19. YÜZYIL SONLARINDA OSMANLI DEVLET~'NDE
VETER~NERL~K MESLE~I ~LE ~LG~L~~B~R
DE~ERLENDIRME
ZEYNEL ÖZL~.J*
G~R~~~
Hayvanlar~n ehlile~tirilip de tabii ~artlardan ayr~lmas~yla beraber bu
ehli hayvanlar~n sa~l~~~~ile ilgili olarak hayvan sahipleri küçük sürüleri için
ilaç ve tedavi yöntemleri aramak zorunda kalm~~lard~r. Bu sebepten dolay~d~r ki veteriner tababetinin hayvanlar~n ehlile~tirilmesi ve insanlar~n hayvanlar~~ tan~mas~~ile ba~lam~~~oldu~u kabul edilmektedir. Birçok veteriner
tarihçisi de bu noktada hem fikirdir. ~u halde hayvan tababeti tatbikat~mn
ba~lang~c~~çok eski devirlere kadar gitmektedir. Ilk hayvan ehlile~tirilmesi
muhtemelen Orta Asya'da M.Ö. 5. bin y~lda ba~lam~~t~r. Bu ça~da insanlarda kullan~lan tedavi usullerinin hayvanlarda da uyguland~~~~tahmin edilmektedirl.
Osmanl~~ döneminde ise bilimsel veteriner hekimli~inin ba~lamas~na
kadar hayvan yeti~tiricili~i, bak~m~, beslenmesi ve hastal~klar~n tedavisi bu
konuda yeti~mi~~sanatkarlar taraf~ndan yap~lm~~t~r. Anadolu'da halk aras~nda yeti~mi~~çok say~da sanatkar oldu~u ileri sürülmektedir. Nitekim hayvan~n~n bütün idmanlar~n~~yapt~ran, sava~a haz~rlayan Türk süvarisinin tarihte
yerine göre at~n~n do~umuna yard~m edecek ve küçük cerrahi müdahaleleri
gerçekle~tirebilecek kadar bilgi donamm~na sahip oldu~u görülmektedir.
Osmanl~lar bünyesinde genel bir tan~mla bu mesle~in uygulay~c~larma baytar ad~~verilirken saray bünyesinde veteriner hekimli~i hizmetlerini yerine
getiren ki~iler nalband ad~~alt~nda toplanan meslek grubuna dahil edilmi~tir.' 16. as~r sonlar~nda Osmanl~~saray~nda Has Ah~r'a tabi 300 kadar usta ve
'Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi
Gaziantep/TÜRK/YE /0546 221 75 52 zeynelozlu@hotmail.com
Nihal Erk, "Veteriner Tababeti Tarihine K~sa Bir Bak~~", Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dergisi, c. 4/ sy. 3-4, 1957, s. 139.
2 Abdullah Özen, "Osmanl~~ Devleti'nde Veteriner Hekimli~i ve Hayvanc~l~ k Faaliyetleri",
Osmanl~, c. 8, Yeni Türkiye Yay~nlar~, Ankara, s. 625.
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yamaktan meydana gelen bir nalband bölü~ti mevcuttur. Yevmiyeleri eskilik
ve yeniliklerine göre 4 ile 10 akçe aras~nda seyreden nalbandlar~n hayvanlar~n hastal~klar~na bakarak veteriner vazifesi gördü~ü, nal ve çivi dö~üp,
hayvanlar~~nallay~p ta~aklar~m ç~kar~p i~di~~ettikleri bilinmektedir.' Veteriner hekimlik tarihimize ait bilgilerin en güvenilir kaynaklar~~olan hayvan
hastal~klar~~ve tedavileri konusunda yaz~lm~~~baytarnâmelerin en eski örne~inin de 15.-16. yüzy~la ait oldu~u san~lmaktad~r.4
Çal~~mam~zda baytarl~k mesle~inin müstakil bir e~itim ve mesle~e dönü~tü~ü 19. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndaki durumu mercek alt~na al~nm~~t~r.
Baytarl~~~n meslek olarak okulla~t~~~~bu dönemde, baytarlar~n ülke ihtiyac~na cevap verip vermedi~i analiz edilmeye çal~~~lm~~, bu rneyanda yeti~tirilmeleri, denetlenmeleri ve özlük haklar~~konusunda ilgili dönemle alakal~~
Osmanl~~ ar~ivinde bulunan uygulamaya yönelik orijinal kay~tlar tespit edilerek yay~nlanm~~~literatür çerçevesinde de~erlendirmeye tabi tutulmu~tur.
Bu çerçevede veterinerlik tarihine bir katk~~amaçlanmaktad~r.
1. Baytarlar~n E~itimi
Osmanl~'da veteriner hekimlik ö~retimi bir tek oda içinde bir tek hoca
ile ba~lam~~t~r. Fakat kurulu~tan müstakil bir mektep (1909) oluncaya kadar
imkanlar~n müsaade etti~i oranda iyiye do~ru gitmek gaye olmu~~ve birçok
veteriner bu amaçla hareket etmi~tir. Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun son yüzy~l~, bat~l~la~ma hareketlerinde ulema ile mücadele, harpler, hudutlar~n
küçülmesi ve bunlar~n sonucu ekonomik s~k~nt~lar içinde geçmi~, bu çerçevede gerek askeri (1914'te 10000 lira), gerekse sivil mekteplerin (1914'te
8.000 lira) çok küçük bütçeleri olmu~tur'.

3 ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Devleti'nin Saray Te~kilat:, Türk Tarih Kurumu Yay~n~,
Ankara, 1988, s. 494.
Nihal Erk-Ferruh Dinçer, "XV'inci ya da XVI'no Yüzy~la Ait Oldu~u San~lan Bir
Baytarnâme incelemesi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c.14 / S. 2, (1967), 117118./ Baytarnameler kaynaklar~~ aç~s~ndan Do~u ve Bat~~medeniyetlerine dayanmakta olup,
büyük ölçüde yazarlar~n deneyimlerinden kaynaklanan katk~lar~n' ve ayn~~ zamanda geleneksel
halk bilgilerini içermektedir. ~lk örnekleri IX. yüzy~lda yaz~lm~~~olan bu eserler bin y~l~~a~k~n bir
süreden beri veteriner hekimli~i biliminin en önemli kaynaklar~~ olma özelli~ini
göstermektedir. Abdullah özen-Sevgi ~ar, "14'üncü Yüzy~la Ait Bir Baytarnamede Kullan~lan
Bitkisel Droglarm Günümüzdeki Kullan~mlar~~Üzerine Bir Ara~t~rma", 38. Uluslararas~~ T~p
Tarihi Kongresi Bildiri Kitab~, c. 2, Editörler Nil Sar~, Ali Haydar Bayat, Ye~im Ülman, Mary I~~n,
Türk Tarih Kurumu Yay~n~, Ankara, 2005, s. 637.
3 Nihal Erk, "Türkiye'de Veteriner Hekimlik ö~retiminin Ba~lang~c~~ve Bugüne Kadar
Geçirdi~i Safhalar Üzerinde Yeni Ara~t~rmalar II", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,
c. 6, S. 3-4, (1959b), s. 283, 286.
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1.1. Askeri Baytarlar

19. yüzy~lda Osmanl~~Türk t~bbi önceki dönemlere oranla daha çok bat~ya dönük ve ayn~~zamanda daha modern görünümlü bir nitelik kazanm~~t~r. Bu yüzy~lda birçok modern kurulu~un temeli at~lm~~~modern t~p ö~retimine geçi~, bu yüzy~lda gerçekle~mi~tir.6 Nitekim sa~l~k hizmetlerinin niteliginin de~i~meye ba~lamas~yla beraber Osmanl~~devletinde de hekimba~~l~k
çe~itlilik kazanan sa~l~k hizmetlerini kar~~layamaz hale gelmi~~ve ça~da~~
kurumlara ihtiyaç artm~~t~r. 1837'de Harbiye nezâretinde bir s~hhiye dairesinin kurulmas~~ ve karantina idaresinin göreve ba~lamas~yla hekimba~~n~n
yetkilerinin bir bölümü bu yeni kurumlara devredilmi~tir7.
Veteriner ö~retimine olan ihtiyaç da önce Avrupa memleketleri taraf~ndan anla~~lm~~, daha sonralar~~bu ilgi hayvan yeti~tiricili~inin yo~unlu~una paralel olarak dünyan~n di~er bölgelerine yay~lm~~t~r8.
Baytarl~kla ilgili olarak Osmanl~lar döneminde ise 15-16. yüzy~ldan itibaren bir tak~m eserler kaleme al~nm~~sa da9 baytarl~~-'~n mektebli bir meslek
haline dönü~mesi 19. yüzy~lda" II. Mahmud dönemiyle beraber gerçekle~mi~tir". Nitekim ordunun ihtiyac~n~~ kar~~lamak üzere, Prusyal~~baytar
Goldlewsky'yi davet eden Sultan Mahmud onu baytarl~k e~itimi te~kilat~na
memur etmi~, böylece Istanbul'da ülkemizin ilk veteriner okulu aç~lm~~t~r.
Erk" bir çal~~mas~nda veteriner okulunun kurulu~~tarihini 1835", bir di~er
6 Ay~egül Demirhan Erdemir, T~bbi Deontoloji ve Genel T~p Tarihi, Bursa, Güne~~Nobel
Yay~nlar~, 1996, s. 292.
Nuran Y~ld~r~m, "Sa~l~k Hizmetleri", Dünden Bugüne ~stanbul Ansiklopedisi, c. 6, Kültür
Bakanl~~~~ve Tarih Vakf~~Ortak Yay~n~, Istanbul, 1994, s. 402.
Nihal Erk, "Dünyada ve Bizde Veteriner Ö~retimi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 10/ sy. 2, (1963b), s. 116.
Bkz. Erk- Dinçer, a.g.m.
10
1893'te kabul edilen "Zab~ta-i S~hhiye-i Hayvaniye Talimatnâmesi"ne göre baytarlar~n
s~hhiye nezâreti taraf~ndan tayin edildikleri anla~~lmaktad~r. Balun~z 24 S 1324 (19 Nisan 1906)
tarihli vesika. Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi (BOA), DH. MKT., 857/30, Vesika 1-8. 1886 y~l~nda
Rusya'daki step arazilerden gelen hayvanlar~n yayd~~~~vebâ-y~~bakarinin yay~lmas~na engel
olmak için Karadeniz'den Der-saadet'e gelen her cins hayvan~n muayeneleri için Karadeniz
Bo~az~~ Tahaffûzhânesi'nde bir aded baytar tayini için S~hhiye nezâretinden talepte
bulunulmu~tur. (13 C 1304/ 9 Mart 1887). BOA, DH. MKT., 1403/85.
" Tarihin ilk baytarl~k mektebi Claude Bourgelat'~n gayretleri ile Fransa'n~n Lyon ~ehrinde kurulmu~~(10 Ocak 1762), zamanla di~er ülkelerde de benzer nitelikli okullar aç~lm~~t~r.
Mesela Kahire'de Kavalal~~M. Ali Pa~a'n~n emriyle ilk baytarl~k medresesi kurulmu~tur. (1831).
Kas~m Kirb~y~k, "Baytarl~k", D~A, c. 5, Türkiye Diyanet Vakf~~Yay~nevi, ~stanbul, 1992, s. 278,
280-282.
12 Erk, "Veteriner Tababeti Tarihine K~sa Bir Bak~~", s. 143.
13 Kirb~y~k, a.g.m., s. 282.
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çal~~mas~nda 1842 olarak kabul etmi~ken, Özgür ise 184114 olarak kabul
etmi~tir. Ancak yap~lan ara~t~rmalar neticesinde veterinerlik ö~retiminin
ba~lang~c~n~n kesin olarak 1842 y~l~~oldu~u tespit edilmi~tir'.
~lk veteriner okulu te~ebbüsü okuma yazma bilmeyen erlerden seçilen
talebeler yüzünden ba~ar~ya ula~amam~~t~r. Bu okuldan sonra baytarl~k e~itimi Sultan Abdülmecid döneminde, harbiye mektebinde özel bir s~n~f olarak yeniden ba~lam~~t~r. (1849)16.
Harp okulu bünyesindeki veteriner s~n~f~~ilk mezununu 1853 y~l~nda
vermi~~ve bu y~l okulu bitiren Osman ve Ahmed beyler okulun ö~retim kadrosu içerisinde istihdam edilmi~lerdir. Harp okulu bünyesindeki veteriner
s~n~flar~n~~ bitiren veteriner hekimler binba~~~rütbesine kadar yükselebilmi~ler, daha üst rütbelere ç~kabilmeleri için süvari s~n~f~na geçmeleri gerekmi~tir17.
1867 y~l~na ait bir vesikada Osmanl~~ devletinin hayvan hastal~klar~na
daha etkin bir ~ekilde müdahalede bulunabilmek için mekteb-i harbiye-i
~âhânede baytar s~n~f~na ilaveten yeni bir s~n~f kurarak, 3 y~ll~k e~itimle "fen
baytar~" yeti~tirmeye karar verdi~i belirtilmektedir. Yeti~tirilecek baytarlar
e~itimlerini tamamlad~ktan sonra geldikleri bölgelere dönmek ve orada
mecburi hizmet yapmak zorunda b~rak~lm~~lard~r. Bu u~urda y~ll~k 60.000
kuru~~masraf~n olaca~~, paran~n da askeriye tahsisat~ndan kar~~lanmas~na
karar verilmi~tir. Bu amaçla ilkönce 5 vilâyetten 4'er ki~inin talebe olarak
al~nmas~, bunlar e~itimlerini tamamlad~kça da yerlerine di~er vilâyetlerden
yeterli miktarda talebe getirilmesi ve e~itimin devam~n~n sa~lanmas~~ kararla~t~r~lm~~t~r. Yap~lan çal~~malar neticesinde Bosna için al~nacak talebenin
Tuna, Hüdavendigar, Bosna, Erzurum ve Konya vilâyetlerinden teminine ve
konu ile ilgili olarak gazetelere ilanlar verilmesine karar verilmi~tir".
1873 y~l~nda veteriner s~n~flar~~ harb okulundan ayr~larak askeri t~p
okuluna nakledilmi~tir'.
11 Atilla Özgür, "Osmanl~~ imparatorlu~unda Veteriner Hekimli~i E~itim-Ö~retim
Kurumlar~", Yeni Türkiye 33, 701 Osmanl~~II Ekonomi ve Toplum, Ankara, 2000, s. 792.
Nihal Erk, "Türkiye'de Veteriner Hekimlik Ö~retiminin Ba~lang~c~~ ve Bugüne Kadar
Geçirdi~i Safhalar Üzerinde Yeni Ara~t~ rmalar I", Ankara IInivers tesi Veteriner Fakültesi Dergisi,
c. 6/ sy. 1-2, (1959a), s. 80-85.
I" Kirb~y~ k, a.g.m., s. 282.
'Özgür, a.g.m., s. 793.
Bak~ n~z 21 ~aban 1284-18 Aral~k 1867/6 B 1284-3 Kas~m 1867 tarihli vesikalar. BOA,
A. MKT. MHM, 396/62, Vesika 1-2./ BOA, A. MKT. MHM, 392/93.
I9 Özgür, a.g.m., s. 793.
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1.2. Sivil Baytarlar
1881'de veteriner okulu ve t~p okulunun ö~retim elemanlar~ndan bir
komisyon kurularak veteriner s~n~flar~ na sivil ö~renci al~m~~ konusunda bir
giri~imde bulunulmu~~ve az say~da sivil ö~renci al~nm~~sa da bu da bir süre
sonra ink~taya u~ram~~~ve 1889 y~l~ na kadar bu konuda ciddi bir ad~m at~lmam~~t~r". Nihayet ~stanbul'daki ilk sivil baytarl~ k mektebi Yarbay Baytar
Mehmed Ali Bey'in gayretleriyle 1889 y~l~nda kurulmu~~ve Nafia
Nezareti'ne ba~l~~Umûr-~~Baytariye Müfetti~-i Umumili~i ihdas edilerek
ba~~na Mehmed Ali Bey getirilmi~ tir. 1909'a kadar Orman, Meadin ve Ziraat Nezareti'ne ba~l~~ bir ~ube olarak çal~~an bu müfetti~lik daha sonra genel
müdürlü~e dönü~türülmü~tür (1914)21. Okulun ilk iki s~mf~n~n t~bbiyede,
son iki sindirim da Halkal~'da yat~l~~olarak e~itim-ö~retim görmesine karar
verilmi~tir.22 Konu ile ilgili orijinal kay~tta; Frans~z doktorlar~ndan Mösyö
Pastör'ün ehli hayvanlar~~bula~~c~~ hastal~ k ve ölümden muhafaza için icad
etti~i a~~mn Osmanl~~ topraklar~nda ö~renilmesi ve ülkenin ihtiyaçlar~na
göre "mülkiye baytar~" yeti~tirmek üzere Mekteb-i T~bbiye-i Mülkiye'de de
bir s~n~f aç~lmas~~için irâde-i seniyye ç~kar~ld~~~~belirtilmektedir. ~rade-i
seniyyede;
~ki y~l mekteb-i t~ bbiye-i mülkiyede gündüz vakti tahsil yap~ laca~~,
Üçüncü y~ldan itibaren gececi (leyli) olarak Halkal~~ mektebine
nakil yap~larak burada e~itime devam edilece~i belirtilmi~tir (17
C. Ahir 1306/ 18 ~ubat 1889)23.
Görüldü~ü gibi Osmanl~~devletinde baytarlar~ n askeri (mekteb-i harbiye-i ~ahane) ve mülki (mekteb-i t~bbiye-i mülkiye) baytarlar olmak üzere iki
s~n~f halinde e~itildikleri ve görev yapt~klar~~anla~~lmaktad~r. Bununla beraber her iki mektebin de program ve nizamnamesi birbiriyle ayn~d~r." Farkl~~
s~n~flarda bulunan bu baytarlar~ n zaman zaman birbirlerinin hareket alanlar~na pozitif bir ~ekilde müdahalede bulunduklar~~ hatta bu konuda devletin
üst düzey yetkililerinin emirler ç~kard~~~~bile görülmektedir. Konu ile ilgili
20 Özgür, a.g.m., s. 793.
21 Kirb~y~k, a.g.m., s. 282.
22 Özgür, a.g.m., s. 794.
23 BOA, MF. MKT., 107/27.1 Konu ile ilgili olarak 10 C 1310 tarihli bir di~er vesika için
bak~niz. BOA, ~. TNF., 1/1310/C-03.1 1315 tarihli bir vesikada Bosna mülkiye baytar mektebinden mezun olan Artin Efendi'nin Beyrut, Abdullah Efendi'nin Halep vilâyetine tayin edilmesi
için Sür-y~~Devlet taraf~ndan karar al~nm~~t~r. (15 S 1315). BOA, ~. OM., 4/1315/S-1, Vesika 12.
" BOA, ~. TNF., 1/1310/C-03.
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olarak baz~~belgelerde vilâyetlerdeki askeri ve mülki baytarlar~n birbirleriyle
yard~mla~malar~~istenmi~tir (20 Ca 1304/14 ~ubat 1887)25.
Bütün bu e~itim kategorilerine ra~men baytarlar~n hayvanlar~n ederinden yap~lan et, past~rma, sucuk ve salamura gibi muhtelif hayvan ürünlerinin muayenesi konusunda yeterli olmad~klar~~ görülmektedir. Bu nedenle
baytarlar~ n bu konuda özel bir e~itime tabi tutulmas~~ve hayvan mamullerinin muayenesi ile ilgili olarak mekâtib-i baytariyye (mekâtib-i t~bbiye) ders
programlar~~ içerisine yeni bir ders daha konulmas~~ öngörülmü~tür (19 Ca
1316/ 5 Ekim 1898)26.
1.3. Baytarlarm Yeti~tirilmesi ~çin Yap~lan Baz~~icraatlar
1.3.1. Avrupa'dan Uzmanlar Getirilmesi
Osmanl~~devleti hayvan ~slah~~ve hayvanlar~n sa~l~kl~~olmas~~için sadece
kendi iç dinamikleri ile de~il Avrupa'dan getirtti~i muhtelif uzman ki~ilerden de faydalanma yoluna gitmi~ tir. III. Selim Anadolu'da büyük ekonomik
kay~plara neden olan s~~~r vebas~~ile mücadele için Italyan Valli ve Buçoni
adl~~iki hekime geni~~ayr~cal~klar vererek ara~t~ rma yapmalar~na olanaklar
tan~m~~t~r". 1884 y~l~ nda da Belçika'dan veteriner hekim Dezutter getirilerek Taksim'de Baytar Ameliyat Mektebi kurulmu~~ve hem ordudaki hayvanlar~n hastal~ k ve tedavileriyle ilgilenilmi~~hem de yeni mezun olan veteriner
adaylar~na bir y~l süre ile staj yapt~r~lm~~t~r". Bu konuda at~lan ad~mlardan
bir di~eri, maa~lar~~ 1000'er frank~~geçmemek üzere Avrupa'dan iki uzman
ki~inin getirtilerek birisinin "zab~ta-i s~hhiye-i hayvaniye" i~lerinde di~erinin
ise hayvan depo ve haralarm~ n" idaresi konusunda kendilerinden bilgi
25
ilgili belgede Der-saadet civar~nda meydana gelen hayvan hastal~ klar~n~n ortadan
kald~r~lmas~~için al~ nacak önlemlerden bahsedilmektedir. Konu ile ilgili olarak Rusya civar~nda
bulunan bütün vilâyetlerdeki (Suriye, Kastamonu, Hüdavendigar, Edirne, Ayd~n, Hicaz,
Ba~dad, Selanik, Konya, Erzurum, Diyarbekir, Haleb, Adana, Trablusgarb, Sivas,
Mamuratülaziz, Ankara, Van, Yanya, Cezayir, Bingazi, Dersim, Karasi, Musul, Kudüs, Zor vs.)
askeri ve mülki baytarlar~ n muaveneti konu edilmi~tir. BOA, DH. MKT., 1399/84.1 Rusya'dan
gelen hasta hayvanlar~n Der-saadet civar~nda vebâ-y~~ bakariye neden oldu~u ve konu ile ilgili
olarak tedbir al~nmas~~gündeme gelince yine askeri baytarlardan yard~m talep edilmi~tir. (13 C
1304/ 9 Mart 1887). BOA, DH. MKT., 1403/85.
BOA, DH. MKT, 2113/55, Varak 1-2.
27 Gülden Sar~y~ld~z, Hicaz Karantina Te~kilat~~ (1865-1914), Türk Tarih Kurumu Bas~
mevi,
Ankara, 1996, s. 5.
28 Özgür, a.g.m., s. 793.
29 Osmanl~~devletinin büyüme, geli~me, duraklama ve gerileme dönemlerine paralel olarak hayvanc~l~k ve haralar~n faaliyetlerinde de ç~k~~~ve ini~ler meydana gelmi~tir. 19. yüzy~l~n
sonlar~nda bu kurumlar~n zirai amaçl~~kullan~lmalar~~sonucu i~levlerini yapamaz hale geldi~i bu
nedenle de ülkedeki hayvanc~l~ k sektörünün olumsuz etkilendi~i görülmektedir. A~k~n Ya~ar,
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edinilmesi ve ilgili mekteblerde ders vermek üzere istihdam edilmesine
karar verilmesidir (10 C 1310/ 30 Aral~k 1892)".
1.3.2. Bakteriyolojil~âne-i Baytarinin Kurulmas~~
1319 (1901) y~l~nda31 bakteriyolojihânenin kurulmas~32 ile baytarl~k
alan~ndaki bilimsel faaliyetlerin (fenn-i baytâri) Osmanl~~topraklar~nda geli~imini sa~lamak ve bula~~c~~hayvan hastal~klar~n~n tedavisi, defi ve izalesini
sa~lamak amac~yla önemli bir ad~m at~lm~~t~r". Orman, Meâclin ve Ziraat
Nezâreti taraf~ ndan mülkiye baytar mektebi içinde kurulmu~~olan"
"Osmanl~~Döneminde Çiftlikât-~~Hümây~n~lar (Haralar) ve Hayvanc~l~k", Osmanl~, c. 8, Yeni
Türkiye Yay~nlar~, Ankara, 1999, s. 620.
BOA, ~. TNF., 1/1310/C-03.
önce kuruldu~u ifade edil31 Ilgili belgede bakteriyolojihânenin H. 1331 y~l~ndan 12 y~l
mektedir.
ca ilerlemelerin hemen hepsi 1850'den sonra gerçekle~mi~tir.
32 Bakteriyolojideki ba~l~
Nitekim bakteriyolojinin ve hatta mikrobiyolojinin tarihini Hollanda'da Delft ~ehri belediye
kap~c~s~~ve dokuma tüccar~~Anthony van Leeuwenhoek (1632-1723) taraf~ndan Felemenkçe
yaz~ld~ ktan sonra Latince'ye çevrilerek Londra'daki ~ngiltere Krall~k Deme~i'ne gönderilmi~~
mektuplarla ba~lad~~~~kabul edilmektedir. Ekrem Kadri Unat-Kemal Alta~, "Bakteriyoloji",
Dünya'da ve Türkiye'de 1850 Y~l~ndan Sonra T~p Dallanndaki ~lerlemelerin Tarihi, Editör: Ekrem
Kadri Unat, Cerrahpa~a T~p Fakültesi Yay~nlar~ . 4, ~stanbul, 1988, s. 41. Bakteriyoloji
n Esin Kahyaö~retimine Osmanl~~devletinde ise 1892 y~l~nda t~p okullar~nda ba~lanm~~t~
Türkiye
k
Kurumlar~,
ve
Sa~l~
'dan
Cumhuriyete
T~p
Osnuml~
Bilimin
I~~~nula
D.
Erdemir,
Ay~egül
lk
muallim
Hamdi
Aziz
Bey'dir.
Onunla
~
Diyanet Vakf~~Yay~n~, Ankara, 2000, s. 359.
bakteriyoloji müstakil bir t~p dal~~olarak kabul edilmeye ba~lar~m~~t~r. Esin Kahya, Ondokuzuncu
~n~,
Yüzy~lda Osmanl~~~mparatorlu~u'nda T~p E~itimi ve Türk Hekimleri, Atatürk Kültür Merkezi Yay
144, Ankara, 1997, s. 53. Bu ki~iye muavin olarak Askeri T~bbiye Mektebi'nde R~ za Tahsin ve
Aristidi Pa~a, Mülkiye T~bbiye Mektebi'nde ise Dr. Refik Bey çal~~m~~ur. Kahya, D. Erdemir,
üzerine
a.g.m.,s. 359. Bakteriyolojihâne ise ilk olarak 1893'te Istanbul'da ç~kan kolera salg~n~~
Pasteur'un tavsiyeleri do~rultusunda Demirkap~'daki T~bbiye'nin bahçesinde ah~ap bir bina
olarak in~a edilmi~tir. Bedi N. ~ehsuvaro~lu, Istanbul'da 500 Y~ll~k Sa~l~k Hayat~m~z, ~stanbul
~l~~
Fetih Derne~i Ne~riyat~, sy. 21, ~stanbul, 1953, s. 99-100. Mekâtib-i askeriye nezâretine ba
z
Dr.
Maurice
Nicole
müdür,
Zühtii
Nazif
de
~
olarak bakteriyolojihâneye ilk müdür olarak Frans
müdür yard~mc~s~~olarak atanm~~t~r. Dr. Nicole 1901'de Istanbul'dan ayr~l~nca hayvan
hastal~klar~na özgü olarak yeni bir bakteriolojihâne daha kun~hnu~tur. Böylece
Bakteriyolojihâne-i Osmani sadece insan hastal~klar~~bakteriyolojihâne-i baytari ise hayvan
hastal~klar~~ile ilgilenmi~tir. Nuran Y~ld~r~ m, "Tanzimat'tan Cumhuriyete Koruyucu Sa~l~k
Uygulamalar~", TCTA, V, ~leti~im Yay~nlar~, ~stanbul, 1985, s. 1336-1337.
~lar. II.
33 BOA, MV., 181116.1 Bakteriyolojinin ülkemizdeki tarihi 1887'de ba
Abdülhamid'in emriyle Zeoros Pa~a Dersaadet Daülkelb ve Bakteriyoloji Ameliyathânesi'ni
kurarak çal~~maya ba~lam~~t~r. 1893 y~l~nda Maurice Nicole ve Hasan Zühdü Nazif Bey
taraf~ndan Bakteriyoloji-i ~ahane kurulmu~~ve ihtiyaç duyuldu~unda tahaffilzhâne denen
karantina evlerinde de bakteriyoloji laboratuarlan aç~lm~~t~ r. Gülden Sar~y~ld~ z, "Osmanhlarda
H~fz~ss~hha", D~A, c. XVII, Türkiye Diyanet Vakf~~Yay~n~, ~stanbul, 1998, s. 320.
Uygulamalar~", s. 1336.
34 Y~ld~r~ m, "Tanzimaetan Cumhuriyete Koruyucu Sa ~l~k
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Bakteriyolojihâne-yi Baytari'ye ilk müdür olarak Adil Bey tayin edilmi~tir'.
1902 y~l~nda s~~~r vebas~~ serumunun az da olsa burada elde edildi~i görülmektedir'. Osmanl~~ devleti bakteriyolojihânede de Avrupal~~ uzmanlardan
faydalanma yoluna giderek Meclis-i vükela karar~~ ile bakteriyolojihânenin
baytarl~ k k~sm~ na müdür olarak Paris erkân-~~ harbiyesi askeri baytarlar~ndan
Mösyö Forjo'yu getirtmi~ tir. Forjo 3 y~ll~ k bir süre için ülkeye getirilmi~tir.
Kendisine y~ll~ k 12.000 frank ücret tahsis edilmi~ tir. Tahsis edilen ücret,
mecidi 19 kuru~~hesablyla, 54.000 kuru~a tekabül etmektedir. (20 Za 1331/
21 Ekim 1913)3'.
1.3.3. Avrupa'ya Ö~renci Gönderilmesi
Osmanl~~Devleti hayvan hastal~klar~~ile mücadele için sadece kendi bilim adamlar~n~ n tecrübelerinden de~il bunun yan~ nda Avrupa'y~~ da yak~ndan takip etmeye çal~~m~~t~ r. Mesela Pastör usulü tedaviyi ö~renmek için
Paris'e gönderilen ki~ ilerden birisi Saadetlü Zoyiros Pa~a'd~ r. Zoyiros Pa~a
e~itimini tamamlad~ ktan sonra ülkeye geri dönmü~tür". Zoyiros (Zoeros)
Pa~a ve ekibinin Avrupa'ya gönderilmesinin nedeni Pasteur'un buldu~u
kuduz a~~s~~uygulamas~n~~ ö~-'renmektir. Ekip ülkeye dönünce 1887 y~l~nda
ülkemizin ilk kuduz müessesesi aç~lm~~t~ r. Yine sivil baytar mektebinin aç~lmas~ndan (1889) bir y~ l sonra okul içinde bir yar~~ma s~nav~~yap~larak s~navda ba~ar~l~~olan Adil, Nuri, Hayrettin ve Ahmed isimli ö~renciler Fransa'ya
Alfort veteriner okuluna e~itim için gönderilmi~ lerdir. Ahmed Bey'in ölümü
üzerine yerine ~smail Hakk~~Bey gönderilmi~ tir. Bu ö~renciler 1895 y~l~nda
35 Adil Mustafa ~ehzadeba~~~11 Haziran 1871de Istanbul'da do~mu~tur.
Babas~~ Da~~stanl~~Ziya Pa~a'n~n o~lu Yarbay Yusuf Ziya adl~~ki~idir. ~lkö~renimini Gelibolu'da, orta ö~renimini
Halep Askeri Rü~tiyesi ve Çengelköy Askeri ~dadisinde yapm~~t~ r. 1889'da bir y~ l önce T~p
Okulundan al~ narak tekrar Harbiye'ye nakl edilmi~~olan veteriner s~n~flar~ na giri~~s~nav~n~~
birincililde kazanm~~~ve bu okula ö~renci olmu~ tur. 1890da okulun birinci ve ikinci s~n~f ö~rencileri aras~ nda Avrupa'ya gönderilecek ö~rencileri seçmek amac~~ile yap~lan s~nav~~ kazanan
dört ö~renciden birisi olmu~tur. Be~~y~ l için Fransa'daki Alfort Veteriner Okuluna gönderilen
Adil, Alfort'da hocalar~ ndan büyük bakteriyolog Nocard'a kendini çok sevdirmi~~ve yurda
döndükten sonra ondan ö~rendiklerinden çok faydalanm~~t~r. Adil ö~rencilik y~llar~ nda gösterdi~i ba~ar~dan dolay~~ 1892-93 ö~retim y~l~nda gümü~~madalya ödülü kazanm~~t~r. 1895'de
Alfort Veteriner Okulundan veteriner diplomas~~alarak yurda dönen Adil, Harp Okulunda
bulunan veteriner s~n~ flar~na yüzba~~~rütbesi ile salg~ nlar (emrâz-~~sârlye) ve et muayenesi (tefti~-i lühüm) hocali~~ na tayin edilmi~ tir. Nihal Erk, "~ lk Türk Bakteriyologlar~ ndan Adil Mustafa", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 15/ sy. 1, (1968), s. 24-25.
Daha fazla serum üretilmesi amac~~ ile 1914'te Pendik Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü aç~lm~~t~ r. Nihal Erk, "Tarihte Önemli S~~~r Vebas~~ Salg~nlar~~ ve 1920ye Kadar Memleketimizdeki Durumu", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 10, S. 3-4, (1963a), s. 233.
37 BOA, MV., 181/16.
BOA, DH. MKT., 1396/29.
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yurda dönmü~ler ve Alfort okulunu örnek alarak veterinerlik e~itim ö~retiminde yeni düzenlemeler yapm~~lard~r".
1.3.4. Avrupa Gazetelerine Abone Olunmas~~
Vilâyetlerde görev yapan baytarlar gerek" zühül (dü~manl~k) gerekse de noksan malumât" nedeniyle bir çok bilim d~~~~icraata sebebiyet vermi~lerdir. Bu nedenle bula~~c~~hayvan hastal~klar~~hakk~nda yurtd~~~nda yap~lan
bilimsel etkinliklerin sonuç raporlar~~veya telif edilen eserler Osmanl~~devleti taraf~ndan temin edilerek ülkede bulunan baytarlar~n bilimsel yeterlilikleri art~r~lmaya çal~~~lm~~t~r. Bu amaçla at~lan ad~mlardan birisi de yurtd~~~~
kaynakl~~gazetelerin takip edilmesidir. Nitekim Paris'te yay~nlanan ve belgelerde fünf~n ve baytar gazeteleri olarak isimlendirilen gazetelerin en seçkinlerinden ikisine abone olunarak bunlar~n Paris sefareti arac~l~~~~ile temin
edilmesi ve baytar komisyonu taraf~ndan tercüme edilip, bas~larak vilâyetlere da~~t~lmas~~planlanm~~t~r (14 Ca 1311/23 Kas~m 1893)". Ancak gazetelerden yaln~zca bilimsel formasyonu (müktesebât-~~fenniyeleri) yerinde olan
baytarlar~n istifade edebilece~inin, tahsil düzeyleri dü~ük olan ki~ilerin (her
nas~lsa bir suretle baytarl~k diplomas~m alabilmi~~olanlar(~n) mezkûr gazeteleri mutalaa etseler bile) gazetelerden çok fazla faydalanamayacaklar~n~n
belirtilmesi baytarlar~n bir k~sm~n~n Avrupa orijinli kaynaklarla kendilerini
yenileyecek bir kapasiteye sahip olmad~~~n~~göstermesi aç~s~ndan dikkate
de~er bir husustur. (14 Ca 1311/ 23 Kas~m 1893)41.
1.3.5. Avrupa'dan Kitap Tercümeleri Yap~lmas~~
Hayvan hastal~klar~n~n nedenleri, devas~~ve yay~lmas~n~n engellenmesi
için Avrupa'da baz~~müellifler taraf~ndan çal~~malar haz~rlanm~~t~r. Bula~~c~~
hayvan hastal~klar~~ile ilgili Elfor Baytar mektebi hocalar~ndan Mösyö
Nufar" ve Mösyö Nokarid" taraf~ndan eserler telif edilmi~tir. Çal~~malar
Paris'te bir mecmuada yay~nlanm~~t~r". Osmanl~~devleti bunun üzerine bu
eserleri tercüme ettirerek bütün vilâyetlere da~~t~lmas~~ için bir çal~~ma ba~latm~~t~r. Eserlerden Mösyö Nufar'a ait olan eserin tercüme i~i baytar komisyonu azas~ndan Binba~~~Minâs Efendi'ye, tahsisi ise üyelerden Binba~~~
Özgür, a.g.m., s. 793-794.
BOA, DH. MKT.,139/22, Vesika 1-6.
41 BOA, DH. MKT.,139/22, Vesika 1-6.
"BOA, DH. MKT,128/3, Vesika 1-5.
43 Çal~~ma kitap ~eklinde olmay~p bend halinde bir mecmuada yay~nlanm~~t~r. Eserle
ilgili olarak Paris sefaret-i seniyyesinden Hariciye Nezâreti'ne bilgi verilmi~~ve iki nüshan~n
temin edilmesi istenmi~tir. (20 ~~1310/ 9 Mart 1893). BOA, DH. MKT., 2060/110.
" BOA, DH. MKT.,128/3, Vesika 1-5./ BOA, DH. MK7'., 2060/110.
39
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Haydar Bey'e verilmi~ tir. Minâs Efendi'den konu ile ilgili olarak her hafta
bir "forma" haz~rlamas~~ ve haz~rlanan formalar~n vilâyetlere gönderilmek
üzere tab edilmesi istenmi~tir. Eserin bas~ m masraflar~= Orman, Meâcfin
ve Ziraat Nezâreti bünyesinde bulunan "urnür-~~ baytâriye tahsisât~"ndan
kar~~lanmas~~ uygun görülmü~se de daha sonra bundan vazgeçilerek ad~~
geçen tahsisât~ n baytar müfetti~leri maa~~ve harc~rahlar~na tahsis edildi~i
belirtilmi~tir (18 Ra 1311/29 Eylül 1893)43. Bu tür çal~~malar~n Matbaâ-i
Âmire'de seri bir ~ekilde bas~l~p vilâyetlere (vilâyât-~~ ~âhâne) gönderilmesi
konusunda Istabl-~~ Âmire müdüriyetinin yetkili k~l~nd~~~~anla~~lmaktad~ r.
(18 Ca 1295/8 May~s 1294).'
1.3.6. Uluslararas~~Kongre ve Konferanslara Kat~l~m
19. yüzy~l~n karakteristik salg~n hastal~~~~olarak ba~~gösteren kolera
pandemisi çe~itli ülkelerde ve bu arada Osmanl~~ imparatorlu~-'unda sa~l~k
te~ekküllerinin kurulmas~nda ve salg~nlara kar~~~uluslararas~~ i~birli~inin
ba~lamas~ nda etkili olmu~tur'. Salg~n hastal~klarla ilgili uluslararas~~ toplant~lar~ n ilki olarak 1840'ta toplanan meclis-i tahaffuz-u f~lâ kabul edilmektedir. Nitekim Osmanl~~ topraklar~ nda yap~lan bu toplant~ya 13 yabanc~~delege
kat~lm~~t~r. Avrupa'da salg~n hastal~ klara kar~~~ortak ve tek tip önlemler
uygulamak için toplanan uluslararas~~sa~l~k konferanslarm~n ilki (I. Uluslararas~~ Sa~l~ k Konferans~/ I. S~hhiye Konferans~) ise 1851'de Paris'te toplanm~~t~ r". Konferansta delegeler bir konuda fikir birli~ine varm~~t~r. Bu da
halk sa~l~~~n~n ancak mü~terek bir anla~ma ile korunabilece~inin tespitidiri'. Ancak hekim delegeler halk sa~l~~~n~n korunmas~~ ve salg~nlar~n önlenmesi için iki farkl~~ görü~ü benimsemi~lerdir. Bu çerçevede Osmanl~~ devleti, Fransa ve di~er baz~~Akdeniz ülkeleri karantina sistemini savunmu~ lar
ve gemilerin, insanlar~n ve emtian~n tecridini istemi~lerdir. Buna kar~~l~ k
konferansta ~ngiltere'nin ba~~n~~ çekti~i "temizlik, havaland~rma, gemileri ve
mallar~~ dezenfekte etme", "hayvâni ve bitkisel (nebâti) art~ klar~n, çöplerin,
mezbahalar~ n ~ehir ve köylerden uzakla~t~r~lmas~ , pis sular~n kapal~~la~~mlara ak~t~lmas~, her eve içilebilir temiz su sa~lanmas~" gibi tedbirlerin al~ nmas~n~n daha önemli oldu~u görü~ü hakim olmu~tur'.
BOA, DH. MKT,128/3, Vesika 1-5.
1" BOA, MF. MKT., 56/90.
17 Hikmet Özdemir, Salg~n Hastal~klardan Oliimler 1914-1918, TTK Yay~ n~, Ankara, 2005,
s. 83.
Y~ld~ r~ m, "Tanzimat'tan Cumhuriyete Koruyucu Sa~l~ k Uygulamalar~", s. 1337-1338.
Emine Melek Atabek, 1851'de Paris'te Toplanan I. Milletleraras~~ Sa~l~k Konferans~~ ve
Türkler, ~stanbul Üniversitesi Cerrahpa~a T~ p Fakültesi Yay~ nlar~, Rektörlük No. 1975,
Dekanl~ k No. 28, ~stanbul, 1974, s. 115-116.
Sar~y~ ld~ z, "Os~nanl~ larda H~fz~ss~ hha", s. 320.
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1851 Paris konferans~ndan sonra ikinci uluslararas~~ faaliyet 1865 büyük kolera salg~n~~ ard~ndan yap~lan 1866 ~stanbul Konferans~~olmu~tur51.
Uluslararas~~ karantina kongresi olarak da adland~r~lan bu konferans Galatasaray mektebinde icra edildi~i için Galatasaray~~Konferans~~ olarak da adland~r~lm~~t~ r. Konferansta kolera epidemisi ile ilgili 44 toplant~~yap~lm~~~ve
kolera epidemisinin kayna~~n~n Türkiye de~il Hindistan oldu~u ortaya
konmu~tur".
1866 y~l~nda, karas~~~r hayvanlar~na bula~an salg~n hastal~~~n tedavisi
hakk~ nda alternatifler üretmek için Viyana'da da bir baytar cemiyeti te~kil
edilmi~" ve cemiyette baz~~ müzakereler yap~lm~~t~ r. Cemiyete Osmanl~~
devletini temsilen Mekteb-i Fünün-~~Harbiye-i ~âhâne baytar muallimlerinden Binba~~~Ahmed Efendi bir lâyiha ile kat~lm~~t~ r. Ahmed Efendi lâyihan~n bir suretini ülkeye getirmi~~ve lâyiha bas~l~p ço~alt~larak, ülkenin her
taraf~na gönderilmi~tir. Bunun yan~nda layihan~n içeri~i hakk~nda halka
bilgi verilmesi, hastal~k olan mahallere mutlaka bir baytar zabitân~~ gönderilmesi, hastal~kla ilgili gazetelerde ilanlar verilerek halk~ n bilgilendirilmesi
sa~lanmaya çal~~~lm~~t~r. (29 M 1283/ 13 Haziran 1866)54.
Konumuzla ilgili bir di~er kongre ise Paris'te toplanmaya çal~~~lm~~t~r.
Nitekim Frans~ z hükümeti Paris'te hayvan hastal~klar~ , nedenleri ve korunma ~ekilleri hakk~nda 1921 may~s~nda uluslararas~~bir konferans yapmay~~
planlanm~~t~r. Konferans~n yap~lma nedeni ve program~n detay~~ ile ilgili
olarak bir nota haz~rlanarak Osmanl~~ hükümetine de gönderilmi~tir. (17 Ca
1339/ 27 Ocak 1921).55
2. Baytarlann Tayini
Osmanl~~devletinde büyüklükleri de dikkate al~narak vilâyetlere muhtelif miktarlarda (diplomal~)56 baytar tayini yap~lm~~t~r. Nizamnâme gere~ince, baytar tayini yap~l~rken halihaz~rda elde kaç baytar~n bulundu~u,
Özdemir, a.g.k., s. 87.
A. Süheyl Ünver, "Osmanl~~ Tababeti ve Tanzimat Hakk~nda Yeni Notlar", Tanzimat I,
Maarif Matbaas~, ~stanbul, 1940, s. 949; ~ehsuvaro~lu, a.g.m., s. 96.
3' Belgede kongrenin geçen y~l yap~ld~~~~bildirilmektedir. Bu çerçevede kong~-enin 1866
y~l~nda yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
BOA, A. MKE. MHM, 358/24, Vesika 1-3.
BOA, MV., 221/35.
56 18. yüzy~lda meslekten doktor say~s~n~ n az oldu~u ve ayn~~zamanda meslekten olmayan
muhtelif ki~ilerin de doktor olarak çal~~t~klar~~tespit edilmi~, bu çerçevede belli s~navlardan
geçmemi~~ki~ilerin doktorluk yapmalar~~yasaklanm~~t~r. Bu çerçevede hem 18. yüzy~lda hem de
19. yüzy~lda e~itim alan~nda at~lan ad~mlarla diplomas~z doktorlar~n önüne geçilmeye
çal~~~lm~~t~r. Kahya, a.g.k., s. 2-3.
-il
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tahsis edilecek maa~~ n sene-i maliye muvazenesinde kar~~l~~~n~ n olup olmad~~~, baytar tayin edilecek ki~ inin uygun pozisyonda olup olmad~~~~konusunda ara~t~rma yap~lmakta ve tahsisât~~yeterli olan büyük vilâyetlere 7-8
baytar~n, tahsisât~~yeterli olmayan vilâyetlere ise ancak 1-2 baytar~ n tayini
yap~lmaktad~ r.' Ancak bu uygulama Der-saadet ve di~er bölgelerde veya
büyük miktarda koyun sevk edilen vilâyetlerde gerek mai~eti gerekse de
halk~n varl~k düzeyini olumsuz etkilemi~ tir. Bu çerçevede hem ekonomiyi
canland~ rmak hem de hayvanlarda meydana gelebilecek muhtemel hastal~klar~~tedavi etmek üzere baz~~bölgelere (Teke, Hamidâbâd ve Ni~de sancaklar~~vs.) ek olarak yeni baytarlar~ n daha tayin edilmesi konusunda çal~~malar
yap~lm~~t~r".
Yap~lan genel uygulamaya ra~men baz~~vilâyetlerde zaman zaman baytar bulunmad~~~n~ n tespiti devletin her vilâyete baytar tayin edemedi~ini
göstermektedir".

Balun~z 15 S 1315 (16 Temmuz 1897) tarihli vesika. BOA, ~. OM., 4/1315/S-1, Vesika 1-2.
Konya vilayeti ile ilgili yap~lan baz~~i~lemlere balumz (19 Ca 1316/5 Ekim 1898) : BOA,
DH. MK7'., 2113/55, Varak 1-2.
59 Sahillerde her zaman baytar bulunmam~~t~ r. Mesela ~nebolu'da bir iskele bulundu~u
halde orada baytar bulunmad~~~~tespit edilince hemen bölgeye bu görevi üstlenecek bir baytar
tayin edilmesi veya merkez vilâyette bulunan baytar müfetti~inin burada görevlendirilmesi için
~nebolu kaymakaml~~~ndan talepte bulunulmu~ tur. Bununla beraber merkez vilâyette bulunan
baytar müfetti~ inin gerek merkez gerekse de vilayete mülhak olan muhtelif yerlerde görev icra
etmesi nedeniyle ~ nebolu iskelesine yeni bir baytar tayin edilmesi daha uygun görülmü~tür. (5
1316/ 19 Aral~k 1898). BOA, DH. MKT., 2150/55. Yine Meclis-i Mebusan taraf~ndan
ba~lang~çta Erzurum vilâyetine 13 baytar tahsisau verilmi~, bunlardan dördü di~er vilayetlere
tayin olduklar~~ halde yerlerine kimse gönderilmemi~ tir. Ancak gönderilenlerden ikisi aç~kta
baytar bulunmad~~~~için daha Erzun~m'da göreve ba~lamadan Bitlis vilayetinde bula~~c~~hastal~k
oldu~u gerekçesiyle Bitlis'e görevlendirilmi~tir. Bu çerçevede bölgede halihaz~ rda sadece 11
baytar ile 5 tatbikat-1 baytariye memuru görev yapm~~t~r. Daha sonra, iki baytar~n daha ba~ka
bir yerde görevlendirilerek, baytar say~s~n~ n 9'a dü~tü~ü anla~~lmaktad~r. Baytarlardan ikisinin
Rusya ve ~ran s~n~r~nda, birisinin de ayg~r depolar~nda görev yapmas~, baz~lar~n~n harb
nedeniyle orduda istihdam edilmesi gibi hususlar baytarlar~n i~~yükünü arurnu~~dolay~s~yla
bula~~c~~ hastal~klarla mücadeleye de ket vurmu~~gözükmektedir. Konu ile ilgili olarak
magduriyetin kald~ nlarak bizim de Rusya'ya ihracat yapabilmemizin önünün aç~lmas~~
hususunda Gütek, K~z~ldize, Kalebo~az~~ ve Yeniköy'de birer tahaffûzhâne daha kurulmas~~için
Erzurum vilayetince merkeze yaz~~yaz~larak talepte bulunulmu~ tur. Milo, Pasinler, Karakilise ve
Kura-y~~ sufla kap~lar~ na 3 aded baytar tayin edilmesi için Erzurum vilâyetince talepte
bulunulmu~sa da aç~kta baytar bulunmamas~, Anadolu'da bula~~c~~ hayvan hastal~klar~n~n kol
gezmesi gibi nedenlere binaen Erzurum'a baytar tayin edilmesi talebi kar~~lanamam~~t~n BOA,
DH. ~D., 168/10, Vesika 1-18.
57
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Vilâyetlere yeterli miktarda baytar istihdam edilememesinin nedenleri;
Harb nedeniyle mülkiye baytar memurlar~n~n (memûrin-i
baytâriye-i mülkiye) bir k~sm~n~ n geçici olarak askeri alanda istihdam edilmesi'.
Baytar say~s~n~ n yeterli olmamas~'.
Baytar maa~larma kar~~l~k bulunamamas~. Konuyla ilgili olarak
1316 y~l~na ait bir vesikada maa~lar~na kar~~l~k bulunamad~~~~için
birçok sahilde baytarlar~n görev yapmad~~~~belirtilmektedir. Selanik ve ~zmir gibi limanlarda baytar bulundu~u halde Kastamonu
vilâyetinin medhali ve önemli bir iskelesi olan ~nebolu ile beraber
Trabzon, Samsun, Sinop vs. Anadolu limanlar~nda halihaz~rda
baytar maa~lar~na kar~~l~k bulunamad~~~~için tayin yap~lamam~~t~r.
(29 Za 1316/ 10 Nisan 1899)62.
Baytar bulunmayan yerlerde bu görevi belediye tabiblerinin yerine getirmesi sa~lanarak ihtiyaç giderilmeye çal~~~lm~~t~r.(19 Ca 1316/5 Ekim
1898)63. Bunun d~~~ nda bölgede hastal~k olup olmamas~na göre baytarlar~n
görev yerlerinde de~i~ikliklere gidilmi~~ve hastal~ k olmayan mahallerdeki
baytarlar, olan bölgelere sevk edilerek bölgelerin baytar talepleri kar~~lanmaya çal~~~lm~~t~rTM.
Hayvan hastal~klar~~konusunda ehil bir ki~inin bulunmad~~~~yerlerde
ise hayvanlarda bula~~c~~ve tehlikeli hastal~k ~ikayeti oldu~u zaman hemen
durum merkeze bildirilerek yard~ m istenmekte ve bölgeye hastal~~~ n sâti ve
tehlikeli olup olmad~~~~konusunda muayene yapmak üzere bir baytar müfetti~i gönderilmektedir. Müfetti~~baytar bölgeye gelinceye kadar hastal~k ma60 Bu nedenle hastal~~~n çok oldu~u vilayetlere bile baytar tayini yap~lamam~~ ur. Bununla
beraber askeriyede istihdam edilen bu baytarlar~n Erzurum vilâyetine 2 aded olmak üzere harb
sonras~~bula~~c~~hastal~ k bulunan bütün vilayetlere tayin edilmesi planlanm~~t~r. (13 R 1332/ 11
Mart 1914). BOA, DH. ~D., 168/10, Vesika 8, 10./ Bir ba~ka belge için bak~mz: BOA, DH.
MKT.,1952/118.
61 Mesela Albâk kazas~~ köylerinde meydana gelen hastal~ k nedeniyle birçok kopmun telef
oldu~u bildirilmesine ra~men vilayet baytar~n~n bölgeye gelmedi~i görülmektedir. Konu Van
vilayeti tarafmdan ubbiye nezâretine bildirilerek gerekli yardumn bir an önce yap~lmas~~talep
edilmi~tir. (27 L 1309/ 25 May~s 1892). BOA, DH. MKT., 1952/118.
" Buna çare olarak devlet taraf~ ndan Der-saadet, Çatalca ve ~zmid sancaldar~~ ile Edirne
ve Hüdavendigar vilayetlerinde yürürlükte olan zab~ta-i s~hhiye-i hayvaniye talimat~n~ n kapsam
alamn~n geni~letilmesi sa~lanmaya çal~~~lm~~ur. BOA, DH. MKT.,2188/13.
BOA, DH. MKT., 2113/55, Varak 1-2.
64 Mesela ~ark~~Rumeli ve Bulgaristan'dan gelen hayvardarda tehlikeli bir hastal~k
görülmedi~i tespit edilince bölgede görev yapan Baytar Binba~~~Ziya Pa~a'n~n görev yerinin
de~i~tirilmesi gündeme gelmi~tir. (24 Z 1306/ 21 A~ustos 1889). BOA, DH. MK7'., 1650/7.
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hallinde acil bir tedbir olarak ilkönce bir kordon olu~turuldu~-u anla~~lmaktad~r".
3. Baytarlar~n Maa~~~
Nizamnâme gere~ince baytarlara ayl~k 750'~er kuru~~maa~, y~ll~k
2000'er kuru~~da harc~rah tahsisi yap~lmaktad~ r (15 S 1315/16 Temmuz
1897). Ancak belirlenen bu miktarlar~n baytarlarm bulunduklar~~yerde
kal~~~süreleri ve yapt~klar~~i~in hacmi do~rultusunda art~r~ld~~~~görülmektedir. Mesela Tuna vilayetinin baz~~yerlerinde ortaya ç~ kan hayvan hastal~klar~n~n ortadan kald~r~lmas~~için Binba~~~Ahmed Efendi görevlendirilmi~tir.
Ahmed Efendi bu amaçla vilayetin liva, kaza ve köylerini gezerek hastal~~~n
izalesi için gerekli tedbirleri alm~~t~r. Kendisine görevi nedeniyle 1500 kuru~~maa~~verilmekte ise de bu miktar kendisi için yeterli olmam~~~ve ek olarak 2500 kuru~luk masraf daha yapt~~~~ve bu çerçevede kendisine ödeme
yap~lmas~~konusunda yaz~~malar yap~lm~~t~r. (10 M 1284/ 14 May~s 1867). 67
1893'te kabul edilen "Zab~ta-i S~hh~ye-i Hayvâniye Tatimatnâmesi" ile
baytar maa~lar~n~ n muayene vergisi (muayene resmi) gelirinden, yetmedi~i
takdirde de merkezden ödenmesi kararla~t~r~lm~~t~r (24 S 1324/19 Nisan
1906). Belediye baytarlarm~ n tahsisât~n~n ise "Vilayet baytar müfetti~lerinin vezaifine dair talimatnâme ahkam~" na göre belediye sand~~~ ndan kar~~land~~~~belirtilmektedir". Ancak yeba-y~~bakani gibi bula~~c~~hayvan hastal~klar~n~n yay~lmas~n~~önlemek için al~nan tedbirler ve bu hastal~klann tedavi' Çatalca kazas~nda '~zzeddin çiftlik-i hümayununda 5 kadar s~~~ r hayvan~~ölünce durum
emlak-~~humaye~n müdüriyeti taraf~ ndan bildirilerek bölgeyle ilgili tespit yap~lmas~~ve gerekli
önlemlerin al~nmas~~istenmi~tir. (20 Ca 1306/22 Ocak 1889). BOA, DH. MKT., 1586/90, Vesika 4.
66 BOA, ~. OM., 4/1315/S-1, Vesika 1-2.
BOA, A. MKT. MHM, 381/93. Bir di~er öme~e balumz: 1304 (1886/1887 ) y~l~~ k~~~
aymda ~arld Rumeli'de hayvan hastal~~~~ortaya ç~km~~~ve bu nedenle oradan beri tarafa
geçirilecek hayvanlar~n muayenesi için askeriye taraf~ndan Cisr-i Mustafa Pa~a kazas~na memur
edilmi~~olan Binba~~~Ziya Pa~a'ya, yapm~~~oldu~u muayeneler devam etti~i müddetçe
masraflarma kar~~l~k olarak, ayl~k 300 kuru~~verilmesi, ilgili paran~n da belediye varidat~ndan
kar~~lanmas~~konusunda Edirne kazas~ndan dahiliye neza'retine talepte bulunulmu~~hatta
muayene süresi uzun süre devam edecek olur ise masraf~n kar~danmasma belediye varidaumn
bile yeterli olmayaca~~~bildirilmi~tir. (24 Z 1306/ 21 A~ustos 1889). BOA, DH. MKT., 1650/7.
Yine hayvan miktar~n~n çok olmas~~ ve bölgede birçok hayvan hastal~~~ n~n meydana gelmesi
nedeniyle 1892 y~l~nda Kosova vilayeti de baytar hararah~~tahsisaumn bir miktar art~r~lmas~n~~
istemi~, konu ile ilgili olarak ticaret ve nafia nezaretlerine talepte bulunulmu~tur. (13 Ca
1310/3 Aral~k 1892). BOA, DH. MKT., 2027/20.
" BOA, DH. MKT., 857/30, Vesika 1-8. Bir di~er vesika için balun~z. BOA, DH. MKT.,
1299/78, Vesika 1-4.
69 Balun~ z 13 R 1332/ 11 Mart 1914 tarihli vesika BOA, DH. ~D., 168/10, Vesika 5.
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sinde kullan~lan ilaçlar~ n bedelleri gibi masraflar~n belediye veya mal sand~klar~ndan ödenece~ine dair talimat ç~kar~lmas~na ra~men baz~~durumlarda belediye gelirlerinin yar~s~n~n hazineye aktar~ld~~~~ve mülkiye baytar~~
olmayan vilayetlerde yap~lan ek görevlendirmeler (ilave-i memuriyet) veya
tayinlerinin yap~lmas~~için irâde-i seniyye ç~kar~ lan (sûret-i me~galede ta'yini
muktezâ-y~~irâde-i seniyye) askeri ümera ve baytarlann maa~~ve harc~rahlar~n~ n nâ'fia ve ticaret nezâreti taraf~ ndan ödendi~i görülmektedir.(16 C
1309/ 17 Ocak 1892)7°. Mesela Van'da" ve Trabzon'da" ortaya ç~kan hayvan hastal~klar~n~ n önlenmesi için gönderilen askeri ve mülki baytarlar~n
maa~~ve harc~rahlar~~ ticaret ve nâfia nezâreti tahsisât~ndan" veya maliye
nezâreti taraf~ndan' ödenmi~tir.
Baytarlara verilen harc~rah~ n vilayetlere ait bütçede (vilayetin dahiliye
memurlar~~muhassesât~~meyan~ nda) bu tür masraflar için bir kar~~ l~k bulunmad~~~~gerekçesiyle "askeri harc~rah nizamnamesi" çerçevesinde hesab
edilerek ödendi~i anla~~lmaktad~ r".
4. Baytarlara Yard~mc~~Olan Di~er Ki~iler
4.1. Belediye Tabibi
Osmanl~~devletinde muhtelif kazalarda hastaneler kurulmu~sa da bunun d~~~ nda belediyeler içerisinde de halk sa~l~~~~ile ilgilenen birimler olu~turulmu~ tur. Belediyelerin hekim, eczac~~gibi sa~l~k görevlileri ihtiyac~, bunlar~n terfi ve cezaland~r~lmalar~, belediye hekimlerinin verdi~i raporlar~n
incelenip onaylanmas~~ gibi hususlar 1869'da Mekteb-i T~bbiye-i ~ahane'de
kurulan Cemiyet-i T~bbiye-i Mülkiye taraf~ndan gerçekle~tirilmi~ tir. 1906'da
Mekâtib-i Askeriye Nezâreti'ne ba~l~~olarak Meclis-i Maârif-i T~b ad~n~~alan
bu cemiyet 1908'de II. Me~ rutiyet'in ilamndan sonra Meclis-i Umûr-~~T~bbiye-i Mülkiye ve S~hhiye-i Umumiye ad~n~~ alm~~t~r. Bu meclis seçili~~biçimi,
uyumlu bir idareden yoksun olu~u ve ba~l~~bulundu~u makamlar~n kar~~~kl~~~~nedeniyle la~vedilerek yerine dahiliye nezâretine ba~l~~olarak 1913'te
BOA, DH. MKT,1912/19.
Bak~n~ z 15 S 1309 (20 Eylül 1891) tarihli vesika. BOA, DH. MKT, 1869/112.
"Bak~n~z 15 Ra 1309 ( 19 Ekim 1891) tarihli vesika. BOA, DH. MKT., 1879/84.
73 BOA, DH. MKT., 1869/112./ BOA, DH. MKT., 1879/84.
74 Mekke-i Mükerreme'de "~(s)evaral~ k hayvan hastal~~~"mn artmas~~ nedeniyle Hicaz
vilayeti taraf~ndan bölgeye acilen 1-2 baytar görevlendirilmesi, baytarlar~n harc~rah' ve bölgeye
gönderilecek ilaç paralar~n~n Maliye Nezâreti taraf~ndan kar~~lanmas~~konusunda talepte
bulunulmu~tur. Talep do~rultusunda bölgeye mülkiye baytarlar~ndan Osman Efendi
görevlendirilmi~ tir. (14 Muharrem 1297/ 28 Aral~k 1879). BOA, DH. MKT., 1328/100.
Bak~mz 15 Ra 1309 (19 Ekim 1891) tarihli vesika. BOA, DH. MKT., 1879/84.
71
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yürürlü~e giren S~ hhiye müdüriyet-i Umumiyesi te~kilat~na dair kanun-~~
muvakkat ile S~ hhiye Müdüriyet-i Umümiyesi kurulmu~tur.
1871'de yürürlü~e giren ~dare-i Umumiye-i T~ bbiye Nizamnamesi'nin
üçüncü maddesi ile de ~stanbul'da ve di~er vilayetlerde Belediye eczanesi
ad~yla birer eczane aç~ lmas~~ öngörülmü~ tür. Bu madde ile böylece imparatorlu~un ilk belediye sa~l~ k te~kilat~~ kurulmu~ tur. 1876'da uygulanmaya
ba~lanan Belediye Eczaneleri idaresi Nizamnamesi ile de diplomal~~eczac~lar yönetiminde ve mahalli hükümet tabiblerinin denetiminde bulunan
belediye eczanelerinde doktor taraf~ ndan onaylanan yoksul hastalar~ n reçeteleri paras~z olarak yap~lmaya ba~lanm~~t~r76.
Belediye tabibleri hayvan hastal~ klar~~ muayenesinin insan sa~l~~~n~n
korunmas~~ (h~fz~ss~ hha-i insaniye) ile ilgili olmas~~ ve baytarlar~n say~ca az
olmas~~nedeniyle hayvan muayenesi konusunda da istihdam edilmi~tir. (19
Ca 1316/ 5 Ekim 1898)77. Bu çerçevede belediye tabibleri baytar bulunmayan yerlerde veya baytar bulunsa da kentin ticari potansiyelinin büyük oldu~u yerlerde baytar~n yard~mc~s~~ olarak önemli görevler ifa etmi~lerdir. Bununla beraber bazen hem baytar hem de belediye tabibleri i~lere yeti~ememi~~ve bu çerçevede hayvanlar~ n geldikleri yerlerde mutlaka muayene edilmesi istenmi~tir78.
Belediye baytarlar~~ "Vilayet baytar müfetti~lerinin vezaifine dair
talimatnâme ahkam~ " çerçevesinde, ~ehirlerde hayvanlar~n s~hhi durumlar~n~~nezâret etme, mezbaha, kasab dükkanlar~, hayvan pazar ve panay~rlar~,
debba~hane ve inek ah~rlar~n~~ tefti~~etmekle yükümlü ki~ iler olarak tan~mlanm~~lard~ r. Belediye baytar~~ bulunmayan yerlerde bu görevlerin ücret
" Y~ld~r~m, "Sa~l~ k Hizmetleri", s. 402-403.
BOA, DH. MKT., 2113/55, Varak 1-2.
78 Trabzon Rusiimât Nezâreti taraf~ ndan Batum'dan Sürmene'ye nakledilen s
~~~r
derilerinin do~rudan Trabzon'a gönderilip muayene edildikten sonra gidece~i iskelelere
gönderilmesi talep edilmi~se de baytar müfetti~ leri bunun mümkün olmayaca~~n~~ ifade ederek
vilâyet dahilinde d~~ar~ dan ticari mal getirilen 15 kadar büyük iskele bulundu~unu ve buralara
getirilen hayvan ürünlerini muayene için be~~baytar~n yeterli olmad~~~n~ , iskelelerin
tamam~ nda belediye tabibleri de bulunmad~~~~için baytar ve doktordan mahrum olan bu
iskelelere nakledilecek hayvan ürünlerinin hastal~ktan uzak oldu~una dair mal~ n geldi~i yerden
al~nacak ~ahâdetnâmelerin yeterli görülmesi veya gelen mallar~ n bir süre için memlekete
sokulmayarak d~~ar~ da bir yerde muhafaza edilmesi gibi s~hhi tedbirlerin al~nmas~n~~
istemi~lerdir. (27 Za 1316/ 8 Nisan 1899). BOA, DH. MKT., 2186/124. Bir ba~ka vesikada
Izmir'e nakledilen 10 ba~~hayvan~n geldi~i yerde muayene edilmesi, hasta olanlar~n itlaf
edilerek defin edilmeleri, sa~lamlar~n ise kullan~lmas~~ konusunda Rüsumat Emaneti ile
yaz~~malar yap~ld~~~~belirtilmektedir. (18 Za 1306/ 16 Temmuz 1889). BOA, DH. MKT.,
1639/28, Vesika 1-2.
7
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mukabilinde s~hhiye baytarlar~na yapt~r~ld~~~~anla~~lmaktad~r. (13 R 1332/
11 Mart 1914).
2. Kordon Muhafizlart
1831 y~l~nda ba~ta Hindistan olmak üzere ~ran, Rusya ve birçok ülkede
hüküm süren kolera salg~n~~ Istanbul'a da sirayet edince Osmanl~~ devleti
taraf~ndan karantina uygulamas~na gidilmi~tir". Uygulanan bu karantina
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda yap~lan ilk ciddi karantina tatbikaud~r81. Bu
çerçevede hayvan hastal~klar~n~n yay~lmas~n~~ engellemek amac~yla hastal~k
meydana gelen alanlarda kordonlar olu~turulmu~~ve kordon içine giri~~gk~~lar~n engellenmesi amac~yla da bölgede bulunan zabtiyeler muhafaza
görevi üstlenmi~, hüsnü hizmeti görülenlere madalyalar
Zabtiyelerin say~s~n~n yetersiz oldu~u durumlarda yeni zabtiye veya gardiyan
tayini iste~inde bulunulmu~tur.
Yap~lan bir tahkikâta nazaran 80 köylü bir nahiyede 2 nefer, 100 ve
180 parelik (köylü) bir kazada ise 8-10 zabtiyenin görev yapt~~~~anla~~lmaktad~r. Bununla beraber belirtilen zabtiye say~lar~~hastal~~~n ~iddetine ve "bula~~k köylerin" miktar~na göre de~i~mi~~ve yeterli olmad~~~~durumlarda
"ücret-i makt~la" ile maa~l~, emin ve namuslu yeni gardiyanlar" tayin edilmi~tir. "
Gardiyanlara belediye vâridât~ndan, ayl~k 150'~er kuru~~maa~~verildi~i
anla~~lmaktad~r. (10 ~aban 1306/ 11 Nisan 1889)."
Baytarlarm Tefti~i ve Baytar Müfetti~leri
Hastal~k oldu~u bildirilen yerlerde ~ayet görevli bir baytar bulunmuyor
ise, ilgili bölgeye baytar tayini yap~l~p yap~lmayaca~~", baytarlar~n görev
BOA, DH. ~D., 168/10, Vesika 5.
Gülden Sar~y~ld~z, "Karantina Meclisinin Kurulu~u ve Faaliyetleri", Belleten, S. 22,
Ankara, 1994, s. 332.
81 Sar~y~ld~z, Hicaz Karantina Te~kilat~~(1865-1914), s. 5.
82 Ünver, a.g.m., s. 948.
83 Bo~azl~yan ve Sungurlu kazalar~nda hayvan hastal~~~~ortaya ç~kt~~~~bildirilince bölgede
olu~turulacak kordon için bölgede mevcud zabtiye say~s~n~n yeterli olmad~~~~ve "ücret-i
makt-62" ile maa~l~, emin ve namuslu yeni gardiyanlar~n tayin edilmesi istenmi~tir. Konu ile
ilgili olarak Ankara hayvan hastal~~~na memur baytar binba~~s~~Hüsnü Efendi taraf~ndan nâfia
nezâretine talepte bulunulmu~tur. ilgili tarihte Bo~azl~yan ve Sungurlu kazalar~nda istihdam
edilecek gardiyan say~s~n~n bölgedeki zabtiye say~s~na ek olarak, küçük köylerde 4, büyük köylerde ise 5-6 aded olmas~n~n yeterli olaca~~~anla~~lmaktad~r. BOA, DH. MKT., 1616/74, Vesika
1-5.
" BOA, DH. MKT., 1616/74, Vesika 5.
' Mesela Kumber~us kar-yesi s~~~r hayvanlar~nda ortaya ç~kan hastal~ k sona erdirilmi~se
de ~ehteros köyünde birkaç hayvan~n telef, birkaç~= dahi hasta oldu~u ve Kumber~-us
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yerinde bulunup bulunmad~~~", hastal~k bulunan yerlerde hastal~~~n derecesi, nas~l yay~ld~~~~ve bu konuda al~nacak tedbirlerin tespiti' ve baytarlar~n
görevlerindeki suistimaller baytar müfetti~leri taraf~ndan ara~t~rdm~~t~r.
Bununla beraber baytar müfetti~lerinin bazen baytarlar~~ koruyarak onlar~n
yapt~~~~suistimalleri göz ard~~etti~i de" görülmektedir.
Baytar müfetti~i bir bölgedeki hastal~~~~haber al~r almaz, liva mutasarr~f~mn emriyle 24 saat içinde hastal~~~n ortaya ç~kt~~~~yere gelip gerekli tedköyünde 4 öküz ile 1 tosunun hasta oldu~u, telef olanlar~n kordon alt~na al~nd~~~~ile ilgili
olarak Çatalca mutasarnfl~~ma telgraf çekilmi~tir. Bölgede baytar bulunmad~~~~için derhal bir
baytar görevlendirilmesi istenmi~se de baytar görevlendirilmesi bölgeye gönderilen hazine-i
hassa-i ~âhâne baytar binba~~s~~ Rauf Efendi ile ~ehremaneti baytar müfetti~inin hastal~k
mahallinde yapt~klar~~tetkike göre kararla~t~nlm~~t~r. (19 B 1306/ 21 Mart 1889). BOA, DH.
MKT., 1607/93.
86 BOA, DH. MKT., 1403/85.
87 Mesela Kag~dhâne köyü ile çiftlik-i hümayun hayvanlar~nda bulunan hastal~~~n
derecesi ve bu konuda al~nacak tedbirlerle ilgili olarak dördüncü daire-i belediye baytar
müfetti~leri taraf~ndan rapor haz~rlanm~~~ve haz~rlanan raporlarm suretleri ~ehremaneti'nden
bir tezkire ile S~hhiye ve t~bbiye nezâretlerine bildirilmi~tir. (22 R 1304/ 18 Ocak 1887). BOA,
DH. MKT, 1393/16. ~ile'den ba~layarak Beykoz kazas~~ s~mrlarmda bulunan Hüseyinli ve
Ömerli köyleri hayvanlar~na kadar yay~lan bir bula~~c~~ hastal~~~n varl~~~~ ö~renildi~inde
(istihbar), Beykoz'da görülen hastal~~~n, daha önce ~zmid bölgesinde tefti~~yapan nezâret
baytar müfetti~i Mehmed Bey'in haz~rlad~~~~layihaya göre, bundan 6 ay önce ~zmid havalisinde
görülen hastal~~~n yarlmas~yla meydana geldi~i tespiti yap~lm~~t~r (28 Ca 1306/ 30 Ocak 1889).
BOA, DH. MKT., 1589/47. Suyolu Nahiyesi'nde Perenci (Birinci) Karyesi civannda Simon
Bey'in mand~ras~nda bulunan mandalarda hastal~k ortaya ç~kt~~~n~n bildirilmesi üzerine konu
ile ilgili olarak bölgeye Emanet (~ehremaneti) Baytar müfetti~i Haydar Bey görevlendirilmi~tir.
Haydar Bey konu ile ilgili bir rapor haz~rlam~~~ve mand~rada bulunan 59 ba~~mandadan 15
adedinin "hummâ-y~~kulâi" illetinden telef oldu~unu, 2 ba~~n halen hasta oldu~unu tespit
etmi~~ve bu çerçevede bölge usul üzere kordon alt~na al~nm~~t~r. (27 Ca 1304/ 21 ~ubat 1887).
BOA, DH. MKT, 1400/99.
" Baytar ~zzet Efendi'ye 4 ay bulundu~u Büyükçekmece kazas~nda görevinde ihtimam
gösterdi~i ve halk~n hüsnü zann~m (ho~nud-~~umiC~mi) kazand~~~~gerekçesiyle kaza idare meclisi
taraf~ndan bir mazbata verilmi~tir. Oysa yap~lan ara~t~rmada baytar efendinin sadece 1 gün
görev yapt~~~~Suba~~~köyünde bile ahali hakk~nda "kelimât-~~gayr-~~lây~kada" bulundu~u ve
talimatlara ayk~r~~filler sergiledi~i görülmektedir. Konu ile ilgili olarak Çatalca mutasarnfl~~~~
da benzer bilgiler vermi~tir. Benzer ~ekilde Büyükçekmece kazas~n~n Ek~enüz köyünde vebâ-y~~
bakan ortaya ç~kt~~~~halde buraya gelen baytar Osman Efendi'nin de köyde hastal~k olmad~~~na
dair rapor haz~rlayarak görevini suistimal etti~i ve hastal~~~n etrafa yay~ld~~~, yine Çatalca
kazas~~Yasiviran köyünde vebâ-y~~bakani ortaya ç~kt~~~~halde bölgeye gelen baytar müfetti~inin
köyde hastal~k olmad~~~na dair rapor haz~rlamas~~ve hastal~~~n bir süre sonra civar köylere
(Orçml~, Kestanelik, Çanakç~) s~çrad~~~mn tespit edilmesi, bölgede görevli baytar müfetti~inin
suihal ve hareketlerde bulunan, görevlerinde gerekli titizli~i göstermeyen ilgili baytarlar~~
himaye etti~ini göstermektedir. Bu nedenle baytarlar ile onlar~~ himaye eden baytar müfetti~ine
gerekli uyar~lar~n yap~lmas~~ için ~ehremaneti, Orman, meadin ve ziraat nezaretlerine talepte
bulunulmu~tur. (20 R 1316/ 7 Eylül 1898). BOA, DH. MKT., 2102/76.
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binleri almakla yükümlü tutulmu~tur. Bu çerçevede hastal~k olan yere ula~~r
ula~maz sa~lam ve hasta hayvanlarla ilgili aynm muamelesi yap~lmam~~~ise
ilkönce bu ay~nm~~yapma ve hastal~~~n çe~it ve cinsini belirleyerek bula~~c~~
hastal~~~n önem ve büyüklü~üne göre mahalli yöneticilerin de yard~mlar~yla
gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak meydana ç~kan hastal~k vebây~~bakari gibi pek çok zayiâta sebeb olabilecek önemli bir hastal~k ise mahalli hükümet temsilcilerinden müfetti~-i umuminin de bölgeye gelmesi gerekli
görülmü~tür (10 C 1310/ 30 Aral~k 1892)89.
Hayvan hastal~klar~n~n, bulundu~u mahal d~~~na yay~lmas~n~~engellemek için her ne kadar bulunulan mahal görevlileri taraf~ndan baz~~tedbirler
önerilmi~se de konu baytar müfetti~leri taraf~ndan daha etrafl~~bir ~ekilde
ara~t~r~larak lâyihalar haz~rlanm~~~ve lâyihalar do~rultusunda baz~~ tedbirlerin al~nmas~~sa~lanm~~t~r. (25 Ra 1304/ 22 Aral~k 1886).9°
Baytar müfetti~leri taraf~ndan hastal~k durumlar~nda genelde a~a~~daki
tedbirlerin al~nmas~~önerilmi~tir. Bu tedbirler ço~unlukla Meclis-i Vükelâ
taraf~ndan da hüsn-ü kabul görmü~tür.
Hastal~~~n ç~kt~~~~yerde olu~turulan kordon hatt~na yeterince
memur istihdam edilmesi.
Karantina hatt~n~n takviyesi için uygun miktarda jandarma ve
asâkir-i ~âhâne istihdam edilmesi.
Hastal~k olan yerlerde ne kadar hasta hayvan var ise hepsinin
usule uygun bir ~ekilde itlaf edilip gömülmesi.
Sa~l~k durumu iyi olan hayvanlar~n hastal~k!~~hayvanlardan ayr~~
bir yerde gözlem alt~nda tutulmas~.
Hayvan bannaldar~mn (mesâkin-i hayvaniye) fenni kurallar çerçevesinde temizlenmesi.
Hayvan~n geldi~i bölgedeki bütün hayvanlar~n dikkatle muayene edilerek ülke içine sokulmas~.
Hastal~kl~~hayvanlar~n sahibinin hasta hayvanlar~n itlaf edilmesine izin vermemesi durumunda hayvanlar~n sadece kordon alt~nda tutulmas~. (25 Ra 1304/ 22 Aral~k 1886).91
" BOA, ~. TNF., 1/1310/C-03.
90 Mesela Der-saadet civar~nda ortaya ç~kan hayvan hastal~~~n~n yay~lmas~n~~engellemek
için baytar müfetti~i Mehmed Ali Bey taraf~ndan bir layiha haz~rlanm~~t~r. BOA, MV., 15/12.
91 Al~nacak tedbirler Der-saadet civar~nda ortaya ç~kan hayvan hastal~~~n~n yay~lmas~n~~
engellemek için baytar müfetti~i Mehmed Ali Bey taraf~ndan haz~rlanan layiha çerçevesinde
kategorize edilmi~, Meclis-i Vükelâ ilgili önerilerden jandarma istihdam~n~~reddetmi~tir. BOA,
MV., 15/12.
Belleten C.LXXVI, 17
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Baytar müfetti~lerinin maa~lar~n~n da belediye vâridât~ndan kar~~land~~~~anla~~lmaktad~r. (10 ~aban 1306/ 11 Nisan 1889). 9'
Sonuç
Osmanl~~devletinde veterinerlik mesle~i ö~retimi Tanzimât'~n ilamndan sonra ihtisasla~m~~t~r. Bu amaçla Avrupa'dan getirilen Goldlewsky ilk
defa ordu içerisinde 1842 y~l~nda bir baytar s~mfi olu~turmu~tur. Avrupa'da
ilk veteriner okulu 1762 y~l~nda aç~lmas~na ra~men Osmanl~~Devleti Avrupa'daki geli~meleri 80 y~l geriden takip etmi~tir. 19. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda
baytarl~k, mektebli bir mesle~e dönü~türüldü~ü halde yeti~tirilen baytarlar
ülke ihtiyac~n~~kar~~layamam~~t~r. Bunun nedeni baytarlar~n say~sal olarak az
olmalar~~yan~nda, ç~kan harplerde istihdam edilmeleri ve baytar maa~lar~n~n
vilâyetler taraf~ndan kar~~lanamamas~d~r. Bu çerçevede baytarlar~n olmad~~~~
yerlerde belediye tabiblerinin baytar görevi üstlenmesine izin verilmi~tir.
Devlet baytarlar~n bilimsel eksikliklerini tamamlamak için Avrupa'dan
uzmanlar getirme, onlar~~Avrupa'ya ö~renci olarak gönderme, Avrupa'n~n
bilim, teknik ve baytarl~lda ilgili kitaplar~n~~temin edip, gazetelerine abone
olarak bunlar~n baytar komisyonu taraf~ndan çevrilip, bas~larak vilâyetlere
da~~t~lmas~~ve baytarlar~n uluslararas~~kongre ve konferanslara kat~l~mlar~n~n sa~lanmas~~yoluna gitmi~tir.
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