KARANT~ NA MECLISI'NIN KURULU~U VE FAALIYETLERI *
Dr. GÜLDEN SARIYILDIZ
G~R~~~
Tarih boyunca çe~itli salg~n hastal~ klar insanlar~ n korku kayna~~~olmu~, milyonlarca insan salg~ nlarda hayat~n~~ kaybetmi~tir. Veba, kolera,
tifüs, tifo, çiçek, grip gibi bula~~c~~ hastal~ klar tarihte korkunç salg~ nlara yol
açm~~lard~r. XIV. yüzy~ lda Çin'de ortaya ç~ kan veba salg~n~~ bütün Asya'y~~
kaplam~~, Avrupa'y~~ harap etmi~tir. Avrupa nüfusunun muhtemelen üçte
birini' yok eden bu korkunç pandemide veba Avrupa'da 24 milyon,
Çin'de de 13 milyon ki~inin ölümüne sebep olmu~tur'. Bunun gibi muhtelif zamanlarda hükmünü icra ederek kitleler halinde insanlar~n ölümü
ve büyük maddi kay~ plarla sonuçlanan salg~ nlara kar~~, t~bbi bilgilerin yetersizli~inden dolay~~ al~ nan tedbirler: Bula~~ k yerleri kordon alt~ na almak,
hastal~~~n görüldü~ü yerlerde, sokaklarda ate~~yakmak, evlerin duvarlar~n~~
absent veya sirke ile ~ slatmak ve karantinadan ibaretti 3.
Sirayet ve tecrid fikri VII, yüzy~lda 4 var olmakla beraber, vebaya yani
"kara ölüm”e kar~~~ilk karantina tatbiki XIV. yüzy~l~n son çeyre~inde Do~u'dan gelen gemilere kar~~~Akdeniz limanlar~ nda tatbik edilmi~tir. ~lk karantina noktalar~~ 1377'de Venedik ve Dubrovnik'de, ilk tahaffuzhane de
1423 y~l~ nda Venedik yak~nlar~ nda Santa Maria de Nezaret Adas~'nda tesis
edilmi~ tir'. Tecridhânelerde bekleme süresi genellikle k~rk gün oldu~undan bu usüle de k~ rk (quarante)'dan esinlenerek karantina denilmi~tir. Akdeniz limanlannda deniz ula~~m~na kar~~~tatbik edilen karantina tedbirleri
* Bu makale Yüksek Lisans tezinin baz~~ ilâveler yap~lm~~~özetidir.
' Henri Pirenne, Ortaça~~Avrupas~ 'mn Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Çeviren Uygur Kocaba~o~lu, ~stanbul 1983, s. 156.
2 John Baldry, "The Ottoman Quarantine Station On Kamaran Island 1882-1914",
Quarterly Jaurnal of Institute of History of Medicine and Medical Research, New
Delhi 1978, S. 4.
3 Oskar Kolling, "XVIII. As~ rda Veba Salg~n~~ Devirlerinde Ticaret Münasebetleri",
Ülkü (Seçmeler 1933-1941), Çeviren Sadrettin Karatay, Ankara 1982, s. 423.
beldede zu4 "Bir beldede taun i~ itirseniz oraya girmeyiniz, e~er sizin bulundu~unuz
hur ederse ondan kaçmak için o yerden d~~ar~~ ç~ kmay~ n~ z" mealindeki hâdis tecrld ve sirâyet fikrinin VII, yüzy~ lda islâmda var oldu~unu aç~ kça göstermektedir.
Daniel Panzac, Quarantaines et Lazarets L' Europe et la peste d'Orient (XVIPXX' siecles) Edisud, Aix-en Provence 1986, s. 33.
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daha sonra kara ula~~m~ na da uygulanm~~t~r. 1718 y~l~nda imzalanan Pasarofça Andla~mas~ 'ndan sonra Osmanl~ -Avusturya ticari münasebetlerinin
ve mal mübadelesinin artmas~yla Avusturya, Do~udan ta~~ nan vebayi izole edebilmek için s~ k tedbirler alm~~~ve Osmanl~~ s~n~nnda karantina a~~~
te~kil etmi~tir. Böylece karantinaya u~ramadan s~n~rdan kimsenin geçi~ine
izin verilmemi~tir. S~ n~r boyunca bu i~lerle u~ra~an ve salg~ nlar söndü~ü
zaman da kontrollere devam eden idari bir te~kilat meydana getirilmi~ti'''.
Büyük salg~ nlar karantinan~n yayg~ nla~mas~nda etkili olmu~sa da, karantina usülünün yayg~ n hale gelmesi ve yerle~mesi XIX. yüzy~lda gerçekle~mi~, bu yüzy~l~ n ortalannda bula~~c~~ hastal~ klara kar~~~milletleraras~~ i~birli~ine gidilmi~~ve modern karantinalar te~ kil edilmi~tir.
Avusturya'n~n Osmanl~~ s~n~r~nda te~kil etmi~~oldu~u karantinalarda veban~n zuhuru
ve inti~an bak~m~ ndan üç devreli tatbikat görülürdü. Birinci devre: Veban~n henüz hiçbir
belirtisi görülmezken Do~u'dan gelen her yolcu karantinada s~k~~ gözetim alt~na al~n~rd~. Burada hiç kimse ile temasa izin verilmezdi. Osmanl~~ makamlanndan hastal~ktan salim yerlerden geldi~ine dair bir belge ibraz edebilen karantinadan kurtulurdu. Yine de ihtiyati tedbirler ihmal edilmez, yolcular~n e~yalar~~ aras~nda bulunan pamuklu ve yünlü giyecekler y~ kat~l~rd~. ~kinci devre: Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun herhangi bir uzak eyaletinde veban~n
zuhuru haber al~nd~~~nda tatbik olunurdu. Karantinaya al~nanlann bütün e~ya ve elbiseleri
özellikle de hastal~~~~ta~~maya daha müsait olan yünlü ve pamuklular tam bir dezenfeksiyona tabi tutulurdu. Bunlar havaland~nl~ r, tütsülenir ve y~kaul~rd~. Denkler, çuvallar aç~l~r ve
ameleler ç~ plak kollarla bunlar~ n içlerini kar~~ t~ r~ rlard~ . Amele bu i~lemi yapt~ktan sonra karantinada gözetim alt~ na al~n~r, veba belirtisi gösterip göstermedi~i izlenir, e~er hastal~ k belirtisi görülürse temas etti~i bütün e~ya ve mallar yak~l~rd~. Böylece baz~~ zamanlarda tüccar
büyük kay~plara u~rard~. Hastal~k belirtisi görülmezse tüccann mal~ = vebadan salim oldu~una dair bir belge verilirdi. Hububat bulundu~u kaptan tel kalburlara dökülür, tahta bir
oluk vas~tas~yla yeni bir çuval veya f~ç~ya bo~alt~l~rd~. Kahve çuvallan da de~i~tirilirdi. A~aç,
bak~r ve di~er madeni e~yalar y~kat~l~r, bal mumu ve sünger k~rksekiz saat suda b~rak~l~rd~ .
Bu dönemde yolcular ve yanlar~nda getirdikleri ~üpheli e~ya ve mallar on gün karantinada
beklettirilirdi. Üçüncü devre: Yak~ n Osmanl~~ vilayetlerinde veba zuhuru haber al~nd~~~nda
uygulan~rd~. Vebay~~ ta~~d~~~na dair ~üphe duyulan kimselere kar~~~çok s~k~~ tedbirler al~n~r,
hatta böyleleri karantinaya dahi al~nmazd~. Sa~l~kl~~ görünen yolcular~n girmelerine de ancak üzerlerindeki elbiseleri ç~kar~p, s~n~r~n ötesine b~rakt~ktan sonra izin verilirdi. Bu kimseler yirmi gün, hastal~~~~ta~~mas~~ muhtemel e~ya da k~rkiki gün karantinada beklettirilirdi.
Bu uzun tecridden kaçmay~~ ba~arabilenler yakaland~klannda ~iddetli cezaya çarpt~nl~rlard~.
Salg~nlar s~n~ra çok yak~n oldu~u zamanlar nakliyat tamamen dururdu. Bula~~k say~lan yerlerden gönderilen mektuplar sirke bu~usuna tutularak veya tütsülenerek dezenfekte edilirdi.
Dezenfeksiyon i~lemi için gereken duman ate~e güherçile ve zacya~~~kar~~t~r~lm~~~kepek saç~lmak s~:
~retiyle elde edilirdi. Evlerin oturulan k~s~ mlan tuz ruhlu dumanla, bo~~bulunan
k~s~mlar~~ da tuz ruhlu ve güherçileli dumanla tütsülenirdi. Canl~~ hayvanlar uzun bir süre
karantinalarda beklettirilirdi. Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun herhangi bir yerinde s~~~r vebas~~
‘eya ba~ka bir hayvan hastal~~~~olursa, oradan getirilen hayvanlar yüzdürüldükten sonra
1-3 hafta karantinada beklettirilirdi (bu konuda daha fazla bilgi için bk. Oskar Kolling,
"XVIII. As~rda Veba Salg~n~~ Dev irlerinde Ticaret Münasebetleri", s. 423-425.)
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I — Osmanl~~ imparatorlu~u'nda ~lk Karantina Uygulamalar~~
Tersane-i Âmire'de ilk t~ p mektebini' açt~ ran III. Selim zaman~ nda
Imparatorlu~u harap eden veban~ n yok edilmesi için çal~~~ lm~~t~ r. Bu
amaçla Rumlara ait olan Yedikule haricindeki veba hastanesi, Osmanl ~~
Devleti'ne iltica eden ve vebaya çare arayan Italyan hekimlere tahsis edilmi~, s~~~ r vebas~~ hakk~ nda Anadolu'da ara~t~ rma yapmak isteyen bu hekimlere baz~~ ayr~cal~ klar tan~ nm~~t~ r'.
Istanbul'da s~ k s~ k veba zuhurunun hava ve çevre kirlili~ine ba~l~~ olabilece~i dü~ünülerek baz~~ tedbirler al~ nm~~t~r. 1812 y~l~ nda Istanbul'da veba salg~ n~~ esnas~ nda sokaklar~ n, meskenlerin, hanlar~ n temiz tutulmas~~ ve
havan~ n kirletilmemesi için beyaz üzerine fermanlar ç~ kar~lm~~ ', ~stanbul
ve Galata'da hastal~ k kayna~~~olarak görülen yerlerin y~k~ m~na ba~lanm~~t~r. Önce Bahçekap~s~ 'nda Melekgirmez Soka~~~bütünüyle y~k~lm~~ , Haliç'te Meyyit iskelesi'nden Tophâne Kap~s~ 'na kadar olan yerlerde ve Galata çevresinde deniz üzerinde bulunan kahvehâne, manav ve berber
dükkan~~ gibi i~yerlerinin üst katlar~ ndaki bekar odalar~~ tamamen ortadan
kald~nlm~~t~ r m. Bu tür tedbirlerin ard~ndan hastal~ klar~ n önlenmesi için
karantina tedbirleri uygulanmaya ba~lanm~~t~ r.
Rusya'da "kara" tâbir edilen ve vebadan daha ~iddetli olan bula~~c~~
hastal~ k görülünce ~ ngiltere, Rusya, Fransa ve Nemçe sefaret tercümanlar~~
Rusya'dan Osmanl~~ limanlar~ na gelecek gemilere karantina tatbik edilmesini Bâblâti'den istemi~lerdir ". Tercümanlann karantina i~ini görü~mek
üzere Galata Nâz~ n Nuri Bey, liman memurlar~~ ve sefaret temsilcileri aras~nda görü~meler yap~lmas~~ teklifi Bâb~ âlice uygun bulunarak kabul edilmi~tir. Bu s~ ralarda karantina usülünün Osmanl~~ imparatorlu~u'nda tatbiki konusunda Avusturya elçisi ile Bâb~âli aras~ nda müzâkereler yap~lmaya
ba~lanm~~ , ayr~ ca Ruslarla sona eren sava~ tan sonra Edirne'de zuhur eden
salg~ n~ n önlenmesi için karantina uygulanmas~~ hust~ sunda Fransa sefaret
tercüman~~ da giri~imlerde bulunmu~tur 12. Bu geli~ melerin ard~ ndan PâdiTersane-i Amire'de aç~lan ilk t~p mektebi hakk~ nda fazla bilgi için bk. Ali ~hsan
Gençer, "~ stanbul Tersanesi'nde Aç~lan ~lk T~ p Mektebi", Tarih Dergisi, ~stanbul 1978,
say~~ 31, S. 301-316.
8 Italyan hekimlerin çali~ malan ve kendilerine tan~ nan ayr~cal~ klar için bk. Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi (BOA), Cevdet S~hh~ ye, Nr: 484.
~anizâde Ataullah, Tarih, II, ~stanbul 1290, s. 137.
Osman ~evki Uluda~, "Son Kapitülasyonlardan Biri Karantina", Belleten, 11/7-8,
Ankara 1938, S. 446.
" BOA, Hatt-~~Humâ.y•C~ n (HH), Nr: 40784. Kaymakam Pa~a takriri.
12 BOA, HH, Nr: 23967.
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~ah II. Mahmud, bir yandan karantina i~inin müzakere edilerek var~lacak
karar~ n kendisine arz edilmesini, di~er yandan da ihtiyaçlann tanzim edilerek karantinâ icras~ na ba~lanmas~n~~ irade etmi~tir '3.
18 31 y~ l~ nda ba~ ta Hindistan olmak Üzer ~ ran, Rusya ve birçok
ülkede hüküm süren "kolera morbus” denen hastal~ k Istanbul'a sirayet
edince karantina uygulamas~ na gidilmi~ tir. Istanbul'da hastal~~a rastlan~ nca Hekimba~~~Mustafa Behçet Efendi mesele hakk~ nda haz~ rlad~~~~takriri
Kaymakam Pa~a'ya takdim etmi~ tir. Hekimba~~'n~ n belirtti~ine göre iki,
üç saat gibi k~ sa bir sürede yay~ labilen hastal~~~ n tedavisi mümkün olmay~ p, ancak baz~~ tabiplerin mektuplar ~ nda ve gazetelerde aç~ kland~~~~üzere
çok dikkatli karantina edilip, di~er tahaffuz tedbirlerine de uyuldu~u takdirde önlenmesi mümkün olabilmektedir Galata civar~nda yirmi ki~ide
hastal~~a rastlan~ nca özellikle Mansure askerinin muhafazas~ n~~ dikkate
alan Hekimba~~~"...Karadeniz'in Rumeli yakas~ ndan vürüd eden bil-cümle
seraTnin bir mahall-i münâsibde karantina tarifesi üzere meks ve tevkif ve
sair tahaffuz ve ihtiyat~n esbab~ na te~ ebbüsle...» kil olarak karantinaya
ba~lanmas~ n~ n "fariza-i halden" oldu~unu belirtmi~tir 15.
Hekimba~~'n~ n uyar~s~~ üzerine Kaymakam Pa~a mesele hakk~ nda haz~ rlad~~~~takrin, Hekimba~~'n~ n takriri ile birlikte huzura arz etmi~tir. Tahaffuza dikkat etmenin zorunlu oldu~unu hat~ rlatan Kaymakam Pa~a,
~ imdiden gemilerin karantinas~na ba~ lansa dahi, yaln~ z bununla korunabilmenin mümkün olamayaca~~n~ , bu sebeple, t~ p kanunlar~~ ve tecrübe
göz önünde bulundurularak huzura arz edilmek üzere Hekimba~~'n~n bir
layiha kaleme alaca~~n~ , bu lâyiha takdim edildikten sonra "... Serasker
Pa~a bendeleri ve me'rnürin kullar~yla baz~~ havass-~~ bendegan-~~ saltanat-~~
seniyyelerinden ibâret olmak üzere bir meclis akd~ yla...” müzakerelerin arz
edilece~ini ifade etmi~ tir '6. II. Mahmud, tahaffuz tedbirlerine dikkat edilerek Karadeniz yönünden gelecek gemilerin karantinaya al~ nmalann~~ ve di~er ayr~nt~lar~ n~n da iyice dü~ ünülerek, al~ nacak kararlar~ n kendisine bildirilmesini istemi~ tir ". Kaymakam Pa~a'n~ n sözünü etti~i meclis meseleyi
görü~erek "...bu usC~l derdest olan as~l karantina nizam~ na bir mukaddime
olaca~~ ndan ve bir müddetten berü Devlet-i Aliyye'nin karantina usülüne
te~ebbüsünü bil-cümle düvel duymu~~ve i~itmi~..." demek sûretiyle ileride
BOA, HH, Nr: 40784. Kaymakam Pa~a takriri Uâs~ ndaki hatt-~~ humâyün.
BOA, HH, Nr: 47952-A. Hekimba~~~Mustafa Behçet Efendi'nin takriri.
Is Ayn~~ takrir.
I 6 BOA, HH, Nr: 47952. Kaymakam Pa~a
takdri.
17 Ayn~~ takrir bülâs~ ndaki hatt-~~ humâyün.
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nizam verilecek olan karantina usfilünün tatbikini, yani Islam, reaya ve
yabanc~~ gemilerin Bo~aziçi'nde karantina beklemesine karar vermi~tir.
Meclisin ald~~~~karar~ n icrâs~~ hususunda olumlu iradenin al~ nmas~ ndan sonra karar, sadâret taraf~ndan tercümanlar kanal~yla sefirlere iletilmi~tir 18.
Galata Nâz~r~~ Sanm Bey, elçilerle yapt~~~~görü~melerin neticesini iki bend,
bir k~ t'adan ibaret bir lâyiha halinde sadârete takdim etmi~tir. Lâyihaya
göre istihdam edilecek memurlar~ n maa~lanndan ba~ka karantina için yap~lacak binalar~n masraflar~~ ellibin kuru~~tutmaktad~r19. Karantinay~~
müzâkereye memur edilen meclis, ellibin kuru~un hazine için önemli bir
yük olmad~~~ n~, ancak, Sanm Bey'in vazifesi gere~i karantina i~i ile yeterince me~gul olamayaca~~~görü~ünü benimseyerek, karantina hizmetine
müstakil memuriyetle Kâmilzâde Mustafa Nazif Efendi'nin getirilmesinin
uygun olaca~~na karar vermi~tir. II. Mahmud hastal~~~ n sönmü~~olmas~ndan dolay~~ karantina binalanna gerek olmad~~~ n~~ ancak, karantina nizam~na ileride bir ~ekil verileceginden bu nizâma bir ba~lang~ç olmak üzere
Mustafa Nazif Efendi'nin müstakil memuriyetle tayin edilmesini ve derhal
faaliyetlere ba~lanmas~n~~ istemi~tir 20. Defterdâra bir buyruldu gönderilerek
Karadeniz'den Istanbul'a gelecek Islam gemilerinin Büyük Liman'da, di~er devlet gemilerinin Istinye Körfezi'nde be~~gün karantina bekleyecekleri, buralarda iskan edilecek bakkal, kasap, su ta~~yan sandal tak~ mlar~ n~ n
ve di~er hizmetlilerin kalaca~~, gemilerle gelecek yolcular~n geceleyecekleri
binalar~ n yap~m~~ için gereken ellibin kuru~un hazineden verilerek ba~muhasebeye kaydedilmesi istenmi~tir 21.
Karantina usülü daha esasl~~ olarak 1835 y~l~nda Çanakkale'de tatbik
edilmi~tir. Bu tarihte K~br~s, Suriye ve iskenderiye ba~ta olmak üzere Akdeniz çevresinde hüküm süren kolera sebebiyle Çanakkale'de ba~lat~lan
geçici karantina uygulamas~~ ile Marmara ve Istanbul'a gidecek gemiler
18 BOA, HH, Nr: 47951.
19 Ayn~~ vesika.
20 Ayn~~ vesika.
21
BOA, Cevdet - S~hh~ye, Nr. 651; Bu karantina uygulamas~~ ile ilgili olarak tarihçi
Ahmed Lütfi Efendi ~u bilgiyi vermektedir: "Cenab-~~ hak kaffe-i bild~~ masun buyursun.
Kolera nam~yla o esnada zuhör eden illet-i mühlikeden tahafTuz içün karantina usülüne
tevfikan riayeti laz~m gelen harekat-1 t~bbiyyeye dair Hekimba~~~Behçet Efendi ma'rifehyle
kaleme al~nan risalenin bir kaç~n~n nüshas~~ Matbaa-i Amire'de tab' ile umöm ve ahaliye
meccanen taksim olundu. Karadeniz'den gelen gemiler içün Büyükliman ile Bo~aziçi'nde
istinye Körfezi'nde M~s~r Kethüdas~~ Kamilzade Nazif Bey ma'rifetiyle müceddeten in~a olunan karantina mahallelerinde illet-i mezkörenin zevaline kadar onar gün karantina beklettirildi (Ahmed Lütfi, Tarih, V, ~ stanbul 1302, s. 126).
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gözetim alt~ nda tutulmu~tur. Çanakkale tahaffuzhânesine ayl~ k 2500 kuru~~
maa~la Es'ad Efendi müdür olarak tayin edilmi~ tir. Es'ad Efendi'ye yard~mc~~ olarak Avusturya konsolosunun o~lu ~spiro verilmi~tir'. Çanakkale
Bo~az~'nda karantina tatbikat~na 5 Nisan 1835 tarihinde ba~lanm~~t~ r 23.
Hastal~ k görülen yerlerden Çanakkale'ye gelecek yabanc~~ tüccar gemilerinin karantinaya muhalefet etmemeleri hususunu sadâret elçiliklere bildirmi~, di~er sahillerden gelen kay~ klar~n reislerine karantina tezkiresi verilmesi usülu ihdâs edilmi~tir'. Bu s~ rada hastal~k sönmeye yüz tuttu~undan Çanakkale'de karantina binalann~ n in~as~~ ertelenmi~~ve karantina faaliyetleri çad~ rlarda sürdürülmü~tür.
Bula~~c~~ hastal~klar~ n imparatorluk dahilinde ve haricinde s~ k s~k zuhur etmesi karantina te~kilat~ n~ n kurulu~unu ön plana ç~ karm~~t~ r. Karantina te~kilat~~ kurulmadan önce sa~l~k alan~nda da yenilikleri ba~latan II.
Mahmud ordunun hekim ihtiyac~n~n kar~~lanmas~, Yak~ ndo~u'da yay~lan
kolera salg~nlar~~ ve kontrol edilemeyen yabanc~~ hekimlerin ço~almas~~ sebepleriyle T~ bbiye'yi açt~ rm~~ t~ r". Bununla beraber, sürekli görülen salg~nlar karantina nizamlann~n haz~rlanmas~~ ve karantina faaliyetlerinin etkin
biçimde sürdürülebilmesi için T~ bbiye'den ayr~~ bir te~kilât~n kurulmas~ n~~
gerekli k~lm~~~ve bu ihtiyaç neticesinde 1838 y~l~ nda II. Mahmud'un emriyle Karantina Meclisi te~kil edilmi~tir.
II — Karantina Meclisi'nin Te~kili
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda karantina usülünün tatbiki ~~ 83o'lann ba~~ nda dü~ünülmü~, karantina nizam~~ ile ilgili olarak Nemçe sefirinin Bab~ali'ye verdi~i belge devlet ric~ali taraf~ndan müzakere edilmi~tir. Bu
müzakerelerde karantinan~n câiz oldu~una dair "kitâb-~~ diniyye" ve "âsar-~~
celile"de sarâhat oldu~u belirtilerek, hekimlerin vebay~~ bula~~c~~ olarak kabul ettikleri, ancak ~slam memleketlerinde "ehl-i ~er'in" muhtemel baz~~ fesatlardan korkarak ~imdiye kadar karantinaya izin vermedi~i, bundan dolay~~ veban~ n bula~~c~~ olmad~~~~dü~üncesinin ume~ ma hâkim oldu~u ve karantina icras~n~n kolay olmad~~~, "umür-~~ cesime"den olan karantina i~inin
bir taraf~~ eksik kal~ r ve ba~ar~s~z olursa Avrupa nazar~ nda Osmanl~~ Devle" Bedi ~ebsuvaroglu, Türkiye Karantina Tarihine Giri~, Basilmamis Doçentlik Tezi, ~stanbul 1955, s. 20.
23 BOA, HH, Nr: 25569-E Çanakkale Karantina müdürü Es'ad Efendi'nin 18 Zilhicce 1250
tarihli ârizasi.
" BOA, HH, Nr: 25569.
25 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çakda~la~ma, ~stanbul, s. 180.
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ti'nin mahcilb olaca~~~ve hazine de büyük zarara u~rayaca~~ndan karantina uygulamas~ na birdenbire ba~ lanamayaca~~ , karantina nizam~~ ~imdiden
ilan olunmayarak Mustafa Nazif Efendi ile Kamilzade Arif Efendi'nin gizlice Bab~ali'ye ça~r~ larak karantina memuriyetinin onlara verilmesi, onlar~ n
karantinay~~ kendilerine i~~edinerek, konu hakk~nda bilgisi olanlarla
görü~ meleri, karantinaya dair "kitab-~~ efrenciyyenyi ara~t~ rarak bilgi edinmeleri, Hekimba~~~Mustafa Behçet Efendi ile görü~erek bir sonuca vard~ ktan sonra Bab~ ali'ye bilgi vermeleri kararla~t~nlm~~t~ r 26.
II. Mahmud, karantina nizam~ = esas~~ bozulmadan ~slam dinine uygun olarak tatbikinin büyük yararlar sa~layaca~~n~ , fakat meydana ç~k~ p
da sonradan i~in üstesinden gelinemezse Osmanl~~ için ay~p olaca~~n~, bunun önlenmesi gayesiyle ricalin ittifak ile çal~~malar~ n~~ istemi~tir 27.
Böylece, karantina nizam~~ ba~ar~s~zl~ k ve baz~~ tepkilerden çekinilerek
hemen ilan edilmemi~~ve geçici karantina tatbiki yoluna gidilmi~tir. Bu
arada, Karantina Meclisi te~kil edilmeden birkaç y~ l önce Istanbul'da yebal~~ hastalar~~ tedavi eden Antuvan Lago karantina usülü hakk~nda uzun
bir layiha kaleme alm~~ t~ r. Lago layihas~ nda Avrupal~lar'~n salg~n hastal~ klarla mücadele usüllerini anlatm~~, Osmanl~~ imparatorlu~u'nda karantinan~ n geni~~bir te~kilat ile yürütüldü~ünde ba~ar~l~~ olabilece~ini göstermi~tir 28
II. Mahmud kesin olarak tatbilcine karar verdi~i karantinan~n tüm ayr~nt~lar~ n~n özellikle de ~er'i taraf~ n~ n rical ve ulemadan te~ kil edilecek
mecliste esasl ~~ olarak müzâkere edilmesini istemi~ tir. Bunun üzerine
südurdan Es'ad Efendi, Çerke~li Mehmed Efendi, Eminbeyzade Abdülkadir Bey, ~ smetbeyzade Arif Hikmet Bey, Kethüdazâde Arif Efendi, Kuyucakl~ zade Seyid Mehmed Efendi, Serasker Pa~a, Umür-~~ Dahiliyye, Hariciyye, Maliyye Naz~rlar~~ Pa~alar, Kaptan Pa~a, Ayd~n Mü~iri Fethi Pa~a,
Darphane Mü~ iri Hasib Efendi, Takvimhane'de müstahdem olup, karantinaya dair bir risâle te'lif etmi~~olan Cezayirli Hemdan Efendi, Harbiyye,
Devi, Masârifat ve T~ bhane Naz~ rlan, Dahiliyye ve Hariciyye Mü~irleri'nden olu~an meclis Bab~ali'de toplanm~~t~ r 29. Karantinan~ n ~eria'da ilgili
k~sm~~ müzakere edilirken ulemâ, itibar edilen f~k~h kitaplar~ nda, baz~~ haBOA, Irâde Mesâil-i Mühimme Karantina, Nr: 2537. Kaymakam Pa~a takdri.
Ayn~~ takrir bâlâs~ndaki han-~~ humây~:~n.
Osman ~evki Uluda~, "Son Kapitülasyonlardan Biri-Karantina", s. 447.
29
BOA, Bâb~ali Evrak Odas~~ (BEO) Ayniyat Defteri, Nr: 1714, S. 3. 2 Safer 1254 tarihli sadâret takdri.
26

22
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dislerde, fetvalarda ve risalelerde sirâyet fikrinin gösterildi~ini ve vebadan
korunmaya cevaz verildi~ini belirterek karantinan~ n ~eriâta ayk~r~~ olmad~~~n~~ bildirmi~lerdir 30. Daha sonra mesele mülki yönden ele al~nm~~t~r.
Müzakerelerde birkaç sene önce karantina icras~ n~ n dü~ ünülerek, bu i~~
için müstakil memurlar görevlendirildi~i, ancak, o zaman yaln~z Istanbul'un karantinas~~ dü~ünüldü~ünden beklenen faydan~ n görülemedi~ini ve
tatbikattan vazgeçildi~ ini gözönüne alan meclis, imparatorluk genelinde
karantina uygulamas~ n~ n baz~~ ho~ nutsuzluklara ve ticari faaliyetlerde bir
tak~ m zorluklara sebep olabilece~ini dikkate almakla birlikte, ileride sa~layaca~~~faydalar~~ dü~ ünerek karantina tatbikat~na ba~lanmas~ n~~ kararla~t~ rm~~t~ r 31. Ayr~ ca "...müteferriat~~ uzun uzun söyle~ ilüb zir-i balas~~ etraf~yla
dü~ünülmekle bu dahi vukuf ve malâmata tevakkt~f edece~inden karantina usülüne a~ inâ çend nefer bendeleri intihâb ve müstakil bu maddeye
me'mür k~l~ narak onlar haftada birkaç gün bir mahall-i mahsüsda birle~üb müzakere ederek buna dair hükemâ ve etibba-i salifenin risalelerini
ve elde bulunan baz~~ layiha güne evrak~~ den/Uyan ve mütalaa eyliyerek...” 32 süretinde görü~~belirtmi~, yani karantina faaliyetlerini düzenlemek
üzere seçilecek bir kaç ki~inin haftan~ n belli günlerinde, belli bir yerde
toplanmalann~~ ve karantina meclisinin te~kilini istemi~ tir.
Meclis, karantinan~ n t~ bbi ve co~rafi taraflann~~ görü~ürken t~ p ilminde
hüner sahibi olmasa da t~ bbi bilgilere sahip kimseleri bulabilece~inden
Abdülhak Molla ile Es'ad Efendi'yi müstakil karantina memuriyetiyle
görevlendirmi~, münasip bulunacak hekimler ile di~er ehliyetli kimseler ve
Frans~z Bulard'~ n da dahil edilmesini uygun bulmu~tur. II. Mahmud bu
kararlar~~ onaylayarak Mansure feriklerinden Selim Pa~a'y~~ da Karantina
Meclisi'ne tayin etmi~tir. Bu kararlar~n ard~ ndan Seyhülislarn Mekkizâde
As~ m Efendi karantina uygulamas~ n~ n sel-ika uygun oldu~unu belirten ~u
fetvay~~ vermi~tir:
"Bir beldeye taun isabet edüb Hak sübhaniha Tiâla Hazretlerinin
kahr~ ndan lütfuna iltica ile esbab-~~ tahaffuza te~ ebbüs etmede beis var m~d~r? el cevab yokdur".
30 Ayn~~ takrir.
Ayn~~ takrir.

31

" BOA, BE0 Ayniyk Defteri, Nr 1714, s. 3. 2 Safer 1254 tarihli Sadâret takriri, Bedi Sehsuvaro~lu Karantina Meclisi'nin te~kilini belirten bu takririn tarihini tahmini olarak Cumadel Cila 1253 olarak vermektedir bk. Bedi ~ehsuvaro~lu, Türkiye Karantina Tarihine Giri~, s. 20.
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Bu fetva al~nd~ktan sonra Osmanl~~ Devleti'nde Karantina Meclisi'nin
te~kil edildi~i Takvim'-i Vekayi ile ilân edilmi~tir.
Tarihçi Ahmet Lütfi Efendi Karantina Meclisi'nin te~kilini ~öyle anlatmaktad~ r:
"Zuhur-u Karantina
tahaffuziyeye dikkat olunmas~~
~lel-i sâriyeden muhâfaza içün
~erran ve alden mücâz oldu~una dâir o esnâda Dâr-~~ ~ürâ-y~~ Bâb~âli'de
bulunan ulemâ-i izâm taraflar~ndan beyân olunan fetvâ-i ~erl~ f mu'cebince
Devlet-i Aliyye'de karantina usül-~~ s~hhiyyesinin icrâ's~na te~ebbüs olundu.
Karantina dedikleri ~ey âdât-~~ frengiyeden oldu~undan ehl-i ~slam indinde
buna riayet câiz olmad~~~~gibi o esnâda beyn-en-nâs tekevvün eden tefevvuhata kar~u edille-i ~eriye ve aldiye ile usii1-1 s~hhiyyenin cevâz~n~~ isbât
makam~nda Takvim-i Velcayf nin 164. defas~nda mufassal bir bend ne~r
ile halk~n zehâb~~tashil~~edilmi~tir.
Karantina usfilünün icrâ's~na te~ebbüs olundu~u s~rada meraci'-i
~eri-yesine Suclfirdan Es'ad Efendi ve umiir-~~ t~bbiyesine Abdülhak Efendi
ve mesâlih-i nizâmiyesine Mansure Feriki Nam~k Pa~a me'rnür oldu.Bunun içün Viyana taraf~ndan birkaç me'mürin-i ecnehiye celb olundu.
Abdülhak Molla'n~n Anadolu lcazaskerli~iyle i~tigali bu maslahata devam~na mani olub Viyana'dan getürülen me'mürlar karantinan~n mevâdd-~~
t~bbiye ve helcimiyesini müzakere ve icrâ'ya kafi oldu~undan Abdülhak
Efendi'nin bu i~ten affiyla tesviye-i maslahat Es'ad Efendi ile Nam~k Pa~a'ya tefviz olundu.
Karantina içün te~kil olunan cemiyete -Meclis-i S~hhiye" tesmiye k~l~nd~. Bir müddet mürfirunda Es'ad Efendi ile Nam~k Pa~a dahi ikmâl-i
maslahatla inf~sâ1 ederek ~zmir Muhass~l~~ Dedea~a'ya Ferildik rütbesi ve
H~fz~~lâkab~~verilerek Karantina Nezâreti tevcih... k~l~nd~...." 33 .
Karantina Meclisi'nin kadrosu ve üyelerinin vazifeleri Dr-~~ Sfi~~
Bâb~âli ve Meclis-i Ahkâm-~~ Adliyye'de müzâkere edilerek, Karantina
Meclisi'nde çal~~anlar~n ayl~k maa~~mikdâr~~ 40900 kuru~~olarak tespit edilmi~tir. Karantina Meclisi'nde halen üye olarak bulunanlar~n maa~lar~n~n
Safer ay~~ ba~~ndan, di~erlerinin de vazifelerinin ba~lang~ç tarihinden itibaren ~stanbul karantinas~n~n acil masraflar~~için tertip edilen paradan kar~~lanmas~~ yoluna gidilmi~tir.
33

Ahmed Lütf~, Tarih, V, s. 125-126.
Belleten C. LVIII, 22
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"Karantina Meclisi", "Meclis-i Tahaffuz", "Meclis-i Umûr-~~ S~hhiye",
"S~ hhiye
"S~hhiye Nezâreti", "Karantina Nezâreti" gibi de~i~ik
isimlerle adland~ r~ lm~~~olan Karantina Meclisi, "Meclis-i Tahaffuz-~~ Ula"
ve "Meclis-i Tahaffuz~~ Sâni" olmak üzere iki ~ube halinde ~öyle düzenlenmi~tir 34:
Meclis-i Tahaffuz
Meclis-i Tahaffuz-~~ f]lâ.
Hariciye Nezâretinin himâyesinde olan meclisin riyâsetine Anadolu
Kazaskeri Abdülhak Molla getirilmi~tir.
Nezâret-i Umûr-~~ S~ hhiye ve Mevâdd-~~ T~ bbiye ve Tahaffuziye
Bu vazife Abdülhak Molla'ya verilmi~tir. Kendisinin arpal~ klar~~ olmas~ na
ra~men, bu hizmeti sebebiyle baz~~ mecburi masraflarda bulunaca~~ ndan ayl~ k
7500 kuru~~maa~~verilmesi uygun görülmü~tür.
Nezâret-i Umtir-~~ Ser'iye ve Mevâdd-~~ Tahrirât-~~ Tahaffuziye
Bu hizmete Es'ad Efendi getirilerek, 7500 kuru~~maa~~ n yeterli oldu~u belirtilmi~tir.
Nezâret-i Mevâdd-~~ Askeriye ve Umûr-~~ Silsile-i Tahaffuziye
Bu vazifeye Selim Pa~a getirilmi~~ancak, Mekteb-i Harbiye'de müstakil memuriyeti bulundu~undan yerine sâb~ k Ayd~n Kaymakam~~ Nam~k
Pa~a maa~~na 2500 kuru~~zam yap~larak 7500 kuru~~ayl~kla tayin edilmi~tir (maa~~n~n 5000 kuru~luk k~sm~~ Mansure hazinesinden tahsis edilecektir).
Müste~ar-~~ Tahâret-i Dahiliye ve Umûr Zabtiye ve Tabtiye
Alay eminli~inden mütekaid olan Hasan Bey 2500 kuru~~maa~~ile bu
memuriyete getirilmi~tir. Müste~arlik yüksek rütbelerden say~lch~~ndan
müste~ar-~~ tahâret-i dahiliye yerine müdür-i nezâfet-i belediye denilmesi
kabul edilmi~tir.
Müste~âr-~~ Mevâdd-~~ Ecnebiye ve Usill-~~ Tahaffuziye
Bilgisi yeterli görüldü~ünden 2000 kuru~~ayl~k maa~~ile tercüman
Yanko bu vazifeye getirilmi~, kendisine müste~ar yerine müdür denilmi~tir.
34 BOA, BEO, Ayniyât Defteri, Nr: 1714, S. 17-18; Ahmed Midhat, "Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'de Karantina yani Usi:11-1 Tahaffuzun Tarihçesi", Salname-i Nezâret-i Hafidye, ~stanbul 1318, s. 44o-442; Bedi ~ehsuvaro~lu, Türkiye Karantina Tarihine Giri~,
S.30-3 1.
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Meclis-i Tahaffuz-1 Sâni
Ba~kâtib: Maa~~~ ~~5oo kuru~~olup, münasib birisi seçilecektir.
Jumal kâtibi: Kâtiblerden birisi 750 kuru~~maa~~ile bu vazifeye getirilecektir.
Mümeyyiz: 500 kuru~~maa~~ile Divân-1 Hümâyün kâtiblerinden birisi
tayin edilecektir.
Gelen mektuplar~~kaydetmek üzere: 500 kuru~~maa~~ile uygun birisi
tayin edilecektir.
Çe~ itli dilleri bilen bir mütercim: Bâb-~~ Seraskeri'de harp kitaplar~~
tercüme eden tercürnan Servoz orada kendisine ihtiyaç kalmad ~~~ ndan
2500 kuru~~maa~~ile bu hizmete getirilmi~ tir.
Çe~ itli dillerde yazabilen birisi: Maa ~~~500 kuru~~olacakt~ r.
Tabib-i s~ hhiye: Veba hastal~~~~sebebiyle Fransa hükümeti taraf~ ndan
Izmir'e gönderilmi~~olan ve ~ imdi Istanbul'da bulunan ve Pâdi~âh'~ n iste~i
üzerine Fransa elçisi taraf~ ndan karantina meclisine getirilen Mösyö Bulard 2500 kuru~~maa~~ile s~ hhiye tabibi tayin olunmu ~tur.
Tabib-i tahatfuzive: Meclis taraf~ ndan seçilecek olub, kendisine !000
kuru~~maa~~verilecektir.
l'enn-i

ima hiler~~ bir isperiçiyar: Gereksiz bulunarak vazgecilmistir.

Hergün toplanacak olan meclis-i tahaffuz-~~ sâninin üyeleri meclis
reisi taraf~ ndan seçilecektir. Müste~arlardan birisi kâtiblere, di~eri de
mütercimlere nezâret edecektir. Bu meclis, tahaffuz i ~leri, s~ hhi maddeler,
Istanbul'da yap~ lacak temizlik i~ leriyle me~ gul olacak, günlük olaylar ile
muhtelif yerlerden gelecek mektuplar~, de~i~ ik dillerde yaz~ lm~~~jurnalleri
tercüme edip, özetlerini Meclis-i öla'ya bildirecektir.
Emir çavu~lar~ : Dört adet emir çavu~ u, asâkir-i mansure nizârn cavu~lar~ n~ n liyâkatli olanlar~~ aras~ ndan seçilecektir. 45'er kuru~~maa~lar~~
olan emir çavu ~lar~ na ilave olarak ~ oo'er kuru~~maa~~verilecektir.
Müdür-ü kavass-~~ s~ hhiye: Maa~~~500 kuru~~olacakt~ r.
Mülâz~ m-~~ müdür-ü s~ hhiye: Nlaa~~~250 kuru~~
Kavass-~~ s~ hhiye: Bunlar otuz ki ~ i olup, hepsine taksim olunmak üzere
toplam 5000 kuru ~~maa~~verilecektir.
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Mütetabbib ve mütetabbibeler: Yedi tanesi mütetabbib ve dört tanesi mü tetabbibe olmak üzere onbir ki~ iye verilmek üzere 3000 kuru~~ayl~k
verilecektir.
Ba~lang~ çta hariciye nezaretinin bünyesinde te~kil edilen Karantina Meclisi devaml~~ bu nezarete ba~l~~ kalmam~~t~ r. Nezâret olarak isimlendirilmesine
ra~men de~i~ ik tarihlerde Tophâne-i Amire Mü~ irli~i, dahiliye, hariciye ve ticaret nezâretlerinin bünyesinde varl ~~~ n~~ sürdürmü~ tür. 1840 y~l~ nda bir ara
müstakil bir nezâret haline getirilen karantina nezâretinin bu statüsüne çok
geçmeden son verilmi~tir. Ba~l~~ bulundu~u nezâretin nâz~ r~~karantina meclisinin "reis-i evvel"i, karantina i~ lerini yürüten me'mör da "reis-i sani"si idi. Te~kilâttaki geli~me ve de~i~melere ba~l~~ olarak karantina meclisine 1850 y~l~nda
evrak ve muhasebe odalar~'', 1879 y~l~ nda karantina ba~kâtib muavini, tahrirât odas~~ mümeyizi, Frans~ zca muhasebe birinci kâtibi, zab~ t kalemleri", 1883
y~l~ nda jurnal odas~~ ve memuru ve veznedâr”, 1889 y~l~ nda sicill-i ahvâl müdürü"
ilave edilmi~ tir. ileriki tarihlerde gerek görüldükçe çe~itli memuriyetler Karantina Meclisi'ne dahil edilmi~tir.
III — ~stanbul Karantinasm~ n Acil Masraflann~n Kar~~lanmas~~
Ba~ta ~stanbul olmak üzere bütün ~mparatorluk'da "maslahat-~~ cesime” olarak nitelendirilen karantina usulünün tatbikinde masraflar~n kar~~lanmas~~ önemli bir mesele olarak ortaya ç~ km~~t~ r. Devlet'in içinde bulundu~u mali durum, karantina masraflann~ n hazineden tahsiline imkân vermiyordu. Mevcüd ~artlarda hazineden para tahsil edilememesi sebebiyle
Dar-~~ Sfira-y~~ Bab~ ali ve Meclis-i Ahkam-~~ Adliyye meselesinin çözümünü
müzakereye ba~lam~~t~ r. Müzakerelerde istikraz süreti de dahil olmak üzere Istanbul'da ikamet eden baz~~ devlet ricâli ile zengin kimseler ve ~stanbul'daki dört cemaatin yani Ermeni, Rum, Yahudi ve Katolikler'in varl~kl~~ olanlar~ndan "ta'viz süreti” 39 olarak veya halktan urnürni vergi ~eklinde tahsili gibi öneriler ortaya konulmu~tur. Sadâret de masraflann hafif
olmas~~ için karantina olarak kullan~lacak baz~~ binalar~ n sat~n al~nmas~n~~ ve
" Ahmed Midhat, "Devlet-i Aliyye-i Osman~ye'de Karantina yani Usül-~~ Tahaffuzun
Tarihçesi", S. 455.
38 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, sene ~~2g6 (bk. Meclis-i Um~lr~~ S~hhiye).
37 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, sene 13oo (bk.Meclis-i Um(ir~~ S~hhiye).
38 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, sene 13°6 (bk. Meclis-i Um~lr-1 S~hhiye).
39 "Taviz st~reti" kar~~l~k al~ nmak siiretiyle, kar~~l~ k olarak anlam~
na gelir. Borç verme
durumlar~ nda bu deyime yer verildi~inde, al~ nan borcun ileride borç verenin alaca~~ndan
kesildi~i veya kesilece~i anla~~l~r.
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yeni in~a edileceklerin de dayan~kl~~ olmas~~ bak~ m~ndan ta~tan yap~lmas~n~~
isteyerek, ~imdilik laz~m gelen kil masraflara sarf olunmak üzere "...mesela be~~bin kise mikdar-~~ akçenin yaln~z âciz züldir ve nisvan müstesna olmak ve kaffe-i bendegân ve raiyyet-i saltanat-~~ seniyyeleri taraflar~ ndan dahi olmak üzere Asitâne-i Saadetleri'nde mutavatt~n islam ve milel-i sâireye
tevzi' ve taksim ile bittahsil Hazine-i Âmireleri'nde ba~kaca bir mahale
yaz ve müstakil bir me'mür dahi ta'yiniyle onun marifetiyle ve maliye
naz~n bulunan bendenin nezaretiyle rü'yet ve idâre olunmak üzere rab~ta
verilmesi..." yolunda görü~~bildirmi~tir°.
Padi~ah II. Mahmud kil masraflara kar~~~tahsili dü~ünülen be~~bin
kese akçenin "süret-i tevzi" ve "taksim-i beyan~"n~~ "ta'rnim"olarak de~erlendirerek, böyle olmaktan ise ba~ka türlü çaresine bak~lmak üzere para
meselesinin hariciye ve maliye naz~ rlar~~ aras~ nda müzakere edilmesini ve
kendisinin müzakereleri tasvib etmesi halinde ona göre para tahsiline ba~lanmas~ n~~ istemi~tir'''. Maliye, hariciye ve dahiliye naz~ rlar~~ hemen
görü~meye ba~layarak kil masraflara kar~~l~k tutulmak üzere Yakub Pa~a,
Masarifat Naz~r' Salih Bey, K~ br~s Muhass~l~~ Hac~~ Mehmed A~a, T~rnova
Voyvodas~~ sab~k Dervi~~Bey'den "ta'viz" yoluyla derhal iki üç bin kese akçenin tahsilini; önemli yekün tutan masraflara kesin çözümün Dar-~~ Süt-ay~~ Bab~ali ve Meclis-i Ahkam-~~ Adliyye'de bulunmas~n~~ teklif etmi~lerdir.
Karantina usülünün genel sa~l~~~n korunmas~~ yönünden faydal~~ oldu~unu
dikkate alan meclisler, bu hususta ahâli ve reayan~n istenen mebla~~~seve
seve vereceklerini, ancak gerek bu süretin, gerekse istikraz süretinin iyice
dü~ünülmek üzere ~imdilik Istanbul'un dahili temizli~i ve Serviburnu karantinas~n~n kil masraflanna sarf olunmak üzere gereken iki üç bin kese
akçenin tez elden "ta'rr~lm süreti" olmayarak belirtilen kimseler ve di~er
zenginlerden al~nmas~n~~ münasib bulmu~tur 42. Bilâcl-~~ selase ve ta~ralarda
karantina usülünün tatbikini ara~t~rmakla görevlendirilen Abdülhak Molla
Efendi, Es'ad Efendi ve Selim Pa~a henüz layihalann~~ teslim etmemi~lerdi.
Bu durumda karantina masraflann~n tutar~~ kesin olarak bilinemiyordu.
Belirtilen yerlerden üç bin kese akçe tahsil edilse dahi "cesâmet-i maslahat"a k~yasla yetersiz kalaca~~~asikard~. Bununla beraber karantina tatbikinin daha fazla gecikmesini istemeyen Padi~ah, iki üç bin kese akçenin hemen belirtilen yerlerden tahsil edilmesini istemi~; karantina usülünün imparatorluk genelinde tatbiki için Viyana'dan ça~r~lan uzmanlar~n belden4° BOA, BEO, Ayniyit Defteri, Nr: 1714, s. 6. 5 Safer ~~ 254 tarihli Sadâret takriri.
41 Ayn~~defter, ayn~~ yer. Hatt-~~ Hütnayiin süren.
42
BOA, BEO-Ayniyat Defteri, Nr: 1714, s. 8.
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mesini, Karadeniz Bo~az~'nda in~a edilecek binalar~n yerlerinin seçiminin
Kaptan Pa~a'ya, ke~if maddesinin ebniye müdürüne, Serviburnu karantinas~n~n bina emanetinin Tavasl~~ Osman A~a'ya, havalesini irade etmi~tir 43 .
Katolik cemaati karantina masraflanna kar~~l~k kendilerinden talep
edilen 350 kesenin kudretlerinin üzerinde oldu~unu, istenilen miktardan
loo kesenin tenzil edilmesini, K~br~s Muhass~l~~ Hac~~ Mehmed A~a da
kendisinden talep edilen 500 kesenin yar~ya indirilmesini istemi~lerdir.
hariciye nezaretine dan~~~ld~ ktan sonra bu talepler Dar-~~ ~ürâ-y~~ Bab~ali'de onaylanm~~t~r «. Meclis-i Ahlcâm-~~ Adliyye Katolilderin talebini kabul
ederken, K~br~s muhass~l~n~ n 500 keseyi verebilecek kudrette oldu~unu ve
ba~kalar~na da örnek te~kil etmemesi için talebinin reddine karar vermi~tir. Böylece Istanbul'un dahili temizli~i ve karantinas~~ için acil masraflara
kar~~l~k 5oo kesesi K~br~s Muhass~l~~ Hac~~ Mehmed A~a'dan, 250 kesesi
Midilli Nâz~n Ismail A~a'dan olmak üzere Yakub Pa~a, T~rnova Voyvodas~~ Dervi~~Bey, Masârirat Naz~n Salih Efendi'den toplam 1250 kese; ayr~ca
250 kesesi Katolilderden olmak üzere Ermeni, Rum ve Yahudi cemaatlerinden 2000 kese ki, yekün olarak 3250 kese akçe tahsil edilmi~tir 45.
Istanbul'un karantinas~~ için "ta'viz süreti” ile para tahsiline karar verildikten sonra ta~ra karantinalann~n masraflann~n kar~~lanmas~~ da Dar-~~
~Cira'y~~ Bab~âli'de müzakere edilmi~tir. Müzakerelerde ihtiyaç duyulan paran~n umümI olarak halktan al~nmas~~ veya baz~~ taraflardan istilcrâz
' olunmas~~ husüslan tart~~~lm~~t~r«.
Umürni olarak halktan istenmesi halinde iki seçenek üzerinde durulmu~tur. Birincisi karantina uygulamas~~ herkesi ilgilendiren bir i~~oldu~undan masraflar~n tamamen halktan al~nmas~. Ikincisi umilma tevzI olunmayarak s~n~rlarda ve gerekli görülecek yerlerde yap~lacak karantina masraflann~n karantina yerine yak~n yerle~im birimlerinde meskun Müslüman ve
H~ristiyanlann zenginlerinden al~nmas~. Bu iki seçenek de ileride ilan~~
dü~ünülen Tanzimât'a ayk~r~~ olaca~~ndan ve vergi olarak tahsili de a~~r
gelece~inden saluncal~~ bulunmu~tur. Bunun yerine maliye naz~ n ve
dârphâne mü~iri de uygun buldu~u sürette bir k~sm~n~n hazineden verilerek kalan~n~n halktan istenmesi daha uygun bulunmu~tur.
" Ayn~~defter, s. 9. Han-1 Hümâyün sC~reti.
44 Ayn~~defter, s. 14. Dr-1 ~ür-y~~ Bab~ali mazbatas~ .
" Bedi ~ehsuvaro~lu, Türkiye Karantina Tarihine Giri~, s. 34.
" Tart~~malar konusunda geni~~bilgi için bk.BEO-AyniyAt Defteri, Nr: 1714, s. ~~1- 13.
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istikraz se~reti konusunda yap~lan müzakerelerde Osmanl~~ Devleti'nin
~imdiye kadar d~~~borçlanmaya ra~bet etmedi~i belirtilip, ~imdi istikraz
yap~lmas~~ halinde al~nan borcun faizi ile ödenece~i gerekece~inden mahzurlu bulunarak bundan vazgeçilmi~ tir. Tart~~ malar esnas~nda esasl~~
sürette karantina tatbik edildi~i takdirde karadan ve denizden Osmanl~~
ülkesine gelerek türlü fesadl~klara yol açan yabanc~~ tüccarlar~n ve kay~klann nizam alt~na al~naca~~ , Galata ve Haliç'te karga~al~~~ n önlenebilecegi,
andla~malar üzerine yoklanamayan gemilerin böylece kontrol edilece~i karantina tatbikat~ ndan beklenen faydalar olarak s~ralanm~~t~ r. Bu konulan
ihtiva eden mazbata Dr-~~ ~ûrây~~ Bâbl'ali'de kaleme al~nd~ktan sonra
Meclis-i Ahka~n-~~ Adliyye'ye havale edilmi~~ve yerinde bulunarak arz
olunmak üzere Sadareee gönderilmi~tir. Sadrazam kendi arizas~~ile beraber bu mazbatay~~Padi~ah'a arz etmi~tir.
Sadâret'in arizas~n~~ve mazbatay~~ gözden geçiren Padi~ah istikraz süretinden vazgeçilerek masraflar~ n halka ve hazineye zarar vermeyecek biçimde tahsil edilmesini, Viyana'dan istenen uzmanlar~ n gelmesi ile karantina yerlerinin tesbitini ve giderlerin de tahminen olsa dahi belirlenmesini
irade etmi~tir 47 .
IV -

Viyana'dan Uzmanlar~ n Gelmesi ve Karantina Meclisi'nin Faa-

liyetleri
Osmanl~~ topraklar~na d~~ar~dan bula~~c~~ hastal~klar~n sirayetini önlemek, dahilde hastal~klar~~ ç~kt~~~~yerde söndürmek, bu amaçla gereken yerlerde karantinalar tesis etmek ve karantina nizamlann~~ düzenlemelde
görevli olan Karantina Meclisi, vazifeleri gere~i ilgili meseleleri müzakere
ederek görü~~ve kararlar~n~~ Bab~ali'ye takdim etmeye ba~lam~~t~r. Öncelikle Hilafet merkezi olan istanbul'un salg~n hastal~klardan muhafazas~~
dü~ünüldti~kinden, ~stanbul, Anadolu ve Rumeli taraflanndan geçici sürette karantina kordonuna al~ nmak istenmi~tir. Meclisin, karantina kordonunun Rumeli taraf~nda Aynoz'dan Midye iskelesine kadar uzat~lmas~~ iste~i, Avrupa ile hudud olan Rumeli'de halk~ n karantinaya al~~~k olmas~~ ve
oralann tathirinin az bir müddette mümkün olabilece~i dü~üncesiyle
Bab~ali taraf~ndan gereksiz masraf olarak görülmü~~ve teklif edilen kordon
nizam~ndan vazgeçilerek Rumeli yönünden geleceklerin karantinalann~~
Küçükçekmece yerine karantinahâne olarak kullan~ labilecek binalar~n bulunmas~~ cihetiyle Büyükçekmece'de geçirmeleri, Büyükçekmece d~~~nda
bulunan Ta~han'~ n temizlettirilerek tahaffuzhane olarak kullan~lmas~, Ana" BOA, BEO-Araiyit Defteri, Nr: 1714, s. 13. Hatt-~~Hümayün s~ireti.
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dolu taraf~ n~ n geni~li~inden dolay~~ alt~~ kola ayr~larak karakollar te~kil edilmesi, Anadolu'dan geleceklerin Fenerbahçe'de yoklanmalan istenmi~~ve
karantina mahallerinin kesin olarak Viyana'dan istenen uzmanlar taraf~ndan belirlenece~i bildirilmi~tir 48. Meclis-i Ahkam-~~ Adliyye ise,
mümkün oldu~u takdirde Ta~han'~ n tahaffuzhane olarak te~kil edilmesini,
Çekmece yolu tutulmu~~bulunsa dahi Rumeli'den geleceklerin hep ayn~~
yolu izlemeyecekleri, K~ rkkilise yoluyla geleceklerin karantina uygulamas~n~~ duyunca Çorlu'dan saparak Derbend-i Kebir, ~amlarderbendi ve Yanmburgas yönlerine sapabilecekleri, tahaffuz kordonunun Midye taraflar~na kadar olmasa da Karaburun'a kadar çekilmesini ve Anadolu taraf~na
gereken memurlar~ n gönderilmesini istemi~tir'''.
~stanbul, Bilad-~~ Selase ve Bo~aziçi'nde bundan böyle hastal~k zuhurunda ve her ne hastal~ ktan olur ise olsun ölümler oldu~unda Karantina
Meclisi'ne ihbar ile Meclis'ten tezkire al~nmad~ kça ölü kald~nlmamas~~ husüsunun umt~ma ilan~~ istenerek, milel-i selâse'den her ne illetten olur ise
olsun kad~n veya erkek ölüm olay~ nda bulundu~u mahallin memuru; bekar odalar~ nda kalan esnaf ve rençberler aras~ nda olursa han bekçilerinin
derhal haber vermesi, karantinadan mühürlü ka~~t al~ nmad~ kça kimsenin
defnedilmemesi, vebadan öldü~ü anla~~l~rsa bulundu~u yerin Karantina
Meclisi'nce tenbih edilecek sürette tathiri ve gere~inin yap~lmas~~ için
Rum, Ermeni ve Katolik patriklerine beyaz üzerine "ferman-~~ arler
gönderilmi~ '', bu usûlün teba ve tüccarlar hakk~ nda da icra edilece~i Istanbul'daki sef~ rlere resmi müzakkerelerle bildirilmi~ tir".
Di~er taraftan karantina usülünün gere~i gibi icras~na kadar Akdeniz
ve Karadeniz'den gelecek gemi ve yolcular hakk~ nda icâp eden karantina
ve tütsü usülünün yürütülmesi için Tersane-i Amire'den Kapak gemisi geçici olarak Kur~ unlu mahzen önüne çektirilmi~, Kapak gemisinin i~lerinin
idaresine, Fenerbahçe karantinas~ ndaki tabiblik ve tercümanl~ k vazifelerine
ilave memuriyetle Mehmed Efendi ayl~ k iki bin kuru~~maa~la müdür, Ahmed Efendi maiyetine üç yüz kuru~~maa~~ile katip; Serviburnu'na müdür
tayin edilen Miralay Nuri Bey'in maiyetine ayl~ k dört yüz kuru~~maa~~ile
BOA, BEO, Ayniyât Defteri, N ~-. 1714, s. 15-17. 27 Safer 1254 tarihinde Karantina Meclisi'ne gönderilen ilmühaber.
" Ayn~~ defter, ayn~~ yer.
" BOA, BE0 - Ayniyat Defteri, Nr: 1714, s. 17. Karantina Meclisi'ne gönderilen 27
Safer 1254 tarihli ilmühaber. Rum, Ermeni ve Katolik patriklerine 27 Safet 1254 tarihiyle
gönderilen buyruldular için bk. Ayn~~ defter, s. 21.
31 9 Rebifilevvel 1254 tarihli resmi müzekkereler için bk. Ayn~~ defter, s. 21.
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Necati Efendi kâtib, bin kuru~~ile Istavri tabib ve dört yüz kuru~~maa~~ile
Nikol tercüman tayin edilmi~, Mehmed Efendi'ye gereken iki adet filikan~n Tersane-i Amire'den tahsisi Kapudan Pa~a'dan istenmi~tir 52. Serviburnu'na tayin edilen Miralay Nuri Bey'e gereken yard~m ve kolayl~~~~göstermesi için Bahr-~~ Siyah Bo~az~~ muhaf~z~na ve iki adet filikay~~ acilen Nuri
Bey'e tahsis etmesi için Kapudan Pa~a'ya buyruldular gönderilmi~tir 53 .
Bu s~rada Bursa havalisinde hastal~k zuhuru i~itildi~inden Istanbul'a
gelen yolcular Kapak gemisinde müdür taraf~ndan yoldan~p, tütsülendikten sonra ellerindeki mürûr tezkireleri i~aretlenip, mühürlenerek Istanbul'a giri~lerine izin verilmeye ba~lanm~~t~r. Anadolu taraf~ndan karayoluyla gelenler için geçici olarak Kartal'a yak~n Cesir Derbent'e ve Rumeli'den
gelenler için de Küçükçekmece'ye birer tütsü memuru gönderilmi~tir.
Yanlanna birer yard~mc~~ verilerek Cesir Derbent'e Ahmed Efendi ve
Küçükçekmece'ye de Ali A~a biner kuru~~maa~~ile tayin olunmu~lard~r 54.
Karadeniz ile Akdeniz'deki ada ve sahillerden ~~ stanbul'a gelip giden
gemi yolculanna verilen mürûr tezkirelerine ç~kt~klar~~ mahallerde hastal~k
olup olmad~~~~veya hastal~k söneli ne kadar zaman oldu~u ve seyahat esnas~nda u~rad~klar~~ iskele, liman ve civarlann~n s~hhi durumunun yetkililer taraf~ndan kaydedilmesi usillü daha önceden lâz~m gelenlere husüsI
emirlerle bildirilmi~~ve bu yöntem tatbik edilmeye ba~lanm~~t~r. Bununla
beraber, Istanbul'un da s~hhi durumunun ta~ralarca bilinmesi için Istanbul'dan ta~raya kara ve denizyoluyla gideceklere gerek Istanbul kad~s~, gerekse liman memuru taraf~ndan her hafta Meclis-i Tahaffuz'a sorularak
al~nacak cevaba göre verilecek mürûr tezkirelerine Istanbul'un s~hhi durumunun kaydedilmesi Istanbul kad~s~na ve liman memu~runa tenbih edilmi~tir". Di~er yandan bostan mevsimi olmas~~ sebebiyle Haliç ve Istanbul
sahillerine gidip gelen bostan kay~klann~ n yükleriyle Kapak gemisine gelerek tütsü i~lemine tabi tutulmalar~~ zor oldu~undan, sebze ve meyve ta~~52 Ayn~~defter, S. 22. Maliye naz~nna gönderilen buyruldu.
" Ayn~~defter, S. 24. Bahr-~~Siyah Bo~az~~ muhafiz~ na ve Kapudan Pa~a'ya gönderilen
Rebiülâh~r 54 tarihli buyruldular.
" BOA, BEO-Ayniyilt Defteri, Nr: 1714, s. 24. 27 Rebiülevvel 54 tarihinde Meclis-i
Tahaftuz'a gönderilen ilmühaber ve maliye naz~ r~ na gönderilen buyruldu.
55 Ayn~~defter, S. 25. Istanbul kad~s~ na gönderilen 15 Rebiü'lahir 54 tarihli buyruldu.
Bedi ~ehsuvaro~lu Akdeniz, Karadeniz ve Marmara'daki iskelelere gidip gelen yabanc~~ kay~klar~n s~ hhi kontrole tabi tutulup, deniz yolculanna sa~l~ k tezkiresinin Nisan 184o, kara
yolculanna da May~s 1840 y~l~ nda Doktor Minas'~n iste~i ile verilmeye ba~land~~~n~~ belirtiyor (bk. Bedi ~ehsuvaro~lu, "Türkiye Karantina Te~kilaun~~ Idare Edenler", ~stanbul T~p
Fakültesi Mecmuas~, say~~1, Istanbul 1958, s• 149.
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yan kay~ldann Yenficap~'da yoklanmalan için Yenikap~~iskelesine bir tütsü
dolab~~ile bir memur gönderilmi~tir 56.
Karantina nizam~na göre her millet için ayr~~ ayn hastahâneler in~as~~
gerekti~inden 5', Yahudilere de kendi hastahaneletini yapma izni verilmi~tir. Yahudi ve Karailer için ayr~~ ayr~~ bölümleri bulunacak hastanenin Hasköy'deki Yahudi ma~atl~g~~ yan~ na in~a edilmesi uygun bulunmu~tur".
Istanbul'da karantina te~kilat~n~n tam olarak tesisine çal~~~l~rken, hastal~k zuhuru sebebiyle ta~ralarda da karantina uygulamas~na ba~lanm~~t~r.
Hastal~k ç~kt~~~~bildirilen Bursa ve Trabzon haricinde birer karantina yeri
tespit edilerek buralardan Istanbul ve di~er yerlere gideceklerin onbe~~gün
karantinada beldetilmesi 59, hastal~k görülen Midilli 6° ile Siroz ve Selanik'de61 ayn~~ tatbikat~n icras~~için gereken yerlere emirler verilerek, buralarda karantina uygulamak üzere Meclis-i Tahaffuz taraf~ndan memurlar
gönderilmi~tir.
Do~u-Akdeniz'de yo~un bir ~ekilde hastal~k hüküm sürdü~ü bildirilince acilen Çanakkale'de geçici bir karantina yeri belirlenerek karantina
tatbilcine ba~lanm~~t~r. Buraya karantinaya vak~f birinin tayini gerekmi~,
dirayeti ve sadalcati yan~nda daha önce de karantina tatbikat~n~~ yürütmü~~
olan Divan-~~ Hümaytiin hocalanndan Es'ad Efendi yetkili müdür olarak
tayin edilmi~tir. Es'ad Efendi'ye verilen karantina talimat~na göre:
56 Ayniyit Defteri, Nr: 1714, s. 26. Meclis-i Tahaffuz nâz~ rlan olan Es'ad Efendi ve
Nam~k Pa~a'ya gönderilen ~ g Cemaziyelevvel 54 tarihli buyruldu.
57 Yedikule'de Rumlann bir veba hastahânesi vard~. Ermenilere de 1833 y~l~nda II.
Mahmud'un emri ile Kazhçe~me ile Bak~rköy aras~ndaki ~skender Çelebi Bahçesi'nin yerine
Ermeni hastanesinin bir ~ubesi olarak veba hastanesini açma izni verilmi~tir. (Eremya Çelebi
Kömürcüyan, ~stanbul Tarihi - XVII. As~rda ~stanbul, Tercüme ve Tah~iye H~rand D. Andreasyan, ~ stanbul 1952, s. 203).
99 Masraflar~~ Yahudi ve Karailerce kar~~lacak olan ve Hasköy'de Yahudi ma~atl~~~~yan~ndaki Karaa~aç ile K~rka~aç aras~nda bulunan Ya~c~deresi'nde yap~m~~kararla~t~r~lan hastane binalar~n~ n in~as~~ ebniye-i hassa müdürüne havale edilmi~ tir, 3884 zirâs~ nda Tersane-i Amire için zeytin tohumu üretilen bu saha 22271 zirâd~r ve 18387 zirâs~~ hastane
in~as~~ için tahsis edilmi~, hastane için gereken iskelenin de tohum ocaklar~n~ n ba~ka bir
yere nakli ile bo~alacak alanda yap~m~~ uygun bulunmu~tur. (BOA, BEO-Ayniyat Defteri,
Nr: 1714, s. 26. Hahamba~~'na 22 Rebiü'lâhir 54 tarihi ile beyaz üzerine gönderilen buyruldu).
59 BOA, BEO-Ayniyat Defteri, Nr: 1714, S.26. 21 Cemaziyelevvel 54 tarihinde liman
memuruna gönderilen buyruldu.
60 Ayn~~ defter, ayn~~ yer. Liman memuruna gönderilen 29 Cemaziyelevvel 54 tarihli
buyruldu.
61 Ayn~~defter, ayn~~ yer. Liman memuruna gönderilen 7 Receb 54 tarihli buyruldu.
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Akdeniz'deki adalardan, Anadolu ve Rumeli'deki sahillerde bulunan
kaza ve iskelelerden Istanbul'a gelecek imtiyazl~~ imtiyazs~z bütün ~slâm,
reaya ve müste'men gemi ve teknelerine ve bunlarda bulunanlara verilecek münir tezkerelerinin Çanakkale'de karantina yerine kadar geçerli olaca~~; orada karantinas~n~~ tamamlad~ktan sonra de~i~tirilerek ç~kt~klar~~ yerlerde hastal~ k olup olmad~~~~yahud hastal~k söneli kaç gün oldu~unun tezkirelere kayd edilece~i; gemi ve teknelerden Icarantinas~n~~ icra etmeden ve
karantinada tezkiresini ibraz etmeden giden olur ise Istanbul'a var~~lannda
derhal Çanakkale'ye iade edilecekleri gibi, bu hay~ rl~~ i~~hakk~nda müsamaha ve rehavet gösterenler cezaland~nlcalcur 62.
Gemi kaptan, tayfa ve yolcularmdan muhalefet yahud ahali ve sair
kimselerden muhalefet ve i~lere müdahale edilmemesi, karantina
müdürüne her türlü kolayl~ k ve yard~ m~n yap~lmas~~ Çanakkale muhaf~z~'ndan istenmi~ °, durum bütün sefirlerin malümlan olarak taraflar~ ndan
Çanakkale ve di~er gereken yerlerdeki konsolos ve konsolos vekillerine
mahsus mektuplarla bildirilmi~~ve talimatnâmeye uyulmas~~ resmi müzekkerelerle sef~ rlerden talep edilmi~tir'''.
Di~er taraftan karantina nizâmlann~~ düzenlemek üzere Avusturya'dan
uzman istenmi~tir. Mesele Viyana Sefiri Mehmed R~fat ile Avusturya Devleti'nin bu i~le görevlendirdi~i Baron Otenfels aras~nda görü~ülmü~~ve sonuçta bir kontrat imzalanm~~t~r.
Bu kontrata göre:
Osmanl~~ Devleti'nde karantina nizâm~n~~ yürütmek üzere karantina nizâmlan konusunda herkesten fazla bilgisi olan Semlin (veya Zemun) karantinahânesinin ba~direktörü Doktor Minas ve tercüman~~ Vasiloviç ile karantinahâneye gelen e~ya ve sair ~eylere bakmak için uygun görülen bir
muavin hemen Istanbul'a gönderilecek; yiyecek ve elbise masraf~~ dahil
Minas'a ayl~k 400, tercümana 250, di~er memura I oo Florin geli~lerinden
itibaren Osmanl~~ Devleti taraf~ ndan tahsis edilecek; bir tak~ m zarün ihtiyaçlar~~ olaca~~ndan aralar~nda rütbelerine göre taksim olunmak üzere
hepsine 600 Florin verilecek, vazifelerinin bitiminde dönü~~harc~ rahlan
BOA, Cevdet - S~hhiye. Nr: 347. Biga sanca~~~Mutasamf~~ ve Bahr-~~ Sef~ d Muhaf~z~~
Vas~ f Pa~a ile Hacegân-~~ I:Mvân-~~ Hümâyun'dan Es'ad Efendi'ye Evâil-1 Rebiirlevvel 54 tarihi
ile gönderilen ferman.
" Ayn~~ vesika.
" BOA, BEO-Ayniyat Defteri, Nr: 1714, s. 21. ~ngiliz sefirine verilen g Rebiü'levvel
54 tarihli müzekkere-i resmiye.
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kar~~ lanacak; hizmetleri makbul bulunursa Padi~ah taraf~ ndan lütufta bulunulacak; vazifede bulundukça kalacaklar~~ ev Osmanl~~ Devleti'nce kiralanacak; yapt~klar~~ i~~tehlikeli oldu~undan ve Osmanl~~ Hükumeti'nin iste~ine uyarak ailelerini b~ rak~ p geldiklerinden içlerinden vebadan ölen olur ise
ayl~klar~ n~n üçte biri hayatta kald~klar~~ müddetçe aile ve çocuklar~ na tahsis
edilecektir'.
Karantina Meclisi'nde çal~~ maya gelen Avusturyahlann yol masraf~~
6560 kuru~~tutmu~ ", bu mebla~~"masârif-i gayr-~~ adiyye”den (al~~~lmam~~~
masraflar) oldu~undan Mansure Hazinesi'nden kar~~lanmas~~ için irade ç~ km~~t~ r 67 .
Avusturya'dan istenen adamlarm gelmesi ile Abdülhak Molla karantina nezaretinden uzakla~t~nlm~~, karantina nezâreti Es'ad Efendi ve Nam~k Pa~a'ya, t~ bbi i~ lerin nezâreti de Doktor Minas'a verilmi~ tir". Konu
ile ilgili sadaret tezkiresinde ~öyle denilmektedir:
"...karantina madde-i mühimmesinin ibtidâ' vaz' ve icras~nda mevadd-~~ ~ erlyesine semahatlü Es'ad Efendi ve umür-~~ t~ bbiyesine mü~arünileyh Abdülhak Molla Efendi ve mesâlih-i askeriyesine saâdetlü Nam~ k
Pa~a hazerât~~ me'mur buyrulup el-haletü-hazihi Nemçe cânibinden gelenlerin karantina mesâlihinin her bir usülüne husüsiyle levaz~ m-~~ t~ bbiyesine
vukuf ve ma'lümat~~ olmas~yla mü~ârün-ileyh Abdülhak Molla Efendi'nin
görece~i i~~biterek... ~imdiki halde mü~ârün-ileyhin me'muriyetine lüzum
görülmemi~~ve bu cihetle an~n yerine ah~ r birinin ta'yini husüsuna dahi
hacet kalmam~~~oldu~undan heman mü~arün-ileyh Abdülhak Molla Efendi hazretlerinin meclis-i mezkürdan tefrikiyle umür-~~ nezâret mü~aninileyhümâ Esad Efendi ve Nam~ k Pa~a hazerat~ na münhas~r olmak ve
Beç'den gelen adamlar dahi onlar~n maiyyetlerinde bulunmak mü~ârünileyhden münhal olacak maa~~tamamen mersum Nemçelilerin mahiyyeleri
m~ kdan demek oldu~undan bu veçhile süret-i hüsnü idâreye bak~ lmak
65 BOA, HH, Nr: 37475-F. Viyana Sef~ ri Mehmed R~fat'~ n 29 Safer 54 tarihli olarak
Istanbul'a gönderdi~i tahrirât.
" BOA, HH. Nr: 25553-A.
67
BOA, HH, Nr: 25553.
Abdülhak Molla'n~ n Karantina Meclisi'nden uzakla~t~nlmas~ nda tasarruf fikri ve karantina hakk~ ndaki bilgisinin yetersizli~i etkili oldu~u gibi (bk. Bedi ~ehsuvaro~lu, "Türkiye
Karantina Te~kilât~ n~~ Icike Edenler", Istanbul T~p Fakültesi Mecmuas~, say~~ 1, Istanbul
1958, s. 149) Avusturya'dan gelen uzmanlar~ n i~lerine müdahale etme iste~i ve karantina
idaresinde ehliyetsiz kimseleri istihdam etmek istemesi de rol oynam~~t~ r (bk. BOA, HH,
Nr: 25533).
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üzere meclis-i mezkürun idaresi süreti münâsib gibi mütalaa olunmu~...” 69 .
Tahaffuzhâne mahalli, ayn~~ zamanda da karantina e~itim yeri olarak
tahsis edilen Kuleli K~~las~'nda gerekli binalar~ n tamamlanmas~n~ n yak~n
olmas~~ sebebiyle ba~ direktör Doktor Minas, tercüman Vasiloviç ve maiyyeti olan adam~ n sürekli orada bulunmalar~~ için Çengelköyü'nde bir hâne
kiralanm~~, gerekli mefru~at ve ihtiyaçlar~~ da tedarik edilmi~tir 7°.
Doktor Minas t~bbi i~lerin yöneticisi olarak Karantina Meclisi'nde çal~~maya ba~lay~nca Padi~ah'~n iste~i üzerine Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun
co~rafi konumuna ve mülki yap~s~ na uyacak biçimde karantina talimatnamesini haz~rlamaya giri~mi~tir.
Doktor Minas ve tercüman~~ Vasiloviç karantina talimatnâmesinin esas~n~~ te~kil eden bir layihâ haz~ rlayarak bunu evvela karantina naz~ r~ na
takdim etmi~ lerdir. Bu layiha ba~ direktör Minas ve tercüman Vasiloviç'in
de haz~r bulundu~u Meclis-i Umür-~~ Naf~a'da müzâkere olunmu~, ard~nda da Dar-1 ~ürâ-y~~ Bab~ali'de görü~ ülerek Meclis-i Vala-y~~ Adliyye'ye havale edilmi~tir. Meclis-i Vala'da yap~ lan müzakereler s~ras~ nda Meclis-i
Umür-~~ Nafi'a ile görü~ ülerek lüzumlu görülen düzeltmeler yap~lm~~~ve
a~a~~da belirtilece~i üzere üç ~ekilde karantinan~ n tatbiki kararla~t~nlm~~t~ r''.
Birincisi: Tecrübe ile tespit olundu~una göre veba Osmanl~~ topraklar~ nda yerli ve daimi olmay~ p, hariçten sirâyet etmektedir. Bu maksatla:
Avrupa ile s~ n~r~~ bulunan yerler karantina bak~ m~ndan güvenli olup,
veban~ n as~l kayna~~~M~s~r ve Berü~~am bölgeleridir. Bundan dolay~, karantinahâneler yaln~ z bu taraflara yap~ larak, buralardan gelecek yolcu, yük
ve canl~~ hayvan belirli bir müddet buralarda karantina beklettirilecektir.
Berü~~am hududunda, Konya eyaletindeki Uluk~~la'da, M~s~r ve Berü~~am
taraflar~ ndan karayolu ile Anadolu'ya gelenlerin geçi~~yeri olan ~rak eyaletindeki Behisni kasabas~ nda ileride icab~ na göre birer büyük karantinahâne yap~lmak üzere, ~imdilik acilen valiler marifetiyle uygun yerlerde karantinahaneler yap~lmas~ . Tesis edilecek kara karantinalan aras~ nda bulunan baz~~ geçit mahallerinde i~leri kolayla~t~ rmak için üstü örtülü, etraf~~
" BOA, HH, Nr: 25553-A.
70
BOA, HH, Nr: 25562.
71 Karantina lâyihaslyla ilgili daha fazla bilgi için bk. BEO, Ayniyât Defteri, Nr:
1714, s. 28-31.
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parmakl~ kla çevrili "raster denilen yerler yap~larak bula~~k kabul etmeyen
ve birkaç gün havaland~ nlarak temizlenmesi mümkün olan maddeler, zahire gibi, buralarda muayyen müddet karantina bekletilecektir. Di~er e~yalar büyük karantinalara gönderilecektir. Koyun gibi zaruri ihtiyaçtan
olan hayvanlar karantina nezâren taraf~ ndan verilen talimata uygun olarak suya sokularak ve temizlenerek tahafruz s~n~ r~ ndan içeri al~nacaldard~ r.
M~s~ r ve Berü~~am yönlerinden gelen gemilerin eksen u~rak yerleri
Anamur ve Antalya iskeleleri oldu~undan, belirtilen yerlerden gelen gemiler karantinalarm~~ bu iskelelerde tamamlamadan ba~ ka yerlere kabul edilmeyecek ve yülderi bo~alt~lmayacakt~r. Rodos Adas~ 'nda bir karantinahâne
te~kil olunacakt~ r. Afrika yönünden gelen gemilere Rodos sapa oldu~undan o taraftan gelenler ~ire Adas~ 'nda karantina olunup, buradan al~ nacak s~hhiye tezkireleri Osmanl~~ ülkelerinde muteber tutulacakt~ r.
Iran topraklan ~ imdilik taundan masun ise de ileride gerekti~inde
Iran s~n~r~ nda tayin olunacak yerlere karantinalar yap~lacakt~r.
Ikincisi: Osmanl~~ memleketlerinde veba olu~mas~na müsait yerler bulundu~u ihtimaline kar~~, vebay~~ zuhur etti~i yerde söndürmek için bu tür
yerlere nezâret etmek üzere hekim ve memurlar göndermek. Bu maksatla:
Veba hastal~~~n~n görüldü~ü yerde önünün al~ nabilmesi için
makam~~ olan yerlere bir veya iki tabib tayin edilerek, emirlerine bir memur ile lüzumu kadar yard~mc~~ verilecektir. Bunlar görevli olduklar~~
bölgelerin s~ hhi durumuna nezâret ederek sorumluluk bölgelerini dola~arak durumu devaml~~ surette karantina nezârenne yaz~l~~ olarak bildireceklerdir. Bölgelerinde bir tehlike söz konusu olur ise, Nezâret taraf~ndan
kendilerine verilen talimnâme gere~ince karantina faaliyetlerini yürüteceklerdir. ~lk i~~olarak hastal~ k zuhur eden yerin di~er mahaller ile ba~lant~s~n~~ keseceklerdir. Bunlar~ n memuriyetlerine valiler ve zab~ taca engel olunmayaca~~~gibi, her türlü kolayl~k ve yard~ m yap~larak emirlerine ihtiyaç
duyduklar~~ memurlar verilecektir. Gerekirse ~ehirlerin d~~~ nda geçici bir
karantina yeri tayin olunarak hastal~k bulunan bölgeden ba~ ka yerlere
gönderilecek mallar özelliklerine göre buralarda karantina bekletileceklerdir. Hastal~ k tehlikesi ortadan kalkar ise karantinaya son verilecek, memurlar~n vazifeleri de karantina uygulamas~n~n sona ermesi ile bitecektir.
Üçüncüsü: Bula~~c~~ hastal~klar~n ~iddetlenmesi vücudun direnci, hava
ve çevrenin istidad~ na ba~l~~ oldu~undan ortam~n iyile~tirilmesi için sa~l~k
kurallar~n~ n icras~. Bu maksatla:
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~ mparatorluk'un merkezi ~stanbul'da tahaffuz usülünün yürütülmesi
ve s~ hhatin muhafazas~~ için ~ stanbul karantina nezâreti taraf~ ndan birkaç
büyük k~sma ayr~ larak, birkaç mahal bir k~s~ m kabul edilecek ve her k~sma bir tabib ile yan~ na bir memur tayin olunacakt~ r. Memur tabib vazifeli bulundu~u k~s~ mda ne tür hastal~ k olur ise olsun muayene ve tedavi
edecek, muayene etti~i hastalar aras~ nda veba belirtileri görür ise karantina nezâretine bildirerek elindeki talimâta göre hastal~k görülen hâne veya
mahalle karantina tatbik edecektir. Mümkün olur ise tahaffuz usülü evlerin bahçelerinde yürütülecektir. Böyle durumlarda evlerin kap~lar~na karakollar, gardiyanlar tayin olunarak giri~~ve ç~k~~ lar men edilecektir. Kad~n
hastalar~ n muayenesi için karantina nezâretince yeteri say~da kad~ n istihdam olunacakt~r.
Havay~~ ve çevreyi kirleten mezbeleler serasker pa~an~n vazifelendirece~i özel memurlar taraf~ ndan ortadan kald~nlacak, hekim ve memurlar
görev bölgelerindeki sokak ve evlerin temizli~ine nezâret edeceklerdir.
Çürük meyve, sebze, bozulmu~~et, peynir gibi sa~l~~a zararl~~ ve hastal~k
kayna~~~olabilecek maddeler ihtisab nezâretine ihbar edilecek, nezaretce
bu gibi zararl~~ ve ~üpheli unsurlar ortadan kald~nlacak, bu uyar~ lara uymayan esnaf cezaland~ nlacakt~r.
Çiçek salg~n~n~~ önlemek için ~stanbul ve ta~ralara memur edilen hekimler ücretsiz çiçek a~~s~~yapacaklar, ayn~~ zamanda da berberlere de a~~~
yapmas~ n~~ö~retecelderdir.
Havay~~ ve çevreyi kirleten salhâne, kiri~hâne, ya~hane, debba~hâne
türü imalathaneler ~ehir d~~~ na glcanlacakt~r.
Mezarlar~ n derinli~i bir adam boyunda olacak, mezarl~ldar ~ehir d~~z N~~ nda tesis edilecek, sur d~~~ ndan sur içine ölü defi~i yasak olup, yaln
ndan
içine
ölü
nakli
mümkün
olabilecektir.
Tadi~ah'~ n iradesi ile sur d~~~
~a
ndan
bir
hastahâne
in
unlular için Yedikule yak~nlar~nda Padi~ah taraf~
ettirilmeli, bu mümkün olmaz ise geni~çe bir saha tahsis edilerek rical ve
kad~ nlardan hastalananlar haremlik ve selâml~ k suretinde olarak iki ayr~~
bölümde taksim olunarak bunlara hizmet için müstakil hademe ve kad~ nlar tayin olunmal~d~r.
Bu talimatnâmeye uygun olarak Üsküdar yakas~nda bulunan imalathanlerin Kavak ile Haydar Pa~a aras~ndaki bo~~sahillere ta~~nmas~~ kararla~t~r~l~rken, di~erlerinin de sahibleri ile görü~ülerek var~ lacak karara göre
hareket edilmesi serasker pa~aya havale edilmi~tir '2.
72

BOA, BEO-Ayniyat Defteri, Nr: 1714, s. 32; HH, Nr: 25568.
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Istanbul ve Bilâd-~~ Selâse'de veba hastal~~~~zuhurunda ve hangi hastal~ ktan olur ise olsun ölüm olaylar~ nda ilgililer taraf~ ndan derhal Karantina

Meclisi'ne ihbar edilmesi daha önce özel buyruldularla gerekenlere ihbar
ve tenbih edilmi~ti. Buna ra~men, bu kurallara lây~ klyla riayet edilmeyerek hastal~ k zuhuru ve ölümlerin haber verilmedi~ini, tahaffuz kurallar~na
ve temizli~e ayk~r~~ baz~~ durumlar~ n meydana geldi~ini Karantina Meclisi
tespit etmi~tir. Nizâma uyulmas~n~~ sa~lamalar~~ için tekrar ~stanbul kad~ s~na, Bilâd-~~ Selâse kad~lar~na, esnaf nâz~ r~
na, sertabibe, milel-i selâse patriklerine ve hahamba~~ na buyruldular gönderilmi~tir".
~stanbul kad~s~ na beyaz üzerine gönderilen buyrulduya göre 74: Bir
yerde hastal~ k ve vefat vukdunda gizlenmeyerek derhal Karantina Meclisi'ne ihbar edilmesi. Gerekirse âciz ve falcirlerden veba veya ~üpheli hastal~~a düçar olanlar Pâdi~âh ad~ na ücretsiz muayene edilip, ilâçlan kar
~~l~ks~z verilecektir. Hastal~ k bulunan hânenin önüne karakollar tayin edilecek, giri~~ve ç~k~~ lar men edilecektir. Hastal~ k zuhuru mahalle muhtarlar
~,
imamlan ve hastan~ n yalanlannca ihbar edilecektir. ihbar olunmad~~~~takdirde haklar~ nda cezai hükümler uygulanacakt~ r. Hastaya giden tabibler,
cerrahlar, kan alan berberler ve ilaç veren ispençiyarlar bakt~ klar~~ hastalar~n durumlar~n~~ Karantina Meclisi'ne bildireceklerdir.
Bula~~c~~veya ~üpheli bir durumu bildirmeyen hekim, Osmanl~~ tebaas~ ndan ise hekimlikten ihraç edilerek cezaland~nlacak, yabanc~~
uyruklu ise
s~ n~ r d~~~~edilecektir. Istanbul'a gelecek yolcu ve ticaret gemilerinin tezkireleri karantina memurunca kontrol edilmeden kay~kç~ lardan hiç kimse yanlar~ na yana~ mayacak, durumlar~~ belli olmadan hiçbir yolcu ve yük d~~ar~~
ç~kar~ lmayacakt~ r. Temizli~e son derece itina gösterilerek hastal~k kayna~~~
olabilecek mezbele ve le~ler ortadan kald~nlacakt~ r. Herkes sokaklar~n~, hânelerini daima temiz tutacakt~ r. Karantina talimâtnâmesine kesinlikle uyulacak, bu husdslar ~stanbul kad~s~~ taraf~ ndan Istanbul'daki mahalle muhtar ve imamlanna tenbih edilerek, bunlara uyulup uyulmad~~~~kontrol
edilecektir.
Ilgililerin tekrar tekrar ikaz edilmesindeki esas gaye, karantina kurallann~n s~k~~ bir ~ekilde tatbiki ile bula~~c~~ hastal~klar~ n yay~ lmas~n~
n önlenmesiydi. Bununla birlikte, karantinahâne gibi kullan~ lan gümrük binas~~ ve
Kapak gemisi hasta muayenesi ve tedavisinde ihtiyac~~ kar~~ lamaktan uzakt~ . Hastalar~ n tedavisinde gümrük binas~n~ n yetersiz kalmas~~
kar~~s~ nda bir
7' Buyruldular için bk. Ayn~~defter, S. 27-28.
BOA, BEO-Ayniyat Defteri, Nr: 1714, S. 27-28. 19 ~aban 54 tarihli olarak ~stanbul kad~ s~ na beyaz üzerine gönderilen buyruldu.
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k~s~ m hasta Fenerbahçe'de çad~ rlarda karantina edilmeye ba~lanm~~t~ 75.
Fenerbahçe'nin seyir yeri olmas~~ itibariyla hastalar~ n halk ile ihtilat~~ önlenememi~~ve daha da mahzurlu bir durum ortaya ç~ km~~t~. Son derece
riskli ve tehlikeli durum kar~~s~nda karantina uygulamas~ n~ n, sirâyeti ortadan kald~racak geni~~bir mahalde yürütülmesini mümkün k~lmak için Karantina Meclisi çe~itli aray~~lar içine girmi~tir.Bu amaçla, Karantina Meclisi, Mekteb-i Ulum-~~ Bahriye'nin mevcudu sekiz on civar~ nda bulunan talebesinin Mekteb-i Harbiye'ye nakledilerek okulun tahaffuzhâne olarak
kullan~lmas~ n~~ teklif etmi~tir 76. Fenerbahçe'de çad~rlarda karantina faaliyetlerinin yürütülmesini onaylayan Pâdi~âh, Mekteb-i
Bahriye'nin tahaffuzhâne olarak te~ kilini tasvip etmemi~, buna kar~~l~k istendi~i takdirde
mektebin bulundu~u adan~n veya civardaki di~er adalar~ n münasip mahallerinde çad~ rlarda karantina tatbik edilece~ini bildirmi~ tir. Fenerbahçe
ve Adalar'da karantina faaliyetlerinin güç üstelik de masrafl~~ olaca~~n~~ dikkate alan Karantina Meclisi, Beykoz yak~ nlar~ndaki incirliköy'de bulunan
Cebibeyzâde ~smet Bey'in yal~s~ n~n baz~~ ilavelerle karantinahâne te~kil
edilmesini teklif etmi~tir". ihtiyac~~ kar~~lamayaca~~~gerekçesiyle ~smet
Bey'in yal~s~n~n tahaffuzhâne haline getirilmesini uygun bulmayan Padi~ah, karantina tatbikinin bu sebeple ertelenmeyerek kesinlikle karantina
yerinin tesbit edilmesini istemi~tir.
Padi~ah'~ n bu iradesinin ard~ ndan tahaffuzhâne olarak en uygun yerin
bo~~durumda bulunan Kuleli K~~las~~ olabilece~i dü~ünülmü~~ve nihayet
k~~lan~n bir bölümünün karantinahâne olarak te~kil edilmesine karar verilmi~tir. 1838 y~ l~~ sonlar~ ndan itibaren Kuleli K~~las~~ Akdeniz ve Karadeniz
yönlerinden Istanbul'a gelen gemilerin yoklanmas~~ ve hastalann tedavi
edilmesi için tahaffuzhane olarak kullan~lmaya ba~lanm~~t~ r. Karantina haline getirilen k~~la tamir edilmi~tir. Kuleli K~~las~~ tahaffuzhane olman~n
yan~~ s~ ra karantina hizmetlerinde istihdam edilen personelin e~itildi~i bir
okul da olmu~tur- 78. Padi~ah'~ n te~rifi ve resmi günlerde k~ rm~z~, di~er
günlerde sar~~renkli bayrak çekilen tahaffuzhâne, ordunun ihtiyac~~ üzerine
1842 y~l~nda tahliye edilmi~tir. Kuleli K~~las~~ tahliye edilince s~hhiye dairesinin idâri merkezi Galata'da Kur~ unlu mahzen civar~ ndaki yeralt~~ câmiinin
üstünde bulunan daireye ta~~ nm~~ t~ r".
75 BOA, HH, Nr: 25574.
" BOA, HH, Nr: 25574.
" BOA, HH, Nr: 25551.
78
BOA, HH, Nr: 25562; Bedi ~ehsuvaro~lu,Türkiye Karantina Tarihine Giri~, s.4.1.
7" Ahmed Midhat, "Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'de Usül-~~ Tahaffuz...", s. 4.48.
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Karantina tatbiki esnas~nda kar~~la~~ lan en önemli güçlüklerden birisi
masraflar~n kar~~lanmas~~ meselesi olmu~ tur. Daha önce ta'viz süretiyle tahsil edilmi~~olan mebla~~ihtiyaçlar~~ kar~~lamaktan uzakt~. Bu yüzden geçici
karantina kordonu masraflar~ , memur maa~lar~n~ n kar~~lanmas~~ ve Yedikule'de in~a edilecek taun hastanesi için ~stanbul ve Bilâd-~~ Selâse'deki hanelerden ve baz~~ zengin zevattan para tahsili yoluna gidilmi~tir.
Bab~ali ihtiyaç duyulan paran~n bir k~sm~n~ n - memur ve tabiplerin
maa~lanna kar~~l~k - ~stanbul ve Bilad-~~ Selase sakinlerinden ayl~k vergi
~eklinde al~nmas~n~~ kararla~t~rm~~t~ r. Verginin kudretsiz kimseler hariç olarak "hane” hesab~~ ile al~nmas~~ uygun görülerek, ~stanbul ve Bilad-~~ Selâse'deld hânelerin toplam~~ onbe~bin olarak tahmin edilmi~tir'''. Onbe~bin
hâne de be~er bin olarak üç lusma taksim edilmi~tir. Birinci lus~mdan hane ba~~na yirmibe~, ikinci lus~ mdan oniki buçuk ve üçüncü k~s~ mdan da
be~~buçuk kuru~~al~nmas~~ yeterli bulunmu~tur"'. Her mahalleden tahsil
edilecek ayl~ k miktar~n vazifeli memur taraf~ ndan hesaplanmas~ , hane ba~~na dü~en bedelin bir deftere kaydedilerek, mahalle imam ve muhtarlannca toplanmas~~ benimsenmi~, bu yolla tedarik edilecek paran~ n da iki
yüz lurkbe~bin kuru~a bali~~olaca~~~ve böylece maa~lar~n yar~s~n~n kar~~labilece~i hesablanm~~ur82. Tahmini olarak yap~ lan hesaba itibar etmeyen
vükelâ, &abi Seraskerrden ~stanbul ve Bilâcl-~~ Selasede bulunan hânelerin
say~s~n~~ gösteren bir icmâl defteri istemi~tir. Bab-~~ Seraskerrden gönderilen
defterden hane say~s~n~ n 44149 oldu~u, bu sürede tahsil olunacak mikdânn daha önce hesaplanm~~~olan ikiyüzlorkbin kuru~un iki kat~~ oldu~u ortaya 9km~~t~r83. Dü~ünülenden daha fazla olan paran~ n geri iade edilmeyerek karantina masraflanna kar~~l~k tutulmas~, ~stanbul kad~s~~ vas~tas~yla
tahsil edilerek Karantina Meclisi'nde bir sand~kta toplanmas~, ayl~k gelir
ve giderleri gösteren defterin karantina naz~ nnca tanzim edilip, her ay takur ile birlikte takdIm edilmesi kabul edilmi~, verginin de Safer ay~~ ba~~ndan itibaren tahsili kararla~t~nlm~~ t~r m. Karantina harcamalar~~ için istanburda ihtisab naz~ n, Bilâcl-~~ Selâse'de ihtisab memurlar~ , deniz karantinas~~ i~ lerinde de liman memuru görevlendirilmi~tir.
Istanbul'un çevresine çekilecek karantina kordonunun masraflar~ na
kar~~l~k da, gelirleri maa~lanndan ibaret olmayan varl~kl~~ kimselerden para
BOA, HH, Nr: 25568.
Ayn~~ vesika.
82 Ayn~~ ves~ka.
83 BOA, HN, Nr: 25542.
81

BOA-HH, Nr. 25568.
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tahsili tercih edilmi~tir. Meclislerde kararla~t~ r~ld~~~~üzere Vidin Muhaf~z~~
Hüseyin Pa~a, Hassa Mü~iri Mustafa Nuri Pa~a, Bosna Valisi Vecihi Pa~a, ~~kodra Muhass~l~~ Hasan Pa~a ile maa~hlardan Rumeli Müsirl Zekeriya Pa~a'ya halktan hiçbir ~ey talep etmeden kendilerinden verebilecekleri
mikdarlan bildirmelerini isteyen mektuplar~ n yaz~lmas~~ husirsunda irade
zuhur etmi~tir 85.
Bunun yan~nda, Yedikule'de tahminen alt~bin keseye ç~ kan ve kad~nlar ile erkeklere mahsus ayr~~ ayr~~ bölümleri bulunan hastane için
Üsküb Muhaf~z~~ Pa~a'dan üçyüz, Ni~~Feriki Hüseyin Pa~a'dan ikiyüzelli,
Bal~ kesir Mütesellimi ~erif A~a'dan bin, Göynük ve Torbal~~ Ayn~~ Salman
A~a'dan üçyüz, Yalova Voyvodas~~ Mehmed A~a'dan yüzelli kese olmak
üzere toplam ikibin kese akçe tahsili ile kordon hatt~na dahil olarak Anadolu taraf~ nda yap~lacak binalar~n Tavasl~~ Osman A~a'ya, Rumeli'de yap~lacaklann Bab-~~ Seraskerl'de baz~~ binalara müstahdem ~smail Efendi'ye
hastahane binalar~= da sab~ k kasapba~~~ ~akir Efendi'ye ihaleleri için irade al~nm~~t~r".
Tahsili kararla~t~ r~lan paralar~n en erken olarak birbuçuk ayda gelebilece~i dü~ünülerek, geldi~inde ödenmek ~art~yla Darphâne-i Amire'den
bin kese akçe borç al~ nmas~~ kararla~t~nlm~~, kordon te~kil edilecek yerlerin
kontrolü için Doktor Minas'~n veya münasib birinin gönderilmesi karantina nâz~ rl'na tenbih olunmu~ tur".
Di~er yandan Padi~ah'~n karantinan~n bütün noksanlar~n~ n tamamlanmas~ n~~ istemesi üzerine karantina ba~direktörü Doktor Minas karantina
nizamlar~n~ n eksikliklerinin giderilmesi ve ~mparatorluk'un tamam~ n~ n bula~~c~~ hastal~klardan korunmas~~ konusunda görü~lerini ihtiva eden bir arzuhali sadârete takdim etmi~ tir. Doktor Minas arzuhali~~ des':
Padi~ah'~n irade etti~i gibi Osmanl~~ Devleti'nde teferruatl~~ ve mükemmel bir nizamnâmenin haz~rlanmas~~ ve veban~ n izalesinin ancak t~ p ilminde yeni bilgilerle yeti~tirilmi~, ehliyetli hekimlerin çal~~malar~~ ile gerçekle~nrilebilecegini. Avrupa clevletlerinde oldu~u gibi birkaç doktordan müte~ekkil daim? bir "Meclis-i Nizamat-~~ Tahafruziyye” nin te~kil edilmesini,
karantina nâz~ nn~ n ba~kanl~~~nda te~kil edilecek bu meclise Avustur85 Ayn~~ vesika.
" Ayn~~ vesika.
8" Ayn~~ vesika.
" BOA, HH, Nr:25563-a. Karantina ba~direktörü Doktor Minas'~ n arzuhali.
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ya'dan gelen doktorlar Nauner ve Bernard" ile Pâdi~âh'~ n hekimi MacCarthy ve Mansure askeri ile ilgili bir kitap yazarak huzura arz etmi~~bulunan tabib Mayer'in "âzâ"l~ k s~fat~yla al~nmalann~~ teklif etmi~, tabibler
Nauner ve Bernard'~n özel vazifelerinin bulunmas~ ndan dolay~~ ancak haftada birkaç gün mecliste bulunabileceklerini bildirmi~tir.
Pâdi~âh, Avrupal~~ hekimlerin "âzâ” olarak Karantina Meclisi'nde bulunmalar~n~~ onaylayarak, hekimlere verilecek maa~lar~ n tespitini istemi~tir.
Hekimlere verilecek maa~~mikdân sadrâzam ve karantina nâzl~ n aras~nda
müzâkere edilmi~~ve karar sadâret takriri ile huzura arz olunmu~tur. Takrirde belirtildi~ine göre, hekim Nauner ve Bemard'~ n daha önceki vazifeleri için tahsis edilmi~~maa~lan bulundu~undan, ayr~ca haftada iki gün
meclise devam edeceklerinden kendilerine maa~~ba~lanmas~ na sebep
görülmemi~, sertabibe dan~~~ larak Mac Carthy'nin ikibin kuru~~maa~~~olmas~, Mayer'in de Istanbul'un iklimine al~~amayarak ülkesine dönme niyetinde olmas~~ nedeniyle onlara da maa~~tahsisine gerek görülmemi~tir 90.
Böylece Avrupal~~ hekimler Nauner, Bernard, MacCarthy ve Mayer üye
olarak Karantina Meclisi'nde yerlerini alm~~lard~r.
Avrupal~~ hekimlerden sonra Istanbul'daki sefirlerin birer temsilcilerinin de Karantina Meclisi'ne dahil edildi~ini görüyoruz. Daha ziyade yabanc~ lara yönelik olan karantina uygulamas~ na Avrupal~ lar~ n ard~~ arkas~~
kesilmeyen itirazlar~ n~~ önlemek ve i~leri kolayla~t~ r~ p, çabukla~t~ rmak gayesiyle kendilerini temsilen sef~ rlerce birer vekilin seçilmesi, karantina maddesine dair yabanc~~ devletlerle müzâkeresi lâz~ m gelen meseleler ortaya
ç~ kt~kça vekillerin meclise ça~r~ larak, meselelerin onlarla tart~~~ lmas~~ fikri
Sadâretçe benimsenmi~tir'. Bunun üzerine Hariciye Nâz~ n Mustafa Re~it
Pa~a, sefirlere '''muvakkaten" bulunmak ~art~ yla birer temsficilerini Karantina
Meclisi'ne ~öndermelerini tebli~~etmi~tir'.
89 Doktor Nauner ve Doktor Bernard, Saray'da ve T~ bhâne-i Amire'de hizmet etmek
için getirilmi~, sonra da Karantina Meclisi'ne al~ nm~~lard~ r (bk. irâde-Mesâil-i Mühimme
Karantina, Nr: 2563).

BOA, HH, Nr: 25563; Bedi ~ahsuvaro~lu Ahmed Midhat'dan naklen Avrupal~~ hekimlerin Karantina Meclisi'ne üye olarak dahil edilmelerinden dolay~~ kendilerine maa~~tahsis edildi~ini ifade ediyor (bk. Bedi ~ehsuvaro~lu, Türkiye Karantina Tarihine Giri~. s.
37).
BOA, HH, Nr: 40743.
92 BOA, Cevdet-S~ hhiye, Nr: 896. 13 Zilkade 1255 tarihli olarak Karantina Nâz~ n Lebib Efendi'ye gönderilen buyruldu.
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Avrupal~~ hekimlerin ard~ ndan sefir vekillerinin de dahil edilmesiyle
Karantina Meclisi'nin kadrosu geni~lemi~, sefir vekillerinin al~nmalanndan
sonra Meclis'in kay~tlar~~ Frans~zca olarak da tutulmaya ba~lanm~~t~r 93.
Ba~lang~ çta "muvakkat" olarak Karantina Meclisi'ne al~nm~~~olan sefir
vekillerinin statüsü zamanla dâimiye dönü~mü~~ve te~kilât~ n devam~~
müddetince mecliste yerleri korunmu~ tur. "Sahib-i rey" s~fat~yla Meclis'teki müzakerelerde haz~ r bulunup, kararlarda etkili olman~n ötesinde,
karantina nizamlarm~ n haz~rlanmas~ nda ve icras~ nda söz sahibi olmu~~ve
ço~unlu~u olu~turmu~lard~r. Ekseriyeti dâima yabanc~~ azalann te~kil etti~i
ve dört Osmanl~~ azaya kar~~l~ k ondört yabanc~~ azan~n yer ald~~~~ s~hh~ye
meclisi istinad etti~i muahede aksine, kendi te~ kilat~ na "muahede-i beynelmiler mahiyet vermi~tir". Osmanl~~ Devleti'nin hukuk ve ç~karlar~na
tamam~yla ters dü~en son derece sak~ncal~~ durumun bertaraf edilmesi ve
ekseriyetin Osmanl~~ azalann eline geçmesinin sa~lanmas~~ için s~hhiye
meclisine on kadar Osmanl~~ tabib "fahri aza" olarak tayin edilmi~lerdir 95.
Ço~unlu~un Osmanl~~ üyelere geçmesi için tayin edilen tabiblerin memuriyetleri sonralar~~ fesh edilmi~tir.Umuldu~u gibi, sefir vekillerinin Karantina
Meclisi'ne al~nmalar~~ meselelerinin çözümüne yard~mc~~ olmam~~, tersine
durumu daha da zorla~t~rm~~t~r. Yabanc~~ gemilerden karantina resmi al~nmas~ n~~ temin eden ve karantina te~kilat~ n~ n en önemli gelir kayna~~~
olan Karantina Rüsürnat Tarifesi ancak 1872 y~l~nda yürürlü~e koriulabilmi~tir. Karantina kurallar~ na uymayanlara verilecek cezalar~~ belirleyen Ceraim-i S~hh~ye Kanunu 96 da 1883 y~l~ nda tanzim edilebilmi~tir.
"3 Ahmed Midhat, "Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'de Karantina yeni Usül-~...", s. 446.
94 Said Pa~a, Hât~rât, ~stanbul 1328, s• 1 45.
" Meclis-i Vükelâ karan ve Pâdi~âh iradesi ile S~ hhiye Meclisi'nce fahri âzâ tayin olunanlar ~unlard~ r: Tophâne-i Amire sertabibi, umür-~~ s~ hh~ye-i insaniye tefti~~komisyonu reisi, s~ hhiye dairesi birinci ~ ube müdürü Mirluva Salih, Emin ve Hasib Pa~alar, umür-~~ s~hhiye-i insaniye tefti~~komisyonu zâs~ ndan ve Mekteb-i T~ bbiye muallimlerinden Miralay Ispiraki ve Ferdinant, Beylerbeyi hastahânesi tabib-i evveli ve s~ hhiye dairesi ikinci ~ube müdür
muavini Halim ve Behçet Beyler (BOA, irâde-Dahiliye, Nr: 73547. 22 Zilkade 301/1 Eylül
1300 tarihli Sadâret tezkiresi).
96 Cerâim-i S~ hhiye Kanunu'nun tanzimi 1882 y~l~ nda 3111111),e meclisinden istenmi~,
bir y~l geçti~i halde sonuç al~ namay~ nca ~ürâ-y~~ Devlet Tanzimat Dairesi Ceza Kanunu'na
zeyl olmak üzere Cerâim-i S~ hhiye Kanun Lâyihas~'n~~ haz~ rlam~~t~r. Cerâim-i S~ hhiye Kanunu: "Ilel-i Sâriyenin Usül-~~ Ilan~~ ve Ahkâm-~~ Umtimiye" ba~l~ kl~~ 1-5. maddeleri ihtiva eden
birinci fas~ l ile, 6-17. maddeleri ihtiva eden "Ahkâm-~~ Cezaiyenin Derecât~" ba~l~~~n~~ ta~~yan
ikinci fas~ldan meydana gelmi~tir. Bu kanun 3 May~s 1822 tarihinde yürürlü~e konulan ve
1876 y~l~ nda baz~~ de~i~ikliklere u~rayan Frans~z kanunnâmesi esas al~ narak tanzim edilmi~tir. Yaln~z baz~~ ~iddetli durumlar kar~~s~ nda Fransa kanunnâmesinde tayin edilen "idam ce-
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Osmanl~~ Devleti'nin bir te~kilat~~ olarak, urntimi sa~l~~~n muhafazas~~
ve bula~~c~~ hastal~klar~n izalesi gibi insani amaçlarla te~kil edilen karantina meclisi, kar~~l~ks~ z verilen tavizler neticesinde "muhtelit s~hhiye meclisi”ne dönü~türülmü~~ve kapitülasyonlara "s~ hhiye kapitülasyonlan” ad~~ ile
bir yenisi ilave edilmi~tir.
Karantina meclisi geni~letildi~i s~rada, deniz karantinas~~ usülünü bilmedi~inden Doktor Minas karantina ba~direktörlü~ünden al~narak yerine
Yunanistan karantinalann~~ kuran ve o s~ rada istanburcla bulunan Frans~z
Mösyö Robert getirilmi~ti'''.
Ocak 1840 (Zilkade 1255) tarihinde karantina hizmetlerini daha iyi
yürütebilmek için dahili ve harici nizamlan Bab~ali'ye, askeri i~ leri Bab-~~
Seraskerrye, ticari i~leri Ticaret Nezâretine, t~ bbi i~leri de seretibbaya
müracaat edilerek düzenlenmek üzere müstakil Karantina Nezareti te~kil
Ta~ralara gönderilecek hekimlerin seçimi ve tayinleri yetkisi uhdesine
b~ rak~lm~~~olan naz~ r, tayin etti~i hekimlerin isim ve ünvanlann~~ gösteren
bir defteri Bab~ali'ye takdim etmekle yükümlü k~l~ nm~~; hekimlerin imtihanlann~n T~bhane-i Amire'de yap~ lmas~ na, maa~lar~n~n da vazife yapacaldan yerlerden kar~~lanmas~na karar verilmi~tir".
Bununla beraber, müstakil karantina nezâreti varl~~~n~~ uzun süre koruyamam~~ , çok geçmeden nezâretin müstakil statüsüne son verilmi~tir.
Bundan böyle te~kilann devam~~ müddetince Karantina Meclisi di~er nezaretlere m° ba~l~~ olarak varl~~~n~~ sürdü rmü~tür.
zas~" haf~ fietilerek, yerine "müebbeten kürek cezas~ " vaz olunmustur (BOA, Meclis-i Mahsus, Nr: 3424 ve ekleri; Kavanin-i Nizâmât Defteri, Nr: 1, s. ~~ 3o-~~35.
BOA, Cevdet-S~ hhiye, Nr: 896. Karantina Nâz~ r~~ Lebib Efendi'ye gönderilen 13 Zilkade 1255 tarihli buyruldu; Bedi ~ehsuvaroglu, Türkiye Karantina Tarihine Giri~, s. 46.
" Ayn~~ vesika.
Ayn~~ vesika.
Ba~lang~çta hariciye nezketine ba~l~~ olarak tesis edilen s~hhiye yani karantina meclisi, hariciye naz~r~ nca tayin edilen bir memur taraf~ ndan idare ediliyordu. Sonradan birbiri ard~ nca karantina meclisi, tophane, tersane ve ticaret nezaretlerine ilhak edilmi~, Mahmud Pa~a'n~ n Tophane mü~irli~ine tayini üzerine
buraya ba~lanm~~t~ r. Mahmud Pa~a'n In Tophane mü~irli~inden ayr~lmas~~ üzerine s~hhiye meclisi hiçbir tarafa ba~l~~ olmayarak aç~ k kalm~~t~ r. S~ hhiye i~lerinin sekteye u~ramamas~~ ve s~hhiye meclisinin bütün muamele ve icraat~ nda urrüm milletlere yönelik bir vazife ve mükellef olmas~~ hesablyla hariciye nezketinden ba~ka
bir yere ba~lanmas~~ uygun görülmemi~~ve bu hust~ sta s~hhiye meclisinin maruzat~~ da dikkate al~ narak hariciye nezketine ilhak edilmi~tir (BOA, irade Hariciye. Nr: 16790. 6 Safer 295/28 Kanun-~~ Skil 293 tarihli
s~ hhiye meclisi tezkiresi ve ekleri).
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Bir yandan karantina meclisinin statüsündeki de~i~iklikler devam
ederken, di~er yandan da meclis faaliyetlerini sürdürmü~tür. Ocak
1841'de Istanbul'a gelmekte olan donanman~n ba~kente varmadan önce
baz~~eksikliklerinin tamamlanmas~~ için Marmaris Liman~ 'na gidece~i bilindi~inden, donanma hakk~ nda gereken tahafruz tedbirlerinin de burada icra edilmesi s~hh~ye meclisine ihale edilmi~tir. Askerin hemen tathir edilerek Istanbul'dan gönderilecek elbiselerin giydirilip, oniki gün karantina
beklettirilmesi, sudan etkilenmeyen e~yan~n suya bast~ nlarak temizlenmesi,
donanman~n demirledi~i mahal sahilinde karantina memurlar~n~n tarifiyle
bir adet hastane tesisi ve hastalar~n burada tedavi olunmas~ , karantina
memur ile e~ya ve elbiselerin hemen Marmaris'e gönderilmesi için mahsus
vapur kiralanmas~~ gibi önlemleri s~hh~ ye meclisi kararla~t~rm~~t~r". Bahriye neferleri için laz~ m gelen sekizbin kat elbise tedarik edilmi~, mekülât
ve harc~ rah bahas~~ olan 29000 kuru~~maliye hazinesince verilerek kiralanan Üsküdar vapuru ile s~hh~ ye personeli ve malzeme Marmaris'e gönderilmi~ tir. Tahaffuz meclisince donanman ~ n tathiri için Marmaris'e gönderilen memurlar~ n ismi ve onlara verilecek mekülat ve harc~ rah miktar ~~
~öyledir 1°2:
Ba~direktör Mösyö Robert'e
Meclis-i tahaffuz memurlanndan tabib Marchand'a
Meclis-i tahaffuz azas~ ndan tabib Herman'a
Meclis-i tahaffuz azas~ ndan tabib Dickson'a
(Meclis'e ücretsiz devam etmekte oldu~undan)
Tabib HerzschlaOr'e
Muavin Coustantin Ghisi'ye
Muavin Molden'e

7500 kuru~~
3500 kuru~~
3000 kuru~~
4000 kuru~~
2500 kuru~~
2000 kuru~~
2000 kuru~~

Yirmi nefer gardiyan~ n her birine 250 kuru~~olmak üzere 5000 kuru~.
Önemli kolera dalgalar~ ndan biri 1865 y~l~ nda zuhur etmi~tir. Bu tarihte kolera Bombay'dan denizyolu ile Mekke'ye ta~~nm~~, 1865-1873
döneminde K~z~ ldeniz'den Akdeniz ve Karadeniz'e sirayet etmi~, Avrupa
ile Amerika'da da hükmünü icra etmi~ tir.
BOA, l~dd~~Mesd ~l-t M~dumme - Karantina, Nr: 2586. Meclis-i tahaffuzdan ticaret
nezaretine takdim edilen tezkire.
w 2 Ayn~~ vesika, lef.4.
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Kolera Istanbul'a hasta bir Osmanl~~ pa~as~n~~ M~s~ r'dan getiren Osmanl~~vapuru ile ta~~nm~~ t~'. 1°3. Vapurun dönü~~seferinde ölen iki ki~inin
cesedi denize at~lm~~ , vapur ise do~rudan do~ruya tersaneye girmi~, ayn~~
gün ak~ am üstü iki asker tersane hastah'anesine kald~r~lm~~~ve birkaç gün sonra da Hasköy ve Kas~ mpa~a'da hastal~k yay~ lm~~t~r".
1865 koleras~ nda Istanbul'un muhafazas~~ için sadrazam~ n huzurunda
sadârette bir komisyon te~kil edilmi~tir. Bu komisyon ~u faaliyetlerde bulunmu~tur '°5:
Her tarafa tabib ve eczac~lar gönderilmi~, fakir ve âcizlerin tedavisi
için barakalar in~a edilmi~ , hânelerin kiralanmas~ yla mütcaddid hastane
te~kil edilmi~, izdiham~~ önlemek için fakir ve garip ahalinin ~ehir d~~~ na
nakli ile iskânlan için de barakalar tesis edilmi~ , hastalar için gereken erzak, elbise ve yatak tak~mlar~~ d~~ar~dan sat~ n al~nm~~, bir tak~m~~ nizâmiye
ve Tophane-i Amire anbarlanndan verilmi~ , hastanelere yeter say~da
hizmetçi tedarik edilmi~, fakir ve gariblerden ölenler komisyon taraf~ndan
tebhir ve defn olunmu~ , Izmir, Çanakkale ve Adalar ile zabtiye idaresine
ba~l~~ kazalara hastal~ k zuhuru an~ nda istek üzerine ecza ve sair e~ya ile
beraber tabib ve eczac~lar tayin edilmi~tir.
Bunlar~n gerçekle~tirilmesi için 22 yük 57 bin 8o6 kuru~~7 para harcanm~~, hastal~~~ n sönmesinden sonra y~k~l~p sat~ lan barakalar ile ecza ve
sair e~yan~n has~lat~~ ise 57 bin kuru~a bali~~olmu~tur 1". Böylece 22 yük
805 kuru~~3 para tutanndaki masraflar hazinece kar~~lanm~~t~r. Hastal~~~n
~iddeti nisbetinde vefat olmam~~t~r
Karantina tatbikat~ nda, vapur kumpanyalan ve kaptanlarm~n, menfaatperest esnaf~ n ve zaman zaman da büyük güçlerin muhalefeti d~~~nda,
pek fazla örne~i görülmese de, dini istismar ve k~~k~ rtma neticesinde kitle
halinde muhalefetle kar~~la~~lm~~t~r. 1886 y~l~ nda iki üç bin silahl~~Arnavut'un karantina kordonunu yararak tahaffuz tedbirlerini etkisiz hale getirmeleri' ve 1845 y~l~ nda k~~k~rt~ lan hac~lar~ n sebep oldu~u olaylar kitle muhalefetinin birer örne~ini te~ kil eder.
103 Gülden Sar~y~ld~ z, If~caz Karanttna Te~kiliiii (1865-1914),
Bas~lmam~~~Doktora Tezi,
~stanbul 1989, s. 20. Nr. Dr. TE 79 (I.Ü. Edb. Fak, Genel Ktp).
104 Ayn~~eser, ayn~~ yer.
BOA, irade-Dahiliye, Nr: 37997. 19 Ramazan 282/23 Kanun-~~ sani 28! tarihli
mübayat komisyonu mazbatas~.
Ayn~~mazbata.
10' Ayn~~mazbata.
1" BOA, Irade Dahiliye, Nr: 801 25.
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1845 y~l~nda Arabistan'~n ~üpheli durumundan dolay~~ ihtiyat tedbiri
olarak, Hicaz'dan dönen hac~lar~n Adana d~~~ nda karantina beldetilmeleri
ilgililere bildirilmi~tir. istanbadan gönderilen emre uygun olarak Konya'dan tertip olunan 150 zabtiye askeri, Adana'da bulunan karantina tabibi ve Adana mutasamf~n~ n görevlendirdi~i memur hac~lara kar~~~giderek
karantina beldeyeceklerini bildirdilderinde, hac~lar buna kar~~~ ç~km~~~ve
mutasamf~~ görmek istemi~lerdir". Durumdan haberdâr edilen mutasarnf
"... e~erçe hüccâc itaât edüb karantina bekler ise âlâ, beklemedikleri
sürette istedükleri mahale gidebülürler..." cevab~n~~ vermi~, Ayd~n, Manisa,
Amasya, Kastamonu ve Ta~köprülü hac~lar~n ço~unlukta oldu~u ikibinbe~yüz kadar hac~ , karantina çad~rlann~ n kuruldu~u Adana köprüsü kap~s~na gelerek baltalarla kap~y~~ k~rm~~lard~r 110 . Tanzimat usülüne uygun olarak hac~ lara dokunmamalan mutasamf ve memleket meclisince kendilerine tenbih edilen askerler duruma müdahale etmemi~, Adana'ya giren baz~~
hac~ lar karantinahâneye giderek buray~~ ya~malam~~ , vurmak istedikleri karantina gardiyan~~ kaçarak kurtulmu~tur "I. Adana mutasarnf~n~ n kay~ts~zl~~~~ve ihmalinden ba~ka, Demircili bir müftünün Misis'de "karantina lâz~m
de~ildir" diye k~~k~rt~c~~ fetva verip, dellal ç~karmas~~112 , um~lmi sa~l~~~n
muhafazas~~ için büyük gayret ve masrafla uygulanmaya çal~~~lan karantinay~~etkisiz hale getirmi~tir.
Mutasamf~n~ n azli, müftünün te'dibi için irade ç~karken, Konya'dan
bir bölük asker Adana'ya sevk edilmi~, askeri çok göstermek için 300 esnaf asker aras~na kat~lm~~ , Konya hekimi ve yard~mc~s~ , Mersin hekimi
Adana'ya gönderilmi~tir. Adana'dan temiz sa~l~ k belgesi almadan kaçan
hac~lar~n yakalanarak onbe~~gün karantina ve haps edilmeleri için sadaretten ilgili vilâyetlere emirler gönderilmi~ tir. Bu emre uygun olarak baz~~
icraat yap~lm~~~113 , karantinaya muhalefet edenler nizâmlara uygun olarak
cezaland~nlm~~lard~r.
Tatbikattalci bu tür zorluklara ra~men, karantinan~n yürütülmesinde
en büyük güçlük mâli s~k~nt~dan kaynaklanm~~t~r.

Vâlâ, Nr: 1225 Adana'da bulunan karantina tabibinin Reic"? BOA,
biii'levvel 1261 tarihli arizas~ n~ n tercümesi.

Ayn~~ ariza.
111 Ayn~~ ariza.
112 Ayn~~ ar~za.

"3 BOA, Cevdet-S~ hhiye, Nr: 273. Hamid Kaymakam~~Mehmed Celaleddin'in sadaret tahrirât~ na cevap olarak gönderdi~i 7 Rebiü'lâhir 61 tarihli ~ukka.
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V — Memur Maa~lar~ nda Yap~ lan Düzenleme ve Baz~~ Karantinalar~ n
La~v Edilmesi
Her geçen gün artan karantina giderlerine henüz mâli kaynak bulunamad~~~ ndan, masraflar kar~~l~ ks~z olarak mâli.ye hazinesinden tesviye
edilmi~tir. Yap~ lan hesaplara göre karantina gelirleri H' giderlerin yakla~~k
onda biri nisbetindeydi 115. 184.1 y~l~ nda Osmanl~~ karantinalar~ nda istihdam edilen memurlar~ n maa~~ve di~er masraflar~ n bedeli 5 yük 666 keseye bali~~olurken, gelirler masraflar~ n ancak onda biri mertebesinde kalm~~t~ r
Karantinalarda lüzürnundan ziyade adam istihdam~~ ve maa~lar~n
yüksek olmas~~ masraf art~~~ na yol açt~~~ ndan, masraflar~ n azalt~lmas~~
dü~üncesiyle, ~stanbul ve ta~ ralardaki karantinalarda ihtiyaçtan fazla adam
istihdam~~ yasaklanm~~, gerekli görülmeyen karantinalar la~vedilmi~, memur rnaa~ lannda da indirime gidilmi~tir.
Ta~ ra karantinalannda görevli müdür, memur ve tabiblerin maa~lar~ nda Haziran 184.1 'den itibaren geçerli olmak üzere yap~ lm~~~olan düzenleme ~oyledir "7.
Karantinan~ n Ad~~
Erzurum
Karantina müdürü
tabibi
Bursa
Karantina müdürü
tabibi
Sinop
Karantina müdürü
tabibi
Sivas
Karantina müdürü
tabibi

Maa~~Miktar~~

Maa~ tan Tenzil Edilen Miktar

2500 kuru~~
1500

~~ 000 kuru~~
300

2000

750

I 25o

250

2000

750

!000
2000

500

'000

"4 Karantina gelirleri ecnebi tebaa hariç olmak üzere sahil karantinalarmda tahsil edilen han: ile ihtisahdan al~ nan "harc-~~ tezkire"den ibaretti. Buna ilave olarak gelirleri bir
ölçüde de olsa ço~altmak dü~ üncesiyle yolculara verilmekte olan s~ hhiye tezkirelerine kar~~l~ k her yolcudan birer kuru~~al~nrnaya ba~lanm~~t~r. Hergün ~stanbul çevresinden sebze ve
meyve ta~~yan bahç~ vanlar bundan hariç tutulmu~lard~ r.
BOA, BEO, Ayniyât Defteri, Nr: /715, s. 135; Bedi ~ehsuvaro~lu, Türkiye Karantina Tarihine Giri~, s. 59.
16 Ayn~~Defter, s. 135. vd.
"7 BOA, BEO-Ayniyat Defteri, Nr:1715, s. 130. vd.
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Karantinan~ n Ad~~

Maa~~Miktar~~

Ayd~n
Karantina müdürü
tabibi

2000

Trabzon
Karantina müdürü
tabibi

2000

K~br~s
Karantina müdürü
tabibi

2000

Ayval~k
Karantina müdürü
tabibi

1 750

Midilli
Karantina müdürü
tabibi

2000

Saruhan
Karantina müdürü
tabibi
Antalya
Karantina müdürü
tabibi
Isparta
Karantina müdürü
tabibi
Sahibilcarahisar
Karantina müdürü
tabibi
Alaiye
Karantina müdürü
tabibi
Amasya
Karantina müdürü
tabibi

kuru~~

363

Maa~ tan Tenzil Edilen Miktar
750 kuru~~

I 000
79

1200

'000

200

>9

750

'000

200

99

750

1800

Boo

1500

250

750
1500
!000

200

~~500
'000

200

1500
1000

250

~~soo
!000

200

~~5oo
!000

75

200

>I

200

79

Bilecik karantinas~, Eski~ehir karantinasma ilhak edildi~inden müdür ve
tabibi ilga olunmu~tur.
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Karantinan~ n Ad~~

Maa~~Miktar~~

Ku~adas~~
Karantina müdürü
tabibi

1300 kuru~~
1 200

Limmi
Karantina müdürü
tabibi

t 25o
750

Sak~ z
Karantina müdürü
tabibi

t 75o
'000

Eski~ehir
Karantina müdürü
tabibi

~ oo
750

Bodrum
Karantina müdürü
tabibi

t 25o
!000

Bal~ kesir
Karantina müdürü
tabibi

I 000
'000

200

Bergama
Karantina müdürü
tabibi

'000
~~000

200

Bozok
Karantina müdürü
tabibi
Mente~e
Karantina müdürü
tabibi

Maa~ tan Tenzil Edilen Miktar

—

kuru~~

200

250

"
"

500
200

3oo

1500

'000
750

!000
750

Bodrum karantinas~ na ilhak oldu~undan ilga olunmu~tur.

"
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Karantinan~ n Ad~~

Maa~~Miktar~~

Maa~tan Tenzil Edilen Miktar

Izmit
Karantina müdürü
tabibi
"
Kayseri
Karantina müdürü
tabibi
"

!000
750

-

Bolu
Karantina müdürü
tabibi
"

~~000
750

-

Erdek
Karantina müdürü
tabibi
"

~~000
750

-

Kütahya
Karantina müdürü
tabibi
"

1500
1 200

200

Rodos
Karantina müdürü
tabibi
"

2000

500

!000

-

istanköy
Karantina müdürü
tabibi
"

1200

200

'000

200

~~000 kuru~~
"
i 000

— kuru~~
300
"

-

_

-

_

,,

,,

Ankara
Karantina müdürü
tabibi

~~5oo
I 000

Samsun
Karantina müdürü
"
tabibi

1500
I 000

Edirne
Karantina müdürü
tabibi
"

2500
~~600

~~000
600

55

r~~

Köstence
Karantina müdürü

I 5oo

"

500

"

-

,›

~l

-

250

y~~

-

/5

Karantina tabibi ayn~~ zamanda müdürlük vazifesini de yapmaktachr.
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Karantinan~ n Ad~~
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Maa~~Miktar~~

Maa~tan Tenzil Edilen Miktar

Selânik
Karantina müdürü
tabibi

1500

750 kuru~~
500

Manast~r
Karantina müdürü
tabibi

2000

500

!000

Rusçuk
Karantina müdürü
tabibi

2000 kuru~~

2000

~~000

750

Varna
Karantina müdürü
tabibi

1500
~~000

500

Kavala
Karantina müdürü
tabibi

1500
1300

250

Ahvolu
Karantina müdürü
tabibi

~~5oo
750

500

~slimye
Karantina müdürü
tabibi

15oo
~~ 000

250

Filibe
Karantina müdürü
tabibi

1500
'000

250

Vidin
Karantina müdürü
tabibi

1500
~~000

250

Silistre
Karantina müdürü
tabibi

1500
~~000

250

~umnu
Karantina müdürü
tabibi

~~5oo
'000

250

200

KARANTINA MECLISI'NIN KURULU~U VE FAALIYETLERI

Maa~tan Tenzil Edilen Miktar

Karantinan~ n Ad~~

Maa~~Miktar~~

Ni~~
Karantina müdürü
"
tabibi

I 15o kuru~~
850

Galos
Karantina müdürü
tabibi

1500
~~000

Siroz
Karantina müdürü
tabibi

1250 kuru~~
t000

T~ rnova
Karantina müdürü
tabibi

~~25o
'000

Gelibolu
Karantina müdürü
tabibi

!000
750

Aynoz
Karantina müdürü
tabibi

~~000
750

Tekfurda~~~
Karantina müdürü
tabibi

750
750

Gümülcine
Karantina müdürü
tabibi

1200

200

!000

200

Ere~li
Karantina müdürü
tabibi

1500
'000

250

Kastelorizo (Castelrosso) Adas~~
600
Karantina müdürü
tabibi
Draç
Karantina müdürü
tabibi

1500
I 25o

250 kuru~~

250 kuru~~

200
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Karantinan~ n Ad~~

Maa~~Miktar~~

Kastamonu
Karantina müdürü
tabibi

I 500 kuru~~
r~~
I 500

Bahr-~~Sefid Bo~az~~
Karantina müdürü
tabibi

25oo
1 200

Bulakabad
Karantina müdürü
tabibi

~~750
~~25o

Yanya
Karantina müdürü
tabibi

2500
1500

Preveze
Karantina müdürü
tabibi

I 5oo
1500

Avlonya
Karantina müdürü
tabibi

~~75o
~~5oo

Üsküp
Karantina müdürü
tabibi
Karamürsel
Karantina müdürü
tabibi

250
500

500

Ayvac~k
Karantina müdürü
"
tabibi

Yeni~ehir
Karantina müdürü
tabibi
Sofya
Karantina müdürü
tabibi

Maa~ tan Tenzil Edilen Miktar

,,
"

750
450

1500
~~25o
~~25o
t000
2000

1500

500 kuru~~
500

500
250

kuru~~

KARANTINA MECLISI'NIN KURULU~U VE FAALIYETLERI

Karantinan~ n Ad~~

Maa~~Miktar~~

Marmara
Karantina müdürü
tabibi

500 kuru~~

Kemer
Karantina müdürü
tabibi

350

imral~~
Karantina müdürü
tabibi

300

Gülek
Karantina müdürü
tabibi
Zafranbolu
Karantina müdürü
tabibi
Mihal~ç
Karantina müdürü
tabibi
Girit Ceziresi
Karantina müdürü
Di~er memurlara

Maa~tan Tenzil Edilen Miktar

2250
2000

1250
800
500

6000
7340

Bu tabloya göre:
ödenmekte olan maa~~tutan
Indirim yap~lan mikdâr
~zmir karantinas~~
Karantina müdürü
Birinci tabib
~kinci tabib
Di~er tabib
Yard~ mc~~ tabib
Kabirci tabib
Meclis muharriri
Birinci kâtib
~kinci kâtib
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196340 kuru~~
28800 "

3000 kuru~~

—

I 200

—

500

500 kuru~~la~v edildi

I 200

1200

500
500
500
500

500
—
—
—

200

200

Y, ,1

,,

»

ff

"
"

la~y edildi
Belterz C. LVIII, 24
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Karantinan~ n Ad~~
Mal muharriri
Yaz~c~~
~kinci yaz~c~~
Kapüdan-1 duyurt
Ba~nigâhban
Be~~nefer gardiyan
Ba~kay~kç~~
Dört nefer ikinci kay~ kç~~
Anbar emtia müdürü
Anbar nigâhban~~
Dört nefer harnrnal
Lazareto memuru
Lazareto nigâhban~~
Lazareto bekçisi
Yenikale memuru
Yenikale kay~kç~lan
Karaburun memuru
Urla memuru

Maa~~Miktar~~
250 kuru~~
,,
500
,
400
,,
600
250
750
200

"
,,
n

Maa~tan Tenzil Edilen Miktar
—

kuru~~la~y edildi

250
~~5o
250

kuru~~

600
"
350
,,
250
250"

—
50
250

500

200

250
8o
400
300
250
250

n

,,
,,
,,
,,
,,

200

~ oo
8o
~~oo

Kay~ tl~~ olan karantina memurlanna ödenen maa~~tutan
Kay~ tl~~olmay~ p, yeni kay~ t olanlara ödenecek miktâr
YEKÜN:
trâde üzere tenzil olunan miktâr

" la~v edildi

179590 kuru~~
32030 "
211620
341°°
177520

ileriki tarihlerde de lcarantina masraflar~n~~azaltmak için, memur maa~lar~nda indirim ve memur say~s~ nda azaltmaya gidilmi~tir. 1842 y~l~nda tahaffuzhâne olarak te~ kil edilmi~~olan Kuleli K~~las~~ ordunun ihtiyac~~ dola
y~s~yle tahliye edilmi~, memurlan Çanakkale ba~ta olmak üzere di~er karantinalara da~~t~lm~~t~r.
Kuleli Tahaffuzhânesinin Ekim 1842 tarihindeki personeli ve maa~~
mik t ârlan ~öyledir "8.
Müstedimlerin
Ba~kâtib Saffet Efendi
Tahrirât katibi Sâlim Efendi
118 BOA, Cevdet S~hhiye, Nr: 673.

7500 kuru~~
3000 "
'000 "
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Tahrirât kâtibi Hac~~Nuri Efendi
Mukayyid Ahmed Efendi
Jur kâtibi Osman Efendi
Yama~~~Ahmed Nadir Efendi
Sergi kâtibi Abdullah Efendi
Patent kâtibi Hasan Efendi
Patent ikinci kâtibi Raif Efendi
Patent kâtibi yama~~~Mehmed Efendi
Frenkçe patent muharriri
S~hhiye tezkiresi kâtibi
Yama~~~Kimi! Efendi
Frenkçe tezkire muharriri
Direktör Mösyö Robert
Roberein yaz~c~s~~
Roberein yama~~~
Roberein tercüman~~
Daima tahaffuz meclisinde bulunan tabib Marchand
Tahaffuz meclisinde bulunan tabib Agop
Meclisi âzâs~~ Mac Carthy
Meclis âzâs~~Leval
Tahaffuz meclisi mütercimi
Meclisin tercüman~~
Parlotoryo istintak memuru
Parlotoryo kâtibi
Parlotoryo kâtibi
Evrak tütsü memuru
~ki nefer parlotoryo gardiyan~~
Parlotoryo tercümanlan
Be~~tane morti tabibi
~ki tane morti tabibesi
Kavasba~~~Ahmed A~a
Mülâzim Mecid A~a
Onbe~~nefer kavas
Meclis kahvecisi
Meclis odac~s~~
Meclis kap~c~s~~
Filika yoklama kâtibi
Filika tercümanlan
Yedi nefer gardiyan

700 kuru ~~

200

1 000
500
I 000
500
500
300
800
400
200

5000
1000
500
2000
2000

2500
I 000
~~5oo
750
1500
450
450
300
400
2500
400
500
250
2250
200

150
300
500
600
~~o5o

"
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Sekiz nefer filika çekicileri
Filika reisi
Veznedar~ n meclisten olan mâhiyyesi
Tahaffuzhane müdürü Refik Bey'in maa~~~
Jurnal kâtibi Mehmed Efendi
Tahaffuzhane tabibi
E~ya tathiri memuru
E~ya kabz ve itas~~ memuru
Yolcular tathiri memuru
Dört nefer tahafruzhane hademesi
Sekiz nefer nigâhban
Sekiz nefer mülzim
Serviburnu memuru
Tercüman~~
Sergardiyan~~
Üç nefer gardiyan
Alt~~ nefer filika çekiciler
Tabibler
Tabibeler
Sanyar memuru
Tercüman~~
~ki nefer gardiyan~~
Alt~~nefer filika çekicileri
Üsküdar s~hhiye memuru
Morti tabibi
Gardiyan~~
Harem iskelesi memuru
Tercüman~~
Sergardiyan~~
Üç nefer gardiyan
Alt~~ nefer filika çekicileri
Cisr-i Derbend memuru
Katibi
Dört nefer gardiyan
Yenikap~~ memuru
Tercüman~~
Sergardiyan~~
Dokuz nefer gardiyan~~
Çekmece memuru

1200 kuru~~
200
300
3000
I 000
I 000
I 000
750
I 000
2000

3200
1600
1 500
500
300
600
900
500
200
500
4°°
4°°
9°°

600
500
200

600
500
300
600
900
I 000
500
800
600
500
300
800
1000
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Katibi
Morti tabibi
Dört nefer gardiyan~~
Bulgurlu memuru
Gardiyan~~
Ta~l~ tarla memuru
Gardiyan~~
örümce memuru
Gardiyan~~
Yanmburgas memuru
~amlar memuru
Gardiyan~~
Derbent-i Kebir memuru
Gardiyan~~

500 kuru~~
500 "
800
300
200

300
200

300
200

300
300
200

300
200

Karantina usûlünün tesisinde karantina rüsûm tarifesi, ~stanbul ile
baz~~ yak~n yerlerde icras~ na ba~lanan karantina ve tahaffuzhaneler maa~~ve
masraflanna yetecek derecede hesap ve tanzim olunmu~tur. Her geçen
gün karantina uygulama alan~~ ve buna ba~l~~ olarak da karantina masraflar~~ devaml~~ olarak artarken, s~hh~ye rüsûrn tarifesi aynen kalm~~~ve Devlet
zarara u~ram~~t~ r. Aleyhte geli~en bu durumu de~i~tirmek amac~yla, s~hhiye meclisinden s~hhiye rüsûn~~tarifesinin yenilenmesi istenmi~, ancak
S~ hhiye Meclisi bu konuda bir te~ebbüste bulunmam~~t~ r.
VI — Karantina Rüsnm Tarifesinin Yenilenmesi
1851 y~l~ nda Paris'de toplanan milletleraras~~ sa~l~ k konferans~n~n "her
devlet masârif-i tahaffuziyesine mukabil tahsil-i resm eylemesi" karar~ na
dayanarak Fransa, Sardunya ve di~er baz~~ devletler s~hhiye tarifelerini yenilemi~ lerdir. Osmanl~~ Devleti'nin de daimi s~ hhiye masraflanna kar~~l~ k
s~ hhiye tarifesinin yenilenmesi için bir komisyon kurulmu~tur. Komisyon
1856 y~l~ nda eski tarifeyi fesh etmi~, haz~rlanan yeni tarife s~hhiye meclisinde ittifak ile kabul ve tasdik edilmi~tir
Yeni tarife ile yabanc~~ gemilerden s~ hh~ye harc~~ tahsili mümkün olamam~~, mesele 1872 y~ l~ na kadar Devleti me~gul etmi~tir.
1 " BOA, ~ râcle-Hariciye, Nr: 6850. 25 Zilkade 1272 tarihli Tophâne-i Amire Mü~iri'nin tezkiresi. Türkçe ve Frans~ zca olarak tanzim edilen tarife vesika lefleri aras~ nda ç~ kmam~~t~r.
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1865 y~l~nda zuhur eden büyük kolera dalgas~~ üzerine 1866 y~l~ nda Istanbul'da toplanan milletleraras~~ s~hhiye konferans~ nda, kolera hakk~ nda
bir nizâmnâme düzenlenmesi gere~i ortaya konulmu~tur. Bu karar do~rultusunda 1867 y~ l~nda Istanbul'daki sefirler taraf~ ndan tayin edilen memurlar, tahaffuz meclisi yetkilileri ve di~er ilgili memurlar Osmanl~~ Devleti'ne denizyolu ile gelen gemi, yolcu, yük ve e~ya hakk~ nda karantina
us~:~ lünün deniz ticaretine zarar vermeyecek bir surette düzenlenmesi ve
icras~n~~ müzakere ederek, sonuçta, bir hayli kapsaml~~ olan Karantina Nizâmnâmesini 12° haz~rlam~~lard~ r. Nizâmnâmenin tanzimine kar~~l~ k, s~ hhiye rüsüm tarifesinin yenilenmesi kolay olmam~~t~ r. Osmanl~~ ve di~er devlet temsilcilerinden müte~ ekkil Birinci Muhtelit Tarife-i S~ hhiye Komisyonu, Mart 1868'den May~ s 187I'e kadar süren uzun müzakerelerin ard~ndan 1872 y~l~ ndan itibaren yürürlü~e konulan yeni s~hhiye rüsum tarifesini haz~rlam~~lard~ r.
Bu tarifeye göre, harp gemileri hariç olmak üzere Osmanl~~ veya yabanc~~ devlet gemilerinin istisnas~z uyacaklar~~ s~ hhiye rüsüm tarifesi ~öyledir 121 .
reni tezkire için
Bir kileden bin kileye kadarki gemilerden
Bin kileden üç bin kileye kadar
Üç bin kileden be~~bin kileye kadar
Be~~bin kileden yedi bin kileye kadar
Yedi bin kileden on bin kileye kadar
On bin kileden oniki bin kileye kadar
Daha büyük gemilerden

2 kuru~~
6 "
IO
12

~~6
20
24

Tezkire mi~hrii ~çin
Bir kileden bin kileye kadar olan gemilerden
Bin kileden üç bin kileye kadar
Üç bin kileden be~~bin kileye kadar
Be~~bin kileden yedi bin kileye kadar
Yedi bin kileden on bin kileye kadar
On bin kileden oniki bin kileye kadar
Daha büyük gemilerden
120 Düstur, c. 11, ilk Tertib, s. 821-895.
Ayn~~ eser, S. 837-839.

121

3
5
6
8
1o
12
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Osmanl~~limanlar~« gelen gemilerden sual ve tefti~te al~nacak
rtistîmât
Üç bin kileden a~a~~~gemilerden
Üç bin kileden sekiz bin Icileye kadar
Sekiz bin kileden on bin kileye kadar
Daha büyük gemilerden

2

kuru~~

5
10
20

Tahaffuzhâneye dahil olan gemilerden y~vmiye olarak al~nacak
aidat
Bin kileden a~a~~~gemilerden
Binden üç bine kadar
Üç binden be~~bine kadar
Be~~biden yedi bine kadar
Yedi binden on bine kadar
On binden oniki bine kadar
Daha büyük gemilerden

8
~~o
~~5
20

25
30
35

~çinde bir tane gardiyan bulunan kay~ktan al~nacak nisütnât
Gardiyan yevmiyesi

~~o kuru~~

Tahaffuzl~aneye dahil olan yolcular~n odalar~na tayin olunan
her gardiyan için
Gardiyan yevmiyesi harc
Her odadan yaln~z bir defa olarak

~~o

"

45

Tahaffuzhânede e~ya ve ~mtia temizli~i için al~nacak rrisiimdt
Bir luyyeden k~rk k~yyeye kadar olan kaba e~yadan
Temizli~i zor olan e~yadan
K~ rkbirden seksene kadar olan e~ya denginden
Kezalik
Seksenbirden yüzyirmiye kadar
Kezalik
Yüzyirmibirden fazlas~~ için
Kezalik

4
6
8
3
12

4

Hayvan aded:nden
Öküz, inek, at, deve, kat~r ve emsallerinin her birinden
Koyun, keçi, kuzu, o~lak ve emsallerinden
Tavuk, kaz, ördek ve emsallerinin her birinden

8o para
20

"

"
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Tahaffuzl~ânede iskan için ücret al~nmayacakt~r. Beylik sef~neleri yaln~z gardiyan yevmiyelerini vereceklerdir.
S~hhiye rüs~lmat~, Karantina Meclisi'nin te~kilinden 1872 y~l~na kadar
s~hh~ye idaresi taraf~ndan "hazine-i celile" ad~na kabz olunmu~tur. S~ hhiye masraflar~~ da hazinece lcar~~lanm~~t~r. 1872 y~l~nda bu usülde bir de~i~iklik yap~lm~~~ve s~hhiye rüsüm tarifeleri muhtelit komisyonlarca tanzim
edilmi~tir. Birinci Muhtelit Tarife-i S~hh~ye Komisyonu 27 Mart 1871 tarihli toplant~s~nda s~hh~ye gelirlerinin "münhas~rân" s~hhiye meclisince
idare olunmas~na, s~hhiye resimlerinden hâs~l olacak gelirlerin de "münhas~ran" s~hhiye memurlar~n~n maa~lan ile lcarantinahâneler masraflanna
kar~~l~k tutulmas~n~~ oy birli~i ile karara ba~lam~~t~r. Bu karar~n yürürlü~e
girdi~i 13 Ocak 1872 tarihinden itibaren s~hhiye sand~~~~ s~hh~ye meclisinin eline geçmi~, karantina masraflar~~ ve memur maa~lar~~ s~hh~ye gelirlerinden kar~~lan~rken, yine bu gelirlerden kar~~lanmas~~ gereken karantinahâne kesisi ve tamiri masraflar~, ayr~ca Hicaz s~hh~ye masraflar~~ hazineye
yüldenmi~tir.

