misyonun bölgede kurulmasıyla
baĢlamıĢtı. Amerikan Board‟ın bölgeye gönderdiği ilk misyonerlerden David H. Nutting ve Henry
Lobdell tıp eğitimi almıĢ misyonerlerdi. Dr. David H. Nutting ve eĢi 1854 yılında Diyarbakır‟a geldi.
Dr. Nutting, hekimlik bilgisini misyoner çalıĢmalarında etkin bir Ģekilde kullandı. Dr. Nutting,
Diyarbakır‟daki ilk yılında 1350 hastayı dispanserde tedavi etmiĢ ve ayrıca hastaların evlerine 350
ziyaret yapmıĢtır. Aslen Ermeni olan ve Amerika‟da yaĢayan Aslan Sahagian‟ın 15.000 dolar parasını
eğitim ve Diyarbakır‟daki hastanenin yapılması için miras bırakmıĢtır. Misyon raporlarında
Diyarbakır‟da medikal çalıĢmalarının, bir evin kiralanarak 1908 yılında Dr. Ward tarafından
baĢlatıldığı belirtilmektedir” (TaĢkın, 2017) .
15
20 Ağustos 1920 tarihinde Eski Ġstanbul ÇarĢıkapı Caddesi‟nde bir köĢkte kurulan Amerikan
Hastanesi, 1925 yılında Taksim‟deki Alman Hastanesi binasını kısa süre kullandıktan sonra, 1928
yılında bir apartmana taĢınarak hizmet vermeye devam etmiĢtir. 1995 yılında Vehbi Koç Vakfı
bünyesine katılmıĢtır. Hastane o güne kadar New York kökenli, kar amacı gütmeyen Amerikan
Hastanesi ġirketi tarafından yönetilmiĢ ve desteklenmiĢtir. Yeni modern binalarıyla 2007 yılında
60.500 m2‟lik bir modern sağlık tesisine dönüĢmüĢtür (url 2) (Ġstanbul Amerikan Hastanesi) .
14
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Fot. 3. Hastane binasının sokak giriĢ duvarı ve hastanenin kuzey cephesi 1910‟lar
(Uzun, T. arĢivi)

Fot. 4. 1910-1915 yıllarda Amerikan Hastanesi (Uzun, T. arĢivi)

3. Gaziantep Amerikan Hastanesi Mimarisi
Amerikan Hastanesi, yerleĢik olan Gaziantep‟in ġahinbey ilçesi TepebaĢı
mevkiinde bulunmaktadır. 1. derece tarihi anıtsal yapı olan poliklinik binaları ve
hastanenin Amerikalı kurucularının tek amaçları herhangi bir karĢılık
beklemeden Ģehir halkına sağlık hizmetinde bulunmuĢtur. Hastane, 13.500
m2‟lik iki parsel üzerinde A ve B blok olmak üzere iki ana poliklinik, acil servis
binası, yataklı servis binası ve idari binadan oluĢmaktadır. Poliklinik A bloğu
Dağlı Ömer Sokak ve Emir Sokağın köĢesinde yer alır A Blok, 3 kattan oluĢur.
Bu binada, hastane binası ile irtibatı sağlayan üç giriĢ bulunmaktadır. Hayık
Baba Sokağına paralel olan idari bina A bloğun güneybatısında yer almakta,
binaya bitiĢik bir yakıt deposu bulunmaktadır. Acil binası 2 katlı olup,
hastanenin araç ve ana giriĢinin yanında yer almaktadır. Ana giriĢin karĢısında 3
katlı yataklı servis binası bulunmaktadır.
B blok bu parselin dıĢındaki parselde yer alır (Fot. 5) (ġekil 1). 4 katlı yapı
olan bu bloğun 2 giriĢi vardır. Bloğun ana giriĢinde merdiven bulunmaktadır.
Oldukça geniĢ olan bu giriĢ Poliklinik B bloğunu hastanenin diğer blok ve
yapılarından ayırır. Üç tarafı yüksek taĢ duvarlarla çevrili bir bahçe içerisinde
ise küçük bir mezarlık yer almaktadır (Fot. 31).
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Fot. 5. 1906 yılındaki B Blok binasının fotoğrafı (Uzun, T. arĢivi)

ġekil 1. YerleĢim planı (UğraĢ, 2001).

3.1.Acil Servis Binası Mimari Özellikleri ve Restorasyon Müdahaleleri
302 m2 alanın üzerine oturan hastane acil binası TepebaĢı Mahallesi‟nin en
üst kotunda yer alır. Toplam 2 kattan oluĢan binanın zemin katında acil
müdahale (ġekil 2), hasta bekleme, giriĢ holü, acil gözlem salonları, acil doktor
odası ve santral bulunmaktadır. Birinci katta ise nöbetçi doktor odası ve yoğun
bakım üniteleri bulunmaktadır (ġekil 3).
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ġekil 2. Acil blok zemin kat planı (UğraĢ, 2001)

ġekil 3. Acil blok yoğun bakım katı planı (UğraĢ, 2001)

Günümüze kadar çeĢitli amaçlarla kullanılan bu bina, 1905 yılında Londralı
Anna Morstong tarafından bölgenin en önemli taĢ ustalarına yaptırılmıĢtır.
Binanın Güneye bakan cephesinde “Bütün günahları af eden ve bütün
hastalıklara Ģifa veren Allah‟tır” (Fot. 6) yazısı bulunan alınlığa sahip kemerli bir
kapıdan girilmekte ve bu kapının tam üzerine gelen bölümde bir balkon ayrıca
bu balkona açılan iki adet yine kemerli kapı ile bütünlük oluĢturulup sol ve sağ
yanlarda atlatmalı olarak kullanılan bazalt taĢlarla da taç kapı görünüĢü
oluĢturulmaktadır.
GiriĢ katında geniĢ üst katta ise daha dar olarak kullanılan bazalt taĢlar
binanın dört köĢesinde köĢe vurgusu olarak devam etmektedir. Çatı saçağı
altında ve birinci kat döĢeme hizasına uygulanan yine açık renk taĢ malzemeden
kat silmesi kat izine dikkat çekmektedir. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu‟nun izinleri doğrultusunda binanın çatısı aktarılmıĢ kırılan
kiremitler yenilenmiĢtir. Çatının taĢıyıcı sistemi sağlam olduğu için
dokunulmamıĢtır. Yağmur oluklarıyla iniĢ boruları bakırdan orijinaline uygun
olarak yeniden yapılmıĢ olup binanın tüm cephesi tazyikli ilaçlı su ile fırçalama
yöntemi ile yıkanarak temizlenmiĢtir. Cephe de bulunan taĢlar çok sert
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olduğundan fazla yıpranma tespit edilmemiĢ olup çok az sayıda taĢ çürütme
yapılarak yenilenmiĢtir. Çürüyen ahĢap pencere ve kapılar ahĢap görünümlü
plastik esaslı pencerelerle değiĢtirilmiĢtir.

Fot. 6. Binanın güneye bakan cephesindeki yazı (Aygün, 2018).

Binanın ve eski haline ait mevcut resimlerden (Fot. 7-8-9) cephe
özelliklerinin değiĢmediği anlaĢılmaktadır (Restorasyon raporu, 2003).

Fot. 7. Acil binasının 1910-1915 yıllarındaki
görünüĢü (Uzun, T. arĢivi).

Fot. 8. Acil binasının 1995
görünüĢü (Uzun, T. arĢivi).

Fot. 9. Acil binasının günümüzdeki hali (UğraĢ, 2015).

yılındaki
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Binanın kuzey cephesine kadar taĢ tonoz kemerle kaplı olan bir giriĢ holü
bulunmaktadır. Fakat daha önceden bu kısım 1995 yılında alçıpandan düz tavan
yapılmak suretiyle kapatılmıĢtır. Farklı kotlarda bulunan zemin döĢemeler ise
giriĢ katında tek kota getirilip seramikle kaplanmıĢtır. Orijinal katran ağacından
latalarla 16 yapılan kat döĢemeleri bulunmaktadır. Asma tavan veya yükseltilmiĢ
döĢeme yapıldığından dolayı kullanılan mekânların bu ahĢap özelliği
görülmemektedir. Pencereler kemerli olup söveleri kendi orijinal taĢından
yapılmıĢtır. Doğramalarda ise ahĢap görünümlü PVC kaplama uygulanmıĢtır.
Acil servisteki sonradan yapılma alcıpan bölme duvarları kaldırılıp orijinal taĢ
duvarlara yapılan eklentiler sökülerek (Fot. 10) geniĢ bir mekân oluĢturulmuĢ ve
raylı kumaĢ perde sistemi yapılmıĢtır (Fot. 11- 12).

Fot. 10. Gözlem Odası restorasyon çalıĢmalarından bir
görünüĢ (UğraĢ, 2003).

Binanın pencere kenarları ve dolap bölmelerine ahĢap pervazlar
uygulanmıĢ olup taĢ duvarlardaki geçmiĢ dönemlere ait çeĢitli sıva
uygulamaları ve kalıntıları temizlenip, pencere kenarları ve dolap bölmelerine
ahĢap pervaz uygulanmıĢtır (Restorasyon raporu, 2003).

Fot. 11. Acil Servisin restorasyon
sonrası günümüzdeki hali (UğraĢ, 2005).

Fot. 12. Gözlem Odası restorasyon
sonrası günümüzdeki hali (Aygün, 2018).

Daha önceleri baĢhekimlik, muhasebe, idare ve doktor dinlenme odası
olarak birinci kat kullanılmakta idi. Bu bölümde ise sonradan yapılan bütün
16

Dar ve kalınca tahta.
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duvarlar kaldırılıp modern bir yoğun bakım ünitesine dönüĢtürülmüĢtür (Fot
13). Acil Servis bölümünde hastane yataklı servislere bağlantıyı sağlayan,
bahçeye açılan ikinci bir kapı daha mevcuttur.

Fot. 13. Yoğun Bakım ünitesi restorasyon sonrası günümüzdeki hali (UğraĢ,
2005).

3.2.Yataklı Servis Binası Mimari Özellikleri ve Restorasyon Müdahaleleri
Amerikan Hastanesi‟nin ikinci binası ise; ameliyathanelerin, yataklı servislerin,
radyoloji servisi ve doğum servisinin bulunduğu 1.220 m2 oturumu ve toplamda
3.660 m2 kullanım alanı olan bölümdür. Bu bölüm 3 katlı bir yapıdır (Fot. 14, 15, 16).
Yapıldığı tarihten itibaren Antep halkına hizmet veren Kolejtepe‟de Kurulu olan o
zamandaki Tıp Fakültesi (Antep Harbi sonrasında kapanmıĢtır) öğrencilerinin staj
yapmalarına imkân sağlayarak verdiği hizmetlerden dolayı önem taĢımaktadır. H
planlı olan bu binaya orta kattan üstü kemerli taç kapı giriĢinden girilmektedir (Fot
16). Bu giriĢ siyah ve beyaz atlamalı bazalt taĢ ile belirginleĢtirilmiĢtir. Binanın giriĢ
saçağı ise taĢ ustası Mehmet Devamlı tarafından 1960‟lı yıllarda yapılmıĢtır. Bina
Gaziantep yöresine ait keymık17 taĢından yapılmıĢ olup yığma bir binadır.
Tüberküloz18 hastalarının güneĢlenmesi ve hava alması için binanın güneye bakan
kollarına H planın ortasındaki odalara balkonlar yapılmıĢtır (ġekil 4).
Ameliyathane hizmetlerinin zamanın Ģartlarına göre daha hijyenik
yapılabilmesi için 1998 yılında betonarme ek bina yapılmıĢtır. Mozaik, Gaziantep
yöresinde cephe kaplamalarında kullanıldığından dolayı betonarme olarak yapılan
bu eklentilerin cephelerinde de mozaik kullanılmıĢtır. Hastanenin restorasyonu
yapılırken Koruma Kurulu‟nun tavsiyesi ile bu mozaik ve sıva kaplamaları
sökülerek derzli sıva yapılmıĢ olup açık sarı renge boyanmıĢtır. Hastanenin iç
mekânlarında zemin kaplama malzemesi olarak kullanılan mozaiklerin üzerleri ise
anti bakteriyel PVC kaplanmıĢtır. Duvarlardaki sıvalar tamir edilerek genelde
boyanmıĢ bazı odalar ise duvar kağıdı kaplanmıĢtır. Sağlık sektörü sürekli geliĢme
17

DıĢ cephede kullanılan yöresel yapı malzemesi Gözenek yapısı az, fazla su emmeyen kalker
sınıfında yer alan sert beyaz taĢtır.
18
Verem hastalığı.
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içerisinde olduğu için hastanenin sürekli yenilenmesi ve bakıma ihtiyacı
olmaktadır. Sağlık Bakanlığı‟nın talimatları doğrultusunda ameliyathaneler ile
yoğun bakım servislerine hepa filtreli hijyenik hava sağlayan santraller ilave
edilmiĢtir. Kan alma merkezleri ile mikrobiyoloji laboratuvarı arasında pnömatik
taĢıma sistemi kurulmuĢtur. Hastanenin giriĢ katında bulunan radyoloji bölümü ise
bodrum katına (Fot. 15) alınmıĢtır. Radyoloji Bölümüne bahçe kotundan en alt
kattan giriĢ sağlanmaktadır. (Restorasyon Raporu, 2003). Bahçe zemininde bulunan
taĢ kaplama ise özgün olmayıp sonradan yapılmıĢtır. Binanın cephesi Acil
binasında uygulanan yöntemlerle temizlenmiĢtir.

Fot. 14. Yataklı servis binası, 1915 (Uzun, T. arĢivi).

ġekil 4. Yataklı servis binası zemin kat planı (UğraĢ, 2001).
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Fot. 15. Radyoloji Bölümü (Aygün, 2018).

Arazinin içerisinde değiĢik zamanlarda açılan birden fazla su kuyusu
bulunmaktadır. Günümüz mevcut durumda ise 45 metre derinliğinde bir su
kuyusu bulunmaktadır. Yapı içerisinde çeĢitli alanlarda su sarnıçları
bulunmaktadır. GeçmiĢte kar ve yağmur suları bu sarnıçlarda 19 toplanıp
hastanenin su ihtiyacını karĢılamak üzere kullanılmakta idi. Hastanenin ilk
yıllarında su kuyularından su temin etmeye yarayan iki adet rüzgârla çalıĢan
pervane bulunmaktadır. Bu pervaneler zamanla sökülüp hastane dıĢında baĢka
yerlere taĢınmıĢtır.
Günümüzde idare binası olarak kullanılan ve eski baĢhekim lojmanı olan
bina (Fot. 16), hastanenin bu parselindeki 3 üncü taĢ binasıdır. 1998 yılında
binanın dıĢ cephesinde bulunan taĢ duvarlar olduğu gibi korunup, ahĢap olan
iç döĢemeleri komple sökülmüĢ, iç mekâna 3 katlı betonarme bina yapılmıĢtır.
3.3. Poliklinik A Blok Binası Mimari Özellikleri ve Restorasyon
Müdahaleleri (Dr. Ertan Dumanlı Poliklinik Binası)
Gaziantep TepebaĢı Mahallesi‟nde bulunan ve yıllardır sağlık hizmeti veren
hastane kompleksi içerisinde bulunan bu yapı (Fot. 17), 2004-2005 yıllarında
yapılmıĢtır. Gaziantep ilinin ihtiyacı olan diyaliz hastalarının tedavi edileceği bir
merkez olarak planlaması yapılan ve inĢaat yapımı sırasında o günün Ģartlarına
göre poliklinik olarak revize edilen plana göre inĢaatı tamamlanan bina
11.6.2005 tarihinde hizmete açılmıĢtır. Binanın yapılması için gayret gösteren ve
yakın zamanda vefat eden Sağlık Eğitim Vakfı Sağlık Kurulu baĢkanı Dr. Ertan
Dumanlı anısına ismi bu binaya verilmiĢtir.

19

Doğal olarak bulunan ya da özel olarak yapılmıĢ, kullanılmak üzere yağmur sularını biriktirmeye
yarayan yeraltı su deposu
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Fot. 16. Yataklı Servis binası (Aygün, 2018).

Fot. 17. Poliklinik A Blok binası (UğraĢ, 2005).

Planlama aĢamasında bölgenin sit alanı içerisinde olması sebebi ile tarihi
doku ve 13.650 m2 olan arsası içerisindeki yeĢil alanın bozulmaması için gereken
özenin gösterilmesine dikkat edilmiĢtir. Arsa içerisindeki bütün ağaçlar tek tek
tespit edilerek kayıt altına alınmıĢ ve en az ağaçlı olan bölge seçilerek, Adana
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‟nun da onayı alınarak Ģu anki
yerine yapılmasına karar verilmiĢtir. YapılmıĢ olan binanın, eski doku içerisinde
sivrilmemesine, bina kotu olarak mevcut yapılardan yüksek olmamasına ve
yakınında bulunan eski lojman binasına ve 50 tonluk su sarnıcına zarar
vermemesine de ayrıca özen gösterilmiĢtir. Bina yapılırken mevcutta var olan
eski müstahdem lojman binalarından yeni binaya geçiĢ A blok binasının
merdiven sahanlığından sağlanmıĢtır.
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Poliklinik, Dağlı Ömer Sokak ile Emir Sokağın kesiĢtiği yerde, Ģema olarak
kare ve dikdörtgen planlı iki merkezin arasına yerleĢtirilen merdiven ve
asansörlerle geçiĢin sağlandığı ara bölmenin eklendiği bir planda tasarlanmıĢtır
(ġekil 5). Projede koridor olması gereken yerler geniĢ tutularak bu kısımların
hasta bekleme salonu olarak kullanılması sağlanmıĢtır (Restorasyon raporu,
2003). Yakında bulunan ve yaz aylarında soğuk depo olarak kullanılan mağara
ise kafeterya haline getirilip kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Fot. 18) (Restorasyon
raporu, 2003).
Binada her türlü haberleĢme, çağrı sistemi, günün en son teknolojisine
uygun Ģekilde donatılarak yapılmaktadır. Havalandırma, ısıtma ve soğutma ile
yangın algılama sistemi yapılmıĢ olup hastalardan alınan kan numunelerinin
laboratuvara transferi borularda ki basınçlı havayla otomatik olarak
yapılmaktadır. Standartlara uygun sedye asansörü ve ferforje korumalı yolcu
asansörü yapılmıĢtır. Kat yüksekliği 3.50 m olan yapının arazinin eğimli olması
sebebi ile zemin katta, merdiven sahanlığında ve 2. katta hastane binası ile
irtibatı sağlayan 3 giriĢ kapısı bulunmaktadır. Katlarda değiĢik poliklinik
odaları, hasta müracaat bankoları, hasta bekleme mahalleri, tuvalet - lavabo
bölümleri yapılmıĢ olup her alanın doğal ıĢık alması sağlanmıĢtır (Restorasyon
raporu, 2003).

Fot. 18. Poliklinik A blok binası ve
kafeterya (Aygün, 2018).

Fot. 19. Poliklinik A blok binası iç mekân
(UğraĢ, 2005).

Bu arada yıllardır kullanılmayan iki katlı hemĢire lojmanları (Fot 20) restore
edilerek kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Keymık taĢından yapımıĢ olan binanın
çürüyen taĢ blokları çürütme yöntemi ile yenilenmiĢ, çürümüĢ olan ahĢap
merdiven komple yenilenmiĢtir. Sonradan yapılmıĢ sıvalar sökülerek duvarlar
orijinal haline göre temizlenmiĢtir. Çürüyen ahĢap pencereler, ahĢap görünümlü
PVC pencereler ile değiĢtirilmiĢtir. Zemin döĢemeleri laminat parke yapılmıĢtır.
Her katı 350 m2 olan 3 katlı bina betonarme karkas olarak yapılmıĢtır.
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ġekil 5. Poliklinik A blok zemin kat planı (UğraĢ, 2001).

Fot. 20. Restore edilen hemĢirelik lojmanları (Aygün, 2018).
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3.4. Poliklinik B Blok Binası Mimari Özellikleri ve Restorasyon
Müdahaleleri
Sağlık Eğitim Vakfına ait 6.300 m2‟lik alan içerisinde bulunan 618 m 2
oturum alanlı bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluĢan, ġahinbey ilçesi
TepebaĢı Mahallesi pafta 1972 parsel 7 de kayıtlı bulunan, Gaziantep‟in tescilli
taĢ yapılarındandır (Fot 21). Bu poliklinik binasına ait yeĢil bahçe içerisinde
dinlenme mekânları, kafeterya, mescit, güvenlik odası, basketbol ve tenis
sahaları ile birlikte otopark bulunmaktadır. Yapının etrafı yüksek taĢ duvarlarla
çevrilidir.

Fot. 18. Poliklinik B blok (Aygün, 2018).

1870‟li yıllarda yapılmıĢ olan poliklinik binası, 1910 yılında eğitim amaçlı
kızlar mektebi olarak kullanılmıĢtır (Fot 22). 1900‟lü yıların baĢında bina bir
yangınla tamamen yanmıĢ ve aynı yerinde daha büyütülerek Ģimdiki bina inĢa
edilmiĢtir. BitiĢik parselde bulunan hastanenin zamanla geliĢmesine bağlı olarak
bina eczacılık okulu, tıp fakültesi ve hemĢirelik okulu olarak kullanılmıĢtır.
Dönem dönem binanın bazı bölümleri personel ve doktor lojmanı olarak da
hizmet etmiĢtir. ġimdi ise bu yapı Amerikan Hastanesi Poliklinik B Blok binası
olarak hizmet vermektedir.

Fot. 19. Kızlar mektebi olduğu yıllarda giriĢteki öğrencilerin bir fotoğrafı, 1910 (Uzun, T. arĢivi)
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Dikdörtgen planlı bir ana merkez (327 m²) ve iki tarafında birbirine çok
yakın simetri planlı (ġekil 6), ana merkezden daha düĢük kotlu iki kanattan
oluĢan bir sisteme sahiptir. Bu bina 4 katlı olarak inĢa edilmiĢtir. Binanın
inĢasında dönemin Ermeni taĢ ustaları tarafından bazalt ve keymık taĢı
kullanılmıĢtır. Ana merkezdeki bloğun ahĢap taĢıyıcı döĢemeleri 1985 yılında
çürümüĢtür. Restorasyon sürecinde bina içerisindeki döĢeme ve bölme duvarları
sökülmüĢtür. Blokun dıĢ görünüĢü pencere oranları ve pencere kenar söveleri
olduğu gibi korunmuĢtur (Fot. 23). 4 katlı olan binanın sadece bu bölümünde
döĢeme yüksekliği düĢürülerek 5 katlı ve betonarme olarak yeniden inĢa
edilmiĢtir (Restorasyon raporu, 2003).

ġekil 6. Poliklinik B Blok Zemin Kat Planı (UğraĢ, 2001).

Fot. 20. B Blok kuzey cephesindeki giriĢ (Aygün, 2018).

Bu kat ilavesi sonucunda ikinci ve üçüncü katlardaki pencereler bina
içerisinde uygun olmayan görüntüler meydana getirmiĢtir. Yan kanatlar ise
kullanılmayarak korunması sağlanmıĢtır. Bu yan kanatların ise sadece zemin
katları restore edilerek poliklinik olarak hizmete sunulmuĢtur (Restorasyon
raporu, 2003).
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Fot. 21. B Blok güney cephesindeki giriĢ (Aygün, 2018).

Poliklinik binasının taĢ yapısı ve bulunduğu konum itibariyle Ģehrin yüksek
tepelerinden birinin üzerinde oluĢundan ötürü kent silüetinde dikkat çekici bir
noktada bulunmaktadır. Yapının çatı altındaki korniĢler, pencere söveleri ve
binanın kademeli kütlesi ile B blok monümantel bir görünümdedir. B blok
güney cephesindeki giriĢe yarım daire formlu yüksek bir ana dıĢ merdivenle
ulaĢılmaktadır. Kemerli pencere sövelerinde ve bina köĢelerinde kullanılan kısa
ve uzun taĢlar cephe yüzeyindeki taĢlardan dıĢarıya çıkartılarak zarif bir
görünüĢ oluĢturur (Fot 24). Binanın mimarı bilinmemekle birlikte pencere
sövelerinin birinin üzerinde mimarın arması taĢa iĢlenmiĢ olarak günümüzde
halen B blok cephesinde durmaktadır (Fot 25).

Fot. 22. B blok güney cephesindeki taĢa iĢlenmiĢ arma (UğraĢ, 2018).

Fot. 23. B Blok çatı ve bacalarını gösteren görünüĢ (Uzun, T. arĢivi)
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Fot. 27. Özgün baca dokusu ve çatı örtüsü (UğraĢ, 2015)

Yapı içerisindeki merdiven ise yarım daire Ģeklinde olup bazalt taĢlardan
yapılmıĢtır. Merdiven korkulukları ise bloklar halinde yekpare taĢlardan
yapılarak bütünlük sağlanmıĢtır. Ayrıca binanın birinci katına dıĢarıdan ulaĢma
imkanı sağlayan merdiven iki kollu bir yapıya sahiptir. Bozulan ve çatı (Fot 28)
altından yapılan çeĢitli desteklerle ayakta durabilen çatının ahĢap makaslarla
takviye edilerek yenilenmesi sağlanmıĢtır.

Fot. 28. B Blok çatı içi (UğraĢ, 2013).

Poliklinik bahçesi içerisinde üç adet su kuyusu bulunmaktadır (Fot. 29). Bu
kuyulardan biri batı tarafındaki kanadın içerisindedir. Kuyuya inen merdiven
ve buradaki geniĢleme alanında livas mevcuttur. Bu livaslar 20 aracılığıyla
yapıya Ģehrin su kanalları yoluyla su taĢınmaktadır.

Yeraltı su kanalı, bu kanallar aracılığıyla kaynağından çıkan içme suyu kentin içindeki yeraltı yollarından
giderek yapılara taşınmaktadır. Gaziantep Livasları OBRUK Mağara Araştırma Grubu tarafından belgelenmiş
ve haritalanmıştır. Gaziantep Büyükşehir Beld.başkanı Fatma Şahin öncülüğünde bu livas ve kastellerin
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için resmi başvurusu yapılmıştır. http://www.obruk.org/node/1811
20
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Fot. 29. Poliklinik bahçesi içerisindeki su kuyusunun içi (UğraĢ, 2006).

Amerikan Hastanesinin kurulmasına vesile olan ve burada yaĢayıp çevre
halkına hizmet etmiĢ olan kurucu doktorların (Fot. 30) mezarları bu bahçe
içerisinde bulunmaktadır (Fot. 31).

Fot. 30. Hastanede görevli ekip ve bir hastaya ait fotoğraf, 1945 yılları (Uzun, T. arĢivi).

Fot. 31. Poliklinik bahçesinde bulunan temsili mezarlık (Aygün, G. 2018).
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4. Sonuç
Özetle Amerikan Hastanesi 1879‟da Amerikan BOARD Komisyonunun
sağlık öncelikli olmak üzere, misyonerlik faaliyetlerini yürütmek için kurdukları
en önemli kurumlardandır. KuruluĢ tarihinden itibaren Amerikan Hastanesi,
Gaziantep de belirli aralıklarla sürdürdüğü çalıĢmaları günümüze kadar devam
ettirmiĢtir. Tadilat ve restorasyon raporları ile özgün fotoğraflarına dayanarak
incelenen Gaziantep Amerikan Hastanesi kuruluĢ tarihçesinden itibaren , ele
alınarak günümüz durumu hakkında mimari değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Sonuç olarak; Amerikan Hastane binasında yapılan tadilatların ve
restorasyon çalıĢmalarının, binanın özgün yapısına ve dıĢ görünümüne tesir
edecek nitelikte olmadığı, aksine daha uzun yıllar kullanımına izin verecek
Ģekilde binanın ömrünü uzatmaya yönelik hedeflerle yenilendiği, bu
yenilenmelerin yapıların ait olduğu dönem ve mimari özelliklerini tahrip eden
veya bunları değiĢtirici müdahaleler olmadığı gözlemlenmiĢtir. 1879 yılında
kurulan Gaziantep Amerikan hastanesi bölgenin ve Ortadoğu‟nun en geliĢmiĢ
modern hastanesi ünvanına sahip olmuĢtur. Farklı zamanlarda yenilenen
hastane, 2019 yılına dek Sağlık ve Eğitim Vakfına (SEV) 21 bağlı olarak, 2019
yılının Mart ayından itibaren ise MMT (Mehmet Murat TaĢdelen) Sağlık
KuruluĢuna bağlı olarak günümüzde de Gaziantep‟te kent sağlığı hizmetini
devam ettirmektedir.
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