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OSMANLI iMPARATORLUGUNDA 1910 -1913 . 
YILLARINDAKI KOLERA 

SALGlNLARI VE BUNLARLA iLGiLi OLAYLAR 

Pı·of. Dr. Ekrem Kadri UN{\.T ,., 

CHOLERA EPIDEMICS IN THE OTTOMAN EMPIRE DURING 1910 · 1913 AND 
. RELEV ANT EVENTS , 

From 191 O to 1913 was one of the disastrous period s of ı he history or the Onoman Enıpire. Cho
Jera epidemic was one of the causcs of this calamity. 

The early cascs of cholera were diagnosed on July 15 in Erzurum in 191 O. The uiscasc was im
ported from Russia and sıartcd to spread in the country. Choler.ı appcare? in istanbul on Sepıcmber 
ı sı and spread rapidly. This danger neccssiıaıed the mobilization of all civili<ın and ıniliıary resour
ces. In spite or thes~ efforts, istanbul became an important focus of cholera ror Turkey, because of 
intensive human trafric in the capital. . 

Sonıe cholera cases came from Iran to Iraq and from lıaly to Libya and disease spread out to 
ıhe vicinities during this year. 

This epidemic disappeared in January ı 91 ı. According to the ofticiaJ records, between July 15, 
191 O and January 12, 191 1 cholera ki ll ed 4023 people. 

In May 1911 cholcr.ı reappeared in Samsun and spread within the Onoman Empire and 18876 
persons wcre infected wilh choler.ı and 12143 of lhem died. 

In 1912 and 19 13, the foundations of the Onoman Empire were shaken by Balkan W ar, military 
defeuts, lost territory, unlucky refugees and immigrants, and dreudful calamiıy of choleru epidemic. 
Ttıere is no reliable of'ficial record on the exact numbers of cholenı paıicnıs and deaıhs . This great 
epidemic subsided during the Autumn of 1913. 

In the Otıoman Enıpire, preparation of Kolle's vaccine againsı cholera was sıarted in 1912 and it 
was applied during 19 13. · 

KEY WOROS: The Ollaman Empire during 1910-1913; choler.ı cpic.lemics; Balkan W ar. 

Osmanlı tarihinin en felaketli dö
nemlerinden biri olan 1910-1913 yılla
nnda devJet ve hükümetler yeteneksiz 
politikacılann eline düşmüş, ordu bü
yük yenilgilere uğrruniş: Libya, Akde
niz Adaları ve Rumeli kaybedilmiş, 
korkunç göçler yaşanmış ve bu belfi.lar 
arasında kolayca gelişen kolera salgın
lan binlerce insanı öldürmüştür. Bu
dört yılda Osmarılı İmparatorluğunun 
son temellerinin çöküşü hızlanmıştır. 
2.6.11 

Bilindiği üzere 1910-1913 yılları 

Sultan V,Mehmed (veya Sultan Meh
med Reşad)'ın padişahlığın<\ rastlar. 
Devlet idaresi meşrutiyettir. (6.1 1). Bu 
4 yılda 7 hükümet değişmiş ve İbrahim 
Hakkı Paşa (12 Ocak 1910-29 Eylül 
1911), Mehmed Said Paşa (30 Eylül 
1911-30 Aralık 1911), Mehmed Said 
Paşa (31 Aralık 19 ll - l 6 Temmuz 
1912), Gazi Ahmed Muhtar Paşa (22 
Temmuz 1912-29 Ekim 1912), 
Mehmed Kamil Paşa (29 Ekim 1912-23 

( ı;. ) İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi MiJcrohiyoloji Anabilim Dalı Emekli lla~ka ııı 
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Ocak 1913), Mahmud Şevket Paşa (23 
Ocak 1913-ll Haziran 1913),Mısırlı 

Prens Halim Paşa (12 Haziran 1913-3 
Şubat 1917) sadrazam olmuştur. 
Meclis-i Ayan (yani Senato) ömürboyu 
padişahın seçtiği 53 ayan azasında oluş
muştur. Bu cİönemde bu 53 kişinin 14'ü 
müslüman değildi. 

Meclis-iMebusan (yani Millet Mec
lisi) sancaklardan seçilmiştir. Bunların 

arasında Kozan Mebusu llamparsum 
Boyaciyan gibi Sason ve civarında pek 
çok müslümanın ölümüne sebep oıin.uş 
Ermeni Kornitacısı bile vardı. (7 s:36-
41). 

Devletin sağlık işlerini askerler için 
Harbiye Nezaretine bağlı Sıhhiye Dai
resi yürütmektedir. 

Sivillerin sağlık işleri, Dahiliye Ne
zaretine bağlı Umur-u Tıbbiye-i Mülki
ye ve Sıhhiye-i Umumiye Nezareti ve
ya Dairesi tarafından idare edilmektedir 
lll 

Bunun dışında bulunan Meclis-i tıb
biye-i Mülkiye ve Sılılıiye-i Umumiye 
İsta_nbul'da ve diğer vilayetlerde "Sıhbi
ye-i Malıalliye Meclisleri"vasıtasıyla. 
memleketin bütün tıp ve sağlık işleriyle 
.uğraşmış, genel sağlıkla ilgili kanun 
layıhaiarını, tü?ükleri ve yönetmelik.le
ri, koruyucu t~dbirleri ve programları 
inceleyerek görüş bildirmiş, bulaşıcı 
hastalıklar ve sağlık işlerinden başka 
adli tıp, memurların seçimi, muayene 
ve raporların incelenmesi, kimliklerin 
verilmesi, gerekli imtihanların yapılma
sı ve eczacılık işleri gibi bütün sağlık 
işlerinin yöneticiliğini yapmıştır. Mec-
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lisin reisi bu dönemde Besim Ömer 
Bey olup 6'sı uzman mualliin ve 6'sı si
vil hekim ve bir de eczacıdan oluşan 13 
üyesi vardır: Bunlar Zoiros Paşa, Ali 
Rüştü Paşa, Esat Bey, Bahattin Şakir 
Bey, Mustafa Bey, Aristidi Bey, Harnit 
Hüsnü Bey, Ve!iyiddin Tahsin Bey, 
Tevfik Rüştü Bey, Hüseyin Avni Bey, 
Samuel Bey ve Eczacı ~krem Bey idi. 

Burada teftiş heyeti, ayrıca meclis, 
sicil, muhasebe, evrak\ ve tahrirat ka
lemleri vardı. Morg müdürlüğü, Kirn
yahane, Bakteriyolojihane, Telkihhane 
ve Daülkelp Tedavihanesi ve Küçük 
Sıhhiye Meın·uru Mektebi ile 
vilayetlerdeki sağlık teşkilatı da bu Dai
re-i Umur-u Tıbbiye-i Mülkiye ve Sılı
lliye-i Umumiye teşkilatında yer almış
tır (18 s:327). 

Bir başka kuruluş "Müessesat-ı Hay
riye-i Sılılıiye İdaresi" olup Şehreinane
tine bağlı olarak 1909 yılında oluşturul
muştur 17• Haseki Nisa, Etfal, Beyoğlu 
Zükür ve Nisa Hastaneleri, Bimarhane, 
Darülaceze, Cerrahpaşa Zükür Hastane
si, tephlrhaneler, müdürlük merkezinde 
kurulan Kimyahane, Karahisar Maden 
Suyu, C~rrahpaşa ve Nuh kuyusunda 
kurulan müşahadehaneler, kolera ve bu
laşıcı hastalıkların ayrılmasına mahsus 
Servi Burnu Tahaffuzhanesi ve 1910 
kolerası Z<lfllanında Şehremaneti Sılılıi
ye fevkalade Komisyonunun kararıyla 
açılan Demirkap ı, Şişli, Yenibahçe Ko
lera Pavyonları bu kuruJuşca yönetil
rniştir. Müessesatı Hayriye-l Sılılıiye 
İdaresi Müdürü Umumisi Hekimbaşıza
de Dr. Muhyiddin Bey, Müfettiş-i 

Umumi Dr. Ahmed Nurettin Bey idi. 
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Ayrıca umum müdürün başkanlığında 
19 hekimden kurulu bir Meclis-i idare 
vardı. 

Yurda dışarıdan gelecek bulaşıcı 
hastalıkların girmesini, ayrıca yurttaki
lerin başka ülkelere geçmesini önlemek 
icin Hariciye Nezaretine bağlı Meclis-i 
Umur-u Sıhhiye görevlidir 13. Bu kuru
luşun birinci başkanı Mariciye Nazırıarı 
olmuş, fakat kuruluşu 2.Başkan idare et
miştir. Meclisin ayrıca 7 üyesi vardı. 
Buraya 13 yabancı ülkenin sefir vekilie
ri de devam etmişlerdir. 1910-1913 dö
neminde ikinci b'aşkan Dr.Cenap Şeha
bettin Bey idi. Ülkeye kolera ve veba 
gibi pandemi yapabilen hastalıkları sı
zabileceği kapılarda oluşturulan tahaf
fuzhaneler veya karantina yerlerinin 
idaresi bu meclise aitt~ l3. 

Hilal-i Ahmer'irı İkinci Meşrutiyette 
yeniden faaliyete geçişi ancak 20 Nisan 
19ll'den sonra olmuştur 19• 

Burada kolera konusunda da bazı ön 
bilgilere değinmeliyiz: 

Bilindiği üzere kolera, etken olan 
vibriyonun insan bağırsağına yerleşerek 
yaptığı bir hastalıktır. Kolera tam geliş
tiği zaman pirinçli su görünümünde, 
miktarı ve sayısı çok fazla dışkı ve kus
malarla hastanın su ve tuz kaybetmesine 
sebep olan ve bunun sonucu vücutta ku
ruma, kanın koyulaşması, idrarın azal
ması veya kesilmesi, kanda ürenin yük
selmesi, kaslarda kramplar, kan basıncı
nın düşmesi ve kollaps gibi belirtilerle 
öldürebilen, salgınlar yapabilen bulaşıcı 
'bir infeksiyon hastalığıdır. 

Kendisine etken bulaşan insanların 
ancak az bir bölümlinde hastalık belirir, 
çoğu hastalanmaz, fakat taşıyıcı olarak 
bir süre çevreye mikrop saçarlar. 

Koleranın y_urdu Hindistan, özellikle 
Ganj Nehri havzası ve deltasıdır (Bang
ladeş) . Buradan zaman zaman başka 
yerlere ve ülkelere taşmış, :-;algınlara ve 
hatta pandemilere sebep olmuştur. Bun
lardan ey iyi bilinen 1 8 17, 1829, 1852, 
1863, 1881, 1899 pandemileridir ve ilki 
Asya kıtasında kalmış, sonuncusu 1923 
yılına kadar sürmüştür 12. Bu sayılan 
pandemiterin hepsinde kolera, Osmanlı 
İmparatorluğw1a bula.~ımştır 12•13. 

Kolera başlıca şu yollardan biri veya 
bir kaçıyla ülkemize girmiştiJ: 

1- Hindistan-Afganistan-İran-Hazar 
Denizi-Rusya ve Kafkaslar-Karadeniz 
limanları. 

Kolera İran'dan da Irak'a geçebilmiş
tir. 

2- Hindistan-Ununan Denizi- Basra 
Körfezi-Şattülarap-Irak. 

3- Hindistan-Mekke 
4- Hindistan-Mekke-Mısır-Akdeniz 
Kolera geınilerle, trenlerle, arabalar-

la, kervanlarla ve diğer taşıt araçlarıyla 
veya yaya gelen hastaların ve belirti 
vermeyen taşıyıcı insanların dışkı ve 
kusmuklarıyla, ya da bunlarla pislenen 
sular, besirıler, sinekler ve özellikle el
lerle sağlarnlara bulaşır: çevre sağlığı
nın eksikliği ve kişilerin iyi temizlen
memesiyle insanlar arasında yayılır. 
Harpler, göçler, yoksulluk ve sıkışık ya
şama gibi faktörler salgınların ortaya 
çıkmasına yardun eder. 
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Osmanlı Devletinde konumuz olan 
1910-1913 ko le ra salgınları 1899'da 
başlayan pandeminin bir bölümüdür. 
Bundan dolayı bu pandemi hakkında kı
s:.ı bilgi verilmesi yararlıdır ıı. 

Kolera l899'da Hindistan'da çoğal
maya ve etrafa yayılmaya başlamıştır. 
Aym yılın Ekiminde Basra'ya sıçramış 
fakat yayılmamıştır. 

1900 yılında Kalküta ye Bombay'da
ki kolera bütün Hindistan'a yayılmış, 
buradan Afganistan'a ve İran'a, diğer 
yönden Burma ve Singapur'a atlamıştır. 
1912 de belki Madras'tan gelen hacılar
la, Hicaz'a ve Mekke'ye ulaşmıştır. Şu

batın son haftasında 4000 kadar hacı 
kaleradan ölmüştür. Kolera bir yönden 
Yemen'e, öteki yönden Mısır'a girmiş, 
Sina Yarımadası'ndan Filistin'e,Suri
ye'ye ve 1903'te Halep'e oradan da Ana" 
dolu'ya sıçramıştır. Irak, İran ve Astra
kan'dan geçerek 1904 yılında Bakü'ye 
varmış: Kafkaslar'a, kuzeyden de Vol
ga'ya ve Batı Sibirya'ya girmiştir. 

l905'de Ural, Volga ve Don Nehirleri 
havzasında kalmıştır. 1907 de Volga 
havzasında salgın yeniden başlamıştır. 
1 908'de Batıda Senpetersburg ve Balttk 
lirnarılarına, doğudan Kafkaslara, Tür
kistan'a ve Sibirya'ya geçmiştir. Kolera 
Rusya'ya yerleşmiştir. ı 9 1 O yılında Av
rupa Rusyasında 230232 kişi hastalan
mış, 109 563 · kişi koleradan ölmüştür. 
Şiddeti zaman zaman değişerek bu ül
kede yıllarca süren kolera, Avrupa Rus
yası'nda ancak l926'da sönmüştür.Bu
rada koleralı sayısı 1921 de 207389, 
l922'de 81178, l923'de 1 14, 1924'de 9, 
l92S'de ll ve l926'da 1 olarak bildiril
miştir 12. 

51! 

Rusya, kara ve deniz yollarıyla 
dünyaya kolera yaymıştır: 

l 9JO'da Rusya'dan gelen bir gemiy
le koler:.ı Güney Amerika'ya varmış, 
1769 kişi hastaianmış 600'ü ölmüştür 
(%33,). 

Batı Avrupa'da kolera ancak tektük 
olgular halinde kaldığı halde Orta ve 
Güney Avrupa'da tutunmuştur. 1909'da 
Macaristan'a ve İtalya'ya gelerek yer
leşmiştir. Avusturya'~a Rus esirleriyle 
giren kolera 19 lO' da· buradan Balkan
lar'a sıçramıştır. 

Türkiye bu pandemide de daha baş
ta yer almıştır ; yukundu da bildirdiği
miz üzere ko!era 1899 yılında Basra'ya 
gelmiş, 1902'de Arabistan'da, 1903'de 

. Suriye ve Irak'ta salgınlar yapmış, 
Mekke'de 1907-1908 ve l910'da yeni
den görülmü~tür. 

OSMANLI DEVLETiNDE 
1910 YILI KOLERASI 

Osmanlı Devletinde 19 ı O yılı sıkın
tılı olarak geçmiştir (6 s:38l-383, 7 
s:31 1-316). ı 9 Ocakta Çırağan Sarayı 
yanmış, 1 Nisan'da Arnavutlar isyan 
etmiş, 9 Mayıs'ta Girit Meclisi Yunan 
Krallığına sadakat yemini etmiş; 4 
Temmuz'da hükümet, büyük bir buda
lalık eseri o!arak,"Ruıneli'de kain mü
nazaun-fih Kilise ve Mektepler Hak
kında Kanun"u çıkararak Balkan Harbi 
Felaketini hazırlamıştır. 1910 yılı ya
zında Rusya'dan gelen kolera ülkeyi is
tilaya başlamıştır. Daha sonra bu has
talık İran'dan ve İtalya'dan de girmiştir 
(18 s:6 l-l94). 
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Kolera, Rusya'daıY karayoluyla ge
len yolcul<u-la 15 Temmuz'da Erzu
ruın'a ulaşmış ve sonra komşu yerlere 
yayıldığı gibi 29 Ağustos'ta Van'da, 31 
Ağustos'ta Mamuret-ül Aziz'in bir kö
yünde ve 7 Aralık'ta Cizre'de ortaya 
çıkmıştır. 

Trabzon'a kolera Rusya'dan deniz 
. yoluyla getirilmiş ve• 16 Eylül'den ll 
Ocağa kadar burada yerleşik olarak 
kalmış ve etrafa yayılmıştır. 18 Ey
Jül'de Trabzon'dan gelen bir gemiyle 
kolera Samsun'a, buradan da Amas
ya,Merzifon, Zile. ve Tokat'a ulaşmış, 6 
Kasım'da Sivas'a vmmıştır. 

İstanbul'da ko!lera 1 Eylül tarihinde 
·Galata'da görülmüş ve şelu·e yayılmış
tır. 

Rusyanın Güney kıyılannda kalera
nın arttığı öğrenihnce İstanbul'a bulaş
masını önlemek üzere önlemler alınma
ğa başlanmıştır (17 s:94-96). Servibur
nu Tahaffuzhanesi onarılarak İstan
bul'un bulaşıcı hastalıklar hastanesi ha
line getirilmiş, 16 Eylül 191 O tarihin
den itibaren kolera şüphelileri ve hasta
lar buraya yollanınağa başlanmış ve 23 
Ocak 1911 tarihine kadar 339 hasta ya
tırılmıştır. Bunlardan 40 koleralı tedavi 
edilmiş, 19'u cım çekişirken, 13 ölü 
ohu·ak gömülmek üzere getirilmiş, 17'si 
tedaviye rağmen ölmüş, geri kalan· 250 
kişinin koleralı olmadığı bulunmuştur. 

Serviburnu tahaffuzhanesi 1911 yılı 

Ağustos ayında Harbiye Nezaretine ve
rilnüş ve Askeri Tahaffl)zhane yapıl
mıştır. 

İstanbul'da kolera dolayısıy la geçici 
hast<melerden de yararlanılmıştır ( 17 
s:95).Koleralılarla tema:-;ta bulumuüar 
veya karantinuya alınacakları için Cer
rahpaşa Ha:-;tanesi bahçe:-;incle 24 yatak
lı bir pavyon yapılmış, gerekenler :-;ağ
lanınca kaleyalılar bir :-;üre buraya yatı
nlmıştır. Bu durumun çevrede yarattığı 
sakıncalar dikkate almarak koleralıhu· 
Serviburnu'na gönderilmiş, burası yal
nız tecrithm1e olarak kullanılmı ştır. Ay
rılması gereken Jsadınlar için de 12 ya
taklı sökülebilen' bir pavyon kurulmuş
tur. 

Nuhkuyusundaki eski hastanede de 
24 yataklı bir pavyon yapılmış, daha 
sonra büyütülerek hastane haline geti
rilmiş ve 17.Belediye Dairesince yöne
tilmiştir. 

KoJera Aralık ayında birdenbire ar
tınca ŞehremanetiQde kurulan bir fev
kalade Sıhhiye Komisyonu kararınca, 
bemirkapı'da, Nuhkuyusu'nda, Şişli'de, 
Yenibahçe'de herbiri 24 yataklt 4 pav
yon daha yapılmış, nöbetçi odalm··ı ve 
gasılhane eklenmiştir. Koleralılara ay
rılan bu kuruluşlar da yetmeyince De
mirkapı'ya Avrupa'dan getirilen4 adet 
seyyar hastane de hizmete açıl~nıştır. 

Koleranm şiddeti kesilince ~6 Şubat 
19 1 1 tarihli şehremaneti emriyle bun
lardan yalnız Nuhkuyusundaki hastane 
Müessesat- ı a Hayriye-i Sıhhiye mü
dürlüğünde kalmış, Demirkapıdakiler 

Şelu-em<meti Sıhhiye Mü~ettişi Umumi
liğine, Şişli'deki 6.Daire-i Belediye'ye, 
Yenibahçedeki 4 .Daire-i Belediyeye 
bırakılmış tır. 
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İstanbul işlek bir merkez olduğun
dan kolera birçok bölgeye buradan ya
yılmıştır: 2 Eylül'de Zonguldak'a, 17 
Ekim'de Divri"ği'ye, ınanevraya giden 
askerlerle 21 Ekim'de Edirne'ye, 3 Ka
sım'da İzmit'e, 7 Kasım'da Bursa'ya 
vanruştır . 16 Kasım'da Selanik'te ve 23 
Kasım'da Manastır'da ortaya çıkmıştır. 
Anadolu'da 17 Kasım'da Bandırma'ya 
ve 18 Kasım'da Ankara'ya ulaşmıştır. 

24 Kasım'da Çatalca ve Btiyükçekme
ce'de hastalık belirmiştir. 

Rumeli'den manevradan dönen as
kerlerle kolera 23 Kasım'da Akşehir'e, 
·ıs Kasım'da Yalvaç'a, 28 Kasım'da Si
nop ve Boyabat'a gelmiştir. 

İzmir'e de koleranın İstanbul'dan 
gelmesi olasılığı vardır. Hastalık bura
da birkaç kazaya yayıldıktan biraz son
ra sönmüştür. Fakat Aydın'da 25 
Ekim'den 6 Ocak 1911 tarihine kadar 
kalmıştır. 

19 lO yılı kolerası, Osarnnlı Dev !eti
ne İran'dan Irak'a mukaddes yerleri si
yaret edenlerle de bulaşmıştır. Hastalık 
20 Ekim 1910'da Hankin'de görülmüş, 
buradan Bağdat'a varmış, Dicle yoluyla 
22 Ekim 19 lO' da Basra'ya, kervanlarla 
9 Kasım'da musul'a sıçramıştır. 10 Ara
lık'ta · Mekke'de görülmüş, 4 Ocak 
1911 'de Medilie'ye, 1 O Ocak'ta Cid
de'ye varmıştır. 

Kolera, Trablusgarp'a Napoli'den 
gelen bir Musevi aile ile 25 Eylül'de 
bulaşmış ve 5 Aralığa kadar sürmüştür. 
Osmanlı Devleti'nde 1910 yılında kole
ranın görüldüğü yerleriri başlıcaları ve 
bucalardan bildirilmiş olan hasta ve ölü 
sayıları şöyledir(l8 s:127): 

· eıo 

İstanbul(l319-784), Erzurum(848-
58l),Trabzon (540-296) Aydın(266-
155), Bolu(l04-65), Kastamonu(29-
19), Sivas(41-32), Kayseri(2'5-l5), Di
yar- ı Bekir(24- l8), Konya(22-2l) , Ca
nik(12-12), Hüdavendigfu(ll -22), İz
mit(9-7), Marnuret-üt Aziz(6-3), Anka
ra(S-4), Kale-i Sultaniye(7-2), Van(?-
1), Çatalca(28-31), Ec;lirne(300-235), 
Selarıik(48-21 ), Manastır( 11-9), Bağ
dat(623-437) , Basra(f 15-262), Mu
sul(20-14), Hicaz(375-141), Beyrut(2-
0), Suriye( I -1 ), Trablusgarp(324-332). 

1910 yılında 15 Temmuz 1910- 12 
Ocak 191 ı tarihleri arasında 5128 kişi 

koleralı olarak bulunmuş, 4023 kişi öl
müştür. 

OSMANLI DEVLETiNDE 
1911 YILI KOLERASI 

Ülke 1911 yılında da bir çok sıkıntı
lara uğrarnıştu'(6 s:383). Babıilli yangı
nında Şura-i Devlet ve Dahiliye Neza
reti Dairelerinirı tümü, Sadrazam Dai
resirıin müsteşar, mektupçu, teşr ifatçı, 

ve beylikçi odalarıyla sadaret kalemi ve 
vak'anüvis odasının yanmasıyla bir çok 
vesika ve evnik.ın yokolması, 23 Tem
muz 1911 'de başlayan Aksaray Yangı
nında 2400 evin yanması, hükümet 
buhranları, maliyenin parasızlığı, 18 
Ocak 1911 'de başlayan Yemen İsyarıı, 
Trablusgarp'tan buraya asker çekilme
sirıi ve silahların onarımı bahanesiyle 
İstanbul'a getirilmesirıi fırsat bilen İtal
yanların 1 Ekim'den itibaren Libya 
Harbini başlatmas ı. .. bunlara kol<i!ra da 
eklenmiştir. 
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1911 yılı Ocak ayında Tarbzon, ay
dın, Hüdavendigar, Edirne, Manastır, 
Hicaz ve İstanbul vilayetlerinde var 
olan kolera daha sorıra sönmüştür. 

Mayıs ayında kolera Samsun'da ye
niden ortaya çıkmış ve etrafa yayılma
ğa başlamışttr(l8 s: 195-252). 

İstanbul'da 19 Mayıs 1911 tarihinde 
· inebolu'dan gelen bir yolcuda kolera ta
nımlanmıştır. Bu sıralarda samsun, Si

. vas gibi yerlerden gelen askerlerde ko
leralıların varlığı bilinmekle idi. Bu ay-

. da 4 koleralı <\_aha bulunmuş, Hazi
ran'da da 7 sporadik vak'a görülmüştür. 
Temmuz'da Kasımpaşa ve Tophane'de 
iki odak oluşmuştur. Bunlardan da Be
yoğlu, Feriköy, Heybeliada ve Tahta
kale'de yeni odakJar, Temmuz sonunda 
Hasköy'de ise büyük bir odak gelişmiş
tir. Hastalık Büyükdere'ye yerleşmiş, 
daha sonra şehrin her tarafına yayılmış
tır. Eylül'de ayrı ayrı odaklar ortaya 
çıkmıştır. Kolera Ekim'de sönmeğe 
başlamış, ve Ocak'ta sönmüştür. 

İstanbul'da 1911 yılında 2620 kişide 
kolera teşhis edilmiş, 1583 kişi (%64) 
ölmüştür. 

Kolera 1911 yılında ülkenin bir çok 
yerinde aşağıda bildirilen tarihlerde or
taya çıkmıştır: 

Sivas(6 Haziran), Kütahya(? Hazi
ran), Basra(? Haziran), İskilip(22 Hazi
ran), Bursa(25 Haziran), Çorum(! 
Temmuz), Sungurlu(4 Temmuz), Kay
seri(5 Temmuz). Çanakkale(8 Tem
muz), Malatya(lO Temmuz), Bağ
dat(l3 Temmuz), Keskirı(l4 Temmuz), 
Silivri(26 Temmuz),· manastır(26 Tem-

muz), Üsküp(2 Ağustos), Beypazan(4 
Ağustos), İşkodra(8 Ağustos), Koso
va(9 Ağustos) , İzmit(Ağustos içi), 
Samsun(l4 Ağustos), İznik(l4 Ağus
tos), Ankara(l4 Ağustos), Elaziz(l9 
Ağustos), Sehmik( 18 Ağustos), Kırşe

hir(27 Ağustı:ıs), Biga(29 Ağustos), De
veli(? Eylül), Sivrihisaı·(l2 Eylül), 
Edirne(l2 Eylül), Giresun(Eylül başı), 
Trabzon(23 Eylül), Hayrabolu(26 Ey
lül), Fatsa(ll Eylül), Yafa(22 Kasım), 
Yanya(29 Aralık)'da kolera çıkmıştır. 
Yanya'da ŞubaLıyı boyunca hastalık 
devam etmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde 191 1 salgının
da en az 18876 ins;m koleraya yakalan
mış ve 12143 kişi ölmüştür. Bu sayılar 
İstanbul icin 2620 ve 1583 olarak bildi
rilmiştir 1 R. 

OSMANLI DEVLETiNDE 
1912-1913 YILLARI 
KOLERASI 

Osmanlı Dev Jetinde 19 1 2 ve 1 913 
yılları yozlaşmaya başlamış devlet ida
resiyle felç edilen orduların yenilgileri, 
kaybedilen ülkeler, felaketli göçler ve 
kolera ile kararan korkunç güqlerin ta
rihini taşımaktadır(l ,2 s:368-433, 6 
s:387-408, ll s:259-278, 14 s:55-
ll3 ... ). 

4 Ekim 1911 tarihinde İtalyanların 
Trablus'a asker çıkarmalarından sonra 
bu fırsattan yararlanmak isteyen Bal
kan Devletleri Osmanlı İmparatorluğu
na karşı aralarında müzakerelere başla
mış!~. 2 Temmuz 1912 de Bulgar
Sırp, 2 Eylül 1912'de Bulgar-Yunan 
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anlaşması onaylanmış, Km·adağ'da bun
l<ml katılmıştır. 

Bu sırada Osmanlı Devleti bir çok 
iç ve dış gaileİerle sarsılmakta ve hükü
metler değişmekte idi. l 6 Temmuz 
19 I 2 'de Sait Paşa istifa edince İttihat 
ve Terakki iş başından ayrılmış, 

Halaskfir Zabitan Grubunun baskısıyla 
22 Temmuz'da Gazi Al1met Muhtar Pa
şa'nın Sadrazamlığında Büyük Kabine 
kurulmuş, yeni hükümet Rusya'nın ver
diği yalancı güvenceye inanarak 
I 20.000 kişilik orduyu terhis cı miştir. 
Bu sırada İttihat ve Terakki Fırkası, hü
kümeti düşürmek için Darülfünun öğ-
renci lerine harp lehinde nümayış yap
tırmıştır.Kanıdağ'ın 8 Ekim 19 l 2'de 
harp ilanı ile Balkan Harbi başlamış
tır( I, 10 s:86). 

Bulgar ordusu 1.8 Ekim'de sınırı 
geçmiş, Rumeli Şark Cephesi kuman
danı Abdullah Paşa Ordusuna hücunı 
emri vermiştir. Ömer Yavar Paşa ku
maııdasında I. Kolorduyu 9-20 , 
Ekim'de yenen, Savarof Kumandasın
daki Bulgar ordusu (5), 2t-:i3 Ekim'de 
asıl orduyu yenıniş, Kırkhu·eli'yi ele ge
çinniş, ordumuz perişan bir halde Vize 
.- Lüleburgaz hattına çekilmiştir. 28 

. Ekim:2 Kasım tarihindeki Lüleburgaz 
Muharebesi de Bulgarların, bitkin ve aç 
orcluınuzu yenmesiyle sonuçlanmıştır. 
5 Kasım'da orduya çekilme emri veril
miştir. Karmakarışık bir halde yapılan 
bu kaçış sırasmda kolera başgösternıiş, 
I 3 Kasım'da Çatalca'ya varnuştır. 15-
L 9 Kaı;ını'da düşman Çatalca 
istihkfunlarında durdurulabilmişrir. Na
zıın Paşa bu orduyu Trabzon, Erzurum 
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ve İzmir tümenleriyle takviye ermiştir 
ki bunlar arasında "Zuafa-·i Askeriye" 
teşhisli koleralı l ar vardı. 

Kırklareli ve özellikle Lü leburgaz 
yenilgisinden sonra müs1üınm1 halk ev
lerini ve yurtlarını bırakarak kaçmaya, 
canlarını kurtarmak için bulabildiklı~ri 
her çeşiLLaşıt aracıyla istanbul'a dolma
ğa baslamıstır. istanbul Muhacirin Mü-
~ > • 

dürlğü bunları Anadolu'ya göndermek 
için çırpındığı gibi israrbul'da da hükü
met, Şehremaneti ve Kızday bunları 
banndırmak, besleı'11ek ve giydirmek 
için her çeşit vasılaya ba~vurmuştur (I 5 
s: 124- 130). bu zavall ı göçmen ler bütün 
yurtta camilere, boş veya boşal~ıJabi len 

barınaklara yerleştirilıneğe çalışılmış

tır. Buna rağmen bunların bazıları so
kaklarda ve ıarlalarda yalmağa mecbur 
olmuş, heryerde hüküm sliren bu 
sefiller içinde hastaların bir kısmı so
kaklarda ölmüştür. 

Çatalca'da ortaya çıkan koleta bir
denbire şidderlenmiş, hasta sayısı bin
lere varmı ştır(9 s:6-9). Bunlara temas 
eden askerler, diğerlerini hastalandır
mamaları için istanbul 'a yol l anmağa 
başlanmış, İstanbul'da da bunlarlll çev
reye kolera bulaştırınalannı önlemek 
için Sarayburnu'nda açıkta yerleştiril
mesine çalışılmıştır. Şehremini Cemil 
Paşa'nın gayretiyle bunların bir bölümü 
Ayasofya, Sultan Ahmet, Şehzadeba~ı 
gibi Camilere, hal ılar ka ldırılarak, yer
IeştirilınişLir. Ko lcralıl:.ır için Sıhhiye 
Nezaretince Demirkapı'da barakalarda 
llO yataklı bir hasrane kurulduğu gibi 
Hadımköy'deki haswnecle koleralıları 
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alnıışıır. 

Hastaların sayısı çok artınca bunla
rın İstanbul şehrine sokulmayıp Yeşil
köy'de tedavisi, Sahra Silihiye Müfet
tişliğince emredilmiştir. Bunların teda
visi için Yeşilköy'de Rum Okulu'nda 
Sarı Hasullıklar Hastanesi kurulmuş, 
ayrıca birkaç ev bu işe ayrılmış ve ora
daki tarlaya hastane çadırları kurulmuş
tur. Salgın o kadar büyümüştür ki bun
ların yerleştirilmesi, bakılınası ve ölü
lerin gömülmesi büyük sorun olmuştur. 
Trenlerle gelen hastalar indirilmiş, fa
kat ölüler tarialal-a atılıp meyilli arazi
den yuvnrJanmağa bırakıJmıştır. Bunlar 
tarlaltu·da kazılan çukurlara atılıp elbi
seleriyle, bir çoğunun kim olduğu bi
linıneden, gömülmi.iştür. 20.000'den 
fazla koleralı asker gelmiş, şaşkınlık ve 
yokluk içinde bunlara bakılınağa çalı
şılmış, hastalara yalnız çorba dağıtıl
mış(9 s:7), ilaç olarak Laudanum'lu 
taktik asid limonatası verilmiştir (hal
buki kalerada 1891 'elen beri su ve tuz 
tedavisi biliniyordu.) Çadırların içi ve 
dışı taze söndürülmüş kireçtozu ve sütü 
ile dezenfekte edilmeğe çal ışılmıştır. 

Abdulkadir Noyan Bey'in ricası üzerine 
Sthhıye Müfettişi Hacı Emin ve onun 
müşaviri Wieting Pa~aJarın emriyle ha
fif hastalarla nekahattakiler Yeşilköy 
iskelesinden vapurla, istanbul'a sokul
madan, Tuzla Asker Tahaffuzhanesine 
taşınınuğu başlanımştır(9 s:l3). 

İstanbul'da korkunç bir bekleyiş ve 
perişanlık başlilllllŞ, uzaktan gelen top 
sesleri ümit-;izliği arttırmıştır. 20 Ka
sım günü Dalınabahçe Sarayı'ndaki 
bayram namazında Evkaf Nazırı Ziya 
Paşa "bu bizim son bayram namazı-

mız" diye herkesin içinde hıçkıra tuçkı
ra uğlamıştır ( 14 s:70). 

İstanbul'a göçmenler, yaraltlar ve 
hastalar akmış, ihtiyacı karşılamak için 
birçok yeni hastane açılmağa ve çalıştı
rılmağa başlanmıştır. 

• 
Mısır, Hint, İngiliz ve Romanya Hi-

lal-i Ahmer'lerinden başka, İngiliz, Al
man, Avusturya-Macaristan, Fransa, 
Belcika, İsvec, Amerika ve Rus kLzıl-• . 
baçları da person~l. seyyar hastane ve 
malzeme yardımları için gelmişlerdir 
19 

Bu ümitsiz günlerde İstanbul'un 
Bulgarların ve dolayısıyla Rusim-m eli
ne geçmesini istemeyen devletler, ken
di uyrukJularının ve onların çıkarhmnın 
korunması düşüncesi ile harp gemileri 
gönderilmesi için izin istemişlerdir. 
İzin çıkması üzerine 18 Kasım'da bü
yük devletler ikişer, İspanya, Hollan
da'da ve Romanya birer harp gemisi 
yollamışlar ve karaya da 2250 asker çı
karmışlardır (6 s:390). 

Bu sırada Türk ordusu Rumeli'de 
Doğu Cephesinde Bulgarlarla, Batı 
Cepbesinde Sırp, Bulgar. Yunan ve Ka
radağ Ordularıyla ayrıca Arnavutluk'ta 
asilerle, den.izlerde Yunanlılarla savaş
ınağa çalışmış, Batı cephesinde de ye
nilgiler birbirini kovalamıştır. 

Her taraftan kötü haberler gelmesi 
üzerine Türkiye barışa yanaşmış, 28 
Kasım'da Bulgar ve Sırplarla müzake
relere başlamış , 3 Aralık'ta !.Çatalca 
Müzakeresi iınzalanrnış, 16 Aralık 
1912 de Londra'da Sulh müzakereleri 
başlamış, fakal 6 Ocak 1913'de _kesit-

THE NEW HISTORY OF MEDICINESTUDIES-1, 1995 63 



miştir. 

Kolera, Bulgar ordusuna da bulaş
mış, bir tahmine göre 19000 kadar m
san ölmüştür. · 

Bu sırada Bulgar kuşatmasında olan 
Edirne'de kolera ve tifo başladığı gibi, 
Türk Batt cephesinde de yer yer kolera 
olguları görülmüş, Arnavutluk'ta salgın 
çıkmıştır. 

17 Ocak'ta Büyük devletlerirt öneri
lerini kısmen kabule yanaşan Kamil 
Paşa Kabinesinin tutumunu beğeıJr,e
yen Enver Paşa ve arkadaşlarının 23 
Ocak'taki Babtali baskınında Harbiye 
Nazırı ve Başkumandan Vekili , 
Halfiskaran Zabitan'ın başı farz edilen 
Nazım Paşa, Yakup Cemil tarafından 
vurularak öldürülmüş, Karnil Paşa Sad
razamlıktan istifa ettirilmiş, her ikisirıirt 
y~rine Mahmut Şevket Paşa getirilmiş
tir. 

Bulgarların 3 Şubat ve 10-30 Mart 
saldırıları Çatalca'da başansızlığa uğra
yınca Edirne'ye düşürmeğe karar ver
mişlerdir. 

Edirne, T~ilat ve Babaettin Şakir 
Bey gibi müfrit politikacıların hüküme
ti başarısızlıkla suçlayıp dürüşebilmek 
1çirt, dövüşen askerler arasında bozgun
cu propaganda yapmalarına rağmen (6 
s:392), Şükrü Paşa kumandasında 5 ay 
5 gün kahramanca dayandıktan sonra 
26 Mart 1913'te Bulgarların zulmüne 
esir düşmüştür 3.4·6 ·&. 

Rumeli Batı Cephesinde son kalele
rimiz olan Yanya 6 Mart'ta Yunanlıla
ra, İşkodra ise 22 Nisan'da Karadağlıla-
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ra geçmiştir. 

Mahmut Şevket Paşa kabinesi Tür
kiye'nin imzaladığı en feci anlaşmalar
dan biri olan Londra Andtaşmasını 30 
Mayıs l9l3'de onaylamıştır. Böylece 
bütün Balkarılar elden çıkmış ve birılec
ce Müslümanın göçü başlamıştır. J J 
Haziran 1 9 13 • de M ah mu t Ş ev ket Paşa 
öldürülmüştür. · 12 Haziran'da Londra 
andtaşmasını imza eden Mısırlı Said 
Halim Paş~ Sadrazam ~lmuştur. Bun
dan sonra Ittihat ve Terakki Fırkasının 
tam diktatörlüğü dönemi yerleşmiş, 
idamlar, sürgünler ve hapsetmeler baş
lamıştır. 

Londra konferansından sonra Ru
meli'nin özellikle Makedonya'nın pay
laşılması dolayısıyla müttefikler uyuşa
madıklarından, 29 Haziran 1913 tari
binde Bulgar Ordusu tekrar saldırıya 
geçmiş, lO Temmuz'da Ronıenler Bul
garlara harp ilan etmiştir. 19 Tem
muz'da Babıati büyük devletlere bir no
ta vererek orduyu harekete geçirmiş ve 
21 Temmuz'da Edirne'yi kurtarmıştr. 

Temmuz ayında ileri hareketler sıra
sında Dimetokade askerlerimiz arasın
da kolera çıkmış, 495 kadar hastadan 
I67'si ölmüştür(9 s:20). 

Bu sıralarda Orduda kolera aşısı uy
gulanmağa başlarımlştır. Bakteriyoloji
hane açılmasından yanı 1894'den 
1914'e kadar 20 yıl Fransızlar tarafın
dan idare edilmiş, hiçbir koruyucu in
san aşısı yapılmamıştır. Gülhane'de ise 
bu işlere 1912 yılında girişilmiştir 16

• 

1896'da Kolle t:ırafından tarif edilen 
ölü kolera aşısı hazırlama yöntemi ile 
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Gülhane'de Dr.Reşat Rıza ve Dr.Musta
fa Beyterin hazırladıklan koJera aşısı 
1913'de orduda kullanılınağa başlan
mıştır. 

İstanbul'un korunması için terhisin 
Gelibolu üzerinden yapılması kararlaş

tırıJmış, Gelibolu'da ve Derince'de (9 
s:22) kolera çıkmıştır. Ayrıca · terhis 
edilen askerlerin gönderildiği Ankara, 
Tarbzon ve V an gibi yerlerde kolera 
yerleşmiş, aynı yıl ülk<min başka yerle
rinde de görülmüştür. 

1913 yılında Bulgaristan, Yunannis
. tan ve Romanya'da kolera salgınlar 
yapmış, fakat en fazla Sırbistan'da etkili 
olmuştur12. "- · 

Her ne .kadar 1911 ve 1912'de mek
ke'de kolera salgını olmuş ise de 
1913'ten sonra burada yıllarca bu hasta
lık görülmemiştir 12 
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