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OSMANLI ELÇ LER  ve KARANT NA 

Ottoman Ambassadors and Quarantine 
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Özet 

lk olarak XIV. yüzy lda Avrupa’n n Akdeniz limanlar nda 
uygulanmaya ba lanan karantina, zamanla kurumsalla arak salg n 
hastal klardan korunma hususunda oldukça önemli bir rol 
üstlenmi tir. Bat l  devletler, ülkelerine d ar dan gelen herkese 
ayr m gözetmeksizin karantina uygulam lard r. Dolay s yla bu 
devletlere gönderilen Osmanl  elçileri de karantina uygulamas na 
tabi tutulmu tur. Elçiler kaleme ald klar  sefaretnamelerde bu 
ülkelerde kar la t klar  karantina uygulamalar , karantina süreçleri 
ve karantina mekânlar  hakk nda önemli bilgiler vermi lerdir. 
Osmanl  elçilerinin karantinaya verdikleri tepkiler, karantina süresi, 
karantina mekân  ve karantinay  uygulamakla görevli olan 
yetkililerin tav rlar na göre de i iklik göstermi tir. Elçiler her ne 
kadar birbirlerinden farkl  tav rlar sergilemi  olsalar da kendi 
ülkelerinden a ina olmad klar  bu uygulamadan genel anlamda 
rahats z olduklar  gözlemlenmektedir. Elçilerin karantina 
kar s ndaki tutumlar  insani gerekçelerden kaynaklanmakla birlikte 
hem Osmanl  zihniyetinden hem de Osmanl  devlet anlay ndan 
izler ta maktad r. Bu ara t rmada Osmanl  Devleti’nde karantina 
uygulamalar  ba lamadan önce Avrupa’ya gönderilen elçilerin 
kar la t klar  karantina tedbirleri hakk nda bilgi verilerek Osmanl  
elçilerinin karantinaya kar  tutumlar  de erlendirilmi tir.   
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Abstract: 

Quarantine, which was firstly started to be implemented in 
the Mediterranean ports of Europe in the XIVst century, has 
become institutionalized over time and has played a very 
important role in protection from epidemics. Western States have 
applied quarantine indiscriminately to everyone who came to their 
countries from outside. Therefore, the Ottoman ambassadors sent 
to these states were also subjected to quarantine. The ambassadors 
gave important information in sefaretnames (the books of 
embassy) which they wrote about the quarantine practices, the 
quarantine processes and quarantine places.  The responses of the 
Ottoman ambassadors to the quarantine varied according to the 
quarantine period, the quarantine space and the attitudes of the 
authorities responsible for enforcing the quarantine. Although the 
ambassadors displayed different attitudes from each other, it is 
observed that they are generally uncomfortable with this practice, 
which they are not familiar with from their own countries. 
Although the attitudes of the ambassadors against quarantine stem 
from humanitarian reasons, they bear traces of both the Ottoman 
mentality and the Ottoman understanding of State. In this study, 
the attitudes of the Ottoman ambassadors against quarantine were 
evaluated by giving information about the quarantine measures 
encountered by the ambassadors sent to Europe before the 
quarantine practices started in the Ottoman Empire. 

Keywords: Ottoman State, Ambassador, Quarantine, 
Sefaretname. 

 

Giri  

Salg n hastal klar, k sa denilebilecek bir süre zarf nda milyonlarca insan n 
ölümüne yol açan, imparatorluklar çökerten, ordular k ran, ya am biçimlerini 
de i tiren bir unsurdur.1 Öyle ki sava lar n galiplerini bile ço u zaman ordular n 
ba ar s  belirlememektedir. “Eski sava lar n galipleri her zaman en iyi komutanlara ve 
silahlara sahip olan ordular de il, ço u kez yaln zca dü manlar na bula t racak en berbat 
mikroplar  ta yanlard ”2 ifadesi de bu gerçe i gözler önüne sermektedir. Orta 
Ça ’da cüzzam, XIV. yüzy lda veba (kara ölüm), XVI. yüzy lda frengi, XVIII. 
yüzy lda kolera çok büyük salg nlara sebep olurken tifüs, tifo, zatürre, çiçek, 
tüberküloz gibi hastal klar da insanl k tarihini etkileyecek oranda ölümlere sebep 

1 Andrew Nikiforuk, Mah erin Dördüncü Atl s , leti im Yay., stanbul, 2010, s. 15. 
2 Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Tübitak Popüler Bilim Kitaplar , Ankara, 2015, s. 253. 
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oldular3. Hastal a sebep olan etkenlerin ve tedavi yöntemlerinin henüz 
bilinmiyor olmas , hastal klar n çok büyük y k mlara neden olmas n n en önemli 
etkeniydi. Zamanla, salg nlar n tekrar etmesiyle kazan lan deneyimler yeni 
yöntemlerin uygulanmas n  gündeme getirdi. Bilhassa Uzakdo u ve Avrupa 
aras ndaki ticaretin düzenli hale gelmesiyle birlikte salg n hastal klar k talararas  
bir tehdit haline geldi. Bunun önüne geçebilmek, hastal klar n uluslararas  
düzeyde yay lmas n  önleyebilmek için yeni bir yöntem geli tirildi. Bu yöntem, 
hastal k bula an ki ilerin ve mallar n tecrit edilmesini ve salg n hastal klar n 
denetim alt na al nmas n  sa layan “karantina” yöntemiydi.4 

XIV. yüzy l ba lar nda, ilk olarak Venedik ve Ragusa daha sonra ise 
Marsilya ve di er Hristiyan limanlar  kendilerini vebaya kar  korumak için 
önlemler almaya ba lam lard .5 talyanca k rk anlam na gelen “quarantena”dan 
gelen karantina6, kelime olarak “yolcular n gözetim alt nda tutulma süresi” 
demektir. Bu usul, Osmanl  Devleti’nde uygulanmaya ba lad  zaman 
karantinadan çok “usûl-i tehaffuz” kelimesi kullan lm t r. Karantina yerine 
verilen lazaret veya lazaretto kelimelerine kar l k ise Osmanl ’da “tehaffuzhane” 
tabiri kullan lm t r.7 Karantinada, hastal kl  bir bölgeden gelen ya da böyle bir 
yerden geldi i üphesi olan yolcular, hayvanlar ve mallar s k  kontrol alt nda 
tutulurdu. Genellikle kara s n rlar  ile limanlarda kurulan karantina 
istasyonlar nda yolcular belli bir süre bekletilir ve kendilerinde hastal k 
görülmezse yollar na devam etmelerine izin verilirdi. Mikro-organizmalar n 
ke finden sonra ise yolcular, karantina sürelerinin dolmas n  beklerken y kanarak 
temizleniyordu. Bunun yan  s ra k yafetleri, hayvanlar , her türlü ahsî e ya ve 
ticarî mallar , niteli ine göre y kan p tütsülenip bas nçl  su buhar ndan geçirilerek 
dezenfekte ediliyordu.8 

Karantina gibi al nan tedbirlerin, bula c  hastal klar n yay lmas n  
tamam yla engellemese de önemli ölçüde s n rlad n n fark edilmesi, bu 
uygulaman n XIV. yüzy ldan itibaren Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde kabulünü 
kolayla t rd . Ticari kayg larla baz  tepkiler olmakla birlikte XVI. yüzy l n 

3 Oya Da lar Macar, Balkan Sava lar ’nda Salg n Hastal klar ve Sa l k Hizmetleri, Libra Kitap, 
stanbul, 2010, s. 19-21. 

4 A.g.e., s. 21. 
5 Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe, W.W. Norton & Company, New York, 2001, s. 
129.  
6 Çiçek, kolera, veba, sar humma gibi bula c  hastal klar n birinin göründü ü bir ta tta yolculuk 
etmi  ya da bu hastal klardan birinin salg n oldu u bir ülkeden gelen yolcu ve e yalar n girmek 
istedikleri ülkenin halk yla temas etmeden evvel tespit edilen bir yerde veya gemilerde geçirmekte 
olduklar  tecrit süresiyle uygulanan sa l k önlemlerinin tamam na karantina denir. Bkz. Nuran 
Y ld r m, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Koruyucu Sa l k Uygulamalar ”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
Türkiye Ansiklopedisi, C. 5, leti im Yay., stanbul, 1985, s. 1322. 
7 Gülden Sar y ld z, “Karantina”, Türkiye Diyanet Vakf  slam Ansiklopedisi, 24 (2001), s. 463. 
8 Macar, Balkan Sava lar nda Salg n Hastal klar, s. 22. 
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sonlar ndan itibaren karantina yöntemlerine daha da a rl k verilmeye ba land .9  
Böylece karantina, Bat  ve Do u aras nda halk sa l  ve hijyen standartlar ndaki 
artan e itsizlikle, Avrupa'y  salg n hastal klardan korumak için gerekli görülen 
kal c  bir kurum haline geldi. Karantina Avrupal  devletler taraf ndan ülkelerine 
d ar dan gelen ki iler için din, uyruk, statü veya misyona at fta bulunulmaks z n 
son derece titizlikle uyguland .10 1720 y l nda Marsilya’daki veba, karantina 
uygulamalar n n kabulünde etkili oldu. Liman kentlerinden ba layarak Fransa, 
Hollanda ve tüm Avrupa’ya yay lan veba, böyle bir düzenlemeyi tüm k tada 
mecburi hale getirdi. Bu tedbirler sayesinde XVII. yüzy l n sonlar ndan itibaren 
veba Bat  Avrupa’da ortadan kalkm , 1718’de Kuzey ve Orta Avrupa’da 
görülmemeye ba lanm t r. Bu hastal n Osmanl  topraklar n  terk etmesi için 
ise yüzy l  a k n bir süre daha beklenmesi gerekecekti.11  

 Osmanl ’da salg n hastal klar önceleri gazab-  ilahi ve Allah’ n hikmeti 
gibi alg land ndan salg n hastal klarla mücadele etmek için herhangi bir çaba 
gösterilmezdi. Nitekim 1820 y l ndaki veba salg n nda yats  ezan ndan sonra 
minarelerden Ahkâf Suresi okunmakla yetinilmi  ve sadece stanbul’da sur 
kap lar  d nda tabut sayacak görevliler yerle tirilmi ti.12  

 

Osmanl  Devleti’nde lk Karantina Uygulamalar  

Osmanl  Devleti’nde salg n hastal klar politikas nda koruyucu sa l k 
uygulamalar n n ba nda t bbiyenin aç lmas  ve karantina te kilât n n kurulu u 
gelmektedir. Ordunun hekim ihtiyac n  kar lamaya yönelik olarak 1827’de ilk 
t p okulu T phâne-i Âmire ve 1828’de de Cerrahhane-i Mamure aç lm t r. As l 
t bbiye ise 1838’de bu ikisinin birle tirilmesiyle Sultan II. Mahmud taraf ndan 
kurulmu tur.13 Osmanl  Devleti’nde karantina uygulamas n n hayata 
geçirilmesine sebep olan hastal k, 1831-1833 y llar  aras nda Hindistan’dan 

9 A.g.e., s. 22. 
10 Lewis, The Muslim Discovery of Europe, s. 129. 
11 Macar, Balkan Sava lar nda Salg n Hastal klar, s. 22. 
12 Nuran Y ld r m, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Koruyucu Sa l k Uygulamalar ”, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 5, leti im Yay., stanbul, 1985, s. 1320. Osmanl  Devleti’nde 
salg n hastal klar genellikle sava  dönemlerinde ortaya ç kan imkâns zl klar dolay s yla daha kötü 
sonuçlara neden olmaktayd . Böyle zamanlarda cephelerde ve cephe gerilerinde ya anan salg n 
hastal klar en büyük sorunlar aras nda yer almaktayd . Esat Akta , “Birinci Dünya Sava ’n n 
Ba lang c ndan Rus galine; Bayburt ve Çevresinde Salg n Hastal klar, Tarih Okulu Dergisi, 
10/XXXI (2017), s.175. Sava  dönemlerinde salg n hastal klara kar  al nan tedbirlere ve bu 
salg nlar n sava lar üzerindeki etkisi için ayr ca bkz. Selda K l ç, “I. Balkan Sava  Dönemi’nde 
Sa l k Hizmetleri Ve Ko ullar  (Kolera Salg n )”, IX. Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Genelkurmay 
Yay nlar , Ankara, 2005. 
13 Hikmet Özdemir, Salg n Hastal klardan Ölümler (1914-1918), TTK Bas mevi, Ankara, 2010, s. 80-
81. 
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gelerek Yak n Do u yoluyla Avrupa’ya yay lan korkunç kolera salg n d r.14 
stanbul’da 1831 y l nda kolera salg n  vuku bulunca ilk olarak Galata Naz r  

Sâr m Bey’in stanbul’daki dost ülkelerin sefaret tercümanlar yla yapt  
görü mede Karadeniz’den gelen gemilere stinye Körfezi’nde, slam ülkeleri ve 
Osmanl  gemileri için de Liman-  Kebir’de karantina uygulamas  yap lmas na 
karar verilir.15 Yine II. Mahmud’un emriyle halk ve ulema aras nda karantinaya 
kar  beslenen olumsuz fikirleri y kmak amac yla kitaplar yazd r lm t r.16 
“Kolera Risalesi”17 ad yla bir risale de yazm  olan dönemin hekimba s  
Mustafa Behçet Efendi’nin uyar lar  da karantina uygulamas na geçilmesinde 
etkili olmu tur.18 Böylelikle Osmanl  Devleti’nde ilk karantina, XIX. yüzy l n 
ortalar na do ru uygulanmaya ba lam t r.  

Karantina uygulamalar n ba lat ld  1831 senesinde kolera morbus 
hastal ndan dolay  tahaffuziye tedbirleri al nmas  gerekmi , bunun için de 
Bahr-i Siyah’dan (Karadeniz) gelecek slam gemilerinin Büyük Liman’da ve 
ecnebi gemilerinin stinye’de be  gün karantinada tutulmalar na karar verilmi tir. 
Gemilerle gelecek yolculara yatabilecekleri yerler ve gerekli olan karantina 
binalar  için tahminen 50 bin kuru a ihtiyaç vard r. Bu binalar n in as  için 
Kâmilizâde Mustafa Nazif Efendi memur edilmi  ve in aat masraflar  için 
gerekli olan paran n hükümet taraf ndan sa lanaca  ifade edilmi tir.19 

1831’de stanbul’a gelen Amerikal  doktor De Kay, tam da bu y llarda 
Osmanl  Devleti’ni me gul eden kolera salg n  hakk nda eserinde birtak m 
bilgilere yer vermektedir. Avrupa’da çok korkulan bu hastal a yakalananlar , 
bazen bulunduklar  evin kap  ve pencerelerini örerek ölmeye b rakt klar  halde, 
Türkiye’de böyle yap lmad n , sirke gibi maddelerle hastalar  tedavi etmeye 
çal malar n  daha insanca bir çaba olarak takdir eder. Nitekim Doktor De Kay, 
Kanada’n n Quebec ehrinde kolera hakk nda yap lan uluslararas  hekimler 
kongresinde, koleraya yakalananlar n kurtar labilece ini stanbul’daki 

14 Niyazi Berkes, Türkiye’de Ça da la ma, YKY Yay nlar , stanbul, 2006, s. 188. Kolera  
15 Y ld r m, Koruyucu Sa l k Uygulamalar , s. 1322. 
16 Berkes, Türkiye’de Ça da la ma, s. 188. 
17 Bu risale 4 bin adet bast r larak devlet büyüklerine, sivil ve askeri görevlilere ve mahalle 
muhtarl klar na da t lm t r. Bkz. Y ld r m, Koruyucu Sa l k Uygulamalar , s. 1326; Özdemir, Salg n 
Hastal klardan Ölümler, s. 81. lerleyen dönemlerde sa l k alan ndaki kurumsalla ma ve bas n-yay n 
hayat ndaki geli melere paralel olarak bu tür risalelerin yerini S hhiye Müdüriyeti bünyesinde 
yay mlanan s hhiye mecmualar n n ald  söylenebilir. Zeynel Özlü, Kerim Tiryaki, “20. Yüzy l 
Ba lar nda Osmanl  Devleti’nde Sa l k Güvenli i Alan nda Bir Uygulama: Kolera Talimatnamesi 
(1908)”, Tarihsel Süreçte, Anadolu’da Kolera, Ed. Fevzi Çakmak, ükran Köse, Ahmet Ça r Büke, 
Eren Akçiçek, Gece Kitapl , Ankara, 2020, s. 39. S hhiye mecmualar  hakk nda ayr nt l  bilgi için 
bkz. Zeynel Özlü, Kerim Tiryaki, “Osmanl dan Cumhuriyete Tarih Ara t rmalar nda S hhiye 
Mecmualar n n Önemi”, Tarih Yaz m  Üzerine II, Ed. smail Özçelik, Berikan Yay nevi, Ankara, 
2018, s. 399-425. 
18 Y ld r m, Koruyucu Sa l k Uygulamalar , s. 1326.  
19 BOA. CSH. 14 / 651 (04 R 1247 / 12 Eylül 1831).  
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gözlemlerine dayanarak ileri sürmü  ve bu gözlemler t p alan nda yeni görü lerin 
do mas na sebep olmu tur.20 

1838’de Karantina Meclisi olu turulmas yla da Osmanl  Devleti’nde 
karantina uygulamas  kurumsalla t r lm t r. Fakat konu hakk nda yeterli bilgiye 
sahip kimselerin bulunmamas  sebebiyle mecburen Bat  ile bilhassa da 
Avusturya ile i birli i yap lm ,21 yabanc  devletlerin stanbul’daki sefirlerinin 
tayin ettikleri temsilcilerin tam üye olarak Karantina Meclisi’ne kat lmalar  ile 
karma bir yap  haline gelen Meclis, ne yaz k ki bir s hhiye kapitülasyonuna 
dönü mü tür.22 Öyle ki, Osmanl  Devleti’nin son dönemlerinde s hhiye 
meclisinde iki Türk aza varken, yabanc  aza say s  on dörde kadar ç km t . 
Bunun yan  s ra doktorlar n bulunmas  gereken mevkileri t pla alâkas  olmayan 
ki iler i gal etmekteydi.23 

1839 tarihli bir hatt-  hümayuna göre de Bahr-i Sefîd (Akdeniz) ve Bahr-i 
Siyah (Karadeniz) taraf ndan gelen yabanc  gemilerine tahaffuz usulünün 
uygulanmas n n gerekli oldu u ifade edilmi tir. Anadolu taraf nda kordon 
memurlar  ikame edildi i gibi Rumeli taraf na dahi Ah rkap ’dan Yedikule ve 
Çekmece derbendine ve ondan Rumeli Feneri’ne kadar kordonlar için gerekli 
olan çad rlar ve memurlar n ikame edilmesi istenmi tir.24 Ayn  tarihli di er bir 
Hatt-  Hümayun’da ise padi ah n karantina usulünün tatbik edilmesi ve 
karantina te kilât n n kurulmas  konusundaki iste i dile getirilmektedir. 
Memleketin harabetini isteyen sefaretlerle, zahmet ve masraftan kaçmak isteyen 
tüccar n bu duruma muhalefet edebilece i, fakat Allah’ n izniyle Devlet-i 
Aliyye’nin gerçek dostu olan sefaretlerin de yard m yla bu muhalifleri bütün 
bütün def edece i belirtilir.25  

Osmanl  Devleti’nde ilk olarak II. Mahmud zaman nda 1830’larda ba layan 
karantina uygulamas , daha sonra etkisine binaen artarak devam etmi tir. 
Öncelikle stanbul’da ba layan karantina uygulamas  daha sonra ta ra 

20 Berkes, Türkiye’de Ça da la ma, s. 188.  
21 Salg nlara kar  uluslararas  i birli i, koleran n XIX. yüzy l n karakteristik salg n hastal  hâlini 
almas yla ba lam t r. Zeynel Özlü, “19. Yüzy l Sonlar nda Osmanl  Devletinde Veterinerlik 
Mesle i le lgili Bir De erlendirme”, Belleten, 76/ 275, (2012), s. 295. Osmanl  s n rlar  içerisinde 
sadece Cizre kazas nda 1836, 1848, 1850, 1865-1866, 1890 y llar nda kolera salg n n ya anm  
olmas , Osmanl  topraklar n n XIX. yüzy lda koleradan etkilenme boyutunu göstermesi aç s ndan 
önemlidir. Bilal Altan, “XIX. Yüzy l Sonlar nda Cizre’de Kolera Salg n  ve Yol Açt  Tahribat”, 
Mukaddime, 1 (2019), s. 40-41. Koleran n uluslararas  alanda neden oldu u i birli i çabalar  
hakk nda ayr nt l  bilgi için bkz. Zeynel Özlü, Mustafa Murat Çay, “19. Yüzy lda Dünyada Sa l k 
Güvenli ini Sa lamaya Yönelik Çal malar Ve Uluslararas  Sa l k Güvenli i Aç s ndan Lozan 
Antla mas ’n n Önemi” Küresel Salg n ve Güvenlik: Tarihsel Süreç, Ed. Yunus Emre Tansü, ksad 
Yay nevi, Ankara, 2020, s. 17-47.  
22 Özdemir, Salg n Hastal klardan Ölümler, s. 83. 
23 Gülden Sar y ld z, Hicaz Karantina Te kilât  (1865-1914), TTK Bas mevi, Ankara, 1996, s.10.  
24 BOA. HAT. 523 / 25526 (29 Z 1254 / 15 Mart 1839). 
25 BOA. HAT. 523 / 25527 (29 Z 1254 / 15 Mart 1839). 
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te kilatlar n  kapsayacak ekilde geni letilmi tir.26 Karantina uygulamas n n 
Avrupa’ya nazaran oldukça geç dönemlerde ba lam  olmas  Osmanl lar n 
karantina uygulamalar ndan habersiz olmas ndan de il de gelenekçi 
yorumlardan kaynaklanm t r. Aksine Avrupa’daki karantina uygulamalar  
Osmanl lar taraf ndan çok daha erken dönemlerde fark edilmi tir. Zira 
Osmanl ’n n Avrupa’ya gönderdi i elçilerin bir k sm  seyahatleri esnas nda bu 
uygulamaya maruz kalm lar ve döndüklerinde bunu yetkililerle payla m lard r.  

 

Osmanl  Elçilerinin Karantina Süreçleri 

Osmanl  Devleti’nin yabanc  bir devlete ilk olarak ne zaman elçi gönderdi i 
hakk nda kesin bir bilgi bulunmamaktad r. Joseph von Hammer ilk Osmanl  
elçisinin Orhan Bey taraf ndan 1339’da Ba dat’a, Hasan Celayir’e gönderildi ini 
söylese de27 kurulu  dönemine ait Osmanl  kaynaklar nda elçi kelimesi ilk defa I. 
Murad döneminde kullan lmaktad r.28 XV. yüzy l ortalar ndan itibaren görülen 
geni  ve aktif siyasetle birlikte di er devletlere gönderilen elçi say s nda, ilk 
dönemlere nazaran art  ya anm t r.29  Osmanl  devlet gelene inde herhangi bir 
grubun tekelinde olmayan elçilik vazifesi ile görevlendirilen ki iler, yap lacak 
olan i in gereklili ine göre farkl  meslek, unvan ve toplumsal statülere 
sahiplerdi.30 lk dönemlerden itibaren elçi olarak gönderilen ki iler genel olarak 
seyfiye ve kalemiye erbab ndan seçilir, yerine ve ülkesine göre ilmiye s n f  
mensuplar  da s k s k elçi olarak görevlendirilirdi.31 Elçi olarak seçilen ki ilerin, 
gidecekleri ülkenin diline vâk f olmalar , aran lan bir özellikti. Bu nedenle bat l  
devletlere gönderilen elçiler, genelde yine bat l  milletlerden olup ihtida ederek 
devlet hizmetine giren dev irmeler olurlard .32 Ayr ca bu ekilde seçilen ki iler 

26 Zeynel Özlü, “Osmanl  Devleti’nde Difteri Hastal  ve Koruyucu Sa l k Hizmetlerine Dair 
Bulgular (19. Yüzy l Sonlar  ve 20. Yüzy l Ba lar nda)”, Belleten, 2017, 81/291 (2017), s. 436. Bu 
do rultuda 4 Mart 1840 tarihinde Anadolu’da Hüdavendigar, Konya, Ayd n, Ankara ve Sivas, 
Rumeli’de Edirne, Silistre, Kosova, Vidin, Selanik eyaletlerinde karantina uygulanmaya ba lam , 
bu eyaletlere ba l  sancak merkezlerinde salg n hastal klar  haber verecek jurnal kâtipleri 
görevlendirilmi tir. Sabit Genç, “Amasya Sanca ’nda Karantina Te kilat n n Kurulmas  ve Ortaya 
Ç kan Salg nlar (1812-1918), Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2020), s. 79. Bu tarihlerde 
ta ra te kilat nda salg n hastal klara kar  al nan önlemlere örnek olarak ayr ca bkz. Adem 
Çal kan, Ahmet Eyicil, “XVIII. ve XIX. Yüzy lda Halep ve Civar nda Salg n Hastal klar”, Bingöl 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9/18 (2019), s. 1289-1319. 
27 Joseph Von Hammer, Büyük Osmanl  Tarihi, Çev. Vecdi Bürün, Haz. Mümin Çevik, Osman 
Demirtepe), Üçdal Ne riyat, stanbul, 1992, C. X, 66. 
28 Necdet Öztürk, Çad rdan Saraya 14-15. Yüzy l Osmanl  Devlet Düzeni, Yitik Hazine Yay nlar , 
zmir, 2012, s. 126. 

29 smail Hakk  Uzunçar l , Osmanl  Devleti’nin Merkez ve Bahriye Te kilat , TTK Bas mevi, 3. bs., 
Ankara 1988, s. 268. 
30 Faik Re it Unat, Osmanl  Sefirleri ve Sefaretnameleri, TTK Yay nlar , 4. bs., Ankara, 2008, s. 23. 
31 Mehmet p irli,  “Elçi”, Türkiye Diyanet Vakf  slam Ansiklopedisi, (1995), s. 9. 
32  Unat, Osmanl  Sefirleri ve Sefaretnameleri, s. 23. 3 nolu dipnot.; Hüner Tuncer, Osmanl  Diplomasisi ve 
Sefaretnameler, Kaynak Yay nlar , stanbul, 2010, s. 17. 
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sadece ilgili dili de il, ayn  zamanda bat l lar n diplomatik dilleriyle birlikte 
diplomatik uygulamalar n  da bilen ki ilerdi. Dolay s yla seçilen ki iler, politika 
ve diplomasi alanlar nda da bilgi sahibiydiler.33 XVIII. yüzy lla birlikte ba layan 
de i ime kadar elçi olarak en çok kap c ba lar, çavu lar, divan-  hümayun 
tercümanlar , müteferrikalar, sipahi ve silahtarlar gibi saray te kilat  mensuplar  
görevlendirilirdi.34  

Osmanl  Devleti’nin elçi gönderdi i devletler, siyasi ili kilerin durumuna 
göre ekillenmekteydi. Bu nedenle XV. ve XVI. yüzy llarda en yo un elçi 
gönderilen devletlerin ba nda Venedik gelmekteydi. Yukar da da de inildi i gibi 
karantina uygulamas  ilk olarak XIV. yüzy l ba lar nda Venedik ve Ragusa daha 
sonra ise Marsilya ve di er Hristiyan limanlar nda uygulanmaya ba lam t .35 Bu 
ba lamda Osmanl  elçilerinin de ilk defa Venedik Cumhuriyeti taraf ndan 
karantinaya tabi tutulduklar  anla lmaktad r. Venedik’teki kurallar gere i veba 
salg n n n oldu u bölgelerden gelen herkesin Lido Adas ’na, San Marco 
R ht m ’na ya da Giudecca Adas ’na ç kmadan önce, hastal n kente girme 
tehlikesini en aza indirgemek için karantinaya al nmalar  ve Lazzaretta ad  
verilen mekânda birkaç gün geçirmeleri gerekmekteydi. Karantina, hastal kl  
bölgelerden gelenlerin kente giri inin yasakland  1423 y l ndan itibaren düzenli 
olarak uygulanm t r. Bu çerçevede soylu, tüccar, hac , ba bo  dola an, din 
görevlisi ya da yabanc , herkesin vebaya yakalanan hastalar n bulundu u 
Lazaretto Vecchio’da di er insanlardan uzak bir süre geçirmeleri gerekiyordu. 
Sonraki y llarda bu politika devam ettirilmi  ve Venedik’teki yöneticiler 
taraf ndan daha da iyile tirilmi tir. Bu do rultuda 1468 y l nda “ üpheli ancak 
hastal k ta mayan” yani hastal a dair herhangi bir belirti ta mayan ya da 
iyile en ki iler için Lazzaretto Nuovo kurulmu ; di er karantina mekân  ise 
hasta olanlara tahsis edilmi tir. Hastal n gemide ve ziyaret edilen yerlerde 
görülmedi i durumlarda, yasalara göre karantina mekân nda geçirilmesi gereken 
süre yakla k iki hafta iken hastal n bula m  olma riskinin bulundu u 
durumlarda ise burada kal nmas  gereken süre k rk gün gibi çok daha uzun bir 
süreydi.36 

Osmanl  elçileri de Venedik’te uygulanan karantinadan muaf tutulmuyor, 
kente görkemli bir ekilde giri lerini engellememek için XVI. yüzy lda genellikle 
Venedik topraklar  içindeki Dalmaçya limanlar nda karantinaya al n yorlard . 
Karantina için XVII. yüzy lda kentteki karantina binas  tercih edilse de, Osmanl  
elçilerinden 1609’da kente gelen Mustafa ile 1622’de gelen bir di er Mustafa’n n 

33  Maria Pia Pedani, “Osmanl  Padi ah n n Ad na” Osmanl ’n n Fethinden Girit Sava ’na Venedik’e 
Gönderilen Osmanl lar, Çev. Elis Y ld r m, TTK Bas mevi, Ankara, 2011, s. 26. 
34 Mustafa Can, Sultan n Kap s nda: Kudret-Heybet-Adalet (Osmanl  Devleti’nde Yabanc  Elçiler), Gazi 
Kitabevi Yay., Ankara, 2019, s. 356. 
35 Lewis, The Muslim Discovery of Europe, s. 129 
36 Pedani, Osmanl  Padi ah n n Ad na, s. 49. 
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split’de, 1640’da gelen Mehmet A a’n n ise Zadar’da karantinaya al nd  

bilinmektedir. Venedik’teki uygulamaya göre “sa l k tezkeresi” ad  verilen bir 
belge, karantinada kal nm  oldu unu ispatl yor ve söz konusu belgenin kente 
giri te gösterilmesi gerekiyordu. Bu belgenin eksik olmas  durumunda ki i 
kendisine öngörülen say da günü herkesten uzak bir yerde geçirmek zorundayd . 
Karantina uygulamas  Venedikliler aç s ndan hastal n bula ma riskini azaltsa 
da, Osmanl  elçilerini kentte bulunma sürelerini belirgin bir biçimde 
artt rmaktayd . XVII. yüzy lda Osmanl  elçilerinden ço u Venedik’te bu ekilde 
zorunlu olarak iki hafta geçirmi tir. Karantina mekân n n bulundu u adada 
karantinaya al nan ilk Osmanl  elçisinin 1581 y l nda Fransa’ya giden Ali 
Müteferrika oldu u dü ünülmektedir.37 Bu durumda Osmanl  Devleti’nden 
ba ka bir devlete elçi olarak gönderilen ki iler aras nda karantinaya tabi tutulan 
ilk ki inin de Ali Müteferrika oldu unu söylemek mümkündür. 

Karantina özellikle veba hastal n n yay lma ihtimaline kar  çok kat  bir 
ekilde uygulamaktayd . Zira veba, yüzy llar boyu Avrupa’da çok say da ölüm 

vakas na sebebiyet vermi ti.38 Karantina taviz verilmeden herkes için 
uygulanmakla birlikte elçiler, büyük tüccarlar ve alçakgönüllü hac lara göre daha 
esnek uygulamalarla kar la maktayd lar.39 Venedikliler elçilerin herkesten uzak 
geçirmeleri gereken bu dönemin daha rahat olmas  için çabalamakta, Senato 
daha “rahat” bir karantina süresi geçirmeleri amac yla kendilerine çe itli 
ikramlarda bulunmaktayd . 1624’te Mustafa A a Split’te 1640’da Mehmed A a 
Zara’da bu tür bir karantinaya tabi tutulmu tur. Elçiler için uygulanan karantina 
s radan insanlara uygulanan karantinaya göre çok daha l ml  olsa da Osmanl  
elçileri, karantinaya maruz kalmaktan ve karantina mekân nda kendilerine 
sergilenen tav rlardan ho nut de illerdi. Örne in 1602 y l nda Venedik’e 
gönderilen Halil isimli elçi, split’de gere inden fazla kalmaktan ikâyetçiydi. 
Senato için karantina dönemi ve elçilerin karantinada sergiledi i tav rlar bu 
ki ilerin nitelikleri hakk nda bilgi edinme imkân  da verdi inden ayr ca önem 
ta maktayd . Mesela 1615 y l nda kente gelen bir di er elçi Süleyman hakk nda 
karantinaya gösterdi i sayg s z tutumdan ötürü “uyumsuz ve kötü niyetli” 
oldu u kan s na var lm t .40 

Osmanl  Devleti’nde dev irme kökenli görevlilerin elçilik faaliyetleri genel 
olarak XVII. yüzy l ortalar na kadar sürmü tür. Bu dönemden itibaren dev irme 
sisteminin bozulmas  ve bürokrasideki de i im gibi nedenlerden ötürü daha üst 
rütbeli devlet görevlileri, elçi olarak gönderilmi lerdir. XVIII. yüzy ldan itibaren 
reisülküttap gibi çekirdekten yeti me ve ehliyet sahibi görevlilerin de elçi olarak 

37 Pedani, Osmanl  Padi ah n n Ad na, s. 49-50. 
38 Hasan Korkut, Osmanl  Elçileri Gözü le Avrupa, Gökkubbe, stanbul, 2007, s.56 
39 Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe, s. 129 
40 Pedani, Osmanl  Padi ah n n Ad na, s. 49-50. 
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gönderildi i görülmektedir.41 1683 Viyana Bozgunundan sonra Osmanl  d  
siyasetinde diplomasinin etkisinin artmas yla Avrupa’ya dair s n rl  kaynaklardan 
edinilen bilgilerin yetersiz kalmas  ve bu tarihlerden itibaren Avrupa’y  tan maya 
yönelik ciddi te ebbüslerin ba lamas  da üst düzey elçiler gönderilmesinde etkili 
olmu tur. Osmanl  Devleti’nin di er devletlere elçi gönderme sebepleri farkl  
olmakla birlikte Bat ’n n üstünlü ünün kabul edildi i dönemlerden itibaren 
uluslararas  geli melere birinci elden vâk f olmak,42 bilimsel ve teknolojik 
geli meleri tetkik etmek, Bat ’n n üstünlü ünü sa layan olgular  tespit etmek ve 
Osmanl ’ya getirmek43 gibi hususlar yeni gayeler olarak ön plana ç km t r. Bu 
tarihlerden itibaren gönderilen elçiler Avrupa’y  gözlemleyip, ülkeye yeni ve 
farkl  birtak m bilgilerle dönmü lerdir. Hatta bunlardan bir k sm  yazd klar  
sefaretnamelerle bu bilgilerin daha çok kesime ula mas nda etkili olmu lard r. 
Osmanl  elçileri taraf ndan haz rlanan ve bu elçilerin gittikleri ülkelerde gözlemleri 
sonucunda edindikleri bilgileri içeren sefaretnamelerin say s nda, XVII. yüzy l n 
ikinci yar s ndan itibaren art  görülmektedir. Sefaretnamelerin say s n n ellinin 
üzerinde oldu u bilinmektedir.44  Sefaretnamelerde genel olarak elçilerin yola 
ç k  haz rl klar , yolculuk bilgileri, geçilen yerlerde yap lan törenler, s n rdaki elçi 
de i im töreni, görülen sayg  ve a rlanmalar n yan  s ra gidilen ülkelerin halklar  
ve bunlar n hayat tarzlar ndan bahsedilmektedir. Bu özelliklerinden dolay  
sefaretnameler, o dönemlerde Bat ’y  neredeyse hiç tan mayan Osmanl  Devleti 
ve toplumu aç s ndan, Bat  dünyas  hakk nda bilgi veren en do ru ve güvenilir 
bilgi kaynaklar  olmu tur. 45  

Elçilerin sefaret güzergâhlar nda Avrupa ile yüzle tikleri ilk mekânlardan 
biri, karantina tedbirlerinin uyguland  nezarethanelerdi.46 Sefaretnamelerin 
tamam nda olmasa da baz lar nda Osmanl  elçilerinin gittikleri ülkelerde tabi 
tutulduklar  karantina uygulamalar  hakk nda bilgiler de bulunmaktad r. Elçilerin 
sefaretnamelerinde karantina hakk nda verdikleri bilgiler onlar n karantinaya 
bak lar n  ortaya koymas  aç s ndan da önem ta maktad r. Osmanl  elçileri 
s radan halka nazaran genel anlamda daha l ml  bir karantina süreci 
geçirmelerine ra men bu uygulamay  ola and  ve rencide edici olarak 

41 Unat, Osmanl  Sefirleri ve Sefaretnameleri, s. 24. 
42 1732 y l nda Yirmi Sekiz Çelebizade Mehmed Said Efendi Rusya ile sveç aras nda akd 
olunaca  haber al nan ittifak  mahallinde anlamak vazifesiyle sveç’e gönderilmi tir. Bkz. Unat, 
Osmanl  Sefirleri ve Sefaretnameleri, s. 18-19. 
43 Gökhan Erdem, Osmanl  mparatorlu u’nda Sürekli Diplomasiye Geçi  Süreci, Yay mlanmam  
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008, s. 176.  
44 brahim irin, Osmanl  mgeleminde Avrupa, Lotus Yay nevi, Ankara, 2006, 143-145. 
45 Hüner Tuncer, Osmanl  Diplomasisi ve Sefaretnameler, s. 60-61. Uzunçar l , sefaretnamelerde ilgili 
devletin siyasi durumuyla ilgili bilgiler verilmemesinin nedenini, gönderilen sefirlerin gittikleri 
yerlerin dilini bilmemesi olarak görmektedir. Uzunçar l , Osmanl  Devleti’nin Merkez ve Bahriye 
Te kilat , s. 274. 2 nolu dipnot; Korkut, Osmanl  Elçileri Gözü le Avrupa, s. 17. 
46 Korkut, Osmanl  Elçileri Gözü le Avrupa, s. 56 
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görmekteydiler.47 Bu ba lamda 1720’de Fransa’ya gönderilen Yirmisekiz Çelebi 
Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi, Avrupa’da uygulanan karantina 
hakk nda bilgi veren ilk önemli sefaretnamedir. Yirmisekiz Çelebi Mehmed 
Efendi ve heyeti, stanbul’dan hareket ettikten k rk alt  gün sonra ve oldukça 
zahmetli bir yolcu un ard ndan 22 Kas m 1720’de Fransa’n n Akdeniz 
sahilindeki Toulon liman na ula m  ve Marsilya’da ç kan veba salg n  sebebiyle, 
Montpellier yak nlar nda bir adada k rk gün karantinaya al nm lard r. Bu 
konuyu elçi, sefaretnamesinde u ekilde kaleme al r:  

Bunlar n vilâyetinde hastal k oldukda, âher vilayetden gelen 
kimesnelere bir niçe eyyâm kar mayub bîgayr-  mümâsse  mükâleme ve 
musâhabet iderler. Bizim vard m z esnâda bâemrillah Marsilya’da azîm 
hastal k zuhûr idüb ma’âzallah seksen bin kadar nüfûs telef olmu . 
Provense eyâletinde dahî zuhûr itmi . Toulon ehri ise ol eyâletden 
olma la kendülere sirâyetden ziyâde havflar  oldu undan gelen 
kimesnelere yirmi otuz gün ve ba’z lara k rk gün mürûr itmedikçe 
takarrüb itmezler ve bu eyyâm-  müfârakata nazarato ve karântina ta’bir 
iderler. Binâen ‘alâ zâlik bunlar dahi kalyona ç kmayub bast-  özr-i 
ma’hûd itdiler. Ak ama kârib kalyonumuza meyve ve ekerleme ve 
sebzevât makûlesi vâfir nezl ve ni’met getürdüler.48  

Daha sonra Paris’e nas l gidecekleri konusunda görü melerde bulunan elçi, 
Provence’de hastal n salg n halini ald n , gidi -geli  yolunun kapal  oldu unu, 
herkesin yerini yurdunu terk etti i için yiyecek temin etmenin zor oldu unu, 
Paris’e giden ulaklar n da salg n bölgelerinden geçmemek için kenar 
vilayetlerden dola arak uzun yollar kat etti ini ö renir. Bu yüzden kendisine 
kara yoluyla de il deniz yoluyla gitmesi teklif ve tavsiye edilir. Yirmisekiz Çelebi 
Mehmed Efendi de bu bilgiler nda bir durum de erlendirmesi yaparak 
heyetiyle birlikte deniz yoluyla gitmeyi daha güvenli bularak bu yolu tercih eder. 
Bu ekilde Cette Kalesi liman na geldiklerinde kendilerine bir saray n 
haz rland n  söyleyip elçi ve heyetini Maguelonne Adas ’nda viran bir katedrale 
götürürler. Me erse Frans zlar hastal ktan a r  derecede korktuklar ndan 
karantina için tenha ve ziyaretçisi bulunmayan bu katedrali uygun görmü lerdir. 
Heyet, ba ta ne oldu unu anlayamaz fakat art k geriye de dönemezler ve bir 
müddet sabretmekten ba ka çareleri kalmaz. Bu s k nt  verici yerde 17 Aral k’tan 
25 Ocak’a kadar karantina müddeti olan k rk gün tamamlan ncaya kadar kal rlar. 
49  

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin sefaretnamesinde verdi i bilgilerden 
karantina uygulamas n  makul kar lad  anla lsa da karantina süresinin 

47 Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe, s. 129 
48 Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Sefâretnâme-i Fransa, Matbaa-i Ebuzziya, stanbul, 1306, s. 
13. 
49 A.g.e., s. 16-22. 
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uzunlu undan ve bu süre boyunca kald klar  yerden ho nut de ildir. Dahas  
Fransa mparatoru’na elçi tayin edildi inde sürgüne gönderilece ini tahmin 
etmedi ini belirterek Frans z yetkililerden karantina süresinin k salt lmas n  da 
istemi tir. Ancak Frans zlar daha önce ya ad klar  büyük bir salg n Do u'dan 
gelen bir gemiyle ithal edildi inden ve karantinay  istisnas z herkese 
uygulad klar  için bu konuda taviz vermemi , Mehmed Efendi ve maiyeti 
karantinan n uzunlu una katlanmak zorunda kalm t r50. Elçi kald klar  yerden 
memnun olmasa da karantina sürecinde tayinatlar n n51 yani günlük 
ihtiyaçlar n n kar lanmas  konusunda bir s k nt  ya amam lard r.52 

Fransa’ya gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’den 28 y l sonra 
Avusturya’ya gönderilen Mustafa Hattî Efendi’nin de Avusturya taraf ndan 
uygulanan karantina hakk nda bilgi verdi i görülmektedir. Onun verdi i 
bilgilerden Avusturya’ya gönderilen elçilerin, Tuna Nehri’ni geçtikten sonra 
Avusturya s n r n n ba lad  yerle im yerlerinden birisinde karantinaya al nd  
anla lmaktad r. Bu anlamda Avusturya’n n s n r bölgesinde yer alan Zemun 
Kasabas  önemli bir karantina bölgesiydi. stanbul’dan 23 Ocak 1748’de hareket 
edip 18 Mart 1748’de Avusturyal  devlet adamlar nca merasimle teslim al narak 
Zemun’a geçen Mustafa Hattî Efendi de burada karantinaya al nm t . Mustafa 
Hattî Efendi’nin Zemun’daki karantina uygulamalar  hakk nda verdi i bilgiler u 
ekildedir:  

“Bu kadar müddetden berü kefere beynünde emr-i mütehattimü’l-
icrâ olan Nazarete âdeti mukaddema Cânibî Ali Pa a merhûma old  gibi 
devletleri taraf ndan bu def‘a hakk muzda ikrâm-  tâm olmak zu‘m  ile 
bi’l-külliye Nazarete resmi metruk olup, fakat Nazarethâne dedikleri 
mükellef ü müzeyyen bir saraylar na inzâl ile iktifâ ve kahve ve eker ve 
erbet makulesi rüsum-  ri‘ayetlerini icrâ ve bir gün mukaddem bizi Beç’e 

götürmek içün peyderpey devletleri taraf ndan postalar  gelüp, me’mûr 
olduklar n  ifâde vü inhâ ederek bir sâ‘at mikdâr  ârâmdan sonra 
müheyyâ-sâz olduklar  mihmân-hânelerine îsâl eylemü lerdür. Hedâyâ-y  
hümâyûn olan atlar n istirahati içün bir iki günden sonra Zemun’dan 
hareket olunmak üzre iken bi-emri’llâh-i ta‘âlâ mizâc-  hakirânemüzde bir 
mikdar inhirâf zuhûr edüp, nev‘-i âfiyet tahsil ve bu bahâne ile mestûr 
cerîde-i tâkdir olan âb u dânemizi istifâ vü tekmîl içün çend rûz 
Zemun’da marîzan ikamet ve bi-hamdi’llâhi ta‘âlâ birkaç günden sonra 

50 Fatma Müge Göçek, East Encounters West, France and the Ottoman Empire in the Eighteenth Century,  
Oxford University Press, New York, 1987, s. 21  
51 Tayinat hakk nda ayr nt l  bilgi için bkz. Can, Sultan n Kap s nda, Kudret-Heybet-Adalet (Osmanl  
Devleti’nde Yabanc  Elçiler), s. 216-226. 
52 Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Sefâretnâme-i Fransa, s. 20. 
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bi’l-cümle ifâ-yâb olup, ehr-i Rebî‘u’l-evvelin selhi olan cum‘a güni 
savb-i maksûde azîmet olunm dur.”53 

Yukar daki ifadelerden Mustafa Hattî Efendi’den önce, 1739 y l nda 
Avusturya’ya gönderilen Cânibî Ali Pa a için de karantina uyguland  
anla lmaktad r.54 Avusturyal  yetkililer Mustafa Hattî Efendi’ye yak n ilgi 
göstererek kurallar  göstermelik biçimde uygulay p bir an önce Viyana ehrine 
ula t rmak için çaba sarf etmi lerdir. Bu nedenle sefaret heyeti nezarethane 
olarak tabir edilen karantina mahallinde kural gere i sadece bir gece kalm t r. 
Bu durumun en temel sebebi ise Mustafa Hattî Efendi’nin iki ülke aras nda 
dostlu u peki tirmek için elçi tayin edilmesi yani o dönemde iki ülke aras ndaki 
dostane ili kilerdir. Mustafa Hattî Efendi’ye yap lan muamele, Osmanl  sefaret 
heyetlerinde salg n hastal k belirtisi yoksa devletleraras  ili kilerin durumuna 
göre karantinan n olabildi ince esnek ve göstermelik olarak uygulanabildi ini 
göstermesi aç s ndan önemlidir. 

Karantinayla kar  kar ya kalan bir di er elçi de 1757-1758 ve 1763-1764 
y llar  aras nda iki defa elçi olarak görevlendirilen Ahmed Resmî Efendi’dir. 
Bunlardan ilki 1757-1758 aras  Viyana sefirli i,55 ikincisi ise 1763-1764 y llar  
aras nda bulundu u Prusya sefirli idir.56 Bu iki görevinden sonra da birer 
sefaretname kaleme alm  olmas na ra men, her iki eserinde de kendisine ve 
maiyetine karantina uyguland na dair bir bilgiye rastlanmamaktad r. Bununla 
birlikte Viyana’ya giderken Sava Nehri’ne iki saatlik mesafede olan Zemun 
Kasabas ’na geldiklerinde burada haz rlanm  olan bir konakta yedi gün ikamet 
ve “itmâm-  levâz m-  misâferet olunduktan sonra” yola devam ettiklerini 
bildirmektedir.57 Ahmed Resmî Efendi bu beklemenin karantina olup 
olmad na dair herhangi bir bilgi vermese de, 1748’de Mustafa Hattî Efendi’nin 
karantina için bekletildi i yer olan Zemun’da yedi gün ikamete tabi tutulmas  ve 
ba ka hiçbir yerde bu ekilde bekletilmeden Viyana’ya kadar götürülmeleri bu 
bekletilmenin bir tür karantina oldu u izlenimi uyand rmaktad r. Ahmed Resmî 
Efendi’nin Avrupa dönü ünde karantina usulünün faydalar n  anlatt , fakat 
devrin ileri gelenlerinden biri taraf ndan ele tirildi i de ifade edilmektedir.58 

53 Ali brahim Sava , Mustafa Hattî Efendi Viyana Sefaretnamesi, Türk Tarih Kurumu Bas mevi, 
Ankara 1999, s. 20-21. 
54 Canibî Ali Pa a Sefaretnamesinin herhangi bir nüshas na rastlanamad  için bu konu da ayr nt l  
bilgi edinmek mümkün olmam t r. 
55 Unat, Osmanl  Sefirleri ve Sefaretnameleri, s. 102-105; Ayr ca bkz. Bedriye Ats z, Ahmet Resmî 
Efendi’nin Viyana ve Berlin Sefaretnâmeleri, Tercüman 1001 Temel Eser, stanbul, 1980; Virginia 
Aksan, Sava ta ve Bar ta Bir Osmanl  Devlet Adam  Ahmed Resmi Efendi (1700-1783), Tarih Vakf  
Yurt Yay nlar , stanbul, 1997.  
56 Unat, Osmanl  Sefirleri ve Sefaretnameleri, s. 112-116. 
57 Ahmed Resmî Efendi, Viyana Sefaretnamesi, Matbaa-i Ebuzziya, stanbul,  1303, s. 7.  
58 Niyazi Berkes, Türkiye’de Ça da la ma, YKY Yay nlar , stanbul, 2006, s. 188; Arif Korkmaz, 
“Mehmed Said Pa a Sefaretnamesi Üzerine Sosyolojik Bir De erlendirme”, Selçuk Üniversitesi lahiyat 
Fakültesi Dergisi, 32 (2011), s. 201-236. 
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Ahmed Resmî Efendi’nin karantinaya tabi tutulmu  olmad  varsay lsa bile 
buralarda kald  süre boyunca karantina uygulamas na ahit oldu u veya bu 
konuda bilgi edinip stanbul’a döndü ünde bunu yetkililerle ifahi olarak 
payla t  dü ünülebilir. Muhtemeldir ki, Ahmed Resmî Efendi, 
sefaretnamesinde yer vermemi  olsa da uygulamay  savunan konu malar yapm  
ve bu da dönemin diplomatlar  taraf ndan tepkiyle kar lanm t r. 59 

1757 tarihinde Rusya’ya elçi olarak gönderilen ehdî Osman Efendi’nin 
sefaretnamesinde de, elçilik heyetinin Rusya s n r na girdikten sonra karantinaya 
tabi tutuldu u görülmektedir. Elçi ve maiyeti Rusya s n r ndan girince Kalanter 
olarak bilinen yerde karantinaya al nm lard r. Bununla birlikte Osmanl  
yönetimi taraf ndan stanbul’daki Rus elçisine, elçilik heyeti henüz yola 
ç kmadan önce heyetin karantina mahallinde uzunca müddet bekletilmesinin 
ân-  Devlet-i Âliyyeye ayk r  olaca  bildirilmi ; stanbul’da veya Osmanl  

topraklar nda veba hastal n n bulunmad  dile getirilerek karantina süresinin 
uzamamas  istenmi tir. Buna kar n Rus görevliler, karantinan n Rus devletinin 
bir kaidesi oldu unu belirtmi , elçilik heyetini Kiev’e kadar ula t rmakla görevli 
olan Benderlileri de zahire yetersizli i gerekçesiyle araba ve beygirleriyle beraber 
geri göndermi lerdir. Rus yetkililer, hareket edilebilmesi için Kiev Generali 
taraf ndan gönderilecek yolculuk malzemelerinin beklenmesi gerekti ini, bunun 
da üç dört günü bulaca n  ifade etmi lerdir. ehdî Osman Efendi bu durumu 
karantina mahallinde uzunca bir müddet tutulmak istemelerine yormu  ve 
nezâret rezâleti olarak tan mlad  bu durumdan kibarca kurtulabilme çareleri 
aramaya ba lam t r. Karantina mahallinin d nda bir yere geçilebilmesi 
durumunda yolcu un devam edece ini dü ünen elçi, karantina mahalline 45 
dakika uzakl kta ve Kiev istikametinde olan Vasilkof Kalesi’ni gözüne 
kestirmi tir. Karantinan n yedinci günü yak n çevreyi görme bahanesiyle at na 
binerek maiyetinden yedi ki i ile Vasilkof taraf na yola ç km t r. Elçinin Kiev 
istikametine yöneldi ini görünce oraya gitme niyetinde oldu unu zanneden Rus 
görevliler, ayn  gün Kiev’e ula lmas n n mümkün olmad n , imdilik 
Vasilkof’a geçilirse gece de ilse de sabah Kiev için yola ç kacaklar n  ifade 
etmi lerdir. ehdî Osman Efendi’nin daha önceden tasarlad  plana uygun olan 
bu teklif, elçi taraf ndan maiyet ve levaz m n n Vasilkof’a ta n p ertesi gün 
Kiev’e hareket edilmesi art yla kabul edilmi tir. Geceyi Vasilkof Kalesi’nde 
geçiren elçilik heyeti ertesi sabah Kiev’e hareket etmi , böylece elçinin kurnazl  
ile karantina süresinin daha da uzamas  engellenmi tir.60  

59 Zira ayn  dönemde 19. yüzy l n ba lar nda slam dünyas nda da karantina meselesi ulema 
aras nda tart lan hususlardan biri olmu tu. Baz  ulema bu uygulamay  caiz bulurken, baz s  
Allah’ n kaza ve kaderinden kaçmaya kalk mak olarak niteledi inden dine ayk r  buluyordu. Bkz. 
Berkes, Türkiye’de Ça da la ma, s. 188. 
60 ehdî Osman Efendi, Rusya Sefaretnâmesi 1757-1758, Haz. Türkân Polatc , Türk Tarih Kurumu 
Bas mevi, Ankara, 2011, s. 22-23. 
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1775 y l nda Küçük Kaynarca Antla mas ’n n onayl  nüshas n  teslim etmek 

üzere Rusya’ya gönderilen Abdülkerim Pa a da, Rusya’da karantinaya tabi 
tutulan bir di er Osmanl  elçisidir.  Onun verdi i bilgilere göre Rusya’da 
karantina için tutulduklar  mekân, etraf  aç k geni  bir alanda yer alan avlulu on 
be -yirmi daireden olu maktayd . Bunlar n her birinin de sekizer onar odas  
bulunmaktayd . Duvar, çat  ve dö emeleri çamdan mamul ah ap olup her odada 
çiniye benzer tu ladan birer sobas  bulunuyordu. tibar sahibi misafirler için 
tahsis edilen birkaç odas  ise kuma a benzer kâ tlarla tezyin edilmi ti. 
Karantina mahallinin korunmas  ve karantinan n tam anlam yla uygulanabilmesi 
için etraf na karakollar kurulmu  ve bu amaçla bir miktar asker tayin edilmi ti. 
Elçilik heyeti için tayin edilen general rütbesindeki mihmandar, Abdülkerim 
Pa a’ya karantina gere i burada yeteri kadar beklemeleri gerekti ini ama 
kendisinin Devlet-i Âliyye’nin elçisi olmas ndan ötürü bunu uygun görmedi ini 
belirtmi tir. Bundan sonra ise sadece elçilik heyetindeki e ya ve zahirelerin bir 
iki günde tütsülenerek dezenfekte edilmesinin kâfi olaca  ve ondan sonra 
hareket edilebilece ini dile getirmi tir. Abdülkerim Pa a ise imdiye kadar 
Devlet-i Âliyye’nin gerek Rusya gerekse di er devletlere gönderilen ortaelçilerin 
karantinada tutulmalar  ya da e yalar n n dezenfekte edilmesi gibi bir durumun 
vaki olmad n  söylemi , bu bilgiyi bizzat elçilik hizmetinde bulunanlardan ve 
onlar n takrirlerinden edindi ini dile getirerek devleti ad na böyle bir teklifi 
kabul etmeyece ini beyan etmi tir. Elçi ve maiyetinin karantina mahallinde 
kalmas  fazla uzun sürmemi  ve burada be  gün kald ktan sonra Kiev ehrine 
hareket emi lerdir.61  

1790’da Prusya’ya elçi olarak gönderilen Ahmed Azmî Efendi ve maiyeti 
de, Avusturya s n r nda karantinaya tabi tutulmu lard r. Burada Ahmed Azmî 
Efendi’ye “Nemçe memleketinden mürûrunuz ruhsât n  mutazâmm n Âsitâne-i 
Saadet’den bir senediniz var m d r?” eklinde mürûr tezkeresi yani geçi  belgeleri 
olup olmad klar  sorulmu tur. Bundan sonra be  on gün lazarat beklemeleri 
gerekti i ifade edilerek sekiz gün “muhalata-i nâsdan ink ta’ ile” konaklar nda 
“meks ve ikamet” etmelerine karar verilmi tir. Be inci günde stanbul’da hastal k 
olmad na dair haber gelince daha fazla beklemelerine gerek kalmad  
söylenerek karantina sona erdirilmi tir. Azmi Efendi’nin ifadelerine göre bu olay 
üzerine Avusturyal  yetkililer, “Size göre kurantine beklemek iktizâ itmez idi; lâkin 
imdi size kurantine itdirmedi imiz hâlde beyne’l-ahâli k yl ü kâli mûcib olur” diyerek 

karantina uygulamak zorunda kald klar ndan ötürü elçiden özür dilemi lerdir.62  

1787 y l nda spanya’ya elçi olarak gönderilen Vâs f Efendi de spanya’n n 
Katalonya Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Barcelona sahiline gelince 

61 Mehmed Emin Nahifî Efendi, Abdülkerim Pa a Sefaretnamesi, kdam Matbaas , stanbul, 1313, s. 
29-32,36. 
62 Ahmed Azmi Efendi Sefaretnâmesi, Matbaa-i Ebuzziya, stanbul, 1303, s. 10-12. 
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karantinayla kar la m t r. Vâs f Efendi ve maiyeti, Barcelona’daki yetkililerin 
geli lerinden haberdar olmamalar  nedeniyle ayr ca karantina mekân n n 
haz rlanmas  için bir gün de limanda bekletilmi lerdir.63  Vâs f Efendi, liman 
aç klar nda neden bekletildi ini sorunca spanyol yetkililer u cevab  vermi lerdi: 

 “Nezârete umuru, memleketimizde a‘zam umurdan olup bâ-husûs 
cezîrelerimizden Minarko nâm cezirede birkaç mâh mukaddem hastal k 
zuhûr eyledi ini Françelü istimâ‘ idüp miyânemizde hatt-  fâs l olan 
Bernâyu nâm cebelin turûk ve mesâlikine onbe  bin âdem ta‘yin ve 
spanya canibinden gelenlerin mürurlar na mâni‘ olmalar n  tavsiye telkin 

idüp, bu keyfiyyet kral m z n mesmû‘  oldukda mecmu‘ sevâhile âdemler 
gönderüp stanbul ve M s r ve Ifrikiyye taraflar ndan gelenleri nezâretsiz 
spanya memleketine ayak bast rmamak üzre tenbîh ve ale’l-husûs sizin 

memleketimize ç kaca n z devletimiz taraf ndan bize ihbâr olunmayup 
kadr ü ân n za lây k ikrâm ve tevkirin derecesi dahi mechulümüz 
oldu undan cümlemize hayret târi olmu dur. Ancak bugün be-her-hâl 
esbâb-  râhat n z  istihsâl ile nezaret mahâll ta’yin olunur”64  

Vâs f Efendi karantina uygulamas ndan haberdar oldu u için yola 
ç kmadan önce hasta olmad na dair stanbul’daki Frans z elçisinden evrak 
alm t r. Hatta spanya’ya d ar dan gelenlerin Minorka Adas ’nda karantinaya 
tabi tutulduklar n  da ö rendi inden spanya sahiline çok uzak olan bu adan n 
karantina için uygun olmad  kanaatindedir. Bu nedenle bu karar  hiç ho  
kar lamam  ve böyle bir olay n ba lar na gelebilece ini önceden kestirdi i için 
stanbul’daki spanya elçisinden Barcelona’da karantinaya al nmak üzere resmi 

belge de ald klar n  belirterek bu hususta görevlilerle münaka a etmi tir. 
Yetkililerin tutumu kar s nda oldukça üzülen Vâs f Efendi yetkilileri gereken 
kolayl k gösterilmedikleri takdirde stanbul’a geri dönmekle tehdit emi tir. Bu 
tehdit etkili olmu  ve Vâs f Efendi ile maiyetinin Barcelona’da karantinaya 
al nmas na müsaade edilmi tir. Fakat yeni karantina mekân  hemen 
haz rlanamad  için sefaret heyeti üç gün çad rlarda kalm t r. Toplam yirmi 
yedi gün karantinada kald ktan ve bu süre sonunda muayene edildikten sonra 
ehre girmeleri mümkün olmu tur.65 unu da ifade etmek gerekir ki Vâs f 

Efendi’nin karantina nedeniyle ya anan tart mada ortaya koydu u tutum, 
Osmanl lar n Avrupa’ya bak n n geleneksel tezahürünü içermektedir. Bir 
Osmanl  devlet adam  olarak Vâs f Efendi de Osmanl  padi ah n , “yeryüzünde 
mevcûd olan padi ahlar n a‘zam ve ekremi” olarak görmekte ve kendisinin spanya’ya 
gönderili ini ise “lûtfen ve inâyeten” eklinde nitelemektedir. Ayr ca spanyol 
yetkilileri karantina hususundaki iste i kabul edilmedi i takdirde “ ân-  Devlet-i 

63 Korkut, Osmanl  Elçileri Gözü le Avrupa, s. 58; Melek Öksüz, Türk spanyol li kileri Çerçevesinde 
Ahmed Vas f Efendi’nin spanya Elçili i (1787-1788), Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Bas lmam  Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1998, s. 46-48. 
64 Ahmed Vâs f Efendi, spanya Sefâretnamesi, s. 3a. 
65 A.g.e., 4a-4b. 
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Ebedkarar  vikâye z mn nda Asitâne-i Saâdet’e avdet olunaca  muhakkakd r” 
ifadeleriyle uyarma ihtiyac  hissetmesi de bu bak  aç s n n bir di er 
göstergesidir.66 

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’den neredeyse seksen y l sonra 1797-
1802 seneleri aras nda Paris’te elçi olarak bulunan Moral  Seyyid Ali Efendi de 
Fransa taraf ndan karantina uygulanan bir di er Osmanl  elçisidir. Seyyid Ali 
Efendi ve maiyeti stanbul’dan yola ç k lar n n elli ikinci günü olan H. 18 
Zilkade 1211 /M. 15 May s 1797 Pazartesi günü ayak bast klar  Marsilya’da, 
otuz alt  gün karantinada kalm t r. Ali Efendi bu konuda Frans zlar n kimseye 
ayr cal k tan mad klar n  vurgulayarak karantinaya tâbi tutulmas n n kas tl  bir 
davran  olmad n  özellikle belirtme ihtiyac  duyarak bunu u ekilde dile 
getirmi tir: 

“… Tâife-i efrence hastal kdan ihtirâz ve memalik-i slâmiyye’den 
gelen âdemleri k rk ba’zan elli gün nezâretde tevkif ile tahsil-i itminân 
itmek âdet-i müstemirreleri olma la yetmi  sene mukaddem zu‘m-  
efrencî üzre bir nefer soltat n serîka eyledi i bir parça kuma  sirâyeti ile 
Marsilya’da yetmi  bin nüfus telef olduktan sonra nezâret maddesinde 
milletçe kavî ve ta yirden berî erâit ile bir kâ‘ide vaz‘ ve tertîb ehr-i 
mezkûrun vücûndan otuz alt  nefer kimesneler münâvebe tarikiyle icrâ ve 
infâz na kemâl-i mertebe dikkat iderler, benâ berrîn bu bâbda haz ra 
ri‘âyet ve ber-taraf oldu undan bir dakîka evvel nezârete nakl olunmak 
fâideden hâlî olmama la sûret-i ikrâmdan bir gûna habs ve s klet ise dahi 
nâçâr ihtiyâr olunup kendi umûrumuza sarf eylemek üzre 
Bo azhisar ’ndan ald m z iki denk penbeden ve sefinemize gelen 
Cezâyirlüden ihtirâz mukaddemesiyle yigirmi sekiz gün ikamet üzerine 
bunun içün dahî sekiz gün zamm ve ilâve ve otuz alt  gün ikâmete karar 
virmeleriyle çâr-  nâçâr çâker-i kemineleri kay a süvâr ve nezârete 
teveccüh ve azimet…”67   

Elçi kendilerine uygulanan kas tl  bir davran  olmad n  dile getirse de 
karantina uygulamas n  çaresiz bir ekilde kabullenmi  oldu unu belirten 
ifadeleri bu uygulamaya maruz kalmas n n can n  bir hayli s kt n  
göstermektedir. Herbette, Seyyid Ali Efendi’nin kendisine uygulanan karantina 
i lemini kabullenemedi ini ve yetkililere çok sert ve a r ele tirilerde 
bulundu unu kaydetmektedir. Elçi, kendisini ziyarete gelen Marsilya bölgesi 
komutan  General Willot’yu kabulünde durumu en sert ifadelerle protesto 
etmi tir.68 Elçi ve heyetinin ikameti Marsilya’da, Frans zlar n büyüklü üyle 

66 A.g.e., 3b. 
67 Moral  Es-Seyyid Ali Efendi Sefaretnamesi, Ahmed hsan ve ürekas  Matbaac l k Osmanl  irketi, 
stanbul, 1329, s. 8. 

68 Maurice Herbette, Fransa’da lk Daimî Türk Elçisi Moral  Esseyit Ali Efendi 1797-1802, Çev. Erol 
Üyepazarc , Ötüken, stanbul, 2019 s. 14 vd.  
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iftihar ettikleri me hur karantina binas nda gerçekle mi tir. Seyyid Ali Efendi 
nezaret olarak and  bu yap  hakk nda da bilgi vermektedir. Buna göre 
karantina mekân  tersane gözleri gibi birbirine paralel birçok daireden te ekkül 
etmi tir. Dört taraf  iki kat kâgir duvar ile çevrili, içerisinde çe itli avlular, be  
alt  yerde ad rvan ve havuzlu çe meleri bulunan adeta kale gibi oldukça büyük 
bir yap d r. Frans zlar bir ara Osmanl  Devleti’nden sat n al nan otuz bin denk69 
penbenin70 tamam n n buraya yerle tirildi ini söyleyerek mekân n büyüklü ü ile 
övünmektedirler. Seyyid Ali Efendi karantina mahalline içerisinde çal an hamal 
ve hademelerden ba ka ehirden birilerinin gelmesinin dahi dü ünülemeyece ini 
de belirtir. Hatta eski Avusturya kral  Yozef, Marsilya’ya geldi inde buray  
görmek istemesine ra men iste i reddedilmi tir. Karantina mekân n n ferah bir 
dairesi Osmanl  i i dö enerek Seyyid Ali Efendi burada karantinaya tabi 
tutulmu tur.71  Elçi,  karantina günlerini karantina mahallinden rahatl kla 
seyredilebilen kay k ve gemilerle ehrin ev ve bahçelerini tema a ederek 
geçirmi tir. Karantina günlerinde ehrin yöneticileri de kendisini ziyarete 
gelmi tir. Yöneticiler s rf elçiye yak nl k göstermek için kaidelerine ayk r  olarak 
karantina mahalline gelmi  olsalar da Frans z görevlilerin hastal ktan korkan 
tav rlar  Seyyid Ali Efendi’nin dikkatinden kaçmam  ve Frans z yöneticilerin bu 
tavr ndan da rahats z olmu tur.72  

Karantina uygulamas  hakk nda k smen de olsa bahseden bir di er elçi ise 
Gâlib Efendi’dir. Frans zlar n M s r’dan ç kar lmalar n n akabinde yap lacak 
müzakereler için murahhas olarak görevlendirilen Gâlib Efendi, H. 5 Zilkade 
1216 / M. 9 Mart 1802 tarihinde stanbul’dan yola ç km t r.  Gâlib Efendi 
karadan gerçekle tirdi i bu yolculu u esnas nda Avusturya s n r ndan geçmek 
için karantinada kalmak ve pasaport göstermek gerekti ini belirtmektedir. 
Elçinin verdi i bilgilere göre karantina süresi hastal k ihtimali oldu u 
durumlarda k rk gün, hastal k ihtimalinin olmad  zamanlarda ise en az üç gün 
olmak üzere be -on gün aras nda de i mektedir. Gâlib Efendi ve elçilik heyeti, 
biri Bükre ’ten di eri de Sibin’den al nan iki tavsiye mektubu sayesinde 
bekletilmeden s n rdan içeri al nm t r. Bölgenin askerî yetkilisi Gâlib Efendi ve 
beraberindekilerin gümrük geçi  i lemlerini nezaket kurallar  dâhilinde 
tamamlam  ve pasaportlar  imzalanan sefaret heyeti yoluna devam etmi tir.73 
Galib Efendi’nin karantina hakk nda olumlu veya olumsuz görü  beyan 

69 Hayvana yüklenen yükün yar s , bir taraf na konulan miktar , yükün bir dengi. S k ba lan p dört 
kö e bir hacim te kil eden tüccar e yas , balya. emseddin Sami, Kâmûs-  Türkî, kdam Matbaas , 
stanbul 1317, s. 621. 

70 Pamuk. emseddin Sami, Kâmûs-  Türkî, s. 358. 
71 Moral  Es-Seyyid Ali Efendi Sefâretnâmesi, s. 8-9. 
72 A.g.e., s.11. 
73 Belk s Altuni  Gürsoy, “Âmedî Galib Efendi Sefâretnâmesi”, Erdem nsan ve Toplum Bilimleri 
Dergisi, 9/27 (1997), s. 912, 914, 932-933; Korkut, Osmanl  Elçileri Gözü le Avrupa, s. 60. 
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etmemesi Osmanl  sefirlerinin Avrupal  devletlerce uygulanan karantinay  
benimsemeye ba lad klar n n göstergesi olarak yorumlanabilir. 

1806 senesinde III. Selim taraf ndan Napoleon Bonapart ile bir ittifak 
imzalamak amac yla Fransa’ya gönderilen Seyyid Mehmed Emin Vahid Efendi 
de karantina hakk nda bilgi vermektedir. Vahid Efendi, Avrupa ülkelerine 
d ar dan gelen her kim olursa olsun s n r ba nda ve liman a z nda otuz-k rk 
gün bekletilip sa l n n yerinde olup olmad  görevli memurlar taraf ndan 
ara t r lmad kça bu ki ilerin s n r  geçmelerinin ya da yanlar na gidip al veri  
etmenin yasak oldu unu söyler. Vahid Efendi karantina hususunu ve 
kar la t klar  muameleyi u ekilde dile getirmektedir: 

“Frengistân’a gitmek üzre hâricden vürûd iden â’lâ u ednâ ve bây u 
gedâ her kim olur ise olsun s nur ba nda ve limân a z nda otuz k rk gün 
tevkif ve arâm idüb sahihü’l-mizâc oldu unu nezârete memûrlar tahkik 
itmedikçe ilerü mürûruna da ruhsât virmek ve yanlar na gelüb al viri  
itmek âdet-i Efrenciyeden de il iken Fransa mparatoru tarâf na âmed 
ûd ideceklerin zâhir hâllerinde hastal k mahsûs oldukça yigirmi dört 

sa’atden ziyâde te’hir olunmalar  bâb nda Avusturya mparatoru 
tarâf ndan Nemçelü’nin s nur ba lar  zâbitân na hitâben evvel esnâda bir 
tenbihnâme gelmi  olma n mûcebince yigirmi dört sa’at mürûrunda 
nezâret (yani Lazarat) hekimleri yan m za gelüb hademe ve havâ imizin 
nab zlar n  yoklad ktan sonra hareketimize ruhsât virdiklerine binâen 
mahâll-i mezbûrdan Nemçe menzilleriyle dört günde Mehadiye ve 
Tiregora karyelerini ve i  ve La o  kasabalar n  görüb geçerek 
T m var’a var cak ânda hasbe’z-zarûr etbâ’ m z hinto mübâyâas  ve 
levâz m-  sâire tânzimiçün iki gün ikâmete mecbûr olduk.”74  

Fransa’ya kara yoluyla giden Vahid Efendi ve maiyeti, Gâlib Efendi 
örne inde oldu u gibi Avusturya’da uzun süreli bir karantina uygulamas na tabi 
tutulmamakla birlikte belli kurallar dâhilinde kontrolden geçirildikten sonra 
s n rdan girebilmi lerdir. Bunda, Fransa’n n Avusturya’dan talebi do rultusunda 
Fransa’ya gelip gidenlerden hastal k belirtisi görülmeyenlerin Avusturya 
s n r nda yirmi dört saatten fazla bekletilmemesi hususu etkili olmu  ve elçilik 
heyeti, Avusturya’ya giri inden bir gün sonra karantinadan ç karak yoluna 
devam etmi tir. 

1837 senesinde baz  hediye ve evraklar ile Fransa’ya gönderilen Miralay 
Tevfik Bey de karantina uygulamas yla kar la m t r. Karantina süresinin seksen 
gün gibi oldukça uzun bir süre olmas  sebebiyle bu sürenin elli veya altm  güne 
indirilmesi için birtak m yaz malar yap lm t r. Hariciye Naz r ndan gelen 
tahriratta, Miralay Tevfik Bey’in karantinaya dâhil olmas n n üzerinden yirmi 

74 Seyyid Vahid Efendi, Fransa Sefaretnamesi, Matbaa-i Ebuzziya, 1304, s. 11-12. 
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sekiz gün geçti i için, arta kalan yirmi veya otuz küsur günün sonunda 
karantinas n n son bulmas n  talep etti i görülmektedir.75  

Domenico Sestini76 adl  seyyah n XVIII. yüzy l n son çeyre inde Osmanl  
topraklar na seyahatine dair izlenimlerinde Türklerin salg n hastal klar 
konusunda (o dönem için bu vebad r), kadere inand klar  için yabanc lara k yasla 
daha az korktuklar  tespiti dikkat çekicidir.77 Osmanl ’daki salg nlara bir yabanc  
gözüyle bakan Domenico Sestini, salg n n yay lmas n n nedenini, al nan sa l k 
önlemlerinin yetersiz olu unda görmektedir. O zamanlarda stanbul’a bir y l 
içerisinde yüzlerce ticaret gemisi gelmekte, bunlar aras nda veba mikrobu 
bula m  olanlar, hiçbir engelle kar la madan karaya ç kabilmekte ve bu da 
mikrobun yay lmas nda önemli bir rol oynamaktayd . Oysa Hristiyan ülkelerde 
bunlar kordon alt na al n yor ve hiç kimse sa l kl  oldu unu belgelemeden 
gemiden inemiyordu. Hastal n bula t  yerlerden gelen gemiler karantinaya 
al n yor ve sa l k görevlileri taraf ndan hastal n bula mas na kar  gereken her 
türlü önlem al n yordu.78 Sestini, 1780’de Macaristan yolculu u s ras nda, burada 
uygulanan sa l k kurallar n  incelemi  ve Viyana Saray ’n n daha 1738’de özel bir 
sa l k komitesi kurdu unu, 1752’de her ilde uzman doktor bulunmas  için karar 
ç kar ld n  görmü tür. Yine burada salg n olan yerlerden gelen yolcular n daha 
s n r  geçtikleri anda karantinaya al nd klar n  ve ancak doktor muayenesinin 
ard ndan sa l kl  olduklar n  gösteren belgeyi al nca yollar na devam 
edebildiklerini aktarm t r.79 Sestini’nin bu hususta aktard klar  Osmanl  
sefirlerinin kar la t klar  karantina uygulamalar  hakk nda verdikleri bilgilerle de 
uyu maktad r. Avrupal  devletlere gönderilen Osmanl  elçi ve sefirleri bu ekilde 
karantinaya tabi tutulurken yabanc  elçiler ise Osmanl  Devleti’nde karantina 
uygulamalar n n ba lad  XIX. yüzy l öncesinde böyle bir uygulamaya tabi 
tutulmam lard r. Osmanl  topraklar na gelen elçilerin karantina benzeri bir 
uygulamaya tabi tutulmadan, sadece gerekli izinler verilerek stanbul’a giri leri 
sa lanmaktayd . Bu dönemde yabanc  elçiler için karantina benzeri belki de tek 
uygulama, 1718 Pasarofça Antla mas ’nda arac  olmak için stanbul’dan yola 

75 BOA. HAT. 830/37512 F (05 Ca 1253 / 07 A ustos 1837). 
76 1750-1832 y llar  aras nda ya am , Floransa’da do mu  büyümü  olan Sestini, 24 ya na 
geldi inde do du u bu ehirden ayr l p seyahatlerine ba lam  ve 1778’de veba salg n  haberlerine 
ra men stanbul’a gelmi tir. Bkz. Maria Petö, “Floransal  Bilgin ve Gezgin Domenico Sestini’nin 
Eserlerinde T p Tarihine Ait Veriler”, 38. Uluslararas  T p Tarihi Kongresi Bildiri Kitab , C. II, TTK 
Yay., Ankara, 2005, s. 1021. 
77 A.g.m., s. 1022. 
78 A.g.m., s. 1022. Sestini’nin kendisi de 1780 y l nda Macaristan’a geldi inde Eflak’ta Macar 
s n r n  geçince “Vöröstorony” geçidinde arkada lar yla birlikte karantinaya al nm t r. Sa l k 
yönetmeli i gere ince üç hafta karantinada kalmalar  gerekirken burada yan ndakilerin diplomat 
statüleri sebebiyle dört gün kald ktan sonra serbest b rak lm lar; fakat öncesinde tepeden t rna a 
doktor muayenesinden geçirilip, elbiseleri, bagajlar  tütsü ile dezenfekte edilmi , paralar  sirkeli 
sularda y kanm t r. Bkz. Gös. yer.  
79 A.g.m., s. 1022. 
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ç kan ngiliz elçisi örne inde görülmektedir. Yol güzergâh nda salg n hastal k 
bulundu undan elçi ve maiyetindeki on be  ki i “mutâd-  milel-i Nasâra üzre” 
Osmanl  ordusunun bulundu u Filibe’de bir gün bekletilmi tir.80 Lakin bu 
örnekte de ngiliz elçisi ülke d ndan de il de stanbul’dan yola ç km  ve 
bekleme süresi sadece bir günle s n rl  kalm t r. Elçinin hastal k korkusu 
nedeniyle Filibe’de bekletilmesi için “mutâd-  milel-i Nasâra üzre” ifadesinin 
kullan lmas  ise Osmanl lar n o dönemlerde karantinaya bak  aç s n  da ortaya 
koyan bir ipucu içermektedir.   

Yukar da da belirtildi i üzere karantina, Osmanl  Devleti’nde ilk olarak 
1831 tarihinde uygulanm  ve 1838’de kurumsalla m t r. Ayn  y l n ilkbahar nda 
Paris Sefareti ba kâtipli ine atanan Mustafa Sami Efendi, Avrupa Risalesi isimli 
eserinde Malta’da tabi tutulduklar  yirmi bir günlük karantina uygulamas ndan 
bahsederken “Bu karantina i i, Allah’a hamdolsun ki, padi ah m z sayesinde bugün 
Dersaadet’de dahi uygulanan durumlardand r”81 demektedir. Osmanl  Devleti’nde 
karantina uygulamalar n n yeni ba lad  dönemlerdeki bu örnek, Osmanl lar n 
karantinaya kar  zihniyet de i imini ortaya koymas  aç s ndan oldukça 
önemlidir.  

 

Sonuç 

Salg n hastal klardan korunma yöntemi olarak karantina, Avrupa’da XIV. 
yüzy lda uygulanmaya ba lam  olmakla birlikte Osmanl  Devleti’nde ancak 
XIX. yüzy lda uygulamaya konulmu tur. Bu durum Osmanl  toplumunun 
karantina uygulamas na uzunca bir süre yabanc  kalmas na neden olmu tur. 
Bununla birlikte Osmanl  Devleti’nin karantinadan tamamen habersiz olmad  
görülmektedir ki bu hususta en önemli bilgi kaynaklar , Bat l  devletlere 
gönderilen Osmanl  elçileri olmu tur. Elçiler, seyahatleri esnas nda karantinadan 
haberdar olmu  ya da karantina uygulamas na maruz kalm lard r. Karantina, ilk 
kar la ld  dönemlerde, içinde bulunduklar  toplumun bir parças  olan 
Osmanl  elçilerine de yabanc  gelmi tir. lerleyen dönemlerde ise gerek 
uygulaman n Bat l  devletler aras nda yayg nl k kazanmas  gerekse buralara 
gönderilen elçi say s nda ya anan art , karantinan n Osmanl  elçileri için yabanc  
bir uygulama olmaktan ç kmas n  sa lam t r. Osmanl  elçilerinin geçirdikleri 
karantina sürecinin, genel anlamda s radan insanlar için uygulanan karantina 
sürecine nazaran daha esnek oldu u dikkati çekmektedir. Hatta siyasi ili kilerin 
iyi oldu u dönemlerde, Avusturya gibi baz  devletlerce kurallar n daha da 
yumu at ld  görülmektedir. Yine de elçilerin karantina deneyimleri ve bu 
uygulamaya verdikleri tepkiler, genel olarak bütün sefirlerin karantina 

80 Can, Sultan n Kap s nda, Kudret-Heybet-Adalet (Osmanl  Devleti’nde Yabanc  Elçiler), s. 185.  
81 Mustafa Sâmi Efendi, Avrupa Risâlesi, Haz. Remzi Demir, Gündo an Yay nlar , Ankara 1996, s. 
16. 
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uygulamas ndan rahats z olduklar n  göstermektedir. Bu tepkilerin temelinde ise 
Osmanl  Devleti’nin üstünlük psikolojisi içeren devlet anlay  yatmaktad r. 
Bununla birlikte karantinan n ayr m yap lmadan herkese uygulan yor olmas , 
elçilerin uygulaman n koruyucu bir önlem oldu unu anlayarak sab rl  
davranmalar nda etkili olmu tur. lk dönemlerde karantinay  onur k r c  bulacak 
kadar sert tepkiler veren sefirler, ilerleyen süreçte bu uygulamay  makul bulmaya 
ba lam lard r. Elçilerin bu tutumu karantinan n Osmanl  topraklar nda 
uygulanmas nda da etkili olmu tur. Osmanl  sefirlerinin karantinaya bak lar , 
Osmanl  zihniyetini yans tt  gibi karantinaya kar  dü üncelerindeki de i im de 
Osmanl  zihniyetindeki de i ime i aret etmektedir. 
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