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ABSTRACT
CHOLERA OUTBREAK iN 1892-1895,
RUMELiA LANDS OF OTTOMAN STATE
Cholera of India origin, t.he most fatal disease of the 19th century, was first
seen in Ottoman lands in 1822. Entering the Ottoman lands through Persian
Gulf disease was first seen in Rumelia at the end of 1848, in Edirne, i!jkodra,
Ttrhala. /\gains/ the disease which appeared in Iran in the year 1892 and spread
to Europe, Ottoman State appointed Zibifr;e in Kosova province and
Cisrimustafapa~·a in Et!ime for people coming from Europe via land roads as
quarantine C<'nters. Despite the precautions taken, cholera was seen in Istanbul in
1893. Then, despite precautions it spread to Edirne. Almost all dis<'ases between
the years 1892-1895 were sem in Edirne province mostly, and Selanik within
small range. /,arge and small epidemics collfinued to be seen until end of the year
1894. 7/wnks to drastic 111easures spread of epidemics from Edirne to Istanbul
was prevented.
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Giri~

Kolera, epidemi ve pandemi 1 halini alabilen, insanda akut ba~lang1c;Ii
bulant1s1z kusma, karm agns1z ~iddetli ishal, k1sa zamanda su ve elektrolit
kaybma bagh olarak geli~en ve k1sa si.irede giri~imde bulunulmazsa oldukc;a
oldi.iri.ici.i olan bir enfeksiyon hastahg1dir. Hastahgm etkeni olan Vibrio
cholera'nm kirli ic;me sulan ve yiyeceklerle ag1z yoluyla ahmmdan iki tic; gi.in
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Yard. Dor,:. Dr. , K1rklareli Oniversitesi Fen-Edebiyat FakUltesi Tarih BolUmU
Epidemi salgm hastal1g1 , pandemi ise r,:ok geni~ bir alanda pek r,:ok ki~iyi yakalayan k1talar
aras1 salgm1 ifade cdcr.
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sonra belirtiler ba~lar ve hastahk mikrobun mideden
2
yerle~ip ~ogalmasmdan meydana gelir •

ge~erek

bagirsaklara

Koleranm kaynag1, Hindistan'da A~ag1 Bengal deltas1 i.izerinde bulunan
Ganj ile Brahmaputra nehirleri arasmdaki arazidir (Banglade~). Bu bolgede
hastahk mahalll halde her vakit mevcuttur3 . Hintlilerin dini ah~kanhklan,
koleranm Hindistan'm diger bolgelerine ve zamanla ti.im GUneydogu Asya'ya
da sirayetle, buralann da daimi surette koleranm hi.iki.im si.irdi.igi.i birer hastahk
kaynaklan durumuna gelmesinde etkili olmu~tur. Bunun yamnda , ingiltere'nin
Hindistan'daki sava~lanyla yerinden edilen ni.ifus, hem ingiliz askerleri
hastahga maruz b1rakm1~ hem de pek ~ok Hintli hastay1 hastahklanyla birlikte
yurtlannm d1~111a si.irmi.i~ti.ir. Ula~1m ve ta~1madaki h1zh geli~meler, gemilerin
salgm onleme ~ah~malan olmaks1zm bir limandan otekine mikrobu ta~1malarma
sebep olmu~ 4 , boylece kolera k1talar aras1 bir illet halini alarak 19. yi.izytlm en
oldi.irUci.i hastahg1 durumuna gelmi~tir.
Kolera, di.inyay1 sarst1g1 bu yi.izytlda, hala kullamlmakta olan eski ticaret
yollarmm kesi~tigi Osmanh topraklannda ilk kez 1822 yilmda gori.ilmU~ti.ir.
Hastahk Basra Korfezi'nden, Bagdat yoluyla Anadolu ve Akdeniz sahillerine
5
ula~m1~ ve o y1llardan ba~layarak neredeyse bir aSir boyunca demografik,
siyasi, sosyal, psikolojik ve ekonomik alanlarda bi.iyi.ik ~aph zararlara sebebiyet
vermi~tir. Rumeli topraklannda ise ilk olarak 1848 y1'1 sonlannda Edirne,
i~kodra ve Tirhala' da gori.ilen kolera salg1111, ozellikle askerler arasmda etkili
olarak, ancak sonraki senenin Subatmda buralardan silinebilmi~tir6 . 1855 yil111111
yaz1 Selanik'te kolerayla ge~ildikten sonra7 , bir sonraki senenin s1cak giinleri de
~ehirde yine kolera vakalan ya~anm1~tir8 . J865 ytlmm Temmuzunda Edirne ve
Filibe, ertesi yil Selanik ve yine Filibe'nin bir koyi.inde ba~kaca kolera salgmlan
9
ya~an m1 ~tir •
Macaristan i.izerinden Bulgar topraklanna giren kolera, Edirne'nin
dibindeki T1rnova'da zuhur edince, yine Edirne'nin hemen yakmmda bulunan
Cisrimustafapa~a'daki tahaffuz tedbirleri de i~e yaramadt ve 1886'nm Araltk
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ortalarmda Cisrimustafapa~a ve Edirne'de kolera zuhur etti 10. Bu istanbul'da
bi.iyi.ik korkuya sebep olarak Kas1mpa~a, Haskoy, Pangalli ve Tatavla dereleriyle
baz1 lag1mlarm temizlenip di.izenlenmesi ve ~ehirdeki i~siz gtic;:stiz ta~rahlarm
memleketlerine gonderilmesinin gi.indeme gelmesine yol ac;:t1. Neyse ki kolera
Edirne'de salgm haline gelemedigi gibi, istanbul'a da sirayet etmedi.

Osmanh 'nm Rumeli Topraklarmda 1892-1895 Kolera Salg1m
Edirne Vilayeti'nde Kolera Salg1111:
1892'de yllmda, iran'dan deniz yoluyla Fransa ile diger Bat1 Avrupa
Ulkelerine ve yine iran'dan Kafkasya ve Rusya tizerinden Dogu Avrupa'ya
ula~an kolera, Avrupa'ya bu kez iki yolla sirayet etmi~tir. Bunun d1~mda,
Karadeniz Uzerinden yapllan deniz ticareti vas1tas1yla da mikrobun Bali
Avrupa'ya bula~m1~ alma ihtimali vard1r. 1892 Temmuz'undan itibaren
Rusya'ya kar~1 Avusturya ve Almanya'nm kara kordonlan tesis ettirdigi
goriilmektedir 11 . Agir ag1r once Kafkasya'dan kuzeye yayilan salgm, bat1ya da
ilerleyerek Romanya, Bulgaristan, Almanya ve Avusturya'y1 tehdit eder duruma
gelir ve akabinde Almanya, ingiltere ve Fransa'ya bula~1r. Osmanh yonetimi de
bu nun tizerine, Avrupa' dan kara yoluyla tilkesine gelecekler ic;:in tic;: gtin
karantina uygulamaya ba~lar 12 • Karantina mevkii ic;:in Edirne'nin biraz
ilerisindeki Cisrimustafapa~a ve Kosova Vilayeti'nde Zibifc;:e tespit edilir.
Cisrimustafapa~a' da yolcular ic;:in barakalar in~asma karar verildigi gibi,
onceleri barakalarm in~aat1 bitene kadar s1hhi muayene ile yetinilmesine kar~m;
tehlikenin bi.iytikltigi.i kar~1smda, buraya gec;:ici olarak c;:ad1rlar kurularak
karantina uygulamasma ba~lamr 13 • Cisrimustafapa~a'ya eti.iv (tebhir/buhar)
makineleri gonderilirken 14, buradaki barakalann sonraki ytllarda meydana
gelebilecek salgmlar ic;:in de kullamlmaya elveri~li bir bic;:imde yap1lmasma ozen
gosterilir 15 . Hemen sonralan S1hhiye Genel Mtifetti~i Bonkowski Pa~a
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BOA, Y.PRK.SH. 2143; DH.MKT. 1391/111.
BOA, BEO. Ayniyiit Defteri, nr. 1690, s. 24.
BOA, Y.A-HUS. 264174; BEO.NGG., nr. 573, 4634 (I IS 1310).
Karantina uygulamasmm ba~lamasma ragmen, buramn tam bir tahaffuzhane haline gelmesi
ancak 02.10.1892 (11 Ra.1310) tarihinde miimkiln olabilmi~tir. bkz. BOA, i.HUS . Ra1310/55; BEO.NGG., nr. 573, 4714 (13 S 1310); BEO. Ayniyot Defteri, nr. 1690, s. 84.
B0 A, 81:..0 . Ayniyiit Defteri, nr. 1686, s. 40. Sinop Tahaffuzhanesine oldugu gibi, daha
onccleri istanbul i\:in satm al man etilv makinelerinden biri de Cisrimustafapa~a'ya gonderildi.
BOA, BEO. Ayniyclt Defteri, nr. 1690, s. 85.
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ba~kanltgmda bir heyet, istanbul'daki s1hhi onlemlerin Edirne'de de al111mas1 ile
16

tahaffuzhanenin tefti~ ve kontrolii ic;in Cisrimustafapa~a'ya gonderilmi~tir .

Osmanh Devleti'nin c;ok etkilendigi 1892-1895 yillan arasmdaki kolera
salgmlan s1ras111da, Rumeli topraklannda ancak l 893'Un sonlanndan itibaren
gortilen salgmlann hemen hepsi Edirne Vilayeti ' nde vuku bulmu~, bunlar
d1~111da Selanik'te de ktic;Uk c;aph bir salgm meydana gelmi~tir. Osmanh
Devleti'nin btiytik ~ehirlerinden birisi olan Edirne, XIX. yiizyilm sonlannda
17
60.000 civannda sivilin ve 4-5000 kadar da askerin ya~ad1g1 bir ~ehirdi •
Burast, kolera salgmlan temel al111d1g111da, Avrupa'dan istanbul'a gelen
yolcular vas1tas1yla ta~mabilecek mikrobun giizergahmda bulunmas1 nedeniyle,
aynca bir oneme sahipti. Bu donemde ilk olarak, istanbul'dan Edirne'ye giden
bir Musevi ailesi yanmdaki ya~h bir kadmm, 17 Kas1m 1893 tarihinde koleraya
18
tutuldugu gortildti • Hastahk bu s1ralarda salgm halini almam1~ olsa da 1893
yilmda istanbul'da gortilen kolera, alman ttim onlemlere ragmen , Edirne'ye
19
sirayet etmi~ oldu. 24 Arahk' ta Edirne ~ehrinden iki yeni vukuat haberi almd1 •
1 Ocak 1894'te bir kolera oli.imti, bundan iki gi.in sonra da yeni bir vaka
20
gortildti . Ote yandan Edirne'deki askerler arasmda salgm daha etkili olarak,
1894'i.in ilk gi.inlerine kadar, toplam 18 kolera vakas1 ve bunlardan 9 vefat vuku
21
buldu • Salgmm ba~lad1g1 gi.inden 16 Ocak 1894'e kadar ise, 94 asker koleraya
yakalantp 36's1 hayat1111 kaybetti. Bu zaman zarfmda halk arasmda, yalntz 9
ki~i hastahga tutuldu ve bunlardan 6's1 oldi.i 22 • Sonraki gi.inlerde ahali arasmdan
3 ki~i daha hastaland1 ve tespit edilebildigi kadanyla vukuat say1s1 12, vefat
say1s1 da IO olarak salgm neticelendi 23 . Salgm s1ras111da ~ehrin varltkh
ailelerinin ya~ad1g1 Kaleic;i'nde koleralt hasta ortaya c;1kma1rn~; hastahgm
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A, BEO.NGG., nr. 573, 1190 (26 C 131 I).
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Sabah, 1591 , s. I (9.B.1311/16.01.1894).
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gorUldUgU yerler, daha c;ok fakir kesimin ya~ad1g1 Tunca nehrinin k1y1smdaki
semtler olmu ~tu 24 •
Yakla ~ 1k iki ay sUren Edirne salgmmm hemen ba~mda, askeri ve mi.ilki

doktorlardan mUrekkep bir s1hhiye komisyonu kurularak, hastahkla ilgili
c;ah ~ malar bunun tarafmdan belirlenip uygulanm1~t1. Bu komisyon, istanbul

gazetelerini takip ederek, hastahkla mUcadele yontemlerinin anlatild1g1
ilannamelere gore; askerlere kaynatilm1 ~ su ic;irilmesi, izdihamh yerlerin
bo~altilma s 1 , temizlige dikkat edilmesi ic;in belediye ile i~birligi yapilmas1
25
gibi , istanbul' daki lerle benzer tiygulamalarda bulunmu~tu.
Vilayet merkezindeki salgm devam ederken, 1893 Arahk aymda
Liileburgaz, Pmarhisar ve Dimetoka' da da hastahk ortaya c;1kt1 26 • Kolerahlann
bulundugu mevkilere yollanan askeri ve mi.ilki doktorlarm nezaretinde,
LUleburgaz ile P1narhi sar' 111 Hamzabey koyU karantina altma al111d1. Hemen
sonra, bu mahallerden c;1kanlar ic;in tahaffuz birimleri olu~turuldu 27 • <;ok ciddi
boyutlara ula~amayan LUleburgaz ve Pmarhisar ile bu kasabalara bagl1
koylerdeki salgm s1rasmda, ara s1ra tek ti.ik vakalar gori.ildi.i 28 . Dimetoka'daki
salgm ise, vilayetin di ger yerlerindekilere nispetle biraz daha etkili olarak, hem
askeri hastanede hem de kasabada kendi sini gosteriyordu 29. Bununla birlikte,
gUnflik vukuat say1 s1 sadece 3-4 civanndayd1. 1894 Ocak ay1 ortalannda
bolgedcki salgm sonmeye ytiz tuttu ve birkac; gtin sonra da tlim vilayette kolera
tamamen silindi.
Salgm s1ras111da Edirne, Karaagac;, Dimetoka ve Li.ileburgaz'da, gerek
askerl er ve gerekse ahaliden koleraya yakalananlar ic;in ayn ayn ozel hastaneler
le~ kil edilmi ~ti. Bunun yanmda hastahkla mticadele edilirken, Cisrimustafapa~a
Tahaffuzhan esi' nde bul.unan ptilverizatorlerden (klic;Uk boy ettiv) yararlamlm1~;
24

~iliifer Gokrye. " 1893- 1894 Kolera Salgrnlan Kar~1 smda Edirne' de Alman Koruyuc~ Saghk
Oniernlerinin Edirne Gazetes ine Yansnnas1". Yeni 1ip Tarihi Ara~·tirmala n , S. 7, Istanbul
2001 . s. 60.
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Sabah , 1591 . s. I (9.B.13 11/16.01.1894). Edime' deki \a h ~ rnal ar, S1hhiye Meclisi'nm
Edirne'ye gonderdigi Veli e Efcndi ' nin idaresinde yUrUtUlrnU ~ttir.
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BOA, BEO.NGG., nr. 573, 1096 (9 C 1311 ); 1109 ( II C 13 11 ) ve 1119 (13 C 1311 ); 19
n Aral1k 1893 tarihli MUSM; Sabah , 1567, s. I (15.C.1311/24.12.1 893).
Sabali . 1566,s. I (14.C. 13 11/23 .1 2.1893).
28
Saba/i , 1567, s. I (15.C. 1311124.12. 1893). Ltileburgaz' daki salgm nedeniyle, once trenlerin
hu istasyonda durmalan yasakl and1. bkz. BOA, BEO.NGG., nr. 573, 11 57 (21C1311 ). Fakat
k1sa bir sure sonra, kasabanm istasyonundaki barakalarm in ~ast bitirilip, burada 3 gUn!Uk
karantina uygulamas1 ba~latild1. Boylece trenler Ltileburgaz istasyonuna tekrar ugramaya
ha~
lad1. bkz. Sabali. 158 1. s. I (29.C. 1311/07.01.1894); 1585, s. I (3. B.1311/10.01.1 894).
29
BOA, BEO.NGG., nr. 573. 11 37 (17 C 1311 ); BEO. Ayniyat Defteri, nr. 1690, s. 457. 2 Ocak
1894 tarihli MUSM. 'dan bu m ada Dimetoka 'da 30 kolerah hasta oldugu anl a~ilrnaktad1 r.
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buradaki cs:ahw halde bulunan ii<r makine Dimetoka
kasabalanyla, Edirne' deki askerler icrin kullamlm1 ~t1 30 .

ve Li.ileburgaz

<;ok daha sonralan, 1894 Mart ve Ni san aylannda yalmzca Miirefte'nin
Milan adh koytinde kolera gortildti. Alman s1k1 tedbirlerle cs:evreye yaytlma
imkiim bulamayan bu salgmda, 30 civannda vukuat ve bunlardan da en az 20
31
oltim gercs:ekle~ti •
1894 Temmuz aymda, ~ehirdeki Museviler arasmda yeniden kolera

vakalan gortilmesiyle Edirne, aym ytl icrinde ikinci defa olarak kolera salgmma
tamk oldu. 0 s1ralarda istanbul'da bi.iytik bir deprem meydana gelmi~ti ve
Osmanh ba~kentinde deprem sonras1 yeni bir salgm cs:1kmasmdan endi~e
duyulmaktayd1. Bu sebeple, Edirne' deki mikrobun istanbul'a sirayeti mutlaka
onlenmeliydi 32 • Bonkowski Pa~a'nm yard1mc1s1 Dr. Binba~1 Hasan Efendi,
vilayetin sthhi durumunu incelemek ve temizligini tefti~ etmek i.izere hemen
Edirne'ye gonderildi 33 • Vaziyetin onemine binaen Bonkowski Pa~a da birkacr
gi.in sonra bu ~ehre gitti 34 . Edirne'de toplam 11 sivil doktor vard1 ve bunlann
6's1 kolera icrin vazifelendirilmi~ti. Bunun d1 ~ mda , iki de belediye doktoru vard1.
Ancak Bonkowski'ye gore, bunlardan yalmzca iki belediye doktoru i~e yarar
nitelikteydi. Askeri hekimler ise birliklerdeki vakalarla ugra~maktayd1 3 5 .
Salgmm hasat mevsimine rastlamas1 , kordonlann verdigi s1kmt1y1 arttird1.
Bu uygulama nedeniyle vilayetteki ticari faaliyetler durdu, askerler ve hayvanlar
icrin yiyecek naklinde bi.iyi.ik mi.i~ktil at ya~and1 36 . Bi.iti.in bunlar sebebiyle, Eregli
ile Midye arasmda bir hat olu~turulup, buradan istanbul yoni.ine bula~1k
kimsenin gecs:memesinin saglanacag1 taahhi.idtiyle, vilayet icrindeki kordonlarm
kaldmlmas1 valilikten teklif edildi . S1hhiye Meclisi bu oneriyi kabul ettiyse de
II. Abdi.ilhamid Edirne'deki koleranm bitme derecesine geldigini ileri si.irerek
bu yeni projeyi onaylamad1gmdan, valiligin arzusu bir si.ireligine
37
gercrekle~medi . Edirne ~ehrinden cs:evredeki kasaba ve koylere gidenler
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Sabah, 1591, s. I (9.B.1311/16.01.1894).
10 Ni san ve I May1 s 1894 tarihli MUSM .; Sabah , 1682 - 1706 ( 12.L.1 3 11/19.04.18936.Za.1311/12.05.1894).
BOA, i.HUS. M-1 312172; M-1312173.
Sabah, 1776, s. I (18.M.1311/21.07.1893).
BOA, i.HUS. M-1312/82.
Bonkowski Pa~a' nm raporuna gore, istanbul 'dan derhal dort askeri doktor Edirnc' ye
gonderilmeliydi . bkz. BOA, Y.1\ -1-/US. 304/34. ilcrl eyen zamanlarda bunlar gonde rilmi ~
olmah.
BOA, BEO. Ayniyar Defteri, nr. 1690, s. 45 ve 48.
BOA, Y.MTV. 103/94, lef 6; BEO. Ayniyat Defteri, nr. 1691 , s. 26. Bu gUnlcrde, ~ehirden
91kanlarm Ci srimustafapa~a 'da 5 gun karantina bckletilmesinc, bunl ardan istanhul' a
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Cisrimustafapa~a Tahaffuzhanesine sevk edilerek, burada 10 gtinltik
karantinalanm doldurmak zorundaydilar38 . Aynca vilayetten <r1kanlar i<rin de 24
saat ihtiyat karantinas1 uygulanmaktayd1 39 . 15 Agustos 1894'ten itibaren,
~ehirdeki askerlerin zahire, hayvanlarmm da yemsiz kalmamalan i<rin bir tak1m
diizenlemeler yapild1. Bu dtizenlemelerle birlikte, Tekirdag ve K1rklareli
Sancaklan dahilinden ge<ren ve Karadeniz k1y1smdaki Midye ile Marmara
k1y1s111daki Eregli'ye kadar uzanan bir ihtiyat kordonu olu~turuldu 40 .

Edirne ~ehrinde koleranm en ~iddetli oldugu yerler, Manyas ve
Debbaghane gibi Musevi mahalleleriydi. Sehrin diger semtlerinde de hastahk
vard1, ancak bunlar da Musevi mahallelerindeki salg111111 devammdan ba~ka bir
41
~ey degildi • Bu sebeple, ozellikle Musevilerin ya~ad1g1 yerlerde dezenfeksiyon
i~lemlerine ozen gosterildi. Kolera gori.ilen evler 10 gi.in mtiddetle kordon altma
al111d1. Tunca nehrinin pis bir vaziyette bulunan suyunun i<rimi yasakland1g1
gibi, Arda nehrinin suyuyla beldedeki <re~melerin sulan, belediye gorevlileri
tarafmdan hanelere ta~111d1 42 • Aynca, Edirne Vilayeti'ndeki salgm stirerken
Bonkowski Pa~a'nm istegiyle, ti.im vilayetin saghk durumunu tefti~ ve gereken
yerlerin s1hhi temizligine nezaret etmek tizere, ti<r askeri doktor
gorevlendirildi 43 .
12 Temmuz 1894'te yine Museviler arasmda ba~layan ikinci salgm,
Agustos sonlanna kadar yakla~1k bir bu<ruk ay stirdti. Sabah gazetesinde
yay1mlanan resmi tebligatlardan anla~ild1g1 kadanyla, bu stire zarfmda ~ehirdeki
ahaliden 140 ki~i koleraya yakalamrken, bunlardan l06's1 ya~amm1 yitirdi 44 .
Askerler arasmdaki salgm ilki kadar etkili olmad1; 24 vukuat ile bunlar

38
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gelcnlcrin bir de <;atalca'da llhbi muayene<lcn ge\:irilmesine devam edilrnekleydi. bkz. Sabah,
1784, s. I (26.M .1311/29.07.1894).
BOA, i.llUS. M-1312/142: M-13121148.
BOA, i.IIUS. S-1312174.
Bu dlizcnlemelcr hakk1n<la gcni~ bilgi i\:in bkz. BOA, I.HUS.
.
S-1312/13; S-1312/25; S1312174; S-1312179; Y.A -1/US. 306/64; IJEO. Ay11iyc?t Defteri, nr. 1691, s. 30.
BOA. Y.A-HUS. 304/57.
BOA. Y.A -IIUS. 304/57. Evlere uygulanan kordon stiresinin, 3 Agustos 1894'ten sonra 5 gtine
incJirilmcsi Bonkowski Pa~a tarafmdan istendiginde; S1hhiye Meclisi'nce, nizamma aykm
ol<lugu gcrck<;esiylc uygun bulunmad1. bkz. f.llUS . M-13121149; BEO. Ayniyat Defteri, nr.
1691, s. 31.
Bunlar<lan Binba~1 Hasan Efcn<li Dimeloka, Sofulu, UzunkoprU, Ke~an ve Malkara'y1;
Kolagas1 Nawn Efendi Havsa, KJrklareli, Pmarhisar ve Vize'yi; YUzba~1 Talib Efendi de
Ortaktiy, Kavak, K1rcaali vc GlimUlcine'yi tcfti~ elmi~lerdir. bkz. BOA, I.HUS. 1312-R/l 3.
E<lirnc ahali si arasm<la mcy<lana gclcn kolera vakalan i\:in bkz. BOA, I.HUS. M-1312172 ve
73; M-1312/82; Sabah. 1784 - 1823 (26.M .1312/29.07.1894-7.Ra.1312/07.09.1894) say1h
nli shalar.
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arasmdan da yalmz 4 kolera oltimii gerc;ekle~ti 45 . Buna gore, giinli.ik vukuat
ortalamas1 Uc; civarmda, kolera oliimii 01talamas1 da ikinin biraz i.isti.inde
gerc;eklqti. Aynca, 14 Agustos 1894, 12 yeni koleralt hastanm ve 5 vefatm
vuku bulmas1yla46 , salgmm en ~iddetli oldugu giin ~ldu.
Edirne'den ba~ka, 31 Temmuz'da bu ~ehrin hemen dt~mdaki Karaagac;'ta
bir vaka gori.ildi.iyse de ardr gelmedi. Aym s1rada, Kadrkoy'de de koleralt
hastalar oldugu ortaya c;1kt1 47 . Daha sonralan, Urba koyi.inde dikkat c;ekici
rakamlara ula~an vukuat miktan, ~ehirdeki hastaltgm sondi.iri.ildiigi.i gi.inlerde
s1f1ra indi 48 .
Avrupa'dan Bulgaristan i.izerinden istanbul'a gelen yolculann tahaffuz
tedbirlerinin
almd1g1
yer
oldugundan,
tahaffuzhanesiyle
tinlenen
Cisrimustafapa~·a kasabas1, 31 Temmuz 1894'ten itibaren, ortaya c;1kan iki hasta
ile kolerayla tam~t1. i~let btiyi.ik olas1hkla Edirne'den c;evredeki kasaba ve
koylere gitmek isteyip, bundan once muayyen olan karantina stirelerini
doldurmak tizere Cisrimustafapa~a Tahaffuzhanesine sevk edilenler vas1tas1yla
bu kasabaya getirilmi~ti. Yakla~rk iki ay boyunca salgma maruz kalan kasaba ile
Dervi~tepe koytindeki vukuat say1lan, hic;bir vakit tirki.ittici.i boyutlara ula~madr.
Fas1lalarla 16 Eyltil'e kadar stiren salgmda, tespit edilebildigi kadanyla 30 ki~i
koleraya yakaland1 ve bunun 26's1 hayatm1 kaybetti 49 • Bumm dt~mda <;oke
nahiyesi, Cisr-i Ergene (Uzunkopri.i) ve <;orlu kazalannda birkac; kolera vakasr
ortaya c;1kt1. <;orlu'da kolera vakalan gori.ilmesinden sonra, o vakitler ikinci kez
olmak tizere istanbul'da bulunan Frans1z Dr. Chantemesse, incelemeler yapmak
ve gereken tedbirlere karar vermek tizere, Tabip Kolagas1 Abidin Bey ile
birlikte, 20 Eyltil 1894 tarihinde bu kasabaya gitti 50 . <;orlu'daki hastalrgm
kaynagrm da ara~t1ran me~hur bilim adam1, bu konuda 22 Eyltil'de bir rapor
haz1rlay1p Sadaret'e takdim etti 51 • Ote yandan, buradaki hastalrk ancak birkac;
ameleyi etkiledikten sonra ortadan kayboldu.
Vilayetteki kolera tamamen yok edildi diye dti~i.ini.ildtigi.i bir srrada, 1894
Eyltil sonlannda, liileburgaz'dan vukuat haberleri almmaya ba~land1. Bir hafta
45

I

Bu rakamlar, bUyUk olas1hkla ger~egin<len ~ok <laha az<l1r. Ancak taraf1m1z<lan tcspit
edilebilen say1 budur. Askerler arasm<laki koleraya <lair bilgi vcrilen iki vesika i\:in bkz. BOA,
I.HUS. M-1312/108; Y.A-1-/US. 304/97.
46
Sabah, 1802, s. I (15 .S.1312/17.08.1894).
47
BOA, Y.A-HUS. 304/98; i.IJUS. M-13121148.
48 s
abah, 1823, s. I (7.Ra.1312/07.09.1894).
49
Cisrimustafapa~a'daki vukuat say1lan i\:in bkz. Sabah , 1789 - 1836 (2 .S.1312/04.08.189420.Ra.1312/20.09. I894) aras1 nUshalar.
50
BOA, Y.PRK.SI-1. 5/26.
51
BOA, Y.A-HUS. 309173. Orijinali Frans1zca ohm raporun TUrk\:c terclimesi , BOA, i.HUS. Ra1312170.
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kadar devam edip c;:ok hafif atlattlan bu salgmda, tespit edilebilen 10 civannda
52
vaka meydana geldi . Daba sonralan, Tzmova'da yakla~tk tic;: hafta stiren, 28
ki~inin koleraya yakalan1p bunlardan birka9111111 ya~am1111 yitirdigi ba~ka bir
53
salgm daha oldu . Alman s1k1 tedbirler neticesinde, bu salgmlann hi9biri
istanbul'a ula~ma imkii111 bulamad1.

Selanik'te Arahk 1893 Kolera Salgnu:

Osmanlt Devleti ' nin Rumeli topraklannda, Edirne Vilayetinin d1~111da,
1893 y1l111da koleranm salgm halini ald1g1 diger bir Osmanlt ~ehri de Selanik
olmu~tur. Olkenin en btiytik ~ehirlerinden birisi olan Selanik'te, 1893 Araltk
aymda, bu kentteki askeri hastanede tedavi edilmekte olan neferler arasmda
ba~layan salgm, sonradan ahaliye de sirayet etmi~tir. Hep yap1ld1g1 gibi, yine
~ehir kordon altma al111m1~; aynca, buradan aynlanlar i9in ti<;: adet tahaffuzhane
54
olu~turulmu~tur . Neredeyse salgm dahi saytlamayacak kadar hafif gec;:en bu
salgm s1ras111da, Selanik ahalisi ve buradaki askerler arasmda, tespit edilebilen
50 civannda vukuat ve bunlardan da 30'un tizerinde kolera oltimti

gerc;:ekle~mi~tir55 .

Sonraki ytllarda da Edirne ve Selanik'te kolera vakalan ve hatta salgmlan
gortilmeye devam etti. Edirne'de 1910 y1lm111 Kas1m1yla 1912 ve 1914
ilkbaharlan; Selanik'te de 1911, 1912 ve 1913 ytllanmn yaz aylan kolera
vakalanyla ge9ildi 56.

So nu~
Geli~en ula~1m imkanlan nedeniyle dtinyanm hemen her yerinde oldugu
gibi Osmanlt ~ehirleri de koleraya kar~t stirekli bir tehlike ya~adt. Bu sebeple,
Osmanlt sagltk otoritelerince hastaltga kar~1 dikkatli bir tuturh sergilendi. Ancak
yeterli say1da yeti~mi~ hekim bulunmamast ile, bu illetin ne ahali ne de yerel
idareci ve doktorlar tarafmdan yeterince tamnmamas1, koleranm bilhassa
ta~radaki etkisini artt1rd1. Osmanlt toplumunun kaderciligi ile, halkm
52

s:i
54
55

56

LUlcburgaz '<laki salgm i~in bkz. Sabah, 1848
1861 (2.R.1312/01.10.1894I5.R.1312/14.10.1894).
T1rnova sa Ig1ni
bk z. SabaIi,
1861
u;:m
1892 ( 15.R.1312/14.10.189416.Ca.1312/14.11.1894).
BOA, Y.A-1 /US. 286114; i.! !US. C-1311/27.
Sabah , 1555 - 1585 (3.C.1311/12.12.1893-3.8.1311/I0.01.1894). Selanik'teki salgmla ilgi
olarak S1hhiye Mccli si'ndeki milzakereler ve al man kararlara dair bkz. 12, 16, 19 ve 26 Arahk
1893 tarihli MUSM.
BOA, DH.ID. 50/-1/22 vc 31 ; 50/-2/4; 53111, 15 ve 19; 136/-1/13; 136/-2/2; 165121 , 22 ve 36.
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~ogunlugunun ki~isel hijyene deger vermemesi de hastaligm i~ini kolayla~tird1.
Osmanh Devleti'nin o y1llarda tam anlam1yla bir mali darbogazda bulunmas1 da
hastaltgm tahribatm1 artt1ran faktorlerin en onemlilerindendi. Altyap1
hizmetlerinin eksikligi bir kenara b1rak1hrsa; gorevli tayinlerinin yapilamamas1,
alet ve edevat eksikliginin tamamlanamamas1, hastahgm ortaya ~1kt1g1 yerden
veya ~ehirden d1~an ~1kmamas1 i~in olu~turulmas1 gereken kordonlarda vazife
yapanlann bir tiirlti yeterli say1ya ula~tmlamamas1 bu hususta ya~anan
s1krntilarm ba~hcalan oldu.

1892-95 y1llan arasmda yerine getirilen karantina uygulamalan,
genellikle istanbul'un korunmas1 ve istanbul'daki kolera salgm1 zamanlarmda
da istanbul'dan hastahgm diger Osmanh topraklarma sirayetinin onlenmesi
yolundaki faaliyetlerdi. Aym donemde Rumeli'de koleramn etkili olamamas1
i~te bu onlemler neticesinde olmu~tur. Nitekim ne denli kolay yay1hp, bir o
kadar da oldtirticti oldugu bilinen koleranm Osmanh'nm Balkan topraklanndaki
bu etkisizligi devrin saghk idaresi i~in onemli bir ba~an olarak
degerlendirilmelidir.

OZET
OSMANLl'NIN RUMELi TOPRAKLARINDA
1892-1895 KOLERA SALGINI
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Hindistan kOkenli ve 19. yiizytlm en oliimciil hasta/1g1 olc111 kolera, Osmanl1
toprak/armda ilk kez 1822 ytlmda gorii/dii. Basra Korfezi yoluyla Osman/1
Wprak/arma giren hastal1k, Rumeli'de ise ilk kez 1848 yt/1 son/armda £dime,
f$kodra ve Ttrhala 'da goriildii. 1892 ytlmda Iran 'da ortaya pkan ve Avrupa 'ya
la$man kolera salg1111111 kar$1Slllda Osman Lt yonetimi Avrupa 'clan karayo/11 ile
gelenler ir;in Kosova vilayetinde Zibifr;e ve Edime'de Cisri11111sta.fapa~a 'y1
karantina merkezi olarak belirledi. Alma11 011/emlere ragmen lstanbu/'da 1893
y1lmda etkili olmaya ba$laya11 kolera aym s1ralarda Edirne 'ye de s1r;rad1.
Osmanh 'nm Rumeli toprak/armda 1892-1895 yillan arasmdaki meydana gelen
salgmlarm hemen hepsi cairne Vilayeti11de, kiir;iik bir k1sm1 da Selanik 'te
ya$Glll111$ltr. Edirne Vilayetindeki kolera vakalart ara/1k/ar/a 1894 yi/1 son/amw
kadar goriilmeye devam etmi$tir. Ba~·ta kara11ti11a ve deze11feksiyo11 uygulamalan
olmak iizere, alma11 s1k1 tedbirler neticesinde de buradaki hastalt.gm tekrar
lstanbul'a sirayet etmesi engellenmi~·tir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlt Dev/eti, Rumeli, Edirne, Ko/era, Salgm,
Hastahk.

