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Dünyadaki hastanelerin yapımı ve icadı 1700 yıl öncesine dayanmaktadır.
Tarihsel olarak, iran hastanelerin ortaya çıkışı üç döneme ayrılmıştır: İslam öncesi İran
dönemi, İslami dönem ve İslam sonrası İran, Batı ve Avrupa ve Amerika hastanelerinin
İran'a geliş dönemi.
Süryani ve Ermeni metinlerine göre, İran'da hastane inşaatı, Sasani döneminden beri
yaygın . İslam sonrası hastanelerin parlak döneminin yorgunluğu Abbasi halifeliğinin
zamanına denk geldi . Ancak hastanelerin Batı hastaneleri tarzında inşa edilmesi İran'da
Nasser al-Din Shah Qajar zamanından itibaren popüler hale geldi . Böylece Tahran'da ilk
tıp okulu ve hastane kuruldu. 1908'da Azerbaycan Devlet Birliğinin çabaları ve
hayırseverlerin çabaları ile Tebriz Milli Hastanesi (25 yatak). Faaliyetlerine başlar ve
yaralıları aylık harçlık alarak ücretsiz tedavi eder ve bakımını yapar. 1912'da Rusların
Tebriz şehrini işgal etmesine kadar sürdü. Bu tarihten itibaren Rus müdürünün hastaneye
atanması ile 1916'e kadar devam etti. Öngörülen bütçeyi almasına rağmen hastalara
ücretsiz hizmet vermekten kaçınır. Bu nedenle Tebriz devlet hastanesinin eğitim ve bakım
müdürünün çabaları ile hastane feshedilecek ve bu kentte Ahmediye adında yeni bir devlet
hastanesi kurulacak.
Maku hanliginda Aynı dönemde Maku hanliginda da bir hastane inşa etti. Bu hastane ilk
askeri hastaneydi Ancak I.Dünya Savaşı'nda İran'ın işgali ile İran-Türkiye sınırında
bulunan Maku Hastanesi Ruslar tarafından yönetildi. Yaralı askerler tedavi ediliyordu .
Azerbaycan tarihinde, bu iki hastane Avrupa tarzında ilk yapılanlar arasındaydı. Tabii daha
sonra başka şehirlerde de yapıldı.
Birinci Dünya Savaşı ve II.Dünya Savaşı sırasında askeri hastane olarak kullanılan Maku
Hastanesi, Şu anda aktif değil . Tepenin üstünde sadece Kalıntıları kalır . Bu hastane
kalbinde birçok anıyı saklamis . ustad Saeed Nursi de esaretinden sonra bu hastanede
tedavi gördü . Aras arasındaki yönetim, Rusya sınırında ta Osmanlı sınırlarına kadar
emnetiyetinden sorumluydu. İbrahim Sultan veya Sultan Bey,Aras kenarinin hukumdari
annesi tarafından maku Serdar ile akrabadır. İbrahim Sultan, halk ve Han tarafından
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güvenilir bir kişiliği vardır. Birinci Dünya Savaşı'nda İbrahim Sultan, Osmanlılar için birçok
iş yaptı. Ruslar, Maku bölgesindeki Kürtleri Osmanlı hükümetine karşı kışkırtmak istedi
Ama İbrahim Sultan bunu Kürtler arasında sahip olduğu otorite ile değiştirdi . Osmanlı
hükümetinin askeri ve din adamları ile gizli görüşmeler yaptıryordu. İslam dünyasını
birleştirmek amacıyla gizli toplantılar yaptırıyordu. O zamanlar türk Albayi Muhammed
Said olarak bilinen Allameh Nursi ile yakın bir dostluğu vardı. Ali Çavuş, İbrahim
Sultan'aAlbay Said'in yakalanması hakkında bilgilendirir. Görünüşte söylediğimiz gibi Maku
askeri kuvvetleri Rus kuvvetlerinin yanındaydılar. Ruslari İbrahim Sultan, Osmanlı
esirlerini tedavi olmaya ikna etimiş. Galacuk bölgesinde bulunan Maku Hastanesi, Rus
doktorlar, Azeri hemşireler tarafından yönetiliyordu. Albay said başka yaralı esirlerle
birlikte tedavi olunur. Saeed Nursi, yaraları nedeniyle Ruslar tarafından yakalandıktan
sonra Doğubayazid üzerinden Tiflis'e trasfer üzere Maku'ya getiriliyor Ali Çavuş, İbrahim
Sultan'aAlbay Said'in yakalanması hakkında bilgilendirir. Görünüşte söylediğimiz gibi Maku
askeri kuvvetleri Rus kuvvetlerinin yanındaydılar. Ruslari İbrahim Sultan, Osmanlı
esirlerini tedavi olmaya ikna etimiş. Galacuk bölgesinde bulunan Maku Hastanesi, Rus
doktorlar, Azeri hemşireler tarafından yönetiliyordu. Albay said başka yaralı esirlerle
birlikte tedavi olunur.
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