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Ayd›n AYHAN*

DÜNYADA VE TÜRK‹YE’DE
VEBA SALGINLARI

Y›llar önce okudu¤um Albert Camus’un “Veba”1 isimli kitab›nda konu 1940 l› y›l-
larda Cezayir- Oran’da ç›kan bir veba salg›n› idi.

1500 lü y›llarda yaflam›fl olan ve bütün ça¤lar›n en büyük kâhini say›lan Nostrada-
mus(1503-1566) u konu edinen filimde2 o y›llarda Avrupa’daki  veba salg›n›na da
yer verilmiflti.

Tarih boyunca insanlara büyük zararlar veren ve en çok korkulan hastal›k “veba”
d›r. Veba (pasteurella pastis) hem hastal›¤›n belirtileri, hem de korkunç k›r›mlar› ile
halk aras›nda Osmanl› ülkesinde “öletlik”, bat›da “kara ölüm” diye an›lm›flt›.

Daniel Panzac’›n “Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Veba  1700-1850 ”3 isimli kitab›
son derece k›ymetli bilgiler içermekte , tarih içinde bir dram›, bir çaresizli¤i yal›n bir
flekilde göz önüne sermektedir. Daniel Panzac, büyük emeklerle haz›rlad›¤› bu eserin-
de bizim kolay kolay ulaflamayaca¤›m›z pek çok bat› arflivini ve kitaplar›n› taram›fl, fa-
kat T›p Tarihi Enstitüsü fiehsuvaro¤lu Arflivinden birkaç belgeden baflka belge tara-
mas› yapmam›flt›r. Bu yaz› Baflbakanl›k Arflivi kay›tlar›n›n kullan›lmas›yla ve veba sal-
g›nlar›n› günümüze kadar getirmekle belki de  büyük ölçüde say›n Panzac’›n kitab›na
ek olacakt›r.

Bat› dillerinde  vebaya (taun) verilen “pestis” ismi Latince “salg›n hastal›k” anla-
m›ndad›r. Mikrobu teflhis eden  Dr. Alexandre Yersin buna “bakterium yersinia pes-
tis” ad›n› vermifltir.

Veba, dünyan›n her taraf›nda uzun süren salg›nlarla büyük insan k›r›mlar›na sebep
olmufl, uzun y›llar bir türlü önüne geçilememifl, tam “Art›k bitti.” denildi¤inde bir bafl-
ka yerde zuhur etmifl, son zamanlara kadar hep en korkulan hastal›k olarak kalm›flt›.

Modern t›bb›n geliflmesine paralel olarak sivrisinek, bit ve pire gibi hastal›k tafl›-
yan, kan ile beslenen böcekleri yok eden zehir ve deterjan gibi maddelerin yayg›nlafl-
mas› dünyan›n bir çok yerinde baz› salg›n hastal›klar› da etkisiz k›lm›flt›r.

Veba, hayvanlardan insanlara geçen enzootik bir hastal›kt›r. Büyük ölçüde farele-
rin üzerinde yaflayan pirelerle bulaflmaktad›r. Avrupa fare piresi (nosopsyllus fasci-
atus) insanlar›n kan›n› sevmedi¤i için insanlara kolay kolay s›çramamaktad›r. Hindis-
tan fare piresi (xenopsylla cheopsis) insan kan›n› sevdi¤i için insanlara hemen s›çra-
maktad›r. ‹nsan piresi olan (pulex irritaus) da insandan insana geçerek veba bakterisi-
ni tafl›yabiliyorlar.4
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“Trotz der medizinischen Entwicklungen  ist die Pestepidemie nicht
ausgestorben. Die als “der schwarze Tod” genannte Pest wurde seit dem Anfang
der Menscheit immer als schreklichste Krankheit  angenommen. Die Pest hatte

in Abend- und Morgenlaendern  grosse Schaeden verursacht. Neulich, im Januar
2008 ist diese Krankheit in Madagaskar wieder erschienen. Auch in der Turkei

war diese Epidemie ein schweres gesundheitliches Problem  geworden.”
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Yap›lan klinik araflt›rmalarda veba bakterisi steril kumda alt› ay yaflayabiliyor.Bu
süre  fare yuvalar›nda çok daha fazlad›r. Bir insan piresi olan “pediculus humanis
corporis” kan›nda en az iki hafta mikrop tafl›yabiliyor.

Vebay› sadece pireler de¤il vebal› yerlerdeki tahta kurular›,hamam böcekleri, sivri
sinek , her türlü haflarat  ve bunlar› tafl›yan sincap, kedi, köpek gibi hayvanlar da bu-
laflt›rabilirler.5

Vebadan korunmada en gerekli fley farelerin ve böceklerin yok edilmesidir. Dün-
yada veban›n en s›k görüldü¤ü ülkelerden birisi Hindistan’d›r. Bunun nedeni de Hin-
distan’›n baz› bölgelerinde farelerin kutsal say›lmas›,6 Mizoram Eyaleti, Rajasthan Bei
gibi yerlerde, Karni Mata Tap›na¤›nda farelere tap›lmas›7 farelerin buralarda öldürül-
mesini engellemektedir.

Yaz›l› en eski kaynaklarda (G›lgam›fl, ‹lias, Tevrat, ‹ncil) bütün salg›n hastal›klar
“pest” olarak geçti¤inden bunlar›n içinde vebay› ay›rmak mümkün olamamaktad›r.

Thukydides, MÖ: 430-426 y›llar›nda Atina’daki salg›n›n “veba” oldu¤unu tam
olarak anlatabilmektedir. Salg›n Atina’da bütün fliddetiyle iki y›l sürdü. MÖ: 427-426
da tekrar geri döndü. Perikles de bu salg›nda öldü.8

Bat›l› kaynaklar ; Roma’da ilk anlat›lan “veba”y› Markus Aurelius devrinde (161-
180) “antoninische Pest” ,251 deki veba salg›n› o kadar çok insan› yok etti ki, üre-
tim gücü düflen devlet büyük bir ekonomik çöküntü yaflad›.9 ‹stanbul’da ilk “veba”y›
Justinyanus devrinde 542 de10 yafland›. Bu vebay› tarihler “justinianische Pest”  ola-
rak yazmaktad›r.

Veba, ‹stanbul’da 557 de yeniden görülmüfl, 570 de tekrar ortaya ç›km›fl, Roma
dünyas›nda  8. yüz y›l›n ortalar›na kadar  ritmik olarak her on iki y›lda bir veba salg›-
n› olmufltu. 770 den sonra Avrupa’da veba salg›nlar› kesilerek, en az befl yüz y›l  ka-
dar görülmemiflti. 

Bu uzun aradan sonra veba 1331 de Çin ‹mparatorlu¤unda Mo¤olistan’da bir
yerde, yeniden bafllad›. 1338-1339 da K›rg›zistan’da  Iss›kgöl kenar›nda  Süryani ki-
lisesi cemaatine bulaflt›.11 Veba salg›n› ‹ç-Asya’da H›ristiyanlara karfl› bafllat›lan sald›r›-
lar› da yavafllatt›.12

1345 de Volga kenar›nda Serai’de ve K›r›m’da görüldü. 1346 de Astrahan’da
ölümler bafllad›. 1346 de Ceneviz kolonisi olan Kefe’yi kuflatan Alt›norda Hanl›¤› as-
kerleri aras›nda veba bafllay›nca, Tatar Canbek Han13 vebadan ölenlerin cesetlerini

1 Albert Camus- Veba  Varl›k Yay›nlar› 1955
2 Nostradamus- 1994 yap›m,119 dakika,reji:Roper Christian,oynayanlar:Tchekey Raryo, Rutger Hauer, anada Plummer,
Murray Abraham
3 Daniel Panzac – Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Veba 1700-1850 – Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar› ‹stanbul 1997
4 http//de.wikipedia.org/wiki/Pest
5 www.yersiniapestie.info/krankheit-m.html
6 Sabah (gazetesi) -18 Mart 2008
7 www.interesan.com/etiket/hindistan , www.planet-wissen.de/pw/artikel ,  
8 Prof.Dr. Arif Müfit Mansel – Ege ve Yunan Tarihi   s:321
9 Doc.Dr.Oktay Akflit- Roma ‹mparatorluk Tarihi  s:196,197
10 Prokopius- Bizans’›n Gizli Tarihi  s:34
11 www.winipedia.org.wiki-pest
12 Jean-Paul Roux – Mo¤ol ‹mparatorlu¤u Tarihi  s:443
13 Jean-Paul Roux – age  :441
14 Manfred Vasold- Die Ausbreitung des schwarzen Todes in Deutschland nach 1348  s:304
15 http//de.wikipedia.org/wiki/schwarzer_Tod
16 Yasemin Reis- Tanr›lar›n Gazab› –asklepios – Temmuz-Aral›k 2005 say›:60  s:25
17 Jean-Paul Roux  -age  s:442
18 Jean-Paul Roux  -age  s:423
19 Jean-Paul Roux – age. s:443
20 Sahih-i Buhari  cilt:9    s:209   Hadis no:1418
21 Sahih-i Buhari  cilt:12  s:89     Hadis no:1931
22 Sahih-i Buhari  cilt:8    s:292   Hadis no:1137
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manc›n›klarla kaleden içeri att›rd›. Cenevizliler veba korkusuyla kaleyi terk ederek ‹s-
tanbul üzerinden ‹talya’ya kaçt›lar. Bu olay tarihte kullan›lan ilk “biyolojik silah” ola-
rak bilinir.

Kefe’den kaçan Cenevizliler, Ceneviz ticaret a¤› içinde dolaflan gemilerle vebay›
bütün Akdeniz k›y›lar›na yayd›lar. Hastal›k 1347 de ‹stanbul, Kahire, Messina ve bu-
radan da bütün Akdeniz havalisine bulaflt›.

Gemilerle Marsilya’ya gelen hastal›k, buradan Kuzey Rhein havzas›na ve Montpel-
lier’e ve A¤ustos 1348 de Caracasson, Bordeaux, Aix ve Avignon’a, mart 1348 de
Touluse’ye, may›s 1348 de Paris’e geldi.

Venedik üzerinden de Avusturya’da Brenner, Tirol, Kaernten, Steiermark bölgele-
riyle Viyana’ya ulaflt›. 1349 de art›k Almanya, Norveç, ‹sveç, ‹rlanda’n›n her yerinde
veba vard›. 

“Veba”n›n bütün Avrupa’ya yay›lmas› ve önünün al›namamas› çaresizli¤i, hemen
bir müsebbip bulmakta gecikmedi : Yahudiler.

1348 de “ Yahudiler kuyu ve kaynaklara  zehir att›.” dedikodusu ç›kt›. Hastal›¤›n
suçu Yahudilere  at›ld›. Bu suç, çok geçmeden Savoyen’de  iflkence ile bir Yahudiye
itiraf ettirildi. Ve 9 Ocak 1349  ‹sviçre’de, sonra Almanya’da “ Judenpogram” deni-
len Yahudilere yönelik  katliamlar bafllad›.Yüzlerce Yahudi evleriyle birlikte yak›ld›. Ci-
nayetler 1349 sonuna kadar sürdü.14

1347-1353 aras›nda Avrupa’da 25 milyon insan öldü. Bu o zamanki Avrupa nü-
fusunun üçte biri idi.

1347 de itibaren salg›n›n gemi fareleriyle yay›ld›¤› art›k fark edildi¤inden seyahat-
lar› s›ras›nda hastal›k görülen gemilerin karantinada (Quarantaene= k›rk gün) tutul-
mas› mecbur k›l›nd›.15 Salg›n hastal›k görülen gemiler limana girmeden sar› bayrak
as›yorlar, bunu gören liman yetkilileri doktorlar yollayarak gemideki hastal›¤› kontrol
ediyordu. Gemide tam sa¤l›k sa¤lan›ncaya kadar limana sokulmuyor, eflya ve yolcu
boflalt›lm›yordu. Kontrolsüz ve muayenesiz girenler çok a¤›r cezaland›r›l›yorlard›. Ve-
baya karfl› çözüm aran›rken sebepleri de araflt›r›lm›flt›. 1345 deki gökteki burçlar ara-
s›ndaki bir y›ld›z olay› sebep olarak gösterilmiflti.16

1500, 1506, 1521, 1525, 1529, 1547, 1565-1567, 1582-1584, 1599-1604,
1619, 1625, 1629, 1636-1639, 1654 de Avrupa’n›n her taraf›nda  veba salg›nlar›
ç›kt›. 1665-1666 de ‹ngiltere’de  yüz bin kifli öldü. 1678-1679 Viyana’da, 1709-
1711 Do¤u Prusya’da, 1720 ve 1722 de Marsilya’da, 1771 Moskova’da salg›nlar
görüldü.

1348-1349 da Hindistan’da patlayan büyük veba salg›n›17 iç savafl halini alan her
türlü din kavgas›n› bir anda durdurdu. Hemen on y›l sonra 1358 de ki veba salg›n›,
din kavgalar› ve ard›ndan gelen açl›k döneminden sonra Hindistan’› periflan etti.18

Nüfusu hayli azaltt›.19

23 Kütüb-ü Sitte    hadis no:4027
24 M.S›dd›k Gümüfl- Saadet-i ebediye  s:636
25 M.S›dd›k Gümüfl-age.  s:1002
26 ‹slam Alimleri Ansiklopedisi  cilt:1  s:372
27 Hoca Sadettin Efendi- tacü’t-tevarih  cilt:5  s:208
28 Solakzade Tarih. –cilt:1  s:412
29 Solakzade Tarihi- cilt:1   s:430
30 Selanikî Mustafa Efendi(Prof.Dr.M.‹bflirli) Tarih-i Selanikî- s: 282 “‹stanbul’da mübarek taundan çok kimse intikal
eyledi….Niceler dahi cihan-› faniye veda edüp ,ravza-i r›dvana h›râm eylemifllerdi.”
31 Selanikî Mustafa Ef. age. s:285  “..ulema-i izâm ve meflâyih-i kiram birle bi-esrihim hâz›r olup, def’-i belâ vü ref-i
kazâ ve sifa vü s›hhat içün rûy-› niyâz-› acz-ü meskenet turâb›na sürüp….”
32 BOA.C.SH. dosya:25 gömlek:1204 – 21 fiaban 1070 (02.05.1660)
33 BOA.‹E.AS. dosya:46 gömlek:4146 -29 Zilhicce 1110 (28.06.1697)
34 BOA.‹E.AS dosya:70 gömlek:6330 – 6 fiaban 1115 (15.12.1703)
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Avrupa’da oldu¤u gibi veba salg›nlar› Asya’y› da k›r›yordu. Veba salg›nlar› ço¤u
kez Haç mevsimlerinde Hicaz’da bafll›yor, ‹slam dünyas›n›n her taraf›ndan Mekke ve
Yesrib(Medine) flehirlerine gelen hac›lar, bazen bu salg›nlar› gittikleri, geçtikleri yerlere
de tafl›yorlard›.

‹slam dininin “veba=taun” a yaklafl›m› bir çeflit karantina idi. Hazret-i Muhammet;
veba  ç›kan yerlerden kaçanlar›n hastal›¤› baflka yerlere  yaymalar›n›n önüne geçmek
için , veba ç›kan yerlerden kaçmay›p, kal›p kadere raz› olanlar› “flehitlik” sevab› ile
müjdelemiflti.20

“Taundan ölen flehit gibidir.”21

“Taun ile ölüm Allah yolunda ölüm derecesindedir.”22

“Bir yerde veba ç›kt›¤›n› duyarsan›z oraya girmeyin! Bulundu¤unuz yerde ç›karsa
oradan ayr›lmay›n!.”23

Bir keresinde Hazret-i Ömer fiam’a(D›mflk) giderken orada veba ç›kt›¤›n› duyunca
gitmek istemedi. Yan›nda bulunanlardan baz›lar›: “Allah’›n kaderinden kaçmaya-
l›m..”dediler. Fakat Sahabe’den Abdurrahman bin Avf: “Resulallah’tan iflittim.Veba
olan yere girmeyin! Oradaysan›z kaçmay›n!” dedi. Bunun üzerine fiam’a gitmediler.24

‹slam’›n daha ilk y›llar›nda bile, fetihlerle dünyaya aç›lan Sahabelerden baz›lar› ve-
badan ölmüfllerdi.

Sahabe’den (Hazret-i Muhammet’in arkadafllar›ndan) olan Ebu Ubeyde bin Cer-
rah25 Hicri 18 (639) da Kudüs – Remle aras›nda, Mugire-Tebnî fiu’be 670 de Ku-
fe’de26 veba salg›nlar›nda ölmüfllerdi.

OSMANLI DÖNEM‹NDE VEBA SALGINLARI

Tarih boyunca Devlet-i Âli Osman’›n en çok muzdarip oldu¤u sa¤l›k problemi ve-
ba salg›nlar›yd›. Köyler ,kentler boflal›yor, halk korku içinde baflka yerlere göçüyor,
nüfus tükeniyor, kalelerde askerler azal›yordu.

Sultan 2.Bayaz›t döneminde ‹stanbul’da ç›kan veba çok uzun sürdü ve pek çok te-
lafat verdirdi.27 1492 de M›s›r, fiam, Halep’de veba zuhur etti ve çok fliddetli geçti.
M›s›r’da birkaç ay içinde alt› yüz bin kifli vefat etti.28

1500 de Anadolu’da ç›kan veba salg›n› aral›ks›z üç y›l sürdü. Salg›n ile beraber
gelen k›tl›k da büyük insan kay›plar›na mal oldu.29

Haziran 1592 de ‹stanbul’da veba salg›n› bafllad›.30 Padiflah ferman›yla 10 Eylül
1592 de devlet erkân› sabaha karfl› Okmeydan›’nda vebadan kurtulmak için dua edil-
di31

1660 da Göynük Kazas›’n›n Boyal›ca Köyü’nün bir k›sm› vebadan öldü, bir k›sm›
korku içinde kaçt›. Köyde sadece üç kifli kald›.32 Tam hastal›k sona erdi dendi¤inde
bir baflka yerde bafllad›. 1697 de Cumapazar›’nda ortaya ç›kt› ve ahaliyi tamamen
yok etti.33

1600 lerin sonu,1700 lerin bafl›ndan itibaren veba salg›nlar› Rumeli’yi kas›p ka-
vuruyordu. Hastal›¤›n bir türlü önüne geçilemiyordu. Sar›göl’de E¤rib›çak Kazas›’nda

35 BOA.C.ML.dosya:44.gömlek:2005 -15 Muharrem1118 (29.04.1706)
36 BOA.C.M.dosya:530 gömlek:21726 – 19 Zilkade 1146 (03.05.1734)
37 BOA.C.AS.dosya:1007 gömlek:44069 – 29 Cemaziülahir 1152 (03.10.1739)
38 BOA.C.SH.dosya:26 gömlek:1285 – 22 Safer 1154 (09.05.1741)
39 BOA.C.ML.dosya:113.gömlek:5013 – 29 Recep 1154 (10.10.1741)
40 BOA.C.ML.dosya:535 gömlek:21977 – 04 Zilkade 1155 (31.12.1741)
41 BOA.C.ZB.dosya:70 gömlek:346 – 25 Recep 1170 (15.04.1757)
42 BOA.C.SH. dosya:13 gömlek:603 – 20 Zilhicce 1138 (19.08.1726)
43 BOA.C.ML.dosya:698 gömlek:12194 – 13 fiaban 1173 (31.03.1760)
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“Velad-› Fatihan”dan ‹shakl›, Sinekli ve civar köylerde veba ölümleri nüfusu yok dere-
cesinde azaltm›flt›.34 Rusçuk, Silistre, H›rsova, Karasu, Tolcu, Macin’de veba yüzün-
den befl bin kadar insan Eflak taraflar›na kaçm›fllard›.35

Çok geçmeden Anadolu’nun pek çok yerinde de veba zuhur etti. Viranflehir’in
Kuruyaka Köyü’nün yar›s› vebadan öldü. Kalanlar da da¤›ld›.36

Veba salg›nlar› büyük insan kay›plar›na sebep olurken, komflu devletlerle yap›l-
makta olan harpler de sürüyordu.

Osmanl› vergi sistemi içinde her bölge farkl› biçimde vergilendirilirdi. Özellikle
“asker yetifltirme” ile vergilendirme “timar sistemi”nin gere¤i idi. Pravadi Kad›s›
Ali’nin yazd›¤› bir yaz›da37: “Moskof’a karfl› kasaban›n asker haz›rlay›p yetifltirme-
si kabul edilmiflse de vebadan ölenlerin çoklu¤undan nizam verilemeyece¤i..” bil-
dirilmiflti.

Ayni flekilde Adana çevresi de vebadan “takats›z” kald›¤›ndan vergi olarak istenil-
mifl olan “imdad-› hazeriye”nin evvelce ödendi¤i gibi olamayaca¤›ndan af edilmeleri
bildiriliyordu.38

Bilecik’in Ayvac› köyünde vebadan büyük kay›plar verildi¤inden verginin azalt›l-
mas› istendi.39 Konya’da Larende köyleri de vebadan da¤›ld›¤› için tekalifin ne olaca-
¤› Dersaadet’e sorulmufltu.40

Veba yaln›z köyleri yok etmiyor, yol güzergâhlar›nda , geçit yerlerinde,derbendler-
de devlet ad›na vergi toplayan, bekçilik yap›p çevrenin güvenli¤ini sa¤layanlar› da te-
lef ediyordu. Adana Misis Kazas› Il›cakbeli ve Hüseyincik Köprüsü’ndeki 296 der-
bentçiden ço¤u vebadan ölmüfllerdi.41

Büyük insan kay›plar› büyük vergi kay›plar›na da sebep oluyordu. 1726 daki veba
salg›n›yla Amasra periflan olmufl, nüfus öylesine azalm›flt› ki, hane bafl›na al›nmakta
olan “hane-i avar›z”›n “dört eve bir” nispetinde yaz›lmas› istenmiflti.42

1760 da fiam Valisi Mehmet Pafla, Trablusflam’dan fiam’a gelmifl,fakat burada
deprem ve veban›n hüküm sürdü¤ünü görünce geri dönmek istemiflti. Fakat depre-
min y›kt›¤›, salg›n›n nüfusu yok etti¤i fiam’dan dönerken, dönüfl yolculu¤u için orada
hazinede para olmad›¤›n› görünce kendisine elli bin kurufl yollanmas›n› istemiflti.43

Ayni y›llarda ‹stanbul’da44 ve Adana45 ve civar›nda da veba bütün fliddetiyle de-
vam ediyordu. Köyler boflal›yor, halk da¤lara, insanlar›n u¤ramad›¤› yerlere kaç›yor-
du.

Veba sadece kentlerde,kasabalarda, köylerde de¤il da¤larda, yaylalarda konar gö-
çer yaflayan Yörükleri de telef ediyordu. Bu y›llarda Karaman’da Bozulus Türkmenle-
ri’nin büyük bölümü vebadan öldüler.46

Özellikle Hindistan’dan ve Afrika’n›n baz› bölgelerinden Hacc’a gelenler bazen
salg›nlara sebep olabiliyorlard›. 1780 de Mekke ve Yesrib(Medine) de vebadan on iki
bin hac› vefat etmiflti.47 O zamanlarda Hacc’a gelebilenlerin azl›¤› göz önüne al›n›rsa,
gelen hac›lar›n yar›s›ndan fazlas›n›n hayat›n› kaybetti¤ini söyleyebiliriz.

Veba, bu tarihlerde Memalik-i Âlî Osman’›n her taraf›nda kol geziyordu. 1783 de
bütün fliddetiyle ‹stanbul’u sarm›flt›. Halk flehri adeta terk etti. “Reaya da¤›ld›.”48 fie-
hirde vergi verecek kimse kalmad›. Ayni y›l salg›n Bosna ve Belgrat’da da ortaya ç›k-
t›. Buralar›n muhafazas›yla görevli yedi, sekiz bin Arnavut asker korku içinde da¤›la-
rak kaçt›lar.49

‹stanbul’a giden yol üzerinde bulundu¤undan M›s›r’ gelip giden gemilerin u¤rak ve
ikmal yerleri oldu¤undan Rodos, Midilli, Sak›z ve di¤er adalarda veba büyük tahribat
yap›yordu. 1789 da sadece Sak›z’da 3000 kadar insan ölmüfltü.50

1789 da veba Malatya’da51 ve Urfa’da52 görüldü. Halk panik içinde yaylalara
kaçt›. fiehirler adeta “ölü flehir” haline geldi.Buralar› terk edemeyen memur ve asker-
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ler dehflet içinde sonlar›n› bekliyorlard›. Bu salg›n M›s›r’› tüketme noktas›nda yok et-
miflti. “Ümeray› M›s›r” dan, yani komutan, bey ve memurlardan üç binden53 fazla ki-
fli k›sa zamanda telef olmufltular.

1790 l› y›llar Do¤u Anadolu için korku y›llar›yd›. 1791 de Diyarbak›r’da veba or-
taya ç›k›nca halk “duçar-› dehflet firar etti”54 Bir kaç y›l içinde salg›n tavsad›. Ama
tam “Art›k bitti.” denildi¤inde yeniden bafllad›. 1799 da Çarsancak, Harput, Ergani55

de, 1800 de yeniden Diyarbak›r’da56 ortaya ç›kt›.
Ayni y›llar Rumeli ve Akdeniz Adalar› da veba salg›n›yla büyük insan kay›plar›na

u¤ruyordu. Mora’da; Anapoli, Gördus, Balyebadra, Anavarin gibi bir çok yerde kale
muhaf›zlar› vebadan öldü. Bir ço¤u da kaleleri terk ederek kaçt›lar.57 Rusçuk ve Yer-
gö¤ü’nde halk veba yüzünden da¤›ld›¤› için nüfus kalmad›.58

Rodos’ta kalyon infla eden kalafatç›lar›n ço¤u vebadan öldükleri için59, gemicilik
sektörü yeni kalafatç›lar gelinceye kadar durdu. 

Rumeli ordu merkezlerinden biri olan Belgrat’ta bulunan askerlerin yar›s› vebadan
öldüler.60

Kimse veba olan yere gitmek istemiyordu. Girit- Kandiye’ye sürgün olarak Sela-
nikli Osman’› götürmekte olan kay›kç›lar resmen görevli olduklar› halde burada veba
ç›kt›¤›n› duyunca daha ileri gitmek istemeyip, sürgünü Kufladas›’nda b›rakt›lar.61 Gi-
rit’te, Hanya’da büyük telafat olmaktayd›.62

1799 da ‹skenderiye’de veba Yahudi Mahallesi’nde ortaya ç›kt›. Burada oturan
Yahudi ve Frans›zlar›n ço¤u k›sa sürede öldüler.63

Ayni y›llarda Anadolu’nun her taraf›ndan salg›n haberleri geliyordu. Ankara’da64

1800 de ç›kan salg›n yay›larak geniflliyordu.
Salg›nlar orduyu da büyük ölçüde etkiliyordu. Askere al›nanlar yar yar›ya düflmüfl-

tü. Tavas’ta65 ordu için ça¤›r›lan yüz elli neferden ancak yetmifl befli gelip kayd›n›
yapt›rabilmiflti. 

1812 de gemilerle ‹zmir’e gelen veba k›sa süre sonra ‹stanbul’la s›çrad›. Günde
3000 cenaze gömülme¤e baflland›.66 Havalar so¤uyunca hastal›k etkisini yitirdi.
Ekimde ölüm say›s› günde yüze düfltü. Aral›k ay›nda kar ya¤›nca hastal›k kayboldu.
Ayni y›l ortas›nda Anadolu’ya geçen hastal›¤›n tahribat› korkunçtu. Ankara67 ve çev-
resinde pek çok yer da¤›larak harabeye döndü. Kay›tlardan silindi. Çank›r›’n›n Tuht
kazas› veba yüzünden da¤›ld›¤› için bugün yoktur.68

1814 de Sivas’ta ve çevre illerde ölümlerin bir türlü arkas› kesilmiyordu. Behisni
Mutasarr›f› R›flvan zade Abdurrahman Pafla ve Müftü Hüseyin Efendi69 de kay›plar
aras›ndayd›.

Gene ayni tarihte Belgrad ve Semendire’de ahalinin k›sm› vebadan öldüler ve sa¤
kalanlar da da¤›ld›lar.70 Sadece Belgrad’ta sekiz yüz kifli vebadan telef olmufltu.71

Bir baflka belgede; Vulçitrin, Prifltine, T›rhala ve Noveberde’de üç senedir veba
salg›n›n›n hüküm sürdü¤ünü, ve bir türlü tekellüf edilen verginin toplanamad›¤›n›72

görüyoruz.

44 BOA.C.AS.dosya:294 gömlek:12194 – 21 Muharrem 1176(12.08.1762)
45 BOA.C.DH.dosya:63 gömlek:3112 – 29 Zilhicce 1176 (11.07.1763)
46 BOA.C.ZB.dosya:33 gömlek:1614 – 17 fiaban 1177 (20.02.1764)
47 BOA.C.EV.dosya:192 gömlek:9580 – 29 Ramazan 1194 (28.09.1780)
48 BOA.C.ML.dosya:306 gömlek:12456 – 04 Zilhicce 1783 (31.10.1783)
49 BOA.HAT.dosya:12 gömlek438-B -23 fievval 1197 (21.09.1783)
50 BOA.C..SM.dosya:165 gömlek:8270 – 07 fievval 1202 (11.07. 1788) 
51 BOA.C.SH.dosya:28 gömlek:1395 – 09 fievval 1203 (03.07.1789)
52 BOA.C..ML.dosya:689 gömlek:28260 – 11 fiaban 1203 (07.05.1789)
53 BOA.C.ML.dosya:35 gömlek:2431 – 29 Ramazan  1205 (01.06.1791)
54 BOA.C.AS.dosya:389 gömlek:16081 – 15 Rebiülevvel 1206 (12.11.1791)
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Akdeniz Adalar›’nda da durum farkl› de¤ildi. Veban›n görüldü¤ü adalara u¤rayan
gemilerin di¤er limanlara sokulmamas›,veba olan adalar›n limanlar›na gemilerin ya-
naflmamas›, halk›n baflka yere kaçamamas› gibi sebeplerle adalardaki nüfus çok azal-
m›flt›.

Girit’de halk ile beraber kalelerde bulunan asker de tükenme derecesinde k›r›ld›¤›
için o kadar az kald›lar ki 1821 de tam Yunan ‹syan› s›ras›nda kalelerin savunulabil-
mesi için befl yüz yeni asker istendi.73

Anadolu’da birkaç sene aradan sonra veba tekrar ortaya ç›kt›. 1828 de Diyarba-
k›r’da her gün yüz kifli ölüyordu.74

‹ran fiehzadesi Abbas Mirza (1789-1833), Rusya ile anlaflarak Basra’y› eline ge-
çirmek için tam harekete geçece¤i s›rada Basra’da veba oldu¤unu duymufl, k›sa süre
sonra toplad›¤› ordusunda da ölümler bafllay›nca, geri dönmüfltü.75

1831 de veba Ba¤dat’a s›çrad›.76 Ard›ndan Hicaz ve M›s›r’da görüldü.77 1829 da
salg›n görülen Vidin’e ba¤l› Köprü köyünde78 karantina uygulanm›fl, hastal›¤›n yay›l-
mas›n›n bir ölçüde önüne geçilebilmiflti.

1835 de en ifllek yol güzergâh›nda bulunan Kale-i Sultani’de(Çanakkale) hastal›k
her gün on, on befl kiflinin can›n› al›yordu.79

1836 de Mu¤la’da asker aras›nda veba görülünce karantina usulü tatbik edildi.80

Asker k›flladan ç›kar›lmay›nca ve gerekli temizlik yap›l›nca hastal›¤›n yay›lmas› önlen-
di.

Ayni zaman zarf›nda veba Anadolu’nun her taraf›nda tahribat yap›yordu. 1837
de Karahisar-› Sahip (Afyon) Sanca¤› vermeyi üstlendi¤i miktarda askeri veba yüzün-
den veremeyece¤ini81 Dersaadet’e bildirmiflti.

1839 da Bozok (Yozgat), K›rflehir ve Kayseri Sancaklar›nda veba salg›nlar› yeni-
den ortaya ç›kt›.82 Çok geçmeden Rumeli’den de salg›n haberleri gelme¤e bafllad›.Bu
sefer Filibe ve civar›ndayd›.83

55 BOA.C.HAT.dosya:113 gömlek:4527 – 05 Safer 1214 (09.07.1799)
56 BOA.C.‹KTS.dosya:45 gömlek:2215 - 11 Rebiülevvel 1215 (02.08.1800
57 BOA.C.AS.dosya:30 gömlek:1371 – 01 Zilkade 1205 (02.07.1791)
58 BOA.C.ML.dosya:60 gömlek:3047 – 22 Rebiülevvel 1210 (05.11.1795)
59 BOA.C.BH.dosya:18 gömlek:890 – 07 Zilhicce 1210 (13.06.1796)
60 BOA.C.AS.dosya:807 gömlek:34283 – 29 Cemaziülahir 1211 (30.12.1797)
61 BOA.C.ZB.dosya:13 gömlek:635 – 02 Zilhicce 1212 (18.05 1798)
62 BOA.C.BH.dosya:212 gömlek 9882 – 05 fievval 1214 (02.03.1800)
63 BOA.HAT.dosya:245 gömlek:13801-A – 03 Zilkade 1213 (08.04.1799)
64 BOA.C.AS.dosya:822 gömlek:39975 – 25 Cemaziülevvel 1215 (14.10.1800)
65 BOA.C.AS dosya:402 gömlek:16619 – 15 Receb  1226 (05.08.1811)
66 Tarih-i Cevdet – cilt:10 s:92-95
67 BOA.C.ML.dosya:149 gömlek:6305 – 29 Muharrem 1230 (11.01.1815)
68 BOA.C.ML. dosya:685 gömlek:28114 – 06 Safer 1238 (23.10.1822)
69 BOA.HAT.dosya:497 gömlek:22385 – 29 Zilhicce 1229 (12.12.1814)
70 BOA.C.ML.dosya:491 gömlek:19998 – 29 Zilkade 1229 (12.11.1814)
71 BOA.HAT.dosya:441 gömlek:22186-C – 19 muharrem 1230 (01.01l.1815)
72 BOA.C.M. dosya:268 gömlek:10993 – 09 fiaban 1231 (05.07.1816)
73 BOA.HAT.dosya:866 gömlek:38576-‹  - 11 Muharrem 1237 ( 08.10.1821)
74 BOA.HAT.dosya:451 gömlek:22361 -05 Zilhicce 1243 (16.06.1828)
75 BOA.HAT.dosya:636 gömlek:31350-B – 07 Cemaziülahir 1245 (04.12.1829)
76 BOA.HAT.dosya:810 gömlek:37204-B – 17 Rebiülevvel 1247 (26.08.1831)
77 BOA.HAT.dosya:360 gömlek:20082-A – 29 Rebiülevvel 1251 (17.03.1836)
78 BOA.HAT.dosya:1028 gömlek:42811 – 27 Cemaziülahir 1245 (24.12.1829)
79 BOA.HAT.dosya:529 gömlek:22569 – 20 Zilhicce 1250 (19.04.1835)
80 BOA.C.AS.dosya:515 gömlek:21491 – 29 Receb 1252 (09.11.1839)
81 BOA.C.AS.dosya:556 gömlek:23328 – 03 fievval 1253 (31.12.1837)
82 BOA.HAT.dosya:330 gömlek:19082-C -09 fiaban 1254 (24.04.1839)
83 BOA.C.SH.dosya:13 gömlek:625 – 14 Rebiülahir 1255 (23.09.1839)
84 BOA.C.SH.dosya:15 gömlek727 – 29 Zilhicce 1255 (04.03.1840)
85 BOA.C.SH.dosya:10 gömlek 484 - 29 Zilhicce 1255 (04.03.1840)
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Bu tarihten itibaren devlet salg›nlara karfl› tek çare gibi görülen “karantina” uygu-
lamas›n› daha ciddi biçimde ele ald›. Salg›nlara karfl› en etkili korunman›n karantina
oldu¤u çoktan beri biliniyorsa da karantina kurallar› pek önemsenmiyor, bir flekilde
çi¤neniyordu.

1840 lardan itibaren karantina uygulamalar› ciddiyet kazand›. Mesela; bu tarihte
M›s›r’dan gelen Sibado¤lu Kalyonu’nun mürettebat ve yolcular›n›n ço¤unun vebadan
vefat etmesi üzerine gemi Çanakkale Bo¤az› giriflinde durdurularak Seddülbahir’den
öteye geçirilmedi.84

Fakat daha önce gelmifl olan baz› gemiler vebay› ‹stanbul’a da tafl›m›flt›. ‹stan-
bul’da zuhur eden veba salg›n› Avrupa’da duyulunca Dr.Biçoni ve DR.Ralli ad›ndaki
iki tabib gelerek incelemelerde bulundu.Ayr›ca Anadolu’da veba görülen yerlerde in-
celemeler yapmak üzere Nezaret’e bafl vurarak seyahat izni istediler.85

Devlet bütün vilayetlere veba ç›kan bölgelere karantina uygulanmas› için emirler
yollad›.Ayr›ca bir “Karantina Müdüriyeti” tesis edildi. Bingazi’de86 ç›kan salg›ndan
dolay› orada hemen karantina bafllat›ld›. Ayr›ca karantina memurlar› gönderildi. 

1881 de veba Ba¤dat’ta görülünce, buraya Karantina ‹nspektörü Dr.Zitrer yollan-
d›.87 Gene ayni flekilde 1889 da Arabistan’da Aflir Bölgesi’nde88 veba bafllay›nca ka-
rantina uyguland›. Hastal›k etkisini yitirip kaybolunca, Aflir’deki karantina kald›r›ld›.89

1892 de Basra Vilayeti Müntefek Sanca¤›nda bulunan Hicam, Feriflan, Sabah ve
Miyah Afliretlerinde görülen salg›n hemen bölgeye gönderilen doktorlar ve s›k› karan-
tina uygulamalar›yla önlendi.90

1893 de veba Aflir Sanca¤› Beniflihr Kazas›’nda yeniden bafllad›.91 Ve hemen ka-
rantina uyguland›.

Bu arada devletin salg›n hastal›klar›n getirdi¤i sa¤l›k problemlerine karfl› hassasi-
yetinden ve çaresizli¤inden faydalanmak isteyen baz› flarlatanlar da ortaya ç›k›yorlar-
d›. “T›bbiye-i fiahane’nin Frans›zca muallimi olan Ohannes Efendi’nin babas› veba ve
koleraya karfl› iyi geldi¤ini söyledi¤i “çekirdek suyu”nu Hindistan’dan getirdi¤ini iddia
ederek, hükümetten para s›zd›rma¤a çal›fl›yordu.92

1897 de Venedik’te “Pasteurella Pestis = veba” için Venedik’te “Beynelmilel S›h-
h›ye Konferans›” topland›.93 Bu salg›n hastal›kla uluslararas› mücadele için esaslar
belirlendi. Kararlar al›nd›. Veba görülen bölgelerin devletleri taraf›ndan hemen bütün
ülkelere duyurulmas› ve ortak önlemler al›nmas› kararlaflt›r›ld›.

Ayni y›l Cidde’de94 görülen veba, elçilikleri vas›tas›yla bütün ülkelere ve Viyana’ya
bildirildi. Cidde’de karantina uyguland› ve hemen Karantina Müfettifli Koçoni Efen-
di95 ve üç tabib ile iki karantina gardiyan› Cidde’ye gönderildi. Bu tabibler; Haseki
Nisa Hastanesi operatörü Dr. Nurettin Bey, Dr. Mustafa Münif Bey ve Dr. Raif Kud-
ret Bey idi.96

86 BOA.A.}MKT.NZD.dosya:260 gömlek:34 – 14  Zilhicce 1274 (25.07.1858)
87 BOA.Y.A.HUS. dosya:167 gömlek:1 – 29 Rebiülahir 1298 (30.07.1881)
88 BOA.‹.DH.dosya:1146 gömlek:89374 – 28 Zilkade 1306 (26.07.1889)
89  BOA.DH.MKT.dosya:1700 gömlek:56 – 02.Cemaziülahir 1307 (23.10.1890)
90 BOA.‹.DH.dosya:1276 gömlek:100365 – 20 fievval 1309 (17.05.1892)
91 BOA.DH.MKT. dosya:109.gömlek:3 -  11 Safer 1311 (23.08.1893)
92 BOA.Y.MTV.dosya:89 gömlek:59 – 12 Receb 1311 (19.01.1894)
93 BOA.Y.PRK.ASK.dosya:119 gömlek:61 – 13 fievval 1314 (17.03.1897)
94 BOA.Y.MKT.dosya:159 gömlek:191 – 09 Muharrem 1315 (09.06.1897)
95 BOA.‹.HUS.dosya:63 gömlek:1315 Za.003 -  03.Zilkade 1315 (25.03.1898)
96 BOA.DH.MKT.dosya:2088 gömlek:100 – 16 Zilkade 1315 (09.03.1898)
97 BOA.‹.HUS.dosya:77 gömlek:1317 Ca-091 – 12 Cemaziülevvel 1317 (18.09.1899)
98 BOA.DH.TMIK.S.dosya:2374 gömlek:95 – 19 Rebiülevvel 1318 (16.07.1900)
99 BOA.DH.MKT.dosya:2363 gömlek:8 – 22 Safer 1318 (19.06.1900)
100 BOA.A}MKT.MHM.dosya:598 gömlek:1  - 09 Rebiülahir 1319 (26.07.1901)
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Cidde’de görülen veba bütün önlemlere ra¤men büyük bir h›zla Aflir, Aden, Beni-
flihr,Yenba ül Bahr, Lice, Basra, Süleymaniye, Port said ve ‹skenderiye’ye ulaflt›.97

Veban›n bu derece yay›lmas› üzerine ‹stanbul’da Bakteriyolojihane’de veba seru-
mu üretimi çal›flmalar› da h›zland›r›ld›. Bu konuda Bakteriyolojihane Müdürü Dr. Ni-
kol bir rapor haz›rlayarak Nezaret’e sundu.

1900 ün bafl›nda veba yeniden dönen hac›larla birlikte ‹zmir ve Trabzon’a gelmifl-
ti.Ve hemen buralarda karantina uygulamas› bafllat›ld›.98

Veba ç›kan yerlere karantina uyguland›¤› gibi, buralardan gelen gemilerin limanla-
ra yanaflmalar› da engelleniyordu.

‹skenderiye’de veba görülmesi üzerine buralardan gelen gemilerin Rodos’a yolcu
ve emtia ç›karmalar›n› engellemek üzere maafll› bekçiler tutuldu.99 Veban›n ‹stanbul’a
gelmemesi için yo¤un çal›flmalar yap›l›yordu.Devlet arflivlerinde bulunan üç belgenin
özetleri bunu ayd›nlatmas› bak›m›ndan mühimdir:

Galata r›ht›m› önüne getirilen Burhanettin Etüv Dubas›, Dersaadet’ten taflra
ç›kacak yolcular›n eflya ve elbiselerini tebhire kâfi gelmedi¤i için ‹zmir’den
getirilen etüv makinesinin ‹stanbul r›ht›m› üzerinde gösterilecek yere konmas›,
veba hastal›¤›n›n sirayetinin men’i için bulafl›k mahalleden gelen vapurlar›n
r›ht›ma yanaflt›r›lmamalar› bildirilmektedir.100

“Fareler arac›l›¤› ile veba bulaflmas›n›n önlenmesi amac›yla r›ht›ma yanaflt›r›l-
mayan, vebal› yerlerden gelen kumpanya vapurlar›n›n ‹stanbul Gümrü¤ü önüne
ba¤lanmas›..”101

“‹stanbul ve Bilad-› Selase’de ortaya ç›kan veba hastal›¤›ndan dolay› fenni te-
mizlik ifllerinde görev yapan Tabib Binbafl› Hasan Efendi’nin yapm›fl oldu¤u
masraf›n karfl›lanmas› için geçici olarak maafl›na zam yap›lmas›..”102

Bütün bu önleme gayret ve çal›flmalar›na ra¤men veba ‹stanbul’da yay›lmaya de-
vam etti. Galata’da ‹talyan Hastanesi’nde ve Kas›mpafla’da baz› insanlar vebaya ya-
kaland›lar.103 Bu s›rada ‹ngiltere’de bir doktorun vebaya karfl› ilaç gelifltirdi¤i duyulun-
ca, hemen onun ‹stanbul’a getirilmesi için Londra Sefareti’ne “tezkere” yaz›ld›.104

Sefirin yapt›rd›¤› araflt›rma sonunda ad› Dr. Grifet olan bu kiflinin iddias›nda pek
inand›r›c› olmad›¤› bildirildi.105 Ama gene de getirtildi.

Ayr›ca vebaya karfl› bir ilaç gelifltirdi¤ini iddia eden Mösyö Völef hakk›nda Paris
Sefiri’nden bilgi istendi.106 Çok geçmeden Samsun’dan da veba vakas› bildirilince s›k›
bir karantina uygulamas› yürürlü¤e konuldu. Hastalara serum uygulan›nca iyileflmeler
bafllad›.107

‹stanbul’da veba görülür görülmez yabanc› elçilikler vas›tas›yla resmen bildirilin-
ce108 Viyana’dan uzman hekimler gönderildiler. Bunlar vebal› hastalar› muayene için
,örnek olmak üzere, özel elbiseler giyiyorlard›.109

Bu arada siyasi kar›fl›kl›klar yaratmak isteyen komplo teorisyenleri ve dedikoducu-
lar da etrafa korku tohumlar› ekme¤e, beyinleri buland›rma¤a çal›fl›yorlard›. O y›llar-
da Bulgar komitac›lar›n›n ‹stanbul’a kadar geldikleri dedikodusu yayg›nd›. Balkanlar›
kan ve atefl içinde b›rakan komitac›lar›n korku nefeslerini hissettirmek bile ortal›¤› ka-
r›flt›rmaktan menfaat umanlar› sevindiriyordu.

Bulgar komitac›lar›n›n fesat ç›karmak için zehir ve veba mikroplar›n› ‹stanbul’un
içme ve kullanma sular›na koyacaklar› kulaktan kula¤a f›s›ldanarak hükümete de jur-
nallenmiflti.110
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Terkos suyuna veba mikrobu kar›flt›racaklar› ihbarlar› ço¤al›nca hemen gerekli her
fley yap›ld›. Sular tahlil edildi. Her tarafa bekçiler konuldu.111

1904 de veba ‹zmir’de yeniden görüldüyse de bir sa¤l›k heyetiyle Aristidi Pafla
gönderildi.112 Hemen al›nan tedbirlerle yay›lmas›n›n önüne geçildi.

1907 de veba Midilli’de gene ortaya ç›kt›. Hemen daha önce Midilli tabibli¤ine
bildirilen standart tedbirler al›nd›113 ve ‹stanbul’dan tabib talep edildi.114 Hastal›¤›n
yay›lmas› k›sa zamanda engellendi. Bu defa son derece etkili olan veba ile mücadele
devlet yetkililerini o derece memnun etti ki bu mücadelede hizmeti geçenlere niflanlar
verildi. Bu konuda ki arfliv belgesinin özeti:

“Midilli, Dikili, Antalya, Pasinler ve sair yerlerde görülen veba hastal›¤›n›n
tahkiki için Midilli’ye Mekteb-i T›bbiye-i fiahane Bakteriyoloji muallimi sanisi
Mirliva Aristidi Pafla ve sair kiflilerden mürekkep s›hhiye heyetinin gönderilmesi,
hastalar›n karantinaya al›nmas›, Paris’teki Pastör Enstitüsü’nden serum al›nma-
s›, etüv makinesi celbi gibi s›hhi tedbirlerin al›nmas›, hastal›¤›n›n sirayetinin
men’i hususunda  hüsn-ü hizmetleri görülen Midilli Rum Hastanesi fahrî opera-
törü Dr. Yani Bolari’nin 4.rütbeden osmanî, Gümrük Kimyageri Yüzbafl› Süreyya
Bey’in 4. rütbeden  mecdî, ve vilayet S›hhiye Müfettifli Doçino Efendi’nin müte-
mayiz rütbesinin 1. dereceye terfii ile taltifleri, sari hastal›klara karfl› vilayet-i fla-
haneye gönderilmek üzere siparifl ve al›nmas› gereken serumlar›n esman›n›n Ha-
zine-i Celileden  ödenmesinin imkân› olmad›¤›…”115

Seferberlik y›llar›nda veba Suriye’de yeniden  ortaya ç›kt›. Buna karfl› tedbir al›n-
mas› için seferberli¤in bütün s›k›nt›lar› içinde S›hh›ye bütçesine ek zam yap›ld›.116 Bu
y›llarda veban›n yay›lmamas›n›n en büyük etkeni harp y›llar›nda halk›n “seyahat tez-
keresi” olmadan bir yerden bir yere gidememesiydi. Seyahatlerin s›k› kontrol alt›nda
olmas› salg›n› önlemifl oldu. Bu kere veban›n  Hintli ve Afgan dilenciler taraf›ndan
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getirildi¤i tespit edilince, dilenciler buradan ç›kar›ld›. Bu gibilerin bar›nd›¤› fieyh Ab-
dülkadir Geylani Dergâh› kapat›ld›. Buras› “tathir ve tedabir-i fenniye ittihas›yla” tek-
rar umuma aç›ld›.117

Harp nedeniyle has›m oldu¤umuz ‹ngilizlerin Konsolosluk binalar› boflalt›lm›flt›.
Ba¤dat ‹ngiliz konsoloslu¤u binas› da bofl oldu¤undan hastane haline getirilmifl ve bu-
raya vebal› hastalar yerlefltirilmiflti. Binan›n flehrin merkezinde olmas› flikayete mucip
oldu¤undan  hastalar bir süre sonra buradan flehrin d›fl›nda bir yere nakledildiler.118

1918 de ‹zmir’de veba gene ortaya ç›kt›. Bu kere de en önemli tedbir karantina
idi. Devlet seyahat etmek mecburiyetinde olan yolcular› kontrollü olarak yolculuklar›-
na izin veriyor. Gidecekleri yerlerin S›hhiye müdürlüklerine isim listeleri ile kalacaklar›
adresleri bildiriyor, orada da kontrolde tutuyordu.119

1919 y›l› sonlar›na do¤ru veba ‹stanbul’da yeniden kendini gösterdi. Bereket bu
defa karfl›s›nda iflini bilen e¤itimli ve tecrübeli sa¤l›k elemanlar› bulunuyordu. Gazete-
lerde veba ile ilgili haberler, serlevha halinde duyurulma¤a baflland›. 5 Ekim 1919 ta-
rihli “‹leri” gazetesi bu haberi; “‹stanbul’da Veba Afeti Zuhur Etti. Dikkat
Edelim- Hepimiz bu afete karfl› ihtiyatl› olmal›y›z” bafll›¤› alt›nda verdi ve Sa¤l›k
müdürlü¤ünün bir beyannamesini neflretti.

S›hh›ye Müdüriyet-i Umumisinden120

Galata’da Mumhane’de Haflim Bey’in un fabrikas›nda müsdahdem amaleden
birkaç kiflide “h›yarc›kl› veba” araz› müflahade edilerek derakib hastalar tecrit
edilmifl, musab zuhur eden mahallerde tedabir-i fledide-i s›hh›ye tatbik k›l›nm›fl-
t›r. Ve bu hastal›¤› salg›n ve ziyade vefeiat› mucip oldu¤u cihetle beyhude telafl
ve endifleye de kap›lmamal›d›r. Veba; ateflle kas›klarda ve kulak altlar›nda flifller
ile tezahür eder.

Bu gibi vakî zuhurunda derakib tabibe malumat vermek laz›md›r. Veban›n
bafll›ca vas›ta-i seraiti pirelerdir. Pireler de, gerek insanlardan ve gerekse bu has-
tal›kla pek ziyade münasebeti olan farelerden mikroplar› alarak sa¤lam insanla-
ra nakleder.

Bunun için tedabir-i tehfiziyede pireleri ve fareleri pek büyük bir ehemmiyetle
nazar-› dikkate almal› ve herkes evindeki fareleri öldürmeli, pirelerden tevkî et-
melidir. Fareleri121 öldürmek için en iyi çare “fare zehiri” nam› verilen fosforlu
maddedir. Bunu biraz ekmek içi ile kar›flt›rarak farelerin zuhur etti¤i yerlere koy-
mak laz›m gelir. Ayni zamanda evlerde kapan istimaliyle fareleri yakalamak hu-
susuna itina k›l›nmal›d›r. Bu s›rada ölü olarak bulunan farelerin vebadan ölmüfl
olmalar› mülhaz oldu¤undan fare nâflelerine dokunulmamal› ve evvel emirde pi-
relerini imha etmek üzere üzerlerine kaynar su veya petrol döktükten sonra ce-
sedi bir yere atmay›p yakmal›d›r.

Pirelere karfl› odalar› asit fenikli su ile ›slat›p süpürmeli ve her zamandan zi-
yade nezafet ve taharetle itina k›l›nmal›d›r.

Bundan baflka vebaya karfl› tatbik olunmak üzere müessir ve vakî bir fley mev-
cud olup yak›nda müracaat edecekleri afl›lamak üzere müteaddid merakez kûflad
edilecek ve keyfiyet ayr›ca ceraidle ilan olunacakt›r.

‹lk haberden birkaç gün sonra ‹leri gazetesinde ‹stanbul’daki veba üzerine bu konu
üzerine daha önceki y›llarda çeflitli araflt›rmalar yapan Dr.Nihat Reflad Bey122 (Belger-
1881-1961)  ile bir röportaj yay›nland›:

125 BOA.DH.KMS.dosya:56-1 gömlek:47  - 28 Muharrem 1338 (20.10.1919)



156

Veba Hakk›nda Doktor Nihat Reflat Beyle Mülakat:

Birkaç günden beri gazetelerimizde vebaya dair bir hayli münakaflat cereyan
etti. Hastal›¤a karfl› ittihaz edilen tedabir hakk›nda  muhtelif membalardan yek-
di¤erine mütenak›s beyanatta bulunuldu¤undan biz de bu mesele hakk›nda karî-
lerimize en do¤ru malumat vermek maksad›yla  muharrirlerimizden birini Etfal
Hastanesi Veba Pavyonlar› Sertabibi Doktor Nihat Reflad Bey’in nezdine azm ile
bir mülakat ve izahat talep ettik. Evvelce bu meyanda,bilhassa veba hakk›nda
tatbikat-› amîkada bulunmufl olan on befl seneden beri Paris hastanelerinde tev-
si-i tecrübe ve malumat ederek yak›nda ‹stanbul’a avdet etmifl bulunan mirmu-
mileyh ile muharririmizi kendilerine has büyük bir nezaketle kabul etmifltir.

-Memleketimizde veba zuhurundan dolay› halk›n telafl› malumalileridir. Fikri-
niz nedir? Bu kadar endifleye mahal var m›d›r?

-“Veba” kelimesinin efkâr üzerinde bir tesir-i azim tevellüd etmesi kolayl›kla
anlafl›l›rsa da fazla endifle ve heyecana mahal olmad›¤›n› söyleyebilirsiniz, söyle-
melisiniz. Mamafih telafla mahal yoktur. Bu sözlerle men’i sirayet ve tevzi için it-
tihaz› muktezi tedabir ihmal edilebilir demek istemiyorum. Bunlar süratle ve ta-
mam›yla yap›lmal›. Vaktiyle, yani Pastör’ün ilm-i tebabeti alt üst eden keflfiyat›n-
dan evvel veban›n mikrobu, tarz ve amail-i serayeti bilinmedi¤inden bir memle-
kette bu hastal›k zuhur edince binlerce halk› mahv ederdi. Veban›n halâ  her
memlekette halka zarar vermesi vaktiyle telafat-› azimeye sebep olan müthifl sal-
g›nlar›n nesilden nesile intikal eden hat›ray› dehflettir. Bugün mesele büsbütün
baflka. Çünkü veban›n mikrobunu, mikrobun serait-i hayatiyesini, hastal›¤›n ne
vas›ta ile ve ne suretle sirayet ve tevsi etti¤ini biliyor ve bundan dolay› pek mües-
ser vesaitle men’-i tahribat›na muvaffak oluruz. Fennin ve ilm-i h›fz-› s›hhan›n
son çeyrek as›rlardaki terakkiyat-› hayretfezas› zaman›m›zda öyle yüz binlerle in-
san› mahv eden veba salg›nlar›na müsaade etmez.Bu katidir. Sari ve salg›n has-
tal›klarla mücadele; hastal›¤›n mikrobunun ve tarz ve vas›ta-i serayeti bilinme-
dikçe pek müflgüldür. Aksi halde ise mesele basit ve kolayd›r.

- Acaba musabinin adedi ne kadard›r?
- Etfal Hastanesi’nde tedavisine memur edildi¤im musabinin adedi yediden

fazla olmad›¤› gibi cümlesinde  veba h›yarc›kl› ve zay›f bir flekil ve mahiyettedir.
Hastalar› serumla  tedavi ediyoruz. Bu serumun hastalar›n ahval-i umumiyesi ve
h›yarc›klar› üzerinde hüsn-ü tesirini görmekle mesud oluyoruz. Hastalar›n yaln›z
birisi vefat etti. Di¤erleri günden güne iyileflmektedirler. ‹lk günleri hastaneye ge-
len ve biraz sonra vefat eden iki hastaya gelince; yine hastal›¤›n veba oldu¤u an-
lafl›l›ncaya kadar kendilerine serum fl›r›nga edilmemesinden, yahud serumun geç
tatbik edilmesinden, yahud serumun geç tatbik edilmesinden sebeple bir netice-i
kötü  alma gibi tefsir edilebilir. Çünkü ilk vakalar›n - hemen her zaman oldu¤u
gibi- birkaç gün teflhissiz kalmas› mateessüf bir emr-i tabiidir. Her halde hastal›-
¤›n ilk gününden itibaren tedavi etti¤imiz hastalar›m›zda tedavinin cidden flayan-
› memnuniyet neticeler verdi¤ini söyleyebiliriz.

- fiehrimizdeki veban›n vahim bir flekilde olmad›¤›n› tastik edebilir misiniz?
- Evet, bu güne kadar gördü¤ümüz hastalar›n ahvalinden,serumla elde etti¤i-

miz neticeden veban›n- elhamdülillah- bir flekl-i vahimde olmad›¤›n› beyan edebi-
liriz.

- Hastal›¤›n men’-i tevsii için ne gibi tedabir-i umumiyeye ithaz laz›md›r?
- Bu sualinize umumi cevaplarla kifayet edece¤iz. Mesabinin derhal hastaneye

nakli kendileriyle temas edenlerin tecrid ve taht-› müsadeye al›nmas›, ikamet-
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gahlar›n›n tethir edilmesi,farelerin itlaf› ve sirayete maruz bulunan eflhas›n afl›-
lanmas› tedabir-i esasiyeyi teflkil eder. En ziyade dikkat edilecek fley yeni bir va-
ka zuhur eder etmez mümkün oldu¤u kadar erken haber al›p hastaneye sevk et-
mek ve bu suretle tehlike sirayet ve tevsi daha do¤arken öldürme¤e çal›flmakt›r.

Hindistan’da bu noktaya o derece atf-› ehemmiyet edilir ki veba ile bulafl›k
mahallerde itbar-› mahsusa;taharet ve nezafeti flüpheli olan meskeni her gün do-
laflmak ve teftifl etmek vazifesiyle mükelleftirler. Veba ile mücadelede en ziyade
hüsn-ü netice veren tedabirin bu oldu¤una flüphe edilmemeli. Bu sayede hasta,
hastal›¤a tutulur tutulmaz serumla tedavi edildi¤i gibi, ikametgâhlar› da bir an
evvel tethir edildi¤inden serait tehlikesi haddi asgariye tenzil edilmifl olur.

- Hastal›¤›n sirayetinin men’i için ne düflünüyorsunuz?
- Bu,biraz evvel arz etti¤im tedabirden kolayl›kla istihrac edilebilir.Veba zuhur

eden mahallerden ikamet edenlerin h›fz-› s›hhate, taharet ve nezafete itinagâr
olmalar›, farelerin gerek zehirli hamurla gerekse  kapanlarla tutularak itlaf ve
fare laflelerinin yak›lmas›, flüpheli bir vaka olur olmaz derhal s›hh›ye memurlar›-
n›n durumdan haberdar k›l›nmas›, afl› usulünün tamimi –hiç flüphe edilmesin ki-
pek müessir ve kâfi vas›talardand›r. En mühim mesele hastal›¤›n kökten temiz-
lenmesi ve flehrimizde yeni vukuat zuhur etmemesidir.,ki bu maksad›n istihsali
için yukar›da hudud-u esasiyesini çizdi¤imiz tedabirin tamamen tatbiki laz›md›r. 

- Veba afl›s› katiyen müessir midir ve bunun istimalinde hiçbir muzurat yok
mudur?

- Afl›n›n tesir derecesi hakk›nda size malumat vermek için müsaade ediniz de
birkaç rakam zikredeyim. 1898 senesi Teflrinevvelinin 19 unda Hindistan’da
5748 kifli afl›lanm›fl,3542 kifli bir kere, 2112 kifli iki kere afl›lanm›fl ve afl›lanma-
yanlardan 168, bir kere afl›lananlardan 17, iki kere afl› olanlardan ancak bir ve-
fat vuku olmufltur. Bu rakamlardan anlafl›l›yor ki netice pek sarih. Afl›lananlar›n
aras›nda afl›dan ciddi bir ar›za görülmedi¤ini de ilave etmeliyiz. Vebaya karfl› mü-
cadelede bu usulün ne kadar nafî ve flayan-› tavsiye oldu¤unu tayin edebilirler.

Yukar›daki röportajdan baflka ‹leri Gazetesinde S›hhiye Müdüriyet-i Umumisi’nin
veba ile ilgili “24 saat zarf›nda hiçbir veba vukuat› olmad›¤›”n›123 bildiren  haberler ve
salg›n hakk›nda S›hhiye Müdüriyet-i Umumisi’nin konu ile ilgili halk› bilgilendirmesi
de yer al›yor.

Veba Hakk›nda124

S›hhiye Müdüriyet-i Umumisinden bir rica:
Muharriri:Muallim Bakteriyolog

Veban›n ‹skenderiye’den vapurla flehrimize sirayet etti¤ini ve ilk teflhisin dahi
‹ngiliz tabiblerinden birisine nasip oldu¤unu gazetelerden okuduk.

Gerçi Emraz-› Sariye Mücadele Heyeti mevcud ve bu u¤urda dahi bir çok
maddi fedakârl›klar ihtiyar ediyor iken misafir orduya mensup bir tabib vas›ta-
s›yla hastal›¤›n meydana ç›kar›lmas› mucib-i muvaheze ise de mateessür teflkilat-›
s›hhiyemizdeki  noksan bu kusuru musamaha ile gösterme¤e kifayet eder zanne-
diyorum. 

Hele veban›n h›yarc›kl› ,ru’vî nevi devas› dahi pek gariptir. Çünkü S›hhiye
Müdüriyeti veban›n h›yarc›kl› nevî oldu¤unu resmen ilan ederken ayni günkü ga-
zetede fiehremaneti S›hhiye Müfettiflli¤inden ilân› dahi  veban›n ru’vî fleklinde
oldu¤unu zikrediyordu. fiu neflriyata göre her iki makam›n birbirinden haberi ol-
mas› gerekir. Zaten fabrikada vefat eden musabine et›bban›n  zat-el kasabat ölü-
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süne teflhis koyarak defnine ruhsat vermesi ve vakay› teflhis edememeleri veba-
n›n ru’vî  flekilli oldu¤undan flüphe b›rakmamaktad›r.

Her ne hal ise; flekli h›yarc›kl› olsun, ne olursa olsun memlekette veba vard›r.
Veba muhalliktir. Öldürür. Herkes, ailesini ve kendini muhafaza etmek mecburi-
yetindedir. Resmi ve gayr› resmi makamlardan  korunma çareleri hakk›nda mü-
talaata gazetelerde muttali olduk. Onun için tedabir-i vakiye hakk›nda beyan-›
malumattan tevki edece¤im.

Zaten veba tedbirleri, ç›kan mahalde esasl› tethirat, fare ve pirelerin itlaf›,
herkesin afl›lanarak müsellah bulunmas›d›r. As›l meselenin ehemmiyeti veba ç›-
kan un fabrikas›yla bakkal dükkân›n›n  4 Teflrinevvel tarihinden beri el’an tethi-
rat-› fenniye ile itlaf-› fare ve haflerat ameliyesine tabi tutulmas›d›r.

Bu meseleyi iflitti¤im zaman beht ve hayret içinde kald›m. ‹stihbarat›ma naza-
ran tethirat-› laz›menin  tatbik edilmemesi fabrikada 600 çuval un bulunmas›n-
dan neflat etmifl. Evvela unlar›n ifna edilmeyecek muavene içinde denizde muha-
fazas› düflünülmüfl ve Bahriye Nezareti’nden yard›m istenmifl, Nezaret vaad edil-
di¤i halde daha sonra göndermemifl. S›hhiye Müdüriyet-i Umumisi’yle Emraz-›
Sariye Mücadele Bütçesi de kifayet etmemifl oluyor ki unlar›n nakline imkân
vermeyerek unlar  fabrikada yine farelerin emrine terk edilmifl. Baz›lar›nca dahi
unlar›n fareli ve faresizlerini ay›rmak tasavvur edilmifl lâkin bu da yap›lmam›fl.
Öyle küçük f›nd›k s›çanlar› vard›r ki, un çuvallar› içinde ne girdi¤i yer belli olur,
ne de gizlendikleri mahalli keflfe imkân olunur. Gerçi s›çanlar, fareler kadar ve-
bay› nakilde istidat göstermezlerse de  delikten ç›kan unlarla yine veba zuhur
edebilir.

Binaenaleyh, flu ihtimal meydanda oldukça çuvallar›n fareli faresizden ayr›l-
mas› pek gülünç bir fleydir. Bu iki memba birer nöbetçi ikamesiyle, biraz da itlaf-
› fare ilac›ndan serpilmifl ve yine Müdüriyet-i Umumiye’nin beyanat›na nazaran
flimdiye kadar buralarda hiçbir fare tutulmam›fl..

Müdür Bey Efendi.! Fareler bizim zan etti¤imiz gibi, dükkânda ya¤l› g›dalar
bulunurken zehirli g›daya hücum edecek kadar gafil ve mülahazas›z de¤illerdir.
Bunlar aç olmay›nca sizin koydu¤unuz yeme hücum etmezler. Onun için behe-
mahal bu mahallerin tahliyesinde zaruret-i fenniye vard›r. Herhalde  mevcudu if-
na etmek emraz-› sariye salg›nlar›nda cezrî bir tedbirdir. Buraya verilecek birkaç
bin liral›k tazminat milletin s›hhat-i umumiyesi önünde lâfle k›ymetindedir. Te-
reddüde lüzum yoktur.

Yine iflitti¤ime göre misafir orduya mensup baz› efrad hudbehud nöbetçi bu-
lunmas›na ra¤men fabrikaya girip ç›k›yorlarm›fl. Bu nas›l ifl? Nöbetçinin oradaki
vazifesi nedir? Vazifesini idraktan aciz adamlara böyle mühim vazife tevdi edile-
bilir mi? Gerçi veba musabiinin azald›¤› görülüyorsa da  bu hal aldat›c›d›r. Gü-
nün birinde öyle patlak verir ki zat› âlileri bile flafl›r›p kal›rs›n›z. Maruzat›m haki-
kat. Bu lâkaydi önünde salg›n›n tezyid edece¤i pek kavî ihtimal alt›ndad›r.

Afl› meselesine gelince Milasl› ‹smail Hakk› Bey’in bir gazete muharririne be-
yanat› gibi, e¤er ‹zmir’de çoktan beri veba mevcut ise neden büyük bir zayiat ol-
mam›flt›r. Gazetede yövmiye bin kiflilik afl› izar edildi¤i bildiriliyor. ‹stanbul halk›
dokuz yün bin kifli olsa  bu halk› afl›lamak için üç ay geçer. Bu müddet zarf›nda
afl›lanmadan tutulup öleceklerin mesuliyet-i maddiye ve maneviyesini makam-›
âlileri tekeffül eder mi?

Millet, S›hhiye Müdüriyeti’ni her fleyi evvelden düflünür, lâz›m gelen tedabiri
ona göre alabilir, yoksa mücadele muvaffakiyetle devam ediyor diye düflünüyor.
Vuku bulan neflriyat halk› tenvirden baflka bir menfaat temin etmez ve ne S›hhi-
ye müdüriyeti’ne ne de enstitülere lüzum kalmaz.
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Hatta ben Batum'da iken ordaki s›hhiye müdürü ile görüflmüfl, bahsi emraz-›
sariyeye naklettirmifltik. Hiç unutmam Müdür Bey bana her sari hastal›¤›n tedbi-
ri hakk›nda  planlar› ve icab eden edviyenin ithal edildi¤ini ve yaln›z vaka zuhu-
runda tatbikten baflka hiçbir fleye ihtiyaçlar› olmad›¤›n› iftihar ederek söylemiflti.
Biz de S›hhiye Müdürümüzü böyle görmek isteriz. Meselenin istihbar etti¤im
veçhile olmayaca¤›n› biraz kailim. Çünkü Müdüriyet-i Umumiye veba ç›kan ma-
hallerde on iki günden beri tethirat-› fenniyenin adem-i tatbikini  terviç ettirecek
kadar basit bir düflüncede  olmad›¤›na mütmainim. Maruzat›m›n hakikaten olup
olmad›¤›na mübin-i tekzibiyenizi yahut taharet-i fenniyenin tatbik edilmemesin-
deki esbab›n telalil-i fenniye ile izah buyurulmas›n› bu memleketin naciz bir fer-
di olmak s›fat›yla sizlerden rica ediyorum.

‹stanbul’da veba vakas› tesbit edilir edilmez, bütün ilgili dairelere gerekli s›hhi ted-
birlerin al›nmas› bildirildi.125 Yukar›daki yaz›dan anlafl›ld›¤› üzere iflin biraz da  önemi
kavran›lmam›fl. Ya da bu tür bir hastal›k salg›n›na bile her zamanki bürokratik, idari
zihniyetle yaklafl›lm›fl.

10 Kas›m 1919 tarihli ‹leri Gazetesi’nde konu ile ilgili bir baflka yönü bildirildi¤i
gibi S›hhiye Müdürlü¤ü’nün bir beyannamesi yer al›yor:

Etfal Hastanesi’ndeki Yeni Veban›n Sebebi126

Dün Etfal Hastanesi’nde hademeden Ahmet isminde birinin veba illetine ya-
kaland›¤› yaz›lm›flt›. Etfal Hastanesi’nin bir sa¤l›k oca¤› olmad›¤› selahiyettar
doktorlar taraf›ndan beyan edilmifl bulundu¤undan, vaka zuhuru nazar-› dikkati
çekmifltir.

Haber ald›¤›m›za göre Ahmet, vebal› hastalar› naklederken hastal›¤a yakalan-
m›flt›r. Ahmet’e alt› gün evvel afl› tatbik edilmifl ve sirayet müddeti geçmeden
hastal›¤a tutulmufltur.

Vebal› hastalarla u¤raflan Ahmet’in ne için daha evvel afl›lanmad›¤›na gelin-
ce,burada maalesef yaln›z hademelerin de¤il hatta daha büyüklerin bile afl›ya
pek iltifat etmedi¤ini söyleyebiliriz. Emraz-› Sariye Mücadele Heyeti dün hasta-
neye bir doktor ile iki s›hhiye memuru göndererek hastanenin sertabibinden, du-
man neferine kadar hepsini afl›lama¤a bafllam›flt›r. Afl› tatbiki sona ermedi¤i için
bugün de hastanede devam edecektir. Keflke bu daha önce tatbik edilseydi de az
çok böyle bir hastal›k oca¤› halini alma¤a bafllayan hastanede bu hastal›k vuku
bulmasayd›…

126 ‹LER‹.(Gazete) 10 Teflrinsani 13335(1919(16 Safer 1338 Numaro:660
127 BOA.MB.HPS. dosya:40 gömlek:62  - 22 Safer 1338 (16.11.1919)
128 BOA.MB.HPS. dosya:102 gömlek:23- 25 Safer 1338 (19.11.1919)
129 ‹LER‹ (Gazetesi) 1 fiubat 1336-1920 - 10 Cemaziülevvel 1338
130 BOA.‹.DU‹T.dosya:64 gömlek:9  -  12 fievval 1338  - 29.06.1920
131 BCA.yer:76.29..1 Fon:272.0.0.11 – 11.12.1923
132 BCA.yer:72.2.12 fon:272.0.0.79   - 28.09.1924
133 BOA.HR.‹M..dosya:196 gömlek:78 – 21.08.1926
134 BOA.HR.‹M..dosya:195 gömlek:5  - 15.08.1926
135 BCA.yer:18.14..6 fon:30.18.1.2  say›:10720 – 07.03.1931
136 BCA.yer:18.20.2 fon:30.18.1.2 say›:10837   dosya:198-19  - 22.03.1931
137 BCA.yer:177.221.2 fon:30.10.0.0 dosya:19825  -  21.03.1931
138 Yeni Rehber Ansiklopedisi cilt:20 s:64  “veba” maddesi
139 Die Welt- Online- Pest Parasite
140 http//www.sunshine-projekt.de/China/Part_3_Yiwu.html
141 www.pbs.org/wgbh/nova/bioteror/biow-alibek.html-26 k
142 http//de.vikipedia.org/wiki_pest
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S›hhiye müdüriyet-i umumisinden:

Baz› gazetelerde bakteriyolojihanede günde ancak iki litre kadar veba afl›s›
üretildi¤inden ve ecnebi memleketlerden afl› getirilece¤i hakk›nda bir f›kra görül-
müfltür.

Halbuki bu müessese yaln›z Emraz-› Sariye Mücadele Heyeti’ne afl› yetifltir-
mekle kalm›yor. ‹cab eden mekteplere, müesseselere, hastanelere, baz› vilayata
ve cihet-i askeriyeye ve bunlardan baflka taraflardan gösterilen ra¤bet ve talep
üzerine ecnebi memleket s›hhiyesine dahi veba afl›s› yetifltirmekte oldu¤undan,
d›flar›dan afl› celbine lüzum görülmeyece¤i flüphesizdir. Bu afl›n›n istihsar› husu-
sundaki durum, az miktar› ile bile pek çok kültürlerle ve bir çok dozlarda elde
edildi¤i cihetle Bakteriyolojihane-i Osmani’nin bir çok cihetlerde ve ifllerde oldu-
¤u gibi bu meselede de s›hhat-i umumiyeye cidden büyük ve mühim bir hizmet
eylemekte oldu¤u iftiharla takdir olunur.

1.Dünya Harbi s›ras›nda Almanlar ald›klar› çok say›da Rus esirin bir k›sm›n› Tür-
kiye'ye yollam›fl, biz de bunlar› ücret karfl›l›¤› tar›m iflçisi olarak ve farkl› yerlerde ifl
gücü olarak kullanm›flt›k. Mütarekeden hemen sonra bunlar serbest b›rak›lm›fl, bir fle-
kilde ‹stanbul üzerinden ülkelerine dönme¤e bafllam›fllard›. Tam bu s›rada Rusya’da
K›z›l ve Beyaz ordular aras›nda iç savafl ç›km›fl, Rus esirlerin pek ço¤u; aç, paras›z ve
çaresiz ‹stanbul sokaklar›n› ve bilhassa Beyo¤lu’nu doldurmufllard›. Bunlardan baz›lar›
bir flekilde suç iflleyerek hapse at›l›yorlard›. Beyo¤lu Tevkifhanesine’den Hapishane-i
Umumiye’ye nakledilen K›r›ml› mevkuflardan birinde veba görülmüfl, hemen gerekli
müdahale yap›lm›flt›.3 Bu arada veba salg›n›ndan dolay› karantinaya al›nd›¤› için zor
anlar yaflayan mevkuflar gardiyanlar› ba¤layarak firara teflebbüs etmifllerse de isyan
bir flekilde bast›r›lm›flt›.128

‹leri Gazetesi’nin 1 fiubat 1920 tarihli nüshas›ndaki bir haberde art›k veba kalma-
d›¤› müjdelenmiflti:

“Veba vakalar› yoktur. Evvelki gün Akbük’te bir veba musab› görülmüfltü. ‹cra
edilen bakteriyoloji tahlili neticesinde vakan›n menfi oldu¤u meydana ç›km›flt›r.”129

Veba tehlikesinin ortadan kalkt›¤› anlafl›l›nca hizmeti geçen baz› hekimlere “niflan”
da tevdi edildi.130

Çok geçmeden 1923 de ‹stanbul’da Tahtakale’de Hilâl-i Ahmer ambar›nda veba
vakas›131 görüldüyse de hemen dezenfekte edilip standart sa¤l›k kurallar› uygulan›nca
salg›n önlendi.

1924 de Yunanistan’da Pire ve Atina’da veba vakas› bildirilince buralardan gele-
cek “mübadiller” hakk›nda da gerekli tedbirlerin al›nmas› için bütün limanlara emirler
gönderildi.132

1926 da ‹stanbul’da h›yarc›kl›(boyunlu) veba vakas› görüldü.133 Beyo¤lu Hamalba-
fl› Bal›kpazar›’nda bulunan Kasap Teptopoli Ticarethanesinde iki veba vakas› zuhur
etmesi üzerine o mahalde bulunanlara afl› uyguland›. Orada oturan ve kendilerini afl›-
latmayan ‹ngiliz Sefarethenesi memurlar›n›n da kendilerini afl›latmalar› hususunda
resmi tebligat yap›ld›.10

1931 de Rusya’da veba salg›n› bildirilince135 hudutlar kapand›. Karadeniz üzerin-
den gelecek veba salg›n› tehlikesi kalkt›¤› bildirildi¤i için iki hafta sonra hudut yeniden
aç›ld›.136

Bu sefer Rusya’n›n Karaba¤, Nahçivan ve Çulfa bölgelerinde veban›n bafllam›fl ol-
du¤u bildirilince Beyaz›t, Kars, Van, Rize ve Artvin’de tedbir al›nd›.137
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Türkiye’de son veba vakas› 1947 de ‹stanbul’da görüldü. 32 kifli hastanede teda-
viye al›nd›.138

1951 de Yemen’de bulafl›c› bir hastal›k zuhur etti¤i bildirilince bu hastal›¤›n veba
olup olmad›¤› anlafl›l›ncaya kadar “Hac” seferleri yasakland›. Ertesi sene gene serbest
b›rak›ld›.

Dünyada Son Veba Vakalar›

2.Dünya savafl›nda Çin-Japon Savafl›’nda Japon Ordusu Mançurya-Harbin’de
Pingfan yak›nlar›nda bulunan 731 nolu esir kamp›nda Japon Dr.Ishii Shiro yönetimi
alt›nda 1940-1942 aras›ndaki veba salg›n›n› ç›kard› ve veba tafl›y›c›s› fareler üretti.
Veba salg›n› bafllat›ld›. Fakat bu salg›nda  Japon askerler de öldüler. Japon Ordu-
su’nun bu ürünü 1945 sonunda tahrip edildi. Ama farelerin sal›nmas› sonunda He-
ilongjiang ve Jilien vilayetlerinde vebadan 20 000 kifli öldü.139

Olay flöyle geliflti: 4 Ekim 1940 ta bir Japon uça¤› Quzhou üzerine veba mikrobu
tafl›yan pireler att›. Salg›n bafllad›. ‹lk y›l vebadan 2000 kifli öldü.1948 e kadar sade-
ce Quzhou de 5000 kifli öldü.  Eylül- Ekim 1941 de Zhejiang Eyaleti Yiwu Kasaba-
s›’nda veba bafllad›. Choungshan Köyü’nde 1943 sonbahar›nda  köyde yaflayan
1200 kifliden 404 ü öldü. Bu olay unutulmad›. Japon Bar›flseverler Birli¤i 1990 da
veba ma¤durlar›n›n akrabalar› ad›na Japon Hükümeti’ne dava açma çal›flmalar› bafl-
latt› ve 1994 de binlerce Çinli ad›na dava aç›ld›.140

So¤uk Savafl s›ras›nda Sovyet bilim adamlar›n›n “Biopreparat Enstitüsü”nde Dr.
Ken Alibek yönetiminde(Direktorium 15.)141 1980 e kadar üretti¤i biyolojik silahlar
aras›nda veba mikrobu da vard›.142 Bu dönemde Sovyetler Birli¤i’nde; Ekaterinburg-
Swerdlowsk, Wjatka, Kirow, Sagork, Kolzowo, Nukus’ daki laboratuarlarda biyolojik
silah olarak kullan›lmak üzere mikrop üretildi.143 Swerdlowsk’da labratuvarda Nisan
1976 da bir kaza oldu. Orada çal›flan 96 personelin 66 s› öldü.

Dünya Sa¤l›k Örgütü WHO (World Health Organisation) verilerine göre 1979-
1992 aras›nda 21 ülkede 1451 ölüm ve son on y›lda vebadan 181 ölüm oldu.144

Hatta 1992 de Amerikada 13 veba vakas› görüldü ve 2 ölüm oldu. Hindistan’da Su-
rat’da 6344 tahmini,234 kesin vaka ve 56 ölüm tespit edildi. Bu vakalarda mikrobun
çok farkl› özellikler tafl›yan mutasyonuna rastland›.

“S›n›r Tan›mayan Doktorlar Organizasyonu” MEDECIS SANS FRONTIERES145)
(Organisation Mondiale de la Sante) kay›tlar›na göre 2005 de Kuzey Kongo’da akci-
¤er vebas›ndan 61 ölüm oldu.146 Kongo’da çal›flan Malta flövalyelerinin (Malteser)bil-
dirdi¤ine göre  Demokratik Kongo’da 2006 da 1000 vaka dan 42  ölüm oldu.147

Uturi eyaletinde y›lda en az 1000 akci¤er vebas› ve h›yarc›kl› veba görülmektedir.148

Medeniyetin bütün imkanlar›na ra¤men  veba ortadan kald›r›lamad›. 2008 in
Ocak ay›nda Madagaskar’da vebadan 18 kifli öldü.149

Sonuç:
T›bb›n ve medeniyetin bütün ilerlemesine ra¤men salg›n hastal›klar sona erme-

mektedir. Son y›llarda en büyük korku; flimdiye kadar üretilen mikroplar›n bir flekilde
“bio-terörist”lerin eline geçmesidir. Son zamanlarda bir çok filme konu olan böyle bir
felaketi de göz ard› etmemelidir. Veba mikrobunun da bir flekilde silah olarak kullan›-
labilece¤ini de göz ard› etmemek gerekir.

143 Der Spiegel -09.10.2000 nr:42
144 Die Zeit 10/2002
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Ek - 1 :

Daniel Panzac’›n tespit etti¤i vebadan ölen birisinin mezar tafl›:12
“Beka yok cihanda nüfûs-› faniye
Ömr-i befler sanki bir saniye
Birisin hayyen ay›rd› felek
Taûndan vefat etti ah Naciye

Ek – 2 : Veba duas›

Taun oldu¤unda okuyalar
“Bismillahirrahmannirrahim   yasin ve’l- Kur’an deyip k›bleye üfüreler
Bismillahirrahmannirrahim   sad  ve’l- Kur’an deyip sa¤ canibe üfüreler
Bismillahirrahmannirrahim   kaf  ve’l- Kur’an deyip ard›na üfüreler
Bismillahirrahmannirrahim   nun ve’l- Kur’an deyip soluna üfüreler
Vallahû  min verâihim mûhid
Vel hûve Kur’an-› mecid
Fi levh-i mahvuz deyip gö¤süne üfüre,mücerrebdir.”
(Fetva Mecmuas›- Asir Efendi  444/4  s:46b)13

145 www.aerzte-ohne-grenzen.de
146 www.who.int/csr/don/2005-
147 www.ueddeusche.de   (10.01.08) ve http//www.radiovatikane.org/ted/Articolo.asp?c=92185 (23.08.2006)
148 www.who.int/csr/don/2006-06
149 Süeddeutsche Zeitung  09.01.2008 ve www.sueddeutsche.de/panoroma/artikel/983/151603
150 Daniel Panzac – Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Veba 1700-1850 (giriflten önce numaras›z sayfa)
151 http//.sozluk.sourtines.org/show.asp?t=vaba&a=&all=&v=&p=2


