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Özet 
 

Dünyada en fazla can kaybına neden olan salgın hastalıkların başında gelen kolera, XIX. yüzyılın 

başlarında ilk olarak ortaya çıktığı Hindistan‟dan yayılarak, birçok ülkede büyük salgınlara neden olmuştur. 

Osmanlı toprakları da bu salgınlardan nasibini almış, yüzyılın ikinci yarısından sonra, muhtelif bölgelerde birçok 

kolera vakası görülmüştür. Bu çalışmada, 1895 yılında Tarsus‟ta ortaya çıkan ve burada yıkıcı tahribatlar yaptıktan 

sonra, civar vilâyetlere de sirayet eden kolera salgını ele alınmıştır. Salgının ortaya çıkış nedenleri, şiddeti ve alınan 

tedbirler, özellikle arşiv kayıtlarına dayanarak incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tarsus, Kolera, Salgın, Karantina, Şerafeddin Mağmumi, Bonkowski Paşa. 

Abstract 
 

Cholera, which is the head of epidemic diseases that cause the most loss of lives in the World, spreaded out 

from India where ıt was first occured in the early nineteenth century and brought out big epidemics in lots of 

countries. Ottoman territory was also affected by this epidemic, after the second half of the century a lot of cholera 

incident had been seen in various places. In this work the Cholera epidemic that was occured in Tarsus in 1895, 

which made destruction and effected nearby cities is handled. The reasons, intensity and precautions of the 

epidemic is searched depending the archive records. 

 

Key words: Tarsus, Cholera, Epidemic, Quarantine, Şerafeddin Mağmumi, Bonkowski Pasha. 

Giriş 

Anadolu, dünya coğrafyası üzerinde gerek karayolları gerekse de deniz yollarının 

kesiştiği bir noktada bulunması nedeniyle, bütün insanlık ile tarih boyunca etkileşim hâlinde 

olagelmiştir. Bu etkileşimin doğal bir sonucu olarak dünyanın herhangi bir bölgesinde ortaya 

çıkan bir salgın hastalığın, Anadolu topraklarına ulaşması ve burada yayılma alanı bulması da 

kaçınılmaz olmuştur. Tarih boyunca deprem, yangın, sel, kıtlık vb. gibi afetler hiçbir zaman 

salgın hastalıkların insanlık üzerinde yaptığı tahribatın seviyesine ulaşmamıştır. Tüm dünyada 

olduğu gibi Osmanlı coğrafyasında da bu salgınlar oldukça etkili olmuş, gerek asker ve 

                                                 
* Bu makale yazarın I. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Tarsus (1876-1926) adlı tez çalıĢmasından 

geniĢletilerek hazırlanmıĢtır.   
 Dr., Milli Eğitim Bakanlığı-Mersin. 
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gerekse sivil halk arasında çok büyük kıyımlara sebebiyet vermiş, sosyal ve ekonomik açıdan 

devleti oldukça zarara uğratmıştır.  

Osmanlı Devleti‟nde XIX. yüzyıla kadar görülen en tehlikeli salgın hastalık vebadır. 

Veba salgınları özellikle XVII. yüzyıldan XIX. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı 

topraklarında görülen en öldürücü hastalık olmuştur. Bu tarihten sonra zaman zaman lokal 

olarak görülse de etkinliğini yitiren vebanın yerini, daha ölümcül bir hastalık olan kolera 

almıştır.
1
 Bunun yanında çiçek, sıtma, tifüs ve dizanteri de sık görülen ancak kolera kadar 

ölümcül olmayan salgınlara neden olmuştur.
2
 

İlk olarak Hindistan‟da Ganj Nehri kıyılarında ortaya çıkan ve önceleri sadece bu 

bölgede hüküm süren kolera, buradan çeşitli vasıtalarla yayılarak epidemiler (salgın) ve 

pandemiler (kıtalararası salgın) oluşturmuş, XIX. yüzyıl boyunca hemen hemen bütün dünyayı 

kasıp kavurmuştur. En iyi bilinen salgınlar 1817, 1829, 1881 ve 1899 salgınlarıdır. Aşağı 

Bengal‟de 1817 yılında görülen ilk büyük salgın, Japonya, Çin, İran, Kafkaslar ve Rusya‟ya 

sirayet etmiş ve Basra Körfezi, Bağdat ve Basra üzerinden, Osmanlı topraklarına ve Akdeniz 

sahillerine yayılmıştır. Bu salgın İstanbul‟a 1831 yılında ulaşmıştır. Bunun nedeni, dönemin 

ulaşım imkânlarının yavaşlığı nedeniyle insanlar arasındaki etkileşimin de az olmasıdır. Ancak 

ilerleyen yıllarda gelişme gösteren ulaşım teknolojileri nedeniyle, dünya üzerinde insanlar 

arasındaki etkileşim artmış bu da salgınların çok daha hızlı bir şekilde yayılmasına neden 

olmuştur. Bu nedenle Osmanlı toprakları XIX. yüzyıl boyunca müteaddit defalar kolera 

salgınına maruz kalmıştır.
3
 Bu salgınların en büyüklerinden biri, 1865 yılında yaşanmıştır. Bu 

tarihte Hintli hacıların Hicaz bölgesine taşıdığı hastalık, buradan Osmanlı topraklarına sirayet 

etmiştir. Başta İstanbul olmak üzere birçok Osmanlı şehri bu salgından etkilenirken, Kudüs, 

Yafa, Nablus, Hayfa, Sayda, Beyrut, Şam, Hama, Humus, Halep, Adana ve Tarsus‟u kapsayan 

güney bölgelerinde 40.000‟den fazla insan hayatını kaybetmiştir. Bu araştırmanın konusu olan 

Tarsus ve köylerinde bu salgında 5.314 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu sayı, o dönemde 25.000 

civarında olan Tarsus nüfusunun 1/5‟ne tekabül etmektedir.
4
    

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti‟nin içerisinde bulunduğu hem siyasi 

hem de ekonomik durum, halkın yaşam şartlarını iyice zorlaştırmış, hayat standartlarını iyice 

düşürmüştür. Özellikle XX. yüzyılın başlarında Anadolu coğrafyasında hüküm süren sefalet 

nedeniyle halk, sağlıksız koşullarda hayatını idâme ettirmeye çalışmaktadır. Bu durum, 

bulaşıcı hastalıkların yayılması için uygun ortamların oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca yine 

bu dönemde görülen, Osmanlı Devleti‟nden ayrılan yerlerden Anadolu‟ya başlayan büyük göç 

hareketlerinin, savaşların ve haccın da hastalıkların Anadolu coğrafyasına taşınmasına neden 

olduğu bilinmektedir.
5
  

Kolera mikrobu en rahat kirli sular vasıtasıyla çoğalmaktadır. Düşük sıcaklıklara 

dayanabildiği gibi sıcak ve nemli ortamları daha çok sevmekte ve kolayca yayılma imkânı 

bulabilmektedir. Bağırsaklara yerleşen mikrop, aşırı dışkılama ve kusmayla birlikte hastanın su 

ve tuz kaybetmesine neden olmaktadır. Koleradan ölen bir hastanın son anlarında, yakıcı bir 

ateşin hastanın içini kavururken bedenin dışının buz kestiği, kısa süre içinde cildin morardığı, 

                                                 
1 Gülden Sarıyıldız. “XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu‟nda Kolera Salgını”, Tarih Boyunca Doğal Afetler ve 

Depremler Semineri Bildirileri, İstanbul 2002, s. 309.   
2 Mesut Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera: Ġstanbul Örneği (1892–1895), İstanbul 2007, s. 2. 
3 Nuran Yıldırım, “Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Koruyucu Sağlık Hizmetleri”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 

Ansiklopedisi, İstanbul 1985, V, 1326; Sarıyıldız. a.g.m., s. 309.   
4 Ayar, a.g.e.,  ss. 28-31. 
5 Ramazan Çalık, Muzaffer Tepekaya, “I. Dünya Savaşı Sırasında Anadolu‟daki Salgın Hastalıklar ve Ermeniler”, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya 2006,  sayı: 16, s. 206. 
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gözbebeklerinin kaybolduğu, kol ve bacakların kasıldığı ve vücudun karararak âdete bir 

mumyaya dönüştüğü gözlemlenmiştir.
6
 

Osmanlı Devleti‟nde kolera ile ilgili mücadelede önemli çalışmalar yürüten Hıfzıssıhha 

Başmüfettişi Kimyager Bonkowski Paşa‟nın
7
 önerisi ile 1895 yılında 20 baştabip seçilmiş ve 

Anadolu ve Rumeli‟de bulunan vilayet merkezlerine gönderilmiştir. Bunların vazifesi 

denetimler yapmak, hastalık ortaya çıkmadan fennî temizlik işlerini gerçekleştirmek ve 

herhangi bir yerde hastalık görülürse de derhal gerekli tedbirleri almaktır.
8
 Ayrıca bu tabiplerin 

sorumlu olduğu, birkaç vilâyete birden bakacak ve buralarda yapılan çalışmaları denetleyecek 

olan müfettişler de tayin edilmiştir. Bu müfettişlerden biri olan Şerafeddin (Mağmûmî) Efendi 

1895 yılı şubat ayında Adana, Halep, Beyrut ve Suriye Vilâyeti‟nde görev yapmak üzere 

görevlendirilmiştir. Şerafeddin Efendi ile birlikte 3 doktor ve bir tathir (temizlik) memuru da 

bölgeye gelmiştir.
9
  

Şerafeddin Efendi göreve başladıktan sonra, Adana Vilâyeti sancak ve kazalarının sıhhî 

durumlarını teftiş etmek üzere Tarsus, Mersin, Silifke, daha sonra da Halep taraflarına bir gezi 

planlamıştır. 8 Mayıs 1895 tarihinde Tarsus‟a gelen Şerafeddin Efendi, buradaki incelemeleri 

sırasında bir kadının rahatsızlandığının haber verilmesi üzerine yaptığı muayenede, hastada 

kolera belirtileri görmüş, bunun üzerine mahalle muhtarı, esnaf ve hancıları uyararak 

kendisinin her türlü vefattan ve hastalıktan haberdar edilmesini ve muayene edilmeden 

kimsenin defnedilmemesini istemiştir. Ertesi gün de iki vefat ve üç hasta zuhur edince hiçbir 

tereddüde kalmadan salgının başladığı anlaşılmıştır.
10

 Bunun üzerine durum hemen bir 

telgrafla Dâhiliye Nezareti‟ne bildirilmiştir.
11

  

Tarsus’ta Salgının Ortaya Çıkmasının ve Yayılmasının Nedenleri 

1892 yılında kuzeybatı Hint eyaletlerinde ortaya çıkan ve farklı noktalardan dünyanın 

birçok bölgesine yayılan kolera salgını, Hicaz‟dan hac yoluyla Osmanlı topraklarına bulaşmış 

ve 1894 yılı yaz aylarında neredeyse tüm Anadolu‟yu sarmıştır.
12

 Bu tarihte Çukurova bölgesi 

de salgınlardan nasibini almış, Silifke ve Ceyhan‟da ortaya çıkan hastalık başka bir yere 

sirâyet etmeden önlenebilmiştir.
13

 Bu araştırmanın konusunu oluşturan ve 1895 yılı mayıs 

ayında Tarsus‟ta patlak veren salgının, Hindistan menşeli bu salgın dalgasının bir devamı 

olduğunu söylemek mümkündür. 

                                                 
6 Mehmet Ak, “19. Yüzyılda Antalya‟da Kolera Salgını”, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Samsun 2011, 

IV (17), 256.  
7 Charles Bonkowski, 1841 yılında İstanbul‟da doğmuştur. Bir Leh mültecinin oğlu olduğu bilinmektedir. 

İlköğrenimini İstanbul‟da tamamladıktan sonra Paris‟e giderek burada dönemin meşhur kimyacıları olan Şevroy ve 

Fremi‟den dersler almıştır. İstanbul‟a dönüşünde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane‟de kimya muallimliği görevine 

atanmıştır. Eczacılıkta da kendini yetiştiren Bonkowski, kimya, tıp ve eczacılık alanında birçok çalışma yapmıştır. 

Uzun yıllar devletin birçok kurumunda çalışmış,  “saray kimyagerliği” görevinde bulunmuş ve milletler arası 

toplantılarda devleti temsil etmiştir. 1892 yılında bulaşıcı hastalıklarla mücadele için “Dersaadet ve Bil-Umum 

Vilâyât-ı ġahane Hıfzıssıhha SermüfettiĢliği” görevine getirilmiştir. Bu alanda da başarılı çalışmalar gerçekleştiren 

Bonkowski Paşa, 10 Ocak 1905 tarihinde İstanbul‟a vefat etmiştir. Feza Günergün, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında 

Osmanlı Kimyager-Eczacı Bonkowski Paşa (1841-1905), I. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Ankara 1992, ss, 

229-252.     
8 BOA. Meclis-i Vükelâ Mazbataları (MV), Nr. 83/37. 
9 BOA. Ġrade-i Dâhiliye (Ġ.DH), Nr. 1320/1312 Ş-55. 
10 Nazım H. Polat, Dr. ġerafettin Mağmumi; Bir Jöntürk’ün Serüveni, İstanbul 2002, s. 174, 175. 
11 BOA. Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi (DH.MKT), Nr. 2069/75, (1312.Za.30). 
12 Ak, a.g.m., s. 258. 
13 Ayar, a.g.e., s. 142. 
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 Daha önce de bahsedildiği gibi kolera mikrobu en fazla sıcak ve nemli ortamlarda kirli 

sular vasıtasıyla yayılmaktadır. Mezkûr salgının mayıs ve haziran aylarında hüküm sürdüğü 

düşünülürse, bu mevsimde Tarsus şehrinin, kolera mikrobunun üremesi ve yayılması için 

oldukça elverişli bir iklime sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca Berdan Irmağı‟ndan ayrılan ve 

şehrin içinden geçen üç adet kanal bulunmaktadır.
14

 Halk, şehrin doğusundan, ortasından ve 

batısından geçerek bütün şehri kat eden ve her geçtiği yerde kirlilik oranı artan bu kanalların 

suyunu kullanmakta, bu da hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Oysa suların şehre uzak 

kuyulardan ya da nehrin en gerisinden alınması, ayrıca kaynatılarak içilmesi yönünde halka 

duyurular yapılmış, hatta normal kanal suyu içmek yasaklanmıştır. Ancak bu kanalların 

sularının kullanılması bir türlü önlenememiştir.
15

 

Hastalığın yayılmasında halkın bilgisizliği ve uyarılara aldırış etmeden kendi bildiklerini 

yapmaları da önemli bir faktör olarak gösterilebilir. Halk, kordon altına alınma
16

 korkusundan 

hastalarını gizleme yoluna gitmiştir. Bu nedenle hastalığa yakalanan kişilerin tespit edilmesi 

zorlaşmış ve bu kişilerin başkalarıyla temas etmeleri önlenememiştir. Her ne kadar hasta ya da 

cenaze olan ev gözetim altına alınsa da mahalle sakinleri, sadece kapıları bekleyen zaptiyeleri 

atlatıp damdan dama geçerek birbirlerine kolayca ve gizlice gidip gelmişlerdir. Ayrıca halk, 

tıbbî tedavi yöntemlerine itimat etmeyerek, ilaç kullanmamış ve “kan aldırma” gibi geleneksel 

yöntemlerle tedavi olmayı tercih etmiştir. Bu durum hastalığın yayılmasında ve salgının 

kontrol altına alınamamasında önemli bir rol oynamıştır.
17

 Bunlardan başka “Hekimler 

hastalarımızı kasten öldürüyorlar. Bir ruh veriyorlar, sürdükçe hasta morarıp kıvrılıyor”
18

 

şeklinde şehirde çıkan şayialar da hekimlere olan itimadı azaltmıştır.  

Hastalığın yayılmasında önemli bir etken de salgının hasat zamanına denk gelmesi ve bu 

nedenle tarlalarda binlerce tarım işçisinin bulunmasıdır. Tarlaların başlarında, baraka ve 

çadırlarda yaşayan bu insanların içerisinde bulundukları gayrisıhhî durum hastalığın 

yayılmasını kolaylaştırmıştır. Salgın başlayınca bu insanlar, gizli yollarla şehirden çıkıp 

karantinayı delerek iç bölgelere doğru firar etmişler, bu nedenle de hastalığın civar vilâyetlere 

sıçrama tehlikesini arttırmışlardır.
19

  

Mevsimin yaz olmasından dolayı Tarsus halkının bir kısmının yaylalarda dağınık 

vaziyette bulunması, karantinanın uygulanmasını oldukça zorlaştırmıştır. Tarsus kasabası ile 

yaylalar arasındaki irtibat tam olarak kesilememiş, bu da salgının kontrol altına alınmasını 

güçleştirmiştir.
20

 

Bir de Tarsus‟ta bulunan Nusayrîler cenazelerini kimseler görmeden gece karanlığında 

defnetmeyi tercih etmişlerdir. Bu şekilde herhangi bir dezenfekte işlemi yapılmadan defnedilen 

cenazeler de hastalığın yayılmasına neden olmuş ve salgının kontrol altına alınmasını 

güçleştirmiştir.
21

 

                                                 
14 Bu kanallar, İnce Hark, Şehri Harkı ve Zorbaz Harkı şeklinde adlandırılmaktadır. 
15 BOA. Bâb-ı Asâfî Mektûbî Mühimme (A.MKT.MHM), Nr. 564/4, (1312.Z.8). 
16 Kordon altına almada maksat hastalığın çıkış yerinden dışarı yayılmasını engellemek ve aynı yerde imha 

edilmesini temin etmektir. Karantinanın daha dar kapsamlı bir uygulamasıdır. Vak„anın ortaya çıktığı yer -hâne, 

kışla, okul- ablukaya alınır, buralara giriş çıkışlar denetim altında yapılır. Kordonun süresi ise genellikle 10 gündür. 

Abdülkadir Gül, “XIX. Yüzyılda Erzincan Kazasında Salgın Hastalıklar (Kolera, Frengi, Çiçek ve Kızamık), 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı: 41, s. 247. 
17 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/4, (1312.Z.8). 
18 Polat, a.g.e., s. 176. 
19 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 10. 
20 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/4, (1312.Z.8). 
21 Polat, a.g.e., s. 176. 
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Salgının Önlenmesi İçin Alınan Tedbirler 

Tarsus‟ta salgın başladığı anlaşılınca ilk iş olarak 10 Mayısta şehir kordon altına alınmış 

ve Tarsus‟un Mersin ve Adana ile bağlantısı kesilmiştir. Tarsus‟un batısında kordonun sınırı 

Berdan Irmağı olarak kabul edilmiştir.
22

 Ancak ne var ki hastalık daha hızlı davranmış çoktan 

bu sınırı aşarak şehir dışına çıkmıştır. Çünkü kordon uygulamasından bir gün sonra görülen 

hastalardan ikisi, Tarsus‟un Adana tarafında yer alan Alifakı ve Yaramış köylerinde hastalanıp 

Tarsus‟a getirilmiştir. Hastalığın yayılmaması için hastalık görülen evler de kordon altına 

alınmaya çalışılmış ancak bu pek mümkün olmamıştır. Çünkü Tarsus‟un evleri düz çatılıdır. 

Evler birbirine yakın olduğu için her ne kadar dışarıda tedbir alınsa da insanların damdan dama 

geçerek birbirleri ile ilişkilerini devam ettirmeleri önlenememiştir.
23

 

Hastalığın civar vilâyetlere yayılmaması amacıyla öncelikle kara, deniz ve demiryolu 

bağlantıları kontrol altına alınmış ve Tarsus komşu vilâyetlerden izole edilmeye çalışılmıştır. 

Bu meyanda Adana-Mersin arasında çalışan trenlerin Adana ve Mersin‟de hastalık 

görülmediği sürece seferlerine devam etmeleri, ancak hastalığın daha da yayılmaması için bir 

tedbir olarak Tarsus‟ta kesinlikle durmamaları demiryolu kumpanyasına bildirilmiştir.
24

 

Bonkowski Paşa, İskenderun hariç, Anamur dâhil olmak üzere bu iki mahal arasındaki 

bütün limanlardan çıkış yaparak civar vilâyetlere gelecek olan gemilere 10 gün süreyle 

karantina uygulanmasını istemiştir. Karantinayı beklemeden kayıklarla Karaman, Suriye ve 

Adalar sahillerine çıkarak kaçmaların önlenmesi amacıyla da donanmadan bir gemi 

gönderilmesini talep etmiştir.
25

 Bunun üzerine 11 Mayıs‟tan itibaren salgın mahallinden çevre 

vilâyetlere gelen bütün gemilere 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırılmıştır.
26

 

Ayrıca salgın bölgesine yakın olan Lazkiye ve Trablusşam sancaklarında daha titiz 

davranılması ve yeteri kadar gardiyan ve kolcunun karantinanın uygulanması için istihdamının 

sağlanması Babıâli‟den Beyrut Valiliği‟ne bildirilmiştir.
27

 

Tarsus dışına kara yoluyla çıkacak olanlara da 10 gün karantinada tutulma zorunluluğu 

getirilmiştir. Özellikle mevsimin yaz ve yayla zamanı olmasından dolayı her ne kadar 

karantinanın uygulanması zor olsa da bu durumun üzerinde hassasiyetle durulmuştur.
28

 Ancak 

hastalığın Tarsus‟un yaylası olan ve karantina bölgesi dışında kalan Namrun‟a bulaşmasına 

engel olunamamıştır. 31 Mayıs‟ta Namrun‟da da birkaç kişinin hastalığa yakalandığı 

anlaşılmış ve burada da gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar başlatılmıştır.
29

  

Başmüfettiş Bonkowski Paşa‟nın isteği doğrultusunda Adana, Konya, Sivas, Ankara ve 

Halep vilâyetlerine gönderilen yazılarda, hastalığın sirayetini önlemek amacıyla, hudutlarını 

takviye etmeleri, özellikle de salgın bölgesinden gelenlerin kontrol edilmesi istenmiştir.
30

 Bu 

amaçla Adana‟ya bir sıhhiye heyeti, ayrıca yukarıda bahsedilen vilâyetlerin hudutlarında icra 

edilecek tedbirleri denetlemek amacıyla da bu vilâyetlere sıhhiye teftiş heyetleri 

gönderilmiştir.
31

   

                                                 
22 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 2. 
23 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 4. 
24 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 9. 
25 BOA. A.MKT.MHM, Nr, 564/2, (1312.Z.1), s. 7. 
26 BOA. Yıldız Sadâret Husûsî Marûzât (Y.A.HUS), Nr. 329/2, (1312.Z.1). 
27 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 16. 
28 BOA. Ġrade Hususi (Ġ.HUS) Nr. 38/1312 Z-09, (1312.Z.2). 
29 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/4, (1312.Z.8). 
30 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 17.  
31 BOA. Y.A.HUS, Nr. 329/71, (1312.Z.1). 
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Tarsus‟ta salgının başladığı anlaşılınca ilk etapta şehirde bulunan doktorlardan 

yararlanılmaya çalışılmıştır. O dönemde şehirde belediye tabibi olarak G. Laskaris ve 

Varsabetyan adlı iki doktor ile
32

 iki tane de serbest çalışan doktor bulunmaktadır. Kolera 

konusunda tecrübeli bir doktor olan Antranik Efendi‟nin münasip bir yevmiye ile istihdamı, 

Tarsus‟ta bulunan Dâhiliye Sıhhiye Müfettişi Şerafeddin Efendi tarafından mahallî hükümetten 

talep edilmiş
33

 ve Antranik Efendi görevli doktor olarak atanmıştır.
34

 Bir taraftan yetersiz olan 

tabip ihtiyacının karşılanması için gerekli yazışmalar yapılırken diğer taraftan da şehrin 

temizlenerek mikroptan arındırılması için gerekli olan malzeme ve personelin tedariki 

amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Malzemelerin mahallinden tedarik edilemediği takdirde 

İstanbul‟dan gönderileceği Babıâli‟den Adana Vilâyeti‟ne bildirilmiştir.
35

 Mikropların 

kırılması için gerekli olan ilaçlamayı sağlayacak en önemli malzeme pülverizatördür.
36

 

Öncelikle pülverizatör tedarikine gidilmiş bu amaçla çevre vilâyetlerle irtibata geçilmiştir. O 

sıralarda Teke Sancağı‟nda (Antalya) bulunan Tabip Yüzbaşı Ahmet Efendi‟nin yanında 

bulunan bir adet sırt pülverizatörünü de alarak Tarsus‟a gitmesi için Dâhiliye Nezareti‟nden 

Teke Sancağı‟na telgraf gönderilmiştir.
37

 Bunun üzerine Ahmed Efendi, 1.000 kuruş maaşla 

Tarsus salgınıyla mücadele için görevlendirilmiştir.
38

   

Salgın bölgesinde sağlık ekiplerinin yetersiz olmasından dolayı, Hıfzıssıhha 

Başmüfettişi Bonkowski Paşa‟nın isteği doğrultusunda, bir tathir memuru ve şehremanetinde 

görevli üç tabip de salgın ile mücadele için Tarsus‟ta görevlendirilmiştir.
39

 Bundan başka 

gerekli tedbirleri alarak salgının yayılmasını önlemek amacıyla Doktor Süleyman Gazale 

Efendi ile birlikte 2 tabip, birkaç gardiyan ve lüzumu kadar alet ve ecza malzemesi de 29 

Mayıs‟ta Adana‟ya gönderilmiştir.
40

 Konya sıhhiye heyetine mensup olan ve Antalya‟da 

bulunan iki doktor da Tarsus‟a gelmiştir.
41

  

Tarsus‟ta hastalıkla mücadele bâbında çevre temizliğine fevkalade dikkat edilmeye 

başlanmış, sokaklar dezenfekte edilerek hastalık mikrobu kırılmaya çalışılmıştır. Ancak Tarsus 

Belediyesi‟nin, temizlik için gerekli olan ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığı görülmüştür. 

Özellikle kireç satın alınması ve karantina bölgesinde yaşayan halkın iaşesinin karşılanması 

konusunda sıkıntı çekilmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanması için Bonkowski Paşa, 

hükümetten yardım istemiştir.
42

 Bu hususta, Adana Vilâyeti‟nden merkezî hazineye aktarılan 

hayvan vergilerinden 150 liranın, Tarsus Belediyesi‟ne tahsis edilmesi halinde bu ihtiyaçların 

karşılanabileceği bildirilmiştir.
43

 

Alınan bunca tedbire rağmen salgının komşu şehirlere yayılması önlenememiştir. Önce 

Tarsus çevresinde bulunan köylerde daha sonra da -mayıs ayının sonlarında- Adana merkezde 

                                                 
32 Annuaire Oriental du Commerce (ġark Ticaret Yıllıkları), Constantinopole 1895, s. 921. 
33 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 4. 
34 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 6. 
35 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 4. 
36 Pülverizatör: Günümüzde daha çok tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve sıvı ilaçları püskürtmeye yarayan alet. 

Mikropların dezenfekte edilmesi amacıyla ilaçlama yapmak için salgın dönemlerinde kullanılan en önemli 

araçlardandır.   
37 BOA. DH. MKT, Nr. 2069/75, (1312.Za.30). 
38 BOA. DH.MKT. Nr. 392/78, (1313.M.11). 
39 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 1. 
40 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 13. 
41 Polat, a.g.e., s. 175. 
42 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 6. 
43 BOA. DH.MKT, Nr. 413/44, (1313.S.24). 
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kolera vakaları görülmeye başlanmıştır
44

 Aynı şekilde haziran ayının hemen başında da 

Mersin‟de iki şahısta kolera vakasının görüldüğü telgrafla Dâhiliye Nezareti‟ne bildirilmiştir.
45

 

Haziran ayının ortalarında ise Sis (Kozan), Haçin (Saimbeyli), Payas, Hamidiye ve Karataş 

hastalığa teslim olmuş ve böylece salgın Adana‟nın dört bir tarafına yayılmıştır. Alınan bütün 

tedbirlere rağmen salgın çevre vilâyetlere de sirayet etmiştir. Kayseri, Maraş, Adıyaman, 

Halep, Sivas, Konya, Ankara ve Hüdavendigâr vilâyetleri Tarsus menşeli bu koleradan 

etkilenen yerler olmuştur.  

Salgının Şiddeti ve Zayiat 

Tarsus‟ta 1895 Mayısının ilk haftasında başlayan kolera salgını bir buçuk aydan fazla 

devam etmiştir. Oldukça şiddetli seyreden salgın, ortaya çıkışından itibaren hızla yayılmış ve 

zamanla oldukça ölümcül bir hâl almıştır. Örneğin, 22 Mayıs‟ta 5 kişiye bulaşmış bunların 

dördü ölmüştür. Bir gün sonra da 9 kişi hastalığa yakalanmış ve bir tanesi hayatını 

kaybetmiştir.
46

 Bazı günler vaka sayısının on beş yirmi kişiyi bulduğu olmuştur.
47

 Ancak 

bunlar resmî kayıtlara geçen vakalardır. Yukarıda bahsedildiği üzere halkın tutumundan ve 

cehaletinden dolayı gizlenen vakalarla birlikte bu rakamların daha da fazla olması kuvvetle 

muhtemeldir.  

Hemen müdahale edilmediği takdirde hastalık vakalarının çoğu ölümle sonuçlanmıştır. 

Hatta bazen müdahale edilse bile ölümlerin önüne geçilememiştir. Bu durumu Şerafeddin 

Mağmumi şöyle anlatmaktadır: “Gerek Ġstanbul gerekse Bursa havalisinde yüzlerce kolera 

mesâibini gördüğüm hâlde bu türlüsüne asla rast gelmemiĢ, yalnızca kitaplarda okumuĢtum. O 

kadar Ģiddetliydi ki muayeneyi bitirip reçeteyi yazıyor ve ilaç yetiĢmeden vefat haberi 

geliyordu. Giderken düĢtü, otururken öldü! sözüne inanmayanlar Tarsus istilasını 

görmeliydiler. Ġki üç saat içinde tutulup vefat edenler pek çok oldu. Asya kolerasının en 

Ģiddetlisinde nispet-i vefat %80’dir. Tarsus’ta %83’e kadar çıktı.”
48

 Salgını en yakından takip 

eden kişinin ağzından dökülen bu ifadeler, hastalığın şiddetini ve dehşetini en iyi şekilde 

gözler önüne sermektedir.   

Salgında meydana gelen toplam zayiat hakkında farklı bilgiler mevcuttur. Bir kısım 

kaynakta 150‟ye yakın vaka ve 100 kadar ölüm olayının gerçekleştiği belirtilirken
49

, The New 

York Times gazetesinin 23 Haziran 1895 tarihli nüshasında yer alan bir haberde, bu rakamların 

oldukça fazla olduğu görülmektedir. Buna göre mayıs ayının 25‟ine kadar Tarsus‟ta 25 

hastalık vakası, 15 ölüm, mayıs ayının son haftasında 450 vaka, 300 ölüm, haziran ayının ilk 

haftasında 500 vaka 350 ölüm ve haziran ayının ikinci haftasında da 250 vaka 180 ölüm 

gerçekleşmiştir. Bu durumda, toplamda vaka sayısı 1.225, ölü sayısı ise 845 kişiyi bulmuştur.
50

 

Bu rakamlar o yıllarda diğer vilayetlerde görülen emsal salgınlarla karşılaştırıldığında oldukça 

yüksektir. Örneğin, 1892 Erzincan salgınında 294 hastalık vakası, 130 ölüm
51

, 1893 İzmir 

salgınında 457 vaka, 405 ölüm, 1894 Sivas salgınında 1.000‟in üzerinde vaka, 600‟e yakın 

ölüm, 1894 Antalya salgınında ise 353 vaka, 182 ölüm olayı gerçekleşmiştir.
52

 Tarsus‟taki 

zayiat hakkında her ne kadar farklı bilgiler mevcut ise de Şerafeddin Mağmumi‟nin “yüzlerce 

                                                 
44 BOA. Y.A.HUS, Nr. 329/71, (1312.Z.1). 
45 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 7. 
46 BOA. A.MKT.MHM, Nr. 564/2, (1312.Z.1), s. 4. 
47 Polat, a.g.e., s. 175. 
48 Polat, a.g.e., s. 175, 176. 
49 Ayar, a.g.e.,  s. 142. 
50http://query.nytimes.com/search/sitesearch?query=Tarsus&more=date_all. Erişim Tarihi: 21.05.2010. 
51 Gül, a.g.m., s. 252. 
52 Ayar, a.g.e., s. 98, 117, 137. 

http://query.nytimes.com/search/sitesearch?query=Tarsus&more=date_all


1895 Tarsus Kolera Salgını                                                                                                                     444 
 

 
History Studies 

Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı / 2012 

kolera mesâibini gördüğüm hâlde bu türlüsüne asla rast gelmedim” dediği bu salgınının 

yüzlerce cana mâl olduğu kesindir.  

Sonuç 

Şiddeti ve sebep olduğu ölümler nedeniyle oldukça yıkıcı olan bu salgın, ortaya 

çıkışından bir buçuk ay sonra etkisini kaybetmeye başlamıştır. Ancak Tarsus halkının zihninde 

ve şehrin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde şüphesiz derin izler bırakmıştır.
53

 Halkın çoğunluğu 

ölüm korkusuyla yayla köylerine kaçmış, tarım alanlarında çalışmak üzere gelmiş olan 

mevsimlik işçiler Tarsus‟u terk etmiştir. Bu durum, tarımsal faaliyetlerin durmasına neden 

olmuş, mahsul tarlada kalmış ve çiftçi çok büyük zarara uğramıştır. Ayrıca trenlerin Tarsus 

istasyonunda durmalarının yasaklanması ve gemilere uygulanan tahaffuz tedbirleri, ticarî 

hayatı durma noktasına getirmiştir. Bu nedenle şehirdeki ekonomik canlılık kaybolmuş, halk 

maddî anlamda büyük kayıplara uğramışlardır. 1895 yılı itibariyle Tarsus‟un toplam nüfusu 

46.725 kişi olup
54

 bunların 15.000‟e yakını şehir merkezinde diğerleri ise köylerde ikamet 

etmektedir.
55

 Halkın çoğunun Tarsus‟u terk etmesi ve yüzlerce kişinin de salgın da hayatını 

kaybetmesi, şehrin sosyal hayatında ve halkın psikolojik durumunda büyük bir çöküntü 

meydana getirmiş, Tarsuslular uzun süre salgının olumsuz etkilerini üzerlerinden 

atamamışlardır.   

Her ne kadar uygulama safhasında çeşitli zorluklar yaşansa da salgının ortaya çıkışından 

itibaren yetkililer tarafından süratli bir şekilde tedbir alındığı ve hastalığın defi için gerekli 

ihtimamın gösterildiği söylenebilir. Halk sağlığı ile mücadele amacıyla bölgeye sıhhiye 

müfettişi olarak gönderilen Şerafeddin Mağmumi‟nin, salgın başladığında Tarsus‟ta bulunması 

ve hastalığı teşhis ederek gerekli ilk tedbirleri alması oldukça faydalı olmuştur. Şerafeddin 

Mağmumi‟nin gönderdiği günlük raporlar doğrultusunda salgınla mücadeleyi idare eden 

Bonkowski Paşa, başarılı bir organizasyon ile kolera konusunda uzman sağlık personeli ve 

tıbbî malzemeyi kısa sürede salgın mahalline sevk etmiştir. Özellikle 1894 yılında 

Anadolu‟nun birçok yerinde patlak veren kolera salgınları ile mücadele eden ve bu konuda 

oldukça tecrübe kazanan yetkililerin, Tarsus kolera salgınında oldukça başarılı bir çalışma 

yürüttüklerini söylemek mümkündür.    

Salgınla mücadele sırasında karşılaşılan en önemli sorunun halkın cehaleti nedeniyle 

gerek tıbbî müdahalelerin gerekse de karantina tedbirlerinin uygulanması hususunda yaşandığı 

görülmektedir. Halk, bütün çabalara rağmen, devletin kendilerini hastalıktan kurtarmak için 

gönderdiği doktorlara değil de asılsız söylentilere inanmayı ve geleneksel yöntemlerle tedavi 

olmayı tercih etmiştir. Ayrıca halkın, kordon ve karantina konusundaki bilinçsizliği ve 

vurdumduymazlığı, Tarsus‟un çevre yerleşimlerle ve yayla köyleriyle olan bağlantısının bir 

türlü kesilememesine neden olmuştur. Bunun sonucunda da salgının çevre vilayetlere sirayeti 

kaçınılmaz hâle gelmiştir.    

Salgından yaklaşık bir yıl sonra 1896 yılının Nisan ayında Tarsus‟ta yine kolera vakaları 

görülmeye başlanmıştır. Bunun üzerine Bonkowski Paşa, konu ile ilgili Sıhhiye Nezâreti‟ne bir 

dilekçe göndererek, bir önceki yıl kolera salgının durdurulmasına rağmen tam olarak 

temizlenemediği ve bu nedenle de gerekli tedbirler alınmazsa tekrar salgın çıkma ihtimalinin 

yüksek olduğunu belirtmiştir. Hastalığın fazla yayılmadan bir iki doktor ve tathîrat 

                                                 
53 Tarsuslu bir halk şairi olan İmdadî‟nin 1895 kolera salgınını anlatan “Kolera Destanı” adlı şiirinde, salgının halk 

üzerindeki tesiri açık bir şekilde ifade edilmektedir. Bkz. Ek. 1. 
54 AVS, 1312, s. 98. 
55 Polat, a.g.e., s. 176. 
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memurunun görevlendirilmesi hâlinde kolayca defedilebileceğini bildirmiştir.
56

 Bunun üzerine 

gerekli tedbirler alınmış olacak ki 1896 yılında Tarsus‟ta görülen kolera vakaları salgın hâline 

dönüşmemiştir. 
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KOLERA DESTANI 

 

Dinle güftarımı arif ü dânâ 

Derûnumda şimdi açam nihanı 

Dil mülkü tutuştu nâr-ı suzana 

Ah ettikçe zuhur etti dumanı. 

 

Hakk‟a doğru gitmez oldu bed kulu 

Geri kaldı Hakk‟ın emri usulu 

Çokların gitti şeytanın yolu 

Boşa bıraktılar râh-ı Rahman‟ı. 

 

Azdır giden şimdi râh-ı Mevlâ‟ya 

Heves edilmekte zevk-i dünyaya 

Tâat etmez oldu evlat babaya 

Akıldan çıkaram âhir zamanı. 

 

Kal„amız bozuldu işimiz harap 

Âkıl isen düşün bundan hisse kap 

Kıyamet gününden açıldı çâr bâp 

Her tarafta zâhir oldu nişanı. 

 

Mehd-i Resul‟den oldu işaret 

Galiba yakındır rûz-i kıyamet 

Çâr kitabı yazan ol dest-i kudret 

Hak öyle buyurdu emr ü fermanı. 

 

Hikmet-i Rabbanî bu emre Gafur 

Helâkı kudretten eyledi zuhur 

Azrail, Tarsus‟a edince ubur 

Dikti sancağını, kurdu meydanı. 

 

Kolera başladı âlem uyandı 

Tutulanın çeşmi kana boyandı 

Ecel sefinesi geldi dayandı 

Açtı yelkeni duyuldu figanı. 

 

Bir fırtına oldu tuttu etrafı 

Günden güne artar mevtin alafı 

Girdi aramıza (hep) bir can havfı 

Nicenin tutuldu bundan zebanı. 

 

İşledi insanda nâr-ı ihtirak 

Çoklarını sardı gizli bir merak 

Otuz kuruş oldu bir şişe konyak 

İçip yola düştü öyle sekranı. 

 

Tarsus‟un içine düştü bir figan 

Çığrıştı ahali ya Rab el-aman 

Bir günde gidince birden yüz on can 

Herkes sağlığından kesti gümanı. 

 

Ziya Bey kaymakam dedi bu ne iş 

Tel çekti üç günde geldi müfettiş 

İlletin def„ine eyledi teftiş 

Yetişti Eflâtun, dehrin Lokman‟ı. 
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Hakk‟ın hikmetine gönüllü uyan 

Vadesi yetene olur mu derman 

Tabipler seğirtti atlı ve yayan 

Gördüler ah edip kan ağlayanı. 

 

Sağ olan(lar) önden bir yana sapsın 

Arasın ilâcı Lokman‟dan kapsın 

Vadesi yetene doktor ne yapsın 

Ölecek hastanın olmaz dermanı. 

 

Siyah renge döndü cesim mermerler 

Böyle soldu nice nice dilberler 

Gece gündüz durmaz oldu berberler 

Sağ koldan aldılar o fazla kanı. 

 

Tabipler ettiler bir kavl ü karar 

Dediler bu da mı insana zarar 

Yenidünya, elma, zerdali, hıyar 

Tarlada kuruttular patlıcanı. 

 

Bahçeciler dedi yok bize ekmek 

Boşa gitti bizim hep olan emek 

Beyaz kavun, karpuz oldu bir çeyrek 

Çok cevrettiler bağ(lar) ve bostanı. 

 

Takdir böyle imiş hükm-i kazada 

Ölen gitti sağı kaldı belâda 

Çok evler kapandı bu fırtınada 

Melil mahzun kaldı hep hanumânı. 

 

Devlete hâlimiz olunca beyan 

Emreyledi olsun Tarsus‟a ihsan 

Cihana gelmemiş böyle âdil han 

Sahâvet gencidir, merhamet kânı. 

 

Kolera illeti bize ulaştı 

Niceler canından usandı şaştı 

Ermeni milleti dağlara kaçtı 

Gece düştü yola tuttu revanı. 

 

Birçoğunda vardır mevtin yarası 

Zenginlerin çıktı küflü parası 

Yetmiş kuruş oldu Namrun kirası 

Vakitsiz yüklerle dilsiz hayvanı. 

 

Katolikler şaştı oldu divane 

Bavuluyla kaçtı kafiristâne 

Tarsus‟tan dağıldı iki bin hâne 

Çok konaklar oldu harap virâne. 

 

Birtakım Urumlar düştüler yola 

Atla dağıldılar sağ ile sola 

Bodos, Vasil, Sivayani, Nikola 

Andon arar bulmaz o köy yuvanı. 

 

Mevla‟mız söndürsün iş bu ateşi 

Hiç leke tutar mı mücevher taşı 

Hak selâmet versin kan karındaşı 

Namrun‟a çekildi dinin ıhvanı. 
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Üç yüz kara köpek belsice n‟etti 

Baş alıp Haçın‟a menzile yetti 

Uşaklar dağıldı ırgatlar gitti 

Çiftçiler (hep) oldu mezar sapanı. 

 

Gerçektir sözlerim sürurlar tâcı  

Alındı bizlerden canların bâcı 

Ne bezirgân kaldı ne de sebzeci 

Kapandı Tarsus‟un beş yüz dükkânı. 

 

Beynamazlar kılar oldu namazı 

Asumana çıktı bunda avazı 

Mümin olan etti Hakk‟a niyazı 

O demde biz kıldık şükr-i yezdânı. 

 

Beynamaz namaza pek etti devam 

Senede dört defa görmezdi imam 

Sure-i Mülk ile doldu top makam 

Vâizle okuduk aziz Kur„anı. 

 

İslâm‟a farz olan savm ile salât 

Hatırdan dûr etme var hac ve zekât 

Resûl-i Ekrem‟dir sâhib-mucizât 

Daima hatırla sen Yaradan‟ı. 

 

Şefî„ül-Müslimîn, Resül-i zîşan 

Ebubekr-i Sıddîk Ömer ve Osman 

Aliyyü‟l-Murtazâ o Şâh-ı Merdân 

Sâhib-i Zülfikâr Hakk‟ın arslanı. 

 

Adana‟ya eyvah dedi İstanbul 

Şamdan haber aldı Bağdat, Anadol 

Fransa‟ya tel gitti, duydu Tripol 

Haberi doldurdu bütün cihanı. 

 

Bu derde giriftar olalı solduk 

Kusurumuz çoktur hep onu bulduk 

Gaffarü‟z-zünûb var, ucuz kurtulduk 

Bırakma dilinden vird-i Mennân‟ı. 

 

Bin üçyüz on birde oldu kolera 

Defetti sinede Hazret-i Mevlâ 

Hayr ile yâd etsin İmdadî gedâ 

Okuyup dinleyenler bu destanı. 


