~K~NC~~ABDÜLHAM~ D DÖNEMINDE
KORUYUCU HEK~ML~ K VE BAZI VES~KALAR
ADEM ÖLMEZ*
Bilindi~i gibi koruyucu hekimlik, hastal~klar~n ortaya ç~kmas~n~~ya da a~~rla~mas~n~~engelleyici önlemler üzerinde çal~~an hekimlik dal~d~r. "H~fz~ss~hha" da denilen koruyucu hekimlik insan topluluklar~~kadar eskidir. ~nsanlar bilgilerinin ve kültürlerinin elverdi~i ölçüde
sa~l~klar~n~~korumak için baz~~tedbirler alm~~lard~r. Temeli Hipokrat'~n çevresel faktörlerin
hastal~k olu~umunu etkiledi~ine ili~kin 2000 y~ldan daha eski gözlemlerine dayanmaktad~r.'
Koruyucu hekimlikle ilgili geli~meler, M~s~ r'da, Babil'de, eski Yunan'da, Roma'da ve Ortaça~lar~n primitif toplumlar~~aras~nda çok görülmü~tür.2 Koruyucu hekimlik Islam tarihinde
de önem verilen bir konu olmu~tur. Kur'an-~~Kerim ve hadis-i ~eriflerde sa~l~~~~korumaya ve
temizli~e dair metinlerin olmas~, koruyucu hekimli~in geli~mesine zemin haz~rlam~~; karantina uygulamas~~gibi koruyucu hekimli~in pek çok prati~inin örnekleri verilmi~tir.'
Koruyucu hekimli~in geli~medi~i dönemlerde, büyük kitlesel ölümler ya~anm~~ t~r. Avrupa'da 6. Yüzy~ldan 19. Yüzy~la kadar ya~anan 25 veba salg~n~nda nüfusun yakla~~k yar~s~~
kaybedilmi~tir. Osmanl~~Devleti'nde de çe~itli salg~nlar ve kitlesel ölümler ya~anm~~t~r. 18.
Yüzy~lda ola~an hastal~klar, çiçek ve vebadan y~ll~k ölüm oran~~ortalama binde 60 kadard~r.
Örne~in Izmir'de 1759-1765 aras~ nda 100 bin olan nüfusun yakla~~k yar~s~~kaybedilmi~tir.
1813-1818 aras~nda veba salg~n~~Osmanl~'n~n Balkan ~ehirlerini k~r~p geçirmi~tir. M~s~r'da
1835 salg~n~ ndan sonra nüfusun tekrar eski haline gelmesi için 15 y~l beklemek gerekmi~tir.4
Bu kay~plar çe~itli salg~nlardan dolay~~II. Abdülhamid döneminde de devam edince, padi~ah
özel tedbirler alma ihtiyac~~hissetmi~tir.
Biz bu çal~~mam~zda II. Abdülhamid döneminde koruyucu hekimlilde ilgili geli~meleri
mevcut telif eserlerin ve ar~iv vesikalar~n~n verdi~i imkanlar çerçevesinde incelemek ve bu geli~melerin t~p tarihi aç~s~ndan önemini vurgulamak istiyoruz. Ayr~ca konuylu ilgili daha önce
yay~nlanmam~~~olan iki belgeyi de yay~ nlamak istiyoruz. Bu belgeler Türk t~p tarihi aç~s~nDoç. Dr., Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Istanbul/TÜRKIYE,
ademolmez@yahoo.com.
' R. Bonita; R. Beaglehole; T. Kjeliström, Temel Epidemoloji, Sa~l~k Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara 2009, s. 1.
Ay~egül Demirhan, K~sa T~p Tarihi, Bursa Üniversitesi Bas~mevi, Bursa 1982, s. 128.
Islam'~ n gelmesinden sonra bu konuda Hz. Peygamber, "Bir yerde tâûn (veba) bulundu~unu i~itirseniz
oraya girmeyin. Bulundu~unuz yerde meydana gelmi~~ise oradan da ayr~lmay~n" (Buhari, T~p 30; Müslim,
Selam 92) diyerek fark~ndal~k olu~turmu~tur.
Daniel Panzac, Osmanl~~~mparatorlu~u'nda Veba (1700-1850), Tarih Vakf~~Yurt Yay~nlar~, Istanbul 1997, s.
188.
2
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dan önemli anlamlar içermektedir. Belgelerden birisi, II. Abdülhamid'in Pasteur'e gönderdi~i
para yard~m~~ve Mecidiye Ni~an~'mn iradesidir. Bu belge ile bu konuda daha önce verilen
bilgiler ikmal olmu~, konunun en önemli vesikas~na ula~~lm~~~olmaktad~r. ikinci belge Sultan
II. Abdülhamid'in ak~l hastalanyla ilgili yay~nlad~~~~iradesidir. Bu irade de Türk psikiyatr
tarihi aç~s~ndan önemlidir. Çünkü padi~ah~n iradesi ile ak~l hastalann~n zincirle ba~lanmas~~
yasaklamyordu. Biz bu vesikay~~yay~nlamakla Türk psikiyatr tarihindeki bu önemli olay~~padi~ah iradesi ile belgelemi~~oluyoruz.
II. Abdülhamid'in Sa~l~k Politikas~~ve Koruyucu Hekimi&
II. Abdülhamid, devletin önemli vazifeleri olan e~itim, sa~l~k, ula~~m ve güvenlikle ilgili
birçok projeler yapt~rm~~t~r. E~itimle ilgili ülke genelinde okullar açm~~~ve e~itimi yayg~nla~t~rm~~; güvenlikle ilgili özgün politikalar geli~tirerek topluluklar~n Osmanl~~ile ba~lar~n~~
güçlü tutmaya çal~~m~~; ula~~mla ilgili karayollar~~ve demiryollar~~yapm~~; sa~l~k alan~nda ise
birçok hastane yapt~~~~gibi yeni geli~en teknikleri ülkeye getirmede öncü olmu~tur.
II. Abdülhamid, sa~l~k alan~na özel ilgi duymu~tur. Kendi sa~l~~~na dikkat etti~i gibi
halk~n sa~l~~~~ile de ilgilenmi~tir.5 Hastaneleri zaman zaman inceleterek aksakl~ldan görmeye
çal~~~rd~. 1903'te Haydarpa~a Hastanesi'nde yapt~rd~~~~bir incelemede hastalar~n izdiham
içinde, birbirlerine temas halinde bulunduklar~ n~, ko~u~lar~n kalabal~k oldu~unu, çama~~r,
aba, yatak ve yorganlar~n eskidi~ini, terliklerin olmad~~~n~, ko~u~larm çerçevelerinin eskimi~~
ve baz~~camlar~n~n olmad~~~n~, binalar~n kullan~lmas~~güç bir durumda bulundu~unu tespit
ettirmi~ti.6 Ayr~ca dünyadaki geli~meleri bizzat kendisi takip etmi~; dikkate de~er yenilikleri
Osmanl~'ya getirmek için heyetler göndermi~; doktorlar~n tedavi yöntemlerinde bir endi~e
olu~ursa o konunun ara~t~r~lmas~~için her türlü deste~i vermi~tir.'
Padi~ah~n sa~l~~a bu kadar önem vermesinin insani ve siyasi nedenleri vard~r. insani
boyutu binlerce insan~n salg~n hastal~klardan kaybedilmesi; siyasi yönü ise, dünya devletleri
içerisinde Osmanl~~Devleti'ni itibarl~~bir hale getirilme çabas~d~r. Ku~kusuz her gün salg~n
hastal~klardan insanlar~n kaybedildi~i bir ülkede, Sultan'~ n bu duruma bigane kalmas~~dü~ünülemezdi. "Tebaan~n hamisi" olan Sultan'~ n bu duruma bir çare bulmas~~en az~ndan bu
yolda çabalar içine girmesi gerekirdi; nitekim öyle olmu~tur. Olay~n siyasi boyutu padi~ah~n
"devletçi refleksi" ile ilgiliydi. 19. Yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda dünya devletleri içinde Osmanl~~
Devleti'nin itibarl~~bir devlet olabilmesinin yolu, bu konulara verdi~i önemden geçiyordu. Bi-

II. Abdülhamid zaman~ nda sarayda 50 civar~nda doktor ve sa~l~kç~~istihdam etmi~ti. Sarayda 20 doktor,
11 cerrah, 3 di~çi, 1 ortodontist, 2 ka~~kç~~ve 1 kimyager olmak üzere 49 ki~i istihdam edilmi~ti. Doktorlardan üçü
, cerrahlardan sekizi ve eczac~lann da biri Müslüman& Di~er görevliler gayrimüslim Osmanl~~tebeas~~içinden
yeti~mi~lerdi. (Özlem Oztoksoy, "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Saray Hekimleri", VIII. Türk T~p Tarihi
Kongresi, 2006, s. 386.)
6 BOA., rPRK.KOM., 190/12-1-2 29 ~evval 1320.
' Mesut Ayar ,Osmanl~~Devletinde Kolera, Istanbul Örne~i, Kitabevi, Istanbul 2007, s. 458.
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lindi~i gibi, 19. Yüzy~lda kongreler sembolik anlamlar içeriyordu. Medeni milletler ailesinin
bir üyesi olarak görülmenin yolu, uluslararas~~kongrelere kat~lmaktan geçiyordu.8 Afrika'daki
vah~i türleri korumaktan, görme engellilerin ko~ullar~n~~düzeltmelere, dünya sa~l~k sorunlar~na de~in de~i~en konularda yap~lan kongrelere kat~lmak medeni büyük devlet olman~n
gereklerindendi.8 Padi~ah bu nedenlerden dolay~, sa~l~k sorunlar~yla özel olarak ilgileniyordu.
II. Abdülhamid döneminde, Osmanl~~toplumu da en önemli meselelerinden birisinin
sa~l~k oldu~una inan~yordu. Toplumun bu ~uura ula~mas~nda, her gün kar~~la~t~~~~ölümlerin
etkisi oldu~u gibi, padi~ah~n sa~l~k politikas~n~n tebaaya yans~mas~n~n da etkisi oldu~u muhakkakt~ r. O zaman toplumun sa~l~k meselelerine bak~~~n~~anlamak için, Cülüs-~~Humâyunun sene-i devriyesinde devletten talep edilenler listesini görmek bizlere gerekli ipuçlar~~vermektedir. Suriye Vilayetinden Vali Naz~m'~n gönderdi~i bir tezkirede vilayeti için padi~ahtan
demiryolu, cami, mektep ve bakteriyolojihâne istiyordu.' Bu sembollerden hareket edersek,
toplum devlete ula~~m, imar, diyanet, e~itim ve sa~l~kla ilgili yat~r~mlar~~önemsedi~ini göstermektedir. Padi~ah~n ve toplumun sa~l~~a ilgisi bu dönemde birçok yenili~in yap~lmas~na
zemin haz~rlam~~t~r. Bunlar~n önemlilerinden birisi de a~~lama çal~~malar~d~r."
Çiçek A~~s~~ve "Telkihhane-i ~ahane"
Insano~lu çe~itli hastal~ klardan dolay~~kitlesel ölümlere ~ahit olunca, tedavi etmek için
çe~itli yollar aramaya ba~lam~~t~ r. Bu çerçevede dünyada ilk a~~lama örneklerine Çin'de rastlanm~~t~r. Bu uygulamalardan dolay~, Çin'de 11. Yüzy~la kadar çiçek hastal~~~~görülmemi~tir.
O dönemde a~~lama çiçek hastal~~~ndan korunmak için, ciltteki iltihapl~~maddenin sa~l~kl~~
ki~ilerin burnuna verilmesi ~eklinde uygulanm~~t~r. Çiçek a~~s~n~n yak~n dönemlerdeki denemelerinin Osmanl~lar taraf~ndan yap~ld~~~~bilinmektedir. 1700'lerde Edirne'de yap~lan
uygulamalara göre, çiçek hastalar~n~n döküntülerinden al~nan maddeler çiçek ç~karmam~~~
çocuklara uygulanm~~t~r. Geleneksel olarak bu i~i yapan a~~c~~kad~nlar, ceviz kabuklar~nda
ya da incir yapraklar~nda hastalar~n döküntülerinden al~nan irini biriktirir, deriyi çizerek
bu irini a~~lar, sonra yara yerini gül yapraklar~yla kapat~rlard~. Bu ~ekilde ölüm oranlar~nda
büyük azalma sa~lanm~~t~.`2
{' 19. Yüzy~l~n ikinci yar~s~nda ba~layarak devam eden bir seri Karantina Konferanslar~~ vard~. Bu
konferanslarda bula~~c~~ hastal~klara çare ararnyordu. 1851'de Paris'te, 1866'da Istanbul'da, 1874'te Viyana'da,
1885'te Roma'da, 1890'da Paris'te, 1893'te Dresden'de, 1894'te Paris'te 1897'de Viyana'da bu konferanslardan
yap~ lm~~t~. (Yüksel Güngör; Nermin Ersoy, "19. Yüzy~l Uluslar aras~~Karantina Konferanslar~", IX Türk T~p
Tarihi Kongresi Bildirileri, 2006, s. 344-345.)
g Selim Deringil, iktidar~n Sembolleri ve Ideoloji: ~~. Abdülhamid Dönemi (1876-1909), YKY., ~stanbul 2002, s.
160.
1° BOA., rPRK.UM.55/67.
" Aykut Kazanc~gil, Osmanhlarda Bilim ve Teknoloji, Etkile~im Yay~ nlar~, ~stanbul, 2007, s. 280.
12 SüheylÜnver, Türkiye'de Çiçek A~~s~~ve Tarihi, ~stanbul Üniversitesi T~p Fakültesi Yay~ nlar~, ~stanbul 1948,
s. 5.
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Osmanl~'daki bu uygulama, ~ngiliz sefirinin e~i Lady Montagu taraf~ndan Ingiltere'ye
ö~retilmi~~ve bu yolla Avrupa'ya çiçek a~~s~~yay~lm~~t~r. Lady Montagu, 1 Nisan 1717'de dostu
Miss Sarah Chiswell'e gönderdi~i mektupta Osmanl~~Devleti'ndeki a~~~uygulamas~ndan bahsediyordu.' Ayr~ca, 1718'de Londra'ya dönünce çiçek hastal~~~ndan ölen insanlar~n oldu~unu
görerek Osmanl~lar~n Edirne'de uygulad~~~~a~~~sistemini ö~retmi~tir.'4 Çiçek a~~s~~ile ilgili sistematik a~~lama 1798'de Edward Jenner taraf~ndan ba~lat~lm~~, daha sonra günümüze kadar
geli~erek devam etmi~tir. Jenner metodu Osmanl~~Devleti'nde 1801'den itibaren uygulanmaya
ba~lanm~~; 1885'te çiçek a~~s~~uygulamas~~için kanun ç~kar~lm~~t~r.'
Dünyadaki bu ilk a~~lama örneklerinden sonra, a~~lama ile ilgili geli~melerin ya~and~~~~
dönem 19. Yüzy~l~n son çeyre~ine yani II. Abdülhamid dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde dünyada 1885'te Pasteur kuduz a~~s~n~, 1892'de Haffkin kolera a~~s~n~, 1798'de Wright
lebra ve inaktif tifo a~~s~n~, 1897'de Haffkin veba a~~s~n~~ve 1903'de Strong veba (canl~) a~~s~n~~
uygulad~. Dünyada h~fz~ss~hha alan~nda bu geli~meler ya~an~rken, sa~l~kla ilgili konulara oldukça duyarl~~olan Sultan II. Abdülhamid'in bu geli~melere bigâne kalmas~~beklenemezdi.
Nitekim öyle de oldu. Padi~ah bu geli~melerle bizzat ilgilenerek, sa~l~ k alan~ndaki ke~ifleri
ülkesine ta~~mak için gayret etti. Bu gayretini hastaneler açarak, geli~meleri ö~renmeleri için
Avrupa'ya hekimler göndererek ve yeni sa~l~k geli~melerini destekleyerek gösterdi.
Sultan II. Abdülhamid daha önce, korunma yollar~~hakk~ nda çe~itli tecrübeler olan çiçek
hastal~~~na kar~~, ülke genelinde köklü tedbirler al~nmas~~için 1892'de Telkihhâne-i ~ahane'yi
kurdurdu.16 Burada üretilen a~~lar~n bütün vilayetlere gönderilmesiyle hastal~k kontrol alt~na al~nmaya ba~land~. Sonraki y~llarda bir merkezden gönderilen a~~lar~n yetersiz gelmesi
üzerine ülke genelinde telkihhâneler kurulmaya ba~land~ .' Ancak birçok yerden telkihhâne
aç~lmas~~talebi gelmesi üzerine,1898'de Istanbul'daki telkihhânede a~~~üretiminin art~r~lmas~na karar verildi. Böylece her yerde telkihhâne aç~lmas~na gerek kalmad~.°8 Ayr~ca padi~ah
'3 Lady Montagu'nun mektubunun ~ngilizce asl~~Ünver'de bulunmaktad~r. Bu mektubun bir k~sm~nda
Montagu ~öyle demektedir. "...Bizde çok mebzul ve vahim olan çiçek a~~s~~burada a~~~denilen bir ameliyenin
icad~~dolay~s~yla tamamen zarars~z bir hale ifra~~edilmi~tir. Birçok ihtiyar kad~nlar vard~r ki her sonbahar~n
Eylül ay~nda s~caklar hafifledi~i zaman bu ameliyeyi yapmay~~kendilerine i~~addetmi~lerdir. ...Ihtiyar kad~n
elinde içi en iyi çiçek cerahât~~dolu bir f~nd~ k kabu~u ile gelir ve size hangi damar~n~z~~açt~rmak istedi~inizi
sorar. Sonra derhal gösterdi~iniz yeri büyük bir i~ne ile size hiç ~zd~rap vermeden açar. Ve damar~n içine i~nenin
ba~~n~ n alaca~~~kadar bu zehirli damladan koyar. Sonra yaran~n üstüne bir bo~~ceviz kabu~u koyarak kapat~r".
(Ünver, Türkiye'de Çiçek Aps~, s. 19).
14

~ahiner, "Lady Mary Wortley Montagu", s. 161.

25 Ramazan 1302'de ç~kar~lan bu nizamnâme dokuz maddeden olu~uyordu. Nizamnâme'de, okullara
kay~t olanlar~n a~~l~~olmas~, a~~~ ~ehâdetnamesinin hekimler ya da yetkili k~l~ nan ki~iler taraf~nda verilmesi,
askerlerin kendi birliklerinde a~~lanarak ~ehâdetnâme verilmesi, nizamnâmeye uymayanlar~ n cezaland~r~ lmas~,
a~~lar~ n bedava yap~lmas~, a~~~oldu~unun belgelenmesi için ~ehâdetnâme verilmesi, a~~~memurlar~n~n alt~~ayda
bir ~dare-i T~bbiyeye rapor vermesi hükme ba~lanlyordu. (Ünver, Türkiye'de Çiçek A~~s~, s. 225-228)
IL BOA., BE0.3209/240625.
15

17

BOA., DH.MKT, 2428/46.

18

BOA., DH.MKT, 2107/30.
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salg~n hastal~klar ile ilgili insan yeti~tirilmesi için Telkihhâne-i ~ahâne içerisinde bir çiçek
a~~s~~dershanesi aç~lmas~n~~irade etti.19 Istanbul'da bütün ö~rencilerin a~~lanmas~~zorunlu hale
getirildi. Hatta 1898'de a~~s~~bulunmayan ö~rencilerin tespit edildi~i okullarda, müdürlerin
cezaland~r~lmas~~yoluna gidildi.2°
Kuduz A~~s~n~n ~stanbul'da Üretilmesi: "Da'ül-kelb Tedavihanesi"
II. Abdülhamid döneminde koruyucu hekimlikle ilgili geli~melerden birisi de kuduz a~~s~~
ile ilgilidir. Bilindi~i gibi II. Abdülhamid'in saltanatta oldu~u 1885 y~l~nda, Frans~z Louis
Pasteur (1822-1895) kuduz a~~s~n~~ke~fetmi~~ve bir çocuk üzerinde ba~ar~~ile uygulam~~t~. Padi~ah bu uygulamay~~duyunca, 1886 y~l~nda Mekteb-i T~bbiye hocalar~ndan Alexander Zoeros Pa~a (1842-1917), Dr. Miralay Hüseyin Remzi Bey (1839-1896) ve Veteriner Kaymakam
Hüsnü Bey (ö.1904)'den olu~an bir heyeti, konuyu ö~renmeleri için Paris'e gönderdi. Padi~ah,
bu gidenlerle Pasteur'e kuduz tedavi merkezi açmas~~için kendi istihkak~ ndan 10.000 frank
para gönderdi. Ayr~ca Pasteur'ü insanl~~a hizmetinden dolay~~Osmanl~~ni~anlar~ndan Mecidiye Ni~an~~ile onurland~rmay~~da ihmal etmedi.' (EK-!)
Bu heyetin Paris'e gidi~ini o heyette bulunanlardan Hüseyin Remzi Bey, Kuduz ~lleti ve
Tedavisi adl~~eserinde anlatmaktad~r. Burada anlat~lanlara göre: Heyettekiler 3 Haziran
1886'da Varna üzerinden Paris'e gitmek üzere yola ç~km~~lar ve Varna'da trene binerek Paris'e 8 Haziran 1886'da ula~m~~lard~. Paris'e ula~t~ktan sonra, Pasteur'le görü~ebilmek için
elçilik vas~tas~yla resmi yaz~~yazarak randevu istemi~lerdi. Ancak bu yaz~n~n cevab~n~n gecikmesi ve Pasteur'ün gelenlerden haberdar olmas~~üzerine, onlar~~davet ederek resmi yaz~~malar~~beklemeden görü~mü~lerdi. Zoeros Pa~a, Pasteur'u daha önceden tan~d~~~~için gayri
resmi olarak görü~mek daha kolay olmu~tu. Osmanl~~heyeti Pasteur'ü ziyarete giderken resmi
elbiselerini giymi~, Pasteur'e gereken hürmeti göstermi~ti. Buna mukabil Pasteur de Osmanl~~
heyetini iltifatlar ederek laboratuvar~nda kabul etmi~ti. Bu ilk kar~~la~mada heyet ad~na bir
konu~ma yapan Zoeros Pa~a, padi~ah~n gönderdi~i Mecidiye Ni~an~n~~ ve para yard~m~n~~
takdim etmi~ti. Takdim ~ekli Osmanl~~heyetinin istedi~i gibi olmam~~t~. Pasteur, kural gere~i
paray~~ilgili komisyona vermeleri gerekti~ini belirterek komisyonun yerini göstermi~~ve bu
iltifat ve yard~mlardan dolay~~padi~aha te~ekkürlerinin iletilmesini istemi~ti. Kendisine lütfedilen Birinci Rütbe Mecidiye Ni~an~~ berat~n~~da hürmetle ve te~ekkürle kabul etmi~ti.'
Osmanl~~heyeti padi~ah~n gönderdi~i 10.000 frank~~ilgili komisyon ba~kan~~ve Frans~z
Akademisi Ba~kan~~Amiral Ç:örein, La Graviere bildirmi~, o da Credie Fonciere'ye teslimini
19 BOA., ~.AS, 24/43.
20 BOA., MEMKT, 388/10.
21

BOA., ~.DH, 00989; Müf~d Ekdal, Türk T~b Tarihi, T~bhane'den Nümüne:ye, Zafer Matbaas~, ~stanbul 1982,

22

Hüseyin Remzi Bey, Kuduz Illeti ve Tedavisi, 1306, s. 126-129.

s. 25.
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istemi~tir. Böylece padi~ahm gönderdi~i mebla~~ilgililere teslim edilmi~tir. Amiral Çörein,
para yard~m~n~~kabul ederken, "hükümdarlar aras~nda insanl~k ad~na hay~r müesseselerine
bu kadar büyük ihsanda bulunan ancak parli~ahmad~r" diyerek iltifat ve te~ekkürlerini ifade
etmi~tir."
Paris'e giden heyettekiler Pasteur'ün yan~nda bir süre e~itim gördüler. E~itimleri s~ras~nda Her gün 11-13 aras~nda Pasteur ve muavinleri nezaretinde Paris Dar'ül-fiinün'u muallimlerinden Dr. Grancher taraf~ndan yap~lan a~~lan takip ettiler. Heyettekilerden Dr. Hüseyin
Remzi Bey, Zoeros Pa~a'n~n istememesine ra~men, Pastur'un yan~ndan ayr~linayarak mikrobiyolojiyi iyice ö~rendi. Osmanl~~heyetinin Pasteur'un yan~nda bulundu~u s~rada günde
50-80 ki~i a~~lanmaya geliyordu. Bütün bu i~lemler bedava yap~l~yordu."
Osmanl~~heyetindeki bilim adamlar~~e~itimlerini ald~ktan sonra yurda döndüler. Yurda
döndükten sonra, sadece a~~~uygulamalar~~ile ilgilenmediler; ayn~~zamanda konuyla ilgili bilimsel çal~~malara da önem verdiler. içme sular~n~~inceleyerek bu konuda yay~nlar yapt~lar.25
Bu arada Pasteurle ileti~imi kesmediler. Kar~~la~t~klar~~sorunlar~~Pasteur'e yazarak onun yol
göstermesinden yararlanmak istediler. Bu çerçevede Pasteur'den Zoeros Pa~a'ya tarihleri 20
Nisan 1887 ve 7 A~ustos 1887 olan iki mektup geldi." Pasteur'ün yazd~~~~bu mektuplardan
20 Nisan 1887 tarihli olan~, Zoeros Pa~a'n~n 7 Mart 1887'de Istanbul'da yap~lacak konferans~n Pasteur'e tahsis edildi~ini bildirmesi üzerine yaz~lm~~t~. Bu mektupta Pasteur, kendisine
ve eserlerine gösterilen alakaya te~ekkür ederek, s~hhi durumunun iyi olmay~~~ndan ve ya~~n~n 64'e gelmesinden bahsediyordu. Ayr~ca tedavi etti~i 700 hastadan ikisi hariç hepsinin iyi
oldu~unu söylüyor ve antirabik (kuduzu iyile~tiren) tedavi görenler hakk~nda memnuniyet
verici istatisti~e temas ediyordu. Bütün bunlar~n yan~nda konferansta muhaliflerinin ele~tirilmesini takdirle kar~~liyordu.27 Pasteur, 7 A~ustos 1887 tarihli ikinci mektubunda, kuduz
tedavisindeki geli~melerden bahsediyor, muhaliflerinin baz~~görü~lerinin nas~l çürütüldü~ünü anlat~yordu. Mektubun son k~sm~nda, her yeni vakay~~kar~~la~t~racak serurnlarm haz~r
bulundurulmas~n~, apselerden sakmabilmek için temizli~e çok dikkat edilmesini ve miktar
vas~tas~yla tesir edebilmek için ilik zerklerinin tekrarlanmasm~~belirtiyordu. Ayr~ca, husule
gelebilecek kazalardan korkmaya gerek olmad~~~n~, 4-5 gün gibi k~sa tefik devirli tav~anlar
kullamlinamas~~gerekti~ini tavsiye ediyordu.28
23 Sühey1 Ünver, "Istanbul'da Louis Pasteur'un iki Mühim Mektubu ve Kartvizitleri", Istanbul TV; Fakültesi
Meanuass, S. 27, 1964, s. 101.
" enver, "Louis Pasteur'un iki Mühim Mektubu", s. 100-101; Emre Karacao~lu, "Hüseyin Remzi Bey
ve Hüseyin Hüsnü Bey'in Mikrob Adl~~Yap~t~~ve Türk T~p Bilimine Katk~lar~", Tepusla~nnann~~Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 20.
25 Karacao~lu, "Hüseyin Remzi Bey..", s. 25.
26 Bu mektuplar~n as~llar~~ve Türkçe çevirileri Ünver taraf~ndan naldedilmi~tir. (Ünver, "Louis Pasteur'un
~ki Mühim Mektubu", s. 100-101).
" Ünver, "Louis Pasteur'un iki Mühim Mektubu", s. 102.
" Ünver, "Louis Pasteur'un Iki Mühim Mektubu", s. 103.
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Heyettekiler kuduz hastal~~~~ve tedavisi konusunda yeterince bir birikim sa~lay~nca,
Da'ül-kelb Tedavihanesi kurulmas~~için harekete geçtiler. 24 Kas~ m 1887 (8 Rebiülevvel 1305)
Mekteb-i T~bbiye'den Dahiliye Nezaretine gönderilen bir tezkerede Mekteb-i T~bbiye-i Mülkiye içinde bir Da'ül-kelb Tedavihânesi kurulmas~~için gerekli bütçe talep edildi. Böylece
1887'de kuduz hastal~~~ n~~tedavi eden merkez kurulmu~~oldu.29
Bu arada Dahiliye Vekâletinden bütün vilayetlere gönderilen bir uyar~da, kuduz olan
hayvanlar~ n itlaf edilmesi ve hastalar~n ise Mekteb-i T~bbiye'ye gönderilmesi gerekti~i belirtildi.3° Kuduz a~~s~n~n ke~finden sadece üç y~ l sonra, Istanbul'da kuduz a~~s~~ üretilmeye
ba~land~.31 Bu merkez, Dünya'n~ n üçüncü, Do~u ülkelerinin ise ilk kuduz hastal~~~~tedavi
merkezi oldu. Bu merkez çal~~malar~n~~sonraki y~ llarda da Paris'teki Pasteur Enstitüsü ile bilgi
payla~arak sürdürdü. Hatta 1905'te ~stanbul Da'ül-kelb Tedavihanesi Müdürü Ziya Seyfullah
Bey'e ba~ar~l~~çal~~malar~ndan dolay~~Fransa Pasteur Enstitüsü taraf~ndan ni~an verildi."
Bakteriyolojihâne-i ~ahâne

19. yüzy~l salg~n hastal~ klarla mücadele edilen bir yüzy~l olmu~tu. Hindistan'dan Avrupa'ya dünyan~ n pek çok yerinde salg~ n hastal~ klar binlerce insan~ n ölümüne neden olmu~tu.
Asl~nda epidemik hastal~klar~n bula~ma ile geçti~i ve bunlara mikro organizmalar~n ya da
tohumlar~n neden oldu~u bilindi~i halde ölümler durdurulam~yordu. 1850'lerde hastal~ klara
neden olan mikroorganizmalar aras~na bakteriler de eklenmi~ti.33
1892'de kolera salg~n~~ Karadeniz'in liman kentlerinden Osmanl~~Devleti'ne de sirayet
edince, Osmanl~~toplumu ki~ isel ve toplumsal hijyenin ne kadar önemli oldu~unu bir kez daha
hat~rlad~." Hastal~klara kar~~~duyarl~~olan II. Abdülhamid yap~labilecek her ~eyi denemeye
ba~lad~." Padi~ah, S~hkye Meclisi'ne ve H~fz~ss~ ha-i Umumi Komisoyonu'na acil önlemler al~nmas~~
için emirler verdi. Al~ nacak tedbirler konusunda bizzat kendisi de önerilerde bulundu. 1887'de
ba~layan çal~~ malar 1893'te sonucunu verdi. Dr. Maurice Nicolle ve Hasan Zühtü Nazif Bey
taraf~ndan Bakteryolojihane-i ~ahane kuruldu. Bu kurumda bakteriyoloji ile ilgili dersler verildi
ve pratik çal~~malar yap~ld~ . M. Nicolle'den sonra yerine 1901'de Remlinger, 1911'de Dr. Paul

29

BOA., ~.DH., 1068/83733.

° BOA., DH.MKT., 2248/59.
ve Sa~l~ k Hizmetleri", Sultan 11.
31 Nuran Y~ ld~r~ m; Bülent Özaltay, "Sultan II. Abdülhamid'in Sa~l~~~~
2012,
s.
124.
Abdülhamid ve Dönemi. Ed. Co~kun Y~lmaz,
3

BOA., ~.TAL., 363/39.
33 Ay~egül Demirhan, K~sa
32

T~p Tarihi, Bursa Üniversitesi Bas~ mevi, Bursa, 1982, s. 104.

Demirhan, K~sa T~p Tarihi, s. 128; Nuran Y~ld~r~ m, "Osmanl~~Devleti'nin Modern T~ p Kurumlar~ ndan
Gedikpa~a, Tophane ve Üsküdar Tebhirhaneleri", Osmanl~~Sa~l~k Kurumlar~~Sempozyumu, Zeytinburnu Belediyesi
Kültür Yay~nlar~ , 2008, s. 201. 24 A~ustos 1893'te Osmanl~~Devleti'nde ilk kolera te~hisi Hasköy'de oturan
Habibe Han~ m'a konuldu.
34

35

Ayar, Osmanl~~Devleti'nde Kolera, s. 455.
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le Simond ve 1914'te Dr. Refik (Güran) getirildi.36
II. Abdülhamid hiljyeni bütün toplumda yayg~nla~t~ rmak ve hastal~klara kar~~~tedbirler
almak üzere Frans~z Dr. Andre Chantemesse'nin önerisi üzerine 1893'te tebhirhaneler denilen
dezenfeksiyon istasyonlar~~kurdurdu." Asl~ nda tebhirhaneler "bu~u" yahut da "dezenfekte"
evleriydiler. "Tebhir" buhar kelimesinden geliyordu. Buhar haline getirme, tütsüleme, salg~n ve bula~~c~~hastal~klar~ n etkeni olan mikroorganizmalarm bulundu~u giysi ve e~yalar~n
bas~ nçh su ile yok edilmesi amac~yla etüvden geçirilmesi yani dezenfekte edilmesi demekti."
Gedikpa~a, Tophane ve Üsküdar'da kurulan Tebhirhaneler salg~nlar~n ve bula~~c~~hastal~klar~ n önlenmesi için hizmet ediyordu. Salg~n hastal~~a (kolera, tifus, dizanteri, veba, k~z~l,
k~zam~k, verem, suçiçe~i v.b.) yakalanm~~~hastalar~n evlerini, e~yalar~ m dezenfekte ediyorlard~. Çal~~ma alanlar~~çok geni~ti. Hastal~~~n görüldü~ü mekanlar, hastalara ait e~yalar, gemiler, kay~k veya di~er ta~~ma araçlar~, postadan gelen paketler, k~saca mikrobun ula~abilece~i
her ~ey buralarda dezenfekte edilerek hastal~~~ n önlenmesi amaçlanwordu. Hastal~k görülen
okullar tatil edilmi~, ard~ndan da ilaçlanm~~t~.39 Ayr~ca kolera su ile ilgili oldu~undan Istanbul'un içme sular~n~n kontrol ve ~slah~, daha önemli hale geldi. Hijyen için suyun ve havan~n
önemi bilindi~inden, Istanbul suyunun demir boru ile ta~~nmas~~çal~~malar~~ba~lat~lm~~;46
binalar~n hijyen ~artlar~na uymas~~için ki~i ba~~na dü~en hava miktarlar~mn hesaplanmas~~
yoluna gidilmi~ti.41 Ayr~ca yeni hastaneler yap~l~ rken havas~~temiz olan yerler tercih edilmeye
ba~lanm~~t~.42
Padi~ah, sadece Osmanl~ya özgü tedbirlerle yetinmedi; ayn~~zamanda ba~ka devletlerin
ald~~~~tedbirleri de inceledi.'" Bu çerçevede Bat~ya heyetler göndererek onlar~ n uygulad~~~~
36 Rengin Dramur, "Osmanl~~Devleti'nde Ku~palaz~~Hastal~~~~
Için Al~nan S~hhi Dedbirler", IX. Türk T~p
Tarihi Kongresi Bildirileri, 2006, s. 273.
37 Tebhirhaneler, kolera, çiçek, suçiçe~i, veba, k~z~l, k~zam~
k, tifo, tifüs, dizanteri, difteri, verem, lohusa
hummas~~ve bo~maca gibi bula~~c~~hastal~klar~n yayg~n oldu~u ve salg~n yapt~~~~dönemlerde, hastalar~n veya bu
hastal~ klardan birinden ölenlerin kulland~~~~çama~~r ve her türlü e~yay~, hastal~k görülen ev, i~yeri, okul, araba,
kay~k gibi her türlü mekan~, ~üpheli görülen ticari emtiay~ , hayvanlar~~ve bunlar~n art~klarm~, d~~ar~dan gelen
gemileri, postadan gelen mektup ve paketleri dezenfekte eden sa~l~k kurumlar~d~r. (Y~ld~r~m, Tebhirhaneler, s. 199.)
38 Y~ld~r~m, Tebhirhaneler, s. 199; Ye~im I~~ l Ülman, "Türkiye'de 19. ve 20 yüzy
~llarda T~p Tarihinin
Anahatlar~", T~p Tarihi ve T~p Etigi Ders Kitab~, I.Ü. Cerrahpasa T~p Fakültesi 40. Y~lda 40 Kitap Serisi, Üniv. Yay.
no.4711, Fakülte yay.no.00249, 2007, s. 179.
BOA., MEMKT. 1064/42; BOA., MEMKT., 300/39.

4°

BOA., MU~., 16-3/3.

4'

Mekteb-i T~bbiye-i ~ahane için Haydarpa~a'daki bina yap~l~ rken dershanelerin ve hasta ko~u~lar~mn
havadar olmas~na dikkat edilmesi ve tavan yüksekliklerinin ki~i ba~~na dü~en hava hesaplanarak belirlenmesi
için irade vermi~ti. Emir gere~i binan~n tavanlar~~çok yüksek yap~lm~~ . Bu yüzden binan~ n zarafeti kalmam~~t~.
42 Ülkemizin ilk senatoryumu 1906'da Hamidiye Etfal Hastanesinde çocuklar için onun döneminde
aç~lm~~t~r. Ayr~ca Kütahya'n~n havas~~temiz bir yerinde sanatoryum aç~lmas~~için emir vermi~tir. Bu amaçla
Almanya'da e~itimini tamamlayan Muammer Kemal Bey ve Hamidiye Etfal hastanesi doktorlar~ndan üç ki~iyi
bu amaçla görevlendirmi~tir. (BOA., IHUS. , 160/39.)
43 Ayar, Osmanl~~Devleti'l~de Kolera, s. 458.
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tedavi yöntemleri hakk~ nda bilgiler ald~. Bu s~ rada 1892'de Haffkine (1860-1930)'in kolera
a~~s~na dair çal~~malar yapm~~, buldu~u a~~y~~kendisi üzerinde denemi~ti. Ayr~ca Avrupa'da
itibar görmeyince Hindistan'da binlerce insan üzerinde deneyerek olumlu sonuçlar alm~~t~."
II. Abdülhamid kolera hakk~nda yeni bilgileri ö~renmek için Avrupa'ya heyetler gönderdi.
1888'de Roux, Yersin ve Loeffler difterinin toksinini bulmu~lard~." II. Abdülhamid,
1894 y~l~nda Pe~te'de yap~lan ilmi bir toplant~da, difteri serumunun bulundu~unu ö~renince,
Bakteriyolojihane-i Sâhâne Müdürü Dr. Nicolle'ü Paris'e gönderdi. Bu y~llarda difteriden çok
say~da insan ölüyordu." Bu ölümler padi~ah~n ailesini de vurmu~tu. II. Abdülhamid, k~z~~
Hatice Sultan'~~dört ya~~nda difteriden kaybetmi~ti. Padi~ah bu üzüntü üzerine Hamidiye
Etfal Hastanesini yapt~rd~~ve difteri serumunun üretilmesi için her türlü deste~i verdi. 1895'te
Bakteriyolojihane-i Sahane taraf~ndan üretilmeye ba~ layan difteri serumu ile koruyucu sa~l~k
hizmetlerinde önemli bir geli~me sa~land~." Böylece bulunu~undan sadece bir y~l sonra difteri serumu Osmanl~~topraklar~nda üretilmeye ba~lanm~~~oldu."
1885'te ku~palaz~~ hastal~~~ na dair Avrupa'daki yeni geli~meleri ö~renmek için Dr. Nizameddin ve Dr. R~ zkullah Fransa'ya gönderildi." 1894'te ku~palaz~~için Dr. Roux'~n tedavi
yöntemlerini kullanmak üzere bir hastane yap~lmas~na ba~land~ ." 1899'da Veba serumu üretimi için çal~~~ld~ . Bu konuda Bakteriyolojihane Müdürü Nicolle bir rapor haz~rlad~.' 1900'de
a~~~yapan ki~ilerin mutlaka diploma sahibi olmalar~~emredildi. Diplomas~~olmayanlar~n a~~~
yapmas~~yasakland~." Ayr~ca ayn~~y~l~n sonlar~nda genel sa~l~~~n korunmas~~için vilayetlere kurulan telkihhanelerin temiz ve havas~~temiz yerlere yap~lmas~ , buralara tayin edilecek
doktorlar~ n Telkihhane veya Bakteriyolojihanede üç ay kurs almas~~istendi." Telkihhane-i
Sahane'de e~itim almayanlar~n a~~~mustahzarl~~~nda görev alamayacaklar~~belirtiliyordu."
1902'de Ni~anta~~'ndaki Bakteriyolojihane-i Sahane'de tifo serumu üretilmeye ba~land~." K~z~l ve ku~palaz~~hastal~ klar~~ile ilgili de çal~~malar yap~ld~ . II. Abdülhamid, 1903'te Hamidiye

" Y~ld~ r~m, "Osmanl~~ Devleti'nde Kolera" s. 25.
45 Dramur, "Osmanl~~Devleti'nde Ku~palaz~...", s. 273.
" Hanzade Do~an,; ~nci Hot, "Difteri A~~s~: Koruyucu Hekimlik Tarihinden Bir Örnek". VIII. Türk T~p
Tarihi Kongresi, 2006, s. 430.
47 Nuran Y~ld~r~ m,; Bülent Özaltay, "Sultan II. Abdülhamid'in Sa~l~~~~ve Sa~l~k Hizmetleri", Sultan IL
Abdülhamid ve Dönemi. Ed. Co~kun Y~lmaz, 2012, s. 125.
" Dramur, "Osmanl~~Devleti'nde Ku~palaz~...", s. 274.
BOA., DH.MKT., 343/49.
50 BOA., LHUS. , 31/74; BOA., ~. HUS. , 32/14.
5' BOA., A.MKT.MHM., 597/23.
52
BOA.,A.MKT, 2316/37.
53 BOA., DH.MKT., 2428/46.
54

BOA.,DH.MK7:, 2565/133.

" BOA., r.A.HUS. , 424/32.
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Etfal hastanesi bakteriyolo~u Süleyman Nuri Bey'i k~z~ l serumunun üretilmesini ö~renmesi
için Avusturya ve Almanya'daki ilgili enstitülere gönderdi. Slileyman Bey döndükten sonra,
hastanede k~z~l ve ku~palaz~~serumlar~~ile çiçek a~~s~~Darülistil~zan açt~.'
Ak~l Hastalar~n~n Zincirden Kurtar~lmas~~
II. Abdülhamid döneminde sa~l~k alan~ ndaki önemli reformlardan birisi de ak~l hastala-

r~~ile ilgilidir. Bilindi~i gibi, Osmanl~~Devleti'nde klasik ça~da ak~l hastalar~~musiki ile tedavi
ediliyor; tedavi yöntemleri bugün bile dikkate al~ nmas~~gereken özellikler ta~~yordu.'
19. Yüzy~la gelinince her alanda oldu~u gibi sa~l~k alan~nda da bir gerileme sözkonusuydu. Ak~l hastalar~n~n tedavi yöntemleri kötüle~mi~ti. 1840'larda Istanbul'a gelen seyyahlar~n
ifadelerine göre, Süleymaniye Bimarhanesi'nde hastalar tam bir sefalet içinde idi. Hastalar zincire vurulmu~, yâri ç~plak bir halde bulunuyorlard~. Bu uygulamalar Osmanl~~Devleti'nde modern psikiyatrinin öncüsü Italyan hekim olan Luigi Mongeri'nin (1815-1882) Istanbul'a gelmesi ile de~i~meye ba~lad~. Mongeri, 1856'da Süleymaniye Bimarhanesi'ne atan~nca burada
yenilikler yapmaya ba~lad~. Hastalar~n zincir ile ba~lanmas~~uygulamas~na son verdi; ancak
bu uygulama bütün Osmanl~~topraklar~na henüz yaygmla~mam~~t~.58 Bu arada Süleymaniye Bimarhanesi 1873'te Topta~~'na ta~~nd~. Sa~l~k alan~nda ba~ar~l~~çal~~malar yapan Luigi
Mongeri'nin vefat~ndan sonra, 19 sene yard~mc~l~~~ n~~yapan Avram de Castro (1829-1918)
1882'de Topta~~~Bimarhanesi'ne ba~tabib oldu. Castro döneminde bimarhanenin ~artlar~~çok
iyi de~ildi. 5-6 ki~ilik ko~u~lara 20-25 ki~i yat~nhyordu. Topta~~~Bimarhanesi, 400'ü hasta
olmak üzere çal~~anlarla birlikte 650 ki~inin kald~~~~sa~l~ks~z bir mekan haline gelmi~ti.59
~artlar~~iyi olmad~~~~için salg~n hastal~klardan endi~e edilen bir dönemde salg~n hastal~klara
yakalanm~~lard~. 1893 yaz~nda Istanbul'da kolera salg~n~~ba~lay~nca Topta~~'na da sirayet etmi~ti. Bu salg~nda Bimarhaneden 86 ki~i kaybedildi. Kay~plar nedeniyle Bimarhane kamuoyunda tart~~~lmaya ba~land~. Kolera salg~n~ndan sonra ba~tabib Avram de Castro hastanede
yeni düzenlemeler yapt~. Bimarhane'nin kapasitesini 300 erkek ve 150 kad~nla s~mrland~rd~~
ve yeni ko~u~lar yap~l~ ncaya kadar yeni hasta almamaya karar verdi."
Kolera salg~n~ ndan sonraki yeni düzenlemelerin yap~ld~~~~dönemde, II. Abdülhamid
bimarhanelerin durumunu iyile~tirmek için baz~~yeni kararlar ald~. Bunlar ak~l hastalar~n~n zincirle ba~lanmas~ m yasaklanmas~~ve ak~l hastalar~n~ n gömlek kullanmalar~n~n mecY~ld~r~m, "Sultan II. Abdülhamid'in Sa~l~~~..", s. 125.
Sezer Erer; Elif At~c~, "Selçuklu ve Osmanl~ larda Müzikle Tedavi Yap~lan Hastaneler", L Uluslar aras~~
Türk T~p Tarihi Kongresi 10. Ulusal Türk T~p Tarihi Kongresi Bildiri Kitab~, 2008, s. 1637.
58 Murat Hocao~lu, "Psikiyatri tarihi, gerçekten ac~ larla dolu", Fatih Artvinli ile Röportaj, Okuazar.tr~,
Çevrimiçi: 05.02.2014.
58
57

59 Fatih Artvinli, "Topta~~~Bimarhanesi Sertabibi Dr. Avram de Castro: Bir Biyo-Bibliyografi", Osmanl~~
Bilimi Ara~t~nnalan, C.XIII/2, 2012, s. 88.

60 Artvinli, Av~= de Castro, s. 90-91.
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bur edilmesidir. 10 A~ustos 1894'de ç~kard~~~~iradesi ile Osmanl~~psikiyatri tarihi aç~s~ndan
önemli olan bir ad~m at~ld~. Böylece hastalar boyunlar~na ve ayaklar~na tak~lan zincirlerden
kurtulmu~~oldular. Bu uygulama o günden bugüne devam etti.6' (EK-II) Asl~nda yukar~da
belirtti~imiz gibi, padi~ah bu iradeyi yay~nlamadan önce, ülkenin baz~~hastanelerinde zincir
uygulamas~~kald~r~lm~~t~; ancak bu uygulama yayg~nla~t~r~lamam~~t~. Padi~ah~n bu iradesi ile
zincir yasaklanm~~; gömlek giyilmesi mecbur edilmi~~oldu.
Sonuç
II. Abdülhamid koruyucu hekimlik alan~ nda tarihimizin öncü isimlerinden birisidir. Koruyucu hekimlik alan~nda pek çok geli~menin onun döneminde ya~anmas~, Osmanl~~Devleti
için bir ~ans olmu~tur. Çünkü sa~l~~a ilgi duyan padi~ah, t~bbi geli~meleri, çok vakit geçirmeden yurda getirmi~tir. Avrupa'da bulunu~undan 3 y~l sonra kuduz a~~s~n~, 1 y~l sonra da difteri
a~~s~n~~Osmanl~~Devleti'nde uygulanmas~n~~sa~lam~~t~r. Bununla da yetinmemi~~a~~~üretim
merkezleri kurdurmu~ tur. O dönemde Telkihhane-i Sahane'de üretilen a~~lar~~bütün Osmanl~~
ülkesine yetecek boyuta ula~mas~, üretim miktar~ ndaki art~~~~anlamak bak~m~ndan önemlidir. Padi~ah Osmanl~~Devleti'nin d~~~ndaki geli~melerden de istifade etmeyi ihmal etmemi~tir.
Bu çerçevede yurt d~~~na birçok heyet göndermi~, ba~ar~l~~bilim insanlar~n~~ödüllendirmi~tir.
Pasteur'e gönderilen para ve Mecidiye Ni~an~~ bu anlamdaki örneklerdir. II. Abdülhamid,
kurdurdu~u hastaneler, tebhirhaneler (dezenfektasyon istasyonlar~), okullardaki ilaçlamalar
ve üretimini gerçekle~tirildi~i a~~~ve serumlarla bula~~c~~hastal~klar~n çok can kayb~na neden
olmamas~~için çabalam~~t~r. Onun kurdurdu~u müesseseler Cumhuriyet döneminde 1928'de
Ankara'da kurulan Refik Saydam H~fz~ss~hha Müessesesinin temelini olu~turmu~tur. Padi~ah~n koruyucu hekimli~e önemli bir katk~s~~da ak~l hastalar~na zincir tak~lmas~n~~yasaklayarak, gömlek giyme uygulamas~n~~ba~latmas~~olmu~tur. Bu uygulama ile modern psikiyatrinin
gereklerini ilk kez Osmanl~~ülkesi geneline yayarken, insanl~k d~~~~zincir uygulamas~n~~yasaklayan öncü olmu~tur.

6 ' Ekte sunulan belge, II. Abdülhamid döneminde ak~l sa~l~~~~aç~s~ndan yap~lan büyük de~i~imi
göstermektedir. (BOA., DH.MKT., 273/4).
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Adem ÖLMEZ

EK-I: ~kinci Abdülhamid'in Pasteur'e para ve Mecidiye Ni~an~~

göndermesine dair irade. (BOA, ~.DH., 00989).
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Mâbeyn-i Humâyun Ba~kitâbeti

Doktor Mösyö Pastör'ün da'ül-kelb illetinin tedâvisi z~mn~ nda ihtira' eylemi§ bulundu~u
a~~~ameliyât~~için, Paris'te kü~âd eyleyece~i cemiyete taraf-~~saltanat-~~seniyyeden dahi
i'âneten on bin frank itâs~yla Zorus Pa~a'ya tevdi'an irsâli ve mumaileyh mösyö Pastör'e
dahi Birinci Rütbeden Ni~ân-~~Mecidiye itâs~~emr-i fermân buyurulmu~~olmakla, olbabda emr-i fermân hazret-i veliyyülemrindir. 25 ~aban 1303/17 May~s 1302.
Serkâtib-i Hazret-i ~ehriyâri
Süreyya

Adem ÖLAIEZ

EK-II: ~kinci Abdülhamid'in ak~l hastalar~na zincir tak~lmas~n~~yasaklayarak, gömlek
giyilmesini istedi~i iradesi. (BOA, DH.MKT, 273/4, 17 S 1312).
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Y~ld~z Saray~~Ba~kitabet Dairesi
1200
Edirne'de Y~ ld~ r~ m nâm mahal civar~ nda bulunan bimarhanedeki mecâninin boyunlar~na zincir tak~lmakta oldu~u arz ve i~'ar-~~ vaki'den malüm-~~ 1i buyurulmu~~olub ba~ka
suret bulunamamas~ na mebni, kadimen câri olan i~~bu usülün terakkiyat-~~ fenniye ile sabit olan
mazarrat~~ cihetiyle ahiren terk edilerek zaman~m~zda mecânin için gömlek kullan~lmakta
oldu~undan ve terakkiyat-~~ haz~raya kar~~~ta~ rada bulunan Bimarhanelerde itâle-i hazâ zincir
istimali bâdi-i teessüf bulundu~ undan bunun men'iyle her yerde gömlek isti'mali z~mn~ nda Dahiliye Nezâreti Celilesine evarnir-i lazime i'tas~~muktezay-~~emr-i ferman-~~ hümâyün
hazret-i hilafetpenahiden olmakla, olbâbda emr-i fermân hazreti veliyyülemrindir. 5 Safer
1312/29 Temmuz 1310.

Serkâtib-i Hazret-i ~ehriyari
Süreyya

