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I. Giriş 
Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi’nin önde gelen sağlık uzmanı Hulusi Beh-

çet’in1 1934 Üniversite açılış dersinde kendisine seçtiği konu, “Deri ve Frengi 
Hekimliği” idi2. Aslında bu seçim 19. yüzyılın sonlarından itibaren frengi salgı-
nına karşı başlatılan uzun ve yorucu mücadelenin sonuçlarının alındığı bir dö-
nemde bile frenginin tıp gündemindeki yerini koruduğunu gösteriyordu. Kaldı 
ki bu hastalık sadece cildiye değil, hariciye, dâhiliye, göz, kulak, ruh ve sinir has-
talıkları gibi bütün tıp şubelerini ilgilendiren geniş bir sahaya sahipti3. Bir başka 
ifadeyle frenginin tanınma ve tedavisi tıp mensuplarının ekseriyetini alakadar 
eden bir konuydu. Bundan daha da önemli olanı bir nüfus meselesiydi ve 
“memleketini seven, yurduna bağlı kalan” her doktor onun hakkında bilgi sahibi 
olmalıydı4. İşte yöneticileri de tedirgin eden ve hastalığa karşı bu kadar duyarlı 
kılan aynı kaygıydı. Zira diğer hastalıklardan farklı olarak frengi nesilden nesile 
geçiyordu. Dolayısıyla frenginin erken teşhisi, anlaşılması, onunla savaşılması 

                                                 
* Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü / ruya@hacettepe.edu.tr. 
1 Hulusi Behçet’in mesleki kariyeri hakkında bkz. Yalçın Tüzün, “Dr. Hulusi Behçet (20 
Şubat 1889-18 Mart 1948”, Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi, 2009, 43 Özel 
sayı 2, s. 24-27. 
2 Hulusi Behçet, “Açış Dersi: Deri ve Frengi Hekimliği”, Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği 
Arşivi, I, sayı 1, 1934, s. 3-16. 
3 Hulusi Behçet,  s. 13. 
4 Hulusi Behçet, s. 14-15. 
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sadece şahsa değil aileye ve topluma düşen önemli bir hizmetti5. Frengi üzerine 
yazıları ile tanınan Doktor Muhib Nureddin’in görüşleri bu düşüncenin güzel 
bir ifadesidir: ‘Frengiden duyulan korku şahıstan kaynaklanmamaktadır. Hastalı-
ğı tedavi ettiren kurtulur aksi halde ölür. Bu şahsî bir ziyandır, sınırlıdır. Korku-
lan bu kaybın arkasında bıraktığı “kanı kirli, soyu bozuk nesil”dir ki bu memle-
ketin geleceği için bir lekedir. Sorumluluğumuz sadece kendi sıhhatimiz, kendi 
hayatımız değildir. Ülkenin yarınki nesillerinden de mesulüz’. Sıhhî yaşamak 
“yalnız bir hayat kaygısı değil, bir şeref, bir vatan borcudur da!”6. Her ne kadar 
Cumhuriyet dönemi metinlerinde buna dair çok sayıda örneğe rastlansa da daha 
Osmanlı’da hastalığın yayılma hızı ve genişliği yetkililere frenginin nüfus üzerin-
deki tahribinin ne derece büyük olabileceğini göstermişti. 

 

II. Hastalığın Coğrafyası 
19. yüzyıl Osmanlısı’ndaki frengi salgını ve salgına karşı verilen mücadelenin 

merkezi Kastamonu’dur7. Daha 1887’de Kastamonu’daki frengi salgınına dair 
vilayetten bilgi verilmesi üzerine harekete geçildiğini öğreniyoruz8. 1889’da Kas-
tamonu’da frengiye karşı yürütülen mücadele kapsamında bir gezici sıhhi heyet 
oluşturulmuş ve bir hastane açılmış ise de muayene zorunlu olmadığı için hasta-
ların genellikle hastalığı sakladıkları bildirilir. Bundan başka, heyetin çalışmalarını 
liva ve birkaç kaza merkeziyle sınırlaması ve mesafe sebebiyle köy halkının mer-
keze gidememelerinden dolayı beklenen netice alınamamıştır. Bu sebeple kasaba 
ve köylere varıncaya kadar zor kullanarak muayene ve tedavi edilmeleri teklif 
edilir9. Ayrıca frengi ile mücadele için zührevi hastalık uzmanı Von During İs-
tanbul’a getirtilmiş ve Kastamonu’daki faaliyetin başına geçirilmiştir10. Yüzyılın 
başında hastalığın yayılmasına hâlâ engel olunamamıştı. Nitekim Kasım 1903 
tarihli Teftiş Heyeti’ne ait telgrafta, başkente, Kastamonu’daki frengi salgınının 
köylere kadar yayıldığı ve nüfusu tehdit eder derecede tahrip ettiği, merkez vila-
yetten Bartın’a kadar yapılan teftiş esnasında görüldüğü bildirilir. Hastalığın bu 
derece geniş alana yayılma sebebinin doktorların sadece şehre gelebilen küçük 
bir grubun tedavisi ile meşgul olmaları dolayısıyla köyleri teftişe gidememeleri 
olduğu düşünülmektedir11.  

Merkezi yönetim alınan tedbir ve uygulamaların sonuçlarını değerlendirebil-
mek için zaman zaman vilayetten kapsamlı bir bilgilendirme talep etmekteydi. 

                                                 
5 Hulusi Behçet Tarafından Frengi Dersleri ismi ile çıkarılan resimli kitaptan birkaç örnek, İstanbul: 
Akşam Matbaası, 1936, Önsöz. 
6 Doktor Muhib Nureddin, Frengi, İstanbul: Kader Matbaası, 1928, s. 4, 6. 
7 Osmanlı İmparatorluğu’nda frengiyi esas olarak Kastamonu örneğinde ele alan önemli bir 
çalışma Ebru Boyar’a aittir (Ebru Boyar, “An inconsequential boil” or a “terrible disease”? 
Social perceptions of and state responses to syphilis in the late Ottoman Empire, Turkish 
Historical Review, 2, 2011, 101-124). 
8 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Bundan sonra BOA) DH. MKT 1410/112. 
9 BOA DH. MKT 1684/48. 
10 Boyar, s. 102. 
11 BOA DH. MKT 442/24. 
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Örneğin, 12 Ağustos 1905 tarihli tezkireye cevap olarak hazırlanan 23 Aralık 
1905 tarihli bir belgede Kastamonu vilâyeti dâhilindeki bütün hastanelerde bakı-
lan hasta miktarı, bunların genel nüfusa oranı, hasta sayısının azalıp azalmadığı, 
çoğaldı ise sebebi, doktorların frengi hastalarını gezileri esnasında mı hastanede 
mi muayene ve tedavi ettiklerinin bildirilmesi istenmektedir. Ayrıca belgede 
hasta miktarının genel nüfusa oranla fazla göründüğü Boyabat ve Ayancık kaza-
larında birer hastaneye daha ihtiyaç olup olmadığı ile hastaların ne süre zarfında 
kaç defa müracaat ettikleri sorulmuştur. Verilen cevapta ise temel şikâyet doktor 
sayısının yetersizliğidir. Zira doktorlar genellikle askeriyedendir ve sekizi başka 
vilayetlere nakledilmiş, bir kaçı da hava değişimi için gönderilmişlerdir. Gezici 
doktor tayini yapılmadığı için de hastane doktorları hastanedeki hastaları uzun 
süre bırakıp köyleri dolaşamamaktadır. Boyabat ve Ayancık kazalarında birer 
hastaneye ihtiyaç vardır ancak hastane kurulsa bile doktor yetersizliğinden dolayı 
elde edilecek fayda yine sınırlı kalacaktır12. Bu mesele yöneticiler için oldukça 
önemli olsa gerek. Zira önceki ve sonraki tarihlere ait merkezi yönetim ile Kas-
tamonu Valiliği arasında aynı hususlarda başka yazışma örneklerine sahibiz13.  

10 Nisan 1907’de doktor tayinleri ile vilayetin bu konudaki eksikliği giderilip 
her kazaya bir doktor ve kazaya bağlı köylerin bölgelere ayrılarak her doktorun 
sorumlu olduğu bölgeyi düzenli olarak dolaşması, hastaneye yatırılması gereken-
lerin merkez hastanesine gönderilmesi gibi tedbirler uygulanmadıkça salgının 
önüne geçilemeyeceği ve tahribatına engel olunamayacağı bildirilmiştir14. Bu-
nunla birlikte alınan tedbirler tamamen başarısız da değildi. Zira aynı yıl yani 17 
Eylül 1907 tarihli merkeze gönderilen bir başka raporda bölgede yapılan ince-
leme neticesinde Kastamonu’da hastalığın önceki dönemlere göre hayli azaldığı 
ileri sürülüyordu15.  

Osmanlı’da diğer bir önemli frengi merkezi Erzurum’du. 23 Eylül 1886’da 
Erzurum’daki askeri hastanede bulunan hastaların yarısı frengi olduğu gibi has-
talık kaza ve köylerde de yayıldığından gerekli tedbirleri almak üzere harekete 
geçilir. Bu çerçevede hastalığın en çok yayıldığı üç yerde kadınlar ve erkekler için 
ikişer daireye bölünerek üç hastane açılması, İstanbul’dan üç doktor, üç eczacı 
ile üç takım tıbbi malzemenin ayrıca vilayette gezici olarak hizmet verecek bir 
doktor, eczacı ve malzemenin gönderilerek bir komisyon teşkiline karar verilir. 
Gerek komisyon gerekse hastane doktorları tarafından Tıbbiye-i Mülkiye’ye her 
ay rapor verilecektir16. Diğer taraftan tedbirlerin uygulamaya geçmesi için önce-

                                                 
12 BOA DH. MKT 442/24. 
13 Örneğin,  20 Aralık 1906’da yine aynı sorulara dair bir başka belge bulunmaktadır BOA 
DH. MKT 442/24. 3 Ekim 1905’deki Kastamonu Vilayeti Umum Hastane Müfettişliği 
raporunda da köyleri dolaşmak için gezici doktorlara ihtiyaç olduğu, ancak Boyabat ve Ayan-
cık’a hastane ihtiyacı konusunda biraz daha farklı bir görüş yani Ayancık’ın Sinop ve İnebo-
lu’ya yönlendirildiğinden hastaneye ihtiyaç olmadığı Boyabat ile Hamidiye’de birer hastaneye 
ihtiyaç olduğu belirtilmişti. (BOA DH. MKT 442/24). 
14 BOA DH. MKT 442/24. 
15 BOA DH: MKT 442/24. 
16 BOA DH. MKT 1367/47 (11 Eylül 1302). 
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likle maddi sorunların üstesinden gelmek gerekiyordu. Haziran 1887 tarihli bir 
belgeye göre, hastanenin açıldıktan sonraki yıllık giderlerine karşılık bulunmalıy-
dı17. 1887 Ağustosu’na gelindiğinde henüz Erzurum’da frenginin yayılması en-
gellenememişti18. 

1887’de Saruhan’da şiddetlenen frengi karşısında merkezden Kastamonu’da 
olduğu gibi tedbir olarak kadınlar ve erkekler için hastane tesisi istenmiş ise de 
yine maddi bir karşılık bulunamaması önemli bir sorun olarak belirir19. 1893 
Eylül’ündeki bir rapor suretinde frengi salgınını durdurmak için Kastamonu, 
Bolu, Sinop, İnebolu ve Safranbolu’da birer frengi hastanesi kurularak bütünüy-
le engellenecek bir duruma gelmişken maddi sorunlar sebebiyle yayılmaya yüz 
tutmasından korkuluyordu20. Aynı yıl Konya’daki frengi salgını karşısında da ilk 
akla gelen tedbir hastane inşasıdır. Fakat mali durum müsait olmadığından tıbbi 
malzeme tedariki ve iki gezici doktor tayini ile yetinilir21. 1893 Aralık-1894 Oca-
ğında Kudüs’e bağlı Gazze ile bazı köylerinde frengi yayılmaktadır ve tedbir 
olarak 30 yataklık bir hastane kurulması düşünülse de hastanenin inşa ve işletim 
masraflarının nasıl sağlanacağı yetkilileri meşgul etmektedir22. Yine 1893’te has-
talık Aydın’da da etkilidir. Alaşehir ile Sarayköyü’nde birer frengi hastanesi inşa-
sının gerekliliği başkente bildirilse de inşa ve işletim masraflarına karşılık bulu-
namamıştır. Bu sebeple hastalık hızla yayılmaktadır. İzmir’de bir frengi hastanesi 
kurulması yeterli olacak ve İzmir’deki Gureba Hastanesi’ne frengili erkek ve 
kadınlar için birkaç koğuş ve odalardan ibaret bir kısım eklenmesi amaca hizmet 
edecektir. Böylece giderler daha aşağı çekilebilecektir. Ancak bunun karşılığını 
bulabilmek için bile maddi imkânları zorlamak gerekecektir23.   

Anlaşılan maddi sorunlar her zaman yetkililer için sorun olmaya devam etti. 
Nitekim 1902’de During Paşa frengi hastaneleri tahsisatının vaktinde ödenme-
mesi ve gerekli yerlerde hastane tesisinde maddi desteğin sağlanmasının tehir 
edilmesi sebebiyle hastalığın hızla yayılmasından duyduğu endişeyi yetkilerle 
paylaşır24. Yine 1907’de Kastamonu’daki frengi hastaneleri hizmetlerinin devamı 
için doktor ve görevlilerin maaşlarıyla gerekli giderlerin zamanında ödenmemesi 
yüzünden hastanelerin idaresinde güçlükler yaşanmaktadır25. 1911’de Sivas, 
Amasya, Tokat, Ladik, Vezirköprü, Mecidözü, Zile, Niksar, Erbaa, Reşadiye, 
Aziziye ve Gürün’ün yer aldığı bölgede frengi 15 seneyi aşkındır hâkim olmasına 
rağmen tam bir başarı sağlanamamıştır. Sebep olarak ise tedbirlerin gerektirdiği 
giderlere karşılık bulunamaması gösterilmektedir26.  

                                                 
17 BOA DH. MKT 1424/60. 
18 BOA DH. MKT 1435/111. 
19 BOA DH: MKT 1429/95. 
20 BOA DH: MKT 237/60. 
21 BOA DH. MKT 161/7. 
22 BOA DH. MKT 59/36. 
23 BOA DH. MKT 172/48. 
24 BOA DH. MKT 615/20. 
25 BOA DH. MKT 442/24. 
26 BOA DH. İD 53/34. 
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Bununla birlikte Cumhuriyet döneminin sağlık politikasında frenginin biti-
rilmesi öncelikli bir hedef olarak belirlenmiş ve Osmanlı’da yöneticilerin temel 
açmazı olan maddî imkânlar sonuna kadar zorlanmıştır. Onlar da Osmanlı’da 
olduğu gibi frengilileri kayıtlara geçirmeye özen gösterdiler ve ellerindeki sayıları 
yıllara göre değişimi değerlendirmek için kullandılar. Bunları basın aracılığı ile 
kamuoyuna duyurarak başarılarının altını çizmeyi de ihmal etmediler. Örneğin, 
Cumhuriyet gazetesindeki bir habere göre 1924 gibi erken bir tarihte Türkiye 
genelinde 22.972 frengili tespit edilmişti. 1.887 frengili ile Sinop birinci sırada 
yer almaktaydı. Onu sırasıyla Zonguldak, Kastamonu, Tokat, İzmir, Ordu, Sam-
sun, Giresun ve Ankara takip etmekteydi. En az olan yer Çatalca’ydı ki sadece 3 
frengili vardı. Fakat burada habere eklenen kısa bir ayrıntı en az sayılar kadar 
önemlidir: “bütün frengililer tedavi altındadır” 27.  

 

III. Ayıp-İğrenç ve Ölümcül Bir Hastalık mı?  

Önemsiz Bir Çıban mı?  
Hulusi Behçet’in 15 Şubat 1935’de radyoda verdiği konferansın konusu 

frenginin neden ayıp bir hastalık olarak görüldüğü ve gizli tutulduğu üzerineydi. 
Bu konuşmaya yakından bakmanın 1930’lar Türkiyesi’nde hastalığa dair halk 
arasında nasıl bir önyargı olduğunu göstermesi açısından yararlı olacağı kanaa-
tindeyiz. Buna göre, sebep hastalığın sadece fuhuş ile geçtiğinin zannedilmesidir. 
Zira hastalığa yakalananlar çevrelerinde hastalığı fuhuş ile kaptıkları düşünülece-
ğinden hastalıklarını saklamak istiyorlardı. Gerçi daha sonra başka yollar ile de 
geçtiği öğrenilmişti ancak bu halk arasındaki hâkim yargıyı sarsamamıştı28. İn-
sanlar için frengiyi kabullenmek o kadar zordur ki sağlık müesseselerine başvur-
duklarında kayda geçirilip düzenli olarak görüldüklerinde hastalıkları ortaya 
çıkacağı endişesiyle sahte hekimlere ve şifacılara gitmeyi tercih edebilmekteydi-
ler. Nitekim Hulusi Behçet doktorlar olarak hastalardan işittikleri biricik kaygı-
nın rahatsızlığın çevrede duyulmaması olduğunu belirtir29. Emekli Sıhhiye Mü-
fettişi Kamil Talimcioğlu yine 1930’ların sonlarında yakınlarının, dostlarının 
kendilerinden kaçacaklarını düşündüklerinden hastalığını saklayanların olmasın-
dan şikâyetçiydi30. Aynı dönemlerde akliye ve asabiye uzmanı Mustafa Hayrullah 
(1875-1950) meslektaşlarını hastaların çoğunun frengi olduğunu saklamalarına 
karşı uyarıyordu31. Mazhar Osman da tecrübeli bir doktor olarak frengiye yaka-

                                                 
27 Cumhuriyet, 18 Eylül 1341. 
28 Hulusi Behçet, “Frengi, Niçin Ayıp görülür? Frengiyi neden gizli tutmak adet olmuştur? 
Tabiatta, ayıp denilen hastalık var mıdır?”, 15 Şubat 935 de İstanbul Radyosunda Verilen Konfe-
rans, İstanbul: İstanbul Belediyesi Basımevi, 1935, s. 5. 
29 Hulusi Behçet, “Frengi, Niçin Ayıp görülür?...”, s. 8. 
30 Şükrü Kamil Talimcioğlu, Zührevî Hastalıklardan Frengi, İstanbul: Tefeyyüz Kitab Evi, 1939, 
s. 15. 
31 Mustafa Hayrullah (Diker), “Sinir Donanımı Frengisi”, Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği 
Arşivi, II, Sayı 9-10, 1935, s. 703. 
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lananların büyük bir suçlu gibi utanırken tanıyanların ona suçlu nazari ile baktık-
larını dile getirir32. 

Frengi olmaktan duyulan utanç 1894’de Sultan Bayezid civarında oturan 
Bâb-ı Seraskeri İkinci Levazım Şubesi Başkâtibi Hüsnü Efendi’yi intihar etmeye 
zorlamıştır. Hüsnü Efendi kendi el yazısı ile bıraktığı vasiyetnâmede intihar 
sebebini kalem odacısı Ahmed’in müptela olduğu frengi illetini kendisine bulaş-
tırması ve hastalığın çaresi bulunmaması olarak gösteriyordu. Hüsnü Efendi’nin 
hastalığın odacıdan geçtiğine hiç şüphesi yoktu. Onun otuz beş seneden fazla 
devlete hizmet eden şerefli bir memur olarak böyle bir hastalığın mağduru ol-
maktan duyduğu utanç yanında kızgınlık satırlarına açık bir şekilde yansır öyle ki 
Ahmed’i mezarı kenarında bıraktığı üç çocuğu ve ailesinin manevî katili olarak 
tanımlarken bu hastalığın “geçebileceği mahallere” ömrünce girmemiş, işten 
eve, evden işe giden namuslu bir adam olduğunu açıklama ihtiyacı duymuştu33.  

Bir kişinin frengili olduğunu söylemek kişinin “şerefine hakaret” veya bir “if-
tira” olarak yorumlanabilmektedir. Aralık 1905-Ocak 1906’da Maarif ve Dâhili-
ye nezaretleri arasındaki yazışmadan anlaşılan Kadıköy’deki bir okulda frengi 
olduğu yönündeki söylenti üzerine başlatılan incelemede hastalığa rastlanmamış 
bunun okuldan uzaklaştırılan iki kişi tarafından yayıldığı anlaşılmıştır. Okul yö-
netimi böyle bir söylentinin şahsi husumet ile okul hakkında gerçeğe aykırı ola-
rak haysiyet ve şöhretine zarar vermek için çıkarıldığına inanmaktadır34. 1926’da 
ise Son Saat gazetesinde ”Frengili Kadın Meselesi” adlı yazıda daha önce 
Çarşıkapı’da bir müessese sahibi olan Aziz Bey’in bir aileye gönderdiği frengili 
hizmetçi kadının bütün aileye hastalığı bulaştırdığı haberi verilir. Ancak gazeteye 
mektup gönderen Aziz Bey bir kadın tarafından kasten iftiraya uğradığını ifade 
eder ve frengi oldukları iddia edilen ailenin Cerrahpaşa Hastanesi’ndeki tahlilleri 
neticesinde hasta olmadıklarının anlaşıldığını bildirir35.  

Frengi üzerine yapılan yayınlarda halkın hastalığa karşı olumsuz tutumunu 
değiştirmek yanında korunma yolları konusunda uyarabilmek için de fuhuş dı-
şındaki yolların açıklamasına özen gösterilir. Bu sebeple kısa uyarılar ile yetin-
mek yerine ayrıntılı örnekler ile anlatım zihinlerde daha kalıcı hale getirilir. İşte 
sıklıkla tekrarlanan frenginin geçiş yollarından birkaç örnek: sütanneler, ustura, 
iyi yıkanmamış çatal-kaşık, ağızdan ağza dolaştırılan yemek kapları, yaraya temas, 
elbiseler, bilhassa mendiller, alafranga abdesthanelerin oturma yerleri, içecek ve 
yiyecek kapları, sigara uçları, tütün pipoları, tıraş takımları, cerrahi aletler, sonda-
lar, diş hekimlerinin aletleri36. Verilen örnekler frenginin bu yollarla yayılmasının 
hiç de az olmadığı tespitini teyit ediyor. Nitekim İstanbul’da Samatya civarında 
sarılığı açtığı kesiğe tükürüğünü bulaştırarak tedavi ettiğini ileri süren bir kişiye 

                                                 
32 Mazhar Osman Uzman, “Frengi ve Sinir Hastalıkları”, 1943-1944 Üniversite Konferansların-
dan ayrı basım, İstanbul, 1945, s. 114. 
33 BOA Y. PRK. ZB 12/101. 
34 BOA MF. MKT 907/42. 
35 Son Saat, 18 Eylül 1926. 
36 Mustafa Fahri-Tevfik İsmail, Frengi Teşhis ve Tedavisi, İstanbul: 1920, s. 10; Talimcioğlu, s. 
24, 28; Hulusi Behçet, “Frengi”, Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi, I, Sayı 2, 1934, s. 109. 
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gidenlerin frengi olması dikkat çekmiş, Mekteb-i Tıbbiye’den gönderilen müfet-
tişin incelemesi neticesinde de frengili olduğu ve hastalığı bulaştırdığı anlaşılmış-
tı37. 1902’de İnegöl kazasında ise frenginin üç-dört köy ahalisini tıraş eden ber-
berlerin usturalarından yayıldığı fark edilmişti38. 3 Ekim 1905 tarihli Kastamo-
nu’ya ait teftiş raporunda da hastalığın irsen intikalinden ziyade ortak kullanılan 
araçlar ile geçtiğine dikkat çekiliyordu. Dolayısıyla önerilen ortak kaptan su içil-
memesi ve bütün köy okullarında su bardağı bulundurulması gibi önlemler 
alınmasıdır 39. 

Frengi salgınına karşı mücadele eden gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet 
dönemi yöneticileri farklı geçiş yollarını kontrol altına almaya önem vermişlerdi. 
Osmanlı yönetimi hastalığın yayılmasında esnafın oynadığı rolün farkındaydı40. 
Daha 1900’de aşçı esnafı arasında frengi ve verem olanların bulunduğu ve bun-
ların hastalıkların yayılmasına aracı olduklarından söz konusu esnafın belediye-
nin sıhhiye dairesince muayene edilmeleri, muayene neticesinde hastalık taşıma-
yanlara birer “sıhhat şehâdetnâmesi” verilmesine dair Darülaceze sabık eczacısı 
İbrahim’in dilekçe verdiği ardından da ilgili kurumlar arasında müzakereye gidil-
diği görülüyor41. Bu kurumlardan biri olan Şehremaneti tartışmada görüşünü şu 
şekilde dile getirecekti: İstanbul’daki pastacı, limonatacı, şekerci gibi yiyecek ve 
içecek satışı ile meşgul esnaf arasında frengi olanlar bulanabileceğinden altı ayda 
bir sıhhiye müfettişleri veya belediye sıhhiye heyeti tarafından muayene edilerek 
ellerine birer belge verilmesi uygun olacaktır. Dikkat çekilen bir başka husus, 
böyle bir belgeye sahip olmayanların doğal olarak mesleklerini yapamayacakları 
ve zor duruma düşecekleri hatta aç kalacaklarıydı. Hastalar hastanelerde parasız 
olarak tedavi ediliyorlardı ancak İstanbul’da birkaç fukara hastanesi vardı ve 
bunlar hasta kabulde yetersizdiler42. 

Yetkililer bunca çabalarına rağmen halkın frengiyi sıradan bir hastalık, önem-
siz bir çıban olarak görmesinden oldukça rahatsızdı. Nitekim 1907’de halkın bu 
yaklaşımından dolayı hastalığın hızla yayıldığından söz edilir. Yüz ve burun gibi 
görünür yerlerde açık ve ağır bir hal almadıkça doktora başvurup tedavi olma-
dıklarından bahsedilir43. Hattâ bazı gençler askerlikten kaçmak için ücretsiz 
olarak verilen ilacı kullanmamaktadırlar44. Askerlikten kaçış yollarını çok iyi 
bilen Mazhar Osman (Uzman) (1884-1951) da askerlikten kurtulmak için sakat-
lanmağı, balgam okkaları içindekileri yutarak verem olmağı göze alanlar olduğu 

                                                 
37 Doktor Karakoç, Frengi Hıfzıssıhhası, İstanbul: 1324, s. 28. Hulusi Behçet’in “Frenginin 
Mutetabbibler ve Şarlatanlar Tarafından Tedavisi”, (Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi, I, 
sayı 1, 1934, 59-65),  isimli bir yazısı bulunmakla birlikte mesele ne yazık ki Avrupa’daki 
örnekler üzerinden işlenir. 
38 BOA DH. MKT 527/83. 
39 BOA DH. MKT 442/24. 
40 Boyar, s. 104. 
41 BOA DH. MKT 2370/66. 
42 BOA DH. MKT 2370/66. 
43 BOA DH. MKT 1154/59. 
44 Boyar, s. 113. 
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gibi kollarına açtıkları çakı yarası ile birbirine frengi aşılayanların bulunduğunu 
kayıt eder45.  

 

IV. Korkunç Bir Son: Felc-i Umumi (Paralize Jeneral/PG) 
Üç devre halinde gelişen frenginin üçüncü devresinde, merkezî sinir sistemi-

ni enfekte etmesiyle ortaya çıkan hastalığa yakalananlar genellikle hastalığın son 
dönemini bimarhanede tamamlar. Belirtileri psikiyatrik semptomlar şeklinde 
seyrettiği için felc-i umuminin fark edilmesi oldukça zordur46. Dolayısıyla 19. yüz-
yılın sonlarından itibaren akliye ve asabiye uzmanları hastalığın teşhis ve tedavi-
sinin ancak bir uzman tarafından yapılabileceğini ileri sürerler. Nitekim Mustafa 
Hayrullah (Diker) (1875-1950) böyle bir uzman olarak sinir donanımındaki 
şikâyet karşısında doktorun hemen frengi üzerinde düşünmesini önerir. Zira 
frengi sinir sisteminde çoğu defa gizli ve sinsi bir biçimde başlamakta, hastayı 
birdenbire oldukça ağır ve toplum içinde ancak başkalarının yardımı ile yaşaya-
bilecek “değersiz bir varlık” durumuna düşürebilmektedir47.  

Mustafa Hayrullah tedaviyi anlatırken de özellikle sıtma aşılama üzerinde du-
rur ve 1930’larda dünyanın her tarafında tatbik edilen bir tedavi olduğunu belir-
tir48. Bilindiği gibi, Wagner-Jaurengg 1917’de yapay olarak verilen sıtma mikro-
bu ile oluşturulan ateşin hastanın nöbet geçirmesine sebep olarak iyileşmesini 
sağladığını fark etmişti. Bu, paralizi jeneralin tedavisinde önemli bir buluş olarak 
kabul edildi. Böylece Wasserman testi ve sıtma ile ateş tedavisi 1920’lerin başın-
dan itibaren Toptaşı Bimarhanesi’nde de uygulanmaya başlanmıştı49. 1940’lara 
gelindiğinde ise Mazhar Osman eskiden çok az teşhis edilebilen paralize 
jeneralin teşhisindeki ilerlemeden memnundur. Gerçi, hastalık hâlâ önemini 
kaybetmemişti fakat ateş tedavisi ile şifa ümidi artmıştı ve olumlu neticeler 
alınmaktaydı50.    

 

V. “Frengi İlletinin Men’i” 
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı belgelerine yansıdığı şekliyle ‘frengi illetinin 

men’i’ için yöneticilerin uygulamaya koyduğu ilk tedbirler, hastane açılması, 

                                                 
45 Mazhar Osman Uzman, “Frengi ve Sinir Hastalıkları”, 1943-1944 Üniversite Konferansların-
dan ayrı basım, İstanbul, 1945, s. 116. 
46 Mazhar Osman, oldukça aldatıcı olan ve hekimleri kolaylıkla aldatan bu hastalığın teşhi-
sinde kan ve omur suyu tahlilini elzem görür. Sar’a, melankoli, nevrasteni teşhisi konan hattâ 
hasta taklidi yaptığı düşünülen pek çok paralize jenerale rastlanabileceğini belirtir (Uzman, 
“Frengi ve Sinir Hastalıkları”, s. 123). 
47 Mustafa Hayrullah (Diker), “Sinir Donanımı Frengisi”, Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği 
Arşivi, II, Sayı 9-10, 1935, s. 696. 
48 Diker, “Sinir Donanımı Frengisi”, Sayı 11-12, s. 867. 
49 Fatih Artvinli, Delilik, Siyaset ve Toplum Toptaşı Bimarhanesi (1873-1927), İstanbul: Boğaziçi 
Yayınları, 2013, s. 224. 
50 Uzman, “Frengi ve Sinir Hastalıkları”, s. 125. 
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doktor tayini ve tıbbi malzeme sevkidir51. Fakat çok geçmeden sadece tedavinin 
değil hastalıktan korunma çabalarının da ne kadar önemli olduğunun farkına 
vardılar. Özellikle erken Cumhuriyet döneminde fuhuşun kontrol altına alınması 
yanında halkın bilgilendirilmesi yönünde yoğun bir çaba ile karşılaşıyoruz. Hal-
kın eğitilmesi konusunda Hulusi Behçet’in çabaları belki de bunun en iyi örne-
ğidir. Ona göre, daha ilkokuldan başlayarak sırasıyla orta, lise ve öğretmen okul-
ları ile yüksek tahsildeki gençler cinsî terbiye üzerine bilgilendirilmelidir52. Maz-
har Osman da Hulusi Behçet ile aynı kanaattedir: “Frengi gibi şahsa, aileye, 
nesle, ırka, millete zarar veren bir hastalık gençlere iyice öğretilmelidir”53.  

İstanbul Türk Deri ve Frengi Kurumu’nun 1934-1935 çalışmaları çerçeve-
sinde öğrencilere “Zehirli Kucak” adlı temsil haftada bir kere parasız olarak 
gösterilmiştir ki sadece öğrenciler değil memurlar ve halktan da izleyenler ol-
muştur. Özellikle liselerde konferanslar verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Halk 
Fırkası İstanbul merkezi ile temasa geçilmiş, İstanbul halkevlerinde uzman dok-
torlar tarafından halka zührevî hastalıklar hakkında bilgi verilmiştir54. 1937’de 
Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi dergisinin haber kısmında Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Cemiyeti Nizamnamesi yer alır. Burada 1919 yılında kurulan Emrazı 
Cildiye ve Efrenciye Cemiyeti’nin beş sene faaliyetten sonra geçici olarak faali-
yetine ara verdiği ve Cemiyetin 14.11.1930 tarihinde isimleri verilen üyeler tara-
fından yeniden İstanbul’da kurulduğu bilgisi verilir. Cemiyetin amacı anlatılırken 
üzerinde hassasiyetle durulan hususların başında ise “frengi mücadelesinde kon-
feranslar düzenlenmesi, zührevî hastalıklardan vikaye için tenvirat ve irşadatta 
bulunmak” gelir55. 

Bilgilendirilmesi gerekenler sadece sıradan halk değildir. Nitekim Gülha-
ne’den iki uzman doktor, Mustafa Fahri (Cildiye) ve Tevfik İsmail (Dahiliye) 
1920’de kaleme aldıkları Frengi Teşhis ve Tedavisi adlı eserin yazılış amacını uzman 
olmayan doktorlara bilgi vermek olarak özetlerler56. Onlara göre bu konuda 
yöneticiler de büyük bir sorumluluğa sahiptirler. Gerekli hukukî düzenlemeleri 
yapmalı, hastalığın yayılmasına engel olmalı, gizli vakaları meydana çıkartmalı, 
ihbar ve tedavi mecburiyetini meydana koymalı, çok sayıda frengi istasyonları 

                                                 
51 Ekim 1888’de frengi hastalığı için Viyana’dan bir uzmanın getirtilmesi de düşünülmüştür 
ancak uzman doktorun istediği ücret çok yüksek bulunduğundan vazgeçilmiş bunun yerine 
iki öğrencinin ihtisas yapmak üzere gönderilmesi daha uygun bulunmuştur, BOA DH. MKT 
1577/24; 1559/71.  Böylece 1889 Temmuzunda cildiye ve frengi uzmanı olarak eğitim yap-
mak üzere Paris’e Doktor Yüzbaşı Celaleddin Muhtar ile Doktor Yüzbaşı Şehabeddin Efen-
di’nin seçildiğini öğreniyoruz BOA DH. MKT 1642/90. 
52 Hulusi Behçet, “Frengi, Niçin Ayıp görülür?...”, s. 10. 
53 Uzman, “Frengi ve Sinir Hastalıkları”, s. 114. 
54 “İstanbul Türk Deri ve Frengi Kurumunun (Prohylaxie sanitarie) e ait 1934-1935 mesaisi”, 
Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi, II, Sayı 7, 1935, s. 562-563. 
55 Deri ve Zührevi Hastalıklar Cemiyeti Nizamnamesi, Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi, 
IV, Sayı 23-24, 1513. 
56 Mustafa Fahri-Tevfik İsmail, s. 3-4. 
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kurarak teşhis ve tedaviyi temin etmeli, doktorlara destek olarak mücadeleyi 
tesis ve idare etmelidirler57.  

Her iki dönemde de yöneticilerin sorumluluklarının farkında olduklarını söy-
leyebiliriz. Örneğin tıbbî ve mahallî yetkililerin görevlerinden biri frengiye rast-
ladıklarında derhal merkeze haber vererek gerekli tedbirlerin alınmasına yardım-
cı olmaktı. Nitekim 1903’te Ahlat’ta frenginin yayıldığı ve çocuklarda bile gö-
ründüğünü fark eden askeri doktor durumu hemen kaymakamlığa bildirerek 
İstanbul’a uzanan resmi süreci başlatmıştı58. Ayrıca merkezi yönetim taşradan 
frenginin yaptığı tahribata dair sayısal verileri talep etmekteydi. İşte böyle bir 
talebin cevabı olan 27 Ocak 1910 tarihli bir belgede frenginin Kayseri’de % 7-8, 
Çorum’da % 7, Yozgat’ta % 6 ve Kırşehir’de % 4-5 derecesinde olduğu anlaşılı-
yor59. 

Yöneticilerin üzerinde durdukları konulardan bir diğeri de tedavi esnasında 
halkın tepkisini çekmeyecek şekilde muamele etmeleri ve herhangi bir ücret 
alınmamasıydı. 1934 gibi oldukça geç sayılabilecek bir tarihe ait olan Frengi Mü-
cadele Teşkilatının Vazifelerini Gösterir Talimatname’nin 9. maddesinde görevliler 
muayenelerinde halkı incitecek ve mücadele teşkilatına karşı olumsuz bir direnç 
uyandıracak hareketlerden kaçınmaları ve özellikle de kadınların muayenesinde 
dikkat etmeleri hususunda uyarılıyorlardı60. Aslında sadece doktorlar değil bütün 
sıhhat memurları ve hattâ müstahdemlerin hastalara ve halka karşı şefkatle-
nezaketle davranmaya mecbur olduklarının altı çizilir61. Bundan başka frengi 
mücadelesinde görev alan doktorların özel hasta muayene ve tedavi etmek üzere 
muayenehane açmaları, gezici doktorların da köylerdeki hastalardan tedavi ücre-
ti almaları ve para karşılığı ilaç vermeleri yasaktır62.  

Frengi ile mücadelede yöneticilerin üzerinde dikkatle durduğu hususlardan 
biri de evlilik öncesi sağlık kontrolüdür. Bu düzenleme ile yönetim hem hastalı-
ğın yayılmasını engelleyecek hem de frenginin sebep olduğu erken ve ölü do-
ğumları önleyerek hastalıktan zarar görenleri kayıt altına alıp tedavi edebilecekti. 
Ancak evlilik öncesinde doktordan rapor alma zorunluluğu kadının özel alanına 
müdahale anlamına gelmekteydi. Böylece frengi ile mücadele sadece maddi 
yetersizlikler ile değil yerel halkın direnci ile de karşılaştı. Sonuçta mahalli ve 
yerel yöneticiler halkın geleneksel yapısını dikkate almak zorunda kaldılar63. 23 
Haziran 1901 tarihli ve Kastamonu valiliğine hitaben kaleme alınan bir belgede 
evlilik öncesi muayene olma zorunluluğu ele alınır. Yapılan açıklamada 18-20 
saatlik mesafedeki köylerden rapor almak isteyen erkek ve kadınların kaza mer-
kezlerine ulaşmasının zorluğuna dikkat çekilerek şeyhülislamlığın görüşünün 

                                                 
57 Mustafa Fahri-Tevfik İsmail, s. 4-5. 
58 BOA DH. MKT 663/61. 
59 BOA DH. MUİ 53/56. 
60 Frengi Mücadele Teşkilatının Vazifelerini Gösterir Talimatname, Tasdik Tarihi 22.XII. 1934, 
Ankara: T. C. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti, 1935, s. 3. 
61 Frengi Mücadele Teşkilatının Vazifelerini Gösterir Talimatname, s. 9, madde 45. 
62 Frengi Mücadele Teşkilatının Vazifelerini Gösterir Talimatname, s. 9, madde 42. 
63 Boyar, s. 110-111, 124. 
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sorulması uygun bulunur64. Nitekim Şeyhülislamlığa yazılan 29 Ekim 1901 tarih-
li belgede mesafe yanında aile ve eşleri tarafından muayenelerine izin verilmeyen 
kadınların durumunun gündemdeki yerini koruduğu görülüyor65.  

Kastamonu Vilayeti Hastane Umumi Müfettişliği’nin 1905’teki raporunda 
yine evlilik öncesi rapor almakta mesafe ile kadınların dini gerekçe ile muayene 
olmamalarının mahzuru gündeme gelir66. 1915 Nizamnamesi’nin 9. maddesinde 
Kastamonu Vilayeti ile Bolu Sancağı’ndan olup her nerede bulunursa bulunsun-
lar evlenmek isteyen kadın ve erkeklerin “sıhhat varakası” gösterecekleri, bu-
lunmayanların ise Osmanlı’da yetkili bir doktora muayene olarak bu belgeyi 
almalarının gerekliliği açık bir şekilde dile getirilir. Belgenin süresi bir yıldır ve 
belgesi olmayanların nikâh işlemlerine izin verilmeyecektir67. Dönemin en yeni 
bilgilerine göre oluşturulan 1938’deki Frengi Tedâvî Talimatnamesi ile 1925 nizam-
namesi yürürlükten kaldırılır. Talimatname’nin üzerinde durduğu önemli konula-
rın başında evlilik raporu gelir. Buna göre, frengi hastalarına ancak Talimatna-
me’de gösterilen usuller dâhilinde tedavi devrelerini bitirdikten ve tetkikleri 
olumlu çıktığında rapor verilebilirdi68. 

Yetkililerin dikkatlerini yönelttikleri bir başka alan kışlalardır. Doktor Kara-
koç’a göre, askerler arasında frengililere rastlandığında diğerlerinden ayrılarak 
hastanede tedavi altına alınmalılardır. Üç sene zarfında tedavi altında tutulmalı, 
memleketlerine dönmelerine izin verilmemelidir. Zira kontrol altına alınmadık-
ları takdirde gittikleri yere hastalığı taşıyacaklardır69. Özellikle I. Dünya Savaşı 
sonrasında frenginin terhis edilen ordu ile Anadolu’nun muhtelif şehirlerine 
yayıldığı iddiaları göz ardı edilemez70. Gerçi tehlikenin farkında olunduğu söyle-
nebilir. Zira ordudaki frengi ile mücadele çerçevesinde Harbiye Nezareti Sıhhiye 
Dairesi Orduda Frengi Tedavisi Hakkında Talimatname adıyla bir kitapçık yayınla-
mıştı. Amaç frengili askerlerin orduda bulundukları süre dışında terhis olduktan 
sonra da tedavilerini takip etmekti. Her frengili hastaya söz konusu talimatna-
meden bir tane verilecek, tedaviye geldiğinde frengi tedavi defteri istenecek ve 
ilgili kısım doktor tarafından işlenecekti. Frengili olanlar ordudan terhisi sonra-
sında memleket doktoruna müracaat edecek ve tedaviye bu doktorun nezaretin-
de devam edeceklerdi71. Bununla birlikte kuralların uygulamaya geçirilmesinin 
kadınların evlilik izni almalarında olduğu gibi kolay olmadığını düşünebiliriz. 

                                                 
64 BOA DH. MKT 2502/56. 
65 BOA DH. MKT 2549/97. 
66 BOA DH. MKT 442/24. 
67 Evlilik izni verilmesi hususundaki hukukî düzenlemeler için bkz “Kastamonu Vilayetinde 
Teşkil Olunacak Memleket Hastaneleri ve Seyyar Heyet-i Tıbbiye Hakkında Nizamname”, 
(1910 Nizamnamesi), Düstur, II. Tertip, c. II, Madde 17, 37; “Kastamonu Vilâyeti ve Bolu 
Sancağı Frengi Mücadelesi Teşkilatı Sıhhiyesi Nizamnamesi”, (1915 Nizamnamesi), Düstur 
II. Tertip, c. 7, Madde 9. 
68 Frengi Tedâvî Talimatnamesi, Tasvib Tarihi 15-VI-1938, Ankara: T. C. Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâleti, 1938, s. 38. 
69 Karakoç, s. 142. 
70 Mustafa Fahri-Tevfik İsmail, s. 3. 
71 Orduda Frengi Tedavisi Hakkında Talimatname, İstanbul, 1336, s. 3. 
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Zira 1915’te askerlik hizmetindeki frengililerin tedavileri gerekli olduğu halde 
bundan kaçtıkları görülmüş ve bu sebeple bir takım yeni zorlayıcı tedbirlerin 
alınması gündeme gelmişti72.    

Bütün bu tedbirlerin olumlu sonuçlarının alınması için Cumhuriyet dönemi-
ni beklemek gerekecekti. Salgının ilk dönemleri ile bu dönem karşılaştırıldığında 
alınan mesafe hiç de küçümsenemez. Nitekim Hulusi Behçet, frengi mücadelesi 
başlamadan önce During Paşa’nın dile getirdiği ilerlemiş frengi vakalarına dair 
ifadesini Meşrutiyet’in ilk zamanlarındaki asistanlık yıllarında kendisinin de rast-
ladığını kabul ederek destekler73. Fakat daha 1920’li yıllarda frengi kontrol altına 
alınmıştır ve bundan duyulan memnuniyeti özellikle dönem basınından takip 
etmek mümkündür74.  

 

VI. Umumhâneler (Genelevler) ve fuhuş  
Frenginin başlıca sebebi fuhuş olarak görüldüğünden bu konudaki çabaları 

ayrı bir başlık altında ele almayı uygun gördük. 19. yüzyılın sonlarından itibaren 
bir takım hukukî düzenlemelere gidilerek hastalığın önünün alınabileceği düşü-
nülmüştür75. Örneğin, 5 Şubat 1895 tarihli bir yazıda Sıhhiye Nezâreti Dâhiliye 
Nezâreti’ne Rusya sefaret vapurlarının tayfaları arasında frengi görüldüğü ve 
bunun hızla yayıldığı haberini veriyordu. Hastalık Galata’daki umumhânelerden 
yayılmış olabileceğinden sıkı bir teftiş ile gerekli tedbirlerin alınmasını istemek-
tedirler. Oysa yapılan açıklamada umumhânelerin teftişlerinin yapıldığı dolayısıy-
la hastalığın teftiş olmayan gizli evler ve zabıtanın bilmediği kadınlardan bulaş-
mış olabileceği ileri sürülür76.  

Yöneticiler fuhuşun devlet kontrolü altına alınmasında oldukça kararlıdırlar. 
Evlilik izninde kadınlar konusunda geri adım atabilmelerine, halkın hassasiyetine 
karşı duyarlı olmalarına rağmen umumhânelerde olan ya da gizli olarak çalışan 
kadınların zorunlu ve düzenli frengi kontrolünde taviz vermezler. Hatta bu 
kontrol 1906’da olduğu gibi artist olarak çalışan yabancı tebaa kadınlarını da 
kapsayabilmektedir. İtirazlara rağmen yöneticilerin bu konudaki ısrarı dikkat 
çekicidir. Mesele Selanik Valiliği’nin “artist” adı altında fuhuş yapan yabancı 
kadınlardan şikâyetçi olmaları ile başlar. Zira çoğunda frengi olduğundan şüphe-
lenilmesine rağmen Osmanlı tebaasından olmadıklarından muayeneleri sorun 
olmaktadır. Nitekim Fransa konsolosu bu konuda kendilerine yapılan müracaatı 
söz konusu kadınların artist ve meslek sahibi olduklarını gerekçe göstererek 

                                                 
72 BOA DH. EUM. LVZ 30/103; DH. HMŞ 22/72. 
73 Hulusi Behçet, “Frengi Tarihi ve Geçirdiği Devirler”, s. 257-258. Bununla birlikte 
During’in muhtelif tarihlerde özellikle de 1895’ten itibaren ve 1916 sonrasındaki yayınlarında 
salgının pek elim bir şekil aldığı şeklindeki tasvirini abartılı bulur ve karşı çıkar. 
74 Son Saat, 21 Mart 1341; 4 Ağustos 1341; 1 Teşrinisani 1926; 16 Nisan 1928. 
75 Osmanlı’da umumhaneler ve fuhuş konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Kemal Yakut-Aydın 
Yetkin, “II. Meşrutiyet Dönemi’nde Toplumsal Ahlâk Bunalımı: Fuhuş Meselesi”, Kebikeç, 
Sayı 31, 2011, 275-306. 
76 BOA DH. MKT. 350/71. 
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kabul etmemektedir. İtalyan konsolosu da muayene isteğinin yazılı olarak yapıl-
ması halinde sefaretten soracağını bildirmiştir. İkisi dışarıda bırakılarak yapılacak 
bir teftiş ise diğerlerinin itirazına sebep olacağından ne şekilde hareket edileceği 
bilinememektedir77.  

Fuhuşun kontrolü Cumhuriyet yönetiminin de öncelikli hedefleri arasında 
yer almaktaydı. Gazetelerdeki sayısal verilerden nasıl sıkı bir denetim kuruldu-
ğunu izlemek mümkündür. Örneğin 1924 senesi zarfında zührevi hastalıklar 
hastanesine 2.070 kadın sevk edilmiş ve bunlardan 1.700 kadarı tedavilerini 
tamamlayarak hastaneden çıkmışlardır78. 18 Haziran 1925’te Son Saat’te Mayıs 
ayı istatistikine göre de İstanbul’da muayeneye tâbi 920 kadın vardır. Muayene 
edilenlerden 33’ünde frengi tespit edilmiştir79. Bu arada gazetelerde mevcut 
uygulamaya dair bilgi de elde edilebilir. Buna göre, kadınlar haftada bir kere 
düzenli bir şekilde muayene edilmektedirler. Bu kontroller esnasında bir takım 
vesikasız olup ahlak zabıtası tarafından yakalananlar birer birer muayeneye sevk 
edilmektedir.80 

Sonuç olarak bu çalışmada frengi kendini tüm şiddetiyle hissettirdiği 19. yüz-
yılın sonlarından erken Cumhuriyet dönemine kadar oldukça uzun sayılabilecek 
bir dönemde ele alındı. Zira böyle bir yaklaşımın kısa dönemli ve sınırlı bir alana 
ait çalışmadan farklı olarak devamlılık ve farklılaşmaları daha açık göstererek 
karşılaştırmaya imkân sağlayabileceği düşünüldü. Aslında Osmanlı ve Cumhuri-
yet yöneticileri frenginin kurmak istedikleri sağlıklı toplumun önündeki en bü-
yük engellerden biri olduğunun farkına çok erken varmışlardı. Hastalığı sadece 
tedavi etmeye değil yayılmasına engel olmak için koruyucu tarzda tedbirler al-
maya dikkat ettiler. Tıbbî tedbirleri idarî-hukukî ve ahlakî-manevî tedbirler takip 
etti. Frengi, yöneticiler tarafından içtimaî bir hastalık olarak kabul edildi ve bir 
başkasına geçirmekte ihmali olanların şahsî özgürlüklerinin ihlal edilmesinde 
sakınca görülmedi. Bunun mantıkî sonucu olarak da frengi ihbarı mecburî has-
talıklar arasında yer aldı ve zorunlu olarak tedavi ettirilmesi, başkasına zarar 
verdiği veya tedavi edilmediği zaman hastaların tutuklanması ve cezaî bir takım 
yaptırımlar uygulamaya geçirilmek istendi. Oysa halk ve frengi hastaları onlarla 
aynı kaygıları paylaşmıyorlardı. Bu sebeple karşılaştıkları açmazları kendi önce-
liklerine göre yeniden yorumladılar ve hastalığın tarihinin daha az önemli olma-
yan bir başka boyutunu oluşturdular. 
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Öz: Frengi, 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ilk yarısına kadar Osmanlı İmparatorluğu ile 
erken dönem Cumhuriyet Türkiyesi’nde İstanbul’un yanısıra Anadolu’da da pek çok kenti 
saran amansız bir illet olarak korku saldı. Genellikle cinsel yolla bulaştığı düşünülmekle 
birlikte başka yollarla da bulaşabilen mikrobik bir hastalık olup tedavi edilmediğinde acı 
verici ve ölümcüldü. Kimi zaman iğrenilen kimi zaman utanılan bu korkunç hastalığa karşı 
başlatılan mücadele Cumhuriyet yönetiminin sağlık alanındaki en önemli başarılarından biri 
olarak kabul edilir. Ancak bu başarının temelleri son dönem Osmanlı yöneticileri tarafından 
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atıldığından süreci bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Bu yazı, öncelikle her iki dönemde 
de yöneticilerin kurmak istedikleri sağlıklı topluma yönelik en önemli tehditlerinden biri 
olarak gördükleri frengi ile başa çıkma yolları ve bunların açmazları üzerinde odaklanacak. 
Ancak bunu yaparken iktidar tarafından kayda geçirilen ve izlenen hastalar için frengili ol-
manın anlamı üzerinde de düşünmeye çalışacağız. Böylece frengi tarihini yazarken gözden 
kaçırılan kimi ayrıntıları öne çıkarmayı ve hastalığın tarihini bir bütün olarak ele almayı he-
defliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Frengi, evlilik öncesi kontrol, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhu-
riyeti, hastalık 

 

The History of Syphilis in Turkey 

Abstract: During the period that began in the Ottoman Empire in the late quarter of the 
19th century and continued up to the mid-20th century in the Turkish Republic, Turkey 
found itself gripped in a fear of the unrelenting disease of syphilis, an illness that had spread 
not only into Istanbul, but into many other cities across Anatolia. When not properly treat-
ed, this disease – which is generally believed to be sexually transmitted but can also be 
transmitted in other ways – can have very painful consequences and often lead to death. 
The struggle against syphilis, an illness that was sometimes looked upon with disgust and 
other times with embarrassment, constituted one of the most important medical successes 
of the Turkish Republic. However, as the foundations of this struggle were originally laid by 
the Ottoman governments, this campaign should be examined as a unified whole. This 
paper investigates both the steps that governments of both periods took to curb the disease 
seriously, viewing it as one of the most lethal threats to the health of the public and an 
obstacle to be overcome.  While doing so, the essay also considers governmental written 
records which present the contemporary understanding of the meanings inherent in having 
contracted this disease, and analyses how the actions taken by these governments reflected 
the general perception.  Thus, while writing the history of syphilis, the aim of the paper is 
both to shed light on some details that had been previously ignored and to consider the 
history of this disease as a single paradigm. 

Keywords: Syphilis, Pre-nuptial health checks, Ottoman Empire, Turkish Republic, Dis-
ease. 



kebikeç / 38 • 2014  

306 

 

 

 
 

 
 


