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1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı 
Sırasında Yaşanan Sağlık Sorunları 

Health Problems Experienced 

During the Ottoman-Russian War of 1828-1829 

Tuğrul ÖZCAN
*
 

Özet  

Bu makalede 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yaşanan sağlık sorunları ele alınmıştır. Yaşanan 

sağlık sorunlarının çözümü noktasında gerek Rusya gerekse Osmanlı Devleti tarafından yürütülen çalışmalar üze-

rinde durulmuştur. Ayrıca sağlık sorunlarının siyasî ve askerî manada devlet politikalarında meydana getirdiği 

değişikliklere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Salgın – karantina – ölüm – tedavi.  

Abstract 

In this article, health problems occurred during 1828-1829 Ottoman-Russian War are discussed. The 

studies which were carried out by both Russia and Ottoman Empire in order to solve these health problems are 

examined. Moreover, changes in goverment policies (especially in the potitical and military aspects) caused by 

health problems are discussed. 

Keywords: epidemic quarantine – death - treatment, 

 

Giriş 

Salgın hastalıklar, hastalığı tanımayan tecrübesiz toplumların nüfusunda büyük tahri-
bat meydana getirmesi, sosyal ve siyasî yapıda sistem değiĢikliğine yol açması yönüyle önem-
lidir. SavaĢın ilk anlarından itibaren karĢılaĢılan salgınlar, savaĢ boyunca Rus ordusunu düĢ-
mandan daha çok meĢgul etmiĢtir. Rus askerlerinin çoğu savaĢmaya fırsat bulamadan yakalan-
dıkları hastalıklar yüzünden kırılmıĢtır. Osmanlı Devleti, Rusya kadar olmasa da bir süre sal-
gın hastalıkların etkisinde kalmıĢtır.  

SavaĢ boyunca Rus ve Osmanlı askerlerinin geçtiği birçok köy ve kasaba salgın hasta-
lıkların etkisinde kalmıĢtır. Bir kısım asker geçtiği yerlerde kaptığı salgın hastalıkları güzergâh 
üzerindeki köy ve kasabalara taĢımıĢtır. SavaĢ bölgesi dıĢında olduğu halde Anadolu’da birçok 
Ģehir ve kasaba bahsedilen gerekçeyle salgına maruz kalmıĢtır. Bu nedenle çalıĢmamızda savaĢ 
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bölgesi dıĢında ortaya çıkan salgınlar da ele alınmıĢtır. Ayrıca savaĢ sonrası dönemde karĢılaĢı-
lan salgın vakaları da çalıĢmamıza dâhil edilmiĢtir. 

Bu makalede, 1828-1829 Osmanlı-Rus SavaĢı sırasında yaĢanan sağlık sorunları, bu 
sorunların çözümü noktasında Rusya ve Osmanlı Devleti tarafından yürütülen çalıĢmalar ele 

alınmıĢtır. Ayrıca sağlık sorunlarının siyasî ve askerî manada devlet politikalarında meydana 
getirdiği değiĢikliklerden bahsedilmiĢtir. Sağlık sorunları karĢısında her iki devletin müstakil 
ya da müĢterek yürüttükleri faaliyetler üzerinde durularak, bu hususta genel bir değerlendir-
mede bulunulmuĢtur.  

 

A. Askerler Arasındaki Salgınlar 

1. Rus Askerleri Arasındaki Salgınlar 

SavaĢ sırasında etkili olan salgın hastalıkların baĢında veba, kolera, tifo, tifüs, dizante-
ri, sıtma ve uyuz gibi hastalıklar gelmektedir. Bu hastalıklar arasında ilk sırayı veba ve kolera 
almaktadır. Gerek Rusya gerekse Osmanlı Devleti hastalıkların çeĢitleri ve detayları hakkında 
yeterli bilgiye sahip değildir. Aynı anda bir bölgede, birden farklı salgın hastalık görülebilmek-
tedir. Hastalara tam olarak teĢhis konulamasa da tüm salgın hastalıklara uygulanan tedavi Ģe-

killeri aynıdır. Bu yüzden savaĢ boyunca hastalara gerçekçi bir rehabilite sağlandığını söyle-
mek imkânsızdır

1
.  

SavaĢ sırasında görülen salgın hastalıkların yaygınlaĢmasını hızlandıran baĢlıca etken-
ler içme sularının kirliliği, askerlerin olağanüstü Ģartlar dolayısıyla genel temizliklerini yapa-
maması, ağır iklim Ģartları, sağlık personeli yetersizliği, yol kenarlarında ve meskûn mahaller-
de geliĢigüzel bulunan insan cesetleri ve hayvan leĢlerinin bulunmasıdır. Özellikle Lehistan ve 

Bulgaristan’daki su kaynaklarının içmek maksadıyla kullanılması bir yana, genel temizlik için 
bile sarf edilmesi salgın hastalıkların yayılmasında sıradan bir sebeptir

2
.  

SavaĢın baĢlangıcından itibaren salgın hastalıklar adeta Rus ordusunu sevkiyat boyun-
ca takip etti. Baron Von Moltke, Rus ordusunda büyük kırıma neden olan salgınları Ģöyle özet-
lemektedir:  

Rusların karşı karşıya savaştıkları düşmandan başka görün-

mez bir düşmanı daha vardı. İşte bu düşman, Ruslarla birlikte Bal-
kanları geçti. Ruslar, savaşı muvaffakıyetle bitirmelerine rağmen bu 
düşmanın pençesinden kurtulamadılar. Bu düşman bütün Rus ordu-
sunu kuşatarak istila etti 

3
. 

SavaĢ döneminde ilk veba salgını Varna civarında görüldü. Yapılan araĢtırmalar, bura-
daki salgının askerî depodan dağıtılan giysilerden kaynaklandığını gösterdi. Veba salgınına ilk 

yenik düĢenler, bu depodaki görevli Rus memurlarıdır. Hastalık önce askerler, daha sonra ci-
varda yaĢayan ahali arasında hızla yayıldı. YerleĢim yerlerindeki ambarlar, ordu imalathanele-
ri,  yiyecek ve mühimmat depoları bir anda hastalarla dolup taĢtı. Varna’daki sahra hastanesine 
günde ortalama 50 ila 80 arasında değiĢen hasta gelmekteydi. Bu kadar hasta için hastaneler, 

kuru ve barınacak yerden baĢka bir Ģey değildi. Hastane kayıtlarından anlaĢıldığı kadarıyla ilk 

                                                 
1 Baron Von Moltke, 1828 Seferi (Bulgarya ve Rumelide Ruslar), Askeri Matbaa, Ġstanbul 1932, Sayfa [s.] 288. 
2 Baron Von Moltke, adı geçen eser, [a.g.e.], s. 66, 240. 
3 Baron Von Moltke, a.g.e., s. 288. 
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salgın dalgasında Varna’da yaklaĢık 4.000 kiĢiye veba ve kolera mikrobu bulaĢmıĢ ve yüzlerce 
insan bu yüzden hayatını kaybetmiĢtir

4
. 

Salgın hastalıklara yakalanan Rus askerler, ekseriyetle karargâh dıĢındaki yerlerde tutulmak-
taydı. Alınan bazı önlemlere rağmen Eflak ve Boğdan’daki Rus askerlerine ve Lehistan’da da 

40’ın üzerinde köye bu hastalığın sıçramasına engel olunamamıĢtır. 500 kiĢilik kapasitesi bu-
lunan Yergöğü, KalaraĢ ve BükreĢ hastanelerine binlerce hasta akın etmiĢtir. 1828 yılının Ey-
lül ve Ekim aylarında salgınlar daha da Ģiddetlendi. Ekim ayında sahra hastanelerindekiler 
hariç, diğer hastanelere baĢvuran hasta sayısı 20.000’i geçti. 1828 yılında sahra hastanelerinde 
yatan Rus askerlerin % 5’i, 1829’da % 14.6’sı; 1828 yılında Ģehir hastanelerindeki hastaların 
% 19.2’si, 1829’da % 37’si hayatını kaybetti. 1829’da gerek Ģehir gerekse sahra hastanelerine 

Mart-Temmuz ayları arasında toplam 81.214 hasta giriĢ yaptı ve bu hastaların 28.746’sı 
hastlığın pençesinden kurtulamadı

5
. 

1829 yılının yalnız Ocak ayında bu hastalardan 6.000’den fazlası hayatını kaybetmiĢ-
tir. 1829 yılının ilk iki ayında hastanelere yatan hastaların yaklaĢık dörtte biri hastalıktan kur-
tulamamıĢtır. Bunun daha iyi kavranabilmesi için aĢağıdaki tabloda ölenlerin tedavi maksadıy-
la hastanelere getirilen hastalara oranları verilmiĢtir

6
: 

Tablo 2:  Tedavi gören Rus hastaların sayısı ve ölenlerin bu hastalara yüzdelik 

oranları.   

 Tablo 2’de de verildiği üzere Ģehir hastanelerinde yatan 210.108 hastanın 134.882’i ağır 
durumdadır. Sahra hastanelerinde yatanlar ise tedavi edilebilir hafif hastalardır. Rusların has-
tanelerdeki kaybı takriben 82.000 kiĢidir

7
.  

ġumnu’nun muhasarası sırasında Rus ordusunun yaklaĢık % 35’i veba, kolera ve di-

zanteri gibi salgın hastalıklara yakalandı. Hastalık dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı, 
mevcut askerin yaklaĢık 1/5’i kadardı. Salgın hastalıklar, hızla Filibe, Vidin ve Üsküp tarafla-
rına da yayıldı

8
. Yalnızca askerler arasında değil, siviller arasında da sık sık hastalık ve ölüm 

                                                 
4 Baron Von Moltke, a.g.e., s. 242, 245. 
5 Baron Von Moltke, a.g.e., s. 248. 
6 Baron Von Moltke, a.g.e., s. 241-242. 
7 BOA, HAT, 43955-A, (20.12.1829): Mehmet Halil Rıfat PaĢa’nın tahriratı.  
8 BOA, HAT, 43955-A, (20.12.1829): Mehmet Halil Rıfat PaĢa’nın tahriratı.  
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haberleri alınmaya baĢlandı. SavaĢ döneminde Rumeli’de mevsim sıcaklıklarının 40-45
 
santig-

rat dereceye çıkması, Rus hükümetinin kısa sürede salgınları kontrol altına almasını engelledi. 
Sevkiyat güzergâhı üzerindeki yolların kenarlarında bulunan insan cesetleri ve hayvan leĢleri, 
salgın hastalıklar karĢısındaki Rus hükümetinin çaresizliğini bütün açıklığıyla ortaya koymak-

taydı
9
. 

Rumeli’de salgın hastalıklar yüzünden bir gün içerisinde yüzlerce insan ölmekte ve 
çok sayıda hayvan telef olmaktaydı. Bazı kaynaklardaysa salgınların tam olarak kendini hisset-
tirdiği dönemlerde Rus süvari ordusuna ait günde 100-150 atın öldüğü ve toplamda yalnızca 
Rumeli taraflarında 30.000’den fazla atın telef olduğu ifade edilmektedir

10
. 1830 tarihli bir 

arĢiv belgesinde Samakocuk’ta hayvanlar arasında görülen salgınlara ve bu salgınların bölge 

ekonomisine getirdiği ağır yüke değinilmiĢ ve Osmanlı ordusunda kullanılmak üzere ġarköy 
civarından temin edilen 50 baĢ katırın hayvan vebası yüzünden telef olduğuna dikkat çekilmiĢ-
tir

11
. Bir tedbir olarak, ġarköy’de imal edilen fiĢeklerin 30 katırla cepheye sevki esnasında, 

askerî yetkililer tarafından hayvan vebası endiĢesiyle kervana 20 yüksüz katır daha ilave edil-
mesi salgınların etkisini ortaya koyma açısından son derece önemlidir

12
.  

Rus ordusunun büyük bir kısmı Edirne’ye varıncaya kadar, salgın hastalıklar nedeniyle 

yollarda kırıldı. Kayıtlardan tespit edilebildiği kadarıyla Rus ordusunun Edirne’ye ulaĢtığı ilk 
anda, kıĢla hastanesine 1.616 Rus askerinin giriĢ yaptığı anlaĢılmaktadır. Bu sayı müzakere 
döneminde 5.000’i bulmuĢtur

13
.  

Salgın hastalıkların ortaya koyduğu ağır bilanço Rus hükümetini hemen harekete ge-
çirdi. YaĢanan büyük nüfus kırımı yetkilileri endiĢelendirdi. Edirne’deki Rus askerleri, Ģehre 
uzak bir mahalle çekildiler. Tedavisi devam edenler, Edirne’deki kıĢla hastanesinde Türk sağ-

lık personelinin inisiyatifine terk edildiler. Edirne AntlaĢması’nın imzalanmasından sonra 
memleketlerine gitmeye mecali kalmayan bu askerlerin tedavisine Edirne kıĢla hastanesinde 
kaldığı yerden devam edildi

14
.  

Edirne’deki kıĢla hastanesi yeterli sıhhî koĢullara sahip değildi. Hastaneye yatırılan as-
kerlerin altına, yatak bir yana, koyacak kuru ot dahi bulunamamaktaydı. Rus askerler, Türkler-
den kalma çadırları katlayarak kendilerine yatak yapmaktaydı

15
. Ruslar, Sefir Orlof aracılığıyla 

Osmanlı hükümetinden, hasta askerler için sık sık odun ve yiyecek temini konusunda yardım 
talebinde bulunduysa da olumlu cevap alamadı. Çünkü Osmanlı Devleti de aynı sıkıntılardan 
muzdaripti

16
. Bunun üzerine Rus yetkililer, askerlerin bir kısmını Tuna Nehri’nin kuzeyine 

çekerek Rus imparatorundan gelecek emirleri beklemekten öte bir Ģey yapamadı. Rus askerle-

                                                 
9 Ahmed Muhtar PaĢa, Türkiye Devleti’nin En Mühim ve En Meşhûr Esfârından H. 1244-1245 (M. 1828-1829) 

Türkiye-Rusya Seferi ve Edirne Muâhedesi, Büyük Erkân-ı Harbiye Reisliği Ankara Matbaası, Ankara 1928, s. 105-

106. 
10 Ahmed Muhtar PaĢa, a.g.e., s. 105-106; Ali Rıza Seyfi, Bir Milletin Bir İmparatorlukla Savaşı: 1828-1829 Os-

manlı Rus Harbi (İngiliz Zabiti James Brown’un Hatıratından), Kanaat Kitabevi, Ġstanbul 1940, s. 35, 68. 
11 BOA, C.DRB, 2018, (17.12.1830): Sadaretin arz tezkiresi.  
12 BOA, C.AS, 21639, (16.05.1829): Ordu-yı Hümayun nazırının tahriri.  
13 BOA, HAT, 43645, (28.08.1828): Rusya’nın Ġsakçı'da durumu ile ilgili tahrir; BOA, HAT, 42471-D, 

(21.06.1830): General Orlof’tan gelen mektubun tercümesi. 
14 BOA, HAT, 32733, (10.06.1831): General Orlof’tan gelen mektubun tercümesi. 
15 BOA, HAT, 42471-D, (21.06.1830): General Orlof’tan gelen mektubun tercümesi. 
16 BOA, HAT, 43374-A, (21.06.1830): Rus Sefiri Orlof’un arzuhali. 
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rin büyük bir kısmı ağır kıĢ Ģartları nedeniyle Dobruca, Varna, Pazarcık, Mangaliye, Pravadi, 
Vidin, ġumnu ve Rahova taraflarında konuĢlandırıldı

17
. 

Rusların Kafkas cephesindeki durumu Rumeli’dekinden farklı değildi. Beyazıt, Kars, 
Ardahan ve Ahıska kalelerindeki Rus askerleri arasında da bulaĢıcı hastalıklar kol gezdi

18
. 

1828 Eylülü’nün sonlarına doğru Rus birliklerinin bir kısmı kıĢlamak üzere Ardahan civarına 
çekildikleri esnada askerler arasında bir veba salgını ortaya çıktı. Ordunun erzak ve mühimmat 

açısından oldukça sıkıntı çektiği bir dönemde Rus yetkilileri vebayla mücadele noktasında bir 
Ģey yapamadı. Yalnızca hastalığı diğer askerlere bulaĢtırmamak için gereken gayreti gösterdi-
ler. Bu çaresizlik içerisinde salgına maruz kalanlar kendi hallerine bırakıldı

19
. Yalnızca Kafkas 

cephesinde, Kars’ın düĢmesinden sonra veba salgını yüzünden 1.800’e yakın Rus askeri haya-
tını kaybetti

20
. 1829 Temmuzu boyunca Kars, Ardahan, Beyazıt ve Ahıska kalelerindeki Rus 

askerleri arasında bulaĢıcı hastalık tüm Ģiddetiyle devam etti. Bu nedenle Rus ordusu bir süre-

liğine ileri harekâttan vazgeçmek zorunda bile kaldı
21

.  

1829 Ağustosunda Erivan’daki Rus birliklerinde de veba, kolera ve sarılık gibi salgın 
vakalarına rastlandı. Buradaki askerlerin yarıya yakını gerek savaĢ ve gerekse salgın hastalık-
lar yüzünden hayatını kaybetti. Ancak salgınlar yüzünden Erivan’da hayatını kaybeden Rus 
askerlerinin sayısının tespiti mümkün görülmemektedir

22
. Gerek Erivan’daki gerekse istila 

edilen kalelerdeki Rus kayıpları, Osmanlı ordusuna zaman kazandırdığı gibi Erzurum’un Rus-

larca iĢgalini de bir süre geciktirmiĢ oldu
23

.  

2. Osmanlı Askerleri Arasındaki Salgınlar
24

  

Salgınlar, sağlıksız Ģartlarda barındırılmalarına rağmen Osmanlı askerleri arasında 
Ruslara oranla fazla bir kayba yol açmadı

25
. Mehmet Halil Rıfat PaĢa’nın ifadelerinden 

Hocabey’de salgın vakası görüldüğü ancak kısa sürede bunun önünün alındığı anlaĢılmakta-
dır

26
.  Benzer durum Üsküp’te de mevcuttur. Salgın dolayısıyla burada hayatını kaybedenlerin 

sayısı birkaç kiĢiyle sınırlı kalmıĢtır. Bu bölgede çıkan salgınlardan Osmanlı askerlerinden 
daha çok yerli ahali etkilenmiĢtir

27
. 

 

 

 

                                                 
17 Ahmed Muhtar PaĢa, a.g.e., s. 179, 199. 
18 BOA, HAT, 44158-A, (02.07.1829): ġark Defterdarı Arif Efendi’nin Ģukkası. 
19 Ahmed Muhtar PaĢa, a.g.e., s. 233. 
20 BOA, HAT, 42442, (03.08.1828): Erzurum Valisi Galip PaĢa’nın kaimesi. 
21 Bu durumdan istifadeyle Beyazıt’taki Rus kuvvetleri Osmanlı askerleri tarafından mağlup edilmiĢtir. Bu yüzden 

Ruslar Beyazıt Kalesi’ne sığınmak zorunda kalmıĢtır;  BOA, HAT, 44158-A, (02.07.1829): ġark Defterdarı Arif 

Efendi’nin Ģukkası.  
22 Avyarov, Osmanlı-Rus ve İran Savaşları'nda Kürtler 1801-1900,  çev. Muhammet Varlı,  Sipan Yayıncılık, 

Ankara 1995, s. 43. 
23 Ahmed Muhtar PaĢa, a.g.e., s. 219.  
24 SavaĢın etkisinden uzak olduğu halde Anadolu’nun bazı yerlerinde yaĢanan salgın hastalıklar da ele alınmıĢtır. 

Çünkü Osmanlı Devleti’nin savaĢ yüzünden salgınların görüldüğü yerlerde gerekli sağlık tedbirlerini almakta ge-

cikmesi, asker sevkiyatı ve firar vakaları gibi unsurlar salgınların cephe gerisine taĢınmasında etkili olmuĢtur.  
25 Celal Erkin, 1828-1829 Türk-Rus Harbinde Kafkasya Cephesi, 117 Sayılı Askeri Mecmua Lâhikası, Askerî Mat-

baa, Ġstanbul 1940, s. 15. 
26 BOA, HAT, 43955-A, (20.12.1829): Mehmet Halil Rıfat PaĢa’nın tahriratı.  
27 BOA, HAT, 22167, (22.08.1831): Çirmen Mutasarrıfı Hüseyin PaĢa’nın arz tezkiresi. 

http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=WJ7UWA4CKO2UUAW2DXAI
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HARİTA 1: Savaş Sırasında Salgın Hastalıkların Sıkça Yaşandığı Yerler. 

Askerî memuriyeti dolayısıyla ailesi ve hizmetkârlarıyla birlikte Selanik taraflarına gi-

den ġerif Galip PaĢa da salgın hastalıklardan büyük oranda etkilenenlerden biridir. ġerif Galip 
PaĢa’nın maiyetinde bulunan askerlerden ve özellikle hizmetkârlarından birçoğu salgın hasta-
lık yüzünden hayatını kaybetmiĢ, bir kısmı da uzun süre hastalıklarla boğuĢmak zorunda kal-
mıĢtır. Selanik’e sevk edilen askerler arasında da salgın hastalıkların kol gezmesi ġerif Galip 
PaĢa’yı kendi imkânları ölçüsünde bazı tedbirler almaya zorlamıĢtır. Galip PaĢa, salgın tehlike-
si yüzünden yanına ailesi ve yakınlarını da alarak Ģehir dıĢında havadar bir yere gitmiĢtir. Ya-

pılan tahkikatlar oradaki salgınların, Rumeli ordusuna katılmak üzere Anadolu’nun muhtelif 
yerlerinden Ġzmir limanına getirilen askerlerden kaynaklandığını ortaya koymuĢtur

28
.  

Akdeniz sahilinde bazı kasabalarda ve Osmanlı donanmasında kolera vakasına rast-
lanmıĢtır. Söz konusu kayıtta 50 donanma askerinin bir anda hayatını kaybettiği yarısına yakı-
nının da salgın mikrobu taĢıma ihtimalinin bulunduğu belirtilmektedir. Donanmada bulunan 
hasta askerler karantina bölgesine alınarak toplumdan tecrit edilmiĢ ve bir an önce tedavilerine 

baĢlanmıĢtır. Durumun önemine binaen yetkililer, donanmanın geçici bir süreyle her türlü ik-

                                                 
28 BOA, HAT, 27641-M, (21.06.1830): Ebubekir imzalı takrir. 
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malini Finike sahilinde oluĢturulan karantina kordonu üzerinden sağlamasını istemiĢtir. Ancak 
daha sonra bunun da güvenli olmayacağı düĢünülerek donanmanın Rodos taraflarına demirle-
mesi emredilmiĢtir

29
. 

Salgın hastalıkların etkili olduğu bölgelerden gelen ya da geçen Osmanlı askerleri ara-
sında, zaman zaman bu tür vakalara rastlanmıĢtır. ġark Ordusu’na dâhil olmak üzere Antak-
ya’dan yola çıkan askerler arasında salgın hastalık bulgularına rastlandı. Bu askerler arasında 

sayıları az olmakla birlikte bir kaç ölüm vakası yaĢandı. Benzer durum YüzbaĢı Yusuf Ağa'nın 
emrinde Halep'ten yola çıkan 75 asker için de geçerliydi. Resmî rapora göre söz konusu asker-
lerin bu hastalığı, güzergâh üzerinde kaptığı tahmin edilmekteydi. Yusuf Ağa’nın kendisi de 
dâhil olmak üzere maiyetindeki bütün askerler henüz Erzurum’a ulaĢmadan hastalığa yenik 
düĢtü. Kayıtlar, söz konusu hastalığın iklime dayalı bir salgın olduğunu ortaya koymaktadır

30
.  

Osmanlı ordusunda salgınlara yakalananlar daha çok çöl ikliminin hâkim olduğu böl-

gelerden gelen askerlerdi. Asker sevkiyatının yapıldığı güzergâh üzerinde bulunan Ģehir, kasa-
ba ve köylerdeki salgın vakalarının kaynağı büyük oranda onlardı. 1829 yılı baĢlarında Ha-
lep’ten tertip edilen askerlerden yaklaĢık 800’ü yakalandıkları salgınlardan dolayı kurtulama-
yarak hayatını kaybetti. Bu kayıpların yaĢanmasında, bölgede gerekli tedbirlerin alınma konu-
sunda geciken Osmanlı hükümetinin etkisi büyüktür. Kaybın bu kadar çok olmasının diğer bir 
nedeni ağır kıĢ Ģartlarıydı. Asker arasındaki ölüm vakalarının büyük bir kısmı Diyarbakır’da 

bulunan toplanma merkezine henüz ulaĢılmadan meydana gelmiĢtir
31

. 18 Haziran 1828 tarihli 
bir arĢiv belgesinde yer alan bazı bilgiler, hastalığın seyir esnasında bulaĢtığı ihtimalini kuv-
vetlendirmektedir. Çünkü her gün ortalama 100 kiĢinin öldüğünden bahsedilen Diyarbakır’dan 
da ġark Ordusu’na giden askerler, aynı güzergâhı kullanmıĢtır ki bu askerler arasında da aynı 
türden vakalara rastlanmıĢtır

32
. 

Ölüm vakalarının kol gezdiği güzergâh üzerinde yaĢayanlar, köy ve kasabalarını terk 

etmek suretiyle salgın hastalıklardan korunmak istemiĢlerdir. Hatta bunlar arasında Diyarbakır 
ileri gelenlerinden bazı aileler bile vardı. Ancak asker firarilerinin de cezalandırılma korkusuy-
la rastgele sağa sola dağılmaları köy ve kasabalarını terk eden ahaliyi zorda bırakmıĢtır. Çünkü 
asker firarileri bulundukları mahalle yabancı olduklarından ancak o mahalli bilen birilerini 
takip etmek suretiyle ayakta kalmaya çalıĢıyorlardı. Bu durum, asker firarileri ile aileleri karĢı 
karĢıya getirmekteydi

33
. 

B. Anadolu Şehir ve Kasabalarındaki Salgınlar 

Quataert’e göre XIX. yüzyılın ilk yarısında Ege sahilinde 26, Orta ve Doğu Anadolu 
bölgelerinde 28 kez veba salgını ortaya çıktı. Daha çok Ġzmir’de kendini gösteren 1812 salgını, 
Ģehrin nüfusunun beĢte birinin ölümüne yol açtı. Ġstanbul ve çevresinde de 120.000’i Türk 
olmak üzere 220.000 kiĢinin ölümüne neden oldu 

34
. 1827’de halkın yaklaĢık % 20-25’i veba-

dan öldü. 1831’de Bağdat’ta ortaya çıkan salgın iki haftada 7000’e yakın insanın hayatına mal 

oldu. Bu salgın Ġran, Irak ve Suriye’den Ege’ye Karadeniz kıyılarına kadar yaygınlaĢtı
35

. Fran-

                                                 
29 BOA, HAT, 20165-G, ((17.09.1831): Finike kadısının ilamı. 
30 Adem Kara, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Antakya (1800-1850), YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversite-

si Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004, s. 107. 
31 BOA, C.SH, 2377, (18.12.1828):  Diyarbakır kadısının ilamı. 
32 BOA, HAT, 22361, (18.06.1828): Diyarbakır kadısının ilamı. 
33 BOA, C.SH, 2377, (18.12.1828):  Diyarbakır kadısının ilamı. 
34 James Ellswort De Kay, 1831-1832 Türkiye’sinden Görünümler, ODTÜ Yayıncılık, Ankara 2009, s. 134. 
35 Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü. ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 1999, s. 911. 
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sız seyyah Victor Fontainer’e göre ise 1820’li yılların sonlarında Amasya taraflarında bir veba 
salgını çıkmıĢ, bu salgına karĢı önlemler alındıysa da Tokat-Amasya arasında bulunan yerlerde 
insanların kitleler halinde ölümlerine engel olunamamıĢtır

36
. 

Tercil Kazası Müdürü Recep Bey’in Diyarbakır mütesellimine yazdığı bir mektupta 

savaĢın henüz baĢında Diyarbakır tarafında bir salgın baĢ gösterdiği ifade edilmektedir
37

. 
Tercil ve buraya bağlı köylerin ahalisi dağlık ve yüksek alanlara giderek hastalığın öldürücü 
etkisinden korunmak istemiĢtir. Geride yalnızca baĢka yere gitmeye mecali olmayanlar kalmıĢ-
tır

38
. Diyarbakır ve çevresinde görülen salgın hastalıklar yüzünden bölgeden asker çıkarılması 

çoğu kez mümkün olmamıĢtır
39

.  

Avyarov, Osmanlı-Rus ve İran Savaşları’nda Kürtler adlı eserinde 1828 yılının Ağus-

tos ve Eylül aylarında Beyazıt Kalesi’nde büyük bir salgın vakasına rastlandığına ve hastalığın 
önünün alınması için bazı tedbirler alındığına dair bazı bilgilere yer vermekte ve ahaliden bazı-
larının salgın korkusu yüzünden bulundukları yerleri terk ettiğini ileri sürmektedir. Ona göre 
Hınıs, Ağustos 1829 itibarıyla sarılık hastalığının esiri olmuĢtur

40
. ġark Defterdarı Arif Efen-

di’nin ifadeleri de Avyarov’u destekler mahiyettedir. Arif Efendi’ye göre 1829 yazında salgın 
hastalıkların en çok vurduğu yer Beyazıt ve Kars taraflarıdır

41
. Aynı dönemi kapsayan farklı 

bir arĢiv belgesindeyse Anadolu’da ortaya çıkan hayvan hastalıklarından bahsedilmekte ve 
ġarkî Karahisar’da 300, Tercan’da ise 200’den fazla devenin bir anda hastalanarak telef olduğu 
bilgisine yer verilmektedir

42
.  

Panzac’a göre 1828-1829 Osmanlı-Rus SavaĢı döneminde veba salgını Anadolu’ya 
Rus askerleri vasıtasıyla ulaĢmıĢ, Osmanlı askerleri aracılığıyla da yayılmıĢtır. Trabzon’daki 
Fransız konsolosu ise olaya daha farklı bir açıyla bakmıĢtır. Konsolosa göre salgın hastalıkla-

rın yayılmasında yalnızca askerler değil, ticaret erbabı da etkili olmuĢtur. O, Trabzon’da ortaya 
çıkan veba salgınına neden olan virüslerin buraya Erzurumlu pazarcı köylüler tarafından geti-
rildiğini iddia etmektedir

43
. Bilinen bir gerçek vardı ki, 1830 yılı itibarıyla da veba yüzünden 

günde ortalama, Rize’de 30; Trabzon’da 60 ölüm vakası yaĢanmaktadır
44

.  

1828-1829 Osmanlı-Rus SavaĢı Dönemi’nde salgınlardan Batı Anadolu da etkilendi. 
Ġzmir’de Rumların yaĢadığı mahallerde ortaya çıkan hastalık kısa bir süre içinde Müslüman 

ahalinin yaĢadığı mahallere sıçradı. Hastalık, kale içerisinde yaĢayan insanlar arasında diğer 
yerlere nazaran fazla etkili olmadı. Çünkü salgın hastalıkların meydana getirdiği tahribatın 
farkında olan kale yetkilileri giriĢ ve çıkıĢlar konusunda bazı tedbirler aldı; lüzum görmedikçe 
kale içerisine hayvan, insan, yiyecek, içecek giriĢine izin vermedi

45
. Yetkililerin bu uygulama-

                                                 
36 Ali Tuzcu, İlkçağlardan Cumhuriyete Seyahatnamelerde Amasya, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 

2007, s. 110. 
37 BOA, HAT, 22361-A, (18.06.1828): Diyarbakır Mütesellimi Salih PaĢa’nın mektubu.  
38 Yetkililerin ifadelerinden anlaĢıldığı kadarıyla veba korkusundan boĢalan Tercil’de yalnızca 200 kiĢi kalmıĢtır. 

ÇarĢı ve pazarlardaki dükkânların tamamına yakını kapanmıĢtır. Tercil ileri gelenleri söz konusu bölgede hayatın 

normale dönmesinin ancak iki ayda sağlanabileceğini düĢünmektedir: BOA, HAT, 22361, (18.06.1828): Diyarbakır 

ileri gelenlerinin müĢterek arzuhalleri; BOA, HAT, 22361-C, (18.06.1828): Tercil Müdürü Recep’in mektubu. 
39 BOA, HAT, 22229, (17.07.1828): Meadin-i Hümayun Emini Salih PaĢa’nın arizası. 
40 Avyarov, a.g.e., s. 31, 39. 
41 BOA, HAT, 44158-A, (02.07.1829): ġark Defterdarı Arif Efendi’nin Ģukkası. 
42 BOA, HAT, 43240-D, (08.11.1829): ġark Defterdarı Tayyibi Efendi’nin Ģukkası. 
43 Daniel Panzac, Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba (1700-1850), çev. Serap Yılmaz, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

Ġstanbul 1997, s. 54. 
44 Mehmet Bilgin, Sürmene Tarihi, Sürmene Belediyesi Yayınları, Ġstanbul 1990, s. 298. 
45 BOA, HAT, 31767, (30.07.1831): Ġzmir Ġhtisap Nazırı Tahir Bey’in arz tezkiresi. 
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larda ne kadar haklı oldukları Selanik’te meydana gelen felaketten iyi anlaĢılıyordu. Çünkü 
Selanik’e sürgün edilen ġerif Galip’in ailesi ve bendelerinden oluĢan yaklaĢık 80 kiĢi veba 
salgını yüzünden hayatını kaybetmesi durumun ciddiyetini açıkça ortaya koyuyordu

46
. Ġğne 

Ada’daki yaĢayan ahalinin de akıbeti ġerif Galip’inkinden farklı değildi. Ġğneada Muhafızı 
Emin Ağa, Mimar Abdülhalim Efendi ve Hasan PaĢa hastalığın önünü almak üzere burada 
büyük çaba sarf ettiyseler de istedikleri sonucu alamadılar. Burada yaĢayanların yaklaĢık 1/5’i 

hayatını kaybetti
47

.      

C. Salgınlara Karşı Alınan Önlemler 

1. Rus Hükümeti Tarafından Alınan Önlemler 

Salgın hastalıkların geniĢ sahaya yayılmasında Ģüphesiz Rus askerlerinin büyük rolü 
olmuĢtur. Salgın hastalıklar yüzünden Rus ordusunun büyük bir bölümünün yok olması Rusla-
rı acil bazı sıhhî tedbirler almaya zorladı. Rusların bu konuda yaptığı ilk çalıĢma, Varna’da 

sevkiyat güzergâhı üzerinde bulunan manastırların, ambarların, imalathanelerin, yiyecek ve 
mühimmat depolarının birer hastane ya da poliklinik haline dönüĢtürülmesiydi. Bu uygulama-
ya BükreĢ, Yassı, HırĢova, Pazarcık ve ġumnu taraflarında da devam edildi

48
. Rusların Varna 

ve çevresinde salgınların önünü almaya yönelik diğer çalıĢmaları Ģunlardır: Askeri birlikler ve 
karakollar Ģehir dıĢına çıkarıldı. Askerlerin tümüne deniz banyosu yaptırıldı; onlara ait çadır ve 
her türlü eĢya sirkeyle dezenfekte edildi. Salgına yakalanan askerler Ģehir dıĢında etrafı hen-

deklerle çevrili özel alanlara yerleĢtirildi. Varna, Ġbrail ve ġumnu’da evler tek tek dolaĢılarak 
sivil hastalar tespit edildi. Hasta olduğu tespit edilenler, aile fertleriyle görüĢtürülmedi. Hasta-
larla yalnızca bir kiĢinin ilgilenmesine müsaade edildi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenler, 
gruplar halinde kireçlenmiĢ toplu mezarlara gömüldü

49
.  

 Ruslar, tüm bu yoğun çalıĢma temposu içerisinde ciddi bir sorunla karĢılaĢtı. Çünkü 
elveriĢsiz Ģartlar yüzünden hastaların gruplar halinde kireçli kuyulara atılması, bölge reayasın-

dan tepki gördü. Bu yüzden bir kısım reaya, Rus askerî yetkililerine ölen hasta yakınlarını 
vermek istemedi ya da ölüm vakalarını onlardan gizledi. ĠĢte reayanın bu yaklaĢımı Rus asker-
lerinin bulunduğu Ģehir ve kasabalarda alınmaya çalıĢılan sıhhî tedbirleri büyük ölçüde sabote 
etti

50
. 

Rusların, Eflak ve Boğdan tarafında salgınlara karĢı aldığı önlemlerin baĢında Ģehre gi-
riĢ-çıkıĢların yasaklaması gelmekteydi. Bir diğer önlem de bölgede bulunan depolardaki yiye-

cek, giyecek, çadır gibi Ģeylerin büyük bir kısmının yakılmak suretiyle imha edilmesiydi. Eflak 
ve Boğdan’da yapılan diğer uygulamalar da Ģunlardır: Salgınlar dolayısıyla hastanede yatanlar 
diğer hastalardan ayrıldı. Bunların tedavileri için özel sağlık görevlileri görevlendirildi. Bu 
görevlilerin de salgın hastalık teĢhisi konulmayan diğer hastalarla ilgilenmesi yasaklandı. Sal-
gınlar nedeniyle hayatını kaybedenler Varna’da olduğu gibi toplu mezarlara gömüldü

51
.  

Rus hükümeti tarafından alınan diğer bir tedbir de liman ve iskelelerde karantina mer-

kezlerinin açılmasının ve sıhhî güvenlik kordonları oluĢturulmasının sağlanmasıydı. Tüccar 
gemilerinin karantina usullerine uyup uymadığını kontrol etmek üzere Karadeniz sahillerinde 

                                                 
46 BOA, HAT, 27461-M, (21.06.1830): Ebubekir imzalı mektup. 
47 BOA, HAT, 42573, (09.11.1829): Emin Ağa ile Abdülhalim Efendi’nin müĢterek tahriratı. 
48 Baron Von Moltke, a.g.e., s. 241-245. 
49 BOA, HAT, 46001, (10.06.1831): Rus Tercümanı Frankini’nin mektubu. 
50 BOA, HAT, 46001, (10.06.1831): Rus Tercümanı Frankini’nin mektubu. 
51 BOA, HAT, 44767, (01.08.1831): Trabzon Valisi Hüseyin PaĢa’nın kaimesi. 



1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Yaşanan Sağlık Sorunları                                                   266 

 

 
History Studies 
Volume 2 / 3 2010 

 

bir donanma görevlendirildi. Söz konusu donanma, Karadeniz kıyısı boyunca seyrederek olası 
bir hastalık ihtimaline karĢı teyakkuz halinde bulunarak Rus hükümetine gerekli bilgileri ulaĢ-
tırdı Rus generali Paskieviç tarafından Trabzon valisine gönderilen bir yazıyla hangi devletten 
olursa olsun her türlü deniz nakliye aracının karantina merkezi olmayan liman ve iskelelere 

yanaşmasının engellenmesi istendi. Ayrıca bu yazıda karantina usullerine dikkat edilmesinin 
Osmanlı-Rus ilişkilerini geliştireceğine dikkat çekilmektedir

52
. 

Rumeli’de birçok Ģehir ve kasabada erzak ve malzeme taĢıyan katarlara Ruslar tarafın-
dan belirli noktalarda sağlık taraması uygulandı. Taramalar esnasında hastalık ihtimali olan 
insan ve hayvanlar belirli bir süreyle mahallinde karantinaya alındı. Diğer taraftan da Bur-
gaz’da askerî karantina hastanesi açıldı. Rusya, Anadolu kıyılarındaki iskelelerini vebadan 

korumak, gereken tedbirleri almak ve bunların teftiĢini yapmak üzere bölgeye sağlık görevlile-
ri sevk etti

53
.  

Karantina uygulamalarına büyük önem veren Rusya, Kırım ve çevresindeki iskeleler-
deki uygulamaları yerinde görmek üzere General Voronkof’u da o bölgeye görevlendirdi. 
Voronkof Rusya adına, Halil Rıfat PaĢa ile bağlantıya geçerek Anadolu ve Kafkasya kıyıların-
da Osmanlı Devleti’nin karantina konusunda yürüttüğü çalıĢmaları takip etmektedir. Görevi 

icabı Voronkof, seyir halindeki tüccar gemileri hakkında bilgi toplayarak bunların karantina 
nizamnamesine uygun hareket edip etmediğini Rus hükümetine bildirmektedir

54
. 

2. Osmanlı Hükümeti Tarafından Alınan Önlemler 

Osmanlı Devleti’nde medreselerde belirli bir düzeyde tıp eğitimi verildiği ve saray 
teĢkilatında da hekimlerin görev yaptıkları bilinmektedir. TaĢrada ise sağlık hizmetleri, darüĢ-
Ģifalar aracılığıyla yürütülmektedir. Ayrıca tüccarlara, yolculara ve çevre ahalisine sağlık hiz-

meti verilebilmesi için büyük hanlarda özel hekim ve cerrahlar bulundurulmaktadır
55

. TaĢrada-
ki sağlık kurumları daha ziyade normal hastalıkları tedaviye yöneliktir. Salgın hastalıklara 
karĢı tedavilerin yapılabileceği merkezlerin sayısı azdır

56
.  

  SavaĢ döneminde salgın hastalıkların en etkili olduğu yer Rumeli’dir. 
Osmanlı Devleti 1828-1831 yılları arasında Rumeli’de görülen salgınlardan Ruslara oranla 
daha az etkilenmiĢtir

57
. Bunda, salgın vakalarına rastlanır rastlanmaz hasta askerlerin birlikle-

rin dıĢında tedavi edilmesi etkili olmuĢtur
58

. Kayıtlardan anlaĢıldığı kadarıyla bu dönemde 
Osmanlı ahalisi arasında meydana gelen ölüm vakalarının birçoğu bronĢit ve zatürree gibi 
ortalık hastalığı yüzündendir

59
. Bunun nedeni askerlerin tedavisinin yeteri kadar sıhhî Ģartlara 

sahip olmayan yerlerde yapılmak zorunda olmasıdır. Sağlık hizmeti verilen yerlerde yatak 
kapasitesi ve personel sayısı da yetersizdir. Bu yüzden Ġstanbul’daki bahriye askerleri için 

                                                 
52 BOA, HAT, 44509-B, (29.01.1832): General Paskieviç’in Ģukkası; BOA, HAT, 44509, (07.03.1831): Trabzon 

Valisi Osman PaĢa’nın kaimesi. 
53 BOA, HAT, 46001, (10.06.1831): Rus Tercümanı Frankini’nin mektubu. 
54 BOA, HAT, 46749-F, (21.06.1830): Rus generali Voronkof’un mektubu. 
55 Rıfat Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara (1785-1840), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 154. 
56 Sibel Canpolat -Ahmet Aksın, “1832-1840 Tarihli Eğin ġer’iyye Sicili’nin Belge Özetleri”, Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, C. XVII, S. 1, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2007, s. 286. 
57 BOA, HAT, 32733, (10.06.1831): Sadrazamın arz tezkiresi; Ali Rıza Seyfi,  a.g.e., s. 12, 120. 
58 BOA, HAT, 43950-C, (07.04.1830): Sadrazam ReĢit PaĢa’nın kaimesi. 
59 Osmanlı askerlerinin kıĢ mevsiminde bile hasır üzerinde yatmak zorunda kalması ve bu yüzden hasta sayısının 

her geçen gün artması üzerine yetkililer, çözümü Kırım keçesi satın alınmasında gördüler. Asakir-i Hassa Nazırı 

aracılığıyla 25.308 kuruĢ bedelle satın alınan 2.812 adet keçe askerlere dağıtılmıĢtır: BOA, C.AS, 847, (02.02.1829): 

Sadrazamın arz tezkiresi. 
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tersane yakınında bir hastane inĢasına baĢlanmıĢ, bu hastanenin yapımı tamamlanana kadar 
hastalar, Eyüp'te bir kamu binasında tedavi edilmiĢtir

60
. 

Osmanlı hükümetinin aldığı diğer bir tedbir karantina merkezlerinin açılması ve karan-
tina kordonlarının oluĢturulmasıdır. Bunlar, savaĢ sonrası dönemde idarî yapı ile bütünleĢerek 
süreklilik kazanmıĢtır

61
. Uygulamalara bakıldığında karantina usulünün benimsenmesi ve sağ-

lık görevlilerinin özgürce hizmet verebilmeleri konularında birtakım sıkıntılar yaĢanmaktaydı. 

Bu sıkıntıların bazıları Ģunlardır:  

1-Sağlık Personeli Yetersizliği: Karantina merkezlerinde yeterli sayıda ve nitelikte 
sağlık personeli bulunmamaktaydı. 1829 Temmuzunda Silistre’de bulunan 1.000 yaralıya 
bakmak ve onları tedavi etmek üzere yalnızca bir sağlık görevlisi mevcuttu. Bu durum hemen 
hemen ülkenin her yerinde aynıdır

62
. Çoğu sağlık personeli yeteri seviyede modern tıp bilgisi-

ne sahip değildir. Bunlar, çoğu zaman kendi yaptıkları ilaçlarla hastalara Ģifa dağıtmaya çalıĢ-

maktaydı
63

: 

2-Karantina Uygulamalarının Zaman Alması: Karantina merkezlerinde tüccar, gez-
gin gibi yabancılar, bulaĢıcı hastalık taĢıyıp taĢımadıkları tespit edilmek üzere on beĢ gün göz-
lem altında tutulmaktaydı. Bu durum -özellikle yaz aylarında- zaman kaybı gibi algılandığın-
dan yabancıların sızlanmalarına yol açmaktaydı. Karantina bölgesinde beklemek zorunda ka-
lanlar, yasal olmayan yollardan Ģehre girmeye çalıĢmaktaydı. Bu yüzden salgın hastalıkları 

kontrol altında tutmak güçleĢmekteydi
64

.  

3-Anadolu Halkının Yaklaşımı: Ġnançlarının etkisiyle bir kısım ahali modern tıbbın 
öngördüğü tedavi yollarını reddedebiliyordu.  Bu durum sağlık görevlilerinin hastalıkları teĢhi-
si ve tedavisi sırasında iĢlerini zorlaĢtırıyordu

65
. Bazen de karantina merkezlerindeki sağlık 

personeli hasta yakınlarının saldırısına maruz kalabiliyordu. Hastaların muayene sırasında 
mahrem yerlerine bakılmasını, vebadan ölenlerin kireçlenerek gömülmesini inancıyla bağdaĢtı-

ramayan kimseler kimi zaman ölümle sonuçlanan geliĢmelere yol açabiliyorlardı. Paldi adında 
bir doktor, muayene sırasında hastaların yüzüne bakmakla yetinmeyip onların mahrem yerleri-
ni de görmek istemesi katline sebep olmuĢtur

66
.  

Bazı mahalli yöneticilerin salgın hastalıklarla mücadele konusundaki yaklaĢımları, 
Fontainer’in tasvir ettiği Anadolu tipiyle örtüĢmektedir. Bu tip yöneticiler iĢin hangi boyutlara 
ulaĢabileceği konusunda muhakeme gücünden yoksundu. Vidin tarafında ortaya çıkan salgın-

lar nedeniyle Ruslarca Köprüköy’e karantina merkezi açılmasını bir kısım halk ve yerel yöne-
ticiler tasvip etmemiĢtir. Onları buna iten sebep, salgınların modern tıpla halledilemeyeceği ve 
bu müracaat altında Rusların o bölgeye yerleĢme niyetinde olduğu inancıdır

67
.   

Osmanlı Devleti’nin Ġstanbul ve çevresinde salgınlarla mücadeleye yönelik baĢlıca faa-
liyetleri Ģunlardır:  

                                                 
60 BOA, HAT, 27927-D, (02.07.1829): HekimbaĢının raporu. 
61 BOA, HAT, 43748, (06.07.1829): Balkanlar Seraskeri Hüseyin PaĢa’nın kaimesi. 
62 BOA, HAT, 43748, (06.07.1829): Balkanlar Seraskeri Hüseyin PaĢa’nın kaimesi. 
63 James Ellswort De Kay, a.g.e., s. 143. 
64 Ali Tuzcu, a.g.e., s. 110. 
65 Fransız seyyah V. Fontainer, 15 yaĢında bir vebalı bir genç kızı ailesinin isteği üzerine gözü kapalı bir Ģekilde el 

yordamıyla muayene ettiğini belirtir: Ali Tuzcu, a.g.e, 119-122. 
66 Nuran Yıldırım, “Kolera Salgınlarında Alınan Karantina Önlemleri ve Osmanlı Toplumsal YaĢamındaki Yansı-

maları (1831-1918)”, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2006, s. 333-335. 
67 BOA, HAT, 42811, 27/C/1244 (04.11.1829): Belgrat Muhafızı Hüseyin PaĢa’nın kaimesi. 
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• Karantina merkezlerinin açılmasını müteakip Ġstanbul’a gelen yerli gemiler Büyük 
Liman’da, yabancı gemiler ise Ġstinye’de 5 gün boyunca karantinaya alınmaya baĢlandı.  Ayrı-
ca 50.000 kuruĢ maliyetle karantina binası inĢa edildi

68
.   

• BaĢkanlığını HekimbaĢı Behçet Molla’nın yaptığı sağlık heyeti tarafından kolerayla 

mücadele konulu bir risale hazırlandı
69

.  
• Avrupa’dan birçok sağlık personeli getirildi

70
 (De Kay 2009: 144). 

Devlet eliyle yürütülen karantina uygulamaları ekseriyetle Ġstanbul çevresi ile liman 
Ģehir ve kasabalarında yürütülmüĢtür. O günkü Ģartlarda devletin, ülkenin her tarafına eĢit 
oranda sağlık hizmeti vermesi imkânsızdı. Bu yüzden durumun bilincinde olan -ya da bekledi-
ği hizmeti alamayan- Anadolu ahalisi karĢılaĢtığı sağlık sorunlarını kendi imkânlarıyla hallet-

meye çalıĢmıĢtır. Amerikan seyyah De Kay, eserinde hane karantinası uygulaması diye adlan-
dırdığı Anadolu ahalisinin bu çabalarını Ģu Ģekilde özetlemektedir

71
:  

“Evlerin kapıları dikkatlice kilitlenip sürgülenir. Hizmetçiler 
ve çocukların evi terk etmesine izin verilmez ve kendi ailesi de aynı 
karantinayı uygulamadığı sürece hiçbir ahbabın eve girmesine müsa-
ade edilmez. Ġçeri kabul edilse bile ölümcül belirtileri sanki üzerinde 

taĢıyormuĢ gibi herkes ondan kaçar ve odanın ortasındaki tahta bir 
sandalyeye oturtulur. Masa örtüleri ve perdeler atılır; koridora evi de-
zenfekte etmek için üzerine ara sıra süpürge çalıları atılan bir mangal 
sıcak kömür yerleĢtirilir. Ailenin kullanacağı her türlü eĢya, o iĢte gö-
revli olan biri tarafından eve getirilir. ġayet bunlar pamuklu ürünler, 
sebze, et gibi hacimli Ģeyler bir tekne dolusu tuzlu suya atılırlar. Ça-

maĢırcı kadının elinden çıkan çarĢaflar bile bu iĢlemden geçmek zo-
rundadır. Mektuplar ya da buna benzer küçük Ģeyler sıcak sirkeye ba-
tırılır”  

Bazı mahalli yöneticilerin salgın hastalıklarla mücadele konusundaki yaklaĢımları, 
Fontainer’in tasvir ettiği Anadolu tipinden pek farklı değildi. Bu tip yöneticiler iĢin hangi bo-
yutlara ulaĢabileceği konusunda muhakeme güçlerini kaybetmiĢ gibiydiler. Örneğin Vidin 

taraflarında ortaya çıkan salgınlar nedeniyle Ruslar tarafından Köprüköy’e karantina merkezi 
açılması yönünde Osmanlı Devleti’ne yapılan müracaatı geri çevirmiĢlerdi. Onları bu düĢün-
ceye iten sebep, salgınların modern tıpla halledilemeyeceğine ve bu müracaat altında Rusların 
o bölgeye yerleĢme niyetinde olduğuna inanılmasıydı. Kısaca, bazı devlet yöneticilerinin bu 
tür endiĢeleri sağlık konusunda yapılması gerekenleri askıya alıyor ve geciktiriyordu

72
.  

Tüm bu olumsuzların yanında mahallî yöneticiler salgın vakası rastlanan ev ve ev hal-

kına yönelik bazı uygulamalar yapmaktaydı. Salgın hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin 
defin iĢlemleri bizzat mahalli yöneticilerin tayin ettiği görevliler nezaretinde gerçekleĢtirilirdi. 
Bu görevliler, salgın vakası görülen evlerin boĢaltılmasından, bunların dezenfekte edilmesin-
den ve evlerde bulunan tüm eĢyaların yakılmasından sorumludur

73
.   

 

                                                 
68 BOA, C.SH, 651, 4/R/1247 (12.09.1831): Koleraya karĢı mücadele ile ilgili tahrir. 
69 BOA, C.SM, 2490, 04/C/1245 (01.12.1829): Kolerayla mücadele ile ilgili layiha. 
70 James Elsworth De Kay, a.g.e., s. 144. 
71 James Ellswort De Kay, a.g.e., s. 144. 
72 BOA, HAT, 42811, (04.11.1829): Belgrat Muhafızı Hüseyin PaĢa’nın kaimesi. 
73 James Ellswort De Kay, a.g.e., s. 133-134, 144. 
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C. Salgın Hastalıkların Sosyal ve Ekonomik Hayata Etkileri 

 Salgın hastalıklar, Rus tahliyesini geciktirdiği gibi emlak ve araziler ile ilgili iĢ ve iĢ-
lemleri de aksatmıĢtır. Rus Generali Kislof, bir raporunda bu durumu Ģöyle özetlemekteydi: 
Rusya’ya göç eden reaya, salgın hastalıklar yüzünden emlak ve arazilerin satışlarını tamam-
lamak için Osmanlı topraklarına gidememektedir. Bu durum reaya ile Rusya’yı karşı karşıya 
getirmektedir. Diğer taraftan söz konusu iş ve işlemlerin uzaması Osmanlı Devleti ile Rusya 

arasında diplomatik ve bürokratik gerginliğe yol açmaktadır
74

.  

 SavaĢ, üretimin esas unsuru olan insan gücünü cepheye çektiği gibi ziraî alandaki üre-
timi de sona erdirmiĢtir. Emlak ve araziler üzerinde aksamalar bu durumu daha da belirginleĢ-
tirmiĢtir. SavaĢın sonrasında yetkililer toprağı iĢleyecek iĢgücünü bulmada zorlanmıĢtır. Bu 
yüzden devlet araç, gereç ve hayvan yardımında bulunmak suretiyle çiftçileri destekleyerek 
ziraî üretimin önünü açmak istemiĢtir. Fakat bu uygulama Osmanlı Devleti’ne savaĢ sonrası 

dönemde ek bir yük getirmiĢtir
75

. 

Salgın hastalıklar ilgili farklı bir değerlendirme yapan Seyyah De Kay: “Veba hastası 
acıma duygusunun hudutları dışında bırakılır ve yalnızca yok edilmesi gereken zararlı bir 
mahlûk olarak görülür. Böylece hastalık aile bağlarını parçalayarak, hayatın genel merhame-
tini ortadan kaldırır, tabiatımızın en iyi duygularını kökünden söküp atarak ilerler ve en so-
nunda insanlığı hem cezalandıran hem de hor gören bir hal alır.” demek suretiyle salgınların 

toplumsal yapı üzerinde meydana getirdiği tahribata vurgu yapmıĢtır
76

. 

SONUÇ 

SavaĢın ilk anlarından itibaren ortaya çıkan salgınlar, savaĢ boyunca Rus ordusunu 
düĢmandan daha çok meĢgul etmiĢtir. Rus askerlerinin çoğu düĢmanla karĢılaĢmadan, yaka-
landıkları hastalıklar yüzünden yollarda kırılmıĢtır. SavaĢ boyunca Rus askerlerinin geçtiği 
birçok köy, kasaba ve Ģehir bir süre salgın hastalıkların etkisinde kalmıĢtır. Bu etki, sadece 

savaĢ döneminde olmayıp savaĢ sonrası dönemde de devam etmiĢtir. Rusya’nın yaĢadığı buh-
ranı yakından takip eden Osmanlı yönetimi, 1830’dan itibaren sağlık sorunlarını ele alan bir 
devlet politikasının varlığına ihtiyaç duymuĢtur. Bu dönemde Osmanlı hükümetinin bu konuda 
belirlemeye çalıĢtığı devlet politikasının sınırları, Avrupa’dan getirtilen uzmanlar tarafından 
çizilmiĢtir.  

1830’lu yıllardan itibaren Osmanlı iskele ve limanlarında sağlık kordonlarının oluĢtu-

rulduğunu, Ģehirlerde karantina merkezlerinin açıldığını, Ģehir ve liman karantinalarının yanı 
sıra ev karantinalarına da önem verildiğini, Avrupa’dan sağlık personeli getirildiğini, hastalık-
ların çeĢitleri ve detayları hakkında bilgi sahibi olunmaya çalıĢıldığını görmekteyiz.  

 

 

 

 

                                                 
74 BOA, HAT, 42803-F, (06.05.1830): Rus Generali Kislof’un raporu. 
75 BOA, HAT, 42803-F, (06.05.1830): Rus Generali Kislof’un raporu; BOA, C.DH, 2643, (25.08.1830): Defterdar 

efendinin takriri; BOA, HAT, 22087, (06.11.1829): Bosna vilayetinin takriri. 
76 James Ellswort De Kay, a.g.e., s. 133. 
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