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Editörün Notu 

Bu kitapta yer alan bölümlerde kullanılan kaynakların, 

görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her 

türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup 

ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve 

hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. 
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TAKDİM 

Tarih boyunca dünyayı etkileyen çok sayıda salgın yaşandığı 

bilinmektedir. Salgın hastalıkların tarihi sürecine bakıldığında, 

etkisi ve sonuçları bakımından doğal afetler ve savaşlar kadar 

yaşamı olumsuz etkileyebilmiştir. Bu salgınların yüzyıllar 

boyunca sürdüğü kısa, orta ve uzun vadede önemli siyasi, 

iktisadi, sosyal sonuçlara neden olduğu bilinmektedir.   

Aralık 2019’da ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen 

Covid-19 virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 

2020’de pandemi olarak ilan edildi. Salgının dünya ekonomisi 

ve siyasetini hızlı bir şekilde etkilemeye başlaması çerçevesinde 

virüsün biyolojik silah olduğuna ilişkin bazı spekülasyonlar 

yapıldı. Üretilen komplo teorilerinin hiçbiri henüz 

doğrulanmamakla beraber, gerçek olan şey virüsün kendisi ve 

oluşturduğu etkidir. 

Öte yandan neredeyse bütün ülkelerin virüsle mücadele için 

birer cephe haline gelmesi, dünyanın yeni bir savaşa mı girdiği 

tartışmasını başlatırken, mücadelenin herhangi bir sıcak veya 

soğuk çatışma içermemesi, bu tartışmaya da yer olmadığını 

göstermiştir. Bununla beraber, dünyanın koronavirüs salgını 

öncesi gibi olmayacağı büyük bir gerçeklik olarak karşımızda 

duruyor.  

Virüsle mücadelenin henüz sıcak olduğu bu dönem, devletlerin 

kriz yönetimi sürecindeki noksanlıklarını ve yönetim 

mekanizmalarının işlevsizliğini ortaya çıkardı. Uluslararası 

örgütler için soru işaretleri oluştu. Bu salgın ile ABD, Avrupa 

Birliği, Rusya, Çin gibi önde gelen aktörlerin ve diğer 

uluslararası örgütlerin yetersiz ve etkisiz olduğu net bir şekilde 

görüldü.  

Soruna kapsamlı bir çözüm bulmak için küresel bir inisiyatif 

üstlenmek yerine, günün sonunda devletler kendi kapasiteleri ve 

kriz çözme yetenekleriyle baş başa kaldılar. Ancak ne kadar 

kendi kendine çözüm üretmeye çalışsalar da sorunun küresel 

çapta etki oluşturması, devletlerin çabalarının da bir sınırı 

olduğunu gösterdi. Bu nedenle soruna ilişkin uluslararası 

girişimlerin desteklenmesi elzemdir. Uluslararası girişimlerin 
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başarılı sonuçlar üretmesi orta ve uzun vadede söz konusu 

olacağından devletlerin kısa vadede ikili işbirliği 

mekanizmalarına yönelim göstermeleri doğaldır. 

Türkiye’nin salgının henüz ülkemize gelmesinden önce almaya 

başladığı önlemler, virüs ülkemizde yayıldıktan sonra da etkili 

bir şekilde devam etmiştir. Türkiye’nin mücadelesi sadece kendi 

topraklarıyla sınırlı kalmamış, on binlerce vatandaş farklı 

ülkelerden ülkemize getirilmiş ve yüzden fazla ülkeye virüsle 

mücadele bağlamında yardımlar yapılmıştır. Bu açıdan 

Türkiye’nin Covid-19’la mücadele kapsamında ulusal ve 

uluslararası düzeyde yürüttüğü kapsamlı kriz yönetimi, önemli 

bir başarı hikâyesi niteliğindedir.  

Koronavirüs, ortaya çıkarttığı ve çıkartmaya devam edeceği 

görünen ekonomik, siyasi ve toplumsal etkileriyle bireyler, 

toplumlar, devletler ve bütün dünya için ciddi bir travma etkisi 

oluşturmuştur. Bu nedenle kapsamlı bir şekilde ele alınması ve 

tartışılması gerekmektedir.   

Küresel Salgın ve Güvenlik: Tarihsel Süreç başlıklı işbu kitap, 

tartışmalara katkı sağlayacak önemli bir eser niteliğindedir. 

Eserin virüsün etkisi henüz sona ermeden akademik ve bilimsel 

kaygılarla hazırlanmaya başlanması, önemli olduğu kadar aynı 

zamanda cesaret isteyen bir iştir. Bu nedenle eserin editörü Doç. 

Dr. Yunus Emre Tansü’nün bu girişiminin takdir edilmesi 

gerekmektedir.  

Ayrıca bu çalışma, güncel olarak koronavirüs salgınını ana 

gündemi haline getiren dünyada tarihsel sürecin dikkate 

alınması ve gelecekte ortaya çıkacak potansiyel salgınlar ve 

güvenliğe etkilerine ilişkin önemli ipuçları vermesi açısından da 

değerlidir. Bu vesileyle Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’nün 

öncülüğünde eserin hazırlanması aşamasında destek veren 

değerli akademisyenler ve öğrenciler de önemli bir katkı 

sunmuşlardır.  

Prof. Dr. Ferhat Pirinççi 
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EDİTÖRDEN 

Tarihte toplumların en büyük korkularından biri salgın 

hastalıklar olmuştur. Tehdit eden, öldüren salgın hastalıklarla, 

insanlık ilkel yaşamdan bugüne, mücadele etmek zorunda 

kalmıştır. Salgın hastalıklar, toplumların birbirleri ile olan 

sosyokültürel, ekonomik ilişkileri aracılığı ile kıtalararası 

yayılma imkânı bularak, çok sayıda insanın ölümüne sebep 

olmuştur. Yenilmez denen orduları durdurmuş, ekonomik, 

siyasal ve demografik sonuçlarıyla dünya haritasının yeniden 

çizilmesinde önemli roller üstlenmiştir. İnsanlığın çözüm 

bulamadığı bu süreç halen devam etmektedir.  

Salgın hastalıklar, Yunan ve Mısır kaynaklarında dikkate değer 

bir şekilde görülmektedir. Tarihte bilinen ilk genel salgın, 

İmparator Antonius döneminde MS. 165 yılında başlayan 

Antonius vebasıdır. Salgın, beş milyondan fazla insanı 

öldürürken Roma ordusunu da neredeyse yok etmiştir. Veba, 

insanlık tarihinin en büyük salgınlarından biridir. Tarihsel olarak 

üç büyük dalga halinde insanlığı tehdit etmiştir.  Kara ölüm 

olarak da bilinen ilk büyük veba salgını ise 541 yılında 

Konstantinopolis’te görülmüştür. Jüstinyen vebası olarak bilinen 

bu salgın, 8. yy ortalarına kadar etkisini göstermiştir. Kara ölüm, 

yeniden 14. yüzyılda ortaya çıkmış ve 300 yıl sürmüştür. 

Dönemin kayıtlarına göre, bu korkunç salgınlar pek çok ruhsal 

salgınların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

İlk olarak MÖ. Çin ve Mısır’da görülen çiçek hastalığı, 16. 

yüzyıldan itibaren ölümcül hale gelerek, Avrupa’da kitlesel 

ölümlere neden olmuştur. Hastalığın, kızamıktan farklı bir 

hastalık olduğunu ilk tespit eden İslam âlimi Razi’dir. Bu 

hastalığın yaklaşık 60 milyon kişinin ölümüne neden olduğu 

bilinmektedir. İnsanlığın yaşadığı en büyük salgınlardan bir 

diğeri ise Kolera’dır. İlk salgın 1817 yılında Hindistan’ın Ganj 

Deltası’nda, ortaya çıkıp yayılmaya başlamıştır. Kolera, 

Avrupalılar tarafından, Hindistan topraklarının dışına taşınmış, 

bu nedenle endüstri devrimi genel salgını olarak da 

adlandırılmıştır. 19. Yüzyılın en korkulan hastalığı olan kolera, 

dünyanın yoksul kesimlerinde varlığını sürdürerek tehdit 

oluşturmaya devam etmektedir 
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Tarihin en büyük felaket salgınlarından biride I. Dünya 

Savaşı’nın son yılında, 1918’de ortaya çıkan, İspanyol gribidir.   

Korona virüsünden farklı olarak gençleride etkileyen ve üç yıl 

süren bu salgının 40-50 milyon civarında insanın ölümüne 

neden olduğu tahmin edilmektedir. H2N2 olarak adlandırılan 

grip tipi bir virüs, ilk olarak Çin’de ortaya çıkmış, daha sonra 

1957’de Moğolistan, Hong Kong, Singapur derken tüm Asya’ya 

yayılmış ve Asya gribi olarak adlandırılmıştır. Dünya Sağlık 

Örgütü verilerine göre bu salgında, bir milyonun üzerinde insan 

hayatını kaybetmiştir. 

1968 yılında ABD ve Avrupa devletlerinde görülen, Hong Kong 

gribi olarak adlandırılan, yeni bir tür grip virüsünün neden 

olduğu salgın birkaç ay içinde dünyanın geri kalanına yayılmış 

ve dünya genelinde en az bir milyon kişinin ölümüne yol 

açmıştır. 21. yüzyılın ilk salgını, şiddetli akut solunum 

sendromu ortaya çıkmış ve virüs SARS-CoV olarak 

isimlendirilmiştir. Çin’de ortaya çıkan salgın, yayıldığı 

bölgelerde toplam 10 bin civarında kişiye bulaşmıştır. 2009 

yılında Meksika’da ortaya çıkan, kuş, domuz ve insan griplerine 

neden olan virüslerin bir karışımı olan H1N1 virüsü, domuz 

gribi olarak adlandırılmıştır. Salgın, yüz binlerce insanın 

ölümüne neden olmuştur.  

Haziran 2012’de Suudi Arabistan’da develerden kaynaklandığı 

düşünülen bir tür Orta Doğu Solunum Sendromu Korona 

Virüsü, MERS-CoV, olarak adlandırılmıştır. 11 Haziran 2014 

tarihi itibari ile bu virüsün sebep olduğu 699 vaka görülmüş, 209 

insan hayatını kaybetmiştir.  Orta ve Batı Afrika’ya özgü ebola 

virüsü ise Aralık 2013’te Gine’de ortaya çıkmış. Meyve 

yarasaları, aracılığıyla yayıldığı tahmin edilen hastalık, on binin 

üzerinde ölüme neden olmuştur.  

Tehlikeli virüs salgınlarından bir diğeri de ilk kez 1976 yılında 

görülen AIDS’tir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu 

hastalıktan, her yıl yaklaşık bir milyon insan hayatını 

kaybetmektedir. Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ilk kez 

görülen, hayvanlardan insana bulaşan, COVID-19 olarak 

adlandırılan salgın ise dünya üzerinde insanları tehdit 

etmektedir.  
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Tarih boyunca salgın hastalıklar, savaşlar gibi siyasî, sosyal ve 

ekonomik yıkımlara sebep olmuşlardır. İnsanlık, zaman içinde 

bilim sayesinde ve edindiği tecrübelerle salgın hastalıklara karşı 

hayatta kalmak ve salgının daha fazla yere yayılmasını önlemek 

için mücadele verse de, bu felaketin yeterli düzeyde önüne 

geçilememiştir. Bu noktada insana düşen, geçmiş tecrübelerden 

ders alarak yoluna devam etmektir. Katkımız olması dileği ile 

akademik alanda hazırlamış olduğumuz, Küresel Salgın ve 

Güvenlik: Tarihsel Süreç başlıklı bu kitapta, emek katkı ve 

desteklerini esirgemeyen siyaset bilimci Prof. Dr. Ferhat 

Pirinççi’ye, saygıdeğer akademisyenlerimize, doktora öğrencim 

Semra Çerkezoğlu’na, değerli öğrencilerimize teşekkürlerimi 

sunarım. 

Kitabımızın yayınlanma aşamasında, bizden emek ve 

desteklerini esirgemeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal 

Araştırmalar Enstitüsü Başkanı sayın Mustafa Latif Emek’e, 

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 

Başdanışmanı sayın Sefa Salih Bildirici ve sayın İbrahim 

Kaya’ya teşekkürlerimi sunarım. 

Doç. Dr. Yunus Emre Tansü 
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Tarih boyunca salgın hastalıklar, savaşlar gibi siyasî, sosyal ve 

ekonomik yıkımlara sebep olmuşlardır. İnsanlık, zaman içinde 

salgın hastalıklara karşı hayatta kalmak ve salgının daha fazla 

yere yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli tecrübeler kazanmış 

ve bu tecrübeleri hayata geçirmeyi başarabilmiştir. Tarihin en 

eski devirlerinden itibaren insanlık, çeşitli salgın hastalıklarla 

karşı karşıya kalmıştır. Kadim salgın hastalıkların başında ise 

veba gelmiştir.  

İlk karantina fikrinden sonra salgınlara karşı ciddi tedbirler 

almak amacıyla kurumsallaşmaya gidilmiştir.1 Mayıs 1894 

tarihindeki kolera salgını, Osmanlı İmparatorluğu’nda salgınlara 

karşı daha bilinçli uygulamaların hayata geçirilmeye 

başlanmasını sağlamıştır. Bu suretle Bakteriyolojihane-i Şahane 

ve tebhirhaneler açılmıştır1. Salgın hastalıklar konusunda ilk 

defa çeşitli hastalıklara karşı mücadele etmek amacıyla İstanbul 

Emrâz-ı Sâriye Mücadele Heyeti oluşturulmuştur. Bu heyet, 

Mondros Mütarekesi’ne kadar doğrudan Sıhhiye Müdüriyet-i 

Umumiyesi’ne bağlı iken mütarekeden sonra İstanbul Vilayeti 

Sıhhiye Müdüriyeti’ne bağlanmıştır. 1920 yılı Mart ayından 

itibaren mücadele heyetinin kaldırılmasıyla birlikte bir Heyet-i 

Mahsusa-i Sıhhiye meydana getirilmiştir2.  

 
1Abdullah Lüleci, İşgal İstanbul’unda Salgın Hastalıklar, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 

2009, s. 10.  
2 Lüleci, İşgal İstanbul’unda Salgın Hastalıklar, s. 85.  
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Uluslararası sağlık konferansları ve sözleşmeleri ile birlikte 

sağlık kuruluşları konusu, bir yönüyle Türkiye için sağlık 

dışında bir konuyu da gündeme getirmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğu zamanında Avrupalı devletler, bu konferanslar ve 

sağlık kuruluşları aracılığıyla bulaşıcı hastalıkları bahane ederek 

devletin içişlerine karışmak istemişlerdir. Zira imparatorluk 

sınırları içerisinde bilhassa da başkent İstanbul’da oluşturmak 

istedikleri bu uluslararası sağlık kuruluşlarını, kapitülasyonlar 

niteliğinde değerlendirmek istedikleri bilinmektedir. Millî 

Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasından sonra özellikle Lozan 

Antlaşması’na giden süreç içerisinde Türkiye Hükümeti 

yetkilileri, Avrupalıların bu niyetlerini yakından bildikleri için 

özellikle yeni devletin bu tarz -kapitülasyon ismini almasa da- 

olası müdahalelerini önlemek istemişlerdir. Bu amaçla 

uluslararası sağlık sözleşmeleri veya kuruluşları adı altında 

Türkiye’nin içişlerine karışılmamasını sağlamak için oldukça 

çetin mücadeleler vermişlerdir. Neticede Türk Heyeti, 

Avrupalıların son derece ısrarcı olmalarına rağmen Lozan’da 

Türkiye’nin tam bağımsızlığını zarara uğratabilecek maddeleri 

kaldırmış ve kendi tekliflerini antlaşma metnine kaydettirmeyi 

başarmışlardır.  

Bu bağlamda çalışmamızın asıl konusunu teşkil eden 

uluslararası sağlık konferansları ve Türkiye’nin durumu ile ilgili 

olarak Dr. Server Kâmil’in, Sârî Hastalıklara Karşı Korunma 

Tedâbiri adlı çalışması temel alınmıştır. Yazar, bu eserinin 

önsözünde özellikle bulaşıcı hastalıkların, ekonomik 
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buhranların, uzun süren savaşların ve sağlıklı çocuk büyütme 

konusunda halkta var olan lakaytlığa dikkat çekerek bunların 

Türk Milleti’nin gelişmesine engel olan başlıca unsurlar 

olduğunu vurgulamıştır. Dönem itibariyle Server Kâmil’in 

şikâyet ettiği konulardan birisi de Türkiye kütüphanelerinde 

kapsamlı ve açıklayıcı bir “hıfz-ı sıhhat” kitabının olmayışıdır. 

Yazar, ortaya koymuş olduğu eserin bu konudaki açığı büyük 

oranda kapatacağı ümidini taşıdığını belirtmiştir3.  

 

1. ULUSLARARASI KORUNMA KAVRAMI 

Uluslararası korunma, özellikle veba, kolera ve sarı humma gibi 

bulaşıcı hastalıkların milletten millete geçmesini önlemek 

amacıyla alınması gereken tedbirleri düzenlemiştir. Batılı 

devletler, Ortaçağdan edinmiş oldukları tecrübeler dolayısıyla 

kendilerine oldukça yabancı olan bulaşıcı hastalıklara karşı 

ülkelerini korumak için sıkı tedbirler alma gereksinimini 

duymuşlardır. Ancak uzun zamanlar boyunca alınması gereken 

sağlık tedbirleri konusunda bir birliktelik olmamış ve her ülke 

kendi şartlarına göre çeşitliuygulamalar sergilemişlerdir. Bu 

uygulamalar ise uluslararası ilişkilerde ve uluslararası ticarette 

zaman zaman bir takım sıkıntılara sebep olmuştur.  

 
3Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat -Sârî Hastalıklara Karşı Korunma 

Tedabiri-, Birinci Cilt, Hıfz-ı Sıhhat-i İçtimaiyeden Mahmud Bey Matbaası, 

İstanbul 1341, s. 1.  
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1851 yılına kadar uluslararası bir karantina sözleşmesi 

olmadığından her devlet salgına karşı farklı karantina süreleri 

belirlemiştir. Farklı karantina uygulamaları bu suretle bazen bir 

ticarî rekabet alanı halini almış ve rakip devletler hiç 

gerekmediği halde birbirlerinin mallarına karantina 

uygulamışlardır4. Buharlı vapurların yaygınlaşmasıyla ticarî 

faaliyetlerin artmış olması bir yönüyle devletlerin bulaşıcı 

hastalıklara karşı aldıkları tedbirleri yeniden gözden 

geçirmelerine de vesile olmuştur. Avrupalı devletler, 19. 

yüzyılın ortalarına doğru müşterek tehlike olarak 

değerlendirdikleri bulaşıcı hastalıklara karşı etkili olabilecek 

tedbirleri almak için uluslararası işbirliği kurulması gerektiğine 

inanmışlardır. Uluslararası olarak düşünülmüş olan tedbirlerin 

en başında ise karantina meselesi gelmiştir. Ancak yukarıda da 

belirtildiği üzere ilk etapta bu karantina tedbirleri, kimi zaman 

devletler arasında bir rekabet kozu olarak kullanıldığından 

özellikle ticarî alanda önemli sıkıntılar doğurmuştur. Bu sebeple 

meydana gelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla 

karantina uygulamalarında kolaylıklar sağlanması gereği 

doğmuştur.  

 

 
4Ahmet Mithat, “Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’de Karantina Yani Usul-ı 

Tahaffuzun Tarihçesi”, Salname-i Nezaret-i Umur-ı Hariciye, C.III, 

Dersaadet 1318, s. 457 (Nakleden: Mesut Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera 

Salgını: İstanbul Örneği (1892-1895), Basılmamış Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2005, s. 10). 
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2. 19. YÜZYILDA ULUSLARARASI SAĞLIK 

KONFERANSLARI5 

2.1.  1851 Paris Konferansı 

19. yüzyılın karakteristik salgın hastalığı olarak değerlendirilmiş 

olan kolera, çeşitli ülkelerle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda 

da sağlık teşkilatlarının kurulmasında ve salgınlara karşı 

uluslararası işbirliğinin başlamasında etkili olmuş ve ilk kez 23 

Temmuz 1851 tarihinde salgınlar konusunda gerekli önlemleri 

belirlemek amacıyla Paris Sağlık Konferansı toplanmıştır6.  

Fransa, Akdeniz’e kıyısı olan devletler ile yine ilgili olan diğer 

devletlerden 12 hükümet temsilcisinden oluşan bu konferansa 

öncülük etmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda bir antlaşma 

sağlanmıştır. Bu antlaşma, Fransa, Portekiz, Sardunya 

hükümetleri tarafından onaylanmış ise de daha sonra 1865 

yılında Portekiz ve Sardunya hükümetleri bu antlaşmayı 

feshetmişlerdir7. Konferansta, kolera ve veba salgınlarının asıl 

kaynağının Hindistan olduğu kabul edilmiş ve bu salgınlara 

 
5 Sonraki yıllarda yazılan bir araştırma eserinde bu konferanslar, Server 

Kâmil’in vermiş olduğu konferanslardan farklı olarak belirtilmiştir. Bu farkın 

anlaşılması için söz konusu eserdeki konferansların adlarını ve yıllarını 

verme lüzumu doğmuştur: 1- 1851 Birinci Paris, 2- 1859 İkinci Paris, 3- 1866 

İstanbul, 4- 1874 Viyana, 5- 1881 Washington, 6- 1885 Roma, 7- 1892 

Birinci Venedik, 8- 1893 Dresden, 9- 1894 Üçüncü Paris, 10- 1897 İkinci 

Venedik, 11- 1903 Dördüncü Paris, 12- 1911 Beşinci Paris, 13- 1922 

Varşova Sağlık Konferansları. (Bedi N. Şehsuvaroğlu, Türk Tıp Tarihi, Taş 

Kitapçılık-Yayıncılık, Bursa 1984, s. 176, Nakleden: Ayar, Osmanlı 

Devleti’nde Kolera Salgını, s.10).  
6Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Atatürk Kültür 

ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2005, s.83.  
7Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.82.  
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karşı Avrupa’nın müdafaahizmetinin İstanbul’daki Meclis-i 

Sıhhiye’ye verilmesine karar verilmiştir. Osmanlı delegesi 

tarafından ticaret gemilerinden alınmakta olan sağlık 

vergilerinin salgınlarla mücadele masraflarını karşılamadığı 

belirtilince gemilerden tezkere başına alınan küçük vergiler 

yerine her gemiden tonajına göre vergi alınması fikri uygun 

görülmüştür. Konferans, genel olarak karantinaların süresini ve 

karantina uygulamalarını düzenlemek suretiyle sözleşmeyi kabul 

eden devletlerin uygulamış olduğu karantina uygulamalarını da 

düzenlemiştir. Ancak alınan kararların o dönem için süratle 

hayata geçirilemediği ve daha sonraki yıllarda aşama aşama 

gerçekleştiği bilinmektedir8. Bu konferans, uluslararası düzeyde 

ticaret, karantina ve denizcilik konuları üzerinde bundan sonra 

yapılacak olan işbirliğine bir başlangıç noktası oluşturması 

açısından son derece önemli olmuştur9.  

2.2. 1859 İkinci Paris Konferansı 

Bu ikinci konferans yine Fransa’nın teşebbüsü ile toplanmıştır. 

Ancak sadece diplomatların katılımıyla yapılmış olan bu 

konferanstan faydalı bir sonuç elde edilememiştir10. 

2.3. 1866 İstanbul Konferansı 

Kolera salgını, Hicaz bölgesinde 1865 yılına kadar altı defa 

görülmüş olmasına rağmen, 1865 yılında son derece ciddi bir 

 
8 Ahmet Mithat, “Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’de Karantina”, s. 458 

(Nakleden: Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s. 11).  
9 Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s.10.  
10 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.82.  
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hal almış ve Hicaz’dan kısa süre içerisinde Kızıldeniz ve Mısır 

yoluyla Avrupa’ya yayılarak büyük kayıplara yol açmıştır. 

Salgının, Hicaz’dan Avrupa’ya yayılmasını engelleme konusu, 

dönemin en önemli siyasî olaylarından birisi olmuştur11. Fransa, 

Doğu’dan yayılan bu kolera salgınının önlenmesi ile ilgili bir 

konferans toplanmasını teklif etmiş ve Osmanlı İmparatorluğu 

da bu konferansın İstanbul’da toplanması şartıyla kendisinin de 

katılacağını beyan etmiştir12.  

1866 İstanbul Sıhhiye Konferansı, Mısır’dan 1865 yılında Hicaz 

üzerinden Avrupa’ya bulaşan Kolera salgını sebebiyle 

toplanmıştır. Konferans, Galatasaray Mektebi’nde gerçekleşmiş 

olduğundan dolayı Galatasaray Konferansı adıyla da anılmıştır. 

Hariciye Nazırı Âlî Paşa’nın açmış olduğu konferansta dikkat 

çeken konu, kolera salgınının kaynağının Osmanlı toprakları 

olmayıp Hindistan olduğunun kabul edilmiş olması ve 

Avrupa’nın salgına karşı savunulması işinin Osmanlı 

İmparatorluğu’na bırakılmasıdır13. Osmanlı delegeleri tarafından 

Hicaz’a koleranın dışarıdan geldiği ve yine burada yok edildiği 

belirtilmiş ve gerekli olan tedbirlerin alınacağına yönelik 

teminat da verilmiştir. Bu amaçla, Osmanlı yönetimi tarafından 

Mekke’ye her sene bir sıhhiye komisyonu gönderilmesine karar 

 
11 Kasım İzzettin, Hicaz’da Teşkilat ve Islahat-ı Sıhhiye, İstanbul 1328, s. 4 

(Nakleden: Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s.11). 
12 Gülden Sarıyıldız, “XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Kolera 

Salgını”, Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Deprem Semineri, 

İstanbul 2002, s. 316 (Nakleden: Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, 

s.12). 
13Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, s.86.  
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verilmiştir. Ayrıca gemilerden tonajlarına göre alınacak olan 

vergiler kabul edilmiş ve tarifelerin düzenlenmesi işi de Meclis-i 

Sıhhiye’ye havale edilmiştir. Ancak bunun neticesi beş yıl sonra 

alınabilmiştir14.  

Uzun süren konferans, her ne kadar bir sözleşmeyle 

sonuçlanmamış olsa da genel olarak salgınla ilgili verilen 

bilgiler oldukça faydalı olmuştur. Koleranın yayılmasını 

engellemek için tecrit usulleri ve özellikle Doğu’da alınması 

gereken tedbirleri belirlemiştir. Bununla birlikte bu konferans, 

kongreye katılan devletlerin sağlık programları üzerinde de 

etkili olmuştur15.  

2.4. 1874 Viyana Konferansı 

1863-1875 kolera salgını, Hindistan dışında da çok sayıda 

insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Salgın devam 

ederken 1874 yılında Viyana’da toplanmış olan bu konferansta, 

şehirlerin temizliği ve hijyen maddeleri üzerinde müzakereler 

gerçekleşmiş ancak somut bir sonuca varılamamıştır16. 

Koleranın sebepleri ve hastalığa engel olmak için alınması 

gereken tedbirlerin görüşüldüğü bu konferansta, daha önce 

gerçekleşmiş olan konferanslarda alınan kararlar gözden 

geçirilmiş ve uluslararası bir sağlık komisyonunun kurulmasına 

 
14Ahmet Mithat, “Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’de Karantina, s. 468-469 

(Nakleden: Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s. 12). 
15 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.82. 
16 Osman Şevki Uludağ, “Son Kapitülasyonlardan Biri-Karantina”, Belleten, 

S. 7/8, Ankara 1938, s. 454 (Nakleden: Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera 

Salgını, s.12). 
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karar verilmiştir. Salgına engel olmak amacıyla her devlet, kendi 

yararına olmak üzere gerekli tedbirleri almayı kabul etmiştir. 

Söz konusu edilen uluslararası sağlık komisyonunun kurulması 

ise proje kapsamına alınmıştır17.  

2.5. 1881 Washington Konferansı 

Bu konferansın asıl konusunu, hummaya karşı alınması gereken 

tedbirler teşkil etmiştir18.  

2.6.  1885 Roma Konferansı 

Bombay’da 1883 yılında görülmüş olan kolera salgını, aynı yılın 

Haziran ayında Mısır’a kadar ulaşarak toplamda 28.616 kişinin 

hayatına mal olmuştur. Salgın hızla yayılarak kısa sürede 

Akdeniz limanlarına yayılmış hatta 1884 yılında İzmir’e de 

ulaşmıştır. 1884 yılı içerisinde İspanya’da 120.00’e yakın ölüme 

yol açmıştır. Avrupa’nın bu salgın dolayısıyla toplam kaybı 

250.000’i bulmuştur19. Viyana Konferansı’nda olduğu gibi 1885 

Roma Konferansı’nda da sadece karantina uygulamasının 

devam etmesi yönünde karar alınmış ve herhangi bir yenilik 

yapılmamıştır20. Netice olarak bu konferansta, çeşitli ülkeler 

nezdindeki sağlık tedbirlerinin bir birliktelik halinde 

 
17 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.83.  
18 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.83.  
19 Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s.13.  
20 Uludağ, “Son Kapitülasyonlardan Biri-Karantina”, s. 454 (Nakleden: Ayar, 

Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s.13).  
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uygulanmasına ve alınan tedbirlerin ise uluslararası ticareti 

engellemeyecek tarzda düzenlenmesine karar verilmiştir21.  

2.7.  1892 Venedik Konferansı 

İstanbul’da 1866 yılında gerçekleşmiş olan konferansta, 

Hindistan Hükümeti’nden hastalığın kıtalar arası geçişini 

kontrol etmek için daha fazla tedbir alınması talep edilmişti. 

Ancak 1892 Venedik ve bir yıl sonraki 1893 Dresden 

Konferansı’nda, İngiliz sağlık sisteminin başarısı takdir edilmiş 

ve uluslararası salgını önlemek üzere İngiliz sisteminin 

kullanılmasına karar verilmiştir22. 

Venedik Konferansı ile sağlık sözleşmeleri dönemi açılmıştır. 

Devletlerin siyasî temsilcileri arasında daha önce gerçekleşmiş 

olan görüşmeler ve dikkat çekilen konular göz önüne alınmıştır. 

Çeşitli ülkelerdeki uygulamalardan yola çıkılarak devletlerin 

çoğu müşterek bir sağlık programını kabul etmişlerdir. Bu 

konferansla birlikte kabul edilen sözleşme gereğince, Hindistan 

veya Uzak Doğu’dan yayılan koleraya karşı gerekli olan 

tedbirler tespit edilmiştir. Ayrıca İskenderiye’de bulunan 

Meclis-i Sıhhiye, uluslararası bir niteliğe kavuşturulmuştur23.  

2.8.  1893 Dresden Konferansı 

İran’da meydana gelmiş olan büyük salgın, Osmanlı 

İmparatorluğu, Rusya ve Türkistan’da yayılma alanları bulmuş 

 
21 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.83.  
22 Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s.15.  
23 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.83.  
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olduğu gibi Avrupa’yı da tehdit etmiştir. Avrupalı devletler, 

İran’a yönelik tedbirleri kararlaştırmak ve İstanbul’daki Sıhhiye 

Meclisi’ne benzer bir meclisin24 İran’da kurulmasını sağlamak 

için Dresden’de bir konferans düzenlenmesine karar 

vermişlerdir. Konferansa davet edilmiş olan Osmanlı 

İmparatorluğu, bunun her zamanki gibi Avrupalılar tarafından 

sıhhiye önlemleri bahane edilerek iç işlerine karışılmasında 

kullanılacak bir araç olduğundan konferansa katılmak 

istememiştir. Ancak Avrupalı devletlerden gerekli güvenceleri 

aldıktan sonra dört kişilik bir heyetle görüşmelere katılmıştır25. 

Bu konferans, Venedik Konferansı’nı tamamlayıcı bir nitelikte 

olup uluslararası bir sözleşmenin imzalanmasını sağlamıştır. Bu 

sözleşmenin hükümleri arasında en önemliolanı, herhangi bir 

ülkede meydana gelen kolera salgınını ilgili devletin hemen 

haber vermesigerektiğini içeren maddesidir. Sözleşmenin diğer 

hükümleri isekolerayı yayabilecek olan ticarî malların cins ve 

özelliklerinin belirlenmesi ile bu malların nakliye masrafları ve 

alınması gereken salgın tedbirlerini kapsamıştır. Bu kapsama, 

sınırlarda demiryolları ve karayollarında, limanlarda ve özellikle 

göçmenleri taşıyan kalabalık gemilerde ve sağlık koşulları 

uygun olmayan gemilerde alınması gereken tedbirler de dâhil 

edilmiştir26.  

 
24 Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s.55.  
25 Bu kişiler; Bonkowski Paşa, Vitalis Efendi, Miralay Nuri Bey ve Tabip 

Kolağası Hasan Tevfik Efendi’dir. (Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera 

Salgını, s.55).  
26 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.84.  
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2.9.  1894 Üçüncü Paris Konferansı  

Bu konferans, Avrupalı devletler tarafından bir kez daha 

Osmanlı İmparatorluğu’nun iç işlerine müdahale edilmek 

istenmiş olduğundan dolayı önem arz etmektedir. Konferansta 

konuşan İtalyan delegenin sözlerine bakılırsa bu açık bir şekilde 

anlaşılmaktadır. İtalyan delege, “Türkiye hacıların sıhhat 

islerine bakmıyor; bunun için ölümler çok fazla oluyor. 

Türkiye’nin iç̧ işlerine karışmak için Avrupa’nın hakkı 

vardır”demiştir27. Konferansta, Türk tarafını temsil eden Tarhan 

Bey’in hükümet ile yapmış olduğu yazışmalarda Avrupalıların 

bu niyetleri belirtilmiştir28. Avrupa’ya koleranın yayılmasında 

Rusya ve İran yolunun etkileri bilinmekteydi. Avrupalı 

devletler, son hac döneminde Hicaz’da 30.000’den fazla insanın 

ölmesinden de etkilenerek Kızıldeniz’in, Rusya ve İran 

yollarından daha tehlikeli olduğuna karar vermişlerdir. Bu 

sebeple, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Kamaran ve Ebu Saad 

Tahaffuzhanelerinin güçlendirilmesini ve Basra’da yeni bir 

tahaffuzhanenin yapılmasını istemişlerdir29. Sonuç olarak bu 

konferans, sıhhiye için gereken korunma tedbirleri ile Basra 

Körfezi’nde hayata geçirilmesi düşünülen Murakabe-i 

Sıhhiye’yi (Sağlık Kontrolü) düzenlemek esasına 

dayandırılmıştır30. 

 
27 Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s.299.  
28 Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s.15 (dipnot).  
29 Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, s.15.  
30 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.84.  
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2.10 1897 İkinci Venedik Konferansı 

Bu konferansın toplanmasında yine hac meselesi etkili 

olmuştur31. Uzun zamandır görülmeyen vebanın, 1896 yılında 

Bombay’da görülmesi, Avrupa devletlerini endişelendirmiştir. 

İkinci Venedik Konferansı, Avusturya- Macaristan’ın teşebbüsü 

üzerine veba salgınının yayılmasını engelleyecek tedbirleri 

içeren maddeleri düzenlemek ve Kızıldeniz ile Basra 

Körfezi’ndeki Murakabe-i Sıhhiye’yi hayata geçirmek amacıyla 

toplanmıştır. Bu konferans sonucunda imzalanmış olan 

uluslararası sözleşme, ileriki yıllarda görüşülmesi planlanan 

karantina tedbirlerini kararlaştırmıştır32. 

2.11.  1903 Dördüncü Paris Konferansı 

Dördüncü Paris Konferansı, 1892, 1893, 1894 ve 1897 tarihli 

sözleşmeleri düzenlemek ve bunları birleştirmek amacıyla 

toplanmıştır. Bu konferansta imzalanan sözleşmede kabul edilen 

hükümler, özellikle kolera ve veba salgınlarına yönelik olmakla 

birlikte genel itibariyle hummayı da kapsamıştır. Bu sözleşme, 

her devletin kendi sağlık teşkilatlarına uyarlayabilecekleri 

özelliğe sahip ilk talimatnameyi meydana getirmesi açısından 

önem arz etmiştir. Söz konusu sözleşme, bu sözleşmeyi kabul 

etmiş olan her devletin limanlarına gelecek olan gemiler 

 
31 Bu konferansta alınan kararlar için Bkz: BOA, BEOAyniyat Defterleri, nr. 

1690, s. 167, 211 (Nakleden: Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını, 

s.16). 
32 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.84.  
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hakkında belirlenmiş tedbirleri içermekle birlikte yeknesak 

sağlık tedbirlerini de kapsaması açısından önemli görülmüştür33.  

3. 1904 RİO VE 1905 WASHİNGTON SAĞLIK 

SÖZLEŞMELERİ 

Bu sözleşme, Amerika Kıtasındaki iki ülkeye uygulanması 

gereken tedbirleri kapsamakla beraber daha önceki Avrupa 

sözleşmelerinden ve özellikle de 1903 tarihli sözleşmeden 

esinlenmiştir. Bu sözleşmeler, Amerika Kıtasından oldukça 

uzakta yer alan Doğu ülkelerinden gelebilecek salgınlara karşı 

daha etkili olabileceği düşünülen tedbirleri kapsamıştır. Ayrıca 

Amerikalıları oldukça etkilemiş olan hummaya karşı da ciddi 

tedbirleri içermek suretiyle diğer sözleşmelerden ayrılmıştır34. 

4. 1913 BEŞİNCİ PARİS KONFERANSI 

Bu konferansta temsilcilerin üzerinde durduğu konu, son 

zamanlarda kazanılmış olan tecrübelerle veba, kolera ve 

hummanın sebepleri ve bunlardan korunma tedbirlerine ait 

bilgileri tartışmak ve söz konusu salgınlara karşı düzenlenmesi 

gereken hususların esaslarını belirlemek olmuştur. Özellikle bu 

konferans, 1903 yılındaki toplantıda ikinci planda kalan 

hummaya karşı uygulanması gereken tedbirleri belirlemiştir. 

Bununla birlikte her ne kadar en son sözleşme, 17 Ocak 1912 

tarihinde sadece büyük devletlerin temsilcileri tarafından 

 
33 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.84.  
34 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.85. 
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imzalanmış olsa da daha sonra 7 Ekim 1920 tarihinde Paris’te 

40 devletin temsilcileri tarafından onaylanmıştır35.  

5. 19. YÜZYILDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE 

KABUL EDİLMİŞ BAZI KORUNMA TEDBİRLERİ 

 

5.1.  Çeşitli Ülkelere Yönelik Tebligat 

Her devlet, kendi topraklarında görülen veba, kolera ve 

hummanın ilk tespit edildiği andan itibaren komşu ülkeleri 

haberdar etmeye mecbur tutulmuştur. İhbarın, salgının 

görüldüğü ülkelerin başkentlerinde bulunan elçiliğe veya 

konsolosluğa yapılacağı kaydedilmiştir. Siyasî temsilci 

bulunmadığı takdirde ise doğrudan doğruya ilgili devletin 

hükümetine telgraf yoluyla yapılacağı bildirilmiştir. Devletler, 

yaptıkları ihbarlarda hastalığın yerini, ortaya çıkma tarihini, ölü 

sayılarını ve hastalığın seyrini de bildirmekle yükümlü 

tutulmuşlardır. Bununla birlikte ilgili devletler, veba için 

farelerde hastalığın olup olmadığını, münferit ölümleri ve ayrıca 

humma için stegomyia36türünün varlığını ve bu konuda 

uygulanan korunma tedbirlerinin ne olduklarını da bildirmeye 

mecbur tutulmuşlardır. Ayrıca hükümetler, en az haftada bir kez 

yayın yoluyla da hastalığın seyri hakkında bilgi vermekle 

sorumlu tutulmuşlardır37. 

 
35 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.85.  
36 Bir sivrisinek türüdür Bkz: http://mosquito-taxonomic-

inventory.info/simpletaxonomy/term/6153 (11.05.2020).  
37 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.86.  
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5.2.  Salgının Bulaştığı Mıntıkalar 

Kabul edilen sözleşmelere göre, herhangi bir mıntıkada 

dışarıdan gelmemesi şartıyla veba ve hummayla ilgili vaka 

görülmüş ise orası bulaşık mıntıka olarak kabul edilmiştir.  

5.3.  Kara Sınırlarına Ait Tedbirler 

Sözleşmelere göre karada karantina tesislerine gerek 

görülmemiştir. Ancak humma, veba ve kolera belirtisi 

gösterenler için bunların sınırlarda bekletilmelerine karar 

verilmiştir. Bununla birlikte bu tedbirlerin her hükümete gerekli 

olduğu zamanlarda sınırlarından bir kısmını kapama hakkını da 

vermemiştir. Salgının olduğu bulaşık bir yerden gelip temiz bir 

mevkie yolculuk yapanları, varış tarihinden itibaren veba ve 

kolera için 5 gün, humma için 6 gün serbest müşahede altına 

almanın faydalı olacağı da belirtilmiştir. Alınan karara göre 

hükümetlerin, sınırdan kafile halinde geçecek olan yolcular, 

gezginler, mülteciler, göçebeler ve serseri olarak tabir edilen 

başıboşlar gibi bazı sınıflar hakkında özel tedbirleri alma 

hakkına sahip oldukları da açıklanmıştır. Eğer bir vagonda 

salgın hastalıklı bir hasta bulunmuş ise burasının diğer 

vagonlardan ayrılarak derhal dezenfekte edilmesi gerektiği de 

bildirilmiştir38.  

 

 
38 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.91. 
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5.4.  Kızıldeniz’in Sıhhi Güvenliği ve Hac İbadetinin 

Organizasyonu 

Süveyş Kanalı’nın açılış tarihi olan 1869 yılana kadar Kızıldeniz 

için olan sağlık tedbirleri hacca ait olan tedbirler kapsamına 

bağlı kalmıştır. 1869 yılında ise yolcular, Hint Okyanusu’ndan 

gelerek Kızıldeniz vasıtasıyla Akdeniz’e ulaşmaya başlayınca 

hac talimatnamesi ile birlikte Avrupa’yı korumak amacı 

belirmiştir. Bu sebeple Süveyş’te yapılacak bir serbest 

müşahedeye ait kararları da tek tek dikkate alma gereği 

doğmuştur. Bu son tedbirlerin uygulanması ise Mısır’ın Sıhhiye-

i Bahriye ve Karantina Meclisi’nin esas görevleri arasında yer 

almıştır. Bu koruma teşkilatı da İstanbul Konferansı’nın bir 

sonucu olarak meydana gelmiştir. Düzenlemeler ve ilaveler 

Roma, Venedik ve özellikle de 1794 yılındaki Paris 

Konferansı’nda yapılmıştır. 1911 tarihli Paris Konferansı’nda 

ise kararlar yeniden gözden geçirilmiştir39. Sözleşmeye göre 

Akdeniz’deki kolera veya veba ile bulaşık bir limandan gelen 

gemilerin Süveyş Kanalı’nda Passage en Quarantaine40’ya tabi 

olarak yollarına 5 günlük müşahede altında devam edecekleri 

bildirilmiştir41. Mısır’a yanaşacak olan gemilerin, İskenderiye 

 
39 Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.92.  
40 Sözleşmede Passage en Quarantaine için şu açıklamalar yapılmıştır: 

Süveyş’te bulunan sağlık memurları tarafından uygulanır. Bir sıhhiye zabiti 

ile iki sıhhiye gardiyanı vapura binerek Port Said’e kadar yolcuları müşahede 

altına alırlar. Bunlar, vapurun kanaldan geçtiği süre içerisinde yolcuların 

birbirleriyle görüşmesine ve buluşmasına engel olurlar ve gereken tedbirleri 

uygularlar. Savaş gemileri için ise özel durum söz konusudur (Server Kâmil, 

Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.92).  
41Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.92. 
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veya Port Said’de tutulmaları ve burada 5 günlük müşahede 

müddetini tamamlamaları kararlaştırılmıştır. Bulaşık veya 

şüpheli görülen gemiler ise Mısır limanlarından birine yanaşmak 

veya Süveyş Kanalı’nı geçmek istedikleri takdirde, Mısır 

Meclis-i Sıhhiye-i Bahriye ve Karantina teşkilatı tarafından 

belirlenecek tedbirleri uygulama ile yükümlü tutulmuşlardır42.  

5.5. Kızıldeniz’de Uygulanan Sağlık Tedbirleri 

Kızıldeniz’de alınması gereken tedbirler için özellikle güneyden 

gelecek olan gemilere dikkat çekilmiştir. Buna göre; temiz olan 

gemiler en son uğramış olduğu bulaşık noktadan hareketlerinden 

itibaren 5 günlük müşahede gününü tamamlamak mecburiyetin-

de tutulmuşlardır. Bundan sonra bu gemiler, Süveyş Kanalı’nı 

karantina halinde geçecekler ve 5 günlük müşahedeye devam 

etmek üzere Akdeniz’e intikal edeceklerdi. Gemilerde tabip ve 

temizleme cihazları yoksa karantina halinde transit olmadan 

önce temizlik usullerine tabi olacaklardı. Hekim ve temizlik 

cihazları bulunan şüpheli gemilerin ise Süveyş Kanalı’nı 

karantina halinde geçmelerine izin verilmiştir. Hekim ve 

temizlik cihazları olmayan gemilerin karantina halinde transit 

muamelesinden önce Süveyş’te veya Ayun Musa’da43 tutularak 

muayeneden geçirilmesine karar verilmiştir44. Bununla birlikte 

hekim ve temizlik imkanları olan gemilerin Tur-i Sina’da 

tutulması gereği belirtilmiştir. Verilen karara göre kolera ve 

 
42Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.92. 
43 Sina Çölü'nün kuzeybatısında yer almaktadır.  
44Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.93.  
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vebaya yakalanmış olan yolcular dışarı çıkarılarak tecrit 

edilecektir. Bu dışarı gönderme uygulamasından sonra yolculara 

ait tehlikeli kabul edilen çamaşırların da gemide temizlenmesine 

karar verilmiştir.  

Uygulamalardan birisi de hastaların nakledilmiş olduğu 

gemilerin tamamen dezenfekte edilmesidir. Hastalarla temas 

etmek suretiyle şüpheli duruma gelen yolcular ise en fazla 5 

günlük bir müşahede altına alınacaklardır. Bu suretle gemilerden 

hastalarla birlikte şüpheli yolcular da çıkarıldıktan sonra 

müşahede müddetinin son bulmasından önce temizlik 

tamamlanırsa gemilerin karantina halinde geçmesine izin 

verilmiştir. Hekimsiz gemiler için uygulanacak olan tedbirler ise 

şu şekilde açıklanmıştır: Ayun Musa’da tutulacaklar, kolera ve 

vebalılar dışarı çıkarılacak ve bir hastanede tecrit edilecekler, 

diğer yolcular da küçük gruplar halinde çıkarılarak tecrit 

edileceklerdir. Çamaşır ve eşyaları mürettebatın eşyalarıyla ve 

geminin tümüyle birlikte temizlenecektir. Yolcular, Mısır 

Sıhhiye-i Bahriye ve Karantina Meclisi tarafından belirlenecek 

bir müessesede 5 gün karantinada beklemeye alınacaklardır. Bu 

tedbirlerden sonra yolcuların karantina altında Süveyş’i 

geçmelerine izin verilmiştir45.  

5.6. Basra Körfezi’nin Sıhhi Güvenliği 

1894 tarihli Venedik Konferansı’nda, Basra Körfezi’nin 

müdafaa-i sıhhiyesi konusu ele alınmıştır. Bu mesele daha sonra 

 
45Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.93.  
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1894’de Dresden ve 1897’de Paris’te de Venedik 

Konferansı’nda alınan kararlar çerçevesinde dikkate alınmıştır. 

1903 Paris Konferansı ise daha önce kararlaştırılan ancak 

uygulamaya konulamayan 1897 yılındaki programı kabul 

etmiştir. Bu program gereğince Basra Körfezi’ne dahil olan 

gemilerin, uluslararası korunma hakkındaki genel tedbirlere tabi 

oldukları açıklanmıştır46. 

6. 19. YÜZYILDA ULUSLARARASI SIHHİ İDARELER 

(SAĞLIK ÖRGÜTLERİ)  

Uluslararası sıhhiye tedbirlerinin uygulamak amacıyla Lozan 

Konferansı’na kadar olan uluslararası sıhhiye teşkilatları 

şunlardır: 

6.1.  İstanbul Meclis-i Âli Sıhhiyesi: 1839 yılında kurulmuştur. 

Uluslararası bir niteliğe kavuşturulması ise 1897 ve 1903 yılı 

sözleşmeleriyle gerçekleşmiştir. Bu meclisin üyelerinin sayısı, 

8’i Türk, 13’ü diğer devlet temsilcileri olarak toplamda 21’dir. 

Türkiye sınırları içinde ve hac zamanında gereken tedbirler, bu 

meclis tarafından dikkate alınmıştır.  

6.2.  Mısır Sıhhiye-i Bahriye ve Karantina Meclisi: Bu 

meclis, irade-i hidiv ile 19 Haziran 1893 tarihinde kurulmuştur. 

Dört Mısır mümessili ile on beş büyük devlet (düvel-i 

muazzama) mümessilinden oluşmuştur.  

 
46Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.94. 
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6.3.  Tanca’da47 Beynelmilel Meclis: 1840 yılında 

kurulmuştur. Kaynakları sınırlı olmakla birlikte limana gelecek 

olan gemiler hakkında kabul edilmiş olan kararları uygulamıştır.  

6.4.  Tahran Meclis-i Sıhhiyesi: 1867 yılında İstanbul’daki 

konferansı müteakiben kurulmuştur. İran’ın kara ve deniz 

sınırlarının müdafaa-i sıhhiyesi ile meşgul olmuştur. Bu 

teşkilatın en büyük faydası, 1904 kolera salgınıyla, 1906 ve 

1907 veba salgınlarını yok etmek için alınan kararları 

uygulamak olmuştur48.  

Millî Mücadele’nin en önemli sonuçlarından birisi de şüphesiz 

bir çeşit kapitülasyon özelliği taşıyan İstanbul Meclis-i Âli 

Sıhhiyesi’nin, Lozan Konferansı’nda kaldırılması olmuştur. Dr. 

Server Kâmil’e göre bu ilga ile Türk Tababeti, Lozan 

Konferansı’nı teşkil eden yabancı devlet temsilcilerine rüştünü 

tasdik ettirmiştir49.  

 

7. LOZAN KONFERANSI’NDA SAĞLIK İŞLERİ İLE 

İLGİLİ ALINAN KARARLAR 

Lozan Konferansı’nda 5. Tali Komisyon, sağlık işleriyle meşgul 

olmuştur. İngiltere Yüksek Komiseri Horaca Rumbold, İstanbul 

Meclis-i Âli Sıhhiyesi’nin (İstanbul Yüksek Sağlık Komisyonu) 

70 seneden beri çalıştığını, bulaşıcı hastalıkların Avrupa’ya 

 
47 Tanca, Fas'ın kuzeyinde bir şehirdir. Kuzeybatı Afrika'da, Cebelitarık 

kıyısında yer almaktadır.  
48Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.94. 
49Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.94. 
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geçmesine engel olduğunu, müttefiklerin ortalama çare olarak 

bunun yerine beş sene müddetle ikinci bir komisyon koyma 

teklifinde bulunduklarını ifade etmiştir. Daha sonra sözlerine 

devam eden Rumbold, Türk delegelerinin kapitülasyonlar 

hakkındaki itirazlarını bu meselede de ileri sürdüklerini ve Türk 

doktorlarının Avrupa doktorlarıyla aynı seviyede beyan etmiş 

olduklarını dile getirmiştir. Sözlerinin sonuna ise Türk heyetinin 

itirazları suretiyle büyük bir sorumluluk altında kalacağını ilave 

etmiştir.  

Rumbold’a bizzat İsmet Paşa cevap vererek Türk heyetinin 

sağlık komisyonunu ne için kabul etmediğini izah etmiştir. İsmet 

Paşa, bulaşıcı hastalıklar sahasının Boğaziçi olmadığını, sağlık 

komisyonu adı verilen bu hastalıklar ocağının esasen 

Hindistan’da, Hicaz’da, Süveyş Kanalı’nda ve Batum’da 

kurulması gerektiğini, Türkiye’nin savaş zamanında kendi 

doktorlarıyla mükemmel bir sağlık teşkilatına sahip olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca İsmet Paşa, Türk Tıp Fakültesi’nin 

Avrupa’nın herhangi bir okuluyla aynı seviyede bulunduğunu, 

kısaca Türkiye’nin yabancı kontrolü altında bir sağlık 

komisyonuna ihtiyaç duymadığını ve kendi kendine idare 

edebileceğini ifade etmiştir50. 8 Mart 1923 tarihinde TBMM 

Hükümeti, müttefiklerin 31 Ocak tarihli antlaşma projesine 

karşılık olarak tekliflerini bildirdiği zaman, antlaşmanın 

üzerinde anlaşılmış ve anlaşılmamış mesele ve maddelerinin 

 
50 Ali Naci Karacan, Lozan, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2010, s. 

219.  
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genel durumu şu şekilde olmuştur: Türk karşı projesi, 28 siyasî 

maddenin 14’üne, 25 malî maddenin 23’üne, sağlık işlerine ait 5 

maddenin 3’üne, 9 genel maddenin 7’sine ait olmak üzere 

değişiklikler ve karşılık tekliflerden oluşmuştur51.  

Lozan görüşmeleri süresince Türk Heyeti, sağlık teşkilatları ve 

bulaşıcı hastalıkları bahane ederek Türkiye’nin bir yönüyle 

içişlerine müdahale etmek isteyen Avrupalıların amaçlarını boşa 

çıkarmak için yoğun çaba sarf etmişlerdir. Türk delegeleri ile 

İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon, Yunan, Romen ve Sırp- Hırvat- 

Sloven (Yugoslav) delegeleri arasında sekiz aydan fazla süren 

diplomatik müzakereler sonucunda Türk Heyeti, teklif ettiği 

antlaşma maddelerini kabul ettirmeyi başarmıştır52. İsmet Paşa, 

23 Aralık 1922 tarihinde Başbakanlığa verdiği bilgide, sağlık alt 

komisyonunda İstanbul’da mevcut uluslararası sağlık 

komisyonunun daha ağır şekilde teklif edildiğini ancak 

kendilerinin kaldırılması konusunda ısrarcı olduklarını 

belirtmiştir53.  

8 Mart 1923 tarihinde Türk Heyeti tarafından teklif edilen 

madde İstanbul Meclis-i Âli Sıhhiyesi’nin kaldırılmasına 

yönelik olmuştur54. Türk Heyeti, özellikle Türkiye kıyılarının ve 

sınırlarının sağlık açısından örgütlenmesi ile Türkiye’nin 

 
51 Karacan, Lozan, s. 396.  
52 Bilal N. Şimşir, Lozan Günlüğü, Bilgi Yayınevi, Ankara 2012, s. 21.  
53 Şimşir, Lozan Günlüğü, s. 305.  
54Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım I, Cilt 4, Çev. Seha L. 

Meray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., Ankara 1972, s. 

41.   
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sorumlu olması konusunda ısrar etmişlerdir. Neticede kabul 

edilen 114. Madde55 ile birlikte İstanbul Meclis-i Âli Sıhhiyesi 

kaldırılmıştır. Türkiye sahil ve kara sınırlarının sıhhiye teşkilatı 

Türk yönetimine bırakılmıştır56.  

Türk Heyeti, Hudud-u Sıhhiye İdaresi’ne danışman olarak üç 

Avrupalı uzman doktoru beş yıl süreyle tayin etmek arzusunda 

olduğunu beyan etmiştir57. Söz konusu edilmiş olan doktorlar, 

Türk memuru olarak Sıhhiye Vekâlet’ine bağlı olacaklardır. 

Bununla birlikte bu doktorlar, Cemiyet-i Akvam Sıhhiye 

Komitesi ile Beynelmilel Sıhhiye İdaresi’nin ortak olarak 

düzenleyecekleri 6 isimlik bir listeden seçileceklerdir. 

Doktorların maaşları ile istihdam şartları Türk Hükümeti ile söz 

konusu edilen iki heyet arasından kararlaştırılacaktır. Türk 

İdaresi, bu üç Avrupalı danışmanın yardımıyla Türkiye sahilleri 

ve sınırlarında sıhhiye teşkilatı için bir program 

hazırlayacaklardır. Bu program, Beynelmilel Sıhhiye 

Sözleşmelerine ve Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine bağlı 

kalacaktır58. Türk Sıhhiye İdaresi tarafından toplanacak olan 

 
55 Server Kâmil’in eserinde vermiş olduğu Lozan Antlaşması maddeleri 

sayısal olarak farklılık arz etmektedir. Burada Lozan Antlaşması’nın 

metninde yer alan madde numaraları dikkate alınmıştır. Server Kâmil, teklif 

edilen antlaşma maddelerini mutabık kalınan maddelerle karıştırmış 

olmalıdır. 
56Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım II, Cilt 2, Çev. Seha L. 

Meray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., Ankara 1973, s. 

44.   
57Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım I, Cilt 4, s.42. 
58 Lozan Antlaşması’nda savaş gemileriyle ilgili olarak özel bir hükme yer 

verilmiştir. Buna göre; “İçlerinde veba, kolera ya da tifüs olayları olan ya da 

yedi günden beri böyle olaylar çıkmış bulunan savaş gemileriyle, bulaşık bir 
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rüsum hasılatı, Türkiye’nin sağlık ihtiyaçlarında harcanacak ve 

Sıhhiye Vekaleti tarafından düzenlenecek olan bir bütçede yer 

alacaktır59. Boğazlar Sağlık Komitesi ile ilgili olarak İsmet Paşa, 

14 Mayıs 1923 tarihli telgrafında bu komitenin kaldırıldığını 

bildirmiştir60. Ancak Lozan görüşmeleri sırasında ortaya 

konulan sağlık danışmanları konusunu eleştiren milletvekilleri 

de olmuştur. Bunlardan birisi de İzmir Mebusu Mustafa Necati 

Bey’dir. 22 Ağustos 1923 tarihinde TBMM’deki konuşmasında 

Necati Bey, yabancı sağlık danışmanlarının kabul edilmesine 

eleştiri getirmiş, diğer konuları da göz önüne alarak bu 

antlaşmanın karşılıklı eşitliği sağlamayan bir antlaşma olduğuna 

dikkat çekmiştir61.  

Madde 115 ile Türk ve yabancı devlet bayraklarını ayırmaksızın 

tüm gemilere ve düvel-i muazzama vatandaşlarıyla Türk 

vatandaşlarına aynı şartlar altında tek ve aynı sıhhiye tarifesi 

 
limandan, beş kez yirmi dört saatten az bir süre içinde ayrılmış bulunan 

gemiler Boğazlardan karantinalı geçecekler ve Boğazları bulaştırmak 

olanağını kesin olarak ortadan kaldırmak üzere gerekli bütün koruma 

tedbirlerini, gemide bulunan bütün olanakları kullanarak almak zorunda 

olacaklardır. İçlerinde bir hekim bulunan ve Boğazlardan durmaksızın ya da 

yük boşaltmaksızın doğrudan doğruya geçen ticaret gemileri de böyle 

davranacaklardır. İçlerinde hekim bulunmayan ticaret gemileri, Boğazlara 

girmezden önce- Boğazlar’da durmayacak olsalar bile- uluslararası sağlık 

hükümlerinin gereklerini yerine getirmek zorunda olacaklardır. Boğazlar’da 

bir limana uğrayan savaş gemileriyle ticaret gemileri, bu limanda 

uygulanabilir uluslararası sağlık hükümlerine bağlı olacaklardır” (Lozan 

Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım II, Cilt 2, s. 59-60).  
59Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.95.  
60 Bilal N. Şimşir, Lozan Telgrafları Türk Diplomatik Belgelerinde Lozan 

Barış Konferansı, C.II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk 

Tarih Kurumu Yay., Ankara 1994, s. 310.  
61 Şimşir, Lozan Günlüğü, s.624.  
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uygulanması konusu Türk Heyeti’nin teklif ettiği şekilde62 kabul 

edilmiştir.  

Madde 116 ile Türkiye Hükümeti, açıkta kalmış olan sıhhiye 

memurlarının sıhhiye bütçesinden ayrılacak tazminat haklarına 

ve sıhhiye memuru sıfatıyla hak sahiplerinin haklarına riayet 

etmeyi kabul etmiştir. Bununla birlikte İstanbul Meclis-i Âli 

Sıhhiyesi ihtiyat akçesinin dağıtılması, eski Sıhhiye İdaresi’nin 

tasfiyesi ve Türkiye’de mevcut eski sıhhiye usullerinin 

yenileriyle değiştirilmesi ve bu işlerin özel bir komisyon 

marifetiyle yapılması kabul edilmiştir. Bu komisyon, Almanya, 

Avusturya-Macaristan hariç İstanbul Meclis-i Âli Sıhhiyesi’ne 

katılan devletlerden her birisinin bir temsilcisinden oluşacaktır. 

Bu komisyon azaları arasında gerek tasfiye konusunda gerek 

umumi ihtiyat akçesi bakiyesinin sarf edileceği yer hakkında bir 

anlaşmazlık olursa, komisyonda temsil edilen devletlerden her 

biri Cemiyet-i Akvam meclisine başvurma hakkına sahip 

olacaklar ve son kararı da Cemiyet-i Akvam meclisi 

verecektir63.  

İsmet Paşa, 9 Ocak 1923 tarihinde Başbakanlığa çekmiş olduğu 

telgrafta, İstanbul’daki uluslararası sağlık meclisinin 

kaldırıldığını bildirdikten sonra hac için bir komisyon 

kurulduğunu belirtmiştir. İsmet Paşa, ilgili uluslararası 

sözleşmeleri kabul edeceklerini ifade ettikten sonra teklif edilen 

yeni bir sağlık komisyonunu ise kabul etmeyeceklerini 
 

62Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım I, Cilt 4, s.42. 
63Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım II, Cilt 2, s.45. 
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vurgulamıştır64. Neticede söz konusu 117. madde şu şekilde 

kabul edilmiştir:  

Türkiye, Kudüs ve Hicaz haclarıve Hicaz Demiryollarının 

teftişiyle ilgili olan devletler, Beynelmilel Sıhhiye 

Sözleşmelerine uygun olarak ortak tedbirleri 

kararlaştıracaklardır. Bu devletler ve Türkiye, müşterek bir hac 

sıhhiye komisyonu teşkil edeceklerdir. Türkiye sıhhiye 

kuruluşları ve İskenderiye Sıhhiye-i Bahriye ve Karantina 

Meclisi de bu komisyonda temsil edilecektir. Bu komisyon, 

toplantı yapacağı ülkenin hükümetinden önceden izin 

alacaktır65.  

118. Madde ile birlikte müşterek hac komisyonunun 

çalışmalarıyla ilgili raporların, Cemiyet-i Akvam Sıhhiye 

Encümeni’ ne, Beynelmilel Sıhhat-i Umumiye İdaresi’ne ve hac 

ile ilgili olup talepte bulunan her devletin yönetimine 

gönderilmesi kabul edilmiştir. Komisyon, Cemiyet-i Akvam, 

Beynelmilel Sıhhat-i Umumiye İdaresi ve ilgili hükümetler 

tarafından kendisine verilen tüm işler hakkında kendi fikrini 

söyleyebilecektir66.   

 

 

 

 
64 Şimşir, Lozan Telgrafları, C.I, s. 354-355.  
65Server Kâmil, Mufassal Hıfz-ı Sıhhat, s.96.  
66Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım II, Cilt 2, s.45. 
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SONUÇ 

Tarihin en eski devirlerinden itibaren salgın hastalıklar, 

insanlığın karşısında en büyük tehditlerden biri olmuştur. 

İnsanlık, zaman içerisinde edinmiş olduğu tecrübelerle salgın 

hastalıklarla mücadele etmeyi başarmış olsa da çoğu zaman 

salgınlar dolayısıyla meydana gelen büyük yıkımlara engel 

olamamıştır. Ortaçağ’ın en tehlikeli salgın hastalığı olan veba 

20.yüzyıl başlarına kadar insanlığı tehdit etme özelliğini 

korumuştur. Daha sonraları vebanın bu yıkıcı etkisinin yerini 

kolera almış, bir bakıma kolera vebayı tahtından etmiştir. 

Gelişen şartlar ve insanlığın bilim alanında kaydetmiş olduğu 

ilerlemeler, salgınlar konusunda ciddi tedbirlerin alınmasını ve 

salgınların henüz başlangıç safhalarında engellenebilmesini 

sağlamıştır.  

Ülkelerin münferit tedbirlerinin, küresel yayılmayı 

engelleyemediği anlaşılınca bu kez devletler arasında işbirliği 

kurulması gereği doğmuş ve yeknesak sağlık tedbirlerinin 

alınmasına karar verilmiştir. Bu sağlık tedbirlerinin birliktelik 

içerisinde ve aynı standartlarda uygulanabilmesi içinde 

uluslararası sağlık konferansları düzenlenmiştir. Bu 

konferanslar, uluslararası sağlık tedbirlerini düzenlemekle 

birlikte, bazı devletlerin kimi zaman karantina konusunu bahane 

ederek birbirlerinin ticarî gelişmelerine engel olabilecek rekabet 

alanları oluşturmasını önlemek amacını taşıdığı için de son 

derece önemli olmuştur. Ancak Avrupalılar, özellikle salgın 
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hastalıkların kaynağını daima Doğu olarak algılamışlardır. Bu 

kompleks yaklaşım neticesinde, dönem itibariyle özellikle veba 

ve kolera salgınları konusunda adeta Osmanlı İmparatorluğu’nu 

suçlayıcı bir eğilim sergilemişlerdir. Aslında bu yaklaşımın 

altında tamamıyla siyasî kaygılar yatmıştır. Bu sebeple 

konferanslarda ortaya çıkan başka bir meselede bulaşıcı 

hastalıklar bahanesiyle Avrupalıların Osmanlı 

İmparatorluğu’nun iç işlerine karışmak için fırsat kollamaları 

olmuştur.  

Avrupalıların bu tutumlarında kapitülasyonları bahane ederek 

ısrarcı davranmış oldukları görülmektedir. Osmanlı yönetimi, 

her ne kadar bu tutumu engellemeye çalışmış olsa da konjonktür 

gereği Osmanlı İmparatorluğu’nun aleyhindeki tutumları çoğu 

kez engelleyememiş olduğu dikkat çekmektedir.  

Birinci Dünya Savaşı’nın akabinde başlatılan Millî 

Mücadele’nin başarıya ulaşması ve Türkiye’nin emperyalist 

devletlere karşı en büyük cevabı vermesiyle birlikte tam 

bağımsız bir Türk Devleti’nin de temelleri atılmıştır. 

Uluslararası konjonktürde kendi rüştünü ispatlamaya çalışan 

Türk Hükümeti, Lozan Konferansı görüşmeleri sırasında tam 

bağımsızlık ilkesi çerçevesinde askerî alanda elde ettiği başarıyı 

siyasî alanda da sağlamaya çalışmıştır. Ancak emperyalist 

Avrupalı devletler, Lozan görüşmeleri sırasında her fırsatta Türk 

Heyetini zor durumda bırakmaya gayret sarf etmişlerdir. 

Avrupalıların aslında temel amacı, daha önce elde etmiş 
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oldukları kapitülasyonların bir şekilde devamını sağlamak 

olmuştur. Bu çerçevede Avrupalı temsilcilerin, sağlık işleri 

görüşülürken de bu tutumlarını devam ettikleri bilinmektedir. 

Özellikle bulaşıcı hastalıkları öne sürerek kendilerine bağlı 

sağlık komisyonları veya kuruluşları oluşturarak Türkiye 

üzerinde egemenlik kurma eğilimi göstermişlerdir.  

Lozan görüşmeleri sırasında Türk Heyeti’nin tam bağımsızlık 

ilkesi çerçevesinde ödün vermediği ve genel antlaşma 

maddelerine olduğu gibi sağlık işleriyle ilgili maddelere de 

karşılık teklifler sunduğu ve bu tekliflerinde son derece ısrarcı 

olduğu görülmektedir. Türk Heyeti’nin yoğun çabaları 

neticesinde sağlık işlerinde de Avrupa güdümünden kurtularak 

kendi idaresini ifade etmiş olan maddeleri antlaşma metnine 

aldırması, tam bağımsız Türk Devleti’nin savaş meydanlarında 

kazanmış olduğu üstün başarısını taçlandırmıştır.  
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“Hastalık, hayatın gece karanlığıdır; daha sıkıntılı süren bir 

yurttaşlıktır. Doğup hayata gelen herkes, biri 'sağlıklılar', diğeri 

'hastalar' ülkesinde olmak üzere çifte vatandaşlığa sahiptir bu 

yeryüzünde. İstisnasız hepimiz, bize kalsa sadece 'iyi' 

pasaportuyla yaşamayı tercih etmemize rağmen, günün birinde -

en azından bir süreliğine- kendimizi öteki ülkenin hüviyetini 

taşıyor durumda bulmaktan kurtulamayız.”1 

Salgın hastalıklar, tarih boyunca toplumları felakete sürükleyen 

ve her dönem insan hayatında var olan bir unsurdur. Salgın 

halini alan hastalıklar, virüs, bakteri ve mikroplarla 

taşınmaktadır. Bu hastalıklar, insan vücudunda yapısal ve 

fonksiyonel olarak normal olmayan bir takım değişikliğe sebep 

olur2. Salgın hastalıklar, başlangıçta dar bir yerleşim yerinde 

ortaya çıksa da zamanla pandemi halini alır ve afet olarak 

nitelendirilir3. İnsanlar üzerinde yapmış olduğu fiziksel 

rahatsızlıklarla beraber yayılım gösteren bu hastalıklar, 

toplumsal faaliyetlerin aksamasına, toplumda fiziksel, sosyal ve 

 
1 Susan Sontag, Metafor Olarak Hastalık-AIDS ve Metaforları, Çev. Osman 

Akınhay, Agora Kitaplığı, İstanbul 2004, s.3. 
2 Selma Turhan Sarıköse, XIX. Yüzyılda Çukurova’da Doğal Afetler ve Salgın 

Hastalıklar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 

Konya 2013, s.33.   
3 Orhan, Kılıç, Eskiçağdan Yakınçağa Genel Hatlarıyla Dünyada ve Osmanlı 

Devleti’nde Salgın Hastalıklar, Fırat Üniversitesi Basımevi, Elâzığ 2004, s. 

12.   
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kültürel alanda duraksamalar meydana gelmesine neden olur4 ve 

bunun sonucunda toplumda ruhsal sıkıntılar oluşmaya başlar5. 

Geçmişten günümüze salgın halini alabilen birçok hastalık 

bulunmaktadır. Bu hastalıklar başladığı yerden itibaren insan ya 

da hayvanlar aracılığıyla bulaşabilmekte ve kısa sürede artarak 

bir şehri, ülkeyi hatta kıtaları dahi etkileyebilmektedir. Tarihte 

var olan salgın hastalıklar, kolera, frengi, İspanyol gribi, 

cüzzam, sıtma vs. içerisinde veba hastalığının özel bir yeri 

bulunmaktadır. Veba tüm çağların klasik ve ölümcül salgın 

hastalığı6 olarak tarihte yerini almıştır. 

Veba,pasteurellapestis veya yersiniapestis adı verilen bir 

mikroorganizmanın neden olduğu bulaşıcı ve ateşli bir 

hastalıktır7. “Yaralamak, ayıplamak, kusurlu görmek” anlamına 

gelmektedir8. İslam dünyasında vebaya “tâûn”, Batı dünyasında 

genel olarak “blackdeath” (kara ölüm veya kara veba)9, “plague” 

gibi isimler verilmiştir10. Anadolu coğrafyasında ise veba, 

yöresel farklılıklar olmakla birlikte “yumurcak”, “yumrucak”, 

 
4 Murat Koyuncu, Serhat Koyuncu, , “Osmanlı’da Afet Yönetimi”, Journal of 

ContemporaryMedicine, S. 6 (4), 2016, s.378.   
5 Talip Küçükcan,  Ali, Köse, Doğal Afetler ve Din, TDV İslam Araştırmaları 

Merkezi, İstanbul 2000, s.12. 
6 Kılıç, a.g.e., s.17. 
7 Nalan Turna, “İstanbul’un Veba İle İmtihanı: 1811-1812 Veba Salgını 

Bağlamında Toplum ve Ekonomi”, Studies of theOttoman Domain, C.1, S.1, 

2011, s.2. s.1-36. 
8 Nükhet Varlık, “Taun”, DİA, C.40, İstanbul 2011, s.175. 
9 Kılıç, a.g.e., s.17. 
10 İlyas Gökhan, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Mısır ve Suriye’de Krizler, 

Kıtlıklar ve Vebalar, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora 

Tezi, Elazığ 1998, s.52. 



 
 

 
 

“oymaca”, “ölet”, “kıran” şeklinde isimlendirilmiştir11.Veba, 

mikroorganizmanın vücuda giriş ve lokalizasyonuna göre bubon 

vebası (hıyarcıklı veba), akciğer vebası (veba pnömonisi) ve 

veba sepsiri gibi türleri bulunmaktadır12. Veba esasında bir 

hayvan hastalığı olup,13 fare ve diğer kemirici hayvanlar 

üzerinde bulunan pirelerden insanlara geçmektedir14. Hastalık, 

insanlara rastlantı ile bulaşabilmekte ve belli bir yerde endemik 

olarak bulunmaktadır. Hastalığın tarih boyunca gelişimi 

incelendiğinde pandemilere sebep olduğu ve kendiliğinden 

ortadan kalktığı görülmektedir15. 

İlkçağdan bu yana farklı tarihlerde pandemilere sebep olan veba 

hastalığı, dünyanın birçok bölgesinde görüldüğü gibi Osmanlı 

topraklarında da farklı yıllarda görülmüş ve yüz binlerce can 

almıştır. Osmanlı Devleti’nin oldukça geniş sınırlara sahip 

olması, coğrafi konumu açısından yoğun geçişlerin yapılması ve 

önemli ticaret noktalarına hâkim olması, kalabalık kitlelerin 

ibadet yaptığı Kutsal topraklar gibi bölgelerde hâkimiyeti 

bulunması veba gibi salgın hastalıkların yaşanmasını kaçınılmaz 

kılmıştır. Bu duruma bir örnek olarak Daniel Panzac’ınbazı 

 
11Adem Çalışkan, “XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Antep ve Civarında Bazı 

Salgın Hastalıklara Dair Bulgular”, Gaziantep UniversityJournal of 

SocialSciences, S.18(4), 2019, s.1558. 1556-1573. 
12 Gökhan, a.g.e., s.54. 
13 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, TTK, Ankara 

2005, s.21. 
14Adem Çalışkan, “XIX. Yüzyılda Maraş’ta Salgın Hastalılar ve Salgın 

Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler”, 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 

Mersin 2019, s.198. s.196-212. 
15 Özdemir, a.g.e., s.21. 
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büyük şehirler hakkında vermiş olduğu bilgiler şu şekildedir: 

İstanbul’da 1705-1836 tarihleri arasında ortalama 370 bin insan 

vebadan dolayı hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 1709-1837 

tarihlerinde ortalama 123 bin insan, Halep’te 1712-1827 tarihleri 

arasında ortalama 108.500 insan, Kahire’de 1713-1835 tarihleri 

arasında da ortalama 173 bin insan vebadan dolayı hayatını 

kaybetmiştir16.  

Salgın hastalıkların tarihi süreç içerisinde birçok bölgeden 

milyonlarca can alması, insanları çaresiz bir duruma getirmiş 

olması tıbbın bir bilim olarak henüz yeni olduğunu gösterirken 

halk sağlığı kavramının da temellerini atmıştır17. Devletler, 

toplumlar, bireyler salgın hastalıklara karşı sürekli farklı 

korunma yöntemleri uygulamış ve sağlık alanlarında ciddi 

ilerlemeler kaydetmiştir. Osmanlı Devleti de salgın hastalıklara 

karşı bir takım önlemler almıştır. XIX. yüzyılda salgın 

hastalıkların yaygın bir biçimde görüldüğü bir dönemde 

salgınların Osmanlı sınırlarına ulaşmasıyla birlikte ilk defa 

Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendinin, Karadeniz’den gelen 

yolculara karantina uygulaması yaptığı belirtilmiştir. Yine 1838 

yılında Osmanlı Devleti’nde karantina meclisi kurulmuş ve 1862 

yılına kadar birçok bölgede tahaffuzhaneler18 açılmıştır19. 

 
16Daniel Panzac, Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba (1700-1850), Çev.Serap 

Yılmaz, Tarih Vakfı Yurt Kaynakları, İstanbul 1997, s.183-184. 
17 Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dört Atlısı Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar 

Tarihi, Çev.Selahattin Erkanlı, İletişim Yay., İstanbul 2000, s.84. 
18 Tahaffuzhane: Sefer sırasında, yolcu ve çalışanların arasında bulaşıcı 

hastalık görülen gemilerin karantina sürelerini geçirmeleri, gerekli sağlık 

önlemlerinin alınması ve hastaların iyileştirilmeleri için büyük limanlara 



 
 

 
 

Özellikle tahaffuzhanelerin, yolcu ve yük taşımacılığının deniz 

üzerinden yapıldığı dönemlerde yoğunolması ve salgın 

hastalıkların bir ülkeye ilk gireceği yerlerden birinin limanlar 

olması göz önüne alındığında, limanlara yanaşan gemilerin 

sağlık kontrollerinin burada yapılması ve karantina altına burada 

alınması hususunda büyük önem taşımıştır.  

Salgın hastalıkların dolayısıyla vebanın yayılmasını engellemek 

bu hastalığın vereceği zararı en aza indirmek için uygun bir 

düşünce olmuştur.Bu konuda Osmanlı’da devlet nezdinde bir 

takım önlemler ve öneriler alınırken sağlık kuruluşların 

faaliyetleri, halkın bilinçlendirilmesi adına yapılan eğitsel 

yayınlar, bireylerin şahsi korunma yöntemleri gibi birçok 

uygulama yöntemleri ve tedbirleri salgın hastalıklara karşı 

mücadelede daha başarılı olunması için yapılmıştır. 

Yapılan bu çalışmada Tıp Fakültesi Hıfz-ı Sıhhat 

muallimlerinden Doktor Server Kamil’in, “Sârî Hastalıklara 

Karşı Korunma Tedâbiri20” adlı eserinin vebadan korunma 

 
yakın kıyılara kurulmuş sağlık kuruluşu. Türk Dil Kurumu 

https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi 10.05.2020). 

Sözlükte “yolcuların gözetim altında tutulma süresi” demek olan ve İtalyanca 

kırk anlamına gelen quarantenadan gelir. Osmanlı Devleti karantina usulünü 

uygulamaya başladığında bu kelimenin yerine daha çok “usûl-i tehaffuz”, 

karantina yeri olan lazaret veya lazaretto’ya karşılık da “tehaffuzhâne tabiri 

kullanılmıştır.” Gülden Sarıyıldız, “Karantina”, DİA, C.24, İstanbul 2001, 

s.463.   
19 Zeynel Özlü, Kerim Tiryaki, “Osmanlıda Seferberlik Dönemlerinde Salgın 

Hastalıklara Karşı Halk Sağlığı Muhafazasına Dair Bulgular”, Zeugma II. 

Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep 2019,   s.1170-

1171. S.1169-1182. 
20 Doktor Server Kamil, Sârî Hastalıklara Karşı Korunma Tedâbiri, C.1, 

Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1341. 

https://sozluk.gov.tr/
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yöntemleri ile ilgili verdiği bilgiler tetkik edilmiştir. Bu eser 

yazıldığı dönem için hastalıklar hakkında oldukça bilgi verici 

olmakla beraber hastalıklara karşı nasıl tedbirli davranılacağı 

hususunda hem sağlık çalışanlarına hem devlet görevlilerine 

hem de halka önemli bilgiler sunmuştur.Yazar, eserin 

önsözünde, devletin nüfus itibariyle azaldığını ve verem, sıtma, 

frengi, veba gibi hastalıkları, iktisadi zorlukların, büyük 

savaşların Türk nüfusunu ciddi oranda kırdığını ve bu 

güçlüklerden ancak bilim ile kurtulmanın mümkün olduğunu 

belirtmiştir. Ayıca yazar, eserin yazılma nedeninin doktorlara 

özel hıfz-ı sıhhat kitaplarının az olmasından dolayı yazıldığını 

belirtmiş, döneminin ve gelecek nesillerin bu eserden 

faydalanmasını istemiştir. 

1. DOKTOR SERVER KAMİL’E GÖRE VEBADAN 

KORUNMA YÖNTEMLERİ (PROPHYLAXİE) 

Bu konuda yerleşim yerlerine ait genel korunma “prophylaxei 

generale” yöntemleri ile şahsi korunma ve devletlerarası 

korunma yöntemlerine yer verilecektir. 

Genel olarak korunma yöntemlerinde öncelikle fareler ile pire 

ve tahtakuruları gibi haşeratı yok etmek gerekir. Bunun için 2 

usul vardır: Birincisi virüs, tuzak, semum (zehirli şeyler) ile yok 

etmek. İkincisi, farelerin beslenebileceği bütün yiyecekleri 

ortadan kaldırmak. 

 



 
 

 
 

1.1.  Genel Korunma Yöntemleri 

1.1.1. Doğrudan Doğruya Tahrip Usulleri (Procedes de 

DestructionDirecte) 

Mikrobiyen virüsler: Bu virüsler, farelerde yaygınlaştırılarak 

onları itlaf etmek mümkündür. Bunun için birçok virüs türü 

bulunmaktadır. Örneğin Danimarka virüsü “virüs danoisratin” 

isimli virüstür. Diğer bir virüs Fransa’da Pasteur müessesinin 

yaptığı “virüs danysz” isimli virüstür. Bu virüsün fare 

öldürmede kullanımı ise şu şekildedir. Beş litre suya bir kaşık 

tuz konup içine bir şişe “taze virüs” ilave edilerek virüslü su 

elde edilir. Ardından ekmek bu suya batırılarak farenin olduğu 

yerlere bırakılır. Ancak bu virüsün etkisi sabit olmadığından 

dolayı bu yöntem meskûn mahallerde kullanılmamalıdır. Çünkü 

fareler bu yerlerde ölünce pis kokulara sebebiyet verir. Bundan 

dolayı bu yöntem açık arazilerde kullanılmalıdır. 

Zehirler (Poisons): Fareleri zehirlemek için Hamz arseniği, 

fosfor, karbonit, ada soğanı gibi maddeler kullanılır. Bu 

maddeler, ekmek yahut yağ içine konur. Bunların içinde fosfor 

hamurları, ardından ada soğanı tesir itibariyle en iyi olanlarıdır.   

Tuzaklar (Piesges): Tuzakların birçok çeşidi bulunmaktadır. 

Fare tutuldukça bu tuzaklar takip edilmeli ve devam edilmelidir. 

Zehir ile kurulan tuzaklar genel olarak etkili sonuçlar 

vermektedir. 

Mükâfat(Primes) (ödüllendirme): Danimarka’da farelere karşı 

mücadele mükâfat esası üzerine yapılmıştır. Bunun tesiri dahi 
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görülmüştür. Eğer mükâfat çoğaltılır ise fare yakalama oranı da 

yükselir. 

Fare avlayan hayvanlar (Animauxennemisdesrats): Mısır 

“ikenemonları” (firavun faresi) ile “manğost” (misk kedisine 

benzeyen bir hayvan), “furet” (dağ gelinciği) gibi hayvanlar fare 

yakalama konusunda önerilen türlerdir. Yalnız dağ gelinciği, 

kümes hayvanlarına zarar verdiği gibi vebaya bulaşma riski de 

bulunmaktadır. Kediler de bazı çevrelerce tavsiye edilmişse de 

kedilerin fare yakalamada başarıları daha azdır ve vebalı fareler 

ile temas ettiklerinde hastalığa bulaşma ihtimalleri 

bulunmaktadır. Öyle ki köpekler dahi kedilerden bu konuda 

daha başarılıdırlar. 

Boğucu gazlar (gaz asphyxiants): Lağım yerlerinde, “kaliton 

cihazı” ve “hamz kibriti” kullanmak oldukça etkilidir. Ayrıca 

odalarda 30-50 gram kükürt yakmak da farelerden kurtulmak 

için bir yöntemdir.   

Fareleri gıdadan ve bulunduğu yerden mahrum etmek: 

Pirinç, hububat gibi yenecek maddelerin konduğu yerlerin, 

farelerin ulaşamayacağı bir konumda olması gerekmektedir. 

Bunun için farelerin 72 cm sıçradıkları göz önüne alınırsa, 

galvanize olmuş demire ve cilalı duvarlara tırmanamayacağı 

düşünülürse tedbirler bu yönde alınabilir.  

 Mutfakta arta kalan ve yere dökülen yiyecekler hemen 

kaldırılmalıdır. Ayrıca yiyecek depoları 1,22 metre 

yüksekliğinde telden kafes veya sac ile korunmalıdır. Bunların 



 
 

 
 

dışında lağım, bodrum, zemin kat gibi yerler çimento ile 

kaplanmalıdır. Bulaşık çukurları tel ile kapatılmalıdır. Farenin 

gelebileceği bütün deliklere set çekilmelidir. Bu usullerden 

herhangi birisinin kullanımı, farelerin zaman içinde sayıca 

azalmasını ve yok olmasını sağlayabilir. 

Haşerelerin yok edilmesi (Desinsectisation): Pire ve 

tahtakurularını yok etmek için “bilâma-hamz kibriti” öldürücü 

bir ilaç olarak görülmüştür. Bu meyanda birçok yöntem 

önerilmiştir: Kibrit karbon 60 derecede sıcak su, 50 derecede 

sıcak hava ve kloropikrin. Önerilen yağlı maddeler ise şu şekilde 

tespit edilmiştir: adi petrol, petron bakayası, “kerûzen”, “nâft 

yağı”. Pireler ve tahtakuruları için esâsî fenol ve petrolden 

oluşan bir oluşum tavsiye edilir. Yine fare deliklerinde bulunan 

pireler için naftalin ilave edilmiş petrollü sabun konulmalıdır. 

Sineklerden korunmak için de depoların tel kafes içerisine 

alınması gerekmektedir. 

1.1.2. Şehirlerde Uygulanan Korunma ( Prophylaxies 

Urbaine ) Yöntemleri 

 Veba teşhisi konur konmaz teşhisi koyan doktor belediye ve 

hükümet doktorlarına bilgi vermek zorundadır. Vebalı hasta 

derhal tecrit edilmelidir. Tecrit hastanede olmalı ve hastayı 

taşıyan kişiler bir an önce dezenfekte edilmelidir. Hastanın 

etrafında bulunan kişiler müşahede altına alınmalıdır. Salgın 

hastalık bulaşan kişiye ait çamaşırlar, para, elbise gibi ne var ise 

dezenfekte edilmelidir. Hastalık bulaşmış kişinin kendi odası 
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bulunmalı ardından 12-24 saat süresince kükürtleme işlemi 

yapılmalıdır. Eğer kükürtleme işleminin yetersiz kaldığı 

düşünülürse haşerat ve fare için zehirli diğer mahlûllerde oda 

içerisine dökülmelidir. Özellikle fare, pire, tahtakurularına karşı 

etkili bir mücadele yürütmek gerekir. Bu mücadeleyi yalnız 

bulaşık olan yerlerde değil civar yerlerde de uygulamak 

lazımdır. Fare ile haşeratı birlikte yok etmek gerekir ki örneğin 

yalnızca farenin yok olması ve pirenin yaşıyor olması bu 

mücadeleyi sonuçsuz bırakır. Şöyle ki pirenin üzerine konacağı 

fare bulunamadığından dolayı pireler insanlar üzerine konar ve 

hastalık daha kolay bulaşır. Bunu engellemek için yapılan 

mücadele titizlikle yönetilmelidir. 

Fare ölüleri tahlil için usulüne uygun bir laboratuvara 

gönderilmelidir. Vebadan dolayı ölen farenin bulunduğu yerler 

tahliye edilmelidir ve o yerde yaşayan insanlar müşahede altına 

alınmalıdır. Ayrıca pirelere yuva olabilecek kedi ve köpeklerin 

bu yere girmesi engellenmelidir. 

 

1.1.3. Müstemlekelerde Uygulanan Tedavi ( Prophylaxie 

Coloniale ) Yöntemleri 

 Alınacak tedbirlerin esası şunlardır: Hastaları, hastanede; 

şüphelileri özel barakalarda tecrit etmek zorunludur. Amerika’da 

siyahilere yapılan küçük barakalar, minder, kirli çamaşır, 

elbiseler gibi çok kıymeti olmayan eşyalar yakılır. Yerliler için 

yeni barakalar yapılmadan evvel eskilerin yakılması 



 
 

 
 

gerekmektedir ki eski barakalarda toplanan yerliler hastalığın 

fazlasıyla yaygınlaşmasına neden olabilir. Yerlilere aşı yapılır 

ve aşıdan sonra yeni bir yerleşim alanına sevk edilerek yeni 

meskenler yaptırılırdı. 

Şahsi Korunma ( Prophylaxie İndividuelle ) Yöntemleri 

Vebalı hastalar ile ilgilenecek kişiler, özellikle açıkta kalması 

muhtemel el ve yüzleri için pire ve tahtakurularından korunmak 

için özel giysiler giymek zorundadırlar. 

Maskeler: Büyük salgınlarda kullanılan maske, veba salgınına 

karşı da büyük bir korunma sağlamıştır. Maskelerin hastalıktan 

korunmasını inceleyen bazı uzmanlara göre en etkili maske türü 

“broquet” (ağızlık) adı verilen maskedir. Bu maske, gözleri dahi 

muhafaza ederek ağız ve burundan girecek virüsü de 

engellemektedir.  

Aşı: Hastane çalışanlarının bulaşık olan yerlerde yaşayan 

kişilere aşı yapması gerekmektedir. Vebaya yakalanan kişi 

iyileştikten sonra tekrardan bu hastalığa yakalanmaz.  

  

1.1.4. Veba Bulunan Limanlardan Türkiye Limanlarına 

Gelen Gemilere Uygulanacak Yöntemler 

Tıbbi Muayeneler 

1-Veba salgını bulunan bir limandan Türkiye limanlarına gelen 

gemi ilk önce tıbbi muayenelerden geçirilir. Bu limanlarda sahil 

sıhhiye doktoru var ise muayene bu doktorlar tarafından 
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gerçekleştirilir. Limanda doktor bulunmayan yerlerde ise 

hükümet veya devlet doktorları muayene için görevlendirilir. 

Karantinahanelerde Şüpheli Gemilere Yapılan Bazı 

Uygulamalar 

2-Tıbbi muayene esnasında vebadan şüpheli hasta yahut vefat 

bulunduğu durumlarda, öncelikle bu kişiler hiçbir şekilde başka 

kişiler ile temas etmeden en yakındaki tahaffuzhaneye sevk 

edilmesi gerekmektedir. Bu durum gemi patentesine21 eklenerek 

telgraf ile gerekli müdüriyetlere bildirilir.  

3-Veba hastalığı olan bir limandan gelen ve içerisinde vebadan 

dolayı hasta veya vefat olmakla beraber fare ölüleri bulunan bir 

gemi, son 40 gün zarfında “itlaf-ı far” (fare öldürme) yapılmışsa 

dahi yine bu durum geminin patentesine işlenir. Tekrardan itlaf-ı 

far yapılır ve gemideki kişiler tahaffuzhaneye gönderilir. 

Sağlık Açısından Güvenli Gemilere Uygulanan Korunma 

Yöntemleri 

4-Veba hastalığının olduğu bir limandan gelen gemide herhangi 

bir vefat ve hasta bulunmamış, fare ölüsüne rastlanılmamış ve 

son 40 gün zarfında itlaf-ı far’a tabi tutulmuş olsa dahi yolcular 

ve eşyalar sahile oldukça uzak bir yerde sandallar aracılığı ile 

taşınmak zorundadır.  

 
21 Patente-Patenta: Yabancı limandan gelen gemilere, kıyı sağlık dairesi 

tarafından karantina muayenesinden sonra verilen kıyıya çıkma belgesi 

http://lugatim.com/ (Erişim tarihi 10.05.2020). 

http://lugatim.com/


 
 

 
 

5-Sahilden uzakta bulunan gemi, yolcu ve eşya taşıma 

işlemlerini geceleyin gerçekleştiremez ve gece vakti gemiye 

bağlı sandal ya da kayık bulunamaz. 

6-Veba hastalığının olduğu bir limandan gelen gemi, 40 gün 

zarfında itlaf-ı far yapıldığına dair belgelerini belirtmiş olsa dahi 

rıhtıma yanaşamaz. Geminin rıhtıma yanaşabilmesi için itlaf-ı 

far uygulamasının hastalığın bulunduğu limandan daha sonra 

yapması gerekmekte olup bu durumu belgelendirmek 

zorundadır. 

Bazı yabancı gemilerde vebanın bulunduğu bir limandan yolcu 

veya yük alındıktan sonra itlaf-ı far uygulamasının yapıldığına 

dair belgeler bulunur ise bu itlaf-ı far uygulamasının hangi 

yöntemler ile yapıldığı, ne kadar süre ile devam ettiği, gemide 

bozulmuş yiyeceklerin olup olmadığı, itlaf-ı far belgesinin 

gerçekliği ve usulüne uygun yapılıp yapılmadığı gibi hususlar 

incelenmelidir. Eğer bu incelemelerde şüpheli bir durum ile 

karşılaşılırsa geminin rıhtıma yanaşmasına kesinlikle izin 

verilmemelidir. 

İtlaf-ı Far Belgesi Bulunmayan Gemiler 

7-Veba hastalığının olduğu bir limandan gelen gemide son 40 

gün zarfında itlaf-ı far uygulaması yapılmamışsa; gemi rıhtıma 

yanaşır ancak gerekli önlemler alınarak gemiden sadece 

yolcuların inmesine izin verilir ve gemiden herhangi bir yiyecek, 

yük vs. indirilemez.  
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Veba hastalığının bulunduğu limandan gelen bir gemi, kısa 

süren yolculuğundan dolayı 40 günden önce seferini 

tamamlamış ya da itlaf-ı far uygulamasını yapmış ancak sefer 

sırasında gecikmek zorunda kalan ve 40 günü geçiren gemiler 

tespit edildiğinde bazı şartlara tabi tutulmalıdır. Bu şartlar şu 

şekildedir: 

1.Gemi, sıhhiye gözetimi altına alınır ve gemiye sıhhiye 

memuru ya da okuma yazma bilen bir görevli getirilir. 

2.Gemide çalışacak tüm personel, veba aşısına ve 5 günlük 

müşahedeye tabi tutulur. 

3.Farenin ulaşamayacağı sandıklar ve fıçıların gemiden 

çıkarılmasına izin verilir. 

4.Farenin girebilme ihtimali bulunan çuval, sandık gibi eşyaların 

içerisindeki erzaklar nereye gidecekse bunun takibi yapılmalı ve 

gideceği yerler kayıt altına alınmalıdır. Mahalli sıhhiye idaresi, 

nakledilen bu erzaklardan dolayı şüpheli gördüğü depo veya 

dükkânlarda kendisinin uygulayacağı tedbirleri almalıdır. 

Özellikle buğday ve unların nakledileceği depoların ya da 

değirmenlerin isimlerine dikkat edilmeli ve kayıtları titizlikle 

yapılmalıdır.   

İtlaf-ı Far Uygulaması Limanda Yapılan Gemiler 

8-Veba hastalığının olduğu limandan gelen bir gemi, itlaf-ı far 

uygulamasını ibraz edemediği takdirde yanaştığı Türk limanında 



 
 

 
 

itlaf-ı far uygulamasına tabi tutulur ise o geminin rıhtıma serbest 

bir şekilde yanaşmasına izin verilir. 

Gemilerin Rıhtıma Yanaşabilmesi İçin Uygulanan Süreler 

9-Veba hastalığının olduğu bir limandan gelerek itlaf-ı far 

belgesini ibraz ettiğinden dolayı açıkta muamele icrasına izin 

verilen bir gemi, vebalı limandan hareketinden itibaren 10 gün 

geçmedikçe herhangi bir Türk limanında rıhtıma yanaşamaz. 

Vebanın bulunduğu bir limandan gelmekle beraber 40 gün 

zarfında itlaf-ı far’a tabi tutuldukları kesinleşen bir gemide 

herhangi bir vefat ya da hastalık bulunmaması, fare telefatı 

görülmemesi, doktordan temiz raporu alınması, gemi 

mürettebatından yeminli şehadetname alınması gibi durumlarda 

şu tedbirler alınmalıdır: Geminin uğramış olduğu en son vebalı 

limandaki hareketinden itibaren 10 gün geçmiş olması dikkate 

alınır. Gemiye bağlı halatların, farelerin dışarıya çıkmasına 

engel olacak şekilde önlemini almış olması gerekir. Geceleri 

gemiye bağlı olan herhangi bir kayık bulunmamalıdır. Tüm bu 

tedbirler uygulandıktan sonra gemi bir Türk limanına, iskeleye 

yanaşabilir. 

10-Vebalı bir limandan hareket edeceği halde 10 gün zarfında 

patentesini ve seferini değiştiren gemiler bulunabilir. Örneğin 

pirenin veba hastalığına sebep olduğu bir sırada İzmir 

açıklarında muamele icra ettikten sonra Köstenceye giden bir 

gemi, 10 günlük sürenin mürurundan önce Köstence sıhhiye 

idaresinden alacağı bir temiz patente ile tekrar bir Türk limanına 
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girebilir. Bu durumdaki gemilerin rıhtıma yanaşıp 

yanaşamayacağı geminin patentesinin ve seyrüsefer defterinin 

incelenmesi neticesinde kararlaştırılır.   

Patentesini Değiştiren Gemiler 

Seyahat esnasında patente değiştirmek suretiyle vebalı limana 

uğradığı unutulma ihtimali olan gemilerin, patentelerine, 

patenteyi veren “Sahil-i Sıhhiye-i Merkez Veba İdaresi” 

tarafından durumun mutlaka açıklanması gerekir. 

Boğazlardan Geçen Boş Gemiler 

11-Veba hastalığının olduğu bir limandan gelerek boğazdan 

geçen boş gemiler, boş oldukları takdirde hiçbir Türk limanına 

uğramayacak olsalar bile yine itlaf-ı far uygulamasına tabi 

tutulmalıdırlar. 

Türk ve Yabancı Limanlara Getirilen Mallar İle İlgili 

Tedbirler  

12-Veba ile bulaşık ad edildiği müdüriyetçe bildirilen Türk ve 

ecnebi limanları, gelen mallar ile ilgili olarak, bu mallara 

uygulanacak tedbirlerin kaldırılması tebliğ edilinceye kadar 

ilgili talimat hükümlerine tabi olacaktır. 

Karantinahaneler, Aşı ve Serbest Müşahede 

13-Veba hastalığının olduğu bir yerden gelen yolcular hakkında 

aşı yapılması tahaffuzhanede müşahede ve karantina altına 

alınmaları veya serbest müşahede (yolcuların gemilerden 

serbestçe çıktıktan sonra gidecekleri mahallede hükümet veya 



 
 

 
 

belediye doktorlarının nezaret-isıhhıyesi altında bulunmaları) 

gibi tedbirlerin konulması her defasında müdüriyetten tahrirat-ı 

umumiye ile tebliğ olunur.  

14-“İş bu talimat, 29 numaralı ve 7 Kânûnuevvel 335 tarihli 

tamimname ile 19 numaralı ve 31 Mayıs 337 tarihli, 30 numaralı 

ve 1 Teşrînisânî 337 tarihli, 48 numaralı ve 29 Ağustos 339 

tarihli, 49 numaralı ve 2 Eylül 339 tarihli,70 numaralı ve 

1Teşrînisânî 339 tarihli, 20 numaralı ve 29 Kânûnuevvel339 

tarihli, 6 numaralı ve 9 Kânûnusani 340 tarihli, 15 numaralı ve 6 

Şubat 340 tarihli tahrirat-ı umumiyeler makamına kain ve bu 

talimatın tatbiki tarihinden itibaren mezkur tahrirat-ı 

umumiyeler mülgadır.” 

Gemilerde İtlaf-ı Far Uygulaması Yöntemleri 

İtlaf-ı far uygulaması gemilerin sımsıkı kapanabilecek 

kısımlarında uygulanır. Esasında bu uygulamanın geminin 

kapalı tüm alanlarında yapılması gerekiyorsa da bazı kamara ve 

ambarlarda itlaf-ı far uygulamasından dolayı bozulacak gıda 

maddelerinin olması bu uygulamanın kısıtlı yapılmasına neden 

olmaktadır. Geminin hangi bölümlerine itlaf-ı far uygulamasının 

yapıldığı kaydedilmelidir.  

Boş gemilerin fare bulunabilme ihtimali olan ve her tarafı 

kapanabilen ambarlarına, kamaralarına itlaf-ı far uygulaması 

tatbik edilmelidir. Ancak bu uygulama yapılırken ambarlardaki 

eşyanın (maden, mefruşat, “mertebân”, “hamule/yük”) 

bozulabilme ihtimali göz önüne alınmalı ve bu alanlarda 
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uygulama yapılmamalıdır. Bozulması muhtemel eşyalar 

gemiden çıkarılır. Gemiden çıkarılması mümkün olmayan ve 

itlaf-ı far uygulamasını isteyen eşya sahipleri taahhütname ile 

zararı üstlenebilir ve yine itlaf-ı far uygulaması yapılabilir.  

İtlaf-ı far uygulaması hiçbir zaman rıhtım kenarında veya sahile 

yakın bir alanda yapılamaz. İçerisinde itlaf-ı far uygulaması 

yapılacak gemi sahilden yaklaşık 300 metre uzakta 

bulunmalıdır. Ayrıca bu uygulama gerçekleşirken geminin 

etrafında herhangi bir kayık vs. bulunmamalıdır. 

İtlaf-ı far uygulamasını gemi mürettebatı değil; tecrübeli 

memurlar yapmalıdır. Ancak 500 ve daha fazla tonajlı gemilere 

lokal yardımcılar gemi mürettebatından sağlanabilir. Gemide 

itlaf-ı far yapılacak ambarların veya kamaraların tamamı ayrı 

ayrı bölünecek ve her bir bölümün kaç metre hacme sahip 

olduğu kaydedilecektir. 

İtlaf-ı far uygulamasına tabi tutulacak ambar veya kamaraların, 

gaz sızıntısı olma ihtimali olan delikleri zamklı veya 

“kolalı”kâğıt ile yapıştırılarak gaz çıkması engellenmelidir. Bu 

husus için oldukça dikkatli davranılmalıdır. Çünkü gaz 

sızıntısının gerçekleşmesi itlaf-ı far uygulamasını yararsız bir 

duruma getirir. Yine bu uygulama yapılmadan evvel ambarlarda, 

kamaralarda insan ya da hayvan bulunmadığına dikkat edilmeli 

ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Gemilerde itlaf-ı far 

uygulaması uygun cihazlardan biriyle ya da mangal içerisinde 

kükürt yakma ile gerçekleştirilir. 



 
 

 
 

Mangal Yöntemi ile İtlaf-ı Far Uygulaması 

İtlaf-ı far uygulaması yapılacak alan (ambar, kamara, erzak 

ambarı) hiçbir yerinden gaz sızıntısı olmayacak şekilde sımsıkı 

kapanır ve yalnız mangalları koyacak kişilerin çıkması için 

küçük bir aralık bırakılır. Bu alanların her bir bölmesinin 

ölçüleri daha önce belirlenmiş olmalıdır. Belirlenen bölmelerin 

ise her metre mikabı için 60 gram kükürt ve her 50 metre mikabı 

için bir mangal tedarik edilmelidir.İtlaf-ı faruygulamasında 

kükürt yakmaya mahsus olan sac mangallardan her birinin bir 

leğen bir de saç ayağı vardır. Leğenin içine, yangına engel 

olunması için bir miktar su konulmalıdır. 

Dalgalı denizde yahut saç ayağı ve leğenin bulunmadığı bir 

sırada saç mangalını toz kömürü veya kum yığını içine 

yerleştirmek mümkündür. Ancak mangalın devrilip yangın 

çıkarma ihtimaline dikkat edilmelidir. Her mangalın içerisine 3 

kilogram kükürt konulduktan sonra yine her mangala kükürttü 

kolayca ve tamamıyla yanması için 95 derecelik ispirtodan 75 

gram serpilmelidir. Mangallar yeterince tutuşturulduktan sonra 

görevliler kendileri için açık bırakılmış küçük geçitlerden hızlıca 

çıkmalı ve bu geçit sıkı bir şekilde kapatılmalıdır. Kükürtlü 

mangallar konulmuş bu bölüm 12 saat boyunca kapalı kalmalı 

ve hiçbir yeri açılmamalıdır. 12 saatin sonunda ise itlaf-ı far’a 

tabi tutulan bölümün kapakları açılır ve içerisi temiz hava 

dolana dek beklenir. Daha sonra fare ölüleri aranır ve bunlardan 

bir kısmı bakteriyoloji laboratuvarına gönderilip geri kalan 
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kısımları krizolmahlûlü içerisine alınır ya da karada petrol ile 

yakılır.  

 

SONUÇ 

Geçmişten günümüze salgın hastalıklar insanlık için oldukça zor 

dönemlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Doğanın kanunu 

olarak varlığını sürdürenhastalıklar eski çağlardan bu yana 

süregelmiş ve insanoğlu bu hastalıklar ile mücadele etme 

yöntemlerini geliştirmek zorunda kalmıştır. Salgın hastalıklara 

sebep olan mücadelede insan hayatı için en etkili unsur tıbbi 

uygulama olan aşılardır. Ancak aşılar, salgın hastalığın vuku 

bulduğu dönemlerde hemen bulunamamış, bundan dolayı da 

insanlar hastalık karşısında çaresiz kalmışlardır. Örneğin 

Ortaçağ’da Avrupa’da yaşanan ve isminin kara veba olarak 

anılmasına neden olan veba salgınları kıta nüfusunu önemli 

ölçüde azaltmıştır. Tarih boyunca çeşitli salgınlar her dönem 

yaşanmış ve farklı toplumlarda ciddi zararlara sebep olmuş ve 

toplumların hafızalarında derin izler bırakmıştır. Bu hastalıklara 

karşı insanlar, tıbbi uygulamalardan önce hayatlarını korumak 

için kendilerince aldıkları çeşitli önlemler ile hastalıktan uzak 

kalmayı amaçlamışlardır. 

Söz konusu salgın hastalıklar içerisinde ise veba oldukça etkili 

olmuştur. Bu çalışmanın önceliği, veba salgınına karşı tıbbi 

tedavilerden önce hastalığın yayılmasını engellemek için bazı 

önemli tedbirlere yer vermesi olmuştur. Şöyle ki vebaya neden 



 
 

 
 

olan fare, pire gibi hayvanlara karşı şahsi korunma 

yöntemlerine, şehirlerde, yerleşim yerlerinde, evlerde ne gibi 

tedbirler alınmasına ve bu hayvanların nasıl yok edileceğine dair 

bilgilere yer verilmiştir. Böylece verilen yararlı bilgiler 

neticesinde vebanın yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanmış, 

hastalığın ve vefatların önüne geçilmek istenmiştir. Özellikle 

virüsün ülkeler arasında yayılım göstermesinde çok büyük bir 

etken olan deniz taşımacılığı, veba gibi salgın hastalıkların bir 

bölgeden başka bir bölgeye taşınmasına neden olmuş ve 

toplumların oldukça zor zamanlar geçirmesine yol 

açmıştır.Bundan dolayı vebanın deniz araçları ile yayılmasına 

engel olmak için gemilerde hangi usullerin uygulanması detaylı 

bir şekilde belirtilmiş, gemi mürettebatı ile sahil sıhhiyecilerinin 

alması gereken hayati tedbirler açıklanmıştır. Bu tedbirler 

içerisinde vebaya neden olan virüslerin itlaf-ı far uygulaması ile 

aşılacağı düşünülerek bu uygulamanın önemi üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca sahil bölgelerinde bulunan karantina 

haneler salgın hastalıkların yayılmasını engellemek için önemli 

kurumlar olmuş ve yapılan bu çalışmada karantina hanelerin 

önemi vurgulanmıştır.  

Çalışmada ayrıca Osmanlı’nın son dönemlerinde devletin salgın 

hastalıklarla mücadele konusunda hangi aşamada bulunduğu, 

veba hastalığına nelerin sebep olduğu, vebadan korunmak için 

hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve salgın zamanlarında Türk 

limanlarına gelen gemilere ne gibi uygulamalar yapılması 

gerektiği gibi hususlara yer verilmiştir. Sonuç olarak bu tedbirler 
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hastalığın yayılmasını engellemek için karantinanın, liman 

bölgelerinde yer alan tahaffuzhanelerin, insan hayatındaki 

temizliğin, tıbbi tedavilerin, bulaş riski olan insanlar, gıdalar ve 

eşyalardan uzak durmanınve sosyal mesafenin önemini 

vurgulamıştır.  
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GİRİŞ 

Tarih boyunca insanları büyük ölçüde etkileyen, deprem, kıtlık 

ve savaşlar dışındaki bir diğer nokta da salgın hastalıklardı. Bu 

nedenle salgınlar toplumların hayatını büyük oranda olumsuz 

etkilemiştir ve çok sayıda insanın ölmesine yol açarak, 

devletlerin ordularını ve milletlerin psikolojilerini olumsuz 

etkilemiştir. Dünya genelini etkisi altına almıştır (Çalışkan, 

2020:148). İnsanoğlu, tarih boyunca deprem, sel, kuraklık, gibi 

felaketlerle yüz yüze kalmış fakat salgın hastalıklar kadar 

tehlikeli ve insanlara zarar vereni olmamıştır. Bu hastalıklara 

örnek olarak "Sıtma, çiçek, tifo, kolera ve veba" örnek olarak 

verilebilir. (Demirkol, 2018:142)   

Tdv İslam Ansiklopedisinde Nukhet Varlık, salgın hastalığın 

tanımını, “Sözlükte “yaralamak, ayıplamak, kusurlu görmek” 

anlamlarındaki ta‘n kökünden türeyen tâûn bazı dilcilere göre 

bulaşıp yayılan her hastalığın adıdır.” şeklinde yapmıştır. 

(Varlık, 2001:175)  

Veba hastalığının sebebi şöyle tanımlanmıştır; “Veba hastalığı 

ilk başlarda farelerden bulaşan bir hastalık gibi düşünülmüş olsa 

da, aslında farelerin taşımış olduğu pirelerden kaynaklanan bir 

hastalık olduğu anlaşılmıştır. 1894’lerden itibaren Alexandre 

Yersin tarafından tanımlanan ve Yersina Pestis adı verilen 

vebanın, 1898’de P. L. Simond tarafından yapılan deneylerle 

fare piresinin sokmasıyla bulaştığını kesinleştirmiştir.” 

(Kocaoğlu, 2017:210).   
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Selma Turhan Sarıköse doktora çalışmasında veba tedavisi üç 

şekildedir diyerek şu ifadeleri kullanmıştır; "Veba, için üç tedavi 

yöntemi göze çarpmaktadır. Birincisi; hıfzıssıhhaya ait tedbirler 

olup hastalığın meydana gelmesini önleyen bazı uygulamalardır. 

Burada temizlik ön plana çıkmaktadır. Çünkü veba, kirlilik ve 

pislikten neşet etmektedir. İkincisi, hastalık ortaya çıktıktan 

sonra alınan tedbirler olup, karantinadır. Üçüncüsü ise, 

hastalığın tedavisine yönelik ilaç ve bazı tıbbi uygulamalardır." 

(Sarıköse, 2013:36) 

"Kolera, Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu 

bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan, akut ve şiddetli ishal ile 

seyreden bir hastalıktır.  Kolera, kalabalık ortamlarda yaşayan 

savaş, yoksulluk ve doğal afetlerden etkilenen topluluklarda 

kolayca yayılıp ölümlere yol açabilmektedir. Koleranın su ve 

kişisel hijyenin yetersiz olduğu yerde görülme olasılığı daha 

fazladır. Başta su hijyeninin yetersiz olduğu toplumlar olmak 

üzere, göçmenler ve yerleşik düzeni olmayan nüfus gruplarında 

kamp hayatının olduğu bölgelerde, ayrıca kanalizasyon 

sisteminin içme ve kullanma sularına karıştığı aşırı yağmur, sel, 

deprem gibi doğal afetlerden sonra görülme riski yüksektir. Risk 

altındaki toplumun yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve halkın 

eğitimi, hastalığın önlenmesinde esastır." (Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü)  

Kolera Hastalığının, MÖ 500-400 tarihlerinden itibaren özellikle 

Hindistan’da değişik isimler ile ifade edildiği bilinmektedir. 



 
 

 
 

Hastalığın çıkış yerinin Hindistan olduğu düşünülmektedir 

(Yılmaz, 2017: 28). 

İncil'de de Salgın Hastalıklardan bahsetmektedir.  Kayıtlara 

geçen ilk salgın hastalıklar 430 ve 540 yıllarına aittir. 430 

yılında Etiyopya ve Mısır'da görülmüştür. 540 yılında Justinian 

adıyla kayıtlara geçen salgın ise Mısır ve Filistin'den Başlayıp 

Bizans İmparatorluğuna Sıçramış ve oradan da bütün Akdeniz'e 

yayılmıştır. (“Pandemics and Plagues in the Holy Land,” 2020).  

XIV. yüzyılda 80 milyonluk Avrupa nüfusunun yaklaşık 25 

milyonu veba salgınından ölmüştür. (Kocaoğlu, 2017: 210).  

İnsanlık bilimin ve tıbbın çok gelişmediği dönemlerde salgın 

hastalıklar için farklı açıklamalar bulma çabasına girmiştir fakat 

birçoğu bilimsel olmaktan uzaktır. Doğu ve Batı toplumları 

erken dönemlerde salgın hastalıkların Tanrının emirlerine 

uymayan toplumlara tanrı tarafından gönderilmiş cezalar olarak 

görülmekteydi (Yaşayanlar, 2015). 

Salgın hastalık tarihi açısından Osmanlı Devleti’ne baktığımızda 

XVI. yüzyıl ile XIX. yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti sınırları 

içerisinde yer alan her bölgede hatta her ilde Veba vakası 

görüşmüştür (Turna, 2011:13).    
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KARANTİNA NEDİR? 

Sözlükte "yolcuların gözetim altında tutulma süresi” olarak yer 

alan ve İtalyanca "kırk" anlamına gelen quarantena’dan geldiği 

söylenmektedir. (Sarıyıldız, 2001) Çünkü o dönemde 

karantinada kalma süresi 40 gündür (Sarıyıldız, 1994:329). 

Fakat Osmanlı Devleti karantina usulünü uygulamaya 

başladığında bu kelimenin yerine daha çok "usul-i tehaffuz", 

karantina yeri olan lazaret veya lazaretto’ya karşılık da 

"tehaffuzhane" tabiri kullanmıştır (Sarıyıldız, 2001:463). 

Bulaşıcı hastalıklar için alınan tedbir veya tedbirler toplamı 

diyebileceğimiz Karantina ya da Karantina süreci önleyici bir 

tutumdur ve Osmanlı Devleti’nde de uygulandığını, kelimeye 

kendi dilinde karşılık bulmasından anlıyoruz (Sarıyıldız, 

2001:463).   İlk tecrit ve izole etme düşüncesi VII. Yüzyılda 

uygulanmıştır. (Sarıyıldız, 1994:329) Yolcularla ilgili olarak 

bilinen ilk karantina uygulaması 1377’de Venedik ve 

Dubrovnik’te yapılmıştır. Doğudan Akdeniz limanlarına 

yanaşan gemiler için uygulanmıştır. İlk karantinahâne ise 1423 

yılında Venedik yakınlarında bir yer olan Santa Maria di 

Nazeret adasında kurulmuştur. (Sarıyıldız, 2001:463). Birsen 

Bulmuş “Osmanlı Devleti batılı devletlerin Karantina ve 

merkantilist söylemlerine 1800’den önce cevap vermedi” 

ifadesiyle Osmanlı Devleti’nin Tedbirler konusunda geç 

kaldığını belirtmek istemiştir (Bulmuş, 2012:40).   Karantina 

uygulaması çeşitli tarihlerde uygulanmış olsa da tam olarak 

uygulamanın yerleşmesi XIX. yüzyıla denk gelmektedir. XIX. 



 
 

 
 

yüzyılın ilk yarısında epidemik hastalıklar için uluslararası 

işbirliğini gidilmiş ve modern karantina merkezleri kurulmuştur. 

(Sarıyıldız, 1994, p. 330) 

Benzer şekilde durumu Mehmet Ak Şöyle özetlemiştir 

“Dünyanın büyük bir bölümünde veba-i bakarî salgınları 

yaşanırken Osmanlı Devleti’nde salgına dair 19. yüzyıla kadar 

herhangi bir bilgi yoktur. Tanzimat’tan sonra 1847’den itibaren 

veba-i bakarî salgınları belirli aralıklarla görülmeye 

başlanmıştır. Tanin gazetesi yazarı Ahmet Şerif, sığır vebasını, 

Osmanlı Devleti topraklarına Doksan üç Harbi’nden sonra 

muhacirler tarafından getirilen bir felaket olarak 

nitelendirmektedir. Gerçekten de 1877-1878 Osmanlı-Rus 

harbinden sonra Osmanlı Devleti’nin doğu illerinde büyük çaplı 

kayıplara sebep olan salgın, yurdun birçok yerine yayılmış ve 

bundan sonra ülke genelinde görülme sıklığı artmıştır. Böylece 

veba-i bakarî başta olmak üzere salgın hayvan hastalıkları ile 

mücadele için sivil baytarlara ihtiyaç duyulunca 1842’de 

faaliyete geçen Askeri Baytar Mektebine bir süre sonra sivil 

öğrenci de alınmaya başlanmış ancak bu uygulama ile ihtiyaç 

karşılanamayınca 1889 yılında Mülkiye Baytar Mektebi 

açılmıştır.” (Ak, 2016:219) 
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EPİDEMİ-PANDEMİ FARKI 

Epidemi tanımı, Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi 

Hastaneleri- Enfeksiyon kontrol kurulunun çıkarmış olduğu 

kitapçıkta şu şekilde yapılmıştır;” Bir hastalığın belirli bir 

coğrafi bölgede, belirli bir zaman aralığında her zaman 

görüldüğünden daha fazla görülmesidir” (Komisyon, 2020)  

Pandemi tanımı; “Bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok 

geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren, salgın hastalıklara 

verilen genel addır.” (Çavuşoğlu, 2020) şeklinde yapılmaktadır. 

Anlaşılan odur ki, eğer bir salgın bir coğrafi bölge ile sınırlı ise 

Epidemi fakat birden çok ülkeye yayılmışsa Pandemi olarak 

kabul edilmektedir. 

 

OSMANLI DEVLETİNDE GÖRÜLEN BAZI SALGIN 

HASTALIKLAR 

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için hareketli ve zorlu bir 

dönemdir. Değişimin zorunluluk haline geldiği bir dönemdir. Bu 

değişimleri zorunlu kılan ana sebepler; geleneksel kurumlarda 

görülen bozulmalar, merkezi otoriteyi tehdit eden yerel ve 

azınlık güçleri, iç ayaklanmalar, ekonomik bağımlılığın artması, 

dış müdahalelerin sıklık kazanması, eğitim ve bilimde 

gerilemeler, genel olarak tüm sahalarda zamanın gerisinde 

kalmak olarak sayılabilir.  Bu duruma rağmen Osmanlı Devleti 

XIX. yüzyıla girerken üç kıtada toprağı olan, çok sayıda geniş 

etnik ve dini farklılıklar gösteren halkları barındıran, merkezi ve 

taşra teşkilatları ile geniş bir yapı arz eden durumdadır.   



 
 

 
 

XIX. yüzyıl ayrıca Osmanlı Devleti için iç ve dış tehditlerle yüz 

yüze kaldığı bir dönemdir. Ülke içinde Mehmet Ali Paşa sorunu 

ile uğraşılırken, dışarıdan Rus tehdidi ile karşı karşıya 

gelinmiştir. Bunun yanı sıra, Gayri-Müslim unsurlar arasında 

yükselen milliyetçilik düşüncesi Osmanlı Devleti’ni yıpratmakla 

birlikte yenilik yapma ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur 

(Kodaman, 2007:1-24).  Bu yenilikler sadece askeri alanda 

değildi. Islahat fermanının yayınlanmasından sonra sağlık 

alanında hatta cezaevlerinde sağlığa uygunluk ve temizliği de 

içine alan yenilikler yapılmıştır. (Schull, 2014:42). 

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıldan XX. yüzyıl ilk çeyreğine 

kadar kolera salgınları sık sık görülmüştür. 1831 yılından 1916 

yılına kadar 22 salgın vakası görülmüştür. (Koloğlu, 2005:140). 

Bu konu ile ilgili olarak Osmanlı Devleti’nin almış olduğu 

tedbirleri Uluslararası Sıhhi Komisyonu’nun toplantısında, Türk 

illerine giden yolcuların karantinaya alınması kaldırıldı. Bu 

karantina ocak ayında neredeyse her gün meydana gelen birkaç 

kolera vakası nedeniyle kurulmuştur, diyerek ifade edilmiştir. 

(R., W.F., Spiridion, & Wyman, 1895:352).   

 XIV. yüzyılda Çin'de görülen veba hastalığı Avrupa'ya sıçradı 

ve Avrupa nüfusunun ciddi bir şekilde azalmasına sebep 

olmuştur. Daha sonra Avrupa'dan Balkanlara, Anadolu'ya ve 

Arap Yarımadasına sıçramıştı. Anadolu'da veba hastalığı 

“yumrucak, yumurcak, oymaca, baba, ölet" gibi adlarla 

anılıyordu. (Çalışkan, 2019a:199) 
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 XIX. yüzyılda Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan insanlardan 

1803 yılında 150.000 kişi, 1813 yılında 100.000 kişi, 1822 

yılında ise 150.000 kişi veba salgınından dolayı hayatını 

kaybetmiştir. Bu salgınlara karşı Osmanlı Devleti İlk karantina 

meclisini 1838 yılında kurmuştur. Bu meclisin çalışmaları salgın 

hastalıklarda ölüm oranını düşürmüştür. (Çalışkan & Eyicil, 

2019:1294).   Front adlı derginin Türkiye ile ilgili kısmında 

1817'den beri hep koleranın Hicaz bölgesinde patlak vermesi 

"ilginçtir" ifadesi kullanılarak belirtilmiş, sanırım bunun 

sebebini tam olarak tespit edemediklerini ve neden hicazdan 

kaynaklandığı üzerine sosyolojik ya da tıbbi bir çalışma 

yapılmadığını gösterir. (R. et al., 1895:352). Her ne kadar 

karantina meclisi ölüm oranını düşürmüş olsa da Salgın 

hastalıklar hem sivil halk üzerinde hem de askerler üzerinde 

olumsuz etki yapmıştır. Savaşlar sırasında salgın hastalığa 

yakalanan askerlerin olması diğer askerlerin motivasyonunu ve 

direncini düşürmüştür. Bazen de savaşların kaybedilmesine 

sebep olmuştur. (Yıldız, 2014: 2).    1893 yılında İzmir’de patlak 

veren kolera salgını alınan tüm önlemlere rağmen çevre şehir ve 

ilçelere sıçradı ve fena tahribatlara sebep olmuştur. Diğer 

taraftan, Denizli’deki kolera İzmir’den sonraki görülen en 

yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaşmıştı, 149 kişiye bulaşan 

hastalık 87’sinin ölümüne sebep olmuştur. Eylül ortalarında 

başlayan salgın yaklaşık bir ay etkili olmuştu. 11 Ekim’den 

sonra kolera salgını şehirden ayrılmış gibiydi. bu konuda 

Hıfzısıhha-i umumi müfettişi Mirliva Bonkowski Paşa, salgının 



 
 

 
 

bölgedeki halkın hijyen kurallarına uymadığından 

kaynaklandığını ve etkili olduğunu söylemiştir. (Şimşek, 

2020:167). 1894 yılında ABD sağlık komisyonunun hazırladığı 

rapora göre Hac vazifesi için giden hacıların gemilerde iyi 

tedavi edilmemiştir. Gemi sahipleri ve kaptanlar olayı 

önemsememiştir. 43 istimbot, 2 büyük Gemi toplam 31.788 hacı 

adayını Hicaz'a getirmiştir. Hicaz'a girmeden karantina altına 

alınmıştır. Gemilerden 2 tanesi Buharlı Osmanlı gemisi idi ve 83 

erkek personel ve 1056 hacı adayı taşıyordu.  Osmanlı 

gemisinde 14 kişi seyahat esnasında hayatını kaybetmiştir. Diğer 

2 Osmanlı gemisi ise 43 personel ve sadece 17 hacı taşıyordu. 

(Spiridion C., 1894:50)   26 Ocak 1894 tarihli diğer bir raporda 

"Knight of St. John" adlı İngiliz gemisinde 1 hacı adayı 

koleradan ölmüştür. Cidde bölgesine Ocak ayında 40.995 hacı 

adayı ulaştırılmıştı ve hiç bir muayene olmamışlardı çünkü açık 

denizler de doktor bulundurmak zordu. Cidde’ye gelen 

hacılardan 8917 kişi 27 adet Osmanlı gemisi tarafından 

getirilmişti (Spiridion C., 1894:51) 

26 Ekim 1899 tarihli "Public Health Report" dergisinde Basra'da 

kolera salgınının başladığını fakat aldıkları telgraflar neticesinde 

Beyrut'ta, Sakız Adası'nda ve İzmir'de herhangi bir şey olmadığı 

halk sağlığının iyi olduğu bildirilmiştir. Yine aynı tarihlerde 

Hindistan'ın Bombay şehrinde 125 kolera vakasının görüldüğü 

ve 113 tanesinin ölümcül durumda olduğu bildirilmiştir. 

Hindistan hükümetine aldığı tedbirlerden dolayı teşekkür 

edilmiştir. Kasım Ayında Mısır'da hiçbir vaka görülmemiştir 
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fakat Dr.Dickson Karantina tedbirlerinin uygulanmasından önce 

Osmanlı Sıhhi komisyonunun İskenderiye'de görevlendirdiği 

komisyondan görüş alınması gerektiğini ifade etmiştir. 

(Spiridion, 1899:2054)        

XIX. Yüzyıl Halep Ve Çevresinde Salgın  Hastalıklar 

Halep Vilayeti merkez sancağı olarak Anadolu’nun güneyinde 

yer alır. Vilayetin yönetim merkezidir. İskenderun’a 135 km, 

Şam’a 200 km, uzaklıktadır. Remzi Kılıç, “Coğrafi koordinatlar 

olarak Halep 36o-14’ Kuzey paraleli ve 34o-45’ doğu 

meridyenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Fırat ve Asi 

ırmakları arasındaki geniş bir ovayı da içine almaktadır” olarak 

ifade etmiştir (Akköz, 2016).  Fakat Meb İslam Ansiklopedisi, 

Halep maddesinde coğrafi koordinatları, 38o 68’ 5 doğu boylamı 

ve 40o 12’ kuzey enlemi arasında ifade etmektedir (Sauvaget, 

1997:117). Farklılık günümüz coğrafi sınırlarından 

kaynaklanabilir çünkü sınırlar bazında coğrafya da değişikliğe 

uğrayan bir yapıdır. Halep şehrinin etrafında 18.507 km’lik bir 

dağlık alan mevcuttur. (Akköz, 2016: 20) . 

Dönem itibariyle Halep, Osmanlı Devleti’nin Asya Kıtasında 

bulunan büyük bir vilayettir. Halep’in yüzölçümü, Urfa ve 

Maraş sancakları eklendiğinde toplam olarak 86600 km2’dir. 

İkliminden bahsedecek olursak; Halep ve bazı kazalarında sıcak 

hava hâkim ise de yüksek yerlerinde hava oldukça serindir 

(Bayraktar, 2014:1-3) 



 
 

 
 

Halep'te Kolera ve Veba salgını 19. yüzyıldan önce 17. yüzyılda 

da görülmüştü. (Karakoç, Düvenci, 2013:75) Fulya Düvenci'nin 

bahsettiği “Halep’in coğrafi konumu bu kentin özellikle Doğu 

Akdeniz limanlarından beslenmesini sağlamıştır. Bu kazanım 

Halep’in Anadolu’ya ve Basra’ya doğru açılmasına neden 

olmuştur. Bu önemli iktisadi sahalara elbette yollar ve ulaşım 

araçları sayesinde gidilmektedir. MÖ.3000’lerde Fırat-Dicle 

ülkelerinde araba geliştirilmiş, bir büyük sandığa iki veya dört 

tekerlek takıp buna eşek ya da öküz koşulmuştur. Zamanla 

birkaç ağaç gövdesi yan yana getirilerek sal, bir ağacın içi 

oyularak kayık yapılmış; deri kullanımı ve kalafatlama 

yöntemleri ile yelken elde edilerek su üzerinde yük taşınma 

başlamıştır.” ifadeleri Salgın Hastalıkların ticaret yoluyla 

yayılmasına zemin hazırlamıştır. (Karakoç, Düvenci, 2013:68)  

Halep’in merkez sancağına bağlı olan Ayıntab Kazası Osmanlı 

döneminde ticaret yolu üzerinde olması nedeniyle önemli bir 

noktaydı Ayıntab Malatya, Kayseri üzerinden Anadolu ticaret 

yoluna ulaşmayı sağlıyordu. Bu ticari merkezler salgınlar 

konusunda daha fazla tehlike oluşturmaktaydı. (Karakoç, 

Düvenci, 2013:71)   Antep ve civarında ilk kez veba salgını 

1712 yılında hayvanlarda sığır vebası şeklinde görülmüştü. 1728 

yılında Antep'te görülen veba salgını Urfa ve Viranşehir'e kadar 

ulaştı. 1729 yılında Halep'te görülen veba salgını Kilis'e sıçradı 

oradan Antep köylerine ve Antep merkeze sıçradı. 1822 yılında 

Halep'te gerçekleşen depremde de çok insan hayatını 

kaybetmiştir ve şehrin nüfusu ciddi şekilde düşmüştür (Kılıç, 
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2011:123). Aslında Deprem gibi doğal felaketler kolera ve vb. 

Hastalıklara zemin hazırlamıştır diyebiliriz. 1830 yılında tüm 

Anadolu'ya yayılan kolera salgını Antep'te de görüldü. Antep'te 

salgın hastalıklar yaşanırken 1832-1840 yılları arasında siyasi 

olumsuzluklar da yaşandı. Örneğin; Mısır valisi Mehmet Ali 

Paşa'nın Antep’i işgal etmesi. (Çalışkan, 2019b:1561) 

XIX. yüzyılın başından sonlarına kadar Halep’te birçok doğal 

afetleri görürüz. Sıkça yaşanan depremlerden, 1876, 1884 ve 

1887 yıllarında olanlar şehirde büyük hasara yol açmış nüfus 

kaybına ve yerleşim yerlerinin yıkılmasına sebep olmuştur. Yine 

XIX yüzyılda tüm dünyada sıkça görülen veba, tifo ve kolera 

gibi hastalıklar Halep’te de kendini göstermiştir. 1890 tarihinde 

Avrupa’dan gelen ticaret gemileri ile İskenderun’a buradan da 

Halep’e yayılan Kolera salgınında 246 kişi ölmüştür (Karaköse, 

2017:291). Bu salgınlar sadece Halep merkezle sınırlı kalmadı 

ve XIX. yüzyılda Halep Vilayetine bağlı Maraş sancağını 

etkileyen önemli olaylardan birisi de yaşanan salgınlardı. 

Osmanlı Devleti'nin diğer şehirlerini etkileyen veba ve kolera 

salgını Maraş’ta da görüldü. Ayrıca bu salgınların dışında tifo, 

frengi ve sığır vebası gibi salgın hastalıklar da görüldü. Yaşanan 

bu salgın hastalıklardan dolayı şehirde birçok insan hayatını 

kaybetti (Çalışkan, 2019a, p. 198). 

 

 

 



 
 

 
 

XIX. Yüzyılda Kudüs'de Salgın Hastalıklar 

Kudüs tarih boyunca üç semavi din için her zaman önemli bir 

yer olmuştur. Üç semavi dinin merkezi olmuştur. Kudüs, Lut 

gölünün aşağıda kalan batı yönünde fay diklikleriyle ayrılan 

Yahudiye ovasının dalgalı yüzeyi üzerinde kurulmuştur. 

(Doğan, 2018:59).  

1831 ve 1840 yılları arasında Kudüs, Kutsal Topraklara 

Hıristiyanların ilgisini yeniden gündeme getiren bir Mısır gücü 

tarafından kontrol edildi. Soylular ve hükümetler tarafından 

desteklenen, farklı mezheplerden misyoner kiliseler, okullar, 

klinikler ve hastaneler inşa ederek varlıklarını genişletmeye 

başladı. Bu eğilim, Türkler kontrolü yeniden ele geçirdikten 

sonra da devam etti. 1844 yılında, Kudüs Kliniği'ndeki İngiliz 

Konsolosluğu İngiliz Misyon Hastanesi'ne dönüştürüldü. Açıkça 

ön kapı üzerinde belirtilen: "Londra Derneği Yahudiler arasında 

Hıristiyanlığı Teşvik için çalışır.” İfadesi yer almaktaydı. 

(“Pandemics and Plagues in the Holy Land,” 2020)  

19. yüzyılın ikinci yarısında misyoner hastaneleri kurulmaya 

devam ederken, yerel Yahudi nüfusunu güçlendirmek ve 

misyonerleri savuşturmak için Diaspora Yahudi cemaati, 

İsrail’de çalışmalara devam etti (“Pandemics and Plagues in the 

Holy Land,” 2020). 1872'de Rus hastanesinde 60 yatak vardı ve 

1887'de 75 yatak yükseldi. Hastane İmparatorluk Ortodoks 

Filistin Cemiyeti sponsorluğunda zenginleşti ve Kudüs'teki en 

büyük hastane oldu (Alman hastanesi 40 yatak, Fransız 
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hastanesi 32 yatak, İngiliz hastanesi 27 yatak, Yunan hastanesi 

24 yatak, Bikur Holim Yahudi hastanesi 25 yatak ve Yahudi 

Rothschild hastanesi 18 yatak) (“Pandemics and Plagues in the 

Holy Land,” 2020). 

 Kudüs’de Kolera ve sıtma 1831'den 1918'e, kadar sıtma, 

tüberküloz, çiçek hastalığı ve dizanteri kızamık kadar yaygındı, 

ayrıca bölge yüksek oranlara sahip tekrarlanan kolera 

salgınlarından muzdaripti. Karantina, o dönemde Osmanlı 

hükümetinin aldığı en önemli tedbirdi, ancak özellikle duvarlı 

şehirlerde, etkilenen bölgelerden kaçmaya çalışan insanlar 

tarafından defalarca kırıldı. Tıp dergisi Harefuah’da yayınlanan 

bir makaleye göre, "kolera daha iyi bir arındırma, koruma ve 

toplumlar içinde sosyal yardım sistemleri kurmak için önemli 

bir tetikleyici oldu. Kolera salgınları, 1865'teki salgından sonra 

şehrin duvarların dışına taşıldığı Kudüs olayında olduğu gibi 

eski şehirlerin dışına inşa edilen tetikleyiciydi.” (“Pandemics 

and Plagues in the Holy Land,” 2020)  

İstanbul ve Çevresinde Salgın Hastalıklar 

Osmanlı Devleti’nin çöküş ve gerileme dönemlerinde kaybettiği 

topraklardan İstanbul'a çok göç olmuştur. Bu göçler hem 

nüfusun artmasına hem de salgın hastalıkların İstanbul'a 

gelmesine ve yayılmasına sebep olmuştur. Bu göçler genellikle 

Rusya, Lehistan, Galiçya, Hicaz, Mısır, Beyrut taraflarından 

oluyordu. Rusya'da; veba, kolera, tifüs, frengi ve dizanteri 

yaygındı. Lehistan'da tifüs, Galiçya'da frengi, Hicaz'da kolera, 



 
 

 
 

Mısır'da ve Beyrut’ta veba ve İspanyol nezlesi mevcuttu.  

Göçler, hacılar ve cepheden dönen askerler vasıtasıyla bulaşıcı 

hastalıklar bir şekilde İstanbul'a ulaşıyordu  (Koylu, 2009:694). 

İstanbul’da 1811 yılında başlayan Veba salgını 1813 yılına 

kadar devam etti. 1813 yılında son bulmasına rağmen 1812 yılı 

halkın ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep oldu. Halk zahire 

bulmakta zorlandı. Ekmek fırınları önünde uzun kuyruklar 

oluştu. Fırıncıların esmer ekmek yapmaları yasaklandı. O yıl en 

çok da odun kıtlığı yaşandı. Bakkalların turşu satmaları 

yasaklandı. İstanbul’da meyve ve et bulma sıkıntısı yaşandı 

(Turna, 2011:1).  

1822 yılında İstanbul'da korkunç bir veba salgını yaşanmıştır. 

Bu salgın konusunda pek bir şey yapılamamıştır. Günde aşağı 

yukarı 1500 ile 2000 kişi Vebadan hayatını kaybediyordu. 

İstanbul'daki hekimler İnsanlara evlerinden çıkmamalarını 

tembihliyordu. Şanizade Ataullah Efendi evine kapanmıştı ve 

halkın da evlerine kapanmasını tavsiye etmişti (Akyay, 

1974:212). Nalan Turna'nın belirttiğine göre; "İstanbul’da etkili 

olan 1836- 1837 yıllarındaki veba salgınında yaklaşık olarak 

25.000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir". (Turna, 2011:15) 

İstanbul'da ve Osmanlı Topraklarında Sık görülen veba salgınını 

önlemek adına 1839 yılında Hekimbaşı Abdülhak Molla 

tarafından konuyla ilgili bir kitapçık hazırlayıp yayınlamıştır. 

(Akyay, 1974:212).  Yayınlanan Lahiyada veba için alınacak 

tedbirler konusunda şunlar söylenmektedir. Mezarlıklar şehir 
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dışına çıkarılacak, ölüler derin gömülecek, gömerken kireç 

atılacak, ölü evleri temizlenecek, eşyaları yakılacak, sokakları 

çöp ve hayvan ölüsü atılmayacak, kaldırımlar yapılacak. Ayrıca 

Kuleli kışlası karantina merkezi olarak kullanılacak. (Akyay, 

1974:213) 1854, İstanbul’da koleranın tekrar hüküm sürdüğü 

yıldı. (Bozan, 2015:3) 

İstanbul'da 1865'te Koleradan 30.000 den fazla insan ölmüştür. 

Orhan Koloğlu'nun söylediğine göre; “1865 salgınında, aynı yıl 

(1282 H.) Hac için bölgeye gelen Müslüman sayısının evvelki 

yıllara göre dört kez fazla olması nedeniyle, çok sayıda insan 

hayatını kaybetmiştir.” (Koloğlu, 2005:140) 

1877 de ise 4000 kişi koleradan dolayı ölmüştür. (Yıldırım, 

1994:142). 1877 yılında olan kolera vakaları ile ilgili halk 

arasında dolaşan bir dedikodu vardı. Şehremini Rıdvan Paşa'nın 

hazineden para alabilmek için kendisinin uydurduğu 

yönündeydi. Hastalığın kolera olup olmadığı konusunda 

İstanbul'daki hekimler görüş birliğine varamazlar. Daha 

sonraları Üsküdar'da bir özel hastane kurdurulur. Kolağası 

Zühtü Nazif Bey ve Kolağası Rıfat Hüsamettin Bey yaptıkları 

çalışmalarla bu hastalığın kolera olduğunu 17 Eylül 1893'te 

şüphe götürmeyecek şekilde tespit ederler (Yıldırım,1994:142). 

Zavitziano, 1894 yılı Ocak Ayında kolera yayılımının 

Türkiye'de azaldığını Amerikan Sağlık komisyonu raporunda 

belirtmiştir. Ocak 28 itibariyle 205 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Fakat Müslümanlar için kutsal olan Topraklardan dönen 



 
 

 
 

Hacıların bu sayıyı arttırmasından endişe edilmekteydi. Bu 

Hacıların Gemilere binmeden önce iyi tedavi edildiklerini veya 

muayene edildiklerini sanmıyorum ifadesi Zavitziano'nun 

endişesinin kaynağını belli etmiştir. (Spiridion C., 1894:50) 

Türk dominyonlarında ve Halep'te Kolera vakalarının görüldüğü 

fakat İstanbul'a kadar henüz ulaşmadığını " The British Medical 

Journal" dergisi 1876 yılında rapor şeklinde bildirmiştir. Bu 

durumdan dolayı Levant Gemileri Limanlarda bekletilmiştir 

(BMJ, 1876:283).   

1899 yılında Hindistan’da patlak veren kolera salgını İstanbul'a 

ulaşmamıştır. Fakat Osmanlı Sıhhi komisyonu korucuyu önlem 

olarak aşılama yapmak amaçlı Pasteur Enstitüsünden serum 

istemiştir. Pasteur Enstitüsü en kısa sürede göndereceğine dair 

cevap vermiştir. İstanbul'da 534 ölüm vakası kaydedilmiştir 

ancak bunların 5'i difteri, 6’sı çiçek hastalığından, 15'i ise 

tifodan hayatını kaybetmiştir (Spiridion, 1899:2055). 

 

SONUÇ 

Tarih boyunca insanlık çeşitli doğal felaketlerle ve salgın 

hastalıklarla mücadele etmiştir. Bilimin ve teknolojinin yetersiz 

ve gelişmemiş olduğu dönemlerde insanlar çoğu zaman 

çaresizce salgın hastalığın kendiliğinden sona ermesini 

beklemiştir. Bazı toplumlar bu felaketlerin Tanrının bir 

cezalandırması olduğunu düşünmüş ve ilahi boyutta çözümler 

bulmak istemiştir. Diğer taraftan tedavi için arayışlarına da 
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devam etmiştir. İlk önceleri hastalığa yakalanan insanlardan 

uzak durarak hastalıktan korunmuşlardır. Daha sonraları ise 

özellikle XIV. Yüzyıldan itibaren karantina uygulamalarına 

başlamışlardır. 

Osmanlı Devleti’nde ta’un olarak adlandırılan salgın hastalıklar 

için tedavi arama süreci hep devam etmiş bu arayışlar sırasında 

da batılı tıp okulları ile irtibata geçip yardım istemiştir. Bazen de 

tıp alanındaki yenilikleri takip ederek kendi çözümlerini 

bulmaya çalışmıştır. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti sınırlarına 

ticaret için gelen kişiler önceleri 14 gün sonraları 40 güne kadar 

karantinada tutulmuşlardır. Osmanlı Devleti halkı salgın 

hastalıklara karşı bilgilendirmek adına zaman zaman bildiriler 

yayınlamış ve halk sağlığını tesis etmek adına ilaçlama, hijyen, 

aşı çalışmaları yapmıştır.  

 

KAYNAKÇA   

Ak, M. (2016). Osmanlı Devleti’nde Veba-i Bakarî(Sığır 

Vebası). OTAM. (39), S.215–240. 

Akköz, H. (2016). XIX. yüzyılın Son Çeyreğinde Halep 

Vilayeti'nin Ekonomik Ve Sosyo-Kültürel Durumu (İngiliz-

Amerikan Kaynaklarına Göre) (Doktora). KSÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Kahramanmaraş.  

Akyay, N. (1974). Türkiye'de Veba Salgınları Ve Veba 

Hakkında Eski Yayınlar. Mikrobiyoloji Bülteni, 8(2), S.209-219. 



 
 

 
 

Bayraktar, H. (2014). XIX. Yüzyılda Halep Vilayetinin İktisadi 

Vaziyeti. Elazığ: Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları 

Merkezi,13.  

BMJ (1876). Cholera. The British Medical Journal, 2, S.283-

284. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/25237832 

Bozan, O. (2015). Diyarbakır Vilayeti'nde 1894-1895 Kolera 

Salgını. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. (218), S.219-240. 

Bulmuş, B. (2012). Plague and ottoman medical thought. Uk. 

Edinburgh University Press.  

Çalışkan, A. (2019a). XIX. Yüzyılda Maraşta Salgın, 2. 

Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı, 

S.196-212. 

Çalışkan, A. (2019b). XVIII. Ve XIX. Yüzyılda Antep ve 

Civarında Bazı Salgın Hastalıklara Dair Bulgular, Gaziantep 

Üniversitesi SB. Dergisi. (18(4), S.1556-1573. 

Çalışkan, A. (2020). Sağlık-Toplum-Bilim: XIX. Yüzyıl ve XX. 

Yüzyıl Başlarında Aksaray’da Salgın Hastalıklar, Doğal 

Felaketler. İstanbul: Paradigma Yayınları.  

Çalışkan, A., & Eyicil, A. (2019). XVIII. ve XIX. Yüzyılda 

Halep ve civarında salgın hastalıklar, Bingöl Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), S.1291-1322. 

https://doi.org/10.29029/busbed.559807 

Çavuşoğlu, S. (2020). Koronavirüs hakkında her şey: Prof. Dr. 

Özgür Karcıoğlu yanıtladı. Retrieved from 



 

 
96 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

https://indigodergisi.com/2020/03/koronavirus-hakkinda-her-

sey/ Erişim Tarihi:16/03/2020 

Demirkol, K. (2018). Adana ve Kolera (1890-1895), 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (56), S.141-

156. 

Doğan, S. (2018). Dünden Bugüne Şarkın Hüzünlü Şehri 

Kudüs-ü Şerif, Academic Platlform Journal of Islamic Research, 

2(3), S.58-66. 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Retrieved from 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/kolera/kolera-

liste/kolera.html 

Karakoç, Düvenci, F. (2013). 19. Yüzyıl Sonunda Halep’te 

İngiliz Belgelerine Göre Toplum, Yönetim ve Konsoloslar 

Arasındaki İlişkiler. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 24, S.67–91. Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/272225 

Karaköse, H. (2017). Halep'te Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel 

Durum (1876- 1918 Yılları Arası). Journal of International 

Social Research, 10(51), S.289–301. 

https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1765 

Kılıç, R. (2011). Osmanlı yönetiminde Irak ve Suriye: Tarihî 

Coğrafyası, XIX. yüzyılda idari yapısı, İstanbul, İdeal Kültür 

Yayıncılık.  



 
 

 
 

Kocaoğlu, B. (2017). Veba Hastalığının Osmanlı Ordusuna 

Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 3(28), S.209-216. 

Kodaman, B. (2007). Osmanlı Devleti’nin Yükseliş ve Çöküş 

Sebeplerine Genel Bakış, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (16), 

S.1-24. 

Koloğlu, O. (2005). Osmanlı Basınında 1865 Kolera Salgını, 

İstanbul Sağlık konferansı ve Mirza Malkom Han, Osmanlı 

Bilim Araştırmaları Dergisi, VI(2), S.140-149. 

Komisyon (2020). 14.Yayin İnfluenza, Erciyes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Yayınları. (14), S.1-11. 

Koylu, Z. (2009). İstanbul Tarihi: Medeniyetlerin Ortak 

Buluşma Noktası: Mütareke Döneminde İstanbul'da Salgın 

Hastalıklar. İstanbul: Atatürk Kültür Merkezi Türk Kültür 

Kongresi, S.5-10  

Pandemics and Plagues in the Holy Land: Pandemics and 

plagues in the Holy Land - ISRAEL21c (2020). Retrieved from 

https://www.israel21c.org/pandemics-and-plagues-in-the-holy-

land/ Erişim Tarihi:17/03/2020 

R., C., W.F., C., Spiridion, C. Z., & Wyman, W. (1895). 

Foreign. Sanitary Reports, 10(18), S.348–356. 

Sarıköse, S. T. (2013). XIX. Yüzyılda Çukurova’da Doğal 

Afetler ve Salgın Hastalıklar (Doktora), Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Selçuk Üniversites,i Konya.  



 

 
98 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

Sarıyıldız, G. (1994). Karantina Meclisinin Kuruluşu Ve 

Faaliyetleri, Belleten, LVIII(222), S.329–376. 

Sarıyıldız, G. (2001). Karantina, TDV İslam Ansiklopedisi, 24, 

S.463–465. 

Sauvaget, J. (1997). MEB İslam Ansiklopedisi: Halep. İstanbul.  

Schull, K. F. (2014). Prisons in the Late Ottoman Empire: 

Prison Reform in the Late Ottoman Empire: The State’s 

Perspectives. Edinburg: Edinburg University Press.  

Spiridion, C. Z. (1899). Turkey, Reports from Constantinople. 

Public Health Reports, 14(46), S.2053–2055. 

Spiridion C., Z. (1894). Foreıgn, Sanitary Reports, 9(4), S.47–

56. 

Şimşek, K. (2020). Osmanlı Devri Denizli’de Salgın Hastalıklar, 

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, 

S.163–176. https://doi.org/10.30794/pausbed.644266 

Turna, N. (2011). Istanbul'un Veba İle İmtihanı: 1811-1812 

Veba Salgını Bağlamında Toplum Ve Ekonomi, Studies of the 

Ottoman Domain, 1(1), S.1–36. 

Varlık, N. (2001). TÂUN, Retrieved from Nükhet Varlık, 

"TÂUN", TDV İslâm Ansiklopedisi, S. 175-177. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/taun Erişim Tarihi:30.03.2020 

Yaşayanlar, İ. (2015). Sinop,Samsun Ve Trabzon'da Kolera 

Salgınları, Karantina Teşkilatı Ve Kamu Sağlığı Hizmetleri 



 
 

 
 

(1876-1914) (Doktora), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uludağ 

Üniversitesi.  

Yıldırım, N. (1994). 1893'te İstanbul'da Kolera, Tarih Ve 

Toplum, S.142–153. 

Yıldız, F. (2014). 19. Yüzyılda Anadolu'da Salgın hastalıklar 

(Veba, Kolera, Çiçek, Sıtma) Ve Hastalıkla Mücadele 

Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Denizli.  

Yılmaz, Ö. (2017). 1847-1848 Kolera Salgını ve Osmanlı 

Coğrafyasındaki Etkileri. Avrasya İncelemeleri Dergisi, VI/I, 

S.23–55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
100 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 

OSMANLI DEVLETİNDE KOLERA UYGULAMALARI 

VE HIFZI SIHHAT MUALLİMİ DOKTOR KAMİL’İN 

KOLERAYA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER 

HUSUSUNDA TESPİTLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 

Dr. Abdullah KARA* 

Makbule BAKIRCI** 

 

 

*Abdullahkara01@gmail.com                                                                                              

**Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora 

Öğrencisi, Mersin, Türkiye, makbule.bakirci@yandex.com 

 

 

 

 



 

 
102 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

GİRİŞ 

Tarih boyunca insanlık yangın, deprem, sel, kıtlık gibi doğal 

afetler ve bunların yanı sıra salgın hastalıklar ile mücadele 

etmişlerdir. Bu yüzden salgınlar, insanlık tarihinde önemli bir 

yere sahiptir. Hızlı bir şekilde yayılan hastalıklar binlerce ve 

hatta bazen milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştır. 

Savaşlardan daha büyük bir tahribata sebep olan salgınlar 

zamanın güçlü imparatorluklarını da etkilemiştir. İnsanlık tarihi 

kadar eski bir geçmişe sahip olan salgın hastalıklar, toplumların 

birbirleriyle olan münasebetleri vasıtasıyla yayılma imkânı 

bularak farklı coğrafyalarda çok sayıda insanın ölümüne sebep 

olmuştur22. Hastalıkların yayılma imkânı bulması genellikle 

toplumların ticari münasebetleri, savaşlar ve göçler vasıtasıyla 

bir coğrafyadan diğerine yayılmıştır23. Bu salgınlar içerisinde 

 
22 William Hardy Mcneill, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin Şenel, Ankara 1985, 

s. 169./Nuri Yavuz, Abdullah Kara, “19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı 

Devletinde Çiçek Hastalığı ve Tedavi Yöntemlerine Dair Öneriler (Doktor 

Besim Ömer’e Göre)” Tarih Yolunda Bir Ömür Prof.Dr. İsmail. Özçelik’e 

Armağan, Berikan Yay. Ankara, 2019, s.601.                                                                
23 Nükhet Varlık, Disease and Empire: A History of Plague Epidemics in the 

Early Modern Ottoman Empire (1453–1600), The University of Chicago, 

Ph.D. Dissertation, Chicago 2008, s. 14; J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, çev. 

Fethi Aytuna, İstanbul 2010, s. 2002./ Hastalıklar ve Salgınlar ile ilgili 

yapılan diğer çalışmalar için bakınız: Zeynel Özlü, “Osmanlı Devleti’nde 

Difteri Hastalığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri” / The Findings About 

Diphtheria in Ottoman Empire And Preventive Health Services ( End of 19th 

Century And Beginning of 20th Century), Belleten, C.LXXXI-291, 2017, 

419-486. / Zeynel Özlü, “Halk Hekimliğinden Diş Hekimliğine: 19. Yüzyılda 

Osmanlı Devletinde Dişçilik Mesleği (Erbâb-ı Esnân)”, Belleten, C.LXXVII, 

S. 279, (2013 Ağustos), 671-711./Zeynel Özlü,  “Saray-ı Hümâyûn Dişçileri 

İle İlgili Bazı Notlar”, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, S. 60, 2011, 

187-204./ Zeynel Özlü, “19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devletinde 

Veterinerlik Mesleği İle İlgili Bir Değerlendirme”, Belleten, Cilt: LXXVI- S. 

https://www.academia.edu/34500240/OSMANLI_DEVLET%20C4%20B0_NDE_D%20C4%20B0FTER%20C4%20B0_HASTALI%20C4%209EI_VE_koruyucu_sa%20C4%209Fl%20C4%20B1k_Hizmetleri_Belleten_2017_419-486.pdf_THE_FINDINGS_ABOUT_DIPHTHERIA_IN_OTTOMAN_EMPIRE_AND_PREVENTIVE_HEALTH_SERVICES_END_of_19TH_CENTURY_AND_BEGINNING_of_20TH_CENTURY_
https://www.academia.edu/34500240/OSMANLI_DEVLET%20C4%20B0_NDE_D%20C4%20B0FTER%20C4%20B0_HASTALI%20C4%209EI_VE_koruyucu_sa%20C4%209Fl%20C4%20B1k_Hizmetleri_Belleten_2017_419-486.pdf_THE_FINDINGS_ABOUT_DIPHTHERIA_IN_OTTOMAN_EMPIRE_AND_PREVENTIVE_HEALTH_SERVICES_END_of_19TH_CENTURY_AND_BEGINNING_of_20TH_CENTURY_
https://www.academia.edu/34500240/OSMANLI_DEVLET%20C4%20B0_NDE_D%20C4%20B0FTER%20C4%20B0_HASTALI%20C4%209EI_VE_koruyucu_sa%20C4%209Fl%20C4%20B1k_Hizmetleri_Belleten_2017_419-486.pdf_THE_FINDINGS_ABOUT_DIPHTHERIA_IN_OTTOMAN_EMPIRE_AND_PREVENTIVE_HEALTH_SERVICES_END_of_19TH_CENTURY_AND_BEGINNING_of_20TH_CENTURY_
https://www.academia.edu/34500240/OSMANLI_DEVLET%20C4%20B0_NDE_D%20C4%20B0FTER%20C4%20B0_HASTALI%20C4%209EI_VE_koruyucu_sa%20C4%209Fl%20C4%20B1k_Hizmetleri_Belleten_2017_419-486.pdf_THE_FINDINGS_ABOUT_DIPHTHERIA_IN_OTTOMAN_EMPIRE_AND_PREVENTIVE_HEALTH_SERVICES_END_of_19TH_CENTURY_AND_BEGINNING_of_20TH_CENTURY_
http://www.google.com.tr/url?q=http://www.ttk.gov.tr/index.php%3FPage%3DDergiIcerik%26IcerikNo%3D2341&sa=U&ei=l61zUtmnBsbVtQbvkYGACQ&ved=0CBwQFjAA&usg=AFQjCNFpmK9c-hwE8UIi0UR2w1yu5jJC1w
http://www.google.com.tr/url?q=http://www.ttk.gov.tr/index.php%3FPage%3DDergiIcerik%26IcerikNo%3D2341&sa=U&ei=l61zUtmnBsbVtQbvkYGACQ&ved=0CBwQFjAA&usg=AFQjCNFpmK9c-hwE8UIi0UR2w1yu5jJC1w
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275, (2012), 283-311./Zeynel Özlü, “19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı 

Devletinde Hazırlanan İki Risale: Vebâ-yı Bakarî ve Zâtülcenb”, Askeri 

Tarih Araştırmaları Dergisi (ATAD), 2014, 99-114./  Zeynel Özlü ve Kerim 

Tiryaki, Mehmet Ali Eminoğlu, “Türk- Alman Tıbbi İlişkilerine Bir Örnek: 

Almanya Tübingen Dar’ül-Fünûnu Serîriyât Muâvini Doktor Med Demir 

Ali’ye Göre Frengi Hastalığı, Tedavisi ve Korunma Yöntemleri”, Editörler 

Dr. Tural Mehmetoğlu ve Zhuldyz Sakhi, Zeugma II. Uluslararası 

Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 18-20 Ocak 2019, 582-596./ Zeynel 

Özlü ve Kerim Tiryaki, “Osmanlıda Seferberlik Dönemlerinde Salgın 

Hastalıklara Karşı Halk Sağlığı Muhafazasına Dair Bulgular”, Editörler Dr. 

Tural Mehmetoğlu ve Zhuldyz Sakhi, Zeugma II. Uluslararası 

Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 18-20 Ocak 2019, 597-610./  Zeynel 

Özlü, ve Kerim Tiryaki, “Osmanlı Dönemi Cildiye Uzmanlarından Doktor 

Muallim Rıza Beyin Cüzzam Hastalığı Hakkındaki Görüşleri”, Tarihsel 

Süreçte Anadolu’da Cüzzam, Editör: Fevzi Çakmak, Şükran Köse, Çağrı 

Büke, Eren Akçiçek, Gece Kitaplığı Yayını,  Ankara, 2018, 165-180./ Zeynel 

Özlü,  “Divan-ı Muhasebat Memuru Ahmet Nazmiye Göre Köpekte Kuduz 

ve Hastalıktan Korunma Yöntemleri”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Kuduz, 

Editör: Çağrı Büke, Şükran Köse, Fevzi Çakmak, Eren Akçiçek, Gece 

Kitaplığı Yayını,  Ankara, 2018, 207-223./ Zeynel Özlü, ve Kerim Tiryaki, 

“Osmanlıdan Cumhuriyete Tarih Araştırmalarında Sıhhiye Mecmualarının 

Önemi”, Tarih Yazımı Üzerine II, Berikan Yayınevi, Ankara, 2018, 399-

425./ Zeynel Özlü, ve Enver Demir, “Osmanlıda İlk Kuduz Tedavi 

Müessesesi Da’ül-kelb’in Fiziki Özellikleri”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da 

Kuduz, Editör: Çağrı Büke, Şükran Köse, Fevzi Çakmak, Eren Akçiçek, 

Gece Kitaplığı Yayını,  Ankara, 2018, 163-180./ Zeynel Özlü, ve Enver 

Demir, “Osmanlının Son Yıllarında Köpek dışındaki Bazı Hayvanlarda 

Kuduz Hastalığının Teşhisine Dair Bulgular”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da 

Kuduz, Editör: Çağrı Büke, Şükran Köse, Fevzi Çakmak, Eren Akçiçek, 

Gece Kitaplığı Yayını,  Ankara, 2018, 277- 292./ Faik Behaeddin, Yeni 

Hıfzıssıhha, Devlet Matbaası, İstanbul, 1932./ Muzaffer Bekman, Veteriner 

Tarihi, Ankara Basım ve Cilt Evi, Ankara, 1940. / Erk Nihal, “Türkiye’de 

Veteriner Hekimlik Öğretiminin Başlangıcı Ve Bugüne Kadar Geçirdiği 

Safhalar Üzerinde Yeni Araştırmalar II”, Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 3-4, (1959), ss. 281-287./ Nihal Erk, “Tarihte 

Önemli Sığır Vebası Salgınları ve 1920'ye Kadar Memleketimizdeki 

Durumu”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 10, sy. 3-4, 

(1963), ss. 221-237./ Nihal Erk, “Türkiye’de Son Sığır Vebası Salgını”, 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 3-4, (1971), ss. 

450-456./ Nihal Erk, Akkerman Naki Cevat, Türkiye’de Sığır Vebası 

Salgınları ve Eradiksiyon Tarihi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Yayını, Ankara, 1969./  Hikmet Özdemir,  Salgın Hastalıklardan Ölümler 

1914-1918, TTK Yayını, Ankara, 2005./ Gülden Sarıyıldız, “Karantina 

Meclisinin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Belleten, sy. 22, Ankara, (1994), ss. 

https://www.academia.edu/36261040/Divan%20C4%20B1_Muhasebat_Memuru_Ahmet_Nazmiye_G%20C3%20B6re_K%20C3%20B6pekte_Kuduz_ve_Hastal%20C4%20B1ktan_Korunma_Y%20C3%20B6ntemleri
https://www.academia.edu/36261040/Divan%20C4%20B1_Muhasebat_Memuru_Ahmet_Nazmiye_G%20C3%20B6re_K%20C3%20B6pekte_Kuduz_ve_Hastal%20C4%20B1ktan_Korunma_Y%20C3%20B6ntemleri


 
 

 
 

insanlığın en fazla zarara uğradığı ve sıkıntı yaşamış olduğu 

hastalık, veba salgınları olmuştur. Dönemin ticaret yollarının 

kavşak noktalarından biri olan Osmanlı coğrafyası da veba’dan 

etkilenmiş ve büyük kayıplar vermiş, özellikle başkent İstanbul 

olmak üzere İzmir, Selanik ve Halep gibi ticari merkezler 

veba’dan payına düşeni almışlardır24.  Osmanlı devletinde vuku 

bulan ilk veba salgını 1466-1467 yılları arasında Balkanlarda 

Makedonya ve Trakya’yı, sonrasında ise 1539, 1573,1576, 

1591,1592, 1596 yıllarında İstanbul’u etkisi altına almıştır25. 

Bahsi geçen bu salgın, 19. Yüzyıla gelinceye kadar 1615, 1617, 

1620, 1637 (büyük taun), 1650, 1655 (şiddetli taun), 1751 

yılında küçük salgınlar ile birlikte 1803 ve 1813 yıllarında 

İstanbul’da kendisini hissettirmiştir26.  Bahsi geçen salgınlardan 

dolayı Osmanlı devleti tedbirler almak durumunda kalmıştır. 

Bu doğrultuda Osmanlı devletinde ilk olarak 183127 yılında 

karantina uygulamasının başlaması ile birlikte Veba, kısmen 

 
329-376./ Gülden Sarıyıldız, Hicaz Karantina Teşkilatı (1865-1914),Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1996. 
24 Suraiya Faroqhi, “Krizler ve Değişim 1590-1699”, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1600-1914, c. II, Çev. Süphan 

Andıç, ed. H. İnalcık-D. Quataert, İstanbul 2004, s. 571; Hikmet Özdemir, 

Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Ankara 2005, s. 24-29; Donald 

Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, çev. Ayşe Berktay, İstanbul 

2002, s. 175; Bruce Mcgowan , “Ayanlar Çağı, 1699-1812”, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1600-1914, c. II, , çev. 

Süphan Andıç, ed. H. İnalcık, D. Quataert, İstanbul 2004, s. 774-775. 
25 Bedi N. Şehsuvaroğlu, İstanbul’da 500 Yıllık Sağlık Hayatımız, İstanbul 

1953, s. 94 /Nuran Yıldırım, “Salgınlar”, İstanbul Ansiklopedisi, C. VI, 

Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı ortak Yayını, İstanbul, 1994, s. 423./ Mesut 

Ayar, a.g.t, s.2. 
26 Mesut Ayar, a.g.t, s.2. 
27 Gülden Sarıyıldız, “Karantina” TDVİA, Ankara,1996, s.463. 
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kontrol edilmiş; fakat bu dönemde veba’dan daha tehlikeli olan 

bir hastalık yayılmaya başlamıştır.  Bahsi geçen hastalığın adı 

kolera’dır. 1817 yılına kadar Hindistan sınırları içerisinde 

mahalli olarak bilinen kolera hastalığı bu tarihten itibaren hızlı 

bir şekilde ülke sınırlarının dışına doğru yayılmış, özellikle 

Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika’da etkili olmuştur28.  

Kolera ise vebadan sonraki sırasını almış ve insanları uğraştıran 

diğer bir hastalık olmuştur. Salgın’ın çıkış noktası, Hindistan’da 

kutsal kabul edilen Ganj nehrinde yapılan dini ritüeller ve 

etkinlikler olmuştur. Hindistan’da insanların ölülerini yakıp 

küllerini nehre atmaları ve yıkanma gibi dini aktivitelerini 

burada gerçekleştirdikleri için suda mikrop oluşumuna yol 

açarak bakterilerin insan bedenine taşınması ve hastalığın bu 

sularda üremesine neden olmuştur29. Hindistan baş gösteren bu 

enfeksiyon hastalığını kısa sürede dünyaya yayılması, bir ada 

ülkesi olan İngiltere vasıtasıyla olmuştur. İngilizler mikrobu iki 

koldan olmak üzere yaymıştır. Bunun ilk adımı 1816-1818 

yıllarında Hindistan’ın kuzey kesimlerinde Nepal ve 

Afganistan’da savaşan askerler vasıtasıyla,  ikinci bir başka 

alana sıçraması ise 1820-1822 yılları arasında Seylan, 

Endonezya, Çin ve Japonya’ya ulaşması ile gerçekleşmişti. 

 
28 William Hardy McNeill, Plaques and Peoples, Oxford 1976,s. 231. 
29 Doktor Kamil, Kolera’da Can Kurtaran, Nücum-ı İstikbal Matbaası, 

İstanbul,1328, s.5 



 
 

 
 

1830’lara gelindiğinde artık Avrupa’nın büyük bölümünü etkisi 

altına aldığı görülmüştür30 .  

Kolera hastalığı terim olarak 19. Yüzyıldan sonra Avrupa’da 

hastalık literatürüne girmiştir. Bahsi geçen dönemde Latince 

hastalık anlamına gelen “morbus” ile kullanılarak “cholera 

morbus” olarak telaffuz edilmiştir. Aynı dönemde koleraya 

Araplar “maraz-ı esved” Osmanlılar “karasarılık, maraz-ı 

cedid” veya “cholera foudroyant” şeklinde adlandırmışlardır31. 

Osmanlı arşiv kaynaklarında bu hastalığa Latince adı olan 

kolera morbus olarak ifade edildiği gibi zaman zaman illet-i 

kolera, illet-i âdiyye, illet-i mahûf veya salgın hastalık anlamına 

gelen ilel-i sâriyye gibi isimler kullanılarak da tanımlanmıştır32.  

 Osmanlı devleti coğrafi konumu itibariyle Kolera’nın en kritik, 

transit uğrak noktalarından biri olmuştur. Dört tarafının 

denizlerle çevrili olmasına bağlı gelişen liman ticareti sayesinde 

birçok devletle ekonomi bağları kurmuştur. Özellikle denizlerde 

etkin olan İngilizler, salgına rağmen gemilerle yolcu taşıyarak 

ticari faaliyetlerine ara vermeyerek, sömürgelerinden ticari 

mallarla beraber salgını da hac yoluyla Hicaz’a taşımıştır. 33 

 
30 Mesut Ayar, a.g.t., s.5.  
31 Bedii N. Şehsuvaroğlu, Tarihi Kolera Salgınları ve Osmanlı Türkleri, 

İstanbul 1954, s. 282-283. 
32 Abdülkadir Gül, “XIX. Yüzyılda Erzincan Kazasında Salgın Hastalıklar 

(Kolera, Frengi, Çiçek ve Kızamık)”, 

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 41, Erzurum 2009, s. 241; 

Gülden Sarıyıldız, “Karantina Meclisi’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, 

Belleten, c. LVIII, S. 222, Ankara 1994, s. 332. 
33 Mehmet Ak, “19.yüzyılda Antalya’da Kolera Salgını”, Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, C.4, Sayı:17, Bahar 2011, s. 3.   
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Basra körfezi üzerinden Bağdat yoluyla önce Anadolu 

topraklarına akabinde ise Akdeniz sahillerine ulaşmıştır34. 

Yüzyılın sonuna kadar da etkisini sürdürdüğünü Anadolu’daki 

nüfus sayımları sonuçlarına yansımasından da anlayabiliriz. 

1881-1893 yılları arasında yapılmış nüfus sayımlarındaki nüfus 

sayısındaki azalma salgın hastalıklara ve koleranın etkilerine 

bağlanmaktadır35.  

Konumuzun temelini teşkil eden koleraya karşı Osmanlı 

devletinin almış olduğu tedbirler öncelikle askeri birlikler 

üzerinde uygulanmıştır. Bunu Osmanlıda Jandarma Mektupları 

Hıfzı Sıhhat Muallimi olarak görev yapan Doktor Kamil 

tarafından hastalığa karşı alınacak tedbirleri ve korunma 

yöntemlerini 1910-1911 yılları arasında ayrıntılı bir şekilde 

kaleme aldığı “Kolera’da Can Kurtaran” adlı risalesinden 

anlıyoruz. İstanbul özelinde Osmanlı devletinin koleraya karşı 

uyguladığı korunma yöntemleri, koleranın dünyada ortaya 

çıkışı, yayılması ve yayılma şekilleri, hastalık mikroplarının 

tanımı, belirtileri, hastalığa yakalanmayı kolaylaştıran etmenler, 

alınacak tedbirler, kolera hastası bir kişiye yapılacak ilk 

müdahale ve Ceraimi-i Sıhhiye kanunu, tedbirler bütününe 

uyulmaması durumunda uygulanması gerekli cezai yaptırımlar 

 
34 Gülden Sarıyıldız, “XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Kolera 

Salgını”, Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Deprem Semineri 

Bildiriler (22–23 Mayıs 2000), İstanbul 2002, s.309-310. 
35 Mesut Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını: İstanbul Örneği (1892-

1895), Marmara Üniversitesi Doktora Tezi, İstanbul 2005, s.8.   



 
 

 
 

ve caydırıcı koşullar ile ilgili tespitler ve değerlendirmeler ele 

alınacaktır. 

 

1. KOLERA’NIN MENŞEİ VE İLK ORTAYA ÇIKIŞ YERİ 

Eserde kolera’nın ilk ortaya çıktığı yer Asya kıtasında bulunan 

Hindistan’daki Ganj nehri olarak belirtilmiştir. Hastalığın ortaya 

çıkışını ise şu şekilde ifade etmiştir: Buna göre Hint toplumunda 

ateşe tapan gruplar, ölülerini yarı yanmış bir halde nehre 

atmaktadırlar ve bu ritüele bağlı cenazelerin atıldığı sularda 

içinde çürümeye bırakılan kokuşmuş insan vücutları bazı 

mikropların üremesine yol açmaktadır. Bu noktadan hareketle 

bu coğrafyada kolera hastalığının baş göstermesine ve hatta 

salgının ana vatanı olarak anılmasına yol açmıştır. Hastalıkla 

beraber anılıyor olmasından dolayı da ismini de çıktığı yerden 

alarak Avrupa’da ve uzak bölgelerde “Hind Kolerası veya Asya 

Kolerası” olarak adlandırılmıştır. Hindistan topraklarında 

yüzlerce yıldan beri yerleşip kökleşmiş olan bu salgın hastalık 

yalnız bu bölgedeki insanları etkilerken, sonraları Hindistan’dan 

başka coğrafyalara giden yolcular vasıtası ile dünyanın her 

tarafına yayılmış ve uğradığı her yerde binlerce insanın ölümüne 

sebep olmuştur.  

Bahsi geçen dönemde birçok ticaret yolunun kavşak noktasında 

yer alan İstanbul’da dönem dönem baş gösteren kolera salgınları 

yıllar içinde dalgalanmalar halinde kendini hissettirmiştir. 

Bölgedeki ilk kolera salgınının 79 yıl önce baş gösterdiği ve iki 
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aylık kısa bir süre içinde 5-6000 kişinin ölümüne yol açtığı ifade 

edilmiştir. Eserin kaleme alındığı dönem 1910-1911 yılları 

arasında olduğuna göre, bahsi geçen ilk salgın 1831 yılına 

tekabül etmekte olup bu tarih yukarıda da bahsini ettiğimiz ilk 

karantina tarihi’dir.  

 İkinci dalganın 53 yıl önce yaşandığı ve iki yıl gibi bir süre 

zarfında 10.000 kişiyi öldürmüş, Üçüncü dalganın 49 yılında 

başlamış 1,5 yıl içinde 3.500 kişiyi, Dördüncü dalganın 3 sene 

önce başlayıp 10.000 kadar kişiyi, Beşinci dalganın 29 sene 

evvel baş gösterip 4 ay içinde 77.000 kadar kişiyi, Altıncı dalga 

salgın 3 sene evvel başlayıp 2 ayda 14 kişinin bu hastalığa 

yakalandığını ifade etmiştir. Eserin kaleme alındığı dönemde 

yaşanan Sekizinci dalga salgın ise yaklaşık olarak bir aydır 

devam ediyor olduğu ve bu sürede yüzlerce insanın hayatını 

kaybetmesine yol açtığını aktarmıştır. 

 

2. KOLERA HASTALIĞININ MİKROPLARI 

 Kolera hastalığı, birtakım mayacıkların biraraya gelmesi ile 

ortaya çıkar. Örneğin sütü peynir, yoğurt yapan, şerbetçi otunu 

bira yapan, üzümü sirke, şarap yapan mayacıklar nasıl gözle 

görülemeyecek kadar küçükse kolera hastalığını yapan 

mayacıklarda bir o kadar küçüktür. Hekimler çok küçük olan bu 

mayaların hastalık yapanlarına hastalık tahammi “mikrop” adını 

vermişlerdir. Mikroplar suda, havada her yerde bulunurlar. 

Sadece Kolera değil hastalıkların birçoğu mikrop denilen bu 



 
 

 
 

küçük mayacıkların vücudumuza girip, çoğalmalarıyla meydana 

gelmektedir. Verem, kanlı basur, yumurcak, kara humma, sarı 

humma, kara kabarcık, kazıklı humma, kuş palazı, frengi, bel 

soğukluğu, akciğer üşüğü paçavar hastalığı, yılancık gibi 

hastalıklardan her birinin kendi mikrobu vardır.  

Kolera’nın da kendine özgü hastalık tahammileri dediğimiz 

mikropları vardır. Bunun için kolera mikrobunu taşıyan 

hastadan alınan birer damla kusmuk veya ishal hekimlerin 

kullandığı büyütücü aletlerle incelendiğinde vücutta koleraya 

yol açan hastalık tahammileri görülebilir.  Sağlam vücutlar 

verem mikroplarını yakalayıp öldürebilirken kolera 

tahammilerinde öldürebilir. Bu mikroplar daha çok hastanın 

bağırsaklarında yaşar. Söz konusu mikrobun bağırsaklara girişi 

engellenebilirse eğer, salgından korunmanın yolları daha kolay 

uygulanabilir. 

 

3. KOLERANIN BULAŞMA ŞEKİLLERİ 

Soğulcan hastalığı herkes tarafından bilinmektedir. Soğulcan 

mikrobunun bulaştığı suların içilmesi veya salata, marul, lahana, 

karnabahar, taze soğan gibi çiğ sebzelerin yenilmesi ile mideden 

bağırsaklara geçen, bağırsakların kıvrıntıları arasında üreyip, 

çoğalan koca soğulcanlar dışkı yoluyla zaman zaman düşmeye 

başlar. Şimdi bağırsaklardan çıkan bu soğulcanların nasıl olup 

da bağırsaklarımıza girebildiklerini düşünelim. Bunların 

yumurtacıkları yenilen ve içilen şeylerle bağırsaklarımıza girip 
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orada büyüyüp çoğalırlar fakat bu yumurtacıklar kaynar su 

içinde yaşamayıp, hemen ölüverdikleri için hastalanmış veyahut 

kaynanmış şeylerle bağırsaklara giremezler. Bağırsaklarında 

soğulcan ve yumurtacıkları bulunan bir kimsenin bir kenara 

pislenip bağırsağındaki yumurtacıklardan bir kaçını oraya 

yaymış olması sonrası yağan bir yağmurdaki o yumurtacıkların 

üremesine ve bahçedeki marul, salata lahana gibi sebzelere 

ulaşacaktır. Yine çevresindeki havuz, sarnıç, su kuyusu gibi 

sular içine saçılacağından yapılan sulamalarda etki alanını 

genişletecektir. Bu sebeplerden dolayı sebze ve meyveler 

yıkanıp, haşlanmadan ve sularda kaynatılmadan içilir ise 

yumurtacıklar bağırsaklara kolaylıkla geçebilecek ve kişide 

soğulcan hastalığını doğuracaktır. Kolera hastalığındaki 

mikrobun üremesi öyküsü de tıpkı bu biçimde 

gerçekleşmektedir. Kolera ve soğulcan hastalığında hastalıklı 

bağırsakların dışkılarında ve kusmuklarında da bu mikrop 

taşındığından dışarıya lağvedilmesi ile virüslerin dışarda üreyip 

yayılması sonucu salgın, korkunç önlenemez bir hal alacaktır.  

Bir başkasına bulaşması ise oldukça basit şekillerde; hastanın 

kişisel eşyaları, elbisesi, kullandığı çamaşır ve yatak takımları, 

mendil, peşkirler, hasta odasındaki su ve yemeklere leğen ve 

oturaklara abdesthane ve lağımlara ishal veya kusmuklara, 

hastanın özel alanındaki var olan tüm nesnelere dokunulması ile 

hatta bir sineğin mikroplu alana dokunup başka temiz bir alana 

temas etmesi ile çok rahat yayılıp, bulaşacaktır. Kolera tedavisi 

alan bir hasta hastalıktan sonra dahi bağırsakları içinde kolera 



 
 

 
 

virüsünü haftalarca saklayabildiklerinden koleraya hiç 

tutulmayıp sağlam bulunanların bağırsaklarında da pek çok 

kolera mikrobu bulunabilmekte yani arınamamış olacağından bu 

noktada dikkatli olması gerekmektedir. Her iki halde de etrafa 

saçılan kolera mikropları koleranın başka alanlara ulaşmasına ve 

her tarafa yayılmasına sebep olabilir. Salgından ölen cesetlerin 

usulsüz defin edilmesi de hastalığı diri tutar. 

Bunun yanı sıra kolera bazı hastalıklar gibi derideki bir 

sıyrıktan, yaradan ya da sadece kolera hastası olan birine 

dokunmakla bulaşmadığı gibi dokunan parmaklarda kesik veya 

çatlak olsa da yine hastalık bu yolla bulaşmaz. Fakat sağlıklı 

birinin, koleralının ishal, kusma yoluyla bedenin içinden 

dışarıya atılan mikroba, kirlenmiş olan bir yerine veya bir 

eşyasına dokunduktan sonra ellerinde ve parmaklarında 

taşıyacağından ellerin dezenfekte edilmesine özen 

gösterilmelidir. Çünkü hijyeni sağlanmayan ellerin, parmakların 

ağıza ve bağırsağın dip ucuna teması ile artık kişi bir kolera 

hastası adayı olacaktır. Doğrudan doğruya bağırsak yoluyla 

giren kolera mikrobun mide yolu ile geçen mikroptan çok daha 

tesirli olduğu bilinmektedir. Çünkü ağız yolu ile alınan mikrop 

ilk olarak mideye daha sonra bağırsaklara geçer. Midenin içinde 

ağzımızın içindeki salya gibi bir su sızar, bu su limon gibi 

olduğundan kolera mikrobu öldürebilme gücü olduğundan 

ürettiği asit ile hastalığı buradayken yok edebilir. İşte kolera 

salgını varken hastanın mide rahatsızlığını çok fazla yaşıyor 

olmasının sebebi budur. Çünkü aslında burada verilen bir 
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mikroba karşı asidin savaşı yaşanıyordur. Dolayısıyla midesi 

sağlam olanların kolera mikrobu ile baş etmesi, midesi zayıf 

olanlara nazaran kurtarılma ve o tehlikeli eşiği atlatma 

durumları kolay olacaktır. Ve midenin bu görevi ve ürettiği asit 

bağırsaklarda gelişmediğinden hastalığın bağırsaklarda üremesi 

daha kolay ve hızlıdır. 

 

4. KOLERALI OLAN BİR MEMLEKETTEN KOLERA 

OLMAYAN MEMLEKETE KOLERA NASIL BULAŞIR? 

Koleranın yaşandığı bir coğrafyadan gelen gemi, araç, yolcular 

hükümet tarafından kurulan ve ismine “karantina” denilen bir 

bekleme mahallinde birkaç gün bekletilip, kontrol altına alınıp, 

vücutları elbise ve eşyaları ilaçlarla temizlendikten sonra içeriye 

girmesine izin verilir. Çünkü koleranın ortak alanlarda 

kullanılan tuvaletlere girmesi, lağımlara ulaşması, sulara etki 

ederek şehrin kanalizasyon alt yapısına bulaşarak her eve girme 

riski doğuracağından bunların önüne geçilmesinde karantina 

uygulamasını zorunlu kılmaktadır. 

 

5. KOLERA’NIN BELİRTİLERİ VE KOLERALI HASTA 

İLE İLGİLİ İZLENİMLER 

Koleraya tutulan bir kişide ilk olarak kırıklık hissi görülür. Daha 

çok gece yaşanan bu durumda hasta sancısız olarak 4-8-10 ve 

daha çok kere tuvalete gitme isteği ve sulu ishali yaşar. İlk 



 
 

 
 

olarak görülen bu belirtilerde ishal gittikçe daha sulu bir hal alır. 

Rengi her vakit ki gibi sağralı iken sonraları un çorbası veya 

pirinç suyu biçimin almaya başlar 24 saat içine 10-20-30 veya 

daha çok kere gelen ishallerle beraber hıçkırık, bulantı ve 

kusmuk gibi mide bozuklukları da başlar. 1-2 günden bir haftaya 

kadar süren bu rahatsızlıklar hastayı son derece zayıf ve bitkin 

bir duruma getirir. Eğer hastalık hafif ise koleralı 3 gün içinde 

bolca ter ve idrar yolu ile atacaktır. Hastalığı tam olarak kapmış 

ve ağır bir durumda ise geçen her dakikada hali ifade edilen 

belirtilerin şiddetini arttırarak sıklaşır. Renksiz, kokusuz, 

sancısız, ishaller belli bir düzeyde devam eder. Bir taraftan da 

ardı arkası kesilmeyen sürekli ve öğürtüsüz olarak mideden 

sulanmasıyla yaşanan kusmalarda pişmiş pirinç tanecikleri ve 

yumurta akı parçacıklarına benzer, beyaz renkli bağırsak 

kazıntıları görülür. Bu kusma nöbetlerinden dolayı hastada 

sürekli ve yatıştırılamayan susuzluk hissinin yaşanmasına, gözle 

görülür biçimde zayıflamaya neden olur. 

Hastanın bedensel olarak ciddi değişimler geçirmesine yol açan 

bu salgında ten renginde solma, yüzün aşırı çökmesi sonucu 

gözlerde çukura batma ve burnun sivrilmesi, sesin kısılması, 

yüz, kol ve bacaklarda kabuk atması, bedenin donma derecesine 

gelmesi ile dudaklar ve yüzün morarıp siyahımsı bir hal alması 

ve derinin tümünde kuruluk görülür.  Mide kol ve baldır 

taraflarında oldukça keskin sancılar yaşanır. Bu sancılar 

vücudun her tarafına yayılıp hastanın idrarı kesilir. Nefesin 

azalması ve nabzın düşmesi ile küçülen bedenin yavaş yavaş 
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ölümü gerçekleşir. Bazı vakalarda hasta öleceği ana kadar 

şuurunu kaybetmezken bir kısmında şuurun kaybedildiği 

görülür. Eğer hasta kurtulacaksa vücut yavaş yavaş ısınmaya, 

idrarı sökmeye, sesi açılmaya, ishal ve kusma nöbeti azalmaya 

ve kesilmeye başlar. İyiye giden bu halin belirtileri 1-2 hafta 

gibi bir süre içinde tamamen iyileşir. Koleranın bir de “Kuru 

kolera” denilen türü vardır. Kuru kolerada hasta ishal ve 

kusmayı yaşamaz fakat yukarıda anlatılan diğer tüm 

rahatsızlıkların hepsini yaşar. Bu türdeki koleraya tutulanlar 

çoğu kez birkaç saat içinde ölürler. 

 

6. SAĞLIKLI BİR İNSANIN KOLERAYA 

YAKALANMASINI KOLAYLAŞTIRAN SEBEPLER  

Vücudu zayıf ve hasta düşüren her şey insanın koleraya 

yakalanma riskini arttırıp iyileşmesini güçleştirdiğinden koleralı 

yerlerde bu gibi şeylere ve hastaya son derece dikkat 

edilmelidir. Vücudu zayıf ve hasta düşüren, hastalığı tetikleyen 

pek çok durum vardır bunların başlıcaları şunlardır: Vücudun 

oturulan, yatılan yerlerin, giyilen çamaşırların kirli olması, 

kalabalık ve hijyenik olmayan yerlerde oturup yatmak, uykusuz 

kalmak, fazla yorulmak, bol güneş ve bol hava girmeyen 

yerlerde yaşamak, soğuk almak, terli iken su içmek, alkol almak, 

başkalarından artan yiyecekleri, içecekleri tüketmek, içine lağım 

ve abdesthane sızıntısı karışık suları içmek, ve bu gibi sularla 

sulanmış sebze ve meyveleri yiyerek vücuda mikrobu sokmak, 



 
 

 
 

psikolojik olarak hastalığa yakalanmaktan fazla korkmak ve [ 

bizde olduğu gibi adam sende kolera böyle mi olur?!  demek ] 

gibi bazı kaygılar taşımak. 

 

7. KOLERAYA YAKALANMAMAK İÇİN ALINACAK 

TEDBİRLER 

Kolera salgınına yakalanmamak için yukarıda verilen 

tavsiyelere uyulmalı, sayılan şeyler içinde en çok sakınılması 

gerekli mesele içilen ve kullanılan suların, yemeklerin ve ağız 

yoluyla vücudumuza girecek her şeyin kolera mikrobu taşımıyor 

olması ve içilecek şeylerin bulundukları kapları kapalı 

bulundurmak olarak ifade edilmiştir. Kapalı kaplar ile ilgili 

Peygamber efendimiz: “Besmele diyerek kaplarınızı kapalı ve 

tulumlarınızın ağzını bağlı bulundurunuz, çünkü her yıl içinde 

bir gece vardır ki o vakit yeryüzüne veba gelir ve hiçbir açık şey 

bırakılmasın, Kab veya tulum içine bir mikdar veba girmesin, 

içine veba giren bir kab veya tulumdan her kim yer içerse 

mutlaka ölür.”  Buyurmuşlardır. O halde koleraya karşı en 

değerli tedbirler şunlardır: 

1-Kolera’nın baş gösterdiği bölgede kullanılan tüm sular 

mutlaka kaynatılmalı, kaynamış sularla temizlenmiş kaplarda ve 

alanlarda soğutulduktan sonra içilmelidir. Bardak, tabak, çatal, 

kaşık, sahan, karavana gibi araçlar kaynamış sularla 

temizlenmelidir. Sokaklarda satılan veya evde yapılan su, şerbet, 

limonata, süt, şıra, dondurma buz gibi şeyler kaynatılmadıkça 



 

 
118 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

asla içilmemeli. Kullanılacak sular, demir borular içinden geçen 

içilmeye müsait olsalar dahi kaynatılmadan kullanılmamalıdır. 

2-Her türlü yiyecek kaynatılmadıkça yenmemeli ve kavun, 

karpuz, incir muşmula gibi mide ve bağırsak bozucu meyveler 

olabildiğince az tüketilmelidir. Marul, salata, lahana turp gibi 

şeyler yenmeden önce muhakkak kaynatılmalıdır. 

3-Kolera hastalığının en büyük dostu pislik, en büyük düşmanı 

da temizlik olduğundan temizliği yapmaya çok önem vermek 

gerekir. Eller kaynamış temiz su ve sabunla yıkanmadıkça ağza 

götürülmemeli ve yatak, yemek odalarına ayakkabılarıyla 

girilmemeli veya boşluklara, her gün kireç tozu dökülmelidir. 

(Kalem, para, fincan, bardak, çatal gibi hiç bir şey kaynar su ile 

temizlenmedikçe ağza dokundurmamalı ve her abdestten sonra 

eller mutlaka sabunlu sularla temizlenmelidir. 

4- Yiyecek, içecekler sinek ve böcek türleri ile temas etmekten 

korunmalı. 

5- Kahvehane, tiyatro gibi kalabalık yerlere gitmemelidir. 

6-Yatılan, oturulan yerleri temiz tutmalı, yaşadığımız yerlerde 

herhangi pislik bırakmamalı, çöpleri üstü kapaklı tenekelerde 

biriktirip her gün çöpçüye vermelidir. 

7-Abdesthane gibi kolayca kirlenen yerler kireçli su veya 

katranla temizlenmelidir. 

8-Koleralı yerlerde her kim mide sancısı, bağırsak sancısı, 

bulantı, ishal gibi mide ve bağırsak bozgunluklarına tutulacak 



 
 

 
 

olursa asla telaş etmeden yiyip içtiği şeylerin kaynatılmış 

olmasına son derece dikkat etmeli ve öğünleri düzenli ve az 

alınmalı veya kısa bir perhiz programı uygulanmalıdır. Her türlü 

yorgunluktan soğuk ve rutubetten sakınarak karnını büyük bir 

fanila kuşakla sarmalı ve melisa, papatya, ada çayı gibi sıcak ve 

kokulu sular içmeli bunlara rağmen rahatsızlıklar devam ederse 

eğer bir hekime danışılmalıdır. 

 

8. KOLERALI HASTAYA YAPILACAK İLK 

MÜDAHALE 

Kolera, hasta kişiye dokunur dokunmaz bulaşmayacağından 

salgın tanısı konanlar ve salgın şüphesi taşıyanlara doktora 

ulaşıncaya kadar gerekli olan yardımların yapılmasından asla 

çekinilmemelidir. Hastada mide ve bağırsak bozgunlukları, 

sancılar ve ishaller artar, kusma, titreme, el ve ayakların üşümesi 

gibi durumlar görülürse veya yalnızca vücudunun el ayak gibi 

sivri yerleri donmaya başlamışsa böyle hastaları acilen sıcak bir 

yatağa yatırıp ısıtarak vücudun normal ısısına dönmesi 

sağlanmalıdır. Bunu yaparken iyice örtmeli, örtüler arasına 

kızmış tuğla, kızmış kum torbaları koymalı ve ayakları arasına 

bezlere sarılmış sıcak su şişeleri yerleştirilmeli, karnı ve midesi 

üzerine sıcak havlular yaymalı, kol ve bacakları ispirto, rakı, 

zeytinyağı gibi kanı hızlandıran şeyler içine batırılmış fanila 

parçaları ile ovulmalı, yarım saatte bir sıcak çay, papatya gibi 

şeyler içirtmeli, keten tohumu içine hardal unu karıştırarak 
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yapılan lapaları baldırlarına koymalı ve böylece vücudun 

sıcaklığı normale döndürülüp, korunmalı hastada baş ağrısı kol 

ve bacaklarda şiddetli sancılar, vücudun gittikçe fazla soğuması,  

dilin soğuması, gözlerin çukura batması, el ve yüz derisinin 

morarıp siyahlaşarak renk değiştirmesi gibi belirtiler fark 

edildiğinde bu uygulamalar hekim gelinceye kadar dikkatle 

yapılmalıdır.  

 

9. HEKİM GELİNCEYE KADAR YARDIM EDENLERİN 

DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR 

Kolera hastalığı hastaya dokunur dokunmaz insana ulaşan 

hastalıklardan olmadığı için koleraya tutulanlara veya 

kendilerinde kolera şüphe edilenlere, hekim gelinceye kadar 

bazı yardımlar yapmaktan asla çekinmemelidir. Böyle bir 

yardım yapılacağı zaman asla telaş edip korkmamalı fakat son 

derecede dikkatli olunması gereklidir. Hastanın kusmuklarının 

ağza kaymamasına ve etrafa yayılan pisliklerin ilaçla hemen 

temizlenmesine, ellerini sabunlu ve kolera mikrobunu öldürücü 

ilaçlarla temizlemedikçe hastanın odasında hiçbir şey yiyip 

içmemeye ve kirli elleri ağza ve bağırsağın uç deliğine 

götürmemeye dikkat edilmelidir.  

 

 



 
 

 
 

10. KOLERALI HASTANIN KİŞİSEL TEMİZLİĞİ VE 

UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR 

Koleraya yakalanmış hastanın yattığı odada hastaya refakat 

edecek bir kişinin bulunması gerekir. Hastanın elbise, çamaşır, 

yatak takımları, mendil, peşkir gibi eşyasındaki mikrobu 

öldürebilecek ilaçlar kullanılmalı, iyice ilaçlanamayan veya 

değersiz olan diğer şeyleri ateşte yakılmalıdır. Hastanın kirlettiği 

oturak, leğen gibi kapların tümü ilaçlanmalı ve bu gibi kaplarda 

toplanan pislikler içine ( %2 ) göz taşı suyu atıp iyice 

karıştırdıktan sonra lağıma atılmalı ve üstüne kireç 

dökülmelidir.  Kapların içini de yeniden kullanıncaya kadar 

göztaşı suyu ile dolu bulundurmalıdır. Ve lağım ve 

abdesthaneler içine sönmemiş kireç su ile karıştırıp süt gibi 

beyazlaştıktan sonra dökülmeli, ya da bir kova su içinde elli 

dirhem göztaşı eritilerek elde edilen su belirli yerlere 

dökülmelidir. 

Hasta toprak veya döşeme tahtası üstüne kusmuş veya pislenmiş 

ise hemen kusmuğa ve pislikler üzerine kuru talaş veya kömür 

tozu dökmeli ve hepsini bir faraç veya kürekle toplayıp hemen 

ateşe atmalı ve kirli kalan yere de biraz katran veya kireç 

dökülmelidir. Hasta iç çamaşırı ve yatağını kirletmişse hasta 

bakıcısı kirlenmiş şeyleri hemen toplayıp ilaçlamalı veya 

yakmalı ya da kaynatmalıdır. 1 kere hasta olmuş veya 

kurtulmuşsa elbise, çamaşır, yatak takımı, mendil, peşkir gibi 

şeyleri kaynar suda temizlemeli ve daha iyisi pek değersiz olan 
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şeyleri ateşte yakılmalıdır. Hasta odasında bulunan kilim, perde 

gibi eşyayı da tütsülenmelidir. 

 

11. ÖZEL SAĞLIĞA DAİR UYULMASI GEREKEN 

HUSUSLAR HAKKINDA 

Meclisi Tıbbıye-i Mülkiye ve Sıhhıyeyi Umumiye Riyasetinden 

tebliğ olunan yazıya göre vatandaşların kolera salgınına karşı 

alması gereken tedbirler ve uyulması gereken hususlar şu 

şekilde verilmiştir:  

Memleketimizin, vatanımızın bu kolera belasından kurtulmasını 

arzu ediyor iseniz işi yalnız hükümetimize bırakmayınız, bu 

konuda sizlere düşen sorumluluklar da vardır. Bu tehlikeli 

zamanda işin size düşen kısmı daha önemli bir hal alacaktır. Her 

bireyin yapması istenen şeyler; 

1- Temizlik,  koleraya karşı alınacak en büyük tedbirdir. 

2- Ellerinizi sık sık sabun ve su ile bolca yıkayın, ardından ise 

ispirto, limon suyu, sirke gibi dezenfekte edici şeylerle 

temizleyiniz. 

3- Ellerinizi yıkamadan hiçbir şey yemeyiniz ve parmaklarınızı 

ağzınıza götürmeyiniz. 

4- İçeceğiniz ve ağzınızı çalkalayacağınız suyu mümkünse bir 

kapta kaynatınız ve kaynattıktan sonra, süzmeye kalkışmayınız. 

Su alırken ellerinizi ve kaynar su ile yıkamadan kaba 

daldırmayınız. 



 
 

 
 

5- Yiyecek ve içeceklerinizi pişirmeden, kaynatmadan asla 

yemeyiniz, içmeyiniz. 

6- Yemek yediğiniz bulaşıkları kaynar su ile yıkamaya özen 

gösterin. 

7- Abur cubur yemeyiniz ve uyku saatlerinizin vaktine dikkat 

ederek vaktinde yatıp vaktinde uyanınız. 

8- Yiyecek ve içeceklerinizi sineklerden sakınınız. 

9- Kunduralarınızı ve üzerinize giydiğiniz paltoyu kapı 

yanında bırakınız, bunlarla yukarılara kadar çıkmayınız. 

10- Kalabalık alanlarda bulunmamaktan ve çok fazla insanla 

temasta bulunmaktan kaçınınız.  

11- Abdesthanelere kireç kaymağı (%20) veya göz taşı ( %5 ) 

suyu ve katran atmak gayet faydalı olacaktır. Abdesthaneden 

çıkıldığında ellerinizi sabunla yıkayıp temizleyiniz. 

12- İshal başladığında doktora müracaat ediniz. 

13-  Koleraya tutulan kişi için hükümet yetkililerinin 

bilgilendirilmesi bir vatandaşlık görevi ve en büyük insanlık, 

vatanperverliktir, çünkü hem hasta kişi kurtarılmış olunur, hem 

de salgının yayılması önlenmiş olur.  

14-  Koleraya tutulanların çamaşır ve kıyafet gibi kişisel 

eşyalarının bir başkası tarafından kullanımı tehlikeli olduğundan 

dezenfekte edilmeden ne kullanılmalı ne de kimseye 

verilmelidir. 

15- Sıralanmış bu tedbirlere uyulduğu müddetçe koleradan asla 

korkulmamalı ve atlatılabileceği ümidi tükenmemelidir.  
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Kolera illetinin İstanbul’da ve civarında yaşanması üzerine 

hükümet tarafından alınan temizlik tedbirlerine uyulmadığı 

anlaşılmış ve halk sağlığı kanunun ikinci faslı gereğince sıhhiye 

nizamını ihlal edenler için ağır cezalar tanımlanmıştır. 

Tahaffuzhane mahallinden (Karantinalar, temizlik alanları)’ndan 

firar eden ve dur! emrine itaat etmeyen kimseyi jandarma 

durduramadığı halde kendi silahı ile yaralayabilme ve 

durdurabilme yetkisi olduğu belirtilmiştir. İllet olan bu 

hastalığın ortadan kaldırılması için hükümetin gerekli gördüğü 

tedbirler ve uygulamaların aksi harekette bulunanlar hakkında 

söz konusu kanunun ikinci faslı hükmüne uygun muamele ifası 

tabii olmasına bağlı kanunun o üçüncü maddesi gereğince 

hukuki işlem yapılacağı duyurulmuştur. 

 

12. CERAİM-İ SIHHİYE KANUNU İKİNCİ FASLI 

Ceza Hükümlerinin Derecesi 

Madde 6: Her kim Osmanlı sınırlarında sağlık düzenini 

gözetmez de gerek doğrudan doğruya ve gerek bilvasıta yolcu 

ve hayvan vasfını veya hastalıklı eşyalar ile temasta bulunup, bu 

illet-i sariye (bulaşıcı hastalık) başkalarına bulaşırsa, bahsi 

geçen kişi ömür boyu kürek cezasına çarptırılır.  

Madde 7: Hastalık teşhisi konan birinin gerekli görülen temizlik 

alanlarından yani karantinalardan iyileşmeden çıkmak ister ve 

verilen emire uymamada ısrarcı olursa karantina memurları 



 
 

 
 

askeri kuvveti kullanarak silah ile zorlayarak durdurabilme 

yetkisi vardır.  

Madde 8: Bir gemi kaptanı ve ya yolcu binerek olduğunu 

geminin patentesi temiz olsa bile nizamat-ı sıhhiyeye lazım 

gelen uygulamayı icra etmeden ve gemiye pratika (gemi sağlık 

denetimi) verilmeden önce sahil ile haberleşmeden hareket 

edilirse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş Osmanlı altınından 

beş yüz Osmanlı altınına kadar cezaya çarptırılır. Cezanın 

ağırlaşması durumunda kanuni ve takdiri sebeplere bağlı hapis 

ve altın cezasının her ikisi birden hükmedilebilir. 

Madde 9: Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci maddelerde ifade 

edilen suçu işleyen memurun siyasi ve askeriyece suç teşkili 

aynı olduğundan belirtilen şekilde mahkum olurlar. 

Madde 10: Yasağın aksine kaynaşma, buluşma yani kişisel 

karantinaya aykırı hareket etmiş kişi salgın hastalığın 

yayılmasına sebep olmazsa altıncı maddede yazılı müebbet 

kürek cezası devamlı olmayan cezaya dönüştürülebilir. 

Madde 11: Sağlık idaresinin emir ve düzenini uygulamayla 

görevli bir memur bu kuralları ihlal edecek ve hastalığın toplum 

içinde yaygınlaşmasına sebep olursa, uzun süreli ve eğer 

yayılmazsa geçici olarak risk grubunda değerlendirilmelidir.    

Madde 12: Kontrol noktasındaki askerler, sıhhiye hudut 

tahaffuzhanelerin hizmetinde bulunan memur ve gardiyanlar 

yolcuların firarına, karantina altındaki hayvan ve eşya ile 
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gemilerde bulunan yolcuların serbest şekilde münasebetine göz 

yumar ya da hastalığın kol gezdiği mahallere yolcu, hayvan, 

eşya alımına izin verir buralarda hastalığın görülmesine neden 

olursa ömür boyu kürek cezasına çarptırılır. 

Madde 13: Salgın’ın denetlendiği karantinalar, kordonlar ve 

kontrol noktalarında görevli asker kuvvet kumandanı sıhhıye 

nezaretinin icraatından dolayı verilen hükümlere uygun 

davranmazsa bir seneden üç seneye kadar hapis cezasına 

çarptırılır.  

Madde 14: Sağlık görevlisi memurları dahi vazifesinde 

ihmalkârlık yaparsa bir seneden üç seneye kadar hapis cezasına 

çarptırılır.  

Madde 15: Her kim ki salgın yaşanırken idare-i sıhhiyenin tayin 

ve teklif ettiği her türlü hizmeti icra etmekten çekinip veya 

çevresinde bilgisi dâhilinde koleralı hastaların olduğu haberini 

vermez ise on beş günden altı aya kadar hapsi istenir. Eğer bu 

kişi bir doktor ise ceza iki katı olarak hükmedilir ve bir seneden 

üç seneye kadar mesleğini yapmaktan da men edilir. 

Madde 16: Bu zorlayıcı sebeplere mani olanlar yetkililere 

tehlikede bulunanlara vakit kaybetmeden yardım etmek sıhhiye 

nizam metnini uygulama zorunluluğu ile hükümet yetkililerine 

bildirmiş bulunursa cezadan muaf olur.  



 
 

 
 

Madde 17: On birinci maddede ifade edilen hareket için 

vaktinde mazeret bildirilirse cezadan muaf olabilme durumu da 

söz konusudur. 

 

SONUÇ 

Doktor Kamil, tüm dünyayı etkileyen ve hızla yayılmaya 

başlayan kolera salgınının Osmanlı coğrafyasında hissedilmesi 

üzerine hastalık ile mücadele etmek için alanında uzman 

hekimlerin kitaplarından, çalışmalarından bilgiler toplayıp 

mevcut bilgileri derleyerek faydalı bir hale getirmek, 

jandarmalar, askerler, polisler, belediye çavuşları ve koleraya 

tutulmaktan korkan halktan kimseler için gerekli kılavuz 

niteliğinde olan “Kolerada Can Kurtaran” adlı çalışması 

dönemin içinde bulunduğu durumu oldukça iyi özetlemektedir. 

 Çalışmanın giriş kısmında Osmanlı emniyet mensupları ve halk 

için koleradan korunma yolları ve hastalıkla mücadelenin önemi 

vurgulanmıştır. Çünkü bu dönemde tıbbın beklenmedik bir 

hastalık karşısındaki tavrı somut bir şekilde izlenmektedir. 

Risalenin giriş kısmında hastalık ve çıkış noktası, belirtileri ile 

ilgili net veriler oturmuş durumdadır. Mikrobun tanıtılması ve 

büyüteç (mikroskop) kullanımına yer verilmiş tıbbi gelişmelerin 

seyrine yer verildiği görülmektedir. Hastalığın gelişim öyküsü, 

vücuttan dışarıya çıkışı ve bulaşma biçimlerine yer verilmiştir. 

Özellikle sindirim sisteminin virüs karşısındaki değişimi 

detaylarıyla işlenmiştir. Yani hastalığın tanısı kişi üzerindeki 
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değişimleri üzerinden izlenerek, sonraki aşamada durumu iyiye 

giden hastadaki belirtileri, farklı bir biçimde salgının şekil 

değiştirmesi ya da farklı türlerde farklı sonuçlara ulaşıldığı da 

ele alınmıştır. Bu kısma kadar tıbbı ilgilendiren bu detaylara yer 

vermesinden olayı kaleme alan uzmanların her konudaki 

gelişmeyi kaleme aldığı görülür. Halk için gerekli kısım ise 

bundan sonra oluşturulmuştur. Oldukça sade ve anlaşılır bir dil 

kullanılarak sağlıklı bir bireyin Koleraya yakalanmasını 

kolaylaştıran sebepler üzerinde durulmuştur. Hastalıktan 

korunma yolları ve alınacak tedbirler kısmında dönemin 

insanının kafasındaki sorular ve her an olası karantinaya karşı 

oluşacak tepkilerin belki de önüne geçmek için hem temizliğin 

hem de düzeninin önemi de vurgulamak için Peygamber’in konu 

ile ilgili hadisine de yer verilmiştir. Aslında buradan halkı 

kazanabilmek ve en yaygın bulaşma riski yüksek kesimler 

içinde bir farkındalık yaratılma çabası fark edilmektedir.  

Farkındalığın oluşması için kişisel temizliğin yanında tüketim 

alışkanlığının değişmesine dahi yol açmıştır denilebilir. 

Tüketilen suların kaynatılmasından, dışarıdan içilen içeceklerin 

hastalık süreci boyunca kaynatılması gerektiğine vurgu 

yapılmaktadır. Sadece kişisel temizlik ya da bireysel hareket 

değil hasta yakını olanlar içinde birkaç uyarıcı ilk müdahale 

maddeleri hazırlanmıştır. Çevresinde hastalık şüphesi olan 

birinin hükümete haber vermesi üzerinde ısrarcı maddeler 

görülmektedir. Yine şüpheden öte hasta olan birilerine yardım 

edilmediği ve yetkililere haber verilmediği durumlarda birtakım 



 
 

 
 

cezai yaptırımlara yer verilmiştir. 15 gün ya da 6 ay arasında 

hapis kararı oluşturulmuştur. Hatta jandarmaların bu gibi önemli 

süreçte kurallara riayet etmeyen, karşı gelenler için silah 

kullanma yetkisinin verildiği görülmektedir. Tüm bu kurallar 

bütünü hem koruyucu sağlık hizmetinin oluşumunu hem de 

toplumun salgınla daha bilinçli bir biçimde mücadele etmesini 

hedeflemektedir. Osmanlının koruyucu sağlık hizmeti 

hareketinin oluştuğu ve kamu düzeni oluşturmaya başlaması 

açısından oldukça önemlidir.  

Bu noktada genel bir bilgilendirmeyi amaç edinen bu çalışmada, 

dönemin şartları ve hastalığın tesirinin kişide bıraktığı psikolojik 

korku ve endişeye de değinilerek tedbirlerin alınması 

durumunda her şeyin normale döneceği anlatılarak kişideki 

panik durumunun etkisinden kurtulması gerekliliğinin önemine 

de yer verilmiştir. 
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GİRİŞ 

Salgın hastalıklar, insanlık tarihini derinden etkilemiş, 

beraberinde çok fazla sıkıntıları getirmiş, zamanında önlem 

alamayan devletlerin yıkılmalarına sebebiyet vermiştir. XX. 

Yüzyıla kadar savaşlar ve salgın hastalıklarla beraber dünya 

üzerindeki ölümlerin birincil sebepleri olmuştur (Ardıç, 2019: 

305). Dünya üzerinde herhangi bir bölgede başlayan bir salgın 

hastalık, savaş, göç ve ticaret gibi etkileşimler ile diğer bölgelere 

yayılarak büyük tahribatlara yol açarak toplu ölümlere neden 

olmuştur. Toplumlar arasında teknolojinin gelişmesi ile beraber 

siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşim hızları artmış, bu durum 

hastalıkların yayılmasını da hızlandırmıştır. Başta veba olmak 

üzere; kolera, çiçek, cüzzam, sıtma ve grip gibi hastalıklar, kısa 

sürede salgınlara dönüşmüş ve toplum sağlını ciddi bir şekilde 

tehdit ederek toplu ölümlere sebep olmuşlardır. Salgınların 

bitmesinin ardından yaşanan nüfus dalgalanmaları, kıtlık ve 

kuraklık ise hastalıkların etkisinin geçmesinden sonra dahi 

etkilerinin korkutucu düzeyde devam ettiğinin bir göstergesidir. 

Örneğin; Kara Ölüm adı ile bilinen veba, 1346-1352 yılları 

arasında Avrupa nüfusunun dörtte birinin ölümüne neden olmuş 

hatta bazı şehirlerde ölüm oranı %70’leri bulmuştur. Aynı 

şekilde günümüz şartlarında basit gibi görünen bir grip mikrobu 

I. Dünya Savaşı’nın bitimi ile birlikte yaklaşık 21 milyon can 

almıştır (Diamond 2003: 260). 
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Salgın hastalıkların bu denli ağır kayıplara ve ekonomik 

anlamda devletleri zor duruma düşürmesi, devletlerin bu 

salgınlara karşı sert önlemler almaya mecbur bırakmıştır. Bu 

önlemlerin en başında hastalığın bulaşmış olduğu kişileri tecrit 

etmektir. Tecrit, çok eskilere dayanan bir uygulamadır ve kutsal 

kitaplarda dahi yerini almıştır. Eski Ahit’te (Tevrat), savaştan 

dönen orduda veba salgının çıkması nedeni ile askerlerin yedi 

gün süre ile ordu kamplarının dışında beklemeleri, ateşe 

dayanıklı eşyaların tekrar ateşten geçirmeleri, kıyafetlerini, 

vücutlarını ve yanında bulunan eşyalarını temizlemeleri 

emredilmiş, ancak bu uygulamadan sonra ordu kampına 

alınabilecekleri belirtilmiştir (Sarıyıldız, 2020). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kapladığı alan ve jeopolitik önemi 

düşünüldüğünde, üç kıtada hükmetmesi ve toplarında üç semavi 

dine ait kutsal toprakları barındırması, dünyanın herhangi bir 

yerinde çıkan salgın hastalıkların hızlı bir şekilde tebaasına 

bulaşması konusunda savunmasız kılmıştır. Çeşitli kıtalardan 

gelen salgın hastalıkların özellikle Hac vazifesini ifa eden 

hacılar vasıtasıyla tüm dünyaya yayılmasına neden olmuştur. Bu 

zor durumun üstesinden gelmeye çalışan imparatorluk bir dizi 

önlem almıştır. Örneğin; Miskin hastalığı olarak bilinen cüzzam 

hastalığı insanların vücudunda lekeler ve yaralar şeklinde 

beliren çok bulaşıcı ve iyileşmesi zor bir hastalıktır. Osmanlı 

İmparatorluğu bu hastalığa yakalanan insanlar için 

cüzzamhaneler kurmuş ve hastaları tecrit yolu ile bulaşmasını 

engellemeye çalışmıştır (Karlıkaya, 2015: 27). Tedavisi 



 
 

 
 

bilinmeyen ve tehlikeli bir hastalık olmasından dolayı hastalara 

ihtiyaç duydukları yaşam malzemeleri kendilerine temas 

edilmeden düzenli bir şekilde verilmiştir (Uludağ, 2010: 76). 

 Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen en yaygın 

hastalıklardan biri olan koleranın nasıl etkiler gösterdiği ve 

devletin buna karşılık ne gibi önlemler aldığını 4 örnek ile 

açıklamaya çalışacağız. 

1. KARANTİNA 

Tanım olarak sözlükte “yolcuların gözetim altında tutulma 

süresi” anlamına gelen, İtalyanca “kırk” sayısı demek olan 

“Quarantena” kökeninden gelir. Osmanlı İmparatorluğu, 

karantina usulünü uygulamaya başladığında bu kelimenin yerine 

daha çok “Usul-i Tahaffuz”, karantinahane olarak da 

“Tahaffuzhane” tabirini kullanmıştır.  

Bilinen ilk karantina uygulaması VII. Yüzyıla kadar dayanacak 

kadar eski olması ile birlikte, vebaya karşı düzenlenen ilk 

karantina, XV. Yüzyıl sonlarında, ticaret için doğudan gelen 

gemilere karşı Akdeniz havzasında gerçekleşmiştir. İlk 

karantinalar 1465’te Ragusa ve 1485 yılında Venedik’te 

gerçekleşmiş, ilk tahaffuzhane de yine Venedik civarında Santa 

Maria’da Nezaret Adası’nda kurulmuştur (Sarıyıldız 2020; Çıpa 

1995: 20). 

Karantina uygulaması başlangıçta sadece tecritten ibaret iken, 

zaman içerisinde yapılan araştırmalar sonucu bulaşmanın sadece 
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insanla gerçekleşmediği, hava, su, hayvan, böcek ve hatta 

mekânın da hastalığın yayılmasında etkili olduğu anlaşılmıştır. 

Bunun sonucu olarak karantinalarda tütsüleme, yakma, suda 

bekletme ve basit maddeler ile dezenfekte etme gibi işlemler de 

uygulanmaya başlamıştır. Bu uygulamaları gerçekleştiren 

kurumlara “Karantinahane” adı verilmiştir. XIX. Yüzyıla 

gelindiğinde, Karantinahanelerin görevlerinde değişiklikler 

yaşanmış, limana yanaşan gemilerin sağlık durumlarını ve 

patentesini kontrol eden kurumlara dönüşür iken, profesyonel 

dezenfekte işlemlerinin ve tecritin uygulandığı kurumlar da 

Tahaffuzhane adı ile anılmaya başlanmıştır. Bu yeni yapıya 

göre, karantina doktoru geminin limana yolcu veya mal 

indirmesine izin verir ya da tahaffuzhaneye sevk ederek gemi 

dezenfekte edilirdi (Yaşayanlar, 2018: 750-751). 

Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan “reaya” yani 

gayrimüslim topluluklar arasında, salgın hastalıklara verilen ilk 

tepki kaçıştır. Panzac’a göre gerçek ve ortak tedbirlerin 

olmaması karşısında verilen bir tepki olan kaçış, salgının 

şiddetini yansıtan bir ipucudur. Gayrimüslimler için salgın 

hastalıklar ilahi bir hoşnutsuzluğun bir ifadesi ve kaçılmaya 

çalışılan bir lanettir (Panzac, 1997: 164-165). Müslüman toplum 

için ise bu durum tam zıttadır. Hz. Muhammed’in belki de ilk 

karantina uygulaması olarak görülebilecek, salgın hastalıklar 

karşısında nasıl davranılması gerektiğine dair hadisi şöyledir; 

“Bir yerde taun (veba) çıktığını işitirseniz oraya gitmeyiniz, bir 



 
 

 
 

yerde taun çıkar ve siz de orada bulunursanız oradan dışarı 

çıkmayınız.” (Şehsuvaroğlu, 1954: 292-294). 

 Osmanlı İmparatorluğu’nun salgınları engellemek için 

uygulanan karantina modeli ile tanışması, Hekimbaşı Mustafa 

Behçet Efendi’nin önerisi ile 1831 yılında İstanbul’da başlayan 

ilk kolera salgını esnasında Karadeniz’den gelen gemilere karşı 

uygulanmasıyla olmuştur (Yıldırım, 2014: 70). Salgınların 

giderek büyümesi ve can kayıplarının artması karantina 

uygulamasının ve karantina teşkilatlarının kurulmasında etkili 

olmuştur. XIX. Yüzyılın en yaygın hastalığı olan Kolera, sağlık 

alanında uluslararası anlaşmaların ve iş birliklerinin yapılmasına 

ve sağlık teşkilatlarının olabilecek en hızlı şekilde kurulup 

hayata geçmesinin önünü açmıştır (Yılmaz, 2017: 29).  

2. KOLERA 

Bilimsel ismi Vibrio Cholerae olarak adlandırılan ve halk 

arasında Kolera olarak bilinen hastalık, içme suları ve hastaların 

dışkıları ile bulaşan bir bağırsak hastalığıdır. Bu sebep ile içme 

sularının kirlenmesi hastalığın hızla yayılmasında önemli bir 

etkendir. Alt yapı bakımından yetersiz olan şehirler, nemli 

yerler, nehirler, havasız ve karanlık yerler bu hastalık için en 

uygun yerlerdir. Kolera, insanlara bulaştığında, vücutta su ve tuz 

kaybına, aşırı kusmaya, kanda koyulaşmaya, vücutta 

kurulaşmaya, kaslarda kramplara ve idrarın azalıp hatta 

kesilmesine neden olarak hastanın hayatını kaybetmesine neden 
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olur. Bu salgın hastalık epidemi veya pandemi şeklinde yayılır 

(Bostancı, 2012: 383).  

XVII. yüzyılın sonlarında veba salgının yerini alan kolera 

salgını ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkarak uzun bir süre bu 

bölgede endemik olarak kaldı (Büyük Larousse, 1986: 68883). 

1817’de Bengal’de görülen salgın, sonrasında Avrupa’ya, kısa 

bir süre içerisinde dünyaya yayılarak XIX. Yüzyıl boyunca 

aralıklarla şiddetli salgınlar olarak görüldü. Batı Anadolu ve 

Akdeniz sahillerinde Basra Körfezi üzerinden gelen bu hastalık 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kez 1822’de görüldü (Ak, 2011: 

255-256). Osmanlı resmî belgelerinde “İllet-i Mahuf”, “İllet-i 

Adiye” ve “İllet-i Kolera” olarak geçen bu hastalık XIX 

yüzyılda diğer hastalıklardan çok daha fazla ölümlere yol 

açmasından dolayı devletlerin daha ciddi önlemler almasına 

neden oldu (Gül, 2009: 241). Osmanlı İmparatorluğu da bu 

salgınla daha iyi mücadele edebilmek ve hastaları kontrollü bir 

şekilde tecritte tutabilmek amacıyla tahaffuzhanelerini kurdu 

(Bozan, 2015, 226-227). XIX. Yüzyıla gelindiğinde ise 

Hıfzıssıhha Başmüfettişi Kimyager Bonkowski Paşa’nın önerisi 

ile 20 baştabip Rumeli ve Anadolu’daki vilayet merkezlerinde 

denetimlerini yaparak, gerekli hijyeni sağlamak ve hastalık var 

ise gerekli önlemlerin alınmasını sağladı. Bu tabipleri 

denetlemek için ise ayrıca bir müfettiş görevlendirildi (Atar, 

2016: 840-841). Sultan Abdülaziz döneminde kolera 

salgınlarında başarı gösteren tabiplere “Kolera Madalyası” 

verildi (Büyük Larousse, 1986, s. 68883). II. Abdülhamid 



 
 

 
 

döneminde ise salgının daha fazla yayılmasını engellemek 

amacıyla Avrupa’dan içinde belirli sıcaklık ile kurutma ve 

dezenfekte işine yarayan “Etüv” makineleri getirildi (Atar, 

2016: 840-841). Kolera salgını esnasında tabiplerin reçetelerini 

okunaklı bir şekilde yazmaları zorunlu hale getirildi (Özlü ve 

Tiryaki, 2018: 410). 

3. KOLERA SALGINLARI VE SALGINLARA KARŞI 

ALINAN ÖNLEMLER 

3.1. ADANA 

Adana vilayeti, stratejik konumu ve verimli tarım arazileri 

sebebiyle tarih boyunca yoğun nüfus hareketlerine sahne olmuş 

ve buna bağlı olarak birçok salgına maruz kalmıştır (Çanak, 

2017: 64 , Sarıköse, 2013: 9). Salgın hastalıkların bu bölgede sık 

görülmesinin en büyük etkenlerinden birisi de bölgedeki 

bataklık alanlarıdır. Büyük ölçüde Ceyhan ve Seyhan 

ırmaklarının neden olduğu seller sonucu oluşan ve varlığını 

sürdüren bu bataklıklar, hastalığın ortaya çıkmasında ve 

yayılmasında etkili olmuştur (Çanak, 2017: 206-213). Bahse 

konu bu nehirlerin suladığı topraklar, bölge halkı kadar Osmanlı 

ekonomisi için de çok önemlidir.  Bütün Osmanlı 

coğrafyasından binerce mevsimlik işçiyi hasat zamanı bu 

vilayete getiren iş olanakları, sağlıksız yaşam şartları ve çalışma 

koşulları ile hastalıklara uygun ortam hazırladığı gibi kısa 

sürede de salgına dönmesine sebebiyet vermiştir (Demirkol, 

2018: 143).  
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Adana ve çevresinde sık görülen sıtma, trahom ve kolera 

hastalıkların yayılmasında mevsimlik işçilerin düzensiz göçleri 

kadar hac vazifesini yapan insanların da etkisi büyük olmuştur. 

Geniş alanlara çok kısa bir sürede yayılabilen Kolera, bölgede 

ilk olarak karantina uygulanarak engellenmeye çalışılmıştır 

(Çanak, 2017: 172-173). Günlük hayatı oldukça olumsuz 

etkileyen karantinalara zaman zaman hacılar tepki 

göstermişlerdir. Örneğin; 1845 yılında hac vazifesinden dönen 

2500 kişi Adana vilayetinde karantinaya alınmak istenmesi 

üzerine isyana kalkışmışlardır. Adana Mutasarrıfı Süleyman 

Paşa’nın görevden alınması ve isyanın bastırılmasının ardından 

karantina belgesi almadan memleketlerine dönen kişilerin 

tespitinin yapılıp, uygun yerlerde 15 gün karantina da tutulması 

ile bu olay sonuçlanmıştır (Çadırcı, 1991: 309). 

Karantina, salgınların daha fazla yayılmasını engellemek için en 

etkili önlem olmasından dolayı XIX. Yüzyıl boyunca 

uygulanmıştır. Ancak her zaman salgını önleyebilecek kadar 

etkili olamamıştır. Adana bölgesinde XIX. Yüzyıl boyunca pek 

çok kolera vakası görülmüş, bunların bir kısmı salgına 

dönüşürken bir kısmı da alınan önlemlerin etkisiyle salgına 

dönüşmeden etkilerini kaybetmişlerdir. 1890-1895 yılları 

arasında yoğun görülen kolera vakaları, 1890 ve 1895 yıllarında 

salgına dönüşmüştür (Demirkol, 2018: 143).  

Kolera salgınının vilayeti kuşattığı dönemde yöneticiler, salgının 

daha fazla yayılmaması için yoğun bir mesai harcamışlardır. Bir 



 
 

 
 

tarafta alınan karantina ve kordon gibi tedbirler uygulanırken, 

bir yandan da halk salgına karşı bilinçlendirilmeye çalışılıyordu. 

Ancak ulema kesimi halkı yanlış yönlendirerek temizlik 

tedbirleri konusunda tanzifat (temizlik işleri) memurlarına 

direnmelerine neden olmuşlardır. Bu çatışmanın sürdüğü 

zamanlarda Bağdat vilayetinden gelen Alaybeyi Said ise 

ulemaya temizlik konusunda telkinlerde bulunarak anlaşmazlığı 

bitirmek istemiştir. Ancak bu söylemlerden rahatsız olan ulema, 

Said Bey’in kendilerini aşağıladığını öne sürerek, tepki 

göstermek suretiyle görevden alınmasına sebebiyet vermişlerdir 

(Demirkol, 2018: 145). 

İlk salgının yaşandığı 1890 yılında, 23 Kasım 1890 ve 3 Ocak 

1891 tarihleri arasını kapsayan yaklaşık kırk gün içerisinde 

bölgede 148 vaka görülmüş, bu vakaların 77’si ölümle 

sonuçlanmıştır. 1895 salgınında ise kaç kişinin öldüğüne dair net 

bir bilgi olmamak ile birlikte, New York Times gazetesinin 23 

Haziran 1895 tarihli sayısında Adana vilayetinde, mayısın son 

haftasında 50 vaka ile 30 ölüm, haziran ayında ise 550 vaka ile 

300 ölümün tespit edildiği bilgisi yer almıştır. Yayınlanan bu 

sayıların küsuratsız olması bilginin tartışmaya açık olmasına 

neden olmuşsa da salgın sırasında birçok kişinin hayatını 

kaybettiği gerçeğini değiştirmemektedir (Demirkol, 2018: 145 , 

https://timesmachine.nytimes.com, 2020). 

Adana vilayetinde salgını kontrol altına almak isteyen Osmanlı 

İmparatorluğu, bölgede hastane inşasına kadar vermiş, 12 Şubat 
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1894 yılında yapımına başlayan hastane, dört pavyonu ile 

birlikte 1896 yılında hizmete girmiştir. Hastanenin inşasından 

sonra salgınlarla etkili bir mücadele başlamış ancak koleranın 

kontrol altına alınması Cumhuriyetin ilk yıllarında mümkün 

olmuştur (Demirkol, 2018: 152). 

3.2. ANTALYA 

Antalya vilayeti, Akdeniz ticaret yolları üzerinde bulunması ve 

fiziki yapısından dolayı tarih boyunca salgın hastalık tehlikesi 

ile karşı karşıya kalmıştır. XIX. Yüzyılın sonlarından itibaren 

bir çok salgın hastalıkla uğraşmak zorunda kalan bu bölgede, 

tifüs, veba, sıtma ve çiçek gibi hastalıklar sıkça görülmüştür 

(Gönüllü, 2008: 449).  

Antalya vilayeti en önemli kolera salgınlarından bir tanesini 

XIX. Yüzyılının sonlarında yaşamıştır. 1894 yılında neredeyse 

tüm Anadolu’ya yayılan kolera salgınında bu bölgede herhangi 

bir vakaya rastlanılmamıştır. Ancak Anadolu’daki salgın etkisini 

yitirip tamamen kaybolduğunda bu sefer Antalya ‘da ortaya 

çıkmıştır (Ayar, 2008: 137). Antalya vilayetinde görülen ilk 

vaka ile birlikte tedbir amaçlı Meclis-i Umur-i Sıhhiye 

tarafından Anamur Burnu’ndan Kilidonya Burnu’na kadar bu iki 

bölge hariç olmak üzere Antalya Körfezi’nden 18 Kasım’dan 

itibaren gelecek gemilerin Beyrut, Trablusgarp ve Klazumen 

(Urla) tahaffuzhanelerinin birinde beş gün karantinaya 

alınmasına karar verilmiştir. Aynı tarihlerde Antalya vilayetinde 

başka kolera vakalarının görülmesinden dolayı Antalya 



 
 

 
 

Körfezi’nden çıkacak olan gemilerin daha önce yerleri 

belirlenmiş olan tahaffuzhanelerdeki karantina süresini 5 günden 

10 güne çıkarma kararı alınmıştır (Gönüllü, 2008: 450). 

Kolera salgını sırasında Antalya’da bulunan 7 tabip tarafından 

şehir merkezi her gün dolaşılarak denetlenmekte, tedbir ve 

temizlik hususuna dikkat edilmekteydi. Aynı zamanda bölgede 

hastalıktan dolayı işsiz kalan 1500 kişinin ihtiyaçları için 30 bin 

ve sağlık masrafları için ise 25 bin kuruş talep edilerek, halkın 

mağduriyeti en aza indirgenmişti. Antalya vilayetinde yaşanan 

ve 3 ay boyunca devam eden salgın sırasında vilayette tespit 

edilebildiği kadarı ile 353 vaka gerçekleşmiş bu hastaların 

182’si ise hayatını kaybetmiştir (Ayar: 2008: 137). 

4. BATUM VE HOPA KARANTİNAHANELERİ 

XIX. Yüzyılda Kafkasya üzerindeki yayılmacı politikaları 

sebebiyle Batum şehri Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu 

arasında bir sınır şehri haline gelmiştir. Sınır şehri olmasından 

dolayı ticari faaliyetinin yoğunlaşması ile birlikte Karadeniz’de 

önemli bir liman kenti haline gelmişti. 1852 yılına kadar Batum 

Vilayeti olarak bilinen bölge, 1852’den itibaren Lazistan bölgesi 

olarak anılacak ve bu bölgenin başkenti olan Batum şehri, 93 

Harbi’nden sonra imzalanan Berlin Antlaşması (1878) ile 

birlikte Ruslara bırakılmıştır (Bostan, 1992: 210). 

Osmanlı İmparatorluğu kontrolündeki Batum şehrinde karantina 

teşkilatı 1849 yılında kurulmuştur. Karantina teşkilatına 

müstakil karantina memuru görevlendirilmesine rağmen 
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memurun görev yapacağı bina, Batum iskelesine yakın bir 

parlatorya ve istintak dairesi yapılmamıştı. Bu olumsuzlukların 

yanında karantina memuruna eşlik edecek gardiyanların 

görevlendirilmemesi ise karantina işlemlerinin yapılmasına 

engel olmuştur (Yaşayanlar, 2020: 404). 

Osmanlı-Rus sınırının Berlin Antlaşmasına müteakip Batum’dan 

Hopa’ya çekilmesi üzerine Lazistan Vilayetinin merkezi 

Batum’dan Rize’ye kaydırılmıştı (Sarı, 2014: 74). Aynı vilayette 

bulunmaları sebebiyle Hopa ve Batum şehirleri neredeyse iç 

içeydi. Yaz aylarında Batum’un batısında bulunan bataklık 

arazilerin yaşamı olumsuz etkilemesinden dolayı halk yaz 

aylarını Hopa’da geçiriyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğu 

Karadeniz sınırındaki karantina işlemleri de bu tarihten itibaren 

Hopa da devam edecekti (Bay, 2016: 62). 

Hopa karantinahanesinin yapımı 1848 yılında tamamlanmıştı. 27 

Temmuz 1892’de Pulathane karantinahanesinde ortaya çıkan ve 

Rusya üzerinden geldiği tespit edilen Kolera hastalığının salgına 

dönüşmesini engellemek amacıyla Hopa karantinahanesi, Batum 

bölgesinden yayılması muhtemel salgın için önlemler almıştı. 

Buna göre Lazistan Vilayetinde kordonlar oluşturulması ve 

Batum üzerinden gelen gemi ve kayıklara Hopa 

karantinahanesinde profilaksinin uygulanması kararı alınmıştı 

(Yaşayanlar, 2020: 406). 

Hopa Karantinahanesi hem bir karantina hem de bir sınır 

karakolu görevi gördüğünden, kapasitesinin oldukça üzerinde 



 
 

 
 

hizmet vermeye çalışan bir kurum olmuştur. Beşinci büyük 

kolera pandemisinin bir uzantısı olarak 1892’de özellikle 

Karadeniz kıyısındaki pek çok şehirde kolera salgınlarının 

görülmesi, Hopa Karantinahanesi’ni oldukça zor bir duruma 

sokmuştur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Hopa’da yetersiz 

bina, personel ve ekipmana rağmen, Osmanlı-Rus sınırındaki 

sağlık mücadelesi başarılı bir şekilde idare edilmiştir 

(Yaşayanlar, 2020: 409). 

5. BURSA (HUDAVENGİDAR VİLAYETİ) 

Bursa’da 1848 yılının Nisan ayında Mihaliç (Karacabey) 

kentinde ilk kolera vakası ortaya çıkmıştır. Bu tarihten yüzyılın 

sonuna kadar başka bir vakanın görülüp görülmediği konusunda 

net bir bilgi olmamak ile birlikte 1890’lı yılların sonunda 

yeniden ortaya çıkmıştır (Ayar, 2005:19).  

Sağlık komisyonları, Hicaz’da 1890 ve 1891 yıllarında başlayan 

kolera salgınının tüm ülkeye yayılmasını engellemek amacıyla 

ülke genelinde tüm vilayetlerde önlemler almıştır. Bursa 

Vilayeti de bu vilayetlerden birisidir. Bursa Vilayeti Valisi 

Mahmud Celaleddin imzası ile 6 Ağustos 1890 tarihinde 

Dahiliye Nezareti’ne çekilen bir belgede, sağlık komisyonlarının 

vilayet genelinde aldıkları tedbirler konusunda detaylı bilgiler 

vermiştir. Bu tedbirlere göre komisyonun emrine birçok polis ve 

zabıta verilmesi ile birlikte, komisyonda bir sıhhiye müfettişi ve 

emrine verilen tabipler ile belediye memurları bulunmaktadır. 

Salgın ile mücadele edebilmek amacıyla vilayette bulunan 
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mahalleler belediye meclis üyeleri arasında paylaştırılmıştı. 

Yine aynı belgede valilik tarafından alınan kararlar ile alınacak 

tedbirler şu şekilde belirtilmiştir: 

- Keçi ve manda etlerinden çiğ olanlar ve olgunlaşmamış veya 

bayat meyve ve sebzelerin satışı kesinlikle yasaklanacaktır. 

- Genellikle kadınlar tarafından evlerde el mancınıkları 

yardımıyla gerçekleştirilen ipekböceği işleme faaliyetlerine, 

geçici bir süre ile ara verilecektir. 

- Fabrikaların artığı olan ipek böceklerinin gübre olarak bağ ve 

bahçelere döküldüğü ve aynı zamanda yem olarak tavuklara 

yedirilmiş olduğu anlaşıldığından, bu duruma kesinlikle son 

verilecektir.  

- Boş arsalar ve bazı harap durumdaki alanlarda bulunan çöp ve 

süprüntü ile fabrikaların çevreye yaydığı koza döküntüleri 

toplatılacaktır. 

- Şehrin sokakları ile bina ve hanların temizliğine önem 

verilecektir. 

- Sokaklarda gübre, hayvan leşi ve çöp bulunmasına izin 

verilmeyecek, sokakların her gün süpürülüp, su ile yıkanması 

için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

- Fabrika ve helâ lağımlarının açık olan kısımlarının kapatılması 

sağlanacaktır.  

- Kasap dükkânlarının temizliği ve düzenine dikkat edilecek, 

etlerin sinek ve tozdan korunması için tel dolaplara konulacaktır. 

- Pazar yerinde satılacak olan etler ise tülbentlere sarılacaktır 

(Kumaş, 2011: 216-217). 



 
 

 
 

Bursa’da ilk kolera vakası bu dönemde 3 Ocak 1894 tarihinde 

Kirmastı (Mustafakemalpaşa) kazasında ortaya çıkmış, yaklaşık 

bir ay sürmüştür. Yaşanan bu ilk salgında 30 kişi hayatını 

kaybetmiştir (Ayar, 2005:98). 25 Ağustos 1894 tarihinde 

Hudâvendigâr Gazetesi’nin verdiği bilgiye göre hastalık 

Yenişehir bölgesinde tekrar ortaya çıkmış, Sıhhiye Müfettişi 

Abdurrauf Bey bölgeye gönderilerek tedbirlerin alınmasını 

sağlamıştır. Yenişehir Kaymakamlığı hastalığın görüldüğü 

haneleri kontrol altına alarak bölgede giriş çıkışların 

engellenmesi için kordonlar oluşturularak salgın engellenmeye 

çalışılmıştır. Hastaların tedavisinde dikkatli ve hızlı davranılarak 

ve ihtiyaç sahiplerine gerekli yiyecek yardımlarının yapılması 

ile birlikte tehlike büyümeden atlatılmıştır (Hudâvendigâr 

Gazetesi, 1604/1). 

Kolera ile mücadele etmek için, dönemin yerel basını da üzerine 

düşen görevi yapmaya ve halkı kolera konusunda 

bilgilendirmeye gayret göstermiştir. Hudâvendigâr Gazetesi’nde 

yer alan bir makalede, koleranın Bursa’da hafif derecede 

seyrediyor olmasına rağmen, hızlı bir şekilde tedbir alınması 

gerektiği ve bu önlemlerin en başta gelenin de temizlik olduğu 

belirtilmiştir. Evlerin, yiyecek ve içeceklerin, giyilen elbiselerin 

temizliğine dikkat edilmesi, suların kaynatılıp içilmesi, 

hastalıkla korkmadan mücadele edilmesi gerektiği de ayrıca 

vurgulanmıştır (Hudâvendigâr Gazetesi, 1606/1). 



 

 
152 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

Bursa’nın Yenişehir kazasında ortaya çıkan salgının yayılmasını 

engellemek için sadece kordon oluşturmanın yeterli olmadığının 

anlaşılması üzerine karantina önlemlerinin alınması 

kararlaştırılmıştır. Bu tedbirler arasında öncelikle Bursa şehrinin 

sıkı bir şekilde giriş-çıkışının kontrol altına alınması gerektiği 

bildirilmiş ve bunun sağlanması için, iki ayrı bölgede karantina 

noktası oluşturulmuştur. Karantina noktalarından biri Bursa-

Mudanya güzergâhı üzerinde olup, özellikle Mudanya limanı ile 

yolculuk yapacak kişilerin denetimi yapılmaya çalışılmıştır. 

Diğer karantina noktasının ise Bursa’yı Anadolu’nun iç 

taraflarına bağlayan yol üzerinde, şehrin doğu yönünde Kütahya 

yolu üzerinde olup, hastalığın iç bölgelere yayılması 

engellenmeye çalışılmıştır. Her iki karantinahanede karantina 

süresi on gün olacaktır ve bu noktalarda elzem yapıların 

yapımına hemen başlanılacaktır. Binalar yapılıp, hizmete 

açılıncaya kadar şehirden giriş-çıkışlar yasaklanmıştır (Kumaş, 

2011: 220). 

Mudanya ve Gemlik limanları Bursa’nın dış dünyaya açılan 

kapılarını oluşturmaktadır. Bu limanlar vasıtasıyla özellikle 

İstanbul ile yolcu taşımacılığı ve deniz ticareti yapılmaktadır. 

Şehirde tüccar gayrimüslim bir kesimin varlığı ve yüz bine 

yakın nüfusu ile Bursa’nın önemli bir parçasını oluşturması, 

limanlarını sürekli hareketli tutmaktadır. İstanbul ile olan bu sıkı 

ilişki, Osmanlı yönetimini tedbirleri sıkılaştırmaya yöneltmiştir. 

Mudanya-Gemlik kıyı hattından hiçbir şekilde karaya yolcu 

çıkışı yapılmaması konusunda yetkili makamlar uyarılmış, İzmit 



 
 

 
 

Körfez yolu ile Bandırma-Mudanya arasındaki bölgeden gelen 

gemilerde bulunan yolcuların, Tuzla’da 24 saat gözlem altında 

tutulmaları belirtilmiştir. Mudanya ve Gemlik tarafından gelen 

gemilerin yolcuları ise on günlük bir karantina süresine tâbi 

tutulmuşlardır (Kumaş, 2011: 221). 

Bursa’da görev yapan tabipler arasında 10 Eylül 1894 tarihinde 

İstanbul’dan görevli olarak gönderilmiş olan Şerafettin 

Mağmumi salgının tarihi açısından kıymetli bilgiler vermiştir. 

Mağmumi, Bursa’da yaşadığı günleri sonradan hatırat olarak 

yayınlamıştır. Genç tabip hatıratında; Bursa şehrinde lağım 

sularının içme sularına karıştığını ve kolera salgını köylerde de 

sıkça görülmeye başladığından, bu olayın önünü almak için 

Şerafeddin Mağmumî, Bongowsky Paşa tarafından çevre köyleri 

gezmesi için seyyar köy tabibi olarak görevlendirildiğini 

aktarmıştır (Mağmumi, 2001:11). 

1894 yılının Eylül ve Ekim aylarında toplam 18 kolera vakası 

görülmüş olup, bu vakaların 9’u hayatını kaybetmiştir. Ölüm 

vakalarının yarısı ise Gölpazarı kazasına bağlı Belekse 

Köyü’nde olmuştur. Mesut Ayar’ın hazırlamış olduğu çalışmaya 

göre, Bursa’da 115’i erkek 63’ü kadın olmak üzere 178 kolera 

vakası tespit edilmiştir. Bu vakalarda hayatını kaybeden hasta 

sayısı; 85’i Erkek ve 37’si kadın olmak üzere toplam 132’dir. 

Hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı ise yaklaşık olarak 

%74’tür (Ayar, 2005:100). 
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SONUÇ 

 XIX. yüzyıl tüm dünyada savaşlar ve salgın hastalıklar ile 

geçmiştir. Tüm dünyanın etkilendiği gibi Osmanlı 

İmparatorluğu da bu felaketlerden en çok etkilenen devletlerden 

birisi haline gelmiştir. Bu salgınların dışında kalamayan 

Osmanlı İmparatorluğu modern bir yapıya bürünebilmek ve 

tebaasını koruyabilmek adına bu dönemde ciddi harcamalar 

yaparak karantina teşkilatına önem vermiş ve aldığı önlemler 

sonucu daha ağır sonuçlar yaşamadan en az hasar ile atlatmayı 

başarabilmiştir.  

Günümüzde benzerini yaşadığımız Covid-19 pandemisinin 

ciddiyetini kavrayabilmek için geçmişte yaşadığımız topraklarda 

yaşanan salgınları iyi anlamak çok önemlidir. Geçmişte tesis 

edilmeye çalışılan tedbirlere ve bu tedbirler alınırken yapılan 

hataları iyi analiz ederek, bugün daha fazla can kaybı 

yaşanmasının önüne geçebilir, gelecekte yaşayacak olan 

kuşaklara da daha iyi tedbirleri aldırabilecek bilgi birikimini 

miras olarak bırakabiliriz. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KAYNAKÇA 

Süreli Yayınlar 

Hudâvendigâr Gazetesi, No: 1604 (17 Ağustos 1310), 1606 (31 

Ağustos 1310). 

Yayınlanmış Eserler 

Ak, M. (2011). “19. Yüzyılda Antalya’da Kolera Salgını”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, (17), ss. 254-268. 

Ardıç, M. (2019). “Bakü’de Kolera Salgını Ve Osmanlı 

Devleti’nin Başvurduğu Bazı Sıhhî Uygulamalar (1893-1894)” 

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (46), ss. 

303-316.  

Atar, Z. (2016). “İzmit Ve Çevresinde Kolera Salgını 1894”, 

Uluslararası Karamürsel Alp Ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, 

ss. 389-847, Pelikan Basım, Ankara. 

Ayar, M. (2005). “Osmanlı Devleti’nde Kolera Salgını: İstanbul 

Örneği (1892–1895)”, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarih Anabilim 

Dalı, İstanbul. 

Ayar, M. (2008). Osmanlı Devleti’nde Kolera İstanbul Örneği 

(1892- 1895), Kitabevi Yayınları, İstanbul. 

Bay, A. (2016). "Limanı Olan Bir Kasabadan Liman Kentine: 

Batum Şehri (1830-1905)", Türkiyat Mecmuası, (26), 1, ss. 61-

80. 



 

 
156 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

Bostan, İ. (1992). "Batum", Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi (DİA), C: 5, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, ss. 

210-211. 

Bostancı, I.  (2018). 1902 Yılında Kudüs Mutasarrıflığı Sınırları 

İçerisinde Görülen Kolera Salgını, Yalın Yayıncılık, İstanbul.  

Bozan, O. (2015). “Diyarbakır Vilayeti’nde 1894-1895 Kolera 

Salgını Ve Etkileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (18), 

ss. 219-240. 

Büyük Larousse. (1986). Kolera, (Cilt:11, s. 6883), Gelişim 

Yayınları, İstanbul. 

Çadırcı, M. (1991). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin 

Sosyal ve Ekonomik Yapıları. Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara. 

Çanak, E. (2017). Tarihî, Siyasî, Sosyal ve İktisadî Yönleriyle 

Adana (Seyhan) (1923-1956), Atatürk Araştırma Merkezi 

Yayınları, Ankara. 

Çıpa, E. (1995) “McNeill’in ‘Salgınlar ve Halklar’ı Üzerine 

Düşünceler.” Toplumsal Tarih Dergisi, (4), 22, ss. 14-26. 

Daniel P. (1997). Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba (1700-

1850), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 

Demirkol, K. (2018). “Adana ve Kolera (1890-1895)”, 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (56), ss. 141-

156. 



 
 

 
 

Diamond, J. (2019). Tüfek, Mikrop ve Çelik, Pegasus Yayınları, 

İstanbul. 

Gönüllü, A. (2008). “Antalya’da Salgın Hastalıklar (1894-

1922)” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 24, (71), ss. 445-

486. 

Gül, A. (2009). “XIX. Yüzyılda Erzincan Kazasında Salgın 

Hastalıklar (Kolera, Frengi, Çiçek ve Kızamık)”, A.Ü. Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (41), ss. 239-270. 

Karlıkaya, E. (2015) “Osmanlı Devleti’nin Sağlığa ve Tıbba 

Verdiği Ehemmiyet”, Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla 

Mücadele, Ed. İbrahim Başağaoğlu, Ahmet Uçar, Osman 

Doğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul. 

Kumaş, N. (2011). “Bursa’da Kolera Salgını ve Alınan 

Karantina Önlemleri (1890-1895)”, Uludağ Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, (21), ss. 213-

241. 

Mağmumi, Ş. (2001). Bir Osmanlı Doktorun Anıları Yüz Yıl 

Önce Anadolu ve Suriye, çev. Cahit Kayra, Büke Yayınları, 

İstanbul. 

Özlü, Z. & Tiryaki, K. (2018). “Osmanlıdan Cumhuriyete Tarih 

Araştırmalarında Sıhhiye Mecmualarının Önemi”, Editör: İ. 

Özçelik, Tarih Yazımı Üzerine II (Araştırma, İlke, Yaklaşım Ve 

Yöntemler), ss. 399-425 Berikan Ofset Matbaa, Ankara. 



 

 
158 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

Sarıköse, S. T. (2013). “XIX. Yüzyılda Çukurova’da Doğal 

Afetler ve Salgın Hastalıklar”, (Yayımlanmamış doktora tezi). 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Şehsuvaroğlu, B. (1954) “Tarihi Kolera Salgınları ve Osmanlı 

Türkleri”, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, C:17, S:2, ss.292-

293. 

Uludağ, O. (2010). Osmanlılar Devrinde Türk Hekimliği, Haz. 

Esin Kahya, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 

Yaşayanlar, İ. (2015). “Sinop, Samsun ve Trabzon’da Kolera 

Salgınları, Karantina Teşkilatı ve Kamu Sağlığı Hizmetleri 

(1876-1914)”, Uludağ Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Bursa. 

Yaşayanlar, İ. (2020). “Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğu 

Karadeniz Sınırında Emraz-I Sâriye İle Mücadele: Batum Ve 

Hopa Karantinahaneleri”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 14, 

(28), ss. 401-412. 

Yıldırım, N. (2014). 14. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Hastalıklar-

Hastaneler-Kurumlar Sağlık Tarihi Yazıları I, Tarih Vakfı Yurt, 

İstanbul. 

Yılmaz, Ö. (2017). “1847-1848 Kolera Salgını ve Osmanlı 

Coğrafyasındaki Etkileri”, Avrasya İncelemeleri Dergisi, (6), 1, 

ss. 26-34. 

 

 



 
 

 
 

İnternet Kaynakları 

Sarıyıldız, Gülden, (2020). Karantina, https://islam 

ansiklopedisi.org.tr/karantina, Erişim Tarihi: 18.05.2020 

https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1895/07/23/10

2398010.pdf Erişim Tarihi: 20.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
160 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 6 

 

1914-1930 ANADOLU DA SALGIN HASTALIKLAR 

Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ* 

Ercan KILIÇ** 

 

*Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 

ytansü@gmail.com, Gaziantep/Türkiye,  Orcid No: 0000-0002-6183-5302 

**Gaziantep Üniversitesi Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Yüksek Lisans 

Öğrencisi, Gazitantep, Türkiye 

 

 

 

 

 

 



 

 
162 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

GİRİŞ 

Tarihte birçok salgın hastalık ortaya çıkmış, etkisi ve sonuçları 

bakımından savaşlar kadar yaşamı olumsuz etkileyebilmiştir. 

Orta çağ da Avrupa da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan 

Kara Veba salgını örneğinden yola çıkılarak Pandemi 

hastalıkları hakkında genel bir değerlendirme ile salgınların 

sosyal yaşama etkileri ve sonuçları üzerinde durulmuştur. 

Cumhuriyet döneminde ki salgın hastalıkları tarihsel bir bakış 

açısı ile analiz ettikten sonra bu hastalıkların Osmanlı 

Devleti’nin yıkılışının son çeyreğinden Birinci Cihan Harbine 

kadar olan dönem içinde sağlık alanındaki çalışmalar, ortaya 

çıkmış salgınlar ve bu salgınlara karşı verilen mücadeleler, 

alınan tedbirler ve birtakım istatistiki bilgiler de verilerek ele 

alındı. Yapılan bilimsel araştırmalara bakılınca salgın hastalıklar 

insanların yaşamlarını her dönem meşgul etmiş bazen bölgesel 

bazen de küresel boyuta varan sonuçlar doğurmuştur. Etkileri 

sadece sokakta ki vatandaşa olmadı özelliklede cephede çarpışan 

askerlere ve orduya da oldu. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş 

Savaşında salgınlar o kadar yaygındı ki vuruşarak şehit olan 

askerlerimizin yanında salgınlardan dolayı da binlerce askerimiz 

telef oldu. 1915-1918 yılları arasında hastane kaldırılanlara 

bakıldığında salgın hastalıklar nedeniyle hastaneye gidenlerin 

sayısının yaralanmalar sebebiyle müracaat edenlerden kat be kat 

fazla olduğunu gösterir (Çalık, Tepekaya, 2006). 
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İşte bu sebepledir ki 1920 de kurulan Sağlık Bakanlığı başta 

olmak üzere bölgesel hizmet veren sağlık müdürlükleri, 

hıfzıssıhhalar büyük öneme sahiptir ve çok iyi işler 

başarmışlardır (Tekir, 2019). Mecliste yapılan bütçe 

görüşmelerinde alınan kararlara bakılınca bu mücadeleye ayrılan 

payın dönemin zor olan ekonomik şartlarda azımsanmayacak 

ölçüde olduğu görülecektir ve bu taksimatın her yıl giderek 

arttığı meclis tutanaklarına yansımıştır (Yazıcı, 2019). 

1. TARİHTE PANDEMİYE KISA BİR BAKIŞ 

 Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada çok geniş bir 

alanda yayılan ve etkili olan salgın hastalıklara verilen genel 

addır. İnfluenza virüsleri ise; akut başlangıçlı, toplumda hızlı 

yayılım gösteren ve karekteristik olarak epidemiler seklinde 

görülen solunum yolu infeksiyon etkenleridir. Aniden başlayan 

yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve baş ağrısı gibi rahatsızlıkların   

görüldüğü İnfluenza virüsleri yüksek miktarda ölümle 

sonuçlanabilen virüslerdir (Çıkman, 2011). 

Orta çağ da 14 yüzyılın ilk çeyreğinde Asya kıtasında ortaya 

çıkan ve kıta coğrafyasına yayılan ardından da ticaret yoluyla 

Cenevizli gemiciler tarafından Sicilya (İtalya) adasına ve oradan 

tüm Avrupa ya taşınan Kara Veba salgını tipik bir Pandemidir. 

Bilim insanları, Kara Ölüm virüsünü muhtemelen Avrasya 

bozkırlarında ortaya çıktığı konusunda hem fikirler. Mc Neill 

hastalığın ilerlemesini hem batıya hem de Doğu’ya, Çin'e doğru 

bu dönemde bölgeye yayılan Moğol İmparatorluğuna bağlar. 



 
 

 
 

Moğolların verimli ve hızlı ulaşım ağı, virüsün ortaya çıktığı 

Moğol imparatorluğunun dışına yayılmasını neden olmuştur. 

Var olan ticaret yolları sayesinde hastalık Kuzeyde Karadeniz'e, 

oradan da Anadolu ve Orta Doğu'ya ulaşmıştır. 19. yüzyılda 

salgınlar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre hastalığın etkisi 

olağanüstüydü. Mezopotamya, Suriye ve Ermenistan cesetlerle 

kaplıydı. Vebanın Kırım'ı tahrip etmeden önce Orta Doğu'ya 

ulaştığını işaret eden Arap kaynakları hastalığın "Moğolistan ve 

Kuzey Çin'den Türkistan ardından Karadeniz bölgesine giden 

karayolu güzergahını" takip ettiği sonucuna vardı. Bu düşünce 

diğer iki büyük ticaret yolları, yani Hint Okyanusu ve Basra 

Körfezinden Orta Doğu ve Hint Ocan ve Mısır Kızıldeniz 

üzerinden Uzak Doğu deniz yolu üzerinden Çin ve Hindistan’ı 

birbirine bağlayan kombine kara ve deniz yolu hariç (Marien, 

2009). İnsanların tarımla tanışması salgın hastalıkların 

yayılmasında önemli bir etken olduğu tezini savunanlarda var. 

Buna göre insanlar hayvanlarla olan etkileşimi daha fazla arttı 

ve hayvanlarda ki hastalıklar da insana bulaştı, su kıtlığının 

olması ile birlikte yeterli hijyenik önlemler alınamadı ve sonuç 

olarak hastalıklar salgın boyutuna ulaştı. Böylece kırsal 

kesimden kentlere ulaşan salgınlar büyük insan kayıplara neden 

oldu. Zincirleme olarak devam eden etkiler üretimin düşmesine 

kıtlık gibi sorunları beraberinde getirmiştir (Özden & Özmat , 

2014, s. 61). 

 



 

 
166 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

 2. 1914-1930 YILLARI ARASI SALGIN HASTALIKLARA 

KARŞI VERİLEN MÜCADELE VE ALINAN 

TEDBİRLER   

Osmanlının son dönemi Cumhuriyetin ilk yıllarında çok yaygın 

olan Frengi, Trahom, Sıtma, Verem, Çiçek, Kızıl, Kuduz gibi 

hastalıklarda bir tür Pandemidir. Millî Mücadele yıllarını takip 

eden süreçte Türkiye’de çok sayıda bulaşıcı salgın yaşandı.  

Dönemin şartları göz önüne alındığında dünyadaki tüm 

ülkelerde benzer salgınlar görülüyordu. Lakin uzun bir süre 

savaşlara ve mücadelelere sahne olan Anadolu toprakları bu 

anlamda daha hassas bir durumdaydı. Yeni kurulan devletin tüm 

imkânlarını seferber ederek aldığı tedbirler karşısında, büyük 

salgınlara dönüşmeden hastalıkların önüne geçilebildi. Bulaşıcı 

hastalıklara karşı mücadele; Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaîye 

Müdürlükleri, kaymakamlıklar ve gerektiği durumlarda hastane 

ve belediye tabiplikleri eliyle yapıldı. 1928 yılının sonlarına 

doğru bulaşıcı hastalık görülen mahallerde test yapmak ve 

gerekli mücadeleyi sağlamak için üç salgın hastalık uzmanı 

tabip ve sekiz seyyar mücadele sıhhiye memurundan oluşan 

Seyyar Emrazı Sariye Mücadele Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın 

alan çalışmalarından bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda 

büyük katkılar sağlandı (Tekir, 2019). 

 I. Dünya Savaşı sırasında Anadolu’da ortaya çıkan bulaşıcı 

hastalıklar, yalnız askerleri ve Anadolu halkını değil aynı 

zamanda bölgede aktif olarak görev yapan farklı meslek 



 
 

 
 

guruplarına mensup birçok yabancı vatandaşımızda olumsuz 

etkiler yaratmıştır. Samsun’da Fransız elçiliğinde görev yapan 

bir diplomat da oğlu ile birlikte Suriye'den sürgün edilip 

Kalecik'te oturan bir başka Fransız bürokrat ile çevirmen Cilb 

Donato, lekeli humma hastalığına yakalanıp hayatlarını 

kaybetmiştir. Ölümcül boyutlara ulaşan tifo gibi salgınlar bütün 

Osmanlı topraklarını sarmıştı. Salgının ağır şartlarda yayıldığı 

dönemlerde tifo gibi salgınlara yakalanan kişiler birkaç içinde 

bilincini kaybediyor ve ölüyordu. Sonuç olarak bakılınca 

yabancı vatandaşlarımızda ülkemizde görev yapan elçili 

görevlileri bürokratlar ve aileleri de hastalıklardan etkilenmiştir. 

Ülkede bulunan bütün yabancılar da bu hastalıktan etkilenmiştir. 

İsviçre’nin Bern kentinden Sivas’a gelen Heinrich Hopf, 31 

Mart 1914’te Sivas’ta yakalandığı tifo hastalığından hayatını 

kaybetti. Karl Meyer, savaş sırasında Doğu Anadolu’da askerî 

bölge komutanlığının merkezi Erzurum’dur. İmkanlar kısıtlı 

olduğu için tedavi de kullanılacak malzemeye ulaşma 

noktasında sorunlar yaşanmakta ve ek tedbirlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenledir ki Türk hükümetinin hastaların 

tedavisi için Amerikan misyonundan yardım talep edilmiş bu 

talebe olumlu karşılık verilerek Amerika’dan uzman bilim 

adamları getirilmiş ve yardımda bulunulmuştur. 1915 yılının 

ortasına kadar hastalanan askerlerin tedavisiyle meşgul 

olmuştur. Burada salgın hastalıklar ve her şeyden evvel tifo 

yaygınlaşıyordu. Nitekim daha sonra yardım için gelen bilim 

adamının ailesinden tifoya yakalanarak ölenler olmuştur. Mersin 
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-Rusya deniz kaptan yardımcısı ve posta memuru olan Valbeviç 

Aksaray'da iken tifo hastalığına yakalanmıştır. Alman 

büyükelçisi Wangenheim, Doğu Anadolu da ki durum ile alakalı 

birtakım raporlar yazmış ve bazı tespitlerde bulunmuştur. Ordu 

da bulaşıcı tifo salgını biraz azaldı, fakat halk arasında ise tam 

tersi bir durum var. Aynı rapor Sivas’ta da tifonun olduğunu 

kendi vatandaşlarının da etkilendiğini ve bölgeden ayrılmak 

durumunda kaldıklarını belirtmiştir. 

Yine ülkede görev yapana kiliselerdeki papazlar ve memurlarda 

tifo salgınına yakalanmıştır. 1915’te Urfa’da misyonerlik 

faaliyetlerinde bulunan Amerikalıların ve itilaf devletleri 

ordusunda görev yapan komutanların da tifodan etkilenerek 

hayatlarını kaybettikleri biliniyor. Salgın riski olan bölgelerde 

görev yapan yabancı askerler önlem amaçlı hava değişikliği adı 

altından uzaklaştırılıyordu. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde 

gerek sağlık malzemesi gerekse sağlık teknisyeni ve uzamanı 

yetersiz olmasından dolayı gönüllü olarak gelen ve çalışanlarda 

yine salgından nasibini almış ve hayatlarını kaybedenler oluştur. 

Aynı dönemde Bağdat’ta da geniş çapta bulaşıcı hastalığın 

varlığı söz konusuydu. Suriye de Şam’daki Alman bürokrat 

hastalıktan ölmüş ve İskenderun Konsolosu yolculuk sırasında 

lekeli humma (tifüs) mikrobu kaparak ağır hastalanmıştır. 

Hastaların tedavisi Türk ordusunda başlangıçta çok kötü 

durumdaydı. Tifüsten ölüm oranı bir ara yüz hastadan elliye 

kadar ulaşmıştır, tedavi şartlarının ve imkanların iyileşmesi ile 

daha sonra elliden yirmi beşe kadar düşmüştür. Bu oran daha iyi 



 
 

 
 

tedavi gören Alman askeri birliklerinde %10’dur. Salgın 

hastalıkların Türkler arasında geniş çapta yaygınlaşması, Türk 

askerlerinin kaybını bazen muazzam boyutlara ulaştırmıştır 

(Çalık & Muzaffer Tepekaya, 2006).  

Bakanlar Kurulu 15 Kasım 1925 de nakil kolaylığı nedeniyle 

sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklarda kullanılmak üzere çeşitli 

ölçülerde 31 adet seyyar laboratuvarın Almanya’nın Vanish 

vilayetindeki Layc fabrikasından müzayede ve ihaleler yasasının 

18. maddesine uygun olarak pazarlık usulüyle alınmasına karar 

kılmıştır (Temel, 2008) . Bunun yanında dönemin sağlık 

şartlarının doğru değerlendirilmesi açısından birtakım istatistiki 

bilgiler vermek faydalı olacaktır. Bu dönemde ülkede toplam 

554 hekim bulunmakta ve bir hekime 19.860 nüfus 

düşmekteydi. Yani 100 bin nüfusa düşen hekim sayısı sadece 

5’ti. Ülkedeki hekim açığını kapatmak ve dağılımındaki 

dengesizliği ortadan kaldırmak üzere 1923’te “Zorunlu Hizmet 

Kanunu” çıkarılmıştı (KARDAŞ, 2017). Ayrıca cumhuriyetin 

ilanından 1930’a kadar geçen kısa zaman diliminde Türkiye’de 

birçok farklı bulaşıcı hastalığın salgına dönüştüğü görüldü. 

Frengi ve sıtma gibi yaygın görülen hastalıklarla mücadele 

edilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve yasal olarak 

birtakım düzenlemelerin yapılmasına karşın ülkenin genel sağlık 

politikasını belirleyecek olan kanuni düzenleme 1930 da 

yapılabildi. Kanunun yapılmasında kısa zaman diliminde elde 

edilen bilgiler ve tecrübelerden faydalanıldı. 24 Nisan 1930’da 
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kabul edilen 1593 numaralı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu36 

Türkiye’nin sağlık şartlarını iyileştirme ve milletin sağlığına 

 
36 Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhî merciler 

Madde 1 — Memleketin sıhhî şartlarını ıslah ve milletin 

Sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele 

etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbî ve 

içtimaî muavenete mazhar eylemek Umumî Devlet hizmetlerindendir. 

Madde 2 — Umumî sıhhat ve içtimaî muavenet hizmetlelerine ait devlet 

vazaifi Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti tarafından ifa ve hususî 

idarelerle belediyelere ve sair mahallî idarelere bırakılan hizmetlerin sureti 

icrası murakabe olunur. Millî Müdafaa teşkilâtına ait sıhhî işler müstesna 

olmak üzere bütün sıhhat ve içtimaî muavenet işlerinin mercii ve murakıbı bu 

vekâlettir. 

Madde 3 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti bütçeleri muayyen hatler 

dahilinde olarak aşağıda yazılı hizmetleri doğrudan doğruya ifa eder: 

1- Doğumu tezyit ve teshil ve çocuk ölümünü tenkis edecek tedbirler. 

2- Validelerin doğumdan evvel ve doğumdan sonra sıhhatlerinin vikayesi. 

3- Memlekete sâri ve salgın hastalıkların hululüne mümanaat. 

4- Dahilde her nevi intanî, sâri ve salgın hastalıklarla veya çok miktarda ve 

fiyatı intaç ettiği görülen sair muzır amillerle mücadele. 

5- Tababet ve şubeleri san ‘atlarının icrasına nezaret. 

6- Gıdalar ile ilâçları ve bütün zehirli müessir ve uyuşturucu maddelerle 

yalnız hayvanlar için serumlar ve aşılar hariç olmak üzere her nevi serum ve 

aşılar. 

7- Çocukluk ve gençlik hıfzıssıhhasına ait işlerle çocuk sıhhat ve bünyesinin 

muhafaza ve tekâmülüne ait tesisatın murakabesi. 

8- Mektep hıfzıssıhhası. 

9- Mesai ve san ‘at hıfzıssıhhası işleri. 

10- Maden suları ile sair havası şifaiyesi olan sulara nezaret. 

11- Hıfzıssıhha müesseseleri ve bakteriyoloji laboratuvarları ve alelumum 

hayatî muayene ve tahlillere mahsus müesseseler kuşat ve idaresi. 

12- Meslekî tedrisat müesseseleri kuşat ve idare veya mümasili müessesatı 

murakabe ve bunlara müsaade itası. 

13- Mecnunlarla sair ruhî hastalıklara mahsus tedavi haneler veya malûl veya 

herhangi bir noksanı hilkate malik olanları kabul edecek yurt veya 

müesseseler tesis ve idare. 

14- Muhacirin sıhhat işleri. 

15- Hapishanelerin ahvali sıhhiyesine nezaret. 

16- Tıbbî istatistiklerin tanzimi. 

17- Sıhhî neşriyat ve propagandalar. 

18- Vesaiti münakale umuru sıhhiyesine nezaret. 

Madde 4 — Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, 

Köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbî ve içtimaî muavenete müteallik işlerin ifası 

belediyelere ve idarei hususiyelere ve sair 



 
 

 
 

zarar veren bütün hastalıklarla mücadeleyi devletin asli görevi 

haline getirdi (Tekir, 2019). Devletin salgınlar ve hastalıklar 

yaptığı mücadelenin daha iyi anlaşılması için TBMM de yapılan 

görüşmelerde 1914-1918 yılları arasında bütçe tahsisatları, 

gerçekleşen ödemeler, tahsisatın gerçekleşeme oranı, tahsisatın 

toplam tahsisatlar içindeki oranı Birinci Dünya Savaşı süresince 

sürekli arttırılmış sağlık alanında imkanların iyileştirilmesi, ıslah 

edilmesi sağlanmıştır. Ödemelerin genel ödemeler içindeki 

oranına bakmak faydalı olacaktır aşağıda ki tablodaki bilgiler: 

Sıhhiye Nezareti’nin 1914-1918 yılları arasında bütçe 

tahsisatları, gerçekleşen ödemeler, tahsisatın gerçekleşeme 

oranı, tahsisatın toplam tahsisatlar içindeki oranı, ödemelerin 

genel ödemeler içindeki oranı gösterir (S. Yazıcı, 2019, s.74). 

Mali 

Yıllar 

Sıhhiye 

nezareti için 

bütçe 

tahsisatı 

(Kuruş) 

Sıhhiye 

nezareti için 

ödenen kuruş 

(Kuruş) 

Ödemelerin 

tahsisatlar 

oranı (%) 

Tahsisatın 

genel tahsisat 

içindeki oranı 

(%) 

Ödemelerin genel 

ödemeler içindeki 

oranı (%) 

1914-

1915 
12.755.830 12.377.315 97.0 

 

0.3 0.2 

1915-

1916 
15.255.006 19.509.365 127 0.4 0.3 

1916-

1917 
24.126.998 23.961.083 99.3 0.6 0.4 

1917-

1918 
36.917.678 - - 0.6 - 

 
Mahallî idarelere tevdi edilir. Vekâlet indelicap bu idarelere rehber olmak 

üzere bazı mahallerde numune tesisatı vücuda getirir. 
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Milli tıp kongrelerinin ilk üçü, özellikle bulaşıcı hastalıklarla 

mücadelede büyük öneme sahiptir. 1867’de kurulan Cemiyeti 

Tıbbiye-i Osmaniye, 1919’da aldığı karara göre milli tıp 

kongresini ülkenin içinde bulunduğu durumu gerekçesiyle 

gerçekleştirememişti. Nitekim 1925’te planlanan milli tıp 

kongrelerinin ilki 1-3 Eylül 1925’te gerçekleştirmiş, sıtma ve 

verem tedavisi ve mücadelesi ana gündem maddelerinden 

olmuştur. 11-13 Eylül 1927’de yapılan 2. Milli Tıp 

Kongresi’nde ise öncelikle trahom ve verem tedavisi 17-19 

Eylül 1929’da ise frengi konuşulmuştur. 1950’de 11. Milli Tıp 

Kongresi’nin ana teması da tüberküloz olmuştur (Özkaya, 

2016).  Sağlık alanındaki gelişmeler o kadar olumlu görülmüş 

ve değerlendirilmiştir ki; Mustafa Kemal’in 1925 tarihinde 

meclisi açış konuşmasında kendisini göstermiştir. Gazi 

Hazretleri; “…Hükümeti Cumhuriyetin başlı başına bir esas 

olarak muvaffakiyetle takip eylediği sıhhat mücadelesine, 

gittikçe vesaitini arttıran bir vüsatla (genişlikle) devam olunmak 

lazımdır ve mühimdir” diyerek bu öneme işaret etmiştir. Bunun 

yanında 20. Yüzyıldan günümüze değin ortaya çıkan salgın 

hastalıklarda var: Tüberküloz, Hepatit B -C, AIDS, Deli Dana, 

SARS, Domuz Gribi, Kuş Gribi, Koronavirüs (COVİD19).  

 

 

 



 
 

 
 

3. SALGINLARIN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE 

SOSYAL YAŞAMA YANSIMALARI 

Bu tür salgınların topum üzerindeki etkileri sonuçları neler 

olmuştur.  İnsan psikolojini nasıl etkilemiştir. Bu soruları 

cevaplamaya çalışacağız. Pandemi türü hastalıkların toplumdan 

topluma hatta aynı toplum içerisinde bile birbirinden farklı 

sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, Kara 

Vebanın Müslüman ve Katolik Hristiyanlar için algılanan 

Allah’ın azabı, laneti, cezalandırma şekli olduğu insanların bu 

tür salgınlar ile karşılaşmaları, Tanrı insanların günahları için 

dünyayı cezalandırıyordu. Kilise, hastalığı yaygın ahlaksızlığa 

karşı Tanrı’nın bir tür gazabı olarak yorumlarken, aristokratlar, 

köylünün itaatsizliğinin hastalığa neden olduğunu iddia 

ediyorlardı. Göksel bir uyarı ve gazap olduğuna inanılan veba 

salgınları karşısında halk, Tanrı ile yakınlaşma çabası içerisine 

giriyordu. Salgın karşısında çaresiz kalan halk; büyü, sihir ve 

efsunların yanı sıra din adamlarından da yardım umuyordu. 

Avrupa’nın birçok kentinde belediyenin hekimleri, ölü 

kaldırıcılar, mezar kazıcılar, ev bekçileri ve tütsücülerden oluşan 

bir grup, salgın hastalıkla mücadele için ticareti yasaklama, 

hastaları tecrit etme, ölüleri gömme, evleri ilaçlama, sokak 

kapatma, iş birliği etmeyenleri tutuklama ve işkence etme ile 

özel mülkü yakma gibi birçok yasal olmayan yetkilere sahiptiler. 

Fakat bu görevlerin birçoğu yerine getirilemedi. Avrupa’da 

insanlar kiliselere yönelirken Afrika’da da halk ibadethanelere 

koşuyorlardı. Herkes inandığı kutsal kitabına sarılmış; 
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Müslümanlar ellerinde Kur’an-ı Kerim, Yahudiler Tevrat, 

Hıristiyanlar ise İncil ile dua ediyorlar toplumun bütün kesimi 

Tanrı’ya yakarıyordu (Özden & Özmat , 2014, s. 73). 

Avrupa da görülen salgınların etkilerini bazı düşünür ve bilim 

insanları o dönem farklı değerlenirmiş salgının olumlu 

tarafından bakılması gerektiğini; salgınlar ile birlikte nüfus 

artışında bir azalma olduğunu bu da refah seviyesinin artmasını 

sağladığını, ayrıca feodalizm düşüncesini yıktığını iddia 

etmişlerdir (Özden & Özmat , 2014, s. 66) 

 Orta çağın daha çok astrolog olan hekimleri ise yıldızlara 

bakarak Tanrı’nın takdiri olumsuz hava ve salgın yaratan 

durumun Mars ve Jüpiter gibi gezegenlerin yanlış dizilişinin bir 

sonucunu olduğunu iddia ettiler. Görüldüğü üzere salgın 

hastalıklar ile ilgili farklı yorumlar ve değerlendirmeler yapılmış 

gerek coğrafi yapıları gerek dini inanış gerekse kültürel inançları 

noktasında farklı açıklamalar getirilmiştir. Salgın hastalıklar 

adeta yaşamın bir parçası haline gelmiş kültürel öğelere, sanata, 

eğitime ve birçok alana yansımaları olmuştur. Bunun bir 

örneğini aşağıda ki tabloda görebiliriz (Varlık, 2018). 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Bruegel’in Kara Veba salgınından esinlenerek yaptığı 

Ölümün Zaferi (1562) adlı tablosu. Madrid Prado Müzesi. 

Sağınlardaki ölümler o kadar sıradan hale gelmişti ki sanatçılar 

için yeni bir tipleme oluşturmuştu. İnsan iskeletlerini model 

olarak kullanıyorlar ve toplumun en alt katmanından krallara 

kadar betimlemeler yapıp adeta yeni bir akımın doğmasına 

öncülük etmişlerdir. İskeletlere şekiller vermeleri ve onları canlı 

gibi üzüntülü sevinçli gibi duygu yüklü ifadeler ile 

resmetmişlerdir (Özden & Özmat , 2014, s. 66). 

Global düzeyde Pandemi hastalıklar toplum psikolojisine 

olumsuz yöndeki etkilerini azaltma düşüncesi; inanış ibadet 

olarak çare bulma noktasında insanları birtakım arayışlara sevk 

etmiştir. Bazı din adamları ise kendilerine göre birtakım 

önlemler almıştır, inzivaya çekilerek ibadet ederek zamanını 

geçirmiş, dengeli ve sağlıklı beslenerek hayatta kendilerine 
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verilene kanaat etmişlerdir. Bazıları bu hastalıktan kurtulmak 

için tek yolun şehirden uzaklaşmak olduğunu düşünmüştür. 

Hekimlerin daha çok hastalığa yakalanma ihtimali olduğu için 

daha fazla tedbir almak zorundaydılar ve genelde gömlek ve 

eldiven kullanarak kendilerini bir şekilde korumaya çalışmışlar 

ayrıca, tarçın ve çeşitli türden bitkilerden yapılan ilkel 

dezenfekteler ile salgından korunmaya çalışmışlardır. İnsan 

idrarında yıkanmışlar, evlerin içinde hayvan leşleri 

bulundurmakla önlem alınmıştır. Önlemlere bakılınca sağlıklı 

sonuç verecek olan şey İtalya tarafından uygulanmıştır. Bu 

tedbir hastalık bulaşan kişileri bir yere kapatarak diğerlerinin de 

hastalanmasını önlemek yani karantinaya37 almaktır. 

Floransalılar bunu keşfetmiş ve yayılma hızını azaltmayı az da 

olsa başarmışlardı. Salgın, sosyal ilişkileri de zayıflatmıştır. 

Baba çocuğuna, karı kocasına ve bir kardeş diğerine yasak 

duruma gelmiştir. Aynı soydan gelenler dahi birbirleri ile 

görüşmeyi ve ilişkileri bir süreye kadar kesmişler daha da 

kötüsü ölü olan akrabalarına bile yardım etmeden kaçınmışlardır 

(Genç, Kara Ölüm: 1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupa'sına 

Etkileri, 2011). İnsanlar birbirinden uzaklaşmak ile birlikte 

toplumdan soyutlanır hale gelmiştir. Bunun yanında alternatif 

 
37Karantina: Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir 

bölgenin ve yerin kontrol altında tutulup gözlenmesi biçiminde uygulanan 

sağlık önlemi. M.S. 532, Bizans İmparatorluğu, 

Justinian dönemi İstanbul’a şüpheli konta mine (Bulaşıcı hastalık) 

bölgelerden gelenlerin şehir merkezinden uzak özel olarak yapılmış 

barınaklarda kalmalarının sağlanması. 14-15.YY Venedik Limanına gelen 

gemilerin 40 gün bekletildikten sonra personelin şehre girilmesine izin 

verilmesi. 



 
 

 
 

tıp diye tabir edilen geleneksel yöntemlerin kullanıldığı ve 

deneme yanılma ile ortaya çıkan bir çeşit tedavi biçimi oluştu. 

Bu yöntem sosyal hayatı kolaylaştırdığı gibi ileride oluşabilecek 

birtakım hastalıkları salgınları da engelledi. Pandemi türü 

hastalıkların toplum açısından yarattığı travmanın yansımaları 

uzun yıllar hissedilmektedir. Salgınlardan korunmak adına tuhaf 

maskeler takanlar olmuş. Hasta olanların tespit edilmesi ve 

anlaşılması için halkın ibadet merkezleri kullanılmış ve 

kiliselerin çanlarına siyah bayraklar asarak da bir çeşit üzüntü ve 

yas içinde olduklarını göstermişlerdir. Hastalıktan dolayı 

ölenleri ise diğer vatandaşlara bulaştırmaması için cesetlerini 

hemen ortan kaldırıyorlardı. 

 Bu işler için farklı birtakım uygulamalar getirilmiş, meslekler 

ortaya çıkmış ölenlerin cesetlerini defnetmek yerine kapı 

eşiklerine bırakmışlar ve buradan da toplu olarak gömmeleri için 

ceset toplayıcılar tarafından toplanmış, bu şekilde de yeni bir 

meslek gurubu ortaya çıktı. Fransa`da papa salgından ölenleri 

kutsamış olduğu ırmağa atılması yönünde talimatlar vermiş. 

Pandeminin toplumsal etkilerinin başka bir yansıması olarak 

örnek gösterebileceğimiz kavram, vasiyetnamelerdir. Salgından 

dolayı öleceğini düşünen bazı kimseler ise miraslarının 

tanımadıkları yabancıların eline geçmesi istememiş ve mallarını 

aileden geride kalanlara vasiyetler yazdırarak bırakmış. Bundan 

dolayı bu dönemde miras bırakma olayı artmıştır. Kara veba 

sıcaklığın fazla olduğu yaz aylarında etkisini artırınca ölümlerde 

ve vasiyetlerde bu paralelde artış göstermişti. Bu gelenek 
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hastalığın etkisinin geçmesiyle giderek azalmıştır. Vasiyetname 

geleneğinin başka bir neticesi olarak, vasiyetnameleri hazırlayan 

ve onaylayan noterler bu dönem için önemli kişilerden sayılmış. 

Bu belgeler de tarihe ışık tutması bakımından kayda değer bir 

öneme haizdir. Aslında çok fazla değillerdir ama o dönemden 

günümüze, vasiyetnamelerden başka çok az sayıda ve özellikte 

belge ulaştığı için bu belgeler ayrı bir ehemmiyete sahiptir. 

Bunun nedeni belki de resmî kurumların görevlerini yapamaz 

halde olmalarıdır. Çünkü veba salgınıyla meclisler ve 

belediyeler işlerini yapmakta zorlandıkları için görevlerinden 

ayrılmışlardır. Salgın toplumsal ilişkileri de zayıflatmıştır. Baba 

evladına eşler birbirine ve bir kardeş diğerine yasak duruma 

gelmiştir. Akrabalar da birbirleriyle görüşmedikleri için hiç 

kimse cenazesini gömmek için para ya da arkadaş 

bulamamaktadır. Ev halkının üyeleri ölülerini bir çukura 

götürüp gömmektedirler, zaten din görevlisi olmadan 

yapabilecekleri en iyi şey budur. Özellikle kadınları etkileyen 

bir diğer konu ise evlilikle ilgilidir. Veba salgınından önce 

şehirlerde yaşayanlar masraflardan dolayı evlilik ve düğün gibi 

işleri ağırdan alırlarken vebanın ortaya çıkmasıyla birlikte daha 

da azalmıştır. Ayrıca erkeklerin ölümüyle kadınlara çalışmak 

için fırsat doğmuş ve hatta dullar ölen kocalarının işlerini 

kaldıkları yerden devam ettirmişlerdir (Genç, Kara Ölüm: 1348 

Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupasına Etkileri, 2011). Bunun 

yanında hastaların cinsel hayatlarında da belirgin bir şekilde 

sorunlar otaya çıktı. Hastalığı karşı cinse bulaştırma korkusu ve 



 
 

 
 

endişesini yanında kendini kirli işe yaramaz ve aciz olarak 

görmüşlerdir (Özdoğan, 2007). Salgın hastalıkların tedavisinde 

hiç şüphe yok ki izolasyon çok önemlidir. Hastalığın teşhis 

edilmesinin ardından tedavi aşamasına geçilmesinde ilk adım 

izolasyondur. Salgın hastalığa yakalanan kişi hem kendine hem 

de çevresindeki inşalara zarar vermemek adına birtakım 

kurallara uymak durumda kalmıştır. Bir bireyde enfeksiyon 

hastalığı olduğu zaman diğer hastalara, sağlık görevlilerine ve 

ziyaretçilere bulaşmasını önlemek için kaynak izolasyonu 

uygulanır.  Kaynak izolasyonunda kullanılan önlemler tek 

kişilik odalarda kalmak, maske, önlük, eldiven kullanma gibi 

koruyucu önlemler ile birlikte, el yıkama ve dezenfektanlar 

kullanmak önem arz eder. İzolasyonun psikolojik etkileri 

incelendiğinde izole edilen bireylerde sınırlanma, hapsedilme, 

öfke, saldırganlık, damgalanma, kızgınlık, depresyon, gibi 

belirtiler tespit edilmiştir. Damgalanma, kişinin hastalığı nedeni 

ile kendini inkâr etmiş, sosyal çevre tarafından izole edilmiş, 

hastalığına bağlı utanma duygusu v e güvensizlik içinde 

hissetmesi durumu olarak ifade edilebilir (Sarı & Leyla 

KHORSHID, 2008). Damgalanma sonrası hastaların sosyal 

hayatlarına tekrar dönmeleri ve yaşamalarına kaldıkları yerden 

devam etmeleri açısından planlı ve sistemli birtakım adaptasyon 

eğitimleri ve terapiler almaları hastalık sonrası için büyük 

öneme sahiptir (Özdoğan, 2007). İslam inancına mensup 

Müslüman toplumlar İnsanlığın karşılaştığı her felâketten sonra 

meydana gelenlerin ilahî bir cezalandırma olup olmadığı 
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hususunda polemikler yapılmışlardır. Felâketlerin ilahî bir 

cezalandırma olarak meydana gelip gelmediğiyle ilgili kesin 

yargıda bulunabilmek ancak ilahî bir bildirim yani vahiy varsa 

mümkündür. İlahî bildirim olmayan bir konuda ise insanların 

söyledikleri kendi tahminleri, yorumlarından ileri gitmez. Bunun 

da insanlar arasına itibar görmesi düşünülemez. Hem Kur’an’da 

hem de diğer dinî metinlerde Yüce Yaratıcı ’nın emirlerine karşı 

çıkanları doğal afetlerle cezalandırabildiğine ilişkin örnekler yer 

alır. Eski Ahit’te Rabbin emirlerine itaatsizlik yapan İsrail 

oğullarına ceza olarak salgın hastalıklar verildiği söylenir. 

SONUÇ 

Tarihsel perspektiften bakılınca eski çağlardan günümüze kadar 

gelen Pandemi türü hastalıklar insan popülasyonunu derinden 

etkilemiş ve kalıcı izler bırakmıştır. 1300’lü yıllarda ki kara 

veba ile 1800-1900’lü yıllarda ki sıtma, kolera, trahom, vb. tür 

hastalıklar ortaya çıkış ve yayılış açısından birtakım farklılıklar 

gösterse de etkileri ve sonuçları bakımından benzer etkilere 

sahiptir.  

Demografik olarak farklılıklar barından kıtalarda salgın gibi 

hastalıklar toplumsal kırılmalara sebep olmakla birlikte 

yaşamsal açıdan da birçok sorunu beraberinde getirmiştir., 

üretimin yavaşlaması ile birlikte ekonomik birtakım sıkıntıların 

oluşması   bunun sonucunda refah seviyesinin düşmesi 

beraberinde aile kurumu da bu durumda nasibini almış ve 

boşanmaların sayısında önemli oranda artış olmuştur. Dönemsel 



 
 

 
 

açıdan bakıldığında imkanlar kısıtlı, sağlık şartları iptidai 

yöntemler ile el verdiği ölçüde hizmet vermekteydi. Ülkemizde 

cumhuriyetin temelleri yeni atılmış Osmanlıdan son 

dönemindeki miras kalan köhnemiş kurumlar ve yapılar, 

inkılaplar marifetiyle ıslah ediliyor bir taraftan da sonu ölüme 

varan salgın hastalıklarla mücadele ediliyordu. 1920 de kurulan 

sağlık bakanlığı, ardından salgın hastalıklar ile mücadele 

kapsamında kurulan Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaîye 

Müdürlükleri, Seyyar Emrazı Sariye Mücadele Teşkilatı gibi 

önemli kurum ve kuruluşlar adeta yokluk ve imkansızlıklar 

içinde mucizeler başarıyor, ölümlerin önüne geçiyordu. Genel 

itibariyle diyebiliriz ki Cumhuriyet dönemi özellikle 

kuruluşunun ilk yılları çok çetin şartlar altında geçmiş, 

salgınların milletimize verdiği zarar uzun bir süre etkisini 

sürdürmüştür. Lakin devletin sınırlı imkân ve bütçesini aşmasına 

rağmen var gücüyle bu salgın denen illetten kurtulmak için türlü 

çabalar sarf etmiş ve sonun da büyük başarılar elde etmiştir. 

Bilgilerden anlaşılacağı üzere salgınların dini, milleti, bölgesi 

yoktur. Önemli olan ise alınan önlem ve mücadeledir. Dünyada 

irili ufaklı sayısız salgınlar vebalar yaşanmış milyonlarca insan 

hayatlarını yitirmiş veya kalıcı hasarla kurtulmuş, verilen 

tarihsel örneklerden yola çıkılarak günümüz de benzer tür 

salgınların veya daha farklı yapıdaki virüslerin mutasyona 

uğrayarak veya evrimsel döngüde birtakım değişimler geçirerek 

evreni ve en değerli canlıyı yani insanı yaşamsal önemde 
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etkilemiştir ve her ne kadar arzulamasak da etkilemeye devam 

edecektir. 
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BÖLÜM 7 
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Corona Virüsü ile dünyamızın altüst olduğu günler, Çanakkale 

Harbinde dayanışmanın bir sembolü olan Maske olayını 

anımsamamı sağladı.  

Şu anda bizi etkileyip evlerimize kapatan Corona virüsü salgını 

geçtiğinde akıllarda kalacak olanlardan birisi de “Maske” 

olacaktır.  

GİRİŞ: 

Milli benliğimizin ve Kurtuluş Savaşımızın temellerinin atıldığı, 

ulu önder Atatürk’ ün bir yıldız olarak parladığı, ulusumuzun 

onu ilk kez tanıdığı Çanakkale savaşını, aziz şehitlerimizle yiğit 

gazilerimizi saygı ve minnetle tekrar anıyoruz. Tabi ki burada 

sadece Mustafa Kemal Atatürk değil tüm komutanlar ve tarihe 

altın bir sayfa ekleyen Mehmetçiğin şanlı direnişi asıl etkili olan 

unsurdur. Yarbay Mustafa Kemal Çanakkale’de eşsiz öngörüsü 

ile rütbesinin çok üzerinde işler yapmış ve İstanbul hükümetinin 

tüm basın organlarına sansür koymasına ve M. Kemal hakkında 

tek haber çıkmamasına rağmen Türk halkı onu bu savaş ile 

tanımış ve Kurtuluş savaşında güvenerek arkasından gitmiştir. 

Turgut Özakman’ın belirttiği gibi Çanakkale Türk Kurtuluş 

savaşının önsözü olmuş ve millet olmamızı sağlamıştır. 

(Özakman, s. 494) 1915’te gerçekleşen Çanakkale savunması, 

özellikle Rusya gibi katılımcı olmayan ülkelerin bile kaderlerini 

etkileyerek evrensel tarihin günümüze kadar uzanan yazgısını 

değiştirmiştir. (Dur Yolcu, Çanakkale Süvarileri, s.1) 
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Sofya Askeri ataşesi olan Yarbay Mustafa Kemal, yeni kurulan 

ve yeri dahi bilinmeyen 19. Tümen komutanlığına atanmıştır. 

İnsanüstü bir gayret ile çalışarak birliğini savaşa hazır hale 

getirmiştir. ( BOA, D. HB, 1333. Ra/3) 19. Tümen Çanakkale 

savaşında çok yararlı hizmetler görmüş, ast birliği 57. Alayın 

tamamı şehit düşmüştür.  

Mustafa Kemal, Çanakkale savaşı başlamadan şu 

değerlendirmeyi yapmıştır: 

"Uzun zamandır bizi 'hasta adam' diye niteliyorlar. Gerçekten 

hastaydık. Balkan Savaşı ağır hasta olduğumuzu kanıtlamıştır. 

Savaştan koma halinde çıktık. Denilebilir ki birçokları, yaşama 

kabiliyetimiz kalmadığını düşündü. Ama bakınız, kısa zamanda 

toparlandık, kendimize geldik. Yeni bir savaşa bile hazırız. 

Bunun anlamı ne? Milletimizin tarihine bakınca şunu görüyoruz: 

Birçok engele, soruna, felakete rağmen, hiç bitmeyen 

tükenmeyen, kendiliğinden çoğalan bir yaşama kabiliyetimiz 

var. Devlet yenilse bile millet yenilmiyor. Milletimizin yaşama 

kabiliyetine güvenin! Bu güven en ümitsiz anda bile size güç 

verecektir." (Özakman, s. 112) 

Ekim 1912'den Ağustos 1913'e kadar 10 ay süren Balkan Savaşı, 

sadece savaşan devletleri değil, bütün Avrupa büyük devletlerini 

de yakından ilgilendirmiş ve etkilemiştir. Bu durum bloklar 

arasındaki gerginliği çoğaltmış ve silahlanma yarışını 

hızlandırmıştır. Bundan dolayı da Balkan bunalımı, Birinci 

Dünya Savaşı’nın hazırlayıcı nedenlerinden birisi olmuştur. 



 
 

 
 

Aslında büyük ve güçlü devletlerin sömürge paylaşımı 

mücadelesinde geride kalan Almanya ve İtalya bu 

durumlarından şikayet etmeye başlamışlardır. Dünyanın büyük 

devletleri bu paylaşmada iki gruba ayrılmıştır. O süreçte bu 

gruplar arasında Osmanlının siyasi coğrafyası, jeopolitik açıdan 

önemini aktif olarak gündeme gelmiştir. Çanakkale Savaşı'nın 

ana çıkış nedeni bu noktaya dayanmıştır. (Mütercimler, s. 94) 

Bu arada İngiltere ve Fransa'nın, İtalya’yı Çanakkale Savaşı’na 

katılmaya ikna edemedikleri haberi Osmanlı Roma Sefiri Nabi 

Beyefendi’den 5 Mart 1915 tarihinde alınmıştır. (BOA, HR. 

SYS, 2322/49) 

Çanakkale muharebeleri söz konusu olunca, biz Türkler, gururla 

ve haykırarak “Çanakkale Geçilmez!” deriz. Buna inanarak ve 

bunu övünerek söyleriz. Oysa bu değerlendirme, 1916 yılından 

sonra ve Çanakkale savaşlarının sonucu bilinerek yapılan bir 

değerlendirmedir. Bugün sadece biz değil, bütün dünya biliyor 

ki Çanakkale Boğazı Türklerin elinde olduğu sürece savaşarak 

geçilemez. Ama 1915 yılında, yani Çanakkale savaşları 

başlamadan önce genel kanaat böyle değildi. Tam aksi bir 

anlayış vardı. Çanakkale’nin geçilemeyeceği düşünülmediği 

gibi, çok kolayca ve zorlanmadan geçileceği hesaplanıyordu. 

Çanakkale’yi geçilmez yapan Türk insanının vatan sevgisi ve 

onun bağımsız yaşama isteğidir.(C. Taşkıran, s.2) 

Dünya kamuoyunun Gelibolu Seferi olarak tanımladığı 

Çanakkale Harbi, her iki tarafta da askerin direnci ve kayıpları 
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nedeniyle destanlaşmıştır. Çanakkale Deniz savaşı denilince 

akıllara hemen kahraman Nusret mayın gemisi ve 18 Mart 1915 

deniz zaferi gelir. (S. Murat Hatip, s.163) 

Tarihin o ana kadar kaydettiği en büyük donanma olan, İngiliz 

ve Fransızlara ait 270.000 ton tutarındaki 247 ağır topa sahip 

zırhlı gemiler armadası, 18 Mart 1915 Perşembe sabahı saat 

10:00 da 3 hat halinde Türk Topçu Tabyalarını bombardımana 

tutarak Boğaza girmeye başladı. (S. Murat Hatip, s.172) 

İtilaf Devletleri donanmasından, 18 Mart’ta Boğazı geçmek için 

12 büyük zırhlı gemi savaşa katılmıştı. Bunlardan 3’ü batmış, 

4’ü de savaş dışı kalmıştı. İngiliz ve Fransızların 44 top ve 800 

de insan kayıpları vardı. Diğer gemiler de az çok isabet 

almışlardı. Türk tarafında ise bataryaların hepsi isabet almıştı. 

Boğazın girişindeki toplar tamamen susturulmuştu. İç 

bataryalardan da yaralananlar olmuştu. Türk tarafında, topların 

8’i kullanılmayacak duruma gelmişti. İnsan zayiatı ise; 4 şehit 

ve 1 yaralı subay olmak üzere toplam 26 şehit ve 53 yaralıdan 

ibaret olup 79’du. Ayrıca Almanların da 3 er, 1 subay can kaybı 

ve 14 de yaralıları vardı. Aylardan beri İstanbul’da kuşku içinde 

yaşayan Türkler için Çanakkale deniz zaferi, büyük coşku 

uyandırmıştı. Türkler, İngiliz donanmasını Boğazdan geri 

dönmeye zorlamanın büyük heyecanını yaşıyorlardı. 18 Mart 

akşamı İstanbul ve zafer haberinin ulaştığı bütün Türk 

şehirlerinde, kasabalarında ve köylerinde evler bayraklarla 

süslenmiş, aydınlatılmış ve şenlik yapılmıştı. Çanakkale deniz 



 
 

 
 

zaferinin dünyada bulunan diğer Müslüman ülkelerde de etkisi 

görüldü. (C. Taşkıran, s.6) 

18 Mart saldırısı bir daha tekrarlanmadı. Çanakkale 

Boğazı’ndaki deniz yenilgisi altında kalmak istemeyen ve bu 

yenilginin olumsuz etkisini her ne pahasına olursa olsun silmek 

isteyen İtilaf Devletleri talihlerini bu kez de İstanbul’u almak 

için kara yolundan giderek denemeye karar verdiler. Bu yolun 

Gelibolu yarımadasından geçtiğini düşündüler ve kara ordularını 

Gelibolu’ya çıkarttılar. Çanakkale kara savaşlarında da İtilaf 

Devletleri’nin karşısına kahraman Türk ordusu, Mustafa Kemal 

Paşa ve diğer kahraman komutanlar çıkmış Çanakkale’yi İtilaf 

Devletleri’ne kapatmış ve bütün dünyaya “Çanakkale 

Geçilmez!” ilkesini kabul ettirmişlerdir. (C. Taşkıran, s.6) 

1. Çanakkale Savaşında İnsan Hakları İhlalleri ve Kimyasal 

Gaz Kullanılması: 

Çanakkale muharebeleri sırasında İngiliz ve Fransızlar, insan 

haklarını ihlâl etmişlerdir. Bu konu gerek belgelerde gerekse 

basında büyük yankı bulmuş, devlet erkânı bu ihlalin derhal 

durdurulmasını Amerikan büyükelçisi vasıtası ile İngilizlerden 

istemiştir. 

Osmanlı Devleti’nin Atina Sefareti 21 Haziran 1915 tarihli 

telgraf ile İtilaf devletlerinin içinde zehirli gazların bulunduğu 

mermiler kullandığı istihbaratını Hariciye Nezareti’ne 

bildirmiştir. İtilaf devletlerinin yaz aylarından itibaren zehirli 

gaz yayan bombaları kullanmaya devam ettikleri birçok 
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belgeden de anlaşılmaktadır. Zehirli gazların sıklıkla 

kullanılması ve istihbaratların devamlı bu yönde gelmesi 

Başkumandanlık Vekaleti’ni de harekete geçirmiş Hariciye 

Nezareti’ne gönderdiği yazı ile İngiltere ve Fransa’nın bölgedeki 

bitaraf ve dost devletler nazarında vakit kaybedilmeden protesto 

edilmesi istenmiştir. (Erdemir, s.1) (BOA, HR. SYS, 2110/8, 

BOA, HR. MA, 1143/102 ) 

Gazetelerde bu konu ile ilgili yer alan haberlerde Avrupa 

medeniyetinin insani yönü sorgulanmıştır. 

İhlallerin en başında geleni ve en çokta tepki çekeni ise 

belgelerde “muhnik gaz” olarak ifade edilen zehirli gaz 

kullanımı olmuştur. Osmanlı devletinin Atina Sefareti 21 

Haziran 1915 tarihli telgraf ile İtilâf devletlerinin içinde zehirli 

gazların bulunduğu mermiler kullandığı istihbaratını Hariciye 

Nezareti’ne bildirmiştir. İtilâf devletlerinin yaz aylarından 

itibaren zehirli gaz yayan bombaları kullanmaya devam ettikleri 

birçok belgeden de anlaşılmaktadır. (N. Yazıcı, s. 213) 

Hamdullah Suphi zehirli gaz ve domdom kurşunu kullanılmasını 

şöyle anlatmıştır: 

“Düşmanlarımızın attığı kurşunlar infilak edebilecek bir surette 

yapıldığı için küçük bir delikten içeriye giriyor, fakat 

kemiklerde, azalarda müthiş tahriplere sebep oluyor. Bazen bir 

domdom kurşunuyla bir kemik yetmiş beş, seksen, doksan 

parçaya ayrılıyor. Karşımızdaki eski ve medeni milletler 



 
 

 
 

muharebe ettikleri vakit askeri, saflardan çıkarmakla iktifa 

etmek mecburiyetindedirler. 

Bir Afrika vahşisi, bir Polonezya haydudu olmaksızın böyle 

dağıtıcı kurşunlar kullanmaya ve tayyarelerin attıkları bombaları 

zehirlemeye cevaz yoktur. Onlar attıkları bombaların esasen 

haiz olduğu paralamak ve öldürmek kuvvetiyle iktifa etmiyorlar. 

Bombaların demirlerini zehirliyorlar. ”Başkomutanlık 

Vekaleti’nden Enver Paşa imzasıyla, Hariciye Nezareti’ne 

yazılan 6 Eylül 1915 tarihli belge ile durumun Amerikan 

Sefareti vasıtasıyla protesto edilmesi istenmiştir. 

“Çanakkale cephe-i harbinde düşmanlarımızın isti’mal etmekte 

oldukları domdom kurşunlarından iki adedi mazrufen takdim 

olunmuştur. İşbu kurşunların Amerika Sefareti’ne aynen iade 

suretiyle protesto edilmesi ve bi’l-cümle sefaretlere keyfiyet, 

ta’mim edilerek mahalli gazetelere düşmanlarımızın hukuk-u 

harbe ve kava’id-i insaniyeye ne derece riayetkar olduklarına 

dair neşr ve beyanatda bulunmalarını ve netice-i teşebbüsat-ı 

fahimanelerinin bildirilmesini istirham eylerim. Ol babda emr u 

ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.” 

Hariciye Nezareti cevabi yazıda, kurşunların zarf ile birlikte özel 

bir memur ile Amerikan sefirine gönderildiği, sefirin kurşunları 

inceledikten sonra lazım gelenlerin yapılacağını söylediğini 

naklettikten sonra, bu kurşunların fotoğraflarının da bir an önce 

gönderilmesi istenmiştir. Bunun üzerine Başkomutanlık 

Vekaleti, 27 Eylül 1915 tarihinde İtilaf devletlerinin 
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kullandıkları domdom kurşunlarını gösteren 45 adet fotoğrafın 

tarafsız devletler ve Amerika Sefareti ’ne neşredilmek üzere 

verilmesini istemiştir. (Erdemir s.1) 

Gelibolu'da Müttefikler tarafından esir alınan Osmanlı 

askerlerine insanlık dışı muamelede bulunulduğu bildirilmiştir. 

(BOA, HR. SYS, 2189/1) 

Domdom kurşunu erlerin en çok çekindiği durumdu. Bir gazi 

hatıratındaki “Çanakkale’de sebat kurşununun bize karşı hiç 

tesiri yok idi, ancak kalbe isabet etmedikçe. Bize karşı düşman 

yüzde seksen domdom kurşunu atardı. Domdom kurşunu 

dokunduğu yerde patlar ve parça parça yapar idi. İşte bu 

domdom kurşunundan çok telef verdik.” ifadeleri ile bu durumu 

açıkça belirtmektedir. “Bu kurşunların sesi çocukların 

şenliklerde yere attıklarında garip ses çıkaran fişeklere 

benzemektedir. Bu ses bile askerde bir ürperme meydana 

getirmek için yetmektedir.” (Erdemir s.1) 

İngilizlerin savaşta suistimal ettikleri diğer unsur ise, kızılhaç 

işaretleri olmuştur. Bu konu ile ilgili Karargah-ı Umumi 

İstihbarat Şubesi’nden, ilgili yerlere birçok yazı yazılmış, 

Hariciye Nezareti vasıtası ile de ilgili devletlerin bu harp ihlaline 

son vermeleri istenmiştir. Belgelerden bu ihlalin şu şekillerde 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Genelde bir seyyar hastane veya bir 

hastane gemisinin ardından top ateşi yapılması ya da seyyar 

hastaneler yanında askerlere süngü ve muharebe talimi yapılmak 

sureti ile oluyordu. Ayrıca Kızılhaç işareti taşıyan arabalarla 



 
 

 
 

cephe hattına doğru malzeme nakli de yapılıyordu. Daha da ileri 

giderek muhtemel çıkarma yapılacak bölgelerde Kızılhaç 

bayrakları sallandırılmış, böylece Osmanlı güçleri yanıltılmak 

istenmiştir. Aşağıdaki belge bu ihlalleri göstermesi bakımından 

önemlidir: 

“…İngilizler el-an salib-i ahmer (Kızılhaç) işaretlerini suistimal 

etmekde devam ediyorlar. Anafartalar’da Mestantepe civarında 

seyyar hastahanelerinin hemen yakınında askerlerine süngü ve 

muharebe talimi yaptırıyorlar. Birkaç günden beri bu mıntıkada 

şayan-ı ehemmiyet bir muharebe olmadığı halde hasta arabaları 

hatt-ı harbe doğru ve mütemadiyen nakliyat yapmakdadır. 

Müte’addid hastahane gemilerine malik oldukları halde bütün 

Kemikli Sahili’nin muhtelif mahallerinde en ziyade asker 

ihracına müsait mevkilerde birçok Salib-i Ahmer bayrakları 

sallanıyor.” 

En çok suistimal ise, hastane gemileri ile olmuştur. Donanma 

gemileri bir hastane gemisinin ardından top ateşinde 

bulunmaktan çekinmemişlerdir. Diğer taraftan Alman 

denizaltılarının Majestick, Trumph zırhlılarının yanında bazı 

nakliye gemilerini batırması üzerine mühimmat ve asker naklini 

hastane gemileri ile yapmaya başlamışlardı. (Erdemir, s.1) 
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Resim1: Yunan Askerleri Gaz maskesi eğitiminde 

İngiliz’ler bu ihlali yaparken kendileri ve Müttefikleri için tedbir 

almış ve gaz maskeleri getirerek dağıtmıştır. Bu maskelerden, 

Yunan askerlerine ve Anzac askerlerine de vermiştir. 

(Yunanlılar Çanakkale harbine sanılanın aksine tahminen 3.700 

mevcutlu bir birlikle katılmış ve çoğu ölmüştür.) 

Anzac askerleri ise “Türkler Centilmen askerlerdir” diyerek 

sandıkları açtırmamış ve gaz maskesi kullanmamışlardır.  



 
 

 
 

Anzakların da endişe içinde olduğu, hatta zaman zaman kendi 

mahalli basınlarında Türklerin zehirli gaz kullandığına dair 

haberlerin bile çıktığı belirtilmiştir. Wellington’da neşredilen 

Otago Times Gazetesi’nin 1 Kasım 1915 tarihli sayısında 

“Savaşçı Olarak Türk” başlığında şu haberi nakletmektedir: 

“Hastaneye ateş edilmiyor, zehirli gaz kullanılmıyor. Triumph 

Zırhlısı isabet alıp batmaya başlayınca tekrar ateş edilmiyor. 

Türk ikili oynamıyor. Bunun aksini iddia edenler Gelibolu’ya 

değil, en çok Mısır’a kadar gelenlerdir.” 

Alan Moorhead ise Türklerin muhtemel bir zehirli gaz kullanma 

olayına karşı Anzakların, kendilerine dağıtılan gaz maskelerini 

kullanmayı ret ettiklerini zira onlara göre Türklerin zehirli gaz 

kullanmayacaklarını, çünkü dürüst savaşçılar olduğunu ifade 

ettiklerini belirtmiştir. (Erdemir, s.1) 

Yaygın kanaat olarak, Türklerin Çanakkale Cephesi’nde 

Yunanlılarla savaşmadığı sanılmaktadır. Ancak gerçekler hiç de 

sanıldığı gibi değildir. Türk’e düşmanlık yapılacak her yerde 

kendine mutlaka bir rol bulan Yunanistan maalesef Çanakkale 

Cephesi’nde de vardı ve karşımızdaydı. İngilizlerin planına 

göre, “6 Ağustos 1915 günü saldırı zincirleme darbeler halinde 

başlayacaktı. İlk taarruz Seddülbahir'e saat 14.30da başlayacaktı. 

Bundan birkaç saat sonra Arıburnu'nda taarruza geçilecekti. 

Bunu gece Sazlıdere-Ağıldere arazi şeridinden Conkbayırı-

Kocaçimen Tepesine yapılacak yürüyüş ve taarruz izleyecekti. 

Az sonra iki tümen Suvla'ya, gece yarısı da bir küçük bir Yunan 
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gönüllü birliği Saros kıyısına çıkacaktı. Olaylar güneyden 

kuzeye doğru zincirleme patlak verecekti. General Hamilton ve 

kurmayları, bu düzenle Türk ordusunu şaşırtmayı, kararsız 

bırakarak bir hamlede hedefe ulaşmayı ümit ediyorlardı.” 

“Bunun için Yunan Teğmen Griparis komutasındaki 3000 Rum 

ve Yunandan oluşan bir müfreze hazırlanmış, güzel giydirilmiş, 

iyi silahlandırılmıştı. Müfrezeyi iki savaş gemisi koruyacaktı. 

Savaş gemileri müfrezeyi ay doğmadan çıkılacak yere getirdi. 

Karaçalı denilen yerdi burası. Müfrezenin görevi Saros 

körfezinin güneyinde bulunan tümenlerin dikkatini çekmek, 

oyalamak, uğraştırmaktı. Bunu sağlamak için çıktığı yerde hiç 

olmazsa bir gün direnmesi, gürültü çıkarması gerekiyordu.” 

Yunan birliği o gece karaya çıktı, ama harekât istedikleri gibi 

başarıya ulaşamadı. Yunanlıları karşılayan Türk süvari birlikleri 

Yunan birliğini Türk topraklarına çıktığına pişman ettiler. Çok 

zor durumda kalan Yunanlılar kaçabilmek için yanlarında 

getirdikleri gazla bölgedeki ormanı tutuşturdular. “Yaz 

sıcağında ağaçlar çıra gibiydi. Yangın çabuk yayıldı. Müfreze 

araya giren yangından yararlanıp kıyıya çekilmeye başladı. Bir 

yandan da gemilerden yardım istiyorlardı. Süvariler gözlerini 

korkutmuştu. Durumu izleyen İngiliz gemileri topları 

ateşleyerek, motorlar makineli tüfekleri çalıştırarak müfrezeyi 

kurtarıp kaçırdılar. Kundakçı müfreze, 28 ölü vermiş, geride 3 

esir bırakmıştı.” (Sarıgöz, s. 18) 



 
 

 
 

 

Resim 2: Çanakkale’de Yunan Askerleri İngiliz Askerleriyle 

Belgeler: 

Sube: 2 

13522/3299 

Matbûât Müdüriyet-i Umumiyesi'ne 

Çanakkale Cephesi'nde: 

Mariotte nâmındaki Fransız tahtelbahiri (denizaltısı) bugün 

öğleden evvel Çanakkale 

Boğazı'nda batırıldı. Mürettebâtından otuz bir kişi esir edildi. 
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11 Temmuz Arıburnu'nda bomba bataryalarımız tarafından 

endâht edilen bombalardan düşman siperleri arasında yangın 

çıkarılmıştır. 12 Temmuz'da topçularımız sol cenâhımız 

karşısında düşman siperlerinin bazı aksamıyla siperleri önündeki 

tel örgüleri tahrib etdiler ve öğleden sonra düşman mevzileriyle 

gerilerine icrâ eyledikleri müessir ateşlerin düşmana epey telefât 

verdirdiği tarassud edilmiştir. 

Seddülbahir mıntıkasından piyade ve bazen fâsılalı topçu 

atesleri devam 

etmiştir. Düsman muhnik gaz neşreden mermilerini hâlen 

isti‘mâl etmekdedir. 

12 Tem… 

Bâb-ı Âlî 

Hariciye Nezâreti 

Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi 

Müsta‘celdir (Acildir) 

Hulâsa: Müttefiklerin Çanakkale'de muhnik gazlar isti‘mâl 

etmesi 

Ordu-yı Hümâyûn Baskumandanlığı Vekâleti'ne 

Çanakkale'deki muharebâtda Müttefikler tarafından muhnik 

gazlar isti‘mâl olunduğuna dair tebligât-ı resmiyemizden birinde 

vâki‘ olan beyânâtı redd ü cerh etmek üzere İngiltere Harbiye 

nâzırı cânibinden nesrolunan beyânnâme hakkında en bî-taraf 



 
 

 
 

gazetelerden Nieuve Rotterdameche Courant cerîdesinin 

nesriyâtını hâvî olarak Lahey Sefâret-i Osmaniyyesi'nden vârid 

olan 15 Temmuz sene [1]915 tarihli tahrîrâtın sûreti li-ecli'l-

malûmât leffen tesyîr kılındı, efendim. 

18 Temmuz sene [1]331 / [31 Temmuz 1915] 

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu Baskumandanlığı Vekâleti 

Numara: 5351 

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir 

Düşmanın Çanakkale'deki kıta‘âtımıza karsı isti‘mâl etdiği 

mermiyâtın 

hâmil olduğu muhnik gazlar hakkında gerek tebliğ-i resmîmiz 

ve gerekse muhtelif cerâid-i mahalliye ile neşriyatta bulunuldu. 

Hâmî-i hak ve medeniyet geçinmek isteyen düşmanlarımıza 

mukabele-i bi'l-mislde bulunmak mecburiyeti hâsıl oluyor. 

Bütün bunun mesûliyeti düşmanlarımıza râci‘dir. 

Düşmanlarımızın bu yeni tarz muharebelerinin bî-taraf ve dost 

devletler nezdinde bilâ-ifâte-i vakt protestosunu bilhâssa 

istirhâm eylerim. Ol bâbda emr-u fermân hazret-i veliyyü'l-

emrindir. 

Fî 18 Saban sene [1]333 - Fî 19 Haziran sene [1]331 / [2 

Temmuz 1915] 

Baskumandan Vekili nâmına 
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Müsteşar 

(İmza) 

(BOA, HR. SYS, 2411/3) 

Bâb-ı Âlî 

Hariciye Nezâreti 

Şifre Kalemi 

1617 

Atina Sefâret-i Seniyyesi'nden 577 numara ile mevrûd fî 21 

Haziran sene [1]915 tarihli telegram hallidir. 

Müttefik ordusunun Çanakkale'de boğucu gazlarla memlû 

mevâdd-ı infilâkiye endâhtı esbâbını istikmâl eylediği 

müstahberdir. 

Fî 21 Haziran sene [1]915 (BOA, HR. SYS, 2110/8) 

2. Çanakkale Harbinde Maske İmalatı: 

 Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti, cephede zehirli gaz 

kullanıldığı haberleri üzerine cemiyet hanımları askerin bu tip 

gazlardan korunması için ağızlık ve burunluk (gaz maskesi) imal 

etmeye başlamıştır. Cemiyet, bütün masraflarını kendisi 

karşılamak üzere 40.000 adet ağızlık yapmış, ilk önce deniz 

askerlerine daha sonra da kara askerlerine göndermiştir.  



 
 

 
 

 

Resim 3: Hilali Ahmer (Kızılay) cemiyetinde Kadınlarımız 

maske imal ederken görülüyor. 

Aynı senenin mayısında muharebede istimal olunmaya başlanan 

muhnik [boğucu] gazlara karşı ağızlık ve burunluk imaline 

başlanarak ilave yüz bin ağızlık sıhhiye-i askeriye teslim 

olunmuştur. 

Yine aynı senede bir hayli çamaşır dikilmiş ve hariçte diktirilen 

çamaşırlar ile dört yüz kadar asker ailesine muavenette 

(Yardımda) bulunulmuştur. 

Türk Yurdu, zehirli gaz kullanımı ve bu gazlardan korunmak 

için ağızlık ve burunluk maske imal eden başlangıçta 

İstanbul’da daha sonra diğer illerdeki Türk kadınının bu 
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fedakarlıklarını ve savaş yıllarında uhdelerine aldıkları 

vazifelerini hakkıyla yerine getirdiklerini şöyle nakletmektedir: 

“Son zamanlarda Çanakkale Harbi’nde bulunan arslan 

askerlerimize karşı medeniyeti suiistimal eden düşmanlarımızın 

mekanik gazlar neşredici gülleler savurmakta olduklarını 

işiterek müteessir olan Hilâl-iAhmer kadınları, bunun da bir 

çaresini bulmuşlar: Avrupa gazetelerinden okuyarak mekanik 

gazlara karşı kullanmak için Avrupalıların birtakım ağızlıklar 

yaptıklarını öğrenmişler ve kendi aralarında bunu yapmayı 

kararlaştırarak derhal Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umumisi’ne bir 

takrir vermişlerdir. Tekmil masrafı kendilerinden olmak üzere 

bugüne kadar 40.000 kadar ağızlık yaparak ilk önce denizcilere 

ve sonra kara asâkirine (askerlerine) yollamışlar ve hâlâ 

yollamaktadırlar. Malumat almak için mezkûr müesseseyi 

ziyaret ettiğim vakit, bir iki büyük masanın etrafında 20-30 

kadar hanımefendilerin sessiz, sedasız, kemal-i ciddiyet ve 

maharetle acele acele ağızlık imal ettiklerini birkaç dakika derin 

bir takdir ve hayretle temaşa ettim…”(Türk Yurdu, 23 

Teşrinisani 1331/6 Aralık 1915)” 



 
 

 
 

 

Resim 4: Çanakkale de Cephe gerisinde görevli Osmanlı 

Hilal-i Ahmer (Kızılay) Üyeleri Annelerimiz 
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Resim 5: Çanakkale’de Yaralanıp tedavi gören 

kahramanlarımız 

 

3.Hilali Ahmer (Kızılay) Cemiyeti  

Kaynaklarda şu şekilde bahsedilir: Osmanlı Devleti’nin son 

zamanlarında kurulan dernekler arasında yer alan Osmanlı Hilâl-

i Ahmer, faaliyetleriyle döneminin en önemli yardım derneği 

olmuştur. Osmanlı toplumunda yardımlaşmayı sağlayan, sevgi 

ve şefkat duyguları uyandırarak toplumsal dayanışmayı en üst 

seviyeye çıkaran kurum, kuruluş özelliklerine uygun olarak 



 
 

 
 

cephede ve cephe gerisinde çalışarak yaralı askerlere, hasta ve 

kimsesiz muhtaç durumda olanlara gerekli gözetim ve bakımı 

sağlamayı amaçlamıştır. Bu faaliyetlerinden başka asker ve şehit 

ailelerine, göçmenlere, muhtaçlara ve yoksullara yardım eden 

dernek, hastaneler açarak hasta ve yaralıları tedavi etmekte, 

hastabakıcı ve sağlık personeli de yetiştirmişti. Ordunun ihtiyaç 

duyduğu sağlık malzemelerini üreten atölyeler kuran dernek 

sargı bezi ve zehirli gazlardan korunmaya yarayan ağızlık ve 

burunluk üretimine kadar bir çok alanda malzeme üretmiştir. 

Yardım toplama baloları, çeşitli sergiler ve konferanslar 

aracılığıyla toplumsal dayanışma ve yardımlaşmada etkili olan 

dernek, düzenlediği toplantı ve konferanslarla toplumu eğiten 

bir kuruluş olma özelliğini de taşımıştır. Uluslararası dernek ve 

kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetlerini yaygınlaştıran 

derneğin yöneticilerinden olan Besim Ömer Paşa, Osmanlı 

Hilâl-i Ahmer hanımlarına verdiği bir konferansta derneğin 

önemini şu sözlerle dile getirmiştir: 

“Düşünüyorum ki bizde Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti’nin 

esası “insaniyet”den “hayırdan ziyade“yurda memlekete karşı 

olan borcunu ödemek ve askeriyeye yardım etmek” olmalı. 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”  hidmet-i vatana memlekete karşı 

deruhde edilmiş bir dinin edası gibi telakkî olunmalıdır. Öyle 

zannediyorum ki bu fikir üzerine tesir eden cemiyet, bizde sırf 

“iyiliğe”, “insaniyete” dayanan diğer cemiyetlerden daha ziyade 

ehemmiyetli ve daha büyük yaralılıklar gösterir. Daha da ileri 

giderek diyorum ki: Bizde Hilâl-i Ahmer’in en mukaddes ve en 
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sarsılmaz esası cemiyet olmalıdır.” (DR. BESİM ÖMER s. 227) 

 

SONUÇ: 

Balkan Harbinden ağır bir yenilgi ile çıkan Türk halkı, büyük bir 

üzüntü ve dram yaşamış, canım Rumeli toprakları neredeyse 

savaşmadan elden çıkmıştır. Emperyalist devletler tarihten ders 

almamışlar, Türk’ün bittiğini düşünüp, gerektiğinde amaçlarına 

ulaşmak için insan haklarını da ihlal ederek, kimyasal gaz bile 

kullanmaktan kaçınmamış dünyaya tek dişi kalmış canavarın ne 

olduğunu göstermişlerdir. Anzakların deyimiyle centilmence 

savaşmamışlar, her türlü üstünlüğüne rağmen savaşı 

kaybetmişler ve canavarın kuyruğunu kısmış ve yenildikleri 

savaştan kaçmışlardır.  

Türk halkı tarihinden aldığı güçle, dirayetli komutanlarının 

önderliğinde bütünleşmiş, topyekün bir harbi birlikte başarmış 

ve emperyalizmi boğazın sularına gömmüştür. Çanakkale harbi 

çok farklı alanlarda gerçekleşen ve birinci dünya savaşının 

gidişatını değiştiren bir Türk zaferidir. Sonuçları açısından 

bakılınca dünyanın en büyük savaşlarından ve Türk tarihinin 

altın sayfalarından birisi olmuştur. Kurtuluş savaşımızın temeli 

de burada atılmıştır. “Türk bitti demeden bitmez!” sözünü bir 

defa daha tüm dünyaya göstermiştir. 

Çanakkale savaşında Türk halkının birlik ve beraberliğini 

gösteren en önemli olaylardan birisi de Hilali Ahmer (Kızılay) 

ve Türk Hanımlarının Maske imalatı olmuştur. Bu güne kadar 



 
 

 
 

toplumun her yarasını saran Kızılay maalesef ehil olmayan 

ellerde toplumdan ve gerçeklerinden uzaklaşarak başka işlerle 

anılır olmuştur. Kızılay’ımızın toplumuza dönmesini zor 

günlerde tarihimizde olduğu gibi yara sarmasını özlemle 

bekliyoruz. 

Bu vesileyle Çanakkale’de olduğu gibi, her zor durumda 

toplumumuzda yaralarımızı saran silahsız kuvvetlerimiz, 

gururumuz sağlık çalışanlarını ve Çanakkale ile Kurtuluş 

savaşımızın gizli kahramanı analarımızı saygıyla anıyorum.  
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GİRİŞ 

Tarımsal üretimin başlamasıyla toprağın sürülmesi; koyun ve 

sığır gibi bazı hayvanların evcilleştirilmesi daha önceki 

devirlerde görülmeyen birçok mikrobun ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. İnsan nüfusunun artması ve tarımsal üretim 

sahalarının genişlemesi farklı parazit türlerini ortaya çıkarmıştır. 

Ekilen alanların artmasıyla fareler, keneler, pireler ve 

sivrisinekler artış göstermiş; bu hayvanların insanlarla etkileşimi 

veba, sıtma, tifüs gibi mikropların insanlara bulaşmasına neden 

olmuştur. Diğer taraftan, şehirlerin kuruluşu insanlar arasında 

etkileşimi arttırmıştır. Buna bağlı olarak hastalıklar daha hızlı 

yayılma alanı bulmuş ve bulaşma yoluyla ölen insan sayısında 

önemli artışlar görülmüştür. Kurtulanlar ise şehirlerden uzak 

yerlere yönelmişlerdir1. 

Sonraki devirlerde salgın hastalıklar, geniş coğrafyalara 

yayılarak çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştur. Veba, 

kolera, sıtma, frengi, dizanteri, tifo ve nezle bu tür hastalıkların 

en etkilileridir. Bahsi geçen salgınlardan özellikle veba ve kolera 

zaman zaman etkisini arttırarak toplumsal, ekonomik ve 

demografik yapı üzerinde etkili olmuştur2.  

Sekizinci Haçlı seferi sırasında (1270) Haçlı orduları arasında 

salgın hastalıklar baş göstermişti. Ülkelerine dönen Haçlılar tifo, 

 
1 Fatih Tuğluoğlu, “Türkiye’de Sıtma Mücadelesi (1924-1950)”, Türkiye 

Parazitoloji Dergisi, C. 32, S. 4, 2008, s.352. 
2 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, 2. Baskı, 

Ankara TTK Yayınevi, 2010, s.4. 
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çiçek vb. birçok bulaşıcı hastalığı Avrupa’ya taşımışlardı. Bahsi 

geçen salgın hastalıklar arasında en önemlisi doğrudan 

Avrupa’ya geçen ve oldukça yıkıcı sonuçları olan “kara ölüm” 

de denilen “hıyarcıklı veba”dır. 1347’de Avrupa nüfusunun 

dörtte birinin hayatına mal olacak kadar ağır bir veba salgını 

görülmüştür. Hıyarcıklı veba; Ortaçağ Avrupası, Ortadoğu, 

Suriye ve Mısır’da da demografik, sosyal ve ekonomik açıdan 

yıkıcı sonuçlar doğurmuştur3.  

Salgın hastalıkların en etkililerinden biri olan veba XIV-XIX. 

yüzyıllarda hızla yayılmıştır. Hastalığa yakalananlarda ölüm 

oranı %60’tan %100’e kadar yükselmiştir4. XVII ve XVIII. 

yüzyıllarda Avrupa’nın önemli şehirlerinde kırsal kesim dışında 

yaşayanların neredeyse yarısı vebadan kırılmıştı5. Avrupa’da 

XX. yüzyılın başlarında da salgın hastalıklar görülmüştür. 

Sadece Prusya’da yaşanan salgınlarda 160 binin üzerinde insan 

hayatını kaybetmiştir. İngilizler açısından Boer Savaşı (1899-

1902), bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin çatışmalarda ölenlerden 

daha fazla olduğu bir savaştır. 1913 yılında yaşanan Balkan 

Savaşları sırasında Bulgar ordusunda kolera etkili olmuş, 

Bulgarlar geri çekilirken kuyulara ve nehirlere koleraya 

yakalanan insanların cesetlerini atarak hastalığın Yunan 

ordusunda da yayılmasına neden olmuşlardır6.  

 
3 Özdemir, s.18-23. 
4 Özdemir, s.4. 
5 Özdemir, s.26. 
6 Özdemir, s.6-9. 



 
 

 
 

Anadolu’nun Türkler tarafından fethi sırasında da salgınlar 

yaşanmıştır. XII. yüzyılın ortalarında Türkiye Selçuklu Sultanı 

Mesut’un ordusu Çukurova seferinde veba salgınından 

etkilenmişti. Bu veba salgını, Sultan Mesut’un başarısızlığının 

önemli nedenlerindendir7. Yine 1465 yılında Konya ve 

Çukurova’yı derinden etkileyen başka bir veba salgını 

görülmüştü. Bahsi geçen hastalık, Ortaçağ sonlarında dünyayı 

kasıp kavuran salgınlardan sadece biriydi. Çünkü salgın 

hastalıklar çıktığı ülkelerde durdurulamadığından hem diğer 

ülkeleri hem de farklı kıtaları içine alacak şekilde hızla 

yayılıyordu. Özellikle ticaret, seyyahlar, göç ve savaşlar salgın 

hastalıkların kıtalararası bir boyut kazanmasında önemli roller 

üstlenmiştir8. 

Osmanlı Devleti’nde de durum pek farklı değildir. Ortaçağın 

sonlarına doğru Bursa’da (1429); 1597 ve 1750’de İstanbul’da, 

1762’de Diyarbakır’da yaşanan veba salgınlarında binlerce kişi 

hayatını kaybetmişti9. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti her ne 

kadar salgın hastalıklara karşı mücadele etse de bu mücadelede 

istenilen başarıyı gösterememiştir. Ülkede 1841, 1847, 1849, 

1869 yıllarında veba salgınları görülmüştür10. Birinci Dünya 

Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin salgınlarla mücadele 

 
7Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ankara, TTK Yayınları, 

1993, s.145. 
8 Canan Kuş, “Geç Ortaçağ’da Meydana Gelen Veba Salgınlarının 

Demografik ve İktisadi Etkileri Üzerine Bazı Düşünceler”, Fırat Üniversitesi 

Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, C.10, S. 1, Elazığ,  2014, s.47. 
9 1762’de Diyarbakır’da görülen salgında 50 bin kişi ölmüştü. Özdemir, s.25. 
10 Özdemir, s.32. 
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karnesi pek parlak değildir. Salgın hastalıklardan ölümlerin 

oranı, çatışmalarda şehit olan asker sayısından daha fazladır11. 

Salgın hastalıklar, Osmanlı Devleti’nin son döneminde oldukça 

yaygındı. Mehmet Akif’in eserlerinde “inhitat devrinin 

inkırazlarına” oldukça yoğun bir şekilde rastlamak mümkündür. 

Hastalıklı bir devrin, yıkılmakta olan bir devletin vatandaşı olan 

şair; kolera, sıtma, frengi, verem vb. salgın hastalıkların yaygın 

olduğu bir dönemde yaşamıştır. Eserlerinde bu tür fizyolojik 

hastalıkların yanında toplumsal ilişkilerdeki bozulmalara ve 

bunun insanlar üzerindeki yarattığı sağlık problemlerine de şahit 

olmuştur12. Toplumdaki acı tablolar onun vicdanında derin 

tesirler bırakmıştır. Eserlerinde bu acı ıstıraplara sık rastlanır.  

Mehmet Akif, topluma ve çevreye karşı her zaman hassasiyet 

gösterir ve bu hassasiyetini şiirlerinde en güçlü şekilde 

vurgular13. Osmanlı Devleti sona ererken “illetler” (hastalıklar) 

içerisinde kıvranan bir halk vardır14. Bu illetler onun birçok 

şiirine yansımıştır. Örneğin: “Hasta” şiiri, genel bir bakış 

açısıyla, okuyucularla dönemin hastalıkları üzerine bir 

söyleşidir. Onun bir hastalık olayını anlatmanın ötesinde 

 
11 Özdemir, s.12. 
12 Sinan Çiftçi, “Hasta” ve “Hasta Çocuk” İsimli Manzum Hikâyelerin 

Mukayeseli Tahlili” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

(TAED),  Erzurum, 2015, s.94. 
13 Yüksel Topaloğlu, “Safahat’ta Sözün/ Şiirin Gücü/ Kudreti ve 

Kifayetsizliği” Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu Bildiriler, Ed. 

Yüksel Topaloğlu, Barış B. Acar vd., Edirne, 21-23 Ekim 2015, s.164. 
14 Taha Toros, “Mehmet Akif Ersoy”, Ölümünün 50. Yıldönümünde Mehmet 

Âkif Ersoy, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1986, s.28. 



 
 

 
 

toplumda bir bilinç oluşturma çabasından söz edilebilir15. 

Şairde, cemiyetin sorunlarını en dramatik tablolarla teşhir etme 

yeteneğinin varlığından söz etmek gerekir. Bu çalışmada; 

Mehmet Akif Ersoy’un salgın hastalıklar, temizliğin önemi ve 

halkın sağlık sorunları; beslenme, giyim ve barınma problemleri 

üzerine fikirlerinin ortaya konulması hedeflenmektedir.   

1. SALGIN HASTALIKLAR 

Mehmet Akif’in eserlerinde Kolera, verem, veba, sıtma, humma, 

nezle ve tifo, çiçek, cüzzam, kuduz ve frengi gibi bulaşıcı 

hastalıkların ismine rastlanır. Bazıları benzetme amacıyla 

kullanılsa da geneli, toplum hayatında yaşanan yıkıcı sonuçları 

üzerinden değerlendirilir. O, insanların kerpiç evlerde sağlıksız 

ortamlarda barınmasından, üretmemesinden, sağlık koşullarına 

dikkat etmemesinden yakınır. Tuvalet lağımları; alt yapı 

olmaması nedeniyle ulu orta akıyor ve salgın hastalıklara neden 

oluyordu. Bu dikkatsizlikler sonucunda sıtma ve tifo vb. 

görülmekte; insanlar ölmektedir16.  

Hâlbuki zamanının tıp ilmine itibar etmesi gereken insanlar 

hastalıklara çözüm bulma konusunda yanlış uygulamalara 

başvurmaktadır. Çeşitli “hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm 

bağlar,” mezarları ziyaret ederek hastaları iyileştirmeye çalışan 

insanlar vardır. Bütün bunlar tembelliğin tortularıdır17.  

 
15 Çiftçi, s.98. 
16 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, İstanbul, Kitapzamanı Yayınları, 2008, 

s.234. 
17 Ersoy, s.234. 
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2.1. Kolera     

Kolera, Vibrio cholerae adlı bakterinin neden olduğu bağırsak 

enfeksiyonuna bağlı akut ve şiddetli ishalle seyreden bir 

hastalıktır. Savaş, yoksulluk ve doğal afetlerle karşı karşıya 

kalan toplumlarda kolayca yayılarak ölümlere neden olur. Su ve 

hijyen sorunlarının olduğu yerlerde daha fazla görülür. Ağız 

yoluyla bulaşır. Özellikle dışkı karışmış sular koleranın 

yayılmasında önemli rol oynar. Kolera, kirli suyun doğrudan 

içilmesi veya temas ettiği yiyeceklerin tüketilmesiyle 

bulaşmaktadır18. 

Dünyada yıkıcı etkileri olan veba, XIX. yüzyıl sonlarına doğru 

liderliği kaybediyor, neredeyse onun kadar tehlikeli olan kolera 

vakalarında artış görülüyordu. 1817 yılına kadar yaşanan kolera 

salgınları yerel karakterdeydi. Bu tarihten sonra kolera, salgın 

olarak kıtalara yayılmıştır. 1826 yılından 1918 yılına kadar 

dünya çapında yedi büyük kolera salgını görülmüştür19. Osmanlı 

Devleti’nde ilk kolera vakasına 1830-1831’de rastlanmıştır20. 

Mehmet Akif manevi yöne çok önem vermiştir. Diğer taraftan 

dünyevi ilimlerin millet kalkınmasındaki rolünü takdir etmiş, 

üstelik bu alanda da eğitim görmüştür. Mesleğinin baytarlık 

 
18 “Kolera”, https://sagligim.gov.tr/akut-bagirsak-enfeksiyonlari/kolera.html 

10.05.2020. 
19 Büyük kolera salgınları 1826-1837, 1840-1849, 1856, 1863-1865, 1879-

1884, 1891-1896, 1914-1918 yıllarında görülmüştür. Özdemir, s.33. 
20 Özdemir, s.34. 

https://sagligim.gov.tr/akut-bagirsak-enfeksiyonlari/kolera.html


 
 

 
 

olması dünyevi ilimlere olan ilgi ve inancının göstergesidir21. 

Değerlendirmelerini bilim, akıl ve mantık süzgecinden geçirerek 

yapardı22. Onun bir tarafında bilim ve teknik diğer tarafında 

ülkesinin zorlu şartları vardı. O iki noktayı veterinerlik 

mesleğiyle birbirine bağlamıştır. Mesleği sayesinde memleketin 

çok farklı bölgelerini gezerek tanımıştı23. Bu nedenle insan 

sağlığını ilgilendiren değerlendirmelerini de fen bilimleri 

ışığında yapmıştır. Pasteur24’un yanında eğitim alan Hekim 

Rıfat Hüsamettin, Mehmet Akif’in okuluna “mikrop kültürünü” 

getirmiştir. Okul yıllarında bu değerli hekimden ders aldı. 

Manevi bir ev atmosferinde yetişen Mehmet Akif, artık 

tamamıyla müspet bilimler okutan bir okulda eğitim görüyordu.  

Kimya ve nebatat laboratuvarlarında, rasathanede eğitimini 

geliştiriyordu25.  

Fen bilimleri eğitimi alan şair, yazılarının yayınlandığı Sırât-ı 

Müstakîm dergisine gönderilen bir mektup üzerine, özelde 

kolera genelde de bütün salgın hastalıklar hakkındaki, fikirlerini 

beyan etmiştir. Mektubu gönderen şahıs öncelikle eski bir 

 
21Faruk K. Demirtaş, Mehmet ÂKif ve Cemiyetimiz, Ankara, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Yayınları, 1. Baskı, 1987, s.25. 
22 Topaloğlu, s.167. 
23 Çağrı Çağlar Sirmen, Aşkın Yaşar, “Veteriner Hekimliği Yönüyle Mehmet 

Akif Ersoy”, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, C.20, 

s.146. 
24 Fransız kimyager ve mikrobiyolog olan Louis Pasteur (1822-1895), tıp 

bilimine hizmet etti. Kuduz aşısını bulmuş, pastörizasyon yönteminin 

gelişmesine katkı sunmuştur. “Louis Pasteur kimdir?” 

https://www.cnnturk.com/ajanda/louis-pasteur-kimdir , 12.10.2020. 
25 Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif, 4. Baskı, İstanbul, Timaş Yayınları, 

2005, s.204-205 

https://www.cnnturk.com/ajanda/louis-pasteur-kimdir
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gelenekten bahsetmektedir. Eskiden kolera ve veba gibi salgın 

hastalıklar ortaya çıkınca para ile hafızlar tutulur, şehirlerin 

etrafında dolaştırılırdı. Hâlbuki İstanbul ve çevre vilayetlerde 

kolera salgını haberleri geliyorken, benzer girişimlerde 

bulunmanın önemini kavrayan kimse yoktur. Sırat-ı Müstakim 

dergisi bahsi geçen eski ve “dindarane” yöntemi hükümete 

duyurmalıdır. Böylece büyük bir hayır işini gerçekleştirmiş 

olacaktır26.  

Mektubu yayınlayan Mehmet Akif, hastalıklarla ilgili 

toplumdaki yanlış anlamalarla ilgili değerlendirmelere geçer.  

Eskiden böyle bir usulün varlığını kabul etmekle birlikte, 

yapılan işin “dindarane” olduğu iddiasını reddeder. Hafızlar 

tutan, hatimler yaptıran eski hükümet (Kastedilen II. 

Abdülhamit’tir.) halkın başına gelen felaketlere çıkar amaçlı 

yaklaşmıştır. Salgın hastalıkları bile idaresini sağlamlaştırmak 

için kullanmıştır.  Yapılan uygulama bunun delilidir. Gerçekten 

mücadele niyeti olsa hükümetin yapması gereken, salgın 

hastalıklara karşı tamamen tıbbı yöntemlere başvurmaktır. 

Yıldız Sarayı’nda okunan “Buharîler” kolera musibetinin 

ülkenin başından gitmesi için değil, dinine bağlı saf 

Müslümanların “dalkavuk” bir padişaha bağlılığını temin etmek 

için yapılmıştır. Padişah, Osmanlı-Rus sınırındaki salgın 

hastalıktan korunmak için sarayında en sıkı korunma önlemleri 

almıştı. Çok sayıda kitabı yaktıran bir adamın Buhari’ler 

 
26 Mehmet Akif Ersoy, “Hasbihâl Koleraya Dair”, Mehmet Akif Külliyatı, C. 

5, haz. İsmail Hakkı Şengüler, İstanbul, Hikmet Neşriyat, 1990, s.218-219. 



 
 

 
 

okutmaya, “selat ü selamlar” getirmeye önem verdiğini 

düşünmek, azıcık düşünen insan için, mümkün değildir27.  

Mehmet Akif, hastalıkların tedavisinin tamamen tıbbın 

öngördüğü yöntemlerle yapılmasına taraftardır. İster herhangi 

bir hastalık isterse bulaşıcı hastalık olsun mücadele yöntemi 

tıbbın tavsiye edeceği korunma ve iyileşme yöntemleri dışında 

aranamaz. Sıradan bir insanın bilmesi gereken bu gerçeği sürekli 

olarak aldatılan halk algılayamıyor. Hâlbuki İslam dini tıp 

ilmine çok fazla değer verir. Halk, bunu bilmesine rağmen, “iki 

üç riyâkârın” şeriata dayandırdıklarını iddia ettikleri sözlere 

kanarak, gerçeklere gözlerini kapatmaktadır28.  

Aslında Osmanlı Devleti ciddi eksiklik ve aksaklıklara karşın 

XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyılın başlarında Mehmet Akif’in 

söylediği tıbbı yöntemlere başvuruyordu. Bu çabaların ne kadar 

başarılı olduğu tartışmaya açıktır. Mehmet Akif’in Anadolu 

Arabistan ve Rumeli’yi gezdiği ve veteriner olarak hayvan 

hastalıklarıyla mücadele eden bir baytar olduğu 

düşünüldüğünde, bahsi geçen bölgelerde insan sağlığı ile ilgili 

gelişmeleri görmemiş olması düşünülemez. Onun hükümete 

karşı yapılan eleştirileri, uygulamada istenilen başarının elde 

edilememesiyle ilişkili olabilir. Mesela: XIX. yüzyıl sonlarında 

Adana’da kolera yaygındı. Devlet önlemler almaya çalışmış, 

hekim ve sağlık memuru yetersizliğine rağmen kolerayla 

 
27 Ersoy, “Kolera”, s.218-219. 
28 Ersoy, “Kolera”, s.219. 
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mücadele etmiştir.  Çoğu zaman halkın menfi tutumu başarıyı 

engellemiştir. Cehalet, ölüm oranlarındaki yüksekliğin 

nedenlerinden biriydi. Kan aldırmaya düşkünlük, doktorlara 

güvenmeme, hastaları tabiplerden kaçırma, verilen ilaçları 

kullanmama ve hekimlerin hastaları verdikleri ilaçlarla 

öldürdüklerine dair dedikodular bu cehaletlerden bazılarıdır. 

Nusayriler, ölü gömme adetleri bilinmesin diye ölülerini 

kaçırıyorlardı29. Halkın tavsiyelere uymaması salgının şiddetini 

arttırıyor, ağır şartlarda yapılan mücadeleyi daha da 

zorlaştırıyordu30. 

Halkın davranışlarıyla ilgili bu olumsuzluklar yaşanırken 

kolerayla ilgili hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair birçok 

vilayete gönderilen bir belgede, alınması gereken tedbirler 

sıralanmıştı. Koleranın görüldüğü yerlerde salgınla mücadele 

için denizden ve karadan karantina uygulanması; salgının 

şiddetli olduğu yerlerde öncelikle gerekli tedbirlerin alınması 

isteniyordu. Hastalığın hafif seyrettiği veya hiç olmadığı yerlerle 

şiddetli seyrettiği yerler arasında giriş çıkışların 

sınırlandırılması; hastalığın yayılmasının önlenmesi 

emrediliyordu. Yine mahalli hükümetlerden, hastalığın 

yayılmasında, pisliklerin rolünü hesaba katması isteniyordu. Bu 

kapsamda gerekli temizlik işleri yapılmalı, koleranın sirayet 

 
29Şerafettin Mağmumi, Anadolu ve Suriye’de Seyahat Hatıraları, haz. Nazım 

Hikmet Polat, Ankara, Cedit Neşriyat, 2010, s.190.  
30 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Osman Karlangıç, “19. Yüzyıl Sonlarından 

Birinci Dünya Savaşı’na uzanan Süreçte Adana’da Salgın Hastalıklar ve 

Mücadele Yöntemleri”, Samira Kortantamer Armağanı, Ed. Abdullah Mesut 

Ağır, Ahmet Özturhan, İstanbul, Çizgi Kitapevi, 2019, s.237-257. 



 
 

 
 

ettiği evler su veya “ecza-yı kimyeviye” gibi maddelerle 

yıkanmalı; hela ve lağımlar dezenfekte edilmeli; koleraya 

tutulanların giydikleri elbise, yatak ve tüm eşyaları imha 

edilmeliydi. Bu illetten ölenlerin bulunduğu mezarlıklar devlet 

memurlarının gözetiminde olacaktı. Kolera salgınından ölenlerin 

mezarları daha sonra tekrar kireç ile doldurulacaktı. Bunların 

defin işlemleri şehir dışında; yol ve cadde vb. halkın sıkça 

kullandığı alanlardan uzak yerlerde olacaktı. Suların kullanımına 

dikkat edilecek, içmede kullanılan suların kirletilmemesine 

azami dikkat gösterilecek; içme suyunun hela ve kabristan gibi 

hastalığı bulaştırma tehlikesi olan yerlerden alınmamasına özen 

gösterilecekti. Kolera veya hastalık şüphesi görülen durumlar 

derhal bildirilecekti. Bahsi geçen tedbirler için hastalığın 

görüldüğü yerlerde mahalli hükümet tarafından doktorlar ve 

hastalık hakkında bilgili şahıslardan oluşan bir komisyon 

kurulacaktı. Kurulan komisyon; yolları, çarşı ve pazarları, lağım, 

silahhane, kışla, hapishane, meskenler vs. denetleyecekti. 

Kasapların teftişi ve ahalinin gıda maddelerini temiz kullanıp 

kullanmadığına dikkat edilmesi diğer bir husustu31.  

Kolera salgınına zamanında müdahalenin en önemli koşulu ilk 

vakayı hızlı bir şekilde tespit etmekti. Bunun için yapılması 

gereken ise tabiplerden oluşan bir heyet kurmaktı. Kurulan heyet 

kolera teşhisi koyarsa hastanın başkasıyla görüştürülmesi ve 

hanesine başkalarının giriş çıkışı yasaklanacaktı. Hasta, sağlıklı 

 
31  BOA, İ.MMS, 120/ 5171, 2 Nisan  [1] 307 [14 Nisan 1891] 
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olan insanlardan uzaklaştırılacak ve özel bir alana taşınacaktır. 

Bu kapsamda evlerde bulunanlar çadırlara nakledilecek ya da 

uygun yerlere sevk edilip tedavileri yapılacaktı. İhtiyaç halinde 

buralarda bir sağlık memuru bulundurulacaktı. Hastaların 

bulunduğu çadır veya barakaların üç günde bir yerleri 

değiştirilecekti. Yine hastalığın olduğu mahalleri tebhîr etmek 

(buğulama, tütsüleme) için tebhîr memurları tayin edilecek ve 

bunlar müfettişlerce denetlenecekti. Eldeki mevcut imkânlarla 

ecza-yı kimyeviye vs. bulundurulması ve kullanılması tabiplerin 

ve mahalli hükümetin yetkisine bırakılmıştı. Verilen bu yetkilere 

rağmen zaman zaman merkezi hükümetin bilgilendirilmesi 

istenmekteydi32.  

Tedavide görev alan memurlarla ilgili de tedbirler 

düşünülüyordu. Bunların elbiseleri yarım saat kaynatılacaktı. 

Hastaların yatakları ya imha edilecek ya da kapalı alanda 

“kükürdün ahrafından hasıl olan asid sulkoru ile tebhîr” 

edilecekti. Tebhîr olunan yerler havalandırıldıktan sonra birkaç 

gün kullanılmayacaktı. Koleranın görüldüğü yerlerden çıkışlarda 

muayeneler gerçekleştirilecek; gerekli görüldüğünde ticari 

eşyaların tebhîri gerçekleştirilecekti33. 

Osmanlı Devleti’nin koleraya karşı almaya çalıştığı tıbbi 

tedbirlere değindikten sonra Mehmet Akif’in, toplumun sağlıkla 

ilgili yanlış inançlarına karşı savaş açan ifadelerine dönebiliriz. 

Peygamberimizin bir hadisi üzerinden değerlendirmelere devam 
 

32 BOA, İ.MMS, 120/ 5171, 2 Nisan  [1] 307 [14 Nisan 1891] 
33 BOA, İ.MMS, 120/ 5171, 2 Nisan  [1] 307 [14 Nisan 1891] 



 
 

 
 

eder. Peygamberimiz bir hadisi şerifte “Cenab-ı Hak hiçbir 

hastalık vermemiştir ki devasını da vermiş olmasın. O halde o 

devayı aramalısınız.” buyurmuştur.  Hz Muhammed tıp ilmi 

demek olan beden bilgisine, dinler bilgisi kadar önem vermiştir. 

Peygamberimizin hastalıklara karşı devanın dua kitaplarında 

aranmasına dair ne işareti ne de açıklaması vardır34.  

Şarabın haramlığı üzerinden açıklamalarını sürdürür. Şarap 

kesin olarak haramdır, ancak işinin ehli bir doktorun sözüyle 

şarabı helal kılan din, tabipliğin öğrenilmesini “farz-ı kifaye” 

olarak görmektedir. Böyle semavi bir dinin, tabiplerin görevine 

müdahalesi mümkün değildir. İslam bilginlerinin hayatlarına 

bakılırsa pek çoğunun tabiplik yaptıkları, zamanlarının tıp 

bilgisiyle donandıkları görülür. Tıp ilmiyle uğraşanları öyle 

birkaç kişi değildir. İbn-i Sina ve Ebu Bekir Râzi gibi tabiplerin 

dışında pek çok bilgin, kendi asırlarında olağanüstü yararlılıklar 

göstermişlerdir. Medreselerde tıp ilmi zorunluydu. Tıbba verilen 

önem medreselerin isimlerinden de anlaşılabilir35.  

Mehmet Akif bu açıklamalarıyla aslında herkesçe bilinenleri 

tekrar ettiğini belirtir. Hastalıların tedavisi için “okumak, 

üflemek” dindarca bir hareket değildir ve İslam anlayışıyla 

uyuşmaz. Kuran-ı Kerim: Hastalara, ölülere okunmak için 

inmemiştir. “Ondan şifa bulmak” cahillerin anladığı manada 

değildir. Şair, anlatımlarının arasına genelde fıkralar, kıssalar 

 
34 Ersoy, “Kolera”, s.219. 
35 Ersoy, “Kolera”, s.219-220. 
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yerleştirir. Anlatımı kuvvetlendirmek için bir olaya değinir: 

Arap’ın biri uyuza tutulan develeri için Hz. Ali’den dua 

istemişti. Hz. Ali ona, uyuza karşı en etkili duaların dahi katran 

kadar etkili olamayacağını söylemiştir36.  

Kolera salgınına karşı alınacak önlemler nelerdir? Mehmet Akif, 

işin ehli olan tabiplerin açıklamalarına değinir. Hekimler bu 

hastalığa karşı alınacak önlemleri yiyeceğe, içeceğe yani 

“perhiz”e dikkat etmek olarak ifade etmektedirler. Toplumun 

tevekkül anlayışı yanlıştır. O, eserlerinde sık sık görülen 

hicivlerinden birine başvurur. “Hâlbuki birçok insan Allah’a 

tevekkül ederek(!) “pisboğazlıktan geri durmuyor! Doğrusu 

tevekkülü pek iyi anlamışız!” Çünkü Mehmet Akif’in tevekkül 

anlayışında -İslam’ın uygun gördüğü tevekkül anlayışı da budur- 

önce gerekli tedbirler alınmalı, sonrasında takdir Allah’a 

bırakılmalıdır. Dinin kurallarıyla, riya ayırt edilmeli; İslam 

miskinliğe, cahilliğe ve ahmaklığa bir belge yapılmaya 

kalkılmamalıdır. Dinle arasındaki mesafe “iki maşrık arasında 

uzaklık” kadar olan toplumun cahillerine ve ümmetin 

yüzsüzlerine uyulması halinde koleralar, vebalar toplum için 

rahmettir37. 

2.2.Verem 

Verem hastalığı ya da diğer adıyla Tüberküloz hava yoluyla bir 

kişiden diğerine bulaşan bir akciğer hastalığıdır. Hastalığa 

 
36 Ersoy, “Kolera”, s.220. 
37 Ersoy, “Kolera”, s.220-221. 



 
 

 
 

Mycobacterium Tuberculosis adlı bir bakteri sebep olur. Tedavi 

edilebilir ve aşı ile önlenebilir hastalıktır38. Bulaşıcı olmasına 

rağmen kolay bulaşan bir hastalık olmayıp yabancıdan kapmak 

zordur. Daha çok, birlikte yaşanılan kişilerden bir diğerine 

geçer. Belirtileri: “Üç haftadan daha fazla devam eden öksürük, 

kan öksürme, göğüs ağrısı, nefes alırken ağrı, öksürürken ağrı, 

yorgunluk, ateş, gece terlemeleri, titreme nöbetleri, iştah kaybı 

ve istemsiz kilo verme”dir. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir. 

Akciğerleri etkiler; kan dolaşımına geçerse omurga da dâhil 

diğer organlara yayılabilir. Sırt ağrısı ve eklem hasarları omurga 

vereminde görülür. Verem hastalığın belirtilerinden öksürük, 

ateş, gece terlemesi, kilo verme gibi belirtiler bazen aylarca hafif 

seviyede devam edebilir. Belirtilerin bu şekilde seyretmesi 

tedavi olma sürecinin gecikmesine ve başkalarına bulaştırma 

riskinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Uygun tedavi yöntemi 

gerçekleştirilmezse, başka hastalığı olmayan, vereme 

yakalanmış bireylerin %45’i ölmektedir39.  

Verem hastalığının eski çağlara kadar uzanan bir geçmişi vardır. 

Arkeolojik araştırmalar sonucunda insan iskeletlerinde verem 

hastalığının izlerine rastlanmıştır. Verem eriterek öldürdüğü için 

tüketim anlamındaki “consumption”, hastayı soldurması 

dolayısıyla “beyaz ölüm”, çok fazla ölüme sebebiyet 
 

38 Acıbadem Web ve Yayın Kurulu, “Verem Hastalığı Nedir? 

(Tüberküloz)”,  https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/verem-tuberkuloz-

hastaligi/#undefined, 02.04.2020. 
39 Acıbadem Web ve Yayın Kurulu, “Verem Hastalığı Nedir? (Tüberküloz)”,  

https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/verem-tuberkuloz-

hastaligi/#undefined, 02.04.2020. 

https://www.acibadem.com.tr/web-ve-tibbi-yayin-kurulu/
https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/verem-tuberkuloz-hastaligi/#undefined
https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/verem-tuberkuloz-hastaligi/#undefined
https://www.acibadem.com.tr/web-ve-tibbi-yayin-kurulu/
https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/verem-tuberkuloz-hastaligi/#undefined
https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/verem-tuberkuloz-hastaligi/#undefined
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verdiğinden “ölümün kaptanı” denilmiştir. Türkler ise verem 

için “ince hastalık” tabirini kullanmışlardır40. 

 Verem hastalığı Osmanlı Padişahlarına da sirayet etmiş; II. 

Mahmut ve I. Abdülmecit veremden vefat etmişlerdir41. XX. 

yüzyıl başlarında İstanbul 1.200 milyon, İzmir ise 200 bin 

nüfusa sahipti. Yılda 2.800 kişi veremden hayatını 

kaybediyordu. 1892-1914 yılları arasında vefat eden 92.942 

kişiden 14.700’ü veremden ölmüştü. Bu oran hayatını kaybeden 

nüfusun %15,8’ine denk geliyordu. Osmanlı Sultanı II. 

Abdülhamit hastalıkla mücadele kapsamında 1899’da Etfal 

Hastane-i Alisi’ni açmıştır42. 

Mehmet Akif, “Safahat” adlı eserinde Osmanlı Devleti için 

önemli sağlık sorunlarından biri olan verem hastalığına da 

değinmiştir. “Hasta” şiirinde: Veremin belirtileri, hasta 

üzerindeki etkileri ve teşhisi üzerinde tıp ilminin verilerine 

uygun değerlendirmeler yapmıştır. Öyle anlaşılıyor ki o, 

toplumun her sorunu ile yakından ilgiliydi. 

 Divan edebiyatında şairler veremin temel sebebini aşk olarak 

göstermişlerdir43. Verem hastalığı motifini, aşk hastalığı 

olmaktan çıkarıp “sefaletin, yokluğun ve mahrumiyetin 

doğurduğu” bir hastalık olarak ortaya koymasıyla Mehmet Akif, 

 
40 Fatih Sona, “Divan Şairlerinin Gözünden Verem”, Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2 S.2, Aralık 2017, s.611. 
41 Cevdet Küçük, “Abdülmecid Osmanlı Padişahı (1839-1863)”, TDVİA, 

C.1, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998, s.262. 
42 Sona, s.611-612. 
43 Sona, s. 617 



 
 

 
 

önceki şairlerden ayrılır. Okay’a göre: “Hasta” şiiri “gerçekçi 

verem ve sefalet edebiyatının ilk örneğidir44.” 

Mehmet Akif’in “Hasta” şiiri veremli bir hastayı konu edinir. 

Şiirde; verem hastalığını bizzat hastalığa yakalandığında 

çevresini gören45 çocuk anlatır. Olay Halkalı Ziraat Mektebi’nde 

güney vilayetlerinden gelen Ahmet adlı bir çocuğun 

hastalanmasıyla ilgilidir. Mehmet Akif’in okuldan talebesi olan 

Ahmet, İstanbul’un rutubetli havasına dayanamayıp verem 

olmuştu. Hekime götürülen çocuk, elbiselerinin üzerinden 

üstünkörü muayene edilmişti. Bu olay üzerinden Osmanlı 

Devleti’nde doktorların muayeneye ciddiyetle eğilmemeleri, 

yanlış teşhisleri hicvedilir46. İşinin ehli olmayan hekim, 

Ahmet’in tedavisi sırasında yanlış teşhis koymuş; veremi, göğüs 

nezlesi zannetmişti47. Üstelik birkaç basit ilaçla hastayı 

göndermek niyetindedir: 

“Zannımca tabibin coşarak merhameti, 

“Bakmasak hastayı nevmîd ederiz belki,” diye: 

Çocuğun göğsüne yaklaştı biraz dinlemeye: 

—Öksür oğlum… Nefes al… Alma nefes… oldu giyin; 

Bakayım nabzına… A’lâ… sana yavrum kodein 

Yazayım; öksürüyorsun, o keser, pek iyidir… 

 
44 M. Orhan Okay,  Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam, 3. Baskı, İstanbul, 

Dergah Yayınları, 2019, s.42. 
45 Okay, s.41. 
46 Kuntay, s.79-80. 
47 Kuntay, s.79-80. 
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Arsenik hapları al, söylerim eczacı verir. 

Hadi git kendine iyi bak? 

Nasıl ettin doktor48?” 

Mithat Cemal, Mehmet Akif’in “bu mısralara bu zehirleri sanat 

diye” soktuğunu düşünmüştü. Daha sonra Pendik Bakteriyoloji 

Enstitüsü Direktörü Şefik Kolaylı’dan, olayın gerçek olduğunu 

öğrendi. Mithat Cemal eserinde olayı şöyle anlatır: 

“Ahmet’in verem olduğuna mektepte inanmıyorlar: “Bir defa verem 

olduğunu kendisi söylüyor; sonra da çocuk değil mi, üzeniyor!”  Ve 

mektebin hekimleri Ahmet’in vehmini tedavi ediyorlar. Doktorların 

inanmadıkları verem hastalığı Ahmet’i her gün öldürmekte devam 

ediyor; fakat hekimler musır: Ahmet vehimden zayıflıyor. Vehmin de 

ilacı olmadığı için “Evham getiren“ çocuğu “telkin”le iyi etmeye karar 

veriyorlar. Leblebi unundan haplar yaptırarak Ahmet’e tembih 

ediyorlar, her gün bunlardan dört tane alacak, on beş gün sonra 

kendisine bir fenalık gelecek o gün ya kurtarılacak, ya ölecek. 

Hakikaten on beşinci gece fenalaşıyor; fakat zavallı Ahmet seviniyor, 

çünkü ölmüyor49.” 

Mehmet Akif aldığı eğitim ve mesleği gereği aynı zamanda fen 

bilimleri hakkında bilgi sahibiydi. Şiirinde hastalığın 

belirtilerine değinmişti. Verem hastalığını “illet” olarak 

değerlendirir. Çocuğun hastalığı “nezle-i sadriyye” (göğüs 

nezlesi) gibi önemsiz bir hastalık değildir. Bu hastalığın bazı 

belirtilerinin, nezle hastalığının belirtileriyle benzerliği 

 
48 Ersoy, Safahat, s.27. 
49 Kuntay, s.79-80. 



 
 

 
 

dolayısıyla, işinin ehli olmayan doktorlarca nezle 

zannedilmesini hicveder50. Tenkitleri sadece “Hasta” şiiriyle 

sınırlı değildir. “Selma” adlı şiirinde, hasta olan çocuğun birçok 

doktora gitmesine rağmen hastalığına teşhis konulamaması 

benzer bir tenkide konu olur. Osmanlı’da sağlık alanında 

doktorların birçoğunun, işinin ehli denilenlerin dahi, yeteneksiz 

olduğu eleştirisi vardır51. Yine “Asım” şiirinde Tıp Okulu’nun 

nitelikli doktor yetiştirememesini tenkit eder52. 

Veterinerlik mesleğinin ve bilimin onun şairliği üzerindeki 

etkileri açıkça görülür53. “Hasta şiirinde, verem hastasında 

görülen belirtileri sayar. Bu belirtiler hastanın durumunun her 

geçen gün kötüleşmesi, halsizlik, düşmeyen yüksek ateş, 

uykusuzluk, devamlı öksürüktür. Hastanın dinlenmesi gerekir. 

Çünkü ateşli olunan durumlarda vücudun yorulmamasına dikkat 

etmek zorunludur54. 

Hasta, muayeneye çağrılır. Görüntüsü Mehmet Akif’in 

unutmayacağı acıklı ve ibretlik bir tablodan ibarettir. Şairin, 

verem hastalığının hasta üzerindeki etkisini tasvir ettiği sahne 

çok canlıdır: Solmuş yüz, çökmüş gözler, dışarı çıkmış elmacık 

kemikleri, çökmüş şakaklar, sıkışan alınla birlikte ortaya çıkan 

damarlar. Hastanın beti benzi solmuş, yüzü kül kesilmiştir. Onda 

gençlik pırıltısından eser yok; yorgun, solgun güle dönmüş iki 

 
50 Ersoy, Safahat, s.26. 
51 Ersoy, Safahat, s.62. 
52 Ersoy, Safahat, s.346. 
53 Sirmen, s.146 
54 Ersoy, Safahat, s.26. 



 

 
234 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

yanak; derisi kavlamış, morarmış dudaklar, saç gibi uzayan 

kirpikler. Kafası boynuna ağır bir yük olmuş, bağrı çökmüş, iki 

değnek gibi yükselen omuzlar var. Muayene için soyunan hasta 

adeta “kemik külçesi”dir55. 

Teşhis konulur: Hasta ölüme gitmektedir. Akciğerin sol üst 

kısmı tamamen çürümüş, hastalık tabii seyrinde ciğerlerde 

ilerlemiştir. Veremin üçüncü evrede olduğunu gösteren 

işaretlerin tamamı bulunmaktadır56.  

Mehmet Akif, verem hastalığının nasıl dramatik olaylara neden 

olduğunu “Hasta” şiiri üzerinden anlatır. Milletinin kalkınması 

idealine kendisini adayan şair, verem hastalığına karşı bir bilinç 

oluşturma çabası içerisindedir.  

2.3. Sıtma 

Sıtma hastalığı, parazit taşıyan bir sivrisineğin sokmasıyla 

bulaşır. Zamanında tedavi edilmezse öldürücü özelliğe sahip bir 

enfeksiyon hastalığıdır57. İnsanların doğaya hâkim olma 

çabalarıyla ortaya çıktı. Nüfusun artması ve artan nüfusun 

beslenmesi ihtiyacı; daha fazla ürün elde etme çabaları yeni 

üretim alanlarının açılmasına neden oldu. Bu da sıtma 

hastalığını ortaya çıkardı. Sıtma; tropikal ve subtropikal 

bölgelerde daha fazla görülmekteydi. Sıtma mikrobu taşıyan bir 

sivrisinek, insanı ısırdığında hastalık 9-17 günlük bir zaman 

 
55 Ersoy, Safahat, s.26-27. 
56 Ersoy, Safahat, s.27. 
57 “Sıtma”, https://sagligim.gov.tr/zoonotik/667-s%25C4%25B1tma.html, 

10.05.2020. 

https://sagligim.gov.tr/zoonotik/667-s%25C4%25B1tma.html


 
 

 
 

diliminde ortaya çıkıyordu. Bu sürede mikrop kemiklere, dalağa, 

beynin ince damarına ve karaciğerlere nüfuz ederdi. Sıtmaya 

yakalanan kişi zayıflar, kol ve bacaklarında incelme görülür; 

çalışma, yürüme problemleri yaşardı58.  

Mehmet Akif, sıtmanın halk sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkilerine değinir. Hastalığın etkilerinin görüldüğü Türk 

köylüsü: Bet beniz sapsarı, mecalsiz, karında şişlik, sarkık 

kollar, arka yusyumru, göğüs çökmüş, omuzlar kalkık, gözler 

bulanık, göz kapakları şiş, eller ayaklar titrek, elden ayaktan 

düşmüştür. Köylü “bir deri bir kemik”tir; insanların “rengi 

mezar, kendi ölü”dür. Sıtma hastalığı Türk halkını perişan 

etmiştir: 

 “Sıtmadan boynu bükülmüş de o dimdik Türk’ün, 

Düşünüp durmada öksüz gibi küskün küskün59.” 

2.4.Veba  

Veba, Yersina Pestis adlı bakterinin oluşturduğu bulaşıcı 

hastalıklarının genel adıdır60. Hastalığa neden olan bakteriyi 

1894’te Alexandre Yersin tespit etmiştir. Bakteri çok kolay 

çoğalır; karanlık ve rutubetli yerlerde, vücut dışında bile uzun 

süre canlı kalır. Soğuğa karşı aşırı derece dirençlidir. Vebanın 

dünyaya Doğu’dan yayıldığı bilinmektedir. Göçler, bu 

 
58 Tuğluoğlu,s.352. 
59 Ersoy, Safahat, s.334-37. 
60 Selçuk Bulut, “Avrupa'yı yerle bir eden hastalık: Veba”, 

https://www.milliyet.com.tr/avrupa-yi-yerle-bir-eden-hastalik-veba-molatik-

14472/?Sayfa=12, 04.05.2020. 

https://www.milliyet.com.tr/molatik/makaleler/3548301/
https://www.milliyet.com.tr/avrupa-yi-yerle-bir-eden-hastalik-veba-molatik-14472/?Sayfa=12
https://www.milliyet.com.tr/avrupa-yi-yerle-bir-eden-hastalik-veba-molatik-14472/?Sayfa=12
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yayılmada önemli bir etkendir. Giriş kısmında da değinildiği 

gibi “Kara Ölüm” olarak adlandırılan veba Avrupa nüfusunda 

büyük kayıplara yol açmıştır. İnsanlarla birlikte hayvanlarda da 

ölümler meydana gelmiştir. Pire, vebanın vahşi hayvanlardan 

insanlara bulaşmasında aracı rolü görmüştür61. 

Mehmet Akif’in veba hakkındaki fikirlerine “Fatih Kürsüsünde” 

adlı şiirinde rastlanır. Tarihi bir olay üzerinden veba salgınında 

karantina uygulamasının önemine değinir. Bu düşüncesini İslam 

tarihinde yaşanmış bir olayla ortaya koyar. İslam ordusunun 

ünlü komutanlarından Ebu Ubeyde62’nin ordusu Suriye 

bölgesinde İslam’ın yayılması için çalışıyordu.  Hz. Ömer, ona 

yardıma giderek Şam yolunu kontrol almış, Surg’a geliyordu. 

Bunu haber alan Ebu Ubeyde, halifeyi karşılamak için Surg’a 

gitti. Hz Ömer, komutana askerin durumunu ve kendisinin ne 

yapma niyetinde olduğunu sordu. Orduda “veba var!” cevabını 

aldı. Karargâh merkezine gitme niyetinde olan Hz. Ömer 

duraksadı. Veba olan yere girip girmeme konusunda 

Muhacirlerden fikir sordu. Bir kısmı hedefin önemine binaen 

girilmeli derken, diğer bir kısmı tehlikelidir girilmemeli dediler. 

Sonra Ensar’la görüştü. Yapılan görüşmelerden bir sonuç 

çıkmadı. Bunun üzerine Muhacirlerin yaşlılarına danıştı. Onlar 

 
61Fatma Nurhayat, “Sağlam, Veba Nedir? Veba Belirtileri Nelerdir?”, 

https://www.medicalpark.com.tr/veba/hg-2204, 05.05.2020. 
62 Büyük bir komutan olup sahâbîdir. 639’da vefat etmiştir. Ahmet Önkal, 

“Ebû Ubeyde b. Cerrâh (Ö. 18/639)”, TDVİA, C.10, İstanbul, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, 1994, s.250. 

https://www.medicalpark.com.tr/veba/hg-2204


 
 

 
 

hep birlikte “Vebâya karşı gidilmek hatâ olur” dediler. Bunun 

üzerine Hz. Ömer askerlerine dönüş emri verdi63. 

Ebu Ubeyde, bu gidişin Allah’ın kaderinden kaçmak olup 

olmadığını sordu. Hz. Ömer Allah’ın bir kaderinden başka bir 

kaderine doğru kaçtığını söyledi. İnsanın kendi iradesiyle tedbir 

alıp takdiri Allah’a bırakması gerektiğini deve örneği üzerinden 

açıkladı. Dere kenarındaki deveyi derenin etrafında otlu alanda 

veya zahmetli, taşlık bir alanda otlatmanın insanın kendi tercihi 

olduğunu belirtti. Bu sırada İbn-i Avf64 geldi ve 

peygamberimizden vebayla ilgili şu hadis nakletti: “Vebâ olan 

yere girmeyin; vebâ olan yerde iseniz çıkmayın.” Bunun üzerine 

Ebu Ubeyde sustu65.  

2.5. Diğer Salgın Hastalıklar 

Mehmet Akif çeşitli sebeplerle toplumda var olan başka salgın 

hastalıklara da değinir. Köylü ahlakı ve sağlığı bitiktir: 

“Sıtma, fuhuş, içki, kumar, türlü fecâyi’ salgın… 

Sonra söylenmiyecek şekli var hastalığın66.” 

Şehirlerde de durum farksızdır. İçki, fuhuş ve kumarın buralarda 

da yaygın olduğu görülür. Şehirlerde Beyoğlu gibi fuhşun 

yaygın olduğu yerler toplum sağlığını tehdit eder mahiyettedir67. 

 
63 Ersoy, Safahat, s.239. 
64 Hz. Peygambere iman eden ve cennetle müjdelenen on sahâbîden biri. 

Miladi 652 yılında vefat etmiştir. Ahmet Önkal, “Abdurrahman b. Avf (Ö. 

32/652)”, TDVİA, C.1, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1988, 

s.157-158. 
65 Ersoy, Safahat, s.239-240. 
66 Ersoy, Safahat, s.338. 
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 Frengi: tedavisi doğru yapılmazsa uzun zaman diliminde 

istenmeyen sonuçlara neden olan ve cinsel yolla bulaşan bir 

hastalıktır. Hastalık etkeni Treponema pallidum adı verilen bir 

bakteridir68. Frengi hastalığı, fuhşun yaygın olduğu yerlerde 

daha fazla görülür. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 

Türkiye’de de görülmekteydi. Medeni hayatı “kemiren 

illetlerin” en kötüsü fuhuştur69. Şairin yaşadığı dönemde de 

Osmanlı Devleti’nde bu salgın hastalığa rastlanıyordu. Mehmet 

Akif, fuhşun yaygınlığına eserlerinde sürekli yer verirken; frengi 

hastalığına “Mahalle Kahvesi” şiirinde, kahvehanelerin kötü 

durumunu ortaya koymak için, değinmiştir: 

“Sakın firengiye benzetmeyin fecâ’atini: 

            Bu karha milletin emmekte rûh-i gayretini70.” 

Şairin, eserlerinde değindiği diğer bir salgın hastalık da çiçek 

hastalığıdır. XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nde 

hastalığa karşı aşı uygulaması vardı. O, 1910’da “Sırat-ı 

Müstakim”de yayınladığı bir mektupta çiçek hastalığı aşısının 

uygulanmasına karşı çıkışlardan şikâyet eder. Bu dönemde 

devletin zorunlu müdahalesinin insanların hürriyetine açık bir 

saldırı olduğu tenkitleri vardı. Mehmet Akif’in zihni bu itirazları 

 
67 Ersoy, Safahat, s.257-258. 
68 “Sifiliz (Frengi)”, https://sagligim.gov.tr/bulasici-hastaliklar/sifiliz.html, 

10.05.2020. 
69 Bu kitap Mehmet Akif tarafından Türkçeye tercüme edilmiş, Şengüler’in 

hazırladığı külliyatta ise bir bölüm olarak yer almıştır.  Abdülkadir Çâviş, 

“İçkinin Hayat-ı Beşerde Açtığı Rahneler”, Mehmet Akif Külliyatı, C. 8, haz. 

İsmail Hakkı Şengüler, İstanbul, Hikmet Neşriyat, 1990, s.578. 
70 Ersoy, Safahat, s.114. 

https://sagligim.gov.tr/bulasici-hastaliklar/sifiliz.html


 
 

 
 

kaldıramıyor, bahsi geçen itirazların yanlışlığından yakınıyordu. 

Çünkü hastalıkların önlenmesinde tıp biliminin rehberliğinden 

başka bir rehberliği kabul etmiyordu71.  

Yine “Seyfi Baba şiirinde İstanbul’da bir nezle salgına değinir. 

Hastanın üstünü örterek terletmek, böylece vücudun hastalığı 

atmasını sağlamak ister72. “Meyhâne” şiirinde nezlenin ses 

kısılmasına yol açtığı belirtilir. Orada bulunanlar hastaya, ses 

kısılmasına çözüm olarak “imam suyu” (rakı) içmesini 

önerirler73. 

Sarı humma virüsü, etkeni taşıyan sivrisineklerin sokması ile 

insana bulaşır. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz74. 

Mehmet Akif, humma hastalığına peygamberimizin ardında 

namaz kılan bir kölenin hastalanması üzerinden değinir. Köle, 

mescide gelmeyince peygamberimiz merak etmiş; onun hasta 

olduğunu öğrenmişti. Sonra hastayı ziyaret etmiş, kısa süre 

sonra vefat eden köleyi bizzat kendisi yıkamıştı75. Yine Mehmet 

Akif’in eserlerinde tifo hastalığının yaygınlığından da 

bahsedilir76. 

 
71…Telkîh-i cederî gibi husûsatta bile hükûmetin müdahale-i cebriyesini 

hürriyete karşı tecavüz addetmeye zihnim yatmıyor.  Mehmet Akif Ersoy, 

“Açık Mektub Ebu Ziya Tevfik Efendi’ye”, Mehmet Akif Külliyatı, C. 5, 

haz. İsmail Hakkı Şengüler, İstanbul, Hikmet Neşriyat, 1990, s.15. 
72 Ersoy, Safahat, s.76-77. 
73 Ersoy, Safahat, s.47. 
74 “Sarı Humma”, https://sagligim.gov.tr/sari-humma.html, 10.05.2020. 
75 Mehmet Akif Ersoy, “Hucurat Suresi’nden, 13. Ayet”, Düzyazılar 

Makaleler-Tefsirler-Vaazlar, haz. A. Vahap Akbaş, 2. Baskı, İstanbul, Beyan 

Yayınları, 2011, s.356. 
76 Ersoy, Safahat, s.234. 

https://sagligim.gov.tr/sari-humma.html
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 Mehmet Akif’in şiirlerinde benzetme amacıyla kullanılan bazı 

salgın hastalık ifadeleri de vardır. Cüzzam hastalığından Türk 

milletinin miskinliğini eleştirmek için bahseder. Miskinliğin 

Türklerin ruhuna enjekte edilmesiyle memleket cüzzam 

hastalığına tutulmuş ve harabeye dönmüştür77. Cenk Şarkısı 

şiirinde kuduz ifadesini Bulgarların Balkan Savaşı sırasında 

çocuk, kadın ve ihtiyar demeden vahşice katletmesi için 

kullanır78. Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinde İtilaf devletlerinin 

saldırısını ‘tâ’ûn”dan da (veba) ağır olarak niteler79. 

3. DİĞER HASTALIKLAR 

“Selma” adlı şiirinde ölüm döşeğine düşmüş dört yaşındaki 

yeğeninin hastalığına değinir. Doktorlar hastalığın teşhisini 

koyamamışlardır. Hasta “ ne zâlim bir illet”e düşmüştür. Onun 

pembe yanakları kireç kesilmiş, dili ağırlaşmış, kederli kederli 

bakmaktadır. Kolu kanadı kımıldamıyor, görme ışığı sönüyor, 

konuşamıyor ve kulakları duymuyordu. Kısa süre sonra küçük 

çocuk vefat etmiştir80.  

Hastalıklar konusunda toplumda yanlış inançlar vardı. Hasır 

şiirinde bu yanlış inançlara tepkisi sezilir. Yılancık81 hastalığına 

 
77 Ersoy, Safahat, s.240. 
78 Ersoy, Safahat, s.473. 
79 Ersoy, Safahat, s.378. 
80 Ersoy, Safahat, s.62-64. 
81 Yılancık hastalığı olarak da bilinen erizipel; deride ağrı, kızarıklık, şişlik ve 

ısı artışı ile ortaya çıkan en çok bacaklarda görülen bir deri enfeksiyonudur. 

Türk Dermatoloji Derneği, “Erizipel (Yılancık hastalığı)” Türk Dermatoloji 

Derneği Hasta Bilgilendirme Broşürü, 



 
 

 
 

yakalanan bir çocuğun annesi ilaç almak için attara gelir. 

Okunmuş ilaç ister. Çocuğun yüzü şişmiştir. İlaç satan attar ise 

çocuğu “… geçer, nefes ettir (okuttur)” diye kadına tavsiyede 

bulunur82. Yine “İstibdâd” şiirinde göğüs hastalığı bulunan bir 

şahıstan bahsetmektedir83. 

Hastalıkların tedavisine çare aranan yerlerin yanlışlığına da 

dikkat çeker. İnsan sağlığını tehdit eden kahvehanelerin hijyen 

olmayan ortamlarında diş çekimi, sülüklerle tedavi ve kan alma 

işlemleri yapılmaktadır. Bu ortamların hastalık yayması 

kaçınılmazdır:  

“Birinci katta sülük beslenen büyük kavanoz; 

Onun yanında kan almak için beş on boynuz. 

İkinci katta bütün kerpetenler, usturalar... 

Demek ki kahveci hem diş tabîbi, hem perukâr! 

İnanmadınsa değildir tereddüdün sırası; 

Uzun lâkırdıya hâcet ne? İşte mosturası: 

Çekerken etli kemiklerle ayrılıp çeneden, 

Sonunda bir ipe, boy boy, onar onar, dizilen, 

Şu kazma dişleri sen mahya belledinse, değil; 

 
http://turkdermatoloji.org.tr/media/hasta_bilgilendirme/Erizipel.pdf , 

07.05.2020. 
82 Ersoy, Safahat, s.41. 
83 Ersoy, Safahat, s.90. 

http://turkdermatoloji.org.tr/media/hasta_bilgilendirme/Erizipel.pdf
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Birer mezâra işâret düşün ki her kandil84!” 

Asım şiirinde I. Dünya Savaşı sırasında ailelerin perişanlığına, 

hasta sayısının çokluğuna; tedavi edilemeyen ve bakımsız kalan 

hastaların fazlalığına, halkın giyinme sorunlarına dikkat çeker. 

Yardıma muhtaç çok fazla aile vardır. Cenazeleri kaldıracak 

sağlıklı insan yoktur: 

“Yok civârımda bugün aç yatanın pâyânı; 

Her perîşan yuva bir âile kabristânı! 

Beni öldürmede, oğlum, bu harâb ıssızlık: 

Hangi vîrâneyi eşsen kopuyor bin çığlık! 

Hasta binlerle, bakan yok; diriler çırçıplak; 

Ölüler kaskatı olmuş, hani kim kaldıracak85?” 

4. MEHMET AKİF ERSOY’UN TEMİZLİĞİN ÖNEMİNE 

DAİR TERCÜMELERİ  

Mehmet Akif; Verid Vecdi86 ve Abdülaziz Caviş87’in 

eserlerinden tercümeler yapmıştır. Bahsi geçen tercümelerden 

bazıları, İslam’ın insan sağlığına dair hüküm ve tavsiyelerini 

içerir. Temizlikle ilgili bu iki âlimin görüşleri, büyük oranda, 

Mehmet Akif’in görüşlerini de yansıtmaktadır. Kendisi de bazı 

 
84 Ersoy, Safahat, s.116-117. 
85 Ersoy, Safahat, s.385-386. 
86 Din ve bilimi uzlaştırmaya çalışan Mısırlı din ve fikir adamı (1878-1954). 

Yusuf Şevki Yavuz, “Ferîd Vecdi”   TDVİA, C.12, İstanbul, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 1995, s.393-395. 
87 Mısırlı olup mücadele ve hareket adamı; alim, gazeteci ve yazardır. 

Mehmet Eroğlu, “Abdülaziz Çâvîş”, TDVİA, C.1, İstanbul, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 1988, s.187-188. 



 
 

 
 

tefsirlerinde sağlıkla ilgili konulara değinmiş, tercümelerindeki 

düşüncelerle büyük oranda benzerlikler içeren ifadeler 

kullanmıştır. A’raf Suresi’nin tefsirinde bu benzerlikler açık bir 

şekilde görülür. Hayatını milletinin bilinçlenmesine adadığı 

düşünüldüğünde çevirilerinde de böyle bir amaç güttüğü 

aşikârdır88. 

Tercümelerden biri Verid Vecdi’nin “Müslümanlıkta 

Medeniyet” isimli eserindendir. Alim, İslam’ın beden sağlığına 

dair görüşleri üzerinde durmuştur. İslam sadece ruh sağlığını 

değil beden sağlığını da önemsemiştir. Peygamberimiz 

“Temizlik imanın yarısıdır. İnsanların eğlenceleri meyanında 

Allah’ın en beğendiği at koşturmak, ok atmaktır. Kalplerinizi 

zaman zaman rahatlatınız.” demiştir89. İyi bir Müslüman olmak 

için çalışan Mehmet Akif, dinin bedenle ilgili kurallarına 

riayette de en küçük bir kusur göstermek istememiştir. Hafız 

olan Mehmet Akif, güreşe, yüzmeye, gülle atmaya, ata binmeye 

ve koşuya meraklı olup bu alanlarda kendisini yetiştirmişti90. 

 İslam, hastalığı Allah tarafından gönderilen bir azap olarak 

telakki etmiştir. Bu azabın nedeni insanın kendi fıtratına, 

sağlığın genel kurallarına uymamasıdır. Allah tarafından bir 

 
88 Mehmet Akif Ersoy, “A’raf Suresi’nden, 31. Ayet” Düzyazılar Makaleler-

Tefsirler-Vaazlar, haz. A. Vahap Akbaş, 2. Baskı, İstanbul, Beyan Yayınları, 

2011, s.311-313. 
89 Ferid Vecdi, “Müslümanlıkta Medeniyet”, Mehmet Akif Külliyatı, C. 7, 

haz. İsmail Hakkı Şengüler, İstanbul, Hikmet Neşriyat, 1990, s.165-166.  
90 Hasan Basri Çantay, Âkifname, İstanbul, Ahmet Sait Matbaası, 1966, s.36; 

M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Âkif Ersoy, Ankara, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 1988, s.9; Ahmet Kabaklı, Mehmet Akif Ersoy, 10. Baskı, 

İstanbul, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2008, s.19-20. 
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hastalık gelince insan, sağlığına kavuşmak için çalışmalıdır. 

Bunun yolu da işinin ehli bir hekim tarafından tedavi edilmektir. 

İslam, tıbbı ilimlerde uzman olmayan “dolandırıcıların 

pençesine düşmekten” men eder. Üstelik bu dolandırıcıları 

büyük bir mesuliyet altına sokmaktadır.  Bir kişi yakalandığı 

hastalıktan kurtulmak için her türlü tıbbı tedavi yöntemlerine 

başvurur; ancak bir fayda görmezse din, sabrından dolayı, ona 

ahirette mükâfat müjdeler91.  

Peygamberimiz “Kavî bir mü’min zaîf bir mü’minden iyidir” 

demektedir. Dinimiz Müslümanın kendi bedenine karşı 

lakaytlığını onaylamaz. İslam dininin sağlıkla ilgili kuralları 

Müslümanların beden sağlıklarına karşı özenli davranmasını 

gerektiren içeriklere sahiptir. Bu kurallara dikkatlice uyulmak 

suretiyle hastalıkların azaltılması, salgına dönüşmemesi için 

devrin uleması halkın zihnine bunları yerleştirmek 

istemektedir92.  

Vücudun birçok ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçların karşılanması 

aşırıya kaçmamak şartıyla zorunludur. Vücudun sağlığı için 

alınacak gıdalarda aşırıya kaçış olursa ya da sağlık kurallarına 

uygun olmayan şekilde farklı yiyecekler bir arada yenilirse 

öldürücü bir zehre dönüşür. Dünyadaki tabiplerin tamamı 

insanın sağlıklı olmasının yolunun vücudun ihtiyaçlarının 

karşılanmasında aşırıya kaçmamaktan geçtiğini belirtirler. İslam, 

 
91 “Tababete vukufu sabit olmayan bir adam hekimliğe kalkışacak olursa îkaa 

edeceği ziyanı zâmındır.” (Hadis-i Şerif) Vecdi, s.165-167. 
92 Vecdi, s.167-168.  



 
 

 
 

sağlığa yararlı olan yiyecek ve içeceklerin yenmesini ya da 

içilmesini -israf etmemek şartıyla- serbest bırakmıştır: “De ki: 

Allah’ın kulları için var ettiği zineti ve temiz rızıkları kim haram 

etti93?..”  

A’raf süresinin tefsirini yaparken Mehmet Akif de benzer 

ifadeler kullanır. İsraf etmemek kaydıyla yiyip içmeyi emreden 

İslam, bu kuralıyla sağlığa verdiği önemi ortaya koyar. Ayet-i 

kerimede  “…bir de yiyiniz, içiniz, yalnız israf etmeyiniz; iyi 

biliniz ki Allah müsrifleri sevmez.” denilmektedir. Yine bir 

hadis-i şeriften örnek erir. Peygamberimiz ”Mide dert evidir, 

açlıksa devanın başıdır. Onun için her bedene iyi gelecek olanı 

veriniz.” buyurmuştur. Aslında bu ayet ve hadis-i şerif tıp 

biliminin özüdür94. 

İslamiyet’te “zühd”: Lezzetti yemeklerden, nefis meyvelerden, 

nefsi her istediğinden mahrum etmek değildir. Rabbimiz “Ey 

iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram 

saymayınız ve haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları 

sevmez.” demektedir. Dolayısıyla İslam, güzel yemekleri de 

güzel elbiseleri de yasaklamamıştır. Hatta temiz ve güzel 

giyinmeyi teşvik etmiştir95. Mehmet Akif de benzer görüşleri 

dile getirir. İslam ifrat ve tefritin her türlüsünün dışındadır. 

Müslümanlık, itidali temsil eder. Şıklık adına Müslüman 

erkeklerin abartılı süslenmesi ne kadar gülünçse; din adına, zühd 

 
93 Vecdi, s.168-169.  
94 Ersoy, “A’raf”, s.312-313. 
95 Vecdi, s.169-170.  
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adına “eski püskü” elbiseler giyerek gezinmek hem 

Müslümanları hem de Müslümanlığı rezil etmek anlamına gelir 

ki, bu durum şıklık adına yapılandan farksız olup, aynı sefil 

harekettir. Yine Peygamberimiz kudreti varken elbisesine özen 

göstermeyen bir sahabiye “Cenab-ı Hak, sana verdiği nimetin 

eserlerini senin sırtında görmekten hoşlanır” buyurmuştu96.  

Mehmet Akif’in Abdülaziz Câviş’ten yaptığı tercümelerden 

bazıları temizliğin önemi ve hastalıktan korunma yöntemleri 

üzerinedir. İslam, ruha olduğu kadar beden temizliğine de önem 

vermiştir. Hiçbir din yoktur ki İslam kadar temizliğe önem 

vermiş olsun. Avrupalılar, İslam’ın özen gösterdiği abdest, 

gusül, tuvalet sonrası temizlik, tırnak kesme, bıyık kısaltma gibi 

temizlik çalışmalarını bilmiyorlardı. Mikrobun keşfiyle 

temizliğin önemi ve İslam’ın hassasiyetinin nedeni ortaya çıktı. 

Bu kutsal din; bedenin ve elbiselerin temizliğini emreder. 

İnsanlar önceleri bunların nedenini bilmiyordu. Tıp ilminde 

yaşanan gelişmeler bunun önemini ortaya koydu. İslam; elleri, 

ağzı, burnu, yüzü ayakları yıkamayı, başı, kulakları mesh etmeyi 

emrediyor. Yine vücudun yıkanması başka bir emridir. 

Yemekten önce ellerin ve yemekten sonra ise hem ellerin hem 

 
96 “Gerçekten, Müslümanların erkekleri için, şıklık adına çeyiz katırı gibi 

donanmak yahut seyyar bir tuhafiye cemekânı kılığına girmek ne kadar 

gülünçse; din adına, zühd adına da, eski püskü paçavralar içine gömülerek  

hem Müslümanları, hem Müslümanlığı rezil etmek o kadar sefil bir 

harekettir.” Ersoy, “A’raf”, s.312. 



 
 

 
 

de ağzın yıkanması, misvak kullanılması İslam’ın 

tavsiyelerindendir97.  

Abdülkadir Çâviş’in mikropların nerelerde bulunacağına dair 

değerlendirmeleri de vardır. Mikroplar hemen her yerde 

bulunabilirler. Temaslar, tokalaşmalar, yeme, içme, tutma gibi 

yollarla bulaşabilir. Ayrıca göz, ağız gibi uzuvları ovarken, 

silerken; yenilecek, içilecek şeyleri hazırlarken el 

kullanılmaktadır. Tıp âlimleri bu sebeplerle mikropların 

yayılmasında elin birinci derecede etkili olduğunu ifade eder. 

Ellerde bulunan küçük çatlaklardan mikrop kapma riski vardır. 

Ağzı çalkalamak için kullanılan suyun temiz; tadı, kokusu ve 

renginin değişmemiş olması gerekir98. 

Ağız ilk hazım sayılır. Yemek ağızda iyi çiğnenmelidir. 

Mikroplar yemeklerle birlikte ağızdan mideye gider ve sağlığı 

bozar. Mide, hazım problemi yaşar. Yine ağız temizliğine dikkat 

edilmezse dişler arasında kalan mikroplar yemek artıklarıyla 

mideye iner ve çoğalırlar. Doktorlar mide rahatsızlığına 

yakalanan hastalara ağız ve diş temizliği tavsiye ederler. Bu 

konudaki ihmalin mide için zararlı olduğunu belirtirler. İslam’ın 

da tavsiye ettiği ağzı yıkama ve dişleri misvakla temizleme 

işlerine özel önem vermek gerekir99.  

 
97 Bu kitap Mehmet Akif tarafından Türkçeye tercüme edilmiş, Şengülerin 

hazrladığı külliyatta ise bir bölüm olarak yer almıştır.  Abdülkadir Çâviş, 

“Anglikan Kilisesine Cevab”, Mehmet Akif Külliyatı, C. 8, haz. İsmail Hakkı 

Şengüler, İstanbul, Hikmet Neşriyat, 1990, s.194-196.  
98 Çâviş, s.197.  
99 Çâviş, s.198. 
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Diğer organların temizliğine de değinir. Burun temizliği 

konusunda hassas olunmalıdır. Çünkü hava, toz, toprak ve 

boşluktaki mikroplar burundan içeri girer. Burundaki kıllar bu 

mikropları tutarak akciğerlere inmesini veya başka organlara 

girmesini engeller. Burun kıllarına yapışan mikroplar uzun bir 

süre sonra vücuda girmeye başlar. Burun su ile temizlenirse 

bunların vücuda sirayeti önlenir. Yüzü yıkamak, cildi 

kuvvetlendirir. Başta göz olmak üzere birçok azanın temizliği 

sağlanmış olur.  Kulak ve boynun mesh olunması ciltteki 

mikrobu uzaklaştırır. Ayakların yıkanması temizlik içindir. 

Parmak araları yıkanmazsa birçok iltihaplı hastalığa neden 

olabilir. “Tatanos” hastalığının -ayağa temasla- çabuk yayıldığı 

anlaşılmıştır. Özellikle askeriyede sağlık açısından ayakların 

yıkanması mühimdir100.  

Gusül abdestiyle vücut temizlenir. İnsan sağlığı açısından çok 

önemlidir. İnsanlar başkasının kullandığı suyu kullanmamalıdır. 

Böyle bir durumda gusül batıldır (geçersiz).  İslam, şayet banyo 

için kullanılacak suyu salgın hastalık bulunduran biri 

kullanmışsa bu suyu kullanmayı -batıl kabul etmenin ötesinde- 

haram kabul ediyor. Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde 

“Temizliğe itina et ki ömrün uzun olsun” buyurmuştur101.  

 

 
100 Çâviş, s.199-201. 
101 Çâviş, s.203-204. 



 
 

 
 

5. MEHMET AKİF ERSOY’UN TOPLUMUN SAĞLIK 

PROBLEMLERİNE BAKIŞI  

Osmanlı Devleti’nin son devrinde toplumda sosyal ve ekonomik 

uçurum söz konusudur. Halkın bir kısmı beslenme yetersizliği 

ve aydınlanma problemleri yaşarken, bir kısmının savurgan ve 

rahat yaşaması söz konusudur102. Halkın %70’i perişan, parasız, 

aç ve ev ev dolaşıp başkalarından yiyecek bulma derdinde. Çöpe 

atılacak şeylere çavdar karıştırılarak kalitesiz ekmek 

satılmaktadır. Milleti hastalık, bit, sefalet sarmış; kırmaktadır. 

Hükümet gerekli tedbirleri almaktan acizdir. Halk açlıktan ve 

sefaletten ölmektedir. İnsanların kıpırdamaya mecali kalmamış, 

ölüler kaderine terk edilmiştir103. 

Mehmet Akif’in “Dirvâs” şiirinde ekonomide gelir adaletinin 

sağlanması vurgusu vardır. Toplumun servetinin bittiği, 

insanların elinde tüketecek bir şey kalmadığı zamanda idareciler 

ekonomik yardımlarla halkı desteklemelidir. Toplumda gelir 

adaletsizliği vardır ve hükümdar gelir adaletsizliğini 

azaltmalıdır104. 

Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde milletin kültürel değerlerini 

koruyarak maddi refahını arttırma düşüncesinin izleri görülür105. 

Birçok şiirinde toplumun sağlık sorunları karşı toplumdaki 

yakıcı tavırları tasvir eder. Hasta şiirinden hareketle Mithat 

 
102 Ersoy,  Safahat, s.387-388. 
103 Ersoy, Safahat, s.358. 
104 Ersoy, Safahat, s.112. 
105 Toros, s.37 
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Cemal, o dönem yatılı okulların öğrenci sağlığı açısından hiçte 

iç açıcı olmadığına değinir. “Yatılı mekteplerindeki umumi ve 

resmi merhametlerin yüzüne karşı bu mısra ne acı sayhaydı.” 

der106. “Hasta” şiirinde doktor, veremli çocuğun hava değişimi 

bahanesiyle memleketine gönderilmesini ister. Müdürün vicdanı 

bunu kaldırmaz. Çünkü yolculuğu tamamlayamadan ölme 

ihtimali çok fazladır. Hastayı o halde göndermeyi kendisi için 

“zül” sayar. Göndermek istemese de sorunun çözümü için 

derdini anlatacak kimse yoktur. Doktor, müdürü çocuğu 

göndermesi konusunda cesaretlendirir. Zaten öğrenci veremlidir 

ve hastalığı yatılı okuldaki diğer öğrencilere bulaştırma riski 

taşımaktadır. Bu nedenle okul, öğrenciyi göndermekte 

“ma’zurdur. Öğrenci ikna yoluyla gönderilmek istenir. O ise 

hava değişimini kendisinin ölecek diye okuldan kovulması 

olarak görür. Ahmet hem yetim, hem de öksüzdür; gidecek yeri 

de yoktur. Allah’a şikayet eder: 

“Merhamet bilmeyen insanlara bak, yâ Rabbi, 

 Koğuyorlar beni bir sâil-i âvâre (işsiz dilenci) gibi!” 

Sonrasında artık gitmek zorunludur: 

“Onu teb’îd (uzaklaştıracak) edecek paytona yaklaştı “verem!” 

Okuldan bazı çocuklar Ahmet’i paytona bindirirler. Müdür onun 

memleketine gideceğini düşünerek Arabacıdan hastayı istasyona 

götürmesini ister. Öğrenci: 

 
106 Kuntay, s.79-80. 



 
 

 
 

—Yok yok, beni tâ, 

Götür İstanbul’a bir yerde bırak ki: Gurebâ, 

-Kimsenin onlara aldırmadığı bir sırada- 

Uzanıp ölmeye bir şilte bulurlar orada107!”     

diyerek konuşmayı bitirir. 

Şiirde “sosyal ve siyasi yapının yıpratıcılığı ve öldürücülüğü” 

son mısralara yansır108.” Şairin “Hasta bir çocuğun dilinden bu 

isyansız çırpınışları, kendi içinde yaşayan bir insana karşı 

alâkasız kalan toplumadır109.” Verem teşhisi geç konulduğu için 

daha sonra Ahmet ölecektir. Mehmet Akif, olaydan o kadar 

etkilenmişti ki, “Hasta” şiirini yazarken ağlamıştı110. 

Onun şiirlerinde toplumun duyarsızlığına, toplumsal ve 

ekonomik süreçlerin yakıcılığına dair başka manzaralar da 

görülür. “Hasır” şiirinde: Beş aydır hasta ama ilgilenilmeyen 

kadına, öldüğünde ise cenazesine karşı duyarsızlık tenkit 

edilir111. Seyfi Baba şiirinde de çevreye duyarsız insanlar 

eleştirilir. Şiirde vurguladığı toplum sağlığını etkileyen başka bir 

sorun da -evsiz barksız olup- sokaklarda yatan insanlardır112. 

 
107 Ersoy, Safahat, s.27-29. 
108 Çiftçi, s.88-89. 
109 Okay, s.43. 
110 Mehmet Akif, Mithat Cemal’e iki defa ağladığını söylemişti: “Bir bu 

çocuğu yazarken…” Kuntay, s.80-81. 
111 Ersoy, Safahat, s.41. 
112 Ersoy, Safahat, s.75-77. 
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Osmanlı Devleti’nin son devrinde yokluk ve yoksulluktan 

kaynaklanan sağlık sorunları oldukça fazlaydı. İnsanların 

sağlığını olumsuz etkileyecek manzaralar vardır. “Şark” şiirinde 

“Yoksulluktan bükülmüş beller, incelmiş boyunlar ve çeşitli 

hastalıkların pençesinde kıvranmalar” vardır113. Mehmet Akif’in 

“Küfe” şiirinde: dizinden aşağısı çıplak, üzerinde ince mintanla 

titreyen, ayağında ayakkabısı, başında fesi yok ama çalışmak 

zorunda olan çocuklara değinir.  Bunlar “yalın ayak, başı açık 

“ayaklı bir sefâlet”tir114. Artık sağlıklı nesilleri temsil eden 

Osman ve Orhan gibi “gürbüz babalar”dan eser yoktur. 

 Osmanlı Devleti’nde toplumun beden ve ruh sağlığında derin 

yaralar açan bir olay da Balkan Savaşı’dır (1912-1913). Balkan 

Savaşı Rumeli’de Türk ve Müslümanların büyük oranda 

katledilmesiyle sonuçlanmıştır. Evler yakılmış, insanlar katliama 

uğramış, kadınlara tecavüz edilmiştir. Yüzbinlerce insan 

öldürüldüğü gibi kalanların büyük çoğunluğunun ruh ve beden 

sağlığı bozulmuştur115. Balkan Savaşı’nda düşman eline geçen 

yerlerden gelen insanlar aç, çıplak ve parasız olup barınma 

sorunları yaşamaktadır. Muhacir olarak gelen Türkler 

sokaklarda yatmaktadır116. Yakılıp yıkılan ev sayısı “150 

binleri” aşmıştı117. Kocaları katledilen milyonlarca kadın dul; 

çocuklar yetim kalmıştır. Türkler en kanlı zulümlerle 

 
113 Ersoy, Safahat, s.402. 
114 Ersoy, Safahat, s.37. 
115 Ersoy, Safahat, s.268. 
116 Ersoy, Safahat, s.172. 
117 Ersoy, Safahat, s.263. 



 
 

 
 

Rumeli’deki vatanlarından kovulmuşlardır118. Balkanlar “vatan 

nâmına bir kabristan”a dönmüştür.119. 

I. Dünya Savaşı’nda yiyecek ve giyecek temini sorunu Osmanlı 

ordusunu zayıf düşürmektedir. Bu savaşta ordunun beslenme ve 

giyinme sorunlarına dikkat çeker: 

“— Ne fazîlet mi? Çocuklar koşuyor, aç çıplak, 

Cebheden cebheye arslan gibi hiç durmayarak. 

Yine vardır bir ölüm korkusu arslanda bile; 

Yüzgöz olmuş bu çocuklar ölümün şahsıyle! 

Cebhenin her biri bir kıt’ada, etrâfı deniz; 

Kara dersen daha dehşetli: Ne yol var, ne de iz. 

Harekâtın görüyorsun ya, Hocam, en kolayı, 

Yalnayak Kafkas’ı tutmak, baş açık Sînâ’yı! 

Yapılır zannediyorsan, bakalım, sen de soyun... 

Kıt’a kapmak, köşe kapmak değil artık bu oyun120.” 

“Tüten üç beş baca121” ve “çökük damlar” ifadesiyle toplum 

sağlığını olumsuz etkileyen barınma sorununa işaret eder. 

Neşenin, coşkunun timsali olan ocaklar perişandır. Savaş ve 

yokluk nedeniyle yaşanan ölümlerle evlerde yanan ışıklar 

sönmüş, insan sesi duyulmaz olmuştur.  Savaşlar, bitkinlikler ve 

tembellikler üretimi bitirmiştir122. 

 
118 Ersoy, Safahat, s.196. 
119 Ersoy, Safahat, s.172. 
120 Ersoy, Safahat, s.377. 
121Ersoy,  Safahat, s.333. 
122 Ersoy, Safahat, s.402. 
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Sadece evler değil, otellerin durumu da perişandır. “Berlin 

Hâtıraları” şiirinde Otellerdeki hayat “sefil”dir. Tuvaletsiz, 

banyosuz, çatısı akıyor, yataklar nemli ve kirlidir. Temizlik 

olmadığından sağlığı tehdit eden bitler kol gezmektedir. Odaya 

bırakılmış su dolu sürahiler yosun tutmuştur123.  

Şair, sağlık için sorun oluşturan alt-yapı sefaletini mizahi bir 

tarzda hicvetmiştir124. Sokaklar dar ve çamurludur. Temizlikten 

bahsetmek pek mümkün olmayıp125 insan sağlığını tehdit 

etmektedir126. Hastaneleriyle, imaretleriyle, kanallarıyla, 

köprüleriyle ve çeşmeleriyle gelişmişliğin göstergesi olan 

şehirler, bu yapıların gerilemesiyle çöküş yaşamaktadır127. 

Eğitim ve yönetim sorunlarıyla boğuşan bir ülke tasviri vardır. 

Çünkü artık, milletin hali içler acısıdır. İşsizlik yaygın, fakirlik 

had safadır. Kışla, medrese ve okul yok; devlet daireleri 

işlemiyor. Yoklar ve yokluklar içerisinde bir vatan vardır128. 

“Meyhane” şiirinde meyhaneye dadanan insanların ailelerinin 

beslenme yetersizliğine vurgu yapılır. Babalarının meyhaneye 

gitmesi ailenin beslenme sorunlarına neden olduğu gibi 

çocukların eğitimini de aksatmaktadır. Yine içkinin insan 

 
123 Ersoy, Safahat, s.287-289. 
124 Keleş, Reyhan, “Âkif’in Şiirlerinde Çevre ve Ahlâk Sorununa Bir Bakış”, 

Türkiye, ISEM, 2016, 3rd International Symposium on Environment and 

Morality,  4-6 November 2016, Alanya – Turkey,  s.381. 
125 Ersoy, Safahat, s.292. 
126 Ersoy, Safahat, s.287-289. 
127 Ersoy, Safahat, s.115. 
128 Ersoy, Safahat, s.154. 



 
 

 
 

vücudunda yaptığı tahribata değinilir129. Hafızayı zayıflatmak ve 

devamlı unutkanlığa neden olmak gibi zararları vardır130.  

Osmanlı Devleti’nin önceki dönmelerinde birer kültür yuvası 

olan kahvehaneler zamanla yozlaşmıştır131. Mehmet Akif, bu 

kurumları “toplumsal ataletin” en önemli nedenlerinden biri 

olarak görmüştür132. “Mahalle Kahvesi” şiirinde ise topluma 

hastalık yayan bu mekânların sağlık sorunları oluşturma 

potansiyelini işler. Mahalle kahveleri milletin gayretini 

öldürmektedir. Bu nedenle frengi hastalığından daha kötüdür. 

Kahvehanenin sağlıksız ortamı tasvir edilir: Eşiği kirli olup 

tahtadan mı topraktan mı belli değil. İçilen nargile ve tütün 

dumanları tavanın rengini değiştirmiş; tavla, kâğıt vb. oyun 

malzemeleri çok kirli. Kullanılan eşyalar temiz değil. Buralar 

insanın ruh sağlığını da bozacak ortamlardır: 

 “Ahırla farkı: O yemliklidir, bu yemliksiz!” 

Hijyen durumunu hicve devam eder: 

“Zemîni yüz sene evvel döşenme malta imiş... 

«İmiş»le söylüyorum. Çünkü anlamak uzun iş, 

 
129 Ersoy, Safahat, s.46-49. 
130 Meyhaneye kocasını aramaya giden kadın: Anan da, ben de, 

yumurcakların da aç kaldık! / … Sakın Düşünme çocuklar aceb ne yer evde? 

der. Ersoy, Safahat, s.48. 
131 Bedri Aydoğan, “Mehmet Akif Ersoy’un Meyhane ve Mahalle Kahvesi 

Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Fuat Özdemir Anısı, Adana, Türkiyat 

Araştırmaları, 1997, s.93. 
132 Keleş, s.384. 
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O bir karış kirin altında hangi ma’den var133?” 

Kahve işletenler farklı işler de yapmaktadır. Kahveci; sülük 

tedavisi, kan alma, diş çekimi, berberlik gibi işleri de 

kahvehanede steril olmayan ortamlarda yapmaktadır. 

Dolayısıyla, yapılan işler halkın sağlığını tehdit etmektedir. 

Hijyensiz ortamda hastalıkların tedavisinde kullanılan sülüklerin 

büyük kavanozu ve hemen yanında kan almak amacıyla 

bulundurulan boynuzlar bulunmaktadır. Diş çekimi için 

kullanılan kerpetenler, insanları tıraş etmek için usturalar göze 

çarpmaktadır134. 

 Başka bir sorun ise toplumda boşanmaların artmasından 

kaynaklıdır. Boşanmış ailelerin çocukları ruhsal yönden ve 

maddi yönden yıpranmaktadır. “Köse İmam” şiirinde bir 

boşanma olayı üzerinden toplumda huzurun sağlanması için 

önerilerde bulunur. Boşanmalar sonucu babaları sağ ama öksüz 

dolaşan çocukların ruh hallerine vurgu yapar. İhtiyar, kadın ve 

çocukların haline çok üzülmektedir. Halkın, bahsi geçen güçsüz 

kesimlerine merhamet gösterilmelidir.  Bunlar yapılmazsa 

insanlık denilen şey nasıl anlaşılacaktır? 

“Düğün olsaydı ne a'la idi tek bir perde; 

Ayrılık faslı da var sonra bunun, mahkemede; 

Ne kadınlar, ne sefalet doğuranlar görürüz; 

İşte binlerce çocuk, hem baba sağ, hem öksüz! 

 
133 Ersoy, Safahat, s.114-116. 
134 Ersoy, Safahat, s.116-117. 



 
 

 
 

Üç sınıf halka içim parçalanır, hem ne kadar! 

İhtiyarlar, karılar, bir de küçükler; bunlar 

Merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan; 

Yoksa, insanlığı bilmem nasıl anlar insan135?” 

5.1. Mehmet Akif Ersoy’un Köylünün Sağlık Problemlerine 

Bakışı  

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin en çok etkilenen 

kesimi köylüler olmuştur136. Mehmet Akif, Asım şiirinde 

sağlıklı ve üreten nesille yeni nesli karşılaştırır. Önce geçmişteki 

üretim ve refah düzeyinin tasvirine girişir. Masmavi dereleri, 

zümrüt dağlarıyla, çıldırmış ekinleriyle ve bağlarıyla coşkun bir 

vatan vardır. Türkler, hayvan ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak 

üretim yapıyorlardı. Toprak zengindi137. Daha kırk-elli sene 

öncesine kadar köylerde üretimin çok canlı olduğunu vurgular. 

Her tarafta ekili tarlalar, bahçeler ve bağlar vardır. Bunlardan 

çok fazla verim alınır. Her tarafta besili koyunlar, keçiler, 

mandalar, atlar ve inekler görülür: 

“Neydi, yâ Rabbi, otuz kırk sene evvel burası? 

Dağlar orman, tepeler bağ, ovalar hep tarla; 

Koca mer’â dolu baştan başa sağmallarla. 

İğne atsan yere düşmez: O ekin bir tûfan; 

Atlı girsen gömülür buğdayın altında kafan. 

 
135 Ersoy, Safahat, s.126. 
136 Yunus Ayata, “Mehmet Âkif Ersoy’un Âsım’ında Toplumsal Meseleler”, 

CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C38, S.2, Aralık 2014, s.40. 
137 Ersoy, Safahat, s.333-334. 
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Köylünün kırları tutmuş, yayılırken davarı, 

Sökemezsin, sarar âfâkını yün dalgaları! 

Dolaşır sal gibi göllerde hesapsız manda, 

Fil sanırsın, hani, bir çıksa da görsen karada. 

Geniş alnıyle yarar otları binlerce öküz, 

Besiden her birinin sırtı, bakarsın, dümdüz. 

Ne de ıslak patı burnundaki mosmor meneviş! 

Hadi gelsin bakalım damların altında geviş. 

Diz çöker buldu mu yaslanmaya kâfî meydan; 

Sürünür toprağın üstünde o kat kat gerdan. 

Çifte gözler süzülür, tek çene durmaz çiğner; 

İki yandan yere şeffâf iki ipliktir iner. 

Bunların ağdalanır, maç maç öterken sakızı, 

Öteden bir sürü gürbüz, demevî köylü kızı, 

Tarayıp hepsini evlâd gibi, bir bir kınalar. 

Tepeden kuyruğu dikmiş, inedursun danalar, 

Dalar etrâfa köyün damgalı yüzlerce tayı; 

İnletir at sesi, kısrak sesi gömgök ovayı138.” 

Üstelik barınma ve beslenme sorunlarını çözmüş sağlıklı bir 

nesil yetişiyordu. Osman, Orhan gibi “gürbüz babalar”; “ay 

parçası, gürbüz ve demevî (kanlı, canlı) kızlar, dağ parçası 

milyonla bahadır” hep bu sağlıklı neslin ürünüydü. Yakın 

geçmişte bile “geniş omuzlu” insanlar camide yan yana gelince 

“birer canlı hisar”ı, “yalçın kayalar”ı andırırlardı. Savaşların 

 
138 Ersoy, Safahat, s.336-337. 



 
 

 
 

getirdiği yıkım öncesinde insanlar psikolojik olarak da 

kendilerine güveniyorlardı139.  

Eserlerinde genellikle mefahir dolu bir mazi vurgusu yaparak 

ardından ıstıraplar içerisinde hale dönen bir Mehmet Akif vardır. 

Artık bu refahın, zenginliğin “hepsi masal, hepsi yalan” 

olmuştur. Devrinde yaşanan “maddi geriliği ve zayıflığı140” 

anlatır. Vaktiyle üreten vadi çoraktır, toprak yarılmış, işleyen 

yok. Savaşlar, atalet, verimli yurdu ıssız çöle döndürmüş, 

“Türk’ün yurdu viran” olmuştur141. Sadece insanlar değil onların 

hayvanları da bakımsızdır142. 

Kartal’da Kurna Köyünde yapılan bir kır düğünü üzerinden 

köylünün sağlıksız yaşamını, perişanlığını gözler önüne serer. 

Hazin manzaralar karşısında gittiğine pişman olacaktır:  

“Bet beniz sapsarı bîçârelerin hepsinde; 

Ne olur bir kişi olsun görebilsem zinde! 

Şiş karın sıska çocuklar gibi, kollar sarkık; 

Arka yusyumru, göğüs çökmüş, omuzlar kalkık. 

Gözlerin busbulanık rengi, kapaklar şiş şiş; 

Yüz buruşmuş, uzamış, cebhe daralmış, gitmiş. 

Gezecek yerde o âvâre nazarlar dalıyor; 

Serilip düştü mü bir noktaya, kaldırması zor! 

Sıtmadan boynu bükülmüş de o dimdik Türk’ün, 

 
139 Ersoy, Safahat, s.333-337. 
140 Ömer Faruk Huyugüzel, “Mehmet Akif’in Asım’da Başvurduğu Anlatım 

Vasıta ve Teknikleri”, Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy, İstanbul, 

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., 1986, s.44. 
141 Ersoy, Safahat, s.333-336. 
142 Ersoy, Safahat, s.335. 
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Düşünüp durmada öksüz gibi küskün küskün. 

Gövde teşrihlere dönmüş, o bacaklar değnek; 

Daha yaş yirmi iken eller, ayaklar titrek143.” 

“O arslan gibi ırkın torunu”, “İslam’ın o gürbüz, o civan unsuru” 

çok sağlıklı olduğundan “asırlarca” yaşlanmayacak bir insan 

görüntüsündeydi. Türk milletinin şimdiki hali karşısında 

şaşkınlığını gizleyemez. Türk insanı nasıl değişmiştir. Asırlarca 

“kocamaz” denilen Türk: 

“Ne çabuk elden, ayaktan düşecekmiş o meğer144! ...” 

Yetersiz beslenme, barınma ve giyinme sorunları köylünün 

ömrünü kısaltmıştır. Uzun yaşayanlara pek rastlanmaz. 

Birçoğunun kırk yaşında hayatı sona erer:  

“Öyle seksenlik adamlar aramak pek yanlış; 

             Kırk onun ömrüne son merhale olmuş kalmış145.” 

Düğünü anlatmaya devam eder. Gelinin köye gelmesi üzerine 

ihtişamlı maziye yeniden dönüş yapar. Gelini getiren iki 

bakımsız öküzün çektiği arabaya bakarak ona acır. Ninelerinin 

tabutları bile gelinin şimdiki arabasından daha görkemlidir. 

Haline bakarak: 

“Sana baksın da kızım, bahtın utansın… Ne deyim?” 

der. Hâlbuki refah düzeyinin yüksek olduğu zamanlardaki 

düğünlerde, sağlıklı beslenmenin bütün alametlerini gösteren, 

 
143 Ersoy, Safahat, s.334. 
144 Ersoy, Safahat, s.334. 
145 Ersoy, Safahat, s.334. 



 
 

 
 

sofralar hazırlanırdı. Düğünlerde ”kırk elli sini” kurulur, en 

besili koyunlar kesilir, tablalara yığılırdı. Çorbalar, etin çeşitleri, 

hamur işlerinin her türlüsü sofradadır. Şerbet güğümleri 

kaynamakta; taze şerbetler, taze kesilmiş karla misafirlere 

sunulmaktadır. Yine soğuk ayran ikramı da vardır. İzlemeye 

gelenlerin arabalar süslenmiş, gösterişlidir. Güreşçileri 

yağlamak için kurulan kazanlardaki yağ bol.  Onların dışında da 

güçlü kuvvetli pehlivan olabilecek yüzlerce insana rastlanır. 

Müsabakayı kazanlara en seçme hediyeler verilir146.  

Hâlbuki şimdiki hal perişanlıktır. Güreş yapan pehlivanların 

üzerlerine giyecek uygun elbiseleri, onları yağlayacak yağ bile 

yok. Beslenme yetersizliği pehlivanlarda takat bırakmamış, 

perişan hale getirmişti. Çingenelerde davul çalacak, zurna 

üfleyecek güç kalmamış. Zurnayı üfleyenin “rengi mezar, kendi 

ölü”dür. Mehmet Akif için bunlar birer yürek yarasıdır: 

“—Deşme, Oğlum, yaradır, hem de yürekler yarası147…” 

Çünkü köylünün bir şeyi kalmamış; sağlığı, ahlakı bitmiştir. 

Sırtındaki elbisesi bile “tiftik tiftik” olmuş, giyilemez haldedir. 

Köylü ölmemişse de bir deri bir kemiktir. Halkın eski refahının 

onda biri dahi yoktur. Barınağı olan evi çökük, arsası rehin, 

bahçesi icraya düşmüştür. Aldığı küçük borçları bile 

ödeyemediğinden faizi kat kat artmış, toprak bakım 

görmediğinden neredeyse ekilen tohumu bile geri almak 

 
146 Ersoy, Safahat, s.338-340 
147 Ersoy, Safahat, s.335-336. 
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mümkün değil. Birde savurganlık ve atalet var. Köylü bir sene 

bire dört alırsa kazancı “Har vurur bitmeyecekmiş gibi harman 

savurur.” Kahvede zaman geçirir, işine, evine uğramaz. 

Maneviyatı da çökmüştür. Dinin emir ve yasaklarından 

habersizdir, vecibelerini yerine getirmez. Sıtma, fuhuş, içki, 

kumar yaygındır. Bu perişanlıkta “milyonlarca insan” toprağa 

verilmektedir148.  

Mehmet Akif’in gözlemlerinde de belirttiği gibi Osmanlı 

Devleti’nin son devri siyasi ve ekonomik bakımdan bir çöküş 

dönemidir. Ülkenin yapısındaki genel çöküşten halkın sağlığı da 

olumsuz etkilenmektedir. Barınma, yiyecek ve giyinme 

sorunları hat safhadadır. Salgın hastalıklar, toplumsal sefaletler 

bu devre damgasını vurmuştur. 

SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nin son devri devleti modernleştirme 

çalışmalarına sahne olsa da yaşanan savaşlar, bu savaşlar 

dolayısıyla yaşanan göçler, fakirliğin artması birçok sağlık 

soruna neden olmuştur. Son devir Türk aydınlarından olan 

Mehmet Akif toplumdaki sorunları görmüş ve onlara doğru 

teşhisler koyarak halkı uyarmaya çalışmıştır. Bu sorunlardan biri 

de toplumun sağlığı konusudur. Bulaşıcı hastalıklar konusundaki 

yanlış uygulamaları; ne gibi tedbir ve tedavi yöntemine 

başvurulması gerektiğini eserlerinde izah etmiştir. Salgın 

hastalıklara karşı yapılması gereken şey, tıbbın söylediklerini 

 
148 Ersoy, Safahat, s.337-338. 



 
 

 
 

uygulamaktan ibarettir. “Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm 

bağlar,” mezar ziyaretiyle hastaları iyileştirme” gibi yöntemler 

din ve sağlık kuralları açısından uygun değildir. Bunlar 

tembelliğin tortularıdır. 

Birçok bulaşıcı hastalığın kişisel temizlik ve alt yapı 

sorunlarından kaynaklandığını yazar. Tifo ve sıtma gibi 

hastalıklar tuvalet lağımlarının ulu orta akmasından 

kaynaklanmaktadır. Verem hastalığının belirtileri, hasta 

üzerindeki etkileri ve teşhisi günün tıp ilmine uygun ifadelerle 

“Hasta” şiirinde işlenir. Sıtma, köylünün sağlığını bitirmiş ve 

mecalsiz bırakmıştır. Vebaya karşı en etkili yöntem karantina 

uygulanmasıdır. Frenginin yaygınlaşmasında etkili olan fuhşa 

dikkat çeker. 

Mehmet Akif, bazı Müslüman âlimlerden tercümeler yapmıştır. 

Bunlardan bir kısmı temizliğin önemine dairdir. Bu 

faaliyetleriyle temizliğin önemi konusunda toplumda bir bilinç 

oluşturmaya çalışmıştır. Mikropla mücadelenin nasıl yapılması 

gerektiğini; abdest ve gusül abdestinin önemini vurgulayan 

tercümeleri vardır. Bu tercümelerde, abdest ve gusül abdesti 

alınırken yapılan işlemlerin tıbbın insan sağlığı için talep 

ettikleriyle uyumlu olduğu ifade edilir. Abdesttin aşamaları 

üzerinden sağlığın önemi vurgulanmıştır. Mehmet Akif’in bu 

görüşlere büyük oranda katıldığı açıktır. Yine insanın sağlıklı 

olabilmesi için yemesine, içmesine ve giyimine özen göstermesi 

gerekir.  
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Toplumun sağlık sorunlarına neden olan bazı olumsuzluklar söz 

konusudur. Meyhane ve kahvehanelere dadanma, geçim 

zorluklarına neden olmakta; kahvehanelerde toplumun sağlığını 

tehdit eden hijyen olmayan ortamlar bulunmaktadır. Bahsi geçen 

yerlerde diş çekme, kan aldırma ve sülük tedavisinde kullanılan 

birçok alet steril olmayan ortamlarda bulunmaktadır. Kahveci 

aynı zamanda berberlik de yapmaktadır.  

Halk: beslenme, giyim ve barınma yetersizlikleri nedeniyle 

perişandır. Özellikle köylülerin durumu içler acısıdır. Yine 

çevredeki sağlık sorunları ve beslenme yetersizliklerine karşı 

toplumun umursamazlığı hicvedilir. İyi bir tenkitçi ve teşhirci 

olan Mehmet Akif toplumun sağlığını ilgilendiren meseleleri 

ortaya koymuş ve bunlara yönelik çözüm önermiştir. Bunları 

yaparken yanlış uygulamaları tenkit etmekten çekinmemiştir. 
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GİRİŞ 

Salgın hastalıklar tarihi devirler içerisinde sadece insanoğlunu 

etkilemekle kalmamış sosyo-ekonomik sonuçları da beraberinde 

getirmiştir. Bu tür hastalıklar bazen kıtlık, bazen savaş, bazen 

ticaret, bazen de doğal afet gibi sebeplerden kaynaklanarak 

ortaya çıkmıştır. Tarihteki büyük salgınlar, farklı coğrafyalarla 

ticaret yapanların bölgelerarası seyahatiyle etkisini göstermiştir. 

Örneğin XIV. yüzyılın ortasındaki veba (Kara Ölüm olarak 

bilinir) salgını, İtalyan tüccarların Karadeniz ile Sicilya 

arasındaki sularda daha sık dolaşmaya başlamasıyla Akdeniz’e 

taşınmıştır. Bunun yanında büyük savaşların da salgın 

hastalıkları ortaya çıkardığı ve küresel bir hale getirdiğinin 

örnekleri bulunmaktadır. Bunlar arasında yakın dönemdeki ilk 

en büyük olay Birinci Dünya Savaşı’dır. Savaş ve salgın hastalık 

arasındaki tarihsel bağlantı göz önüne alındığında, 1914’te 

savaşın patlak vermesiyle yeni hastalıkların sivil insanlara 

geçmesinden endişe edilmiştir. Savaşın sonuna doğru influenza 

(grip) pandemisi dünyada etkisini göstermiş, 1918 ilkbaharında 

çok etkisini göstermeyen bu salgının, 1918 sonbaharındaki 

ikinci dalgası daha ölümcül sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 1918-

1919 kış döneminde dünyada salgın haline gelen influenza 

pandemisi 1920’ye kadar etkisini şiddetli bir şekilde devam 

ettirmiştir1. İşte bu grip salgını insanlık tarihinin en büyük 

 
1 Mark Osborne Humphries; “Paths of Infection: The First World War and 

the Origins of the 1918 Influenza Pandemic”, War in History, Vol. 21, No. 1, 

January 2014, s. 56. 
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salgınıdır. Salgın, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda 21 milyon 

insanın ölümüne yol açmıştır2. 

Salgın hastalıklar kıtlıkları, kıtlıklar ise salgın hastalıkları ortaya 

çıkarabilir. Bu sebeple sosyo-ekonomik açılardan salgın 

hastalıkların etkileri toplumlarda çok açık bir şekilde görülebilir. 

Çeşitli coğrafyalarda görülen salgınlar belirli dönemler halinde 

bazen toplu ölümlere yol açmıştır. Yakınçağ dönemine kadar 

salgınları önlemek için tıbbi tedavi yöntemleri pek mümkün 

olmadığından insanlar çaresiz bir şekilde hayatlarını 

kaybetmişlerdir.  Modern tıpta tedavi yöntemleri bulunana kadar 

salgın hastalıklar insan hayatını ciddi manada tehdit etmiş ve 

ölümlere sebep olmuştur3. Kalabalık Asya toplumlarını düzenli 

olarak ziyaret eden ve sonuçta pek çok Avrupalının bağışıklık 

yada genetik direnç kazandığı tarihin en öldürücü salgın 

hastalıkları arasında çiçek, kızamık, grip, veba, verem, tifüs, 

kolera ve sıtma bulunmaktadır4. Bu sebeple tarihin her 

safhasında bulaşıcı hastalıklarla mücadele devletlerin en önemli 

meselelerinden biri olmuştur. Günümüze yaklaştıkça hastalıkları 

önlemek için tedavi yöntemlerin geliştirilmesiyle kayıpların 

sayısının azaldığını, tıbbî bilgiler ve teknik imkânlar geliştikçe 

ilaç ve aşı üretiminin hızlandığını ve hastalıklarla mücadelede 

çok daha etkin önlemler alınabildiğini görmekteyiz.  

 
2 Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik (İnsan Topluluklarının Yazgıları), 

Çev. Ülker İnce, Ankara, 2004, s. 260. 
3 Orhan Kılıç; Eskiçağdan Yakınçağa Genel Hatlarıyla Dünyada ve Osmanlı 

Devleti’nde Salgın Hastalıklar, Elazığ, 2004, s. 12-13. 
4 J. Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik (İnsan Topluluklarının Yazgıları), s. 

475. 



 
 

 
 

1. CUMHURİYETİN İLK DÖNEMLERİNDE SALGIN 

HASTALIKLARA KARŞI ÖNLEMLER VE 

HÜKÜMETLERİN POLİTİKALARI 

1918’de Anadolu’da her türlü alt yapıdan ve sağlıklı yaşam 

koşullarından yoksun, sıtmadan, tüberkülozdan, trahomdan, 

frengiden, yaygın biçimde kolera, tifüs, tifo ve diğer salgın ve 

bulaşıcı hastalıklardan yatan, ölen veya sakat kalmış bir topluluk 

bulunmaktadır. Doktorların olağanüstü gayretlerine rağmen, 

kızıl, tifüs, veba, çiçek, kolera ve tifo hastalıkları 14 Kasım 1920 

tarihinden itibaren her tarafta görülmeye başlamıştır. Aralık 

ayında Çilingir Kampları’nda şiddetli bir kolera salgını 

yüzünden yüzlerce kişi hayatını kaybetmiştir. Ancak verem, 

bütün salgın hastalıklardan daha fazla ölüme sebep olmuş; 

1920’de sadece İstanbul’da 2640 kişi veremden ölmüştür5. 

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla ilk hükümet 

bünyesinde Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti kurularak 

sağlık işleri belirli politikalar çerçevesinde yürütülmeye 

çalışılmıştır. İlk Sağlık Bakanı Adnan Adıvar olmuş, yaklaşık 

bir yıl sonra Refik Saydam bu göreve getirilmiştir. Devam eden 

Millî Mücadele döneminde zor şartlarda yürütülen sağlık 

hizmetlerinde bazen mecliste milletvekili olan doktorlar da 

görev almıştır. Aralık 1921’de Rıza Nur, Sıhhiye ve Muavenet-i 

İçtimaiye Vekâleti’nin başına getirilmiş ve cumhuriyetin ilanına 

kadar bu görevde kalmıştır. 
 

5 Hikmet Özdemir; Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914 – 1918, Ankara, 

2005, s. 311-312. 
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Son İcra Vekilleri Heyeti’nin hükümet programını mecliste 

okuyan Ali Fethi Bey, “Şimdiye kadar memleketimizde genel 

hıfzıssıhha konularını amaç edinen sıhhiyecilik şubesi henüz 

istenilen derecede oluşmamıştır. Bu şubede maalesef yeterli 

düzeyde ne mütehassıs yetişmiş, ne de bu yolda gerekli kanunlar 

yapılmıştır… Memleketimizde en çok tahribat yapan 

hastalıkların verem ve frengi olduğu düşüncesi yanlıştır. 

Halbuki bizde en mühim sıhhî tahribatı yapan malaryadır 

(sıtma). Bu hastalık yurdumuzun, milletimizin kara belasıdır. En 

tehlikeli sosyal sorunumuzdur. Sıhhiye Vekâleti en büyük 

gayretini bu hususa harcayacaktır. Fakat bu derdin devası 

milyonlarla masrafa muhtaçtır.” diyerek salgın hastalıklar 

konusunda zor şartlar altında mücadele yapılacağı ifade 

edilmiştir6. 

Sıtma hastalığının Millî Mücadele’de Türk ordusunda yaygın 

olması yanında, halkın % 50’si bu hastalığa yakalanmıştır. 

Sıtma salgınları bazı yerlerde yüksek düzeyde yaşanmıştır. 

Samsun yöresinde yüzde 70, Söke’de yüzde 44, Toros tünelinde 

çalışan işçilerde yüzde 50 civarında hastalık taşıyan tespit 

edilmiştir. Bazı bölgelerde sıtma salgınlarından dolayı yaşanan 

ölümler, aynı yöredeki toplam doğum sayısının iki katının 

üstünde olmuştur. Anadolu’da sıtma o kadar yaygındır ki, 

 
6 Hükümetler-Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (24 Nisan 1920 – 22 

Mayıs 1950), Haz. İrfan Neziroğlu – Tuncer Yılmaz, C. 1, Ankara, 2013, s. 

75-76. 



 
 

 
 

Mustafa Kemal Paşa sık sık ateşlendiği için, askeri doktoru olan 

Refik (Saydam) Bey onun yanından pek ayrılmamıştır7. 

1925 yılında kurulan İsmet İnönü Hükümeti’nde yeniden 

Sıhhiye Vekâleti görevine getirilen Refik Saydam, 1937 yılına 

kadar bu görevi yürütmüştür. Bakanlığı döneminde Türkiye’nin 

sağlık politikaları anlamında köklü çalışmalara yer veren Refik 

Saydam, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve halk sağlığı 

çalışmalarına dair konularda öncülük yapmış; en çok sıtma, 

verem ve trahom gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesine 

katkı sağlamıştır. 

Sıhhiye Vekâleti çalışma programında bulaşıcı hastalıklarla 

ilgili olarak, verem dispanserleri açma, trahom, sıtma, frengi ve 

kuduz hastalıklarıyla mücadele etme, Merkez Hıfzıssıhha 

Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Okulu açılması, milli tıp kongreleri 

düzenleme maddeleri yer almıştır. 17 Mayıs 1928’de Umumi 

Hıfzıssıhha Kurumu kurulmasına dair kanun çıkarılmış ve bu 

kanun ölçeğinde Sivas ve Ankara’daki kimyahaneler 

birleştirilerek Hıfzıssıhha Kurumu oluşturulmuştur8. 24 Nisan 

1930 tarihinde kabul edilen ve 6 Mayıs 1930’da Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumî 

Hıfzıssıhha Kanunu ise, halk sağlığını korumaya yönelik 

kapsamlı ilk kanun olmuştur. 309 maddeden oluşan bu kanunda 

29. maddeden itibaren salgın hastalıklarla mücadele konularına 

 
7 H. Özdemir; Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914 – 1918, s. 322. 
8 Hilal Özkaya; “Cumhuriyet Döneminde Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele”, 

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Ankara, 2016, s. 78. 
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yer verilmiştir. Hudut ve sahillerde, memleket içerisinde sıtma, 

trahom, zührevi (cilt), verem, frengi, çiçek, kolera, veba, kuduz, 

tifo gibi hastalıkların tespiti halinde yapılacak olan çalışmalar 

detaylı olarak açıklanmıştır. Bu tür hastalıklar tespit edildiği an 

görevli kişilerin vakayı bakanlığa bildirmesi mecbur 

tutulmuştur. Kanunda kolera ve veba gibi hastalığa 

yakalananların evlerinde karantinada kalmasına, herkesin beş 

yılda bir çiçek aşısı yapma mecburiyetine, zührevi hastalığına 

yakalananların ise hastanede tecrit altında tedavi altına 

alınacağına dair çeşitli maddelere yer verilmiştir9. 

Cumhuriyet’in onunca yılına gelindiğinde salgın hastalıklarla 

mücadele konusunda Sıhhiye Vekâleti tarafından neler 

yapıldığına dair bakanlık tarafından ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

“Vekâletin 10 Yıllık Mesaisi” başlığıyla çıkan 29 Birinci Teşrin 

1933 tarihli Sıhhiye Mecmuası Fevkalâde Nüshası, bakanlık 

teşkilatının vazifeleri ve yapısı hakkında bilgi vererek 1923 ile 

1933 arasında sağlık konularında neler yapıldığına dair 

açıklayıcı mahiyette bilgi aktarmıştır. Örneğin alınan tedbirler 

ve yapılan çalışmalar sonucunda 1929’dan 1933’e kadar 

Türkiye’de vebaya rastlanılmadığı belirtilmiştir. 1927 ile 1931 

yılında Irak’ta baş gösteren kolera salgını üzerine Nusaybin’de 

bir sağlık istasyonu kurularak yurtdışından gelen yolcular 

muayene edilmiş, hudut bölgesine yakın köylerde yaşayanlara 

kolera aşısı yapılarak hastalığın önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

 
9 “Umumî Hıfzıssıhha Kanunu”, Resmi Gazete, Sayı 1489, 6 Mayıs 1930, s. 

8895-8910. 



 
 

 
 

Yine 1929’dan başlayarak 1931’e kadar etkisini gösteren 

Suriye’deki çiçek salgını üzerine güney illerinde aşı yapılmaya 

başlanmış; Mardin, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, 

Cebelibereket (Osmaniye), Mersin, Siirt, Elaziz (Elazığ), Maraş, 

Malatya ve Urfa illerinde 1 milyon 214 bin 839 kişiye çiçek 

aşısı yapılmıştır10. 

Veba mücadelesinde 1925 ile 1929 yılları arasında vakanın 

olduğu bölgelerde hastalığın yayılmaması için fare mücadelesi 

ve veba aşısı uygulanmış, hasta olan kişilerin olup olmadığı 

konusunda araştırmalar yapılmıştır. 1925’te vebadan dolayı 10 

hasta tedavi görmüş ancak 6’sı hayatını kaybetmiştir. 1929’da 

ise 3 hastada veba tespit edilmiş biri ölmüştür. 1929’dan sonra 

1933’ün sonuna kadar hiçbir şehir ve limanlarda veba vakası 

görülmemiştir11. Komşu ülkelerde görülen salgın hastalıklara 

karşı Türkiye, önlem alma konusunda kayıtsız kalmamıştır. 

1931 yılında Rusya topraklarında Karabağ bölgesinde görülen 

veba salgını üzerine Türkiye tarafından önlem alınarak Artvin 

ve Rize hariç olmak üzere bütün Rusya hududu kapatılmıştır. 

Iğdır köprüsü civarında kurularak olan istasyonlarda Rus 

hududundan gelecek olan yolcuların tıbbî muayenelerinin 

yapılarak veba aşısından sonra beş gün müşahedeye tabi 

tutulması ve takiplerinin yapılması için 7 Mart 1931’de 

 
10 Sıhhiye Mecmuası Fevkalâde Nüshası (29 Birinci Teşrin 1933) Vekâletin 

10 Yıllık Mesaisi, s. 30-32. 
11 Sıhhiye Mecmuası Fevkalâde Nüshası (29 Birinci Teşrin 1933) Vekâletin 

10 Yıllık Mesaisi, s. 35. 
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kararname çıkarılmıştır12. Benzer konularda farklı yıllarda 

kararnameler çıkarılarak komşu ülkelerdeki salgın hastalıkların 

Türkiye’ye gelmemesi için çaba sarf edilmiştir. 1931 yılında 

 İran'ın Basra körfezi civarında Abadan ve Ahvaz mahallerinde 

kolera hastalığı çıkması sebebiyle, bu bölgeden Türkiye’ye 

gelecek taze sebze ve meyve ile hurma ve emsali gibi 

maddelerin memleketimize sokulmaması kabul edilmiştir13. 

1937 yılında Suriye’nin Resulayn bölgesinde bir ailede görülen 

zatürre şeklindeki veba hastalığının Türkiye’ye girmemesi için 

alınan tedbirler yetersiz olduğundan Mardin ve Urfa şehirlerine 

denk gelen hududun tamamen kapatılarak her türlü bağlantının 

kesilmesi konusunda karar alınmıştır14. 

1928’de Adana’da bir Sıtma Enstitüsü kurularak çıkarılan kanun 

ile burada asker ve sivil tüm doktorlar sıtma stajı yapmıştır. 

Dalak ve kan muayeneleri, bataklıkların kurutulması, jitlerin ve 

çeltik sahalarının kontrol altına alınması ve ücretsiz kinin 

dağıtımı ile 1940 yılına kadar sürdürülen mücadelede sıtmaya 

yakalananların oranı % 50’lerden % 11’e kadar düşürülmüştür. 

1936 yılında çıkarılan Çeltik Ekim Kanunu’yla çeltik 

komisyonları oluşturulmuş, bu komisyon çeltik ekim alanlarının 

kontrolü, sulama düzeni, çeltik işçilerinin korunması gibi 

konularda denetleme ve düzenlemeler yapmıştır15. 

 
12 BCA. 30.18.01.02 / 18.14.6 
13 BCA. 30.18.01.02 / 24.74.15 
14 BCA. 30.18.01.02 / 75.48.3 
15 H. Özkaya; “Cumhuriyet Döneminde Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele”, s. 

80. 



 
 

 
 

Cumhuriyetin on beşinci yılında salgın hastalıkların azaldığına, 

sıtmayla mücadelenin iyi neticeler verdiğine dair basında 

haberler de yer almıştır. “Cumhuriyet devrinde memleketin 

sıhhî vaziyeti çok iyileşti” başlıklı gazete haberinde 

Türkiye’deki bulaşıcı ve salgın hastalıkların diğer memleketlerin 

normal seviyesinden yukarı çıkmaması salgın hastalıklarla 

yapılan mücadelenin olumlu sonucu olarak değerlendirilmiştir. 

Ayrıca haberde 1923’te Türkiye’de 4,595 yataklı 78 hastane ve 

dispanser bulunuyorken Cumhuriyet’in on beşinci yılında bu 

sayının 397’ye çıktığı, yatak adedinin de 10,192’ye ulaştığı 

belirtilmiştir16. 

Cumhuriyetin on beşinci yılına gelindiğinde halk sağlığını 

koruma konusunda büyük bir mücadele verildiği ortaya 

çıkmıştır. Türkiye’de ilk kez Cumhuriyet hükümetlerinin 

gayretleriyle sıtma, frengi, trahom ve verem gibi hastalıklarla 

mücadele için tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Diğer 

ülkelerden gelen kolera, veba gibi salgın hastalıkların da yok 

denecek kadar az seviyeye indirildiği, Hıfzıssıhha Kurumu’nun 

aşı ve serum gibi tıbbi ürünler üreterek bütün ülkeye gönderdiği 

belirtilmiştir. Osmanlı Devleti döneminde trahom hastalığına 

yakalanıp gözlerini kaybeden insanların tedavisi neredeyse hiç 

 
16 “Cumhuriyet devrinde memleketin sıhhî vaziyeti çok iyileşti”, Akşam 

Gazetesi, 29 Teşrin-i Evvel 1938, s. 12 
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mümkün değilken, 1938 Türkiye’sinde artık bu hastalıktan 

dolayı gözleri kör olan insan duyulmadığı açıklanmıştır17. 

Cumhuriyet hükümetleri koruyucu hekimlik hizmetlerini, 

özellikle salgın hastalıklar ile savaş için kurduğu örgütleri genel 

bütçeden finanse etmiştir. Bu amaçla yurt genelinde sıtma savaş 

teşkilatı, trahom ve frenginin yaygın olduğu bölgelerde trahom 

savaş ve frengi savaş örgütleri kurmuştur. Hükümet tabiplerinin 

temel görevi de tifüs, çiçek, tifo, dizanteri gibi hastalıklarla 

savaş olmuştur. Bu hastalıkların yaptığı salgınlar hükümet 

tabiplikleri tarafından önlenemediği takdirde Ankara’da 

bakanlığa bağlı olarak kurulan ve hekimler ile sağlık 

memurlarından oluşan ekipler salgın çıkan bölgelere 

gönderilerek bu bölgelerde yerel sağlık örgütü ile birlikte 

hizmetleri yürütmüşlerdir18. 

2. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE 

SALGIN HASTALIKLARIN DURUMU 

1939 yılında Avrupa merkezli başlayan ve altı yıl süren İkinci 

Dünya Savaşı’nda Türkiye uzun bir süre savaş dışında kalsa da 

sağlık ve ekonomik konular açısından zarar görmüştür. Hayat 

pahalılığı, karaborsa, sefalet ve yoksulluk birçok sorunu 

beraberinde getirmiştir. Seferberlik kapsamında doktorların ve 

sağlık çalışanlarının bir kısmı askere alındığı için Türkiye’de 

 
17 Türkiye’de Sağlık ve İçtimaî Yardım İşleri (1923-1938), Cumhuriyet Halk 

Partisi On Beşinci Yıl Kitabı, Ankara, 1938, s. 335-336. 
18 H. Nusret Fişek; “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Sağlık 

Politikaları”, Toplum ve Hekim, Cilt 7, Sayı 48, Ankara, 1991, s. 2. 



 
 

 
 

sağlık hizmetleri savaş döneminde tam yerine getirilememiştir. 

Bu sebeple halka sunulan sağlık şartları kısıtlı olmuştur. 

Yurtdışından getirilen ilaçların azalması, ülkede olanların da 

pahalı olması yüzünden durumu elverişli olmayan vatandaşlar 

hastalıklarını tedavi etmede zorlanmıştır. Bu ise salgın 

hastalıkların ortaya çıkmasına ve yayılmasına yol açmıştır. 

Savaş yıllarında Türkiye’de sıtma, tifüs, verem, çiçek, kızamık, 

kızıl, trahom gibi bulaşıcı hastalıklar görülmüş, bu 

hastalıklardan sıtma, tifüs, çiçek ve verem ülkemizin çoğu 

bölgesine yayılarak salgın haline gelmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise Türkiye’de sağlık kurumu ve 

personel yetersizliklerinin hat safhaya ulaşması, temizlik 

şartlarının elverişsizliği, yetersiz beslenme, ilaç temininde 

yaşanan sıkıntılar ve fiyat artışlarının sağlık sektörünü de 

etkilemesi gibi sebepler sıtmanın yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Savaş dolayısıyla, kinin hammaddesinin ithali güçleşmiş; 

mevcut stokların tasarruflu kullanılmasına önem verilmiştir. Bu 

maddeler, fakir halka ücretsiz; durumu iyi olanlara da maliyet 

fiyatı üzerinden dağıtılmıştır. Fakat kinin zamanla karaborsaya 

düşünce devletin dağıttığı kinin dışında bu maddenin satışını 

yapanlar hakkında kanuni işlemler başlatılmıştır19. 

Türkiye’de etkisi fazla olan bir diğer salgın hastalık da verem 

olmuştur. Savaş dışında kalmasına rağmen yine de sosyal ve 

ekonomik sorunlar yaşayan Türkiye’de veremin büyük etkiler 
 

19 Tuğba Korhan; “II. Dünya Savaşı Sırasında İzmir'in Sıtma İle Mücadelesi”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 31, 2014, s. 371. 
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yaptığı kaydedilmiştir. 1942 yılında nüfusu fazla olan yirmi beş 

şehirde toplamda 5083 kişi verem hastalığından hayatını 

kaybetmiştir. İstanbul 2534 ölümle bu listenin başında yer 

almıştır. İzmir’de ise 608 kişi hayatını kaybetmiştir. Oransal 

bakımdan Türkiye’de 100 bin kişide 265 kişinin verem 

sonucunda hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştır. Ancak Avrupa 

devletlerinde bu oran daha da düşük seviyede kalmıştır. Örnek 

vermek gerekirse savaşın ardından 1946 yılında Almanya’da bu 

oran 100 binde 50 kişi, ABD’de 47 kişi, İngiltere’de 62 kişi, 

İspanya’da 122 kişi seviyesinde olmuştur20. Kısaca Türkiye 

savaşa girmediği halde 1942 yılında veremden yaşanan ölümlere 

bakıldığında bu hastalıkla mücadelede daha etkin yöntemlere 

başvurulması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Savaş döneminde Türkiye’nin hemen her bölgesinde tifüs 

hastalığı da görülmeye başlamıştır. Özellikle Anadolu’nun 

çeşitli şehirlerinden İstanbul’a gidenlerin sayısının fazla olması 

sebebiyle tifüs hastalığına yakalananların sayısı İstanbul’da 

günden güne artmıştır. 1943 yılında bu artış belirgin bir 

seviyeye ulaşmıştır21. Basında yer alan haberlerle gün gün 

tifüsle mücadele konusu sıcak tutulmuştur. 6 Haziran 1943 

tarihli Son Posta Gazetesi ilk sayfadan verdiği haberle 

İstanbul’da 12 yeni tifüs vakasının kaydedildiğini belirtmiştir. 

Sıhhat Vekaleti’nin planına göre başka şehirlerden İstanbul’a 

 
20 BCA. 30.01.0.0 / 77.482.6 – Belge 5-6 
21 Sevilay Özer; “II. Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da Tifüs”, Çağdaş 

Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt XV, Sayı 30, İzmir, 2015, s. 175. 



 
 

 
 

gelecek olanların sınırlandırılacağı, kış gelmeden hastalığın 

tamamıyla önlenmesi için daha esaslı tedbirlerin alınması 

gerektiği ifade edilmiştir. İstanbul’da günde ortalama 8-10 

kişinin tifüse yakalandığı, bu sebeple hastalığın salgın şeklinde 

düşünülmesi gerektiği okuyuculara duyurulmuştur22. 

İstanbul’daki tifüs salgının önlenebilmesi için il hıfzıssıhha 

kurulu zaman zaman toplantılar yaparak hastalığın önüne 

geçmek için kararlar almıştır. İstanbul Valisi Lütfü Kırdar’ın 

başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu 7 Haziran 1943’te 

yaptığı toplantıda tifüs mücadelesinde uygulanmak üzere altı 

tedbir almıştır. Buna göre üçüncü sınıf sinemalar bir ay 

müddetle kapatılacaktır. Diğer sinemaların seans sayısı da 

azaltılacaktır. Eskicilerin kullanılmış eşya almaları 

yasaklanmıştır. Kaçak depolarda bulunan bez-paçavra parçaları 

imha edilecektir. Pis kahvehaneler kapatılacaktır. Vapur ve 

iskelelerde yatmak yasaklanmıştır. Tebhir (buhar) işlerine hız 

verilecektir. Toplantıda alınan kararlardan biri de şoför, garson 

ve hamalların işlerinden çıkarılmasına dairdir. Bu tedbirlerle 

İstanbul’daki tifüs salgınının önüne geçilmeye çalışılmıştır23. 

Hastalığın yayılımını engellemek için çalışmalar devam ederken 

tifüs vakalarının bir kısmı yetkililere bildirilmediği için 

hastalığın yayılmasına sebebiyet vermiştir. Bu sıkıntıya çözüm 

 
22 “Şehirde dün 12 tifüs vakası kaydedildi”, Son Posta Gazetesi, 6 Haziran 

1943, s. 1. 
23 “Tifüs mücadelesinde altı esaslı tedbir”, Son Posta Gazetesi, 8 Haziran 

1943, s. 1-2. 
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bulmak için oluşturulan tifüsle mücadele ekipleri, evlerde ani 

teftiş yapmaya, tifüslü hasta tespit etmeye başlamışlardır. Ev 

muayenelerinde kısa süre içinde 43 bitli ev tespit edilmiş; evler 

dezenfekte edilirken, içindekiler hamama gönderilmiştir. 

Camiler ve cezaevleri düzenli dezenfekte edilerek, adliye 

koridorlarında halkın oturması için ayrılan sıralar bit 

geçebileceği endişesiyle koridorlardan kaldırılmıştır24. 

Tifüs salgının önüne geçmek için 14 Haziran 1943’te Sıhhat ve 

İçtimaî Muavenet Vekaleti’nde Lekeli Humma Komisyonu 

toplanmış ve üç günlük çalışma sonrasında komisyonun önerdiği 

tedbirler açıklanmıştır. Köylerde ve şehirlerde genel temizlik ve 

bit mücadelesi bakımından yapılacak işler yanında lekeli 

hummanın hızlı bir şekilde teşhis edilebilmesi için son tedavi 

usulleri hakkında fikir alış verişi yapılmıştır25. Komisyonda 

alınan kararlara göre hasta olduğundan şüphe edilen ve özellikle 

ateşli olduğu görülen kimselerin toplu taşıma araçlarını 

kullanmalarına ve şehirlerarası çalışan otobüs, vapur ve trenlere 

binmelerine kişinin hasta olmadığını bildiren bir raporun 

ibrazıyla izin verileceği belirtilmiştir. Hastalığın yayılmaması 

için hasta olanların tecridinin mücadelenin en önemli şartı 

olduğu belirtilmiştir. Hastanelerin dahiliye ve intaniye 

(enfeksiyon hastalıkları) servislerinin tecrit ve tedavi için 

kullanılacağı, özel hastane, dispanser ve revirlerle belediyelere 

 
24 Bülent Bakar; “İkinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’da Lekeli Humma 

(Tifüs)”, Türk Dünyası Araştırmaları, Cilt 107, Sayı 210, İstanbul, 2014, s. 

155. 
25 “Lekeli humma ile savaş tedbirleri”, Ulus Gazetesi, 18 Haziran 1943, s. 1. 



 
 

 
 

ait olan varsa bu tür kurumların ihtiyaçlarının devlet tarafından 

temin edileceği açıklanmıştır. Ancak belirtilen kurumların 

hastalığın tedavisi noktasında yetmemesi durumunda otel, han, 

cami, antrepo gibi yerlerin sıhhî yatak ve malzemelerle teçhiz 

edilerek hastane haline getirilmesi planlanmıştır26. 

Tifüsle mücadele devam ederken günlük tespit edilen hasta 

sayısının dalgalı seyir izlemesi, alınan tedbirlerin tam olarak 

yeterli derece olmadığını göstermiştir. İstanbul’da 30 Haziran’da 

on iki tifüs vakası tespit edilmiş27, 1 Temmuz’da tespit edilen 

hasta sayısı dörde düşmüş, 2 Temmuz’da dokuz yeni hasta tespit 

edilmiştir. Bu sebeple kış gelmeden önce hastalığı önlemek için 

hastalıkla mücadele teşkilatı kurulması konusunda fikirler öne 

sürülmüştür28. 

Savaşın devam eden döneminde İstanbul genelinde bulaşıcı 

hastalıkların durumunda azalmalar görülmüştür. Şubat 1944’te 

İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürü Doktor Şuayip 

Barın verdiği izahatta şunlara belirtmiştir29; 

“Şehrin sıhhî vaziyeti mükemmeldir. Geçen ay içinde çiçek 

vakalarına rastlanmışsa da bunlar münferid kalmıştır. Hükümet 

tabipleri ve seyyar sıhhat ekipleri tarafından çiçek aşısı 

yapılmasına devam edilmektedir. Kızamık vakaları görülüyorsa 

 
26 BCA. 030.10.0.0 / 15.84.32 Ek-5 
27 “Tifüs mücadelesi, dün de 12 tifüs vakası tespit edildi”, Akşam Gazetesi, 1 

Temmuz 1943, s. 2. 
28 “Tifüsle mücadele, bu iş için yeni teşkilat kurulması muhtemel”, Akşam 

Gazetesi, 3 Temmuz 1943, s. 2 
29 “Şehrin sıhhî vaziyeti iyi”, Tanin Gazetesi, 19 Şubat 1944, s. 3. 
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da buna maruz bulunanlar yalnız küçük yaştaki çocuklardır. 

Geçen ay münferid birkaç tifüs vakasına rastlanmışsa da bu ay 

henüz vaka kaydedilmemiştir. Temizlik mücadelesine ve 

tedbirlerine ehemmiyetle devam edilmektedir.” 

Salgını önlemek için 1943 sonbaharında Amerika’dan gelen 

tifüs aşıları ve ülke içerisinde üretilen aşılar ile tehdit altında 

olanlar başta olmak üzere birçok kişi aşılatılmıştır. Halk konu ile 

ilgili aydınlatılmaya çalışılmıştır. Çok yönlü olarak yürütülen bu 

mücadele sayesinde daha az insan hayatını kaybetmiştir. 1943 

yılında İstanbul’da 141 kişi tifüs sebebiyle hayatını 

kaybederken, alınan önlemler ve çalışmalar sonucunda 1944 

yılında bu sayı 7’ye düşmüş, 1945’te ise 10 kişi ölmüştür30. 

Tifüsün, savaş döneminde İstanbul’da ve tüm yurtta en etkili 

olduğu yıl 1943 olmuştur. Aralarında tanınmış kişilerin de 

olduğu birçok kişi hayatını kaybederken, büyük bir salgın 

felaketinin kıyısından dönülmüş, yaşanan sıkıntılar ve elde 

edilen tecrübeler salgın hastalıklarla mücadelenin daha ciddi ve 

etkili yapılmasını sağlamıştır. Savaştan sonraki dönemde, tifüs 

aşısının yeterli üretimi ve tatbik edilmesi, koruyucu sağlık 

önlemleri, halkın bilinçlendirilmesi sayesinde bu hastalığın 

salgın haline gelmesinin önüne geçilebilmiştir31. 

1944 mali yılının bütçe görüşmelerinde Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekaleti Bütçesi görüşülürken Cumhuriyet Halk 

 
30 S. Özer; “II. Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da Tifüs”, s. 194. 
31 B. Bakar; “İkinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’da Lekeli Humma (Tifüs)”, s. 

173. 



 
 

 
 

Partisi milletvekillerinden bazıları bakanlığın çalışmalarını 

önemseyerek salgın hastalıklarla olan mücadeledeki 

başarısından söz etmiştir. Bazı milletvekilleri de eleştirilerini 

dile getirmiştir. Dikkat çeken konuşmalardan birini Bursa 

Milletvekili Dr. Osman Şevki Uludağ yapmıştır. Uludağ, 

bakanlık bütçesinin 1943 yılında 598 bin lira olarak 

belirlenmesine rağmen 1944’te 410 bin liraya düşürülmesine 

anlam veremediğini ifade etmiştir. Ülkede bulaşıcı hastalıklar 

devam ederken ödenek miktarındaki bu düşüsün niçin olduğuna 

cevap verilmesini istemiştir. Şevki Uludağ, ayrıca savaş devam 

ederken sıtma konusundaki mücadelede hükümetin tutarsız 

kararlar aldığını da belirtmiştir. Mart 1944’te sıtmayı önlemek 

için bataklıkları kurutmak yerine kinin ve atebrin (hap) gibi 

ilaçların kullanılarak hastalığın önüne geçileceği düşüncesi 

desteklenmişken, kısa bir süre sonra Nisan ayında kinin ve 

atebrin yerine batıklıkların kurutulması gerektiği ifade 

edilmiştir. Uludağ mevcut su kanallarının sıtma yatağı haline 

gelmesinden dolayı sürekli sivrisinek ürettiğini söylemiş, bu tür 

kanalların temizlenmesi gerektiğini belirtmiştir32. 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonu yaklaşırken Türkiye Şubat 1945’te 

savaşa dahil olmuştur. Her ne kadar fiilen savaşma noktasında 

Türkiye doğrudan mücadeleye girişmemişse de savaşın etkisinin 

en aza indirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Salgın 

hastalıkların daha da artmaması adına hükümet tarafından 

 
32 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 7, İçtima 1, Birleşim 60,Tarih 24.05.1944,  s. 

224. 
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yapılan çalışma sonucunda sıtma ile savaş hakkında kanun 

çıkarılmıştır. 26 Mart 1945’te TBMM’de kabul edilen Sıtma İle 

Olağanüstü Savaş Yapılmasına Dair Kanun yirmi altı maddeden 

ibaret olup yedinci maddede sıtma ile mücadelede yerel 

yönetimlere de sorumluluk verilmiştir. Sekizinci maddede ise 

sıtma ilaçlarının bakanlığın izni olmadan satmak yada dağıtmak 

yasaklanmıştır. Kanunun 21. maddesi gereğince sıtma savaşı 

kuruluşuna mensup olan görevlilerin (enstitü müdürleri, tabipler, 

fen memurları, sağlık koruyucuları, laboratuar şefleri, yüksek 

mühendis vb.) genel seferberlik dışında talim yada herhangi bir 

sebeple yedek olarak askeri hizmete çağrılmayacağı kabul 

edilmiştir. Bu da sıtma ile savaşta nitelikli personele ne derecede 

ihtiyaç olduğuna işaret sayılabilir33. 

Türkiye’de sıtma ile savaş devam ederken bu mücadeleyi 

olumsuz etkileyen kişiler tespit edilerek adli mercilerce 

yargılanmıştır. Ankara Kayabaşı mahallesinde Ali Kılıç ve 

Osman Koç isimli kişiler ayrı ayrı kerpiç yapmak üzere çukur 

açınca çukurlara suların dolmasına yol açmışlardır. Bu da 

sivrisineklerin durgun suya dolmasına ve çukurun sunî bataklığa 

dönmesine sebep olmuştur. Kişilere gerekli uyarılar yapılmasına 

rağmen çalışmalara devam edilince sıtma savaş kanununa 

muhalefet suçundan haklarında kamu davası açılmıştır34. Ankara 

Birinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama 

 
33 “Sıtma ile Olağanüstü Savaş Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete, 

Sayı 5967, 28 Mart 1945. 
34 “Sıtma savaşını baltalayan iki kişi mahkemede”, Ulus Gazetesi, 13 Haziran 

1945, s. 2. 



 
 

 
 

sonucunda ihtarlara rağmen sivrisinek doğuran su birikintisini 

temizlemediği için, sanığın da suçunu kabul etmesi üzerine Ali 

Kılıç’a 50 lira para cezası verilmiştir35. 

3. SAVAŞIN ARDINDAN TÜRKİYE’DE SALGIN 

HASTALIKLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye’de siyasi anlamda 

yeni bir dönem başlamış, Demokrat Parti’nin kurulup seçimler 

sonucunda TBMM’de yer almasıyla çok partili siyasi yaşama 

geçilmiştir. Demokrat Parti mecliste muhalefet partisi olarak yer 

alsa da salgın hastalıklar konusunda hükümetin yaptığı 

çalışmaları takip etmiştir. 

15 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen 4871 sayılı Sıtma Savaşı 

Kanunu ile sıtma ile yeniden mücadele kararı alınmıştır. Buna 

göre, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu ve 4871 sayılı Sıtma Savaşı Kanunu 

hükümlerine dayanarak gerekli gördüğü yerlerde sıtma hastalığı 

ile savaş başlatmıştır. İlgili bakanlık savaşın gerektirdiği 

yerlerde sabit ve gezici kurullarla laboratuarlar, enstitüler, 

hastaneler, yataklı ve yataksız dispanserler, bakımevleri 

kurmaya ve sıtmalı bölgelerdeki halkın tedavi ve korunması için 

gerekli her türlü ilaçları parasız vermeğe tedbirleri almaya 

yetkili olmuştur. Yeni kanunla birlikte sıtma savaşı uygulanan 

alanların sayısı artırılarak, 54 ili kısmen veya tamamen içine 

 
35 “Sıtma savaşını baltalayan biri daha hüküm giydi”, Ulus Gazetesi, 27 

Haziran 1945, s. 2. 
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alan her biri 20’şer yataklı ve tam kadrolu on iki geçici sıtma 

hastanesi çalışmaya başlamıştır36. 

1946 yılında Sağlık Bakanlığı görevine Behçet Uz atanmış, bu 

görevde 10 Haziran 1948 tarihine kadar kalmıştır. Göreve 

geldikten sonra Türkiye’nin sağlık sorunlarına eğilen Behçet Uz, 

memleketin her köşesindeki halkın sağlık ihtiyaçlarını çabuk ve 

iyi şekilde karşılayabilmek için on senelik Milli Sağlık Planı 

oluşturma gayreti içinde olmuştur. Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı’nca hazırlanan On Yıllık Milli Sağlık Planı 15-16 

Kasım 1946 tarihlerinde toplanan Yüksek Sıhhat Şurası 

tarafından onanmıştır. Planda altı hedef gözetilmiştir. Koruyucu 

hekimlik teşkilatı kurmak, köyleri sağlık teşkilatına 

kavuşturmak, sağlık personelini günün ihtiyaçlarına göre 

yetiştirmek gibi düşüncelerle planın detayları verilmiştir. 

Hastalıklardan korunma noktasında koruyucu hekimlik 

sisteminin tam olarak devreye konmasıyla tifüs, tifo, dizanteri, 

çocuk ishali gibi hastalıkların zararlarının azaltılacağı ve gün 

geçtikçe ortadan kaldırılacağı düşünülmüştür. Bunun yanında 

bataklıkların kurutulması, genel aşı uygulaması ve diğer 

koruyucu tedbirlerin vaktinde alınmasıyla sıtma, tifüs, frengi, 

verem, trahom, çiçek gibi hastalıkların zararlarının da 

önleneceği belirtilmiştir37. 

 
36 Fatih Tuğluoğlu, “Türkiye’de Sıtma Mücadelesi (1924-1950)”, Türkiye 

Parazitoloji Dergisi, Cilt 32, Sayı 4, İzmir,  2008, s. 358. 
37 BCA. 030.10.0.0 / 14.80.13 Belge – 7 



 
 

 
 

Trahom ile savaşın başarılı olabilmesi için göz uzmanlarının 

arttırılması, bir enstitü kurulması, tedavinin köylerde de düzenli 

bir şekilde yapılabilmesi önerilmiştir. Verem savaşında ağır 

vakaları tedavi etmede görev yapan prevantoryumların her 

bölgenin en elverişli yerinde 100 yataklı olarak birer tane 

açılması düşünülmüştür. Kısa yoldan verem tedavisi görecek 

olanlar için de her bölgenin iklim, yol ve hava şartları müsait 

olan bir yerinde 300 yataklı birer sanatoryum açılması lüzumlu 

görülmüştür. Ayrıca il merkezlerinde verem dispanserleri 

açılması da kararlaştırılmıştır38. 

Frengi ve zührevi hastalıklarının tedavisinde de taramalar yapıp 

hastalıkları tedavi etmek için il merkezlerinde, hatta ilçe ve 

köylerde her biri on yataklı birer zührevi hastalıkları dispanseri 

açılması planlanmıştır. Genel anlamda bulaşıcı ve salgın 

hastalıklar için açılması düşünülen bu hastaneler sadece bulaşıcı 

hastalıkları tedavi etmekle kalmayacak aynı zamanda tifo, tifüs, 

kızıl, kızamık, çiçek, kolera ve veba gibi kolayca yayılan ve 

öldüren bir çok hastalıkların zararlarından kurtaracaktır. Bu 

sebeple her bölgede yüzer yataklı birer bulaşıcı ve salgın 

hastalıkları hastanesi açılması planda yer almıştır39. Fakat salgın 

hastalıklar ve diğer sağlık konularında tedavi amaçlı açılması 

düşünülen bu sağlık merkezlerinin tamamının kurulması 

mümkün olmamıştır. 1950 yılında hükümet değişikliğinin 

yaşanmasıyla sağlık politikalarındaki ortaya çıkan değişiklikler 

 
38 BCA. 030.10.0.0 / 14.80.13 Belge – 23 / 24 
39 BCA. 030.10.0.0 / 14.80.13 Belge – 29 
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On Yıllık Milli Sağlık Planı’nın tam manasıyla uygulanmasının 

önüne geçmiştir. 

Bu dönemde de frengi, lepra, verem, trahom, tifüs, kuduz ile 

mücadele kapsamında yurdun birçok bölgesinde hastalığa özel 

tedavi merkezleri açılmış, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 

Enstitüsü’nde kurulan laboratuarlarda aşı üretilmiştir. Özellikle 

kolera aşısı üretiminde ciddi bir aşama kaydedilmiş, Mısır ve 

Suriye gibi kolera salgını görülen yabancı ülkelere de aşı 

gönderilmiştir40. 

1946 yılı Eylül ayında bulaşıcı hastalıkları dair çıkan bültenlerde 

lekeli humma (tifüs) hastalığına 35 kişi, tifoya 448 kişi, 

dizanteriye 181 kişi, gıda zehirlenmelerine 29 kişi, difteriye 63 

kişi, kızıla 23 kişi, kızamığa 142 kişi olmak üzere bütün bulaşıcı 

hastalıklara yakalananların toplam 1349 olduğu belirtilmiştir. Bu 

kişilerden toplam 86’sının ise hayatını kaybettiği açıklanmıştır. 

Bültenlerde tifüs hastalığına yakalanan kişi sayısının son beş 

yılın en düşük sayısı olduğu ifade edilmiştir. Dikkat çeken nokta 

ise çiçek hastalığına kimsenin yakalanmamasıdır. Bu da genel 

aşı uygulamasının olumlu sonuçlandığını göstermektedir41. Aynı 

yılın Aralık ayı bültenlerinde ise tifüse yakalanan kişi sayısında 

artış görülmüş sayı 116’ya yükselmiştir. Bunlardan 10 kişi de 

hayatını kaybetmiştir. Kızamık sayısında da büyük artış ortaya 

 
40 Gamze Nesipoğlu; “Olgusal Bir Yapı Olarak Sağlık Politikaları: 1920-

1960 Yılları Arası Cumhuriyet Döneminin Tarihsel İzleği”, Hacettepe Sağlık 

İdaresi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Ankara, 2018, s. 172. 
41 BCA. 030.10.0.0 / 186.284.5 Belge – 2 



 
 

 
 

çıkmış 599 kişi bu hastalığa yakalanmıştır. Salgın hastalıklara 

yakalanan toplam kişi sayısı 1538 olmuş, hayatını kaybedenler 

ise 114 kişi olarak tespit edilmiştir42. 

Basında yer alan haberlerde Ankara bölgesinde sıtma ile ilgili 

alınan önlemlere de yer verilmiştir. Habere göre Ankara ili 

hudutları içinde sıtma ile savaşa son derece önem verildiği 

belirtilmiştir. Haberin detayında şunlar yer almıştır43; “…Geçen 

yıl bu aylar içinde ilimiz hudutları içinde görülen sıtma 

vakalarına bu yıl hemen hemen rastlanmamıştır. Sıtma Savaş 

Bölge Başkanlığı bu ayın 20’sinden itibaren fasılalarla 

uçaklardan faydalanarak Sincanköyü karşısındaki Saz gölüyle 

Zir poligonu ve havalisini D.D.T. ile ilaçlamıştır. Sıtma 

savaşında uçaklardan son derece faydalanılmaktadır.” 

Türkiye salgın hastalıklar konusunda sadece ülke içerisinde 

çalışmalarda bulunmamıştır. İmkânı nispetinde diğer ülkelerdeki 

salgınlara karşı da yardım da bulunmuştur. Ancak Mısır’daki 

Ahbar’ül-Yevm Gazetesi yazarı Elsavi, 1947 yılındaki kolera 

salgınında Türkiye’nin Mısır’a yardım etmediğinden şikayet 

etmiştir. Bu yazıya karşılık Mısır Maliye Bakanlığı Müsteşarı 

Osman Abaza, El-Assas Gazetesi’nde 20 Kasım 1947’de 

Türkiye lehine bir yazı kaleme almış ve Türkiye’nin eski 

dostluğundan söz etmiştir. Mısır basını, Elsavi’nin yazısından 

 
42 BCA. 030.10.0.0 / 177.224.10 
43 “Ankara Bölgesinde sıtma savaşı çok verimli oluyor”, Ulus Gazetesi, 28 

Mayıs 1947, s. 2. 
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bir gün sonra Türkiye’nin Mısır’a 500 bin kolera aşısı 

gönderdiğini yazmıştır44. 

1948 yılı salgın hastalık bültenlerinde Mayıs ayı raporlarında 

tifüse yakalananların sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Tifo 116, 

kızıl 20, kızamık ise 1537 kişide tespit edilmiştir. Genel 

anlamda bakıldığında önceki yıllara göre sayılarda çok düşme 

görülmemiştir. En çok ölüm yine kızamıkta gerçekleşmiş 92 kişi 

bu hastalıktan ölmüştür. Eylül 1948’de ise hastalık sayılarında 

düşüş ve artışlar tespit edilmiştir. En çok vakanın görülüğü 

kızamık hastalığı 109 kişide tespit edilmiş, 5 hasta hayatını 

kaybetmiştir. Ancak tifo ve şarbon hastalığına yakalanan kişi 

sayısı önceki aylara göre artmıştır. 503 kişi tifoya yakalanmış, 

58 hasta hayatını kaybetmiştir. 404 kişide şarbon tespit edilmiş, 

bunlardan 16’sı ölmüştür. Tifüse yakalanan kişi sayısı 27, kızıla 

yakalanan kişi sayısı 19, difteri hastası da 51 kişi olmuştur45. 

Kısaca bulaşıcı hastalıklar konusunda sadece düşüş yada artışlar 

görülmemiştir. Bu da göstermektedir ki bu hastalıklar münferit 

vakalar olup salgın boyutuna ulaşmamıştır. 

1949 yılında mevsim şartları gereğince hastalıkların önüne 

geçmek ve salgın boyutuna ulaşmasını önlemek için çeşitli 

kararlar alınmıştır. Bunlardan biri de okulları tatil etmek 

konusundadır. İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi aldığı kararla 5 

Şubat – 14 Şubat 1949 tarihleri arasında ilk ve orta dereceli 

okullarının tatiline karar vermiştir. Havaların soğuk gitmesi ve 
 

44 BCA. 030.10.0.0 / 267.800.17 
45 BCA. 030.10.0.0 / 177.224.17 Belge 4 - 12 



 
 

 
 

özellikle ilkokul çağındaki çocuklar arasında baş gösteren nezle 

ve bronşit gibi mevsim hastalıklarının artmasını önlemek için 

tedbir alındığı belirtilmiştir46. 

1950 yılına gelindiğinde Türkiye siyasi tarihi için yeni bir 

dönem başlamıştır.  Demokrat Parti ikinci kez girmiş olduğu 

genel seçimlerde birinci parti gelmiş ve tek başına iktidar 

olmuştur. Adnan Menderes başkanlığında yeni hükümet 

kurulurken sağlık politikaları anlamında yeni bir sürecin de 

başlangıcı ortaya çıkmıştır. Yerel idareler bünyesindeki bütün 

hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredilerek sağlık işleri tek 

çatıda yönetilmeye başlanmıştır. Uluslararası kuruluşlarla 

işbirliği yapılarak anne çocuk sağlığı ve verem gibi konularda 

koruyucu hekimlik hizmetlerinde destekler alınmıştır. 

SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nden devralınan sağlık sistemini dönemin 

koşullarına göre değiştiren Cumhuriyet yönetimi, Birinci Dünya 

Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’ndan arta kalan salgın hastalıkları 

önleme konusunda gayretli çalışma içerisinde olmuştur. Ülkenin 

sağlık koşullarını düzeltmek ve toplum sağlığını etkileyen 

bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler almak gayesiyle yapılan 

çalışmalarda dönemin Sağlık Bakanı Refik Saydam’ın büyük 

rolü olmuştur. Onun döneminde kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü 

sayesinde salgın hastalıklara karşı önlemler alınmış, hastalıklara 

uygulanması düşünülen aşılar geliştirilmiştir. Bu sayede 

 
46 “Okullar 9 gün tatil”, Akşam Gazetesi, 6 Şubat 1949, s. 3. 
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Cumhuriyetin ilk on beş yılında sağlık çalışmalarında ortaya 

çıkan sonuçlar Türkiye’de salgın hastalıkların önünün alındığını 

göstermektedir. Bunda sağlık politikalarındaki sürekliliğin 

sağlanması da etkili olmuştur. Refik Saydam toplamda yaklaşık 

14 yıl bu görevde kalmıştır. Dolayısıyla hükümetlerin sağlık 

konusunda aldığı kararlarda istikrar ortaya çıkmış ve politikalar 

başarıyla uygulanmıştır. 

 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması bütün dünyada 

olduğu gibi Türkiye’yi de endişeye düşürmüştür. Çünkü savaş 

zamanlarında salgın hastalıkların ne derece etkili olduğunu 

yakından bilen ülkelerden biridir Türkiye. Ancak Türkiye bütün 

ısrarlara rağmen yaklaşık altı yıl boyunca savaşın dışında 

kalmayı başararak ülkeye salgın hastalıkların daha fazla 

yayılmasının önüne geçmiştir. 1943 ve 1944 yılında İstanbul’da 

görülen tifüs salgını ve savaş döneminde çeşitli şehirlerde ortaya 

çıkan sıtma vakaları haricinde Türkiye salgın hastalıklar 

konusunda önlemlerinde başarılı olmuştur. Savaş sonrası 

dönemde de Behçet Uz’un Sağlık Bakanlığı’na getirilmesiyle 

sağlık anlamında planlı politikalar belirlenmeye başlanmış, 

ülkede salgın hastalıkların önüne geçilmeye çalışılmıştır. 1946-

1950 arasında Türkiye’de tespit edilen bulaşıcı hastalığa 

yakalananların sayıları dalgalı seyretse de alınan önlemler 

sonucunda bu vakaların münferit kalması sağlanmıştır. 
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GİRİŞ 

21. yüzyılda küresel kur savaşları, ticaret savaşları hız 

kazanmışken bu savaşlara geçmişte de defalarca yaşanan; ancak 

bugün tüm dünyayı derinden etkileyen yeni bir savaş daha 

eklendi: Pandemi savaşı, biyolojik terör. Dünya ekonomisi ve 

siyasetine yön verdiği iddialarıyla birçok komplo teorisi üretildi. 

Kimilerine göre Rockefeller ailesine ait Rockefeller Vakfı'nın 

2010 yılında yayınladığı bir raporda Corona virüs salgınına 

benzer bir salgın anlatılıyordu. Gelecek bilimci Peter 

Schwartz'ın, Rockefeller Vakfı'na bağlı olarak kurduğu Global 

Business Network (GBN) tarafından yayınlanmış "Teknoloji ve 

Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar" başlıklı 

rapordaki ifadeler okuyanları hayrete düşürdü. 

Kimilerine göre Senarist Scott Z. Burns’un 2011’de kaleme 

aldığı 'Contagion' yani 'Salgın' filmi, Çin’den dünyaya yayılan 

bir virüsün, öldürücü etkisini anlatmaktaydı. Senaristin bu film 

ile dünyaya anlatmak istediği, virüs saldırısına karşı dünyanın 

savunmasız olduğu ana fikri idi. Dünya, sadece 2020 yılında 

virüse esir olmadı Dünya yaratıldığından beri, defalarca salgın 

hastalıklarla karşılaştı. 1350’de Avrupa'yı vuran veba, nüfusun 

yüzde 3'ünü öldürdü. Ölen köylülerin yerine işverenler 

köylülerin yerine çalışmaya başladı ve Endüstri devrimi başladı. 

15. Yüzyılda Amerika'daki çiçek hastalığı ölümleri, iklim 

değişimine neden oldu. 1888-1897 yılları arasında sığır vebası 

virüsü (rinderpest) ile Afrika'nın sığırlarının yüzde 90'ı öldü.  
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Dünya yirminci yüzyılda üç grip salgını gördü: 1918-19 

yıllarında İspanya’daki grip salgını, dünya nüfusunun yüzde 25-

30'una bulaştı. 50-100 milyon, (I. Dünya Savaşı'nda yaşanan 

kayıptan daha fazla) insanın ölümüne sebep oldu. ( Ölüm oranı 

%2,5 ). 1957-58 Asya gribi ve 1968-69 Hong Kong grip salgını 

(ölüm oranları yaklaşık % 0,1). 21. Yüzyılda, 2009 da yaşanılan 

H1N1 salgını (domuz gribi)( % 0,1'in altında bir ölüm oranı).31 

Aralık 2019 ile 10 Mart 2020 tarihlerinde Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından pandemi olarak ilan edilen Corona virüs, (COVID-

19) nedeniyle binlerce insan öldü. 9 Nisan tarihi itibarıyla 

dünyada ölü sayısı 94.567'ye çıktı. İtalya’da 18.279 kişi, 

İspanya’da 15.238, ABD’de 14 bin 865, Fransa’da 10 bin 869, 

İngiltere’de 7 bin 97, İran’da 4 bin 110, Türkiye’de 906 kişi ye 

ulaştı. (COVID-19) hızla Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, 

Britanya gibi diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı. Dünya Sağlık 

Örgütü, tüm insanları uyararak ülkelere giriş ve çıkışların 

yasaklanmasını karantinaların başlatılmasını tüm kongre sanat 

etkinliklerinin toplantı, turistik etkinliklerin iptal edilmesini 

istemiştir. Karantinaya alınan binlerce insan işe gitmemeye 

başladığında, tarımda sanayide turizmde beden gücü ile çalışılan 

iş kollarında ekonomik krizin belirtileri görüldü. Bu araştırmada 

tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ekonomi üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Corona virüsünün henüz aşısı 

bulunmadığından çeşitli önlemler alınarak, yıkıcı etkinin en aza 

indirilmesi için ekonomik önlemler alınması gerekmektedir. Bu 

araştırmada Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü 



 
 

 
 

International Monetory Found (IMF), Türkiye Ticaret Bakanlığı 

resmî web sayfalarında yayınlanan raporlar ve uyarılar doküman 

analizi yöntemi ile incelenerek virüsün ekonomi boyutunda 

hükümetler tarafından alınan önlemler ele alınmıştır.  Doküman 

analizi yöntemi; konu ile ilgili basılı ve elektronik ortamda 

bulunan belgeleri incelemek ve değerlendirmek suretiyle, elde 

edilen verileri yorumlamada kullanılan sistematik süreçlerden 

oluşan işlemlerdir  (2019/5, Genelge, 2009). 

1. PANDEMİ KAVRAMI  

Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir 

alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen 

genel isimdir. İnfluenza pandemileri, epidemik gripten farklı 

olarak hızla dünyanın her yanına yayılan şiddetli salgınlardır ve 

genel popülasyonun hiçbir bağışıklık taşımadığı yeni bir virüsün 

ortaya çıkması ile ilgilidir. Pandeminin karakteristik özellikleri 

arasında; çok hızlı yayılım, eşzamanlı farklı bölgelerde salgınlar, 

yaz ayları dâhil olmak üzere mutad grip mevsimi dışında 

olguların görülmesi, tüm yaş gruplarında yüksek atış hızları, 

özellikle sağlıklı genç erişkin konaklarda yüksek mortalite 

oranları ve hastalığın asıl salgından hemen önce ve sonra çoklu 

olgu dalgaları şeklinde ortaya çıkması sayılabilir. Pandemilerin 

ne zaman ve nasıl başlayacağını önceden tahmin etmek çok 

mümkün olmadığı gibi iki pandeminin birbiri ile aynı özellikler 

göstermesi de mümkün değildir (Balkan, 2011: 2).Çağın vebası 

gibi görülen Corona virüsünün başlangıcı, dünyaya 
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yayılmasındaki amaç konusunda birçok komplo teorisi 

üretilmiştir.  

2. KOMPLO TEORİLERİ 

Komplo teorileri. genel olarak dezenformasyon yani maksatlı 

olarak sahte bilgi yaymak gibi görülür. Dezenformasyonun 

babası Rus Vladimir Volkof’tur. 1980’lerde Sovyetler Birliği, 

CIA ve Pentagon hakkında pek çok hikâye uydurmuş ve bunlara 

Amerikalıların bile inandığı görülmüştü. 2018’de Ruslar, 

ABD’nin araştırma çalışmalarını önlemek için aşı karşıtı 

kampanya görünümlü yeni bir dezenformasyon programı 

başlattılar. virüsün ortaya çıkışı ile birlikte Rusların benzer bir 

dezenformasyon programı başlattığı, CIA tarafından üretilen 

virüsün Çin’e karşı kullanıldığı hikayesi sosyal medyada sürekli 

işlenmektedir. Bütün bu komplo teorilerine rağmen, bugün 

dünya Corona virüsü tehlikesi ile karşı karşıya kalınmıştır 

(Yılmaz, 2020).SARS’ın da ABD tarafından Çin’e karşı 

kullanıldığı anlatılır. Bazı makalelerde Çin’deki Küresel Gen 

Enstitüsü (BGI6) ekibinin Çinlilerin genetik bilgilerini ABD’ye 

sattığı iddia ediliyor. Bazı makaleler ise virüsün Ekim 2019’da 

Wuhan’da yapılan Dünya Ordu Oyunları’na gelen ABD atletleri 

tarafından yayıldığını, bu askerlerin biyo-savaş operatörleri 

olduğu iddia ediliyor. Bu kişilerin Wuhan’daki Deniz Ürünleri 

Toptancı Pazarı’na çok yakın bir yerde kaldıkları söyleniyor 

(Yılmaz, 2020: 2). 

 



 
 

 
 

3. LİTERATÜR TARAMASI  

Corona virüsü ile ilgili çalışmaların birçoğu, toplum sağlığı ile 

ilgilidir. Corona virüsün sebep olduğu hastalık, ölümcül, 

pandemik bir hastalık olduğundan yaşlı nüfus, bebek ve çocuk 

ölümleri ve anne ölümleri ile fen alanındaki araştırmacıların; 

ekonomik kriz beklentileri ile sosyal bilimler alanındaki 

araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bazı araştırmacılar da 

virüsün, ekonomik refah ve büyüme ile olumlu ilişkili olduğunu 

bulmuştur (Pritchett ve Summers, 1996; Bloom and Sachs, 

1998; Bhargava ve diğerleri, 2001 Cuddington ve diğerleri, 

1994; Cuddington ve Hancock, 1994; Robalino ve diğerleri, 

2002a; Robalino ve diğerleri, 2002b; DSÖ Makroekonomi ve 

Sağlık Komisyonu, 2001; Haacker, 2004). 

Klein ve ark. (2020) 10 Seattle bölgesinde halk sağlığı 

görevlilerine, orada gerçekleştirilen halk sağlığı önlemleri 

konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur Viral salgınının 

doğrudan ve dolaylı sağlık ekonomisinde maliyetleri arttırdığı, 

sağlık harcamalarına ayrılan paranın artması, üretimin durması, 

ihracatın zayıflamasıyla dış borçların artacağı, ölen kişilerin 

işgücü kayıpları, ölüm ve sakatlık nedeniyle gelecekte gelir 

kaybının artacağı düşünülmektedir (Atkeson, Nber Workıng 

Paper SerıesAndrew Atkeson, Working Paper 26867, 

Http://Www.Nber.Org/Papers/W26867, 2020). 

Rodriguez-Morales, Gallego, Escalera-Antezana, Mendez, 

Zambrano, Franco-Paredes, Suárez, Rodriguez-Enciso, Balbin-
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Ramon, Savio-Larriera, Risquez ve Cimerman (2020) tarafından 

yapılan çalışmada tarihsel süreç içerisinde birçok salgınla 

uğraşmak zorunda kalan Brezilya’da onaylanan ilk Coronavirüs 

vakası sonucunda 640 milyon nüfusa sahip Latin Amerika 

ülkelerine uyarılarda bulunulmaktadır.  

Ayittey, Chiwero, Kamasah ve Dzuvor (2020) tarafından 

yapılan çalışmada Coronavirüsün Çin ve dünya ekonomisine 

olan etkileri araştırılmış ve virüsün yılın ilk çeyreğinde Çin 

ekonomisini yaklaşık 62 milyar dolar ve dünya ekonomisini de 

280 milyar doları aşan zarara uğratacağının tahmin edildiği 

belirtilmiştir.  

Quilty, Clifford, CMMID, CoV Working Group, Flasche ve 

Eggo (2020) tarafından yapılan çalışmada havaalanları giriş ve 

çıkışlarında salgının kontrol altına alınabilmesi için son derece 

önemli olan termal kamera taramalarının etkinlikleri 

değerlendirilmiş ve enfekte olmuş yolcuların%46'sının (%95 

güven aralığı 36 ila 58) tespit edilemeyeceği belirtilmiştir 

(Yusuf, 2020). HIV/AIDS, SARS ve pandemik grip) bulaşıcı 

salgın hastalıkları ekonomik maliyetleri arttırıcı etkiye sahiptir. 

Bu hastalıkların hastane giderlerinin yanında, sağlıklı kişilerin 

bu hastalıktan korunması için alınan önlemler, yeni bütçe 

kalemlerini getirmektedir. Bu önceki hastalık salgınlarından elde 

edilen deneyim, COVID-19'un etkileri hakkında nasıl 

düşünüleceğine dair değerli bilgiler sağlar. AIDS'in etkileri uzun 

vadelidir, ancak HIV risklerini en aza indiren tedbirler 



 
 

 
 

bulunmaktadır. Gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 

önleme ve eğitim programlarının uygulanmasında belgelenmiş 

başarılar görülmektedir. Tedavi, modern antiretroviral 

tedavilerle, yaşam beklentisini artıran ve HIV hastalarının 

yaşam kalitesini onlarca yıl olmasa da yıllarca iyileştirerek de 

mümkündür. HIV / AIDS'in makroekonomik etkisine ilişkin 

çalışmalar arasında (Cuddington, 1993a; Cuddington, 1993b; 

Cuddington ve diğerleri, 1994; Cuddington ve Hancock, 1994; 

Haacker, 2002a; Haacker, 2002b; Over, 2002; Freire, 2004; 

Dünya Bank, 2006).araştırmaları bulunmaktadır. AIDS'in 

etkisini incelemek için birkaç hesaplanabilir genel denge (CGE) 

makroekonomik model uygulanmıştır (Arndt ve Lewis, 2001; 

Bell ve diğerleri, 2004) (Yusuf, 2020, 20). Andrew Atkeson 

tarafından Mart 2020’de yapılan Nber Workıng Paper Serıes 

What Wıll Be The Economıc Impact Of Covıd-19 In The Us? 

Rough Estımates Of Dısease Scenarıos isimli çalışmada 

(Atkeson, 2020, 5). COVID-19 versionunun SIR modeli 

üzerinde çalışmıştır  

İnfluenza virüsü, HIV'den çok daha bulaşıcıdır ve bir salgının 

başlaması ani ve beklenmedik olabilir. COVID-19 virüsünün de 

çok bulaşıcı olduğu görülmektedir. Tarihin en ölümcül vebası” 

olan 1918-19 İspanyol gribinin korkusu, halen toplumda 

mevcuttur (Barry, 2004).Aynı korku, dünyada daha önce 

insanlarda tespit edilmeyen bir Coronavirüs olan, SARS'ta da 

görülmüştür (Shannon ve Willoughby, 2004; Peiris ve diğerleri, 

2004).  
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4. COVID-19 VERSİONU  

Dünya Sağlık Örgütü’nün resmî web sitesinde yer alan ve birçok 

dile çevrilen Coronavirüsle ilgili tanımlama ve bilgiler 

doğrultusunda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller 

Sağlık Genel Müdürlüğü,10 Ocak 2020 tarihinde Coronavirüs 

Raporu ve T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan 

COVID-19 (2019-n CoV Hastalığı) Rehberi’nde Çin kaynaklı 

yeni virüs ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2020) (WHO, 2020); 

‘’Virus’ler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum 

Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu 

(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha 

ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük 

bir virüs ailesidir. Yeni Coronavirüs, daha önce insanlarda 

tanımlanmamıştır. Bu yeni virüs, soğuk algınlığı, SARS ve 

MERS gibi virüsleri de içeren bir virüs ailesi olan Coronavirüs 

olup geçici olarak “2019-nCoV.” olarak adlandırılmıştır. 12 

Şubat 2020 itibariyle COVID-19 olarak güncellenmiştir. 

virus’lar zoonotik olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda 

hastalık yapabilir. Detaylı araştırmalar sonucunda, SARS-

CoV'un misk kedilerinden, MERS-CoV'un ise tek hörgüçlü 

develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır (Yusuf, 2020:7). 

Corona virüsü ilk olarak 1960 (Al-Osail AM1, 2017, s. 5) 

yılında soğuk algınlığının bir nedeni olarak tanımlandı. 2001 



 
 

 
 

yılında Kanada'da yapılan bir çalışmada 500'den fazla hasta grip 

benzeri semptomlar gösterdi. İnsanlarda soğuk algınlığından 

pnömoni (zatüre)’ye kadar değişen çok çeşitli solunum yolu 

enfeksiyonlarına neden olurlar. Her yıl sonbahar ve kış aylarında 

virüsler, -35 oranında boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, 

halsizlik ve yorgunluk ile seyreden soğuk algınlığına yol açarlar. 

2002 yılından itibaren görülmeye başlayan yeni virüs türleri ise 

soğuk algınlığından farklı, adeta grip benzeri daha ağır seyirli 

solunum yolu enfeksiyonu ile kendini göstermeye başlamıştır. 

Bunlardan ilki SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome 

virüs), (Ağır Akut Solunum Yetmezliği Sendromu) virüs 

enfeksiyonudur. Şubat 2003’de Çin’in Guangdong bölgesinde 

ilk önce yarasalardan palmiye misk kedisine ve buradan da 

insanlara bulaştığı düşünülen hastalık 8 ayda ve olguların çoğu 

Çin’den olmak üzere 5 kıtadan 33 ülkede 8000 kişiyi etkisi 

altına almış ve yaklaşık 800 kişi bu hastalıktan hayatını 

kaybetmiştir. 2004 yılından sonra da SARS’a bağlı yeni bir olgu 

bildirimi olmamıştır ( (Corona Virüs Nedir , 2020). 

2002 yılına kadar, korona virüsü nispeten basit, ölümcül 

olmayan bir virüs olarak kabul edildi. .Tayland, Vietnam, 

Tayvan, Hong Kong Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri, 

ciddi akut solunum sendromuna (SARS) ve yüksek ölüm 

oranlarına neden oldu.1000 hasta. Bu salgından sonra, 

mikrobiyologlar ve bulaşıcı hastalık uzmanları hastalığın 

patogenezini anlamaya odaklandı ve bu enfeksiyonun yeni bir 

korona virüsü formundan kaynaklandığını keşfetti. Toplam 8096 
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kişiye bu virüs bulaştı.774 ölüm; böylece, 2004 yılında, Hastalık 

Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) olağanüstü hal ilan etti Hong Kong'un bir başka 

raporunda, 50 hasta SARS ile başvurdu ve bu hastaların% 

60'ından fazlası koronavirüstü. Bu virüsün evrimi, 

koronavirüsün kararlı bir virüs olmadığını ve insanlara daha 

öldürücü, hatta ölümcül olmaya adapte olabileceğini 

gösterdiSuudi Arabistan'da 2012 yılında ortaya çıkan salgının 

ortaya çıkmasına neden oldu ve önce Orta Doğu'daki ve daha 

sonra dünyadaki diğer ülkelere yayıldı ve bu yeni koronavirüs 

formunun çalışmalarına olan ilginin artmasına neden oldu. 

Al-Osail AM1, Al-Wazzah MJ1 tarafından 2007 Yılında 

Yazılann The History And Epidemiology Of Middle East 

respiratory syndrome corona virus isimli makalede 2002 yılında, 

Suudi Arabistan'da korona virüslerin neden olduğu son 

ölümlerin ortaya çıkmasıyla dünya çapında en önemli virüs 

haline geldiği, enfeksiyonun yayılmasının dünya çapında 

gerçekleştiği yazılıdır. Ancak çoğu ölüm vakası Orta Doğu'da 

meydana gelmiştir. Orta Doğu ülkelerinde salgınların baskın 

olması nedeniyle, virüs Corona virüsü Çalışma Grubu tarafından 

bir Orta Doğu solunum sendromu korona virüsü (MERS-CoV) 

olarak yeniden adlandırıldı. .Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü, yeni MERS-CoV enfeksiyonu 

vakalarıyla sık sık güncellenen bir web sitesi kurdu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5545842/pdf/40

248_2017_Article_101.pdf (Erişim Tarihi 12.06.2020). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Osail%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28794876
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Wazzah%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28794876
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5545842/pdf/40248_2017_Article_101.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5545842/pdf/40248_2017_Article_101.pdf


 
 

 
 

Özellikle Cidde’de, 13 Haziran 2012'de rapor edilmiştir; bu 

salgından sonra, korona virüsü Asya, Afrika, Avrupa ve 

Amerika'daki birçok ülkeye denizaşırı yayılmaya devam 

etmiştir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre 

(Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, 

Bahreyn, Kuveyt ve Irak) ve Ürdün, Suriye, Lübnan, Filistin 

veMısır. bu ülkelerin korona virüsü enfeksiyonu için yüksek 

riskli olduğu düşünülüyordu. (ECDC). Böylece, bunlardan 

herhangi birinden gelen herhangi bir kişi ülkeye girmeden önce 

havaalanında taranmalıdır denildi. 

5. CORONA VİRÜS SONRASI KÜRESEL EKONOMİ 

2007 yılında ABD’de konut krizi olarak patlak veren ve finans 

piyasalarında ortaya çıkan daha sonra da reel ekonomileri etkisi 

altına alan büyük bir krizle karşı karşıya kalınmıştır. Söz konusu 

kriz, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’ndan sonra yaşanan en 

büyük kriz olarak tarihe geçmiştir. ABD başta olmak üzere ilk 

olarak gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan finansal kriz, kısa bir süre 

içerisinde gelişmekte olan ülkeleri de etkileyerek dünya 

genelinde ciddi bir sarsıntıya neden olmuştur. Krizin ekonomiler 

üzerindeki yıkıcı etkisi; finansman koşullarındaki bozulma ve 

toplam talep gerilemesi ile birlikte küresel ticaretin yavaşlaması 

şeklinde görülmüştür. Küresel krizin tüm dünyada hızla 

yayılmasının, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri 

üzerinde yıkıcı bir etkide bulunmasının nedenlerinden biri, 80’li 

yıllardan günümüze kadar hızlanarak devam eden ve özellikle 
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de 2000’li yıllarda en üst noktasına ulaşan küreselleşme 

sürecidir (Uzunoğlu, 2013: 2).  

2019 Ocak tahminlerine göre, küresel büyüme 2019'da tahmini 

yüzde 2,4'e düştü. Buna paralel olarak, sanayi üretimi ve ticareti 

gibi temel göstergelerle küresel mali krizden bu yana en düşük 

hızdadır. Bu zayıflık, gelişmiş ekonomilerin, yaklaşık yüzde 90'ı 

ve gelişmekte olan pazarın yüzde 60'ı ve 2019'da yavaşlayan 

büyüme yaşayan gelişmekte olan ekonomilerle geniş çapta 

gerçekleşti. 

İmalat faaliyeti geçen yıl boyunca keskin bir şekilde yavaşladı 

ve daha az ölçüde hizmet faaliyeti de azaldı. Amerika Birleşik 

Devletleri ve Çin arasındaki uzun süren artan ticaret 

anlaşmazlıkları yoğunlaştı. 

Ocak ayında daha önce ABD ve Çin'in Şubat ayı ortasında 

yaklaşık 190 milyar dolarlık mal üzerindeki tarifeleri yarıya 

indirdiği bir anlaşmanın imzalanmasının ardından mali piyasa 

hissesi 2019’'un sonlarında iyileşti. Ocak projeksiyonları, 

küresel büyümenin 2020'de yüzde 2,5'e kadar yükseldiğini ve 

daha sonra sıkılaşarak, yatırım ve ticaret kademeli olarak 

toparlandı ve 2021'de küresel büyüme yüzde 2,6'ya ulaştı 

(Dünya Bankası 2020a). Bu yıl yüzde 4,1 ve yumuşak küresel 

talep ve yapısal kısıtlamalarla, kısıtlanan iyileşme hızı ile 

2021'de yüz küresel büyüme, 4,3'te istikrar kazandı. Bununla 

birlikte, bu iyileşme Coronavirüs salgını ile kesildi (World, 

2020:4). 



 
 

 
 

Çin'deki şehirlere enfekte ülkelerden gelen insanlar için, kapalı 

ve seyahat kısıtlamaları getirilmiştir. 2019 da Wuhan’da görülen 

salgın, dünyada birçok dengeleri alt üst edecek, birliklerin, 

uluslararası örgütlerin ne işe yaradıklarını sorgulatacak, güçlü 

devlet imajlarını kökten sarsacak bir etkiye sahiptir. Çin 

ekonomisi üretimi yavaşlayınca tedarik zincirinin işleyişi 

bozuldu. Dünyadaki şirketler küçülmeye başladı. Lojistik 

faaliyetler azaldı. Küresel tedarik zincirlerinin işleyişi bozuldu. 

Küresel finans piyasaları değişikliklere tepki verdi ve küresel 

hisse senedi endeksleri geriledi. Uluslararası Para Fonu, Çin'in 

ilk büyüme hedefine kıyasla 0,4 puan yavaşladığını ve küresel 

büyümeyi 0,1 puan yavaşlatacağını belirtiyor. (IMF, 2020). 

Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asyabölgesi için hazırladığı 

İlkbahar 2020 Ekonomik Güncelleme Raporu’na göre: 

Sağlık sistemlerine yapılacak yatırımlara öncelik verileceği 

Avrupa ve Orta Asya Bölge ülkeleri geçici işletme kredileri, 

vergi indirimleri veya vergi ödemelerindeki ertelemeler yoluyla 

özel sektörü destekleyerek ekonomik faaliyetin sürdürülmesine 

yardımcı olabilecekleri;  

Corona 19’dan etkilenen küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerin kamu sübvansiyonlarından önemli ölçüde 

yararlanabileceği,  

Avrupa ve Orta Asya bölgesinin yükselen piyasalarında ve 

gelişmekte olan ekonomilerinde 2019 yılında büyüme hızı 

yavaşlayarak yüzde 2,2’ye indiği,  

https://www.worldbank.org/tr/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic-update
http://www.worldbank.org/en/region/eca
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Şubat ayından bu yana bölge hem acil sağlık krizi hem de 

küresel pandeminin getirdiği uzun vadeli zorluklar ile baş 

edebilmek için giderek yoğunlaşan bir mücadele yürüttüğü 

Halk sağlığı müdahalelerini iyileştirmelerine ve özel şirketlerin 

faaliyetlerini ve istihdamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak 

için hızla geniş kapsamlı önlemler alınacağı,  

Dünya Bankası Grubu önümüzdeki 15 aylık dönemde ülkelerin 

yoksul ve kırılgan kesimleri korumalarına; işletmeleri, 

desteklemelerine ve ekonomik toparlanmayı güçlendirmelerine 

yardımcı olmak için 160 milyar ABD$ kadar finansal desteği 

harekete geçireceğini belirtmiştir  (World Bank, 2020). 

Coronavirüs pandemisi de önemli borsa kayıplarını tetiklemiştir, 

Avrupa özkaynak değerlerinin onda biri silinmiş ve Şubat ayının 

en yüksek seviyesinden bu yana dörtte bir oranında gerilemiştir. 

Virüsün ekonomiye etkileri geniş tabanlı olmuş, piyasalar 

başlangıçta Doğu Asya'da hızlı bir düşüşe geçmiştir. İtalya'nın 

Mart ayı başında Asya’dan sonra en büyük Coronavirüs 

ölümlerinin olması ile pandeminin Avrupa ‘da yayılımı hız 

kazanmıştır. küresel mali kriz en yüksek seviyesine 

yükselmiştir. Yetkililer, gün içi ticareti birkaç kez duraklattı 

(Grafik 11 c). Düşük kredi notu olanlar, riskten kaçınma 

oranının artması nedeniyle benzeri görülmemiş sermaye çıkışları 

ve döviz kuru baskılarıyla karşı karşıya kalmıştır.  

EMDE'ler de (Emerging Markets And DevelopingEconomies) 

dâhil olmak üzere çeşitli ekonomilerdeki devlet otoriteleri, daha 



 
 

 
 

önceki ticaret gerilimleri ışığında faiz indirimlerini başlatma ve 

kredi ödeme süresini uzatmayı denedi. Büyük ölçüde para birimi 

farkı enflasyona geçebilir ve bu baskıları artırabilirken, 

kötüleşen ekonomik koşullardan kaynaklanan azalan faaliyet 

enflasyondaki artışları dengeleyebilir. Bazı EMDE'lerde, 

özellikle Çin'deki politika yapıcılar, Coronavirüs salgını 

sonrasında büyümeyi stabilize etmek için mali destek tedbirleri 

sağlamıştır. 

Coronavirüs salgını talepteki ani bir çöküşü tetiklediğinden, 

emtia piyasası özellikle petrol fiyatları, 2020'de Mart ayında 

daha da düşerek, başta Rusya Federasyonu olmak üzere, 

OPEC’e ortak ülkelerle anlaşmazlıkları arttırdı (World, 2020). 

Petrol fiyatları, Mart ayında 17 yılın en düşük seviyesinden varil 

başına yaklaşık 25 $ 'a düştü (Grafik 1.1, 1d). Son düşüş, 

Coronavirüs salgını zaten önemli bir petrol talebi kaynağı olan 

hava yolculuğunu ve nakliyeyi azalttığı için talebin daha önce 

öngörülenden daha zayıf olacağı beklentilerini de 

yansıtmaktadır. Diğer endüstriyel emtia fiyatları, Coronavi 

salgına tepki olarak zayıfladı ve bakır fiyatları Ocak ayının 

başından bu yana, yüzde 20'nin altına düştü. Genel olarak, metal 

fiyatlarının 2020'de, özellikle Çin'den gelen hafif emtia talebini 

yansıtacak şekilde düşmesi beklenmektedir. Tarımsal fiyatların, 

2019'un ikinci yarısında iyileşmiş arz koşulları nedeniyle 

düştükten sonra 2020 yılında istikrar kazanması 

öngörülmektedir. Coronavirüs salgını EMDE'lerde öngörülen 
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iyileşmeyi raydan çıkardı. Uzun süreli ve daha yaygın 

Coronavirüs salgını, özellikle uluslararası sınır, işletme ve okul 

kapanışları da dâhil olmak üzere virüsü tutma çabaları olarak 

daha da zayıf bir büyümeye yol açabilir. Ülke içindeki hareket 

kısıtlamaları; ve karantina önlemleri, etkinliği engeller. İmalatta 

zayıflık daha da artabilir  (World, 2020) 

Aşağıdaki Grafik 1 a ‘da da görüldüğü gibi endüstriyel ürünlerin 

üretimi 2020 ‘de hızlı bir düşüşe geçmiştir. Küresel ticarette 

uluslararası sınır kapıları kapanınca Çin'den gelen talebin 

zayıflaması nedeniyle üretim düştü. Turizm sektörü önemli 

ölçüde acı çekmektedir. Buna karşılık, küresel büyümeye 

yönelik piyasa temelli tahminler, yılın başından bu yana keskin 

bir şekilde kötüleşti. Euro bölgesi ve Çin ve imalat sektörleri ile 

sıkı ticaret ve finansal bağlantıları olan ülkelerde üretim ve 

ticaret oranları yıkıcı etkide düşmüştür. 

Grafik1 Küresel Endüstriyel Büyüme Grafik Corona virüsün 

ortaya çıktığı günler 

 

 

 

 

 

Kaynak:Dünya Bankası 2020 Raporu  



 
 

 
 

Not: Grafik a'da, yeni ihracat siparişleri için son gözlem Şubat 

2020 ve endüstriyel üretim için Aralık 2019'dur. Grafik b'de son 

gözlem 27 Mart 2020'dir. Grafik c'de son gözlem 26 Mart, 

Gragik d'de, son gözlem 19 Mart 2020'dir. 

Corona virüsünün küresel büyüme ve ticaret üzerindeki olumsuz 

etkileri SARS virüsünden çok daha fazla olacaktır. Küresel 

GSYİH yüzde 20 yerine 2020 yılında yüzde 1 azaltılacaktır. 

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ticaretmallar için temel 

bir serbest ticaret anlaşması yerine, 2020'den sonra DTÖ 

şartlarına geri dönülecektir. (Mauro, 2020). 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından 2018 yılında 

yayınlanan bir makaleye göre, Çin, dünyadaki bazı mallardaki 

talebin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor. Örneğin, 

dünyadaki çimento tüketiminin yüzde 59'u, nikel tüketiminin 

yüzde 57'si ve bakır, çelik ve kömür tüketiminin yüzde 50'si Çin 

tarafından üretiliyor. 

Virüsün ardından bakır ve petrol fiyatları aylık bazda önemli 

ölçüde azalırken Brent petrol varili yüzde 15, bakır poundu ise 

yüzde 8,4 azaldı. Bakır fiyatlarındaki düşüşün ekonomi üzerinde 

önemli etkileri bakırın çoğunlukla birçok ürünün üretim 

sürecinde kullanılmasından kaynaklanır. Petrol İhraç Eden 

Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) raporuna göre, petrol talebi haftada 

yüzde 19 düşerken, talebin düşmesinin ana nedeni Çin oldu. 

Türkiye, otomotiv sektöründe AB ve ABD olarak Çin'e bağımlı 

değildir. Ancak Çin'deki sorun bizi bu ülkeler üzerinden 
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etkileyebilir. Bugün Çin dünyanın en büyük otomotiv pazarı ve 

aynı zamanda bu sektördeki en büyük üreticidir. 2018 

rakamlarına göre Çin'de 27 milyon araç üretildi. Toplam pazar 

28 milyon adetti. 2019 yılında üretim ve satış rakamları düşse de 

Çin dünyada 1 numara olmaya devam ediyor. Öte yandan, Türk 

tedarikçi şirketleri 11 milyar dolarlık ihracatla dünyanın en 

kaliteli markalarının en stratejik parçalarını üretiyor. Yan 

sanayii şirketlerimiz aynı zamanda ortak tasarımcı yetkinliğine 

sahip birden fazla ülkede üretim projelerinin bir parçası 

olabilecek bir yapıya sahiptir. Madencilik sektörümüz en çok 

etkilenebilir, çünkü 4,3 milyar dolardan Çin'e 1,3 milyar dolar 

ihraç ediyoruz. Corona nedeniyle Şubat ayının ilk haftasında 

madencilik ihracatında geçen yıla göre yaklaşık% 60'lık bir 

düşüş yaşadık. Financial Times'ın bu grafiğine göre, 24 ülkenin 

23'ünün GSYİH'si azalırken, sadece Türkiye'nin artması. 

Çin'deki ekonomik yavaşlamanın% 1'i Türkiye'nin 

GSYİH'sını% 0,05 artıracak. En kötü etkilenen ülke endüstriyel 

bir ülke gibi görünmektedir. Wuhan'ın Hubei Eyaleti, Çin'in 

dördüncü büyük otomobil üretim merkezidir. Virüs nedeniyle 

Toyota ve Honda gibi büyük otomobil üreticileri bir süreliğine 

üretimi durdurdu.Son iki yıldır Çin'de otomobil pazarındaki 

düşüş eğilimi zaten mevcuttu (Corona Virüs ve Ekonomi, 2020) 

 

 



 
 

 
 

6. KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BOYUTU VE 

İŞLETMELERİN BU SÜREÇTEKİ YERİ 

Küreselleşmeyi sadece ekonomik alandaki faaliyetleri etkileyen 

bir unsur olarak görmek sınırlı bir bakış açısını yansıtmaktadır. 

Bu çerçevede, malların ve sermayenin serbestçe dolaşımının 

yanı sıra, insanların daha sık seyahat etmeleri, bilgi-iletişim 

teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve internet kullanımının 

giderek yaygınlaşması, küreselleşmenin önde gelen itici güçleri 

arasında bulunmaktadır. Saydamlık da, küreselleşmenin ön 

plana çıkardığı kavramlar arasında yer almaktadır. 

Küreselleşme, ülkeler arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasal 

ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin inanç ve 

beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerinin 

yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren bir 

kavramdır (Öztürk, 2020: 1).  

Yeni Coronavirüs pnömonisinin (2019-nCoV) yılanlardan, 

yarasalardan veya diğer vahşi hayvanlardan kaynaklandığından 

şüphelenilmektedir. Vahşi hayvanların ticaretinin yasaklanması, 

Çin'de ve dünyada yıllardır yayılan sağduyulu bir önlemdir. 

Ayrıca, yasal bir bakış açısıyla, yaban hayatı ticaretini, özellikle 

de vahşi hayvanların tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için 

mümkün olan en kısa sürede mevzuat oluşturulmalıdır (Xiao-

Guang Yue Xue-Feng Shao, 2020). 

Coronovirüs Çin’de kontrol altında tutulduğu süre boyunca 

finansal piyasalar bu durumdan etkilenmemiştir. Virüsün Çin’in 



 

 
324 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

ötesine sıçraması hisse senedi fiyatları ve tahvil getirilerinde 

düşüşe neden olmuştur.  Uyarıcı para veya maliye politikası arz 

veya talep şoklarıyla doğrudan mücadele edemez, ancak yine de 

önemlidir. Bu önlemler, virüsün firmalar ve haneler üzerindeki 

ekonomik yükünü hafifletebilir ve kredi piyasalarının “donma” 

riskini azaltabilir. Pandemi üzerine mevcut ekonomi çalışmaları, 

salgınının ciddiyetine bağlı olarak yüzde 1 ile 5 puan arasında 

olası bir GSYİH kaybına işaret etmektedir. virüs yakın zamanda 

bir pandemi ilan edilmiştir, ancak bu çalışmalar şimdiye kadar 

gördüğümüzün çok üstünde enfeksiyon oranları olduğunu 

varsaymaktadır. Bununla birlikte, ekonomik hasarın çoğu 

enfekte olmaktan kaçınmak için alınan önlemlerden 

kaynaklanmaktadır, Ancak virüsün ekonomik etkilerinin nihai 

şiddetiyle orantılı olması gibi bir zorunluluk yoktur.  Böylece, 

ekonomik faaliyet normale dönecek, büyüme geçici olarak 

keskin bir şekilde artacak ve borsalar toparlanacaktır. Salgının 

etkileri azaldıktan sonra bile, tedarik zincirleri, e-ticaretin 

büyümesi, seyahat ve politika ile ilgili kararlar üzerinde uzun 

vadeli etkileri olabilir.Virüs global ekonomi için hem arz hem 

de talep alanlarında şok yaratmıştır. 

DTÖ ticaret istatistikleri, dünya mal ticaret hacminin 2019 

yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre% 0,2 azaldığını 

göstermektedir. Dördüncü çeyrekte yıllık büyüme rakamları bir 

miktar artabilirken, son barometre okuması sürekli bir iyileşme 

göstergesi değildir. Nitekim, yıllık ticaret büyümesi 2020 yılının 

ilk çeyreğinde tekrar düşebilir, ancak bunu doğrulayacak resmi 



 
 

 
 

istatistikler sadece Haziran ayında kullanılabilir hale gelecektir. 

Kasım ayından bu yana barometrede görülen düşüş, konteyner 

nakliye endekslerinde (94.8) ve tarımsal hammaddelerde (90.9) 

ve otomotiv ürünleri endeksinin (100.0) platolarında ek 

düşüşlerden kaynaklandı. İhracat siparişleri (98.5), hava 

taşımacılığı (94.6) ve elektronik bileşenler (92.8) endekslerin 

tümü mevcut seviyenin altında olsa da, istikrarlı görünmektedir 

ve önümüzdeki aylarda normalde yükselmeleri beklenmektedir. 

Bununla birlikte, Mal Ticareti Barometresinin her bileşeni 

COVID-19'un ekonomik etkisinden ve hastalığı tedavi etme ve 

kontrol altına alma çabalarının etkinliğinden etkilenecektir. 

Coronavirüsün varlığı, S&P 500 hisse senedi endeksinin tüm 

zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 19 Şubat'ta iyi 

bilinmekteydi. O zamanlar, geçerli varsayım, virüsün 

çoğunlukla Çin için bir olay olacağı, dünya çapında tedarik 

zincirleri üzerinde güçlü ancak yönetilebilir etkileri olacağı 

yönündeydi. .Dünya genelinde yüksek seviyelerde şirket borcu 

ve hisse senedi piyasalarındaki yüksek değerlemeler, büyüme 

devam ettiği sürece görmezden gelinen riskler olarak kaldı ve 

buna ek olarak merkez bankaları faiz oranlarını düşük tuttu. 

135.000 kişinin öldüğü Pandemi, önceki borç seviyelerini ve 

hisse senedi fiyatlarını kabul edilebilir kılmak için gerekli olan 

gelecekteki kazanç artışı beklentileri üzerinde risk oluşturdu 

(Gault, 2020, 4). 
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Ulaşım ağları personel yetersizliğinden dolayı bozulma 

noktasına gelirken sosyal mesafeyi koruyabilmek için daha fazla 

aracın çalıştırılması önemlidir. Evde bulunanların ekonomiye 

katkılarını arttırıcı etkinlikler düzenlenebilir. İlk etaptaki şoklara 

krizlere neden olan salgın ekonomideki durağanlıklara neden 

olacaktır.  Çin ve Güney Kore teknoloji /Elektronikte dünya 

lideridir. Otomotiv sektöründe başarılı olan Çin ölü sayısının 

azalması nedeniylekısa süreli bir durgunluk yaşanmış ancak 

üretim devam etmektedir. Otomobil firmaları Nissan, 

Japonya'da; Hyundai, Kore'de firmalarını kapatmak zorunda 

kalmıştır.  

Oyuncak üretimi karayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, 

demiryolu taşımacılığı ve hava yolu taşımacılığında işler durma 

seviyesine gelmiş ancak hava yolu şirketleri kargo hizmeti 

vererek ekonomilerinin daha fazla zarara uğramasının önüne 

geçmiştir. Tibbi malzeme ve temizlik malzemelerinin üretimi ve 

tüketimi hız kazanmıştır. Ancak bu ürünlerin üretiminde dışa 

bağımlı olmanın önüne geçilerek ürünün hammaddesini üreten 

firmaların kurulmasının önemi bir kez daha görülmüştür Tüm 

eğlence yerlerinin sosyal tesislerin mağaza, 

alışverişmerkezlerinin kapalı olması insanların gelerek kaygısı 

ile alışveriş yapmaktan çekinmesi sebebiyle ekonomik 

durgunluk son on yılın en üst seviyesine çıkmıştır.  



 
 

 
 

 “Lüks” mallar - Çin, küresel lüks mal talebinin yaklaşık üçte 

birini temsil ettiğinden, bu sektördeki etkiler halihazırda 

hissedilmektedir.  

• Enerji - azaltılmış hareketten kaynaklanan devrilme etkileri 

yakıt için daha az talep demektir  

• Diğer ticari ürünler - azalan üretimden kaynaklanan etkiler 

diğer ticari ürünlere olan talebi de azaltacaktır (Gault, 2020). 

6.1.  Corona Virüsün Türk Ekonomisine Etkisi  

Dünya Bankası’nın İlkbahar 2020 Avrupa ve Orta Asya 

Ekonomik Güncelleme Raporu’nda Türkiye’nin 2020’de yüzde 

0,5, 2021 ve 2022 yıllarında ise yüzde 4 büyüme kaydedeceği 

belirtildi. Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonunda 

yüzde 11, gelecek yılın sonunda yüzde 9, 2022 yılında ise yüzde 

8,5 seviyesinde olmasının beklendiği öngörüldü. Dünya Bankası 

raporunda, Türkiye’de cari açığın GSYH’ye oranının 2020'de 

yüzde 2, 2021'de yüzde 3,2, 2022'de yüzde 3,4 olarak 

gerçekleşmesi öngörülüyor (Gönültaş, 2020). Türkiye 2019 a 

göre pozitif olarak gelişme gösterirken yeni tip Coronavirüs 

(Kovid-19) salgınının büyümede istikrarı ve hanehalkının gelir 

beklentilerini tehlikeye düşürdü. Tekstilde dünyanın altıncı 

büyük tedarikçisi olan Türkiye, bir süredir ucuz Çin tekstiliyle 

rekabet edemiyordu. Coronavirüs salgınının başlamasıyla 

Avrupalı alıcılar tekrar Türkiye pazarına yöneldiler. Tekstilde 

dünyanın birinci tedarikçisi olan Çin’e Avrupa’da hatırı sayılır 

bir rakip olan Türk üreticiler, bu kısa vadeli değişime ayak 
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uydurmaya ve kapasite artırmaya devam ediyor. Fakat 

hammadde üreticilerinin bu talep artışına yetişememesi 

durumunda, Türkiye iç pazarında da hammadde fiyatlarında 

artış söz konusu olabilir. Bu noktada Türk tekstil sektörünün 

Çin’e bağımlılık oranına da dikkat çekmek gerekir. Mevcut 

durumda Çin’e bağımlılık oranının yüzde 10 olduğu biliniyor. 

Özellikle pamuklu tekstil üretiminde Türkiye’nin Çin’e 

bağımlılığı bulunmuyor. Coronavirüs salgınının başladığı ilk 

andan itibaren, kimya sektöründe maske ve temizlik 

malzemelerine olan talep artmaya başladı. Bu durum Türk 

kimya sektöründe yüzde 30-40 arası bir talep artışına neden oldu 

ve Ocak ayında ihracat artışı yüzde 20’lere ulaştı (Nuroğlu, 

https://www.aa.com.tr, Erişim Tarihi 12.05.2020). Türk 

firmaları kısa vadeli olan bu talep artışı için tam kapasite 

çalışmaya başladı. Coronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye 

tekstil makineleri, Çin menşeli olduğu için uzun vadeli olarak 

tekstil sektörünün etkileneceği tahmin ediliyor. Ancak Avrupa 

menşeli cihazlar da alternatif olarak düşünülebilir. Yurt dışında 

yapılacak olan fuarların iptali ile birlikte Çin yerine başka 

ülkelerin tercih edilmesi, Türkiye’nin üretiminin ve gıda 

stoklarının bu yönde değerlendirilmesi gerektiğini gündeme 

getirdi. Türkiye, Corona virüs salgını sonrası bilhassa Orta 

Doğu’da geniş bir pazara sahip olabilir.  

2020 yılında ihracat hedefini 4,5 milyar dolar olarak belirleyen 

mobilya sektörü, Avrupa’dan gelen bu ek taleplerden dolayı 

hedeflerini 5 milyar dolara yükseltti. Çin küresel pazarın büyük 

https://www.aa.com.tr/


 
 

 
 

bir bölümünü ele geçirdiğinden pandemi döneminde Türkiye 

gibi Orta Doğu’ya yakın olan gelişmekte olan ülkelerin, Dünya 

Ticaret Örgütü’nün ticaretin kolaylaştırılması ilkesine göre 

Asya, Afrika Irak, Suriye gibi ülkelerin çelik, mobilya, inşaat 

malzemesi, sağlık gıda tüketim malzemelerinin ihracatını 

yapması beklenmektedir. Çin’e bağlı olarak yaşayan, üretim 

yapmadan dışa bağımlı olarak yaşayan ülkelerin, bu olaylardan 

ders çıkarması gerekmektedir. Virüs, insanlara dış ticarette 

bağımlı olarak yaşamanın risklerini öğretti. Dünyada Sitrik asiti 

üreten tek ülke olan Çin’de virüsün bulunması, dünya ülkelerini 

üretim ile ilgili değişime zorlayacak gibi görünmektedir. 

Çin, turizm bakımından da dünyanın ilgisini çeken bir ülkedir. 

Turizm sektörü de Corona virüsü sonrası, Çin ve diğer Avrupa 

ülkelerinden gelecek ziyaretçileri ağırlayamayacakları için 

durgunluk dönemine girmiştir. 2019’da Türkiye yaklaşık 450 

bin Çinli turist ağırlamıştır Fakat Türkiye’yi ziyaret eden toplam 

52 milyon turiste oranla Çin’den gelen turist sayısı, Türkiye için 

büyük bir yekûn teşkil etmiyor. Çin’de virüs tehlikesi 

olduğundan Türkiye, turizm bakımından tercih edilen bir ülke 

olmuştur. Örneğin Norwegian Cruise Line isimli kurvaziyer 

şirketi, 2020 yılında Kuşadası limanına 30 ilave sefer eklediğini 

açıklamıştır. (https://www.aa.com.tr Erişim Tarihi 12.05.2020). 

Türkiye, Çin’deki virüs nedeniyle ekonomik olarak tercih edilen 

ülke olurken, bir yandan da Çin’e ihracat yapan bir ülke olarak 

zarar görmektedir. Türkiye’den doğal taş, mermer ve traverten 

alan Çin, virüs nedeniyle inşaat malzemelerini ithal 

https://www.aa.com.tr/
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edememektedir. Çin’in dünya pazarında önemli bir katkısı 

olduğu üretimde küresel pazarın önemli bir bölümünü ele 

geçirmesi nedeniyle yokluğu kısa bir dönem sürmüş, tekrar 

üretime geçilmiştir. Türkiye’nin en büyük müşterisi olan 

Çin’deki limanlarda boşaltım yapılmaması ve inşaat projelerinin 

durması, Türk doğal taş endüstrisini olumsuz etkilemektedir. 

Lojistik sektöründe konteynerların kiralanmasında yaşanan 

güçlükler de dış ticareti etkilemektedir.  

Son 12 aylık döneme bakıldığında ise ihracatımız bir önceki 

döneme göre yüzde 0,4 oranında artış ile 179 milyar 98 milyon 

dolar seviyesine yükseldiği görülmektedir. Mart ayında 

ithalatımız ise yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar 

olmuştur. Mart ayında dış ticaret açığımız, 5 milyar 395 milyon 

dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon 

dolar olmuştur. Öte yandan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın 

hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 

78,2’ye yükselmektedir. Motorlu Kara Taşıtları” faslında 

ihracatımız Mart ayında yüzde 31,19 azalışla 1 milyar 741 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında en fazla ihracat 

yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve makineler” (1 

milyar 377 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar” 

(705 milyon dolar) olmuştur. Mart ayında en fazla ihracat 

yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve İngiltere olurken 

ithalatta ise ilk üç sırayı Almanya, ABD ve Çin almıştır. Mart 

ayında ihracatçılarımız 205 farklı ihracat pazarına ulaşmayı 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/


 
 

 
 

başarmıştır. Mart ayında ABD’ye ihracatımız bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 11,97; Rusya Federasyonu’na yüzde 6,02 

ve Hollanda’ya ise yüzde 5,79 oranında artış göstermiştir. 

GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Mart ayı 

itibarıyla toplam ihracatımızın yüzde 22,1’ini oluştururken, en 

fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin toplam ithalatımızdan 

aldığı pay ise yüzde 25,7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 

Covid-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre 

değer bazında Mart ayında ihracatında en fazla düşüş gösteren 

ilk 5 ülke Irak, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa olmuştur. Bu 

ülkelerin toplam ihracatımız içindeki payı 2019 yılı Mart ayında 

yüzde 29,50 iken, 2020 yılı Mart ayında 4,8 puan düşerek yüzde 

24,68’e gerilemiştir. Diğer taraftan, bu ülkelere yönelik 

ihracatımızda görülen azalış, Mart ayında ihracatımızda değer 

bazında görülen 2 milyar 910 milyon dolarlık toplam düşüşün 

yüzde 51,76’sına tekabül etmektedir ( Ticaret Bakanlığı, 2020). 

Tablo 1 Türkiye’deAylaraGöre İhracat ve İthalat 

 

 

 

 

 

Kaynak:(Bakanlığı, 2020). 
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Türkiye de 2019 verilerine göre ithalat,şubat ayında 14.323 

milyon dolarken 2020 şubat ayında 14.653 milyon dolar 

olmuştur 2020 yılı ithalatı 16057 milyon dolariken 2020 de 

17634 milyon dolardır. 2020 de ithalat ihracata göre daha 

yüksektir. Mart ayında Corona virüsünün etkisiyle geçen yılın 

Mart ayına göre yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon 

dolar oldu.2020 yılının Ocak-Mart döneminde ise ihracatımız 

yüzde 3,93 azalışla, 42,8 milyar dolar olmuştur. Covid-19 

salgını nedeniyle başta Irak ve İran sınırlarındaki karantina 

önlemleri ve AB ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları 

Mart ayı ihracatımızda görülen düşüşün ana nedeni olmuştur. 

Mart ayında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,1 

oranında artış gösteren ihracatımızın da 3 aylık dönem itibariyle 

negatif büyüme göstermesine neden olmuştur. Benzer şekilde 

Mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz 

ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,26 azalışla 6 

milyar 205 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış 

olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın yüzde 46,2’sini 

oluşturmuştur.2020 yılı Mart ayında görülen Venezuela’ya 

yüzde 136,1’lik, Pakistan’a yüzde 35,1’lik, Türkmenistan’a 

yüzde 31,5’lik ve ABD’ye yüzde 12,0’lik ihracat artışları ise 

dikkat çekmiştir. GTS’ye göre 2020 yılı Mart ayında 

gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok 

ihracat “Deniz Yolu” (8 milyar 620 milyon dolar) ile yapılırken, 

bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (3 milyar 702 milyon 

dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (929 milyon dolar) izlemiştir. 



 
 

 
 

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat 

“Deniz Yolu” (11 milyar 44 milyon dolar) ile yapılırken, bu 

taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (3 milyar 500 

milyon dolar) ve “Hava Yolu” (3 milyar 50 milyon dolar) takip 

etmiştir (Ticaret, 2020) (Ticaret, 2020) (Ticaret, 2020).Çin’e 

alternatif olacak pazarlarda şansını deneyen, bu noktada, daha 

önce ucuz Çin işgücü ve hammaddesiyle rekabet edemeyen 

Türkiye, özellikle Avrupalı firmalar için iyi bir alternatif olarak 

göze çarpıyor.Coronavirüs pandemisinin etkisiyle 2020 yılında 

Avrupa ve Orta Asya’da bölgesel büyümenin resesyona girerek 

yüzde eksi 4,4 ile yüzde eksi 2,8 arasında daralacağı 

öngörülüyor.Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya bölgesi için 

hazırlanan İlkbahar 2020 Ekonomik Güncelleme Raporu’nun 

sonuçları açıklandı. Rapora göre, sağlık sistemlerine yapılacak 

yatırımlara öncelik veren ve özellikle en kırılgan gruplar olmak 

üzere insanlar için güvenlik ağları sağlayan kararlı politika 

önlemleri bölgede Kovid-19 (Coronavirüs) pandemisinin 

etkilerini azaltmada kritik önem taşıyor. Ayrıca, bölge ülkeleri 

geçici işletme kredileri, vergi indirimleri veya vergi 

ödemelerindeki ertelemeler yoluyla özel sektörü destekleyerek 

ekonomik faaliyetin sürdürülmesine yardımcı olabilirler. 

Etkilenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, hedefli kamu 

sübvansiyonlarından önemli ölçüde yararlanabilirler. 
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6.2. Dünya Bankası’nın Pandemi Raporu  

Pandemi sonucunda ortaya çıkabilecek büyüme sonuçlarının 

hangi aralıklarda olabileceğini göstermek için simülasyon 

uygulamaları hazırlanan raporda, senaryolar Coronavirüs 

pandemisinin etkisiyle bölgesel büyümenin 2020 yılında 

resesyona girerek yüzde eksi 4,4 ile yüzde eksi 2,8 arasında 

daralacağını gösteriyor. Sonrasında ise politika önlemlerinin 

uygulamaya konulması, küresel emtia fiyatlarının kademeli 

olarak toparlanması ve ticaretin güçlenmesi ile birlikte 2021 

yılında yükselişe geçeceği bekleniyor. Raporda görüşlerine yer 

verilen Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden 

Sorumlu Bakan Yardımcısı Cyril Muller a göre: sağlık 

sistemlerinin ve güvenlik ağlarının güçlendirilmesi, özel 

sektörün desteklenmesi, finansal istikrarın ve güvenin 

korunması için hızlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor. 

Rapora göre, dezavantajlı kişilere ve ailelere yardımcı olmaya 

yönelik nakit transferleri ve işletmelere sağlanacak geçici 

işletme kredileri ve vergi indirimleri gibi destekleyici önlemler, 

krizin etkilerini hafifletmede ve işlerin korunmasında kritik 

önem taşıyacaktır. Forbes Dergisine göre tipCoronavirüs(Kovid-

19) salgını en çok Avrupa ve ABD’de hayatı felç ederken 

küresel hisse senedi piyasalarının çökmesine ve birçok servetin 

de dibe vurmasına da yol açtı. . Dünya Bankası’nın İlkbahar 

2020 Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu’nda 

Dünya Bankası’nın İlkbahar 2020 Avrupa ve Orta Asya 

Ekonomik Güncelleme Raporu’nda Türkiye’nin 2020’de yüzde 



 
 

 
 

0,5, 2021 ve 2022 yıllarında ise yüzde 4 büyüme kaydedeceği 

öngörüsüne yer verilmiştir. Rapor’da, Türkiye'de enflasyonun 

bu yılın sonunda yüzde 11, gelecek yılın sonunda yüzde 9, 2022 

yılında ise yüzde 8,5 seviyesinde olmasının beklendiği 

belirtildi.Dünya Bankası raporunda, Türkiye’de cari açığın 

GSYH’ye oranının 2020'de yüzde 2, 2021'de yüzde 3,2, 2022'de 

yüzde 3,4 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğü ifade 

edildi.Türkiye’nin geçen yıl özel tüketimdeki ivmelenme ile 

pozitif bir büyüme kaydettiği ifade edilen raporda, yeni tip 

Coronavirüs (Kovid-19) salgınının büyümede istikrarı ve 

hanehalkının gelir beklentilerini tehlikeye düşürdüğü 

belirtilmiştir. 

 

 

Grafik 2 Türkiye’de İşsizlik Oranı 

 

Kaynak: 

https://tr.tradingeconomics.com/turkey/unemployment-

rate2020Rapora göre işsizlik oranı %14,80’dir. 2020-03-10 

tarihinde 13.7%’dir. 

 

 

 

https://tr.tradingeconomics.com/turkey/unemployment-rate2020
https://tr.tradingeconomics.com/turkey/unemployment-rate2020
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Grafik 3      2020 Türkiye’nin Gelişme Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Dünya Bankası www.ticaret.gov.tr (Erişim Tarihi 

02.06.2020).  

Dünya Bankası Türkiye’nin 2020’de yüzde 0,5 büyümesini 

bekliyor (Gönültaş, 2020: 1) , Gelecek iki yılın sonunda ise 

yüzde 4 büyüme kaydedeceği tahmininde bulunuyor. 

Corona virüsünün ekonomik etkilerinin yıkıcılığını azaltmak 

için uluslar arası işbirliğini sağlayacak Dünya Ticaret Örgütü, 

IMF, Dünya Bankası OECD, G20 ülkeleri UNİCEF Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO), ILO gibi kurum ve örgütlerin ortak 

hareket etmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Coronavirüsü ve 

ekonomik etkilerini aşmak için bu örgütler, hızlı ve güçlü bir 

şekilde hareket etmelidir. Sağlık sistemi ve işçilerini 

desteklemek ve virüs salgını sırasında savunmasız sosyal 

grupların ve işletmelerin gelirlerini korumak için iyi 

hedeflenmiş politikalar uygulamalıdır. Destekleyici 

http://www.ticaret.gov.tr/


 
 

 
 

makroekonomik politikalar, virüs salgınları hafifledikçe güvenin 

yeniden sağlanmasına ve talebin geri kazanılmasına yardımcı 

olabilir, • Asya-Pasifik bölgesi, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 

yaygın olarak yayılan daha uzun süreli ve daha yoğun bir 

Coronavirüs salgını, umutları önemli ölçüde zayıflatacaktır. Bu 

durumda, küresel büyüme 2020'de virüs salgını öncesinde 

öngörülen oranın yarısı kadar, yüzde 1'e düşebilir. 

OECD Geçici Ekonomik Görünüm Tahminleri, 2 Mart 2020 
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Tablo 2 Gerçek GSYİH büyümesi Yıllık% değişim 

Kaynak: OECD Raporu, 2020.Not: Projeksiyon 28 Şubat'a kadar 

mevcut bilgilere dayanmaktadır. 
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World1 2.9 

G201,2 3.1 2.7 -0.5 3.5 0.2 

Australia 1.7 1.8 -0.5 2.6 0.3 

Canada 1.6 1.3 -0.3 1.9 0.2 

Euro area 1.2 0.8 -0.3 1.2 0.0 

Germany 0.6 0.3 -0.1 0.9 0.0 

France 1.3 0.9 -0.3 1.4 0.2 

Italy 0.2 0.0 -0.4 0.5 0.0 

Japan 0.7 0.2 -0.4 0.7 0.0 

Korea 2.0 2.0 -0.3 2.3 0.0 

Mexico -0.1 0.7 -0.5 1.4 -0.2 

Turkey 0.9 2.7 -0.3 3.3 0.1 

United 

Kingdom 

1.4 0.8 -0.2 0.8 -0.4 

United 
States 

2.3 1.9 -0.1 2.1 0.1 

Argentina -2.7 -2.0 -0.3 0.7 0.0 

Brazil 1.1 1.7 0.0 1.8 0.0 

China 6.1 4.9 -0.8 6.4 0.9 

India3 4.9 5.1 -1.1 5.6 -0.8 

Indonesia 5.0 4.8 -0.2 5.1 0.0 

Russia 1.0 1.2 -0.4 1.3 -0.1 

Saudi 

Arabia 

0.0 1.4 0.0 1.9 0.5 

South 
Africa 

0.3 0.6 -0.6 1.0 -0.3 



 
 

 
 

OECD Raporu’na göre dünyada 2019 yılında GSYİH büyümesi 

Yıllık% değişim oranı 2,9’dur. G 20 ülkelerinin 2,20, 

Türkiyenin GSYİH büyümesio,9’dur Avrupa Birliği üyesi olan 

İtalya’nın 0,2, Almanya’nın 0,6, Euro Bölgesinin 1,2’dir. 

2020de dünyanın GSYİH yıllık değeri 3,3 G 20 ülkelerinde 3,5 

Türkiye’de 3,3 Avrupa Birliği üyesi olan İtalya’da 0,5 

Almanya’da 0,9 Euro Bölgesinde 1,2’dir. Türkiye Avrupa 

Birliği üyesi İtalya’dan 2019 ve 2020 verilerine göre GSYİH ‘da 

daha iyi bir gelişme göstermektedir.  

7. AVRUPA BİRLİĞİ VE COVID-19 

COVID-19 vakalarının İtalya’da ilk kez ortaya çıktığı tarihten 

47 gün sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen, G-7 liderleri ile yapılan bir telekonferans sırasında 

oldukça radikal bir önlem paketi önermiştir. Buna göre AB ve 

Schengen Alanı’na yapılacak zorunlu olmayan tüm seyahatlere 

30 günlük bir yasak getirilmesi planlanmıştır. Bu önlemin 

altında yatan gerçek, salgının Avrupa ülkelerinde hızla 

yayılması, başta İtalya olmak üzere ölümlerin de artması ve 

halkın bir kısmının alınan önlemleri ciddiye almayarak normal 

hayatlarını yaşamaya devam etmeleri idi. AB bu krizden 

zayıflayarak da çıkabilir, güçlenerek de. Krizden güçlenerek 

çıkması için ise zor durumdaki ülkelerin desteklenmesi ve 

dayanışma ilkesinin işlerlik kazanması gerekiyor. Özellikle 

sağlık ekipmanlarının, AB içinde erişiminin sağlanması ve tıbbi 

destek mekanizmasının yanında, ekonomik durgunluğa karşı 
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işletmelerin desteklenmesi, çalışanların işlerini ve kazançlarını 

korumasının sağlanması için mali desteklerin AB çapında 

koordine edilmesi gerekiyor. Yani Almanya gibi bazı gelişmiş 

üye devletlerin bugüne kadar kaçındığı bir kurtarma fonunun 

oluşturulması ve maliye politikalarının koordine edilmesi şartı 

ortaya çıkıyor. Aksi takdirde, bu krizin ulusal kaynaklarla 

giderilmeye çalışılması ve İtalya ve İspanya gibi salgından daha 

fazla etkilenen ve ekonomileri de zaten zor durumda olan 

ülkelerin giderek kötüleşen durumu AB’ye olan inanç ve 

güvenin azalmasına yol açacak. AB giderek anlamını 

yitirecektir(Kalkınma, 2020). 

Bazı tıbbi malzemelerin ihracatına getirilen kısıtlamalara ilişkin 

olarak özellikle tıbbi malzeme, yiyecek ve temel ihtiyaç 

maddelerinin üye devletlerarasında dolaşımının kolaylaştırılması 

yönündeki ihtiyaç dile getirildi. Aynı zamanda üye 

devletleraralarında koruyucu maske üretilebilmesi için tekstil 

sanayinin yeniden organize olması için iş birliği yapıldı ve üye 

olmayan ülkeler tarafından olası kötü amaçlı hareketlere karşı 

sanayi bazının Avrupa’da kalması yönündeki ihtiyaca dikkat 

çekilmektedir. COVID-19 pandemisi sırasında temel malların 

dolaşımını sağlamak amacıyla gümrük formalitelerinin 

kolaylaştırılması için Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulundu. 

Avrupa Komisyonu’ndan istenilen, gümrük borçlarının ve diğer 

vergilerin ödemelerinin ertelenmesi gibi birtakım önlemler 

alınmasıdır. Avrupa’da ülkelerin gelir vergileri, şirket vergileri, 

KDV gibi konularda ödemelerin ertelenmesine izin verdiği 



 
 

 
 

ancak gümrük vergileri, faiz ve cezalarla ilgili önlemler 

alınmadığı, bu konuların üye devletlerin yetki alanında olmasına 

rağmen AB genelinde bir karar alınması gerekir. Çalışanların 

sağlığının korunması, iş yükünün ve bekleme sürelerinin 

azaltılması için gümrük formaliteleriyle ilgili belgelerin dijital 

ortamda gönderiminin yapılması gibi uluslararası vize 

prosedürlerinin ortadan kaldırılması, gibi tedbirler alınmalıdır. 

Üye Devletlerin çalışma ve sosyal haklar bakanları, 

Komisyonun Çalışma ve Sosyal Haklardan Sorumlu Üyesi 

Nicolas Schmit ve Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile 

videokonferans aracılığıyla 19 Mart’ta biraraya gelerek COVID-

19’un istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırma 

amacıyla alınan ulusal önlemleri tartıştılar. Yapısal fonları ve 

yatırım fonlarını yöneten yetkililer için bir çalışma grubu 

kurulacağı açıklanırken aynı zamanda Avrupa Reasürans 

Aracı’nın (European Reinsurance Facility) yazdan önce 

kurulması için hazırlık çalışmalarının hızlandırılacağı teyit 

edildi. Toplantıda Almanya’da olduğu gibi işsizlerin ve asgari 

ücretlilerin desteklenmesi, KOBİ’lerin iflasını önlemek 

amacıyla vergilerin geciktirilmesi vb. önlemlerin alınması, 

çalışan anne-babalara günümüz sağlık koşullarına uygun çocuk 

bakımı desteği sağlanması gibi konularda karar alınmasına sıcak 

bakıldı. 

COVID-19’un yayılmasını önlemek amacıyla AB’nin iç 

sınırlarında yeniden getirilen kontrollerin malların dolaşımını 
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yavaşlattığı gerçeğinden yola çıkarak Komisyon, trafik akışını 

artırmak, kıtlığı ortadan kaldırmak ve sektör çalışanlarının 

‘zaten stresli olan işlerini’ kolaylaştırmak amacıyla 23 Mart 

2020 tarihinde yeni  bir yönerge yayınlamıştır. Yönerge 

kapsamında dört husus öne çıkıyor. Bunlardan birincisi 

oluşturulacak olan ’yeşil koridor’ aracılığıyla sınır geçişlerinin 

hızlandırılması amaçlanıyor Önceleri gıda ve ilaç gibi ‘temel’ 

malların ulaşımı için ayrılması öngörülen bu yeşil hatların ‘tüm’ 

malların serbest dolaşımını sağlamak için kullanılması gerektiği 

konusunda üye devletlere çağrıda bulunulmuştur. Komisyon 

ayrıca idari formalitelerin ve sağlık kontrollerinin azaltılması 

için öneride bulunarak sınırlarda uygulanan işlemlerin en temele 

indirgenmesi, şoförlerin araçlarından çıkmaksızın ve kimlik 

kartı veya ehliyetten ve çok gerekliyse işvereninden getirdiği bir 

mektuptan başka bir belge sunmasına gerek olmaksızın sınır 

kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Komisyon hijyen 

kurallarının artırılması ancak sektör çalışanlarının sağlık 

durumlarını gösteren bir belgeyi taşıma zorunluluğunun 

olmaması gerektiğine inandığını dile getiriyor. Üye Devletler 

tarafından atanacak olan aracıların ‘sınır geçiş noktalarındaki 

yeşil hatların’ düzgün olarak işlemesini sağlamakla yükümlü 

olacağı da belirtiliyor. Yine Komisyon’un belirttiğine göre 

hiçbir şoförün ayrımcılığa tabi tutulmaması ve ‘AB içinde 

malların serbest dolaşımını sağlamak durumundaki’ üçüncü ülke 

vatandaşlarının da aynı kurallara tabi olması gerektiğini 



 
 

 
 

belirtiyor. Şu ana kadar yalnızca Çek Cumhuriyeti’nin yeşil 

hatları oluşturduğu da bilgiler arasında (Kalkınma, 2020). 

SONUÇ 

Devletin temel amaç ve görevlerinden biri,kişilerin ve 

toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Sosyal 

hukuk devleti olan devlet, kişilerin ekonomik ve sosyal 

engellerini kaldırarak insanın maddî ve manevî varlığının 

gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmalıdır. Nitekim 

Anayasa’nın 56. maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 

sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh 

sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde 

tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla 

sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini 

düzenlemektedir.  

Pandemik virüsler devletlerin öngöremediği salgınlara neden 

olmaz. Veba, Çiçek, Domuz gribi, Mers Ebola Sars AİDS gibi 

salgınlar, geçmişte insanların karşılaştığı salgınlardır. Corona 

virüsü 2020 yılında ortaya çıkan bir hastalık değildir. Dünya 

liderleri petrol için Ortadoğu’ya saldırılmak için milyonlarca 

dolar bütçelerinden ayırırken halkın temel ihtiyacı için, yeterli 

bütçe ayırmamışlardır. Amerika’da Corona virüsün, 50 eyalette 

görülmesi üzerine karantina uygulanmış ve tıbbi malzeme 

yetersizliğinden yurt dışından malzeme talebinde bulunmuştur. 
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Günümüze kadar insanların çalışmak için gitmeye can attığı 

Amerika’da 17 milyon kişi işini kaybetmiştir. Yıllardır 

Suriye’de Irak’ta binlerce ailenin evsiz kalmasına sebep olan 

ülkeler, kendi ülkelerinde gözle görülmeyen düşmanla 

savaşmaktadır.  

Ülkeyi yönetenler plan yaparken çok ilerisini düşünerek plan 

yapmalıdır. Ülkeler stratejik plan yaparken, 25 yıl sonrasını 

düşünmelidir. Ancak tüm stratejiler, istilaya yönelik olduğu için 

corona virüsünde dünya sınıfta kalmıştır. Bu başarısızlıktan 

çıkarılacak tek ders vardır proaktif yaklaşımla yaklaşmak 

virüslere, olağanüstü olaylara karşı önlem almak., plan 

yapmaktır 

Dünyayı yönetenler, sadece devlet başkanları değildirGizli 

güçlerle yönetilen dünyada, birileri Amerika’nın ekonomide 

yükselmesinden rahatsız oldu. Amerika basit bir maske için 

dünyaya el açmak zorunda kaldı. Dünya, Corona virüsü sonrası, 

Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankası’nın görevlerinin, 

varlık gayelerinin yeniden sorgulanması gereken bir döneme 

girdi. İnsanlık bir salgına daha hazırlıksız yakalandı. Tüm 

hazırlıklar gelişmekte olan ülkelere yapılacak istilalara 

ayrılmışken oyun bozuldu. Dünya liderliği yarışını Amerika 

kaybetti. Bugün henüz kimin tarafından yayıldığı tam olarak 

belli olmayan laboratuvarlarda üretilen virüs, ekonomide 

GSYİH’da düşüşe, istihdamda iş kaybına, uluslararası ticarette 



 
 

 
 

paydaşların değişmesine, yeni yol haritalarının ele alınmasına 

sebep oldu.  

Geçmişte birçok örneği olmasına, 2002 ‘de ilk vakalar ortaya 

çıkmasına rağmen, Corona aşısı için çalışmalarını 

hızlandırmayan Dünya Sağlık Örgütü’nün etikliği yeniden 

sorgulanmalıdır. 

Olası bir salgın durumunda, devlet görevlilerinin bütçe ayırması, 

fiziki alt yapıyı kurması, kriz planlarını oluşturması, halkın 

salgınlar konusunda eğitilmesi, yerel yönetimlerin 

bilinçlendirilmesi, acil planların yapılması gerekirken dünya bu 

pandemiye hazırlıksız yakalanmıştır 

Virüs bize bir şeyi öğretti: Bugüne kadar bildiğimiz birçok şeyin 

doğru olmadığını. Dünya lideri olan ülkelerin, önce vatandaşının 

sağlığını temin edecek tesislere, fiziksel alt yapıyasahip olmaları 

gerektiğini düşünmeye başladık. Bugüne kadar görevlerini 

yerine getirmeyen uluslararası örgütler, Avrupa Birliği insan 

hakları konusunda sadece direkitifler, yayınlamakla kalmış 

Doğu Türkistan, Afganistan, Suriye, Irak, Mısır, Filistin, 

Arakan, Yemen, Çeçenistan,’daki züllümde insan haklarından 

bahseden olmamıştır. Sözde demokrasiyi getireceğiz vaadiyle 

masum çocukların ölümüne sebep olan dünya liderleri savaşın 

dozunu arttırarak dünyayı yaşanamayacak bir gezegen haline 

getirmişlerdir. Virüsten çıkarılacak derslerden biri de, dünyanın, 

küresel boyutta, yeniden yapılandırılma zamanı geldiğidir. 

Corona 19 virüsü mutasyon geçirdikçe insan bedeninde farklı 
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semptomlar görülmekledir. İnsanlar bu mutasyonlardan şunu 

anlamalıdır. Bu dünyanın da bir mutasyona ihtiyacı vardır. 

Avrupa Birliği’nin kuruluş gayesi üye ülkelerin arasında 

dayanışma sağlamak olduğu halde üye ülkeler corona 

salgınından sonra İngiltere’nin Brexitle ne kadar akıllıca 

davrandığını görmüştür. Olağanüstü durumlarda ulusal birliğin 

yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergileyen Türkiye,komşu 

ülkelere maske, gıda yardımı yaparak barışçıl yaklaşımlarını 

sergilemeye devam etti. 

ABD yönetiminin salgınla başa çıkmada algılanan başarısı veya 

başarısızlığı, görevdeki ya da rakip olan adayların 

“güvenilirliğini” etkileyerek 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 

sonucunu etkileyebilir. Küresel dünyanın yeniden 

yapılanmasında yapılacak en önemli iş, her alanda ılımlı bir 

atmosfer geliştirmektir. Uluslararası Sağlık Örgütü, Uluslararası 

Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği güçlerini 

birleştirerek tüm insanlık için harekete geçmelidir. Ekonomik 

yönden iş piyasasının hareketlenmesi için üretimin durmaması, 

mümkün olduğu kadar tıbbi korunma yöntemleri uygulanarak 

üretime devam edilmesi gerekir.  

Uluslararası ticareti engelleyici tüm engellerin kaldırılması, 

engelleri ortadan kaldıracak uluslararası sözleşmelerin tekrar 

gözden geçirilmesi, petrol fiyatlarındaki müdahalelerin önüne 

geçilmesi, tüketim toplumundan üretim toplumuna geçerek 

salgın dönemlerinde ev ve iş yerlerinde alınan tedbirlerle, 



 
 

 
 

eğitime, üretime kısmi zamanlıolarak devam edilmesi, salgın 

sonrası insanların çalışma kapasitelerinin arttırılması, üretimin 

hızlandırılması, ihracat ve ithalat engellerinin kaldırılması, 

gerekir. 

Halkın eğitim seviyesini artırabilmek için tv kanallarından 

uzaktan eğitim,kısa programlı sertifika kursları verilmeli, salgın 

nedeniyle evinde kalan halkın eğitimine ağırlık verilmeli 

yaşamboyu öğrenme programları ile krizler fırsata 

dönüştürülmelidir.  

Küresel ekonominin ve ulusal ekonominin güçlenmesi için 

Kurtuluş Savaşı’nda gösterilen azimle her yaş kademesinde 

seferber olunmalı ticareti engelleyici her türlü engel kaldırılmalı, 

yeni serbest ticaret anlaşmaları, gümrük tarifeleri hazırlanmalı,  

kotalar vizeler kaldırılmalı, barışçıl yollarla ekonomi eskisinden 

daha güçlü hale getirilmelidir.   

Medya Hazırlanan programlarla, halkıendüstri, tarım konusunda 

eğitilirken medya birinci araç olarak kullanılmalıdır. Toplum 

sağlığı, hastalığın belirtileri, aşısı, korunma yolları ve tedavisi 

konularında bilgilendirilmelidir. Virüsün etkilerinin ortadan 

kalktığı günlerde istenilen iş gücünün yaratılması için her türlü 

iş kolunun eğitimi uzaktan eğitim kanalları ile verilmelidir ve 

belgelendirilmelidir.  

Dünyada pandemi sonrası milyonlarca kişi işini kaybettiği ve iş 

başvurusunda bulunduğu için, sendikaların işçilerin iş kaybının 

önüne geçmesi, siyasi düşüncelerle insanların işten 



 

 
348 KÜRESEL SALGIN VE GÜVENLİK: 

TARİHSEL SÜREÇ 

çıkarılmaması beklenmektedir. Nitekim Türkiye’de kısa çalışma 

ödeneği, son 3 ay içinde işten çıkarmama, ücretsiz izinde iken 

çalışana ücret ödenmesi vs önlemler alındı.  

Kamu bankaları vatandaşın kredi faizleri için kredi ödemelerini 

öteleme yoluna giderken özel bankalarda böyle bir destek 

görülmedi. Lisans düzeyinde eğitim almak isteyen kişilerin 

uzaktan eğitimle istediği eğitimi alması sağlanmalı, mesleğini 

seven etik değerlere sahip evrensel düşünen insan 

yetiştirilmelidir.  

Riskin erken uyarılması ve perspektifinden bakıldığında, 

hükümet potansiyel riskleri değerlendirmeli, halkın kovit 19 

kültürü ile yaşama becerisi geliştirilmelidir. Sağlık hizmetlerine 

daha çok bütçe ayrılmalı, Sağlık harcamaları ve diğer kamu 

harcamaları, daha sıkı denetlenmeli, her türlü israfın önüne 

geçilmelidir.  

Hazırlanan Ulusal Hazırlık Planı ile küresel yönetimlerle 

işbirliği yapılarak gerçekleştirilmelidir. Hazırlanacak bir ağ 

yapısı ile (blockchain) tüm dünyayı kapsayacak, yardım ve 

bağışları toplayıp,  dağıtımını yapacak gönüllü ve maaş karşılığı 

çalışan Dünya Sağlık Örgütü’nden ayrı olarak Uluslararası 

Pandemi Örgütü kurularak aşı çalışmaları ve risk değerlendirme 

çalışmaları yapılmalı, pandemi için özel hastaneler açılmalı ve 

sağlıklı insanların sağlık hakkından yararlanma özgürlüğü 

engellenmemelidir. 



 
 

 
 

Kısa vadede Türkiye’nin çelik, tekstil, gıda, mücevherat, 

koruyucu maske ve temizlik malzemeleri gibi sektörlerinde iş 

artışı anlamına gelecek olan Corona virüs salgınını hiçbir 

şekilde bir fırsat olarak görmemek lazım. Çünkü hem ithalat 

hem de ihracat açısından paydaşımız olan Çin’de işlerin iyiye 

gitmemesinin götürüsü, tüm dünya ülkeleri için getirisinden çok 

daha yüksek olacaktır.  

Borsadaki düşüşlerin yükseldiği, toparlandığı günlerin geleceği 

düşünülerek hisse senetlerinde borsada, kısa sürede satış 

yapılmamasına dikkat edilmelidir. 

E- ticaretin yaygınlaştığı bu günlerde,bankalar tarafından 

güvenli ticaretin önlemleri alınmalı, ayıplı malların tüketiciye 

ulaşmasının önüne geçilmeli, gerekli denetimler yapılarak, 

tüketici hakları göz önünde bulundurulmalıdır.  

İnternetin çok yaygınlaştığı bu kırılgan günlerde internet 

şirketleri tüm dünyada ücretsiz internet erişimi sağlamalıdır. 

İletişim vergilerinde indirim sağlanmalı, kriz süresince 

müşterilerden alınan ücret cüzi miktarda olmalıdır.  

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Başkanı Prof. Gabriel 

Felbermayr Coronavirüs salgınını dünya ekonomisinde 

küreselleşmenin sorgulanması gereken bir dönüm noktası olarak 

niteliyor. Dünya ekonomisinin Lehman Brothers benzeri bir 

durumla karşı karşıya olduğunu belirten Felbermayr’a göre, 

Çin’deki gelişmeler küresel ekonomik sistemin ve tedarik 

zincirlerinin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. 
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Kısaca Pandemi, bugüne kadar öğrendiklerimizi tamamen 

değiştirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün Dünya Ticaret Örgütü’nün 

Avrupa Birliği’nin kuruluş amaçları dışında hareket etmesi, 

,ticaretteki engelleri kaldırmada etkili olamaması, Birlik 

üyelerine sağlık malzemelerini ulaştıramaması nedeniyle, 

uluslararası örgütlerin bağımsız olamadıklarını, birlik ruhuyla  

evrensel hareket edemediklerini gördük.  

Küreselleşmede uluslararası örgütlerin yaptırım gücü yoktur. 

Üstün otoriteleri de bulunmadığından birden fazla, dağınık halde 

bulunan örgütler yerine, evrensel bir örgütün pandemiden 

sorumlu olması, yaptırımları uygulaması, aşılar üzerinde 

araştırmalar yaptırması, tüm dünyaya bu aşıları ticari kaygılar 

olmadan üretmesi, gerekir.  
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