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  Makaleyi Seçme Sebebim:  

 

   Nazi Almanya’sına çok yakın dönemde dünyada 
gerçekleşen diğer savaşlarda esirlerin ölüm 
sebeplerini merakım. 
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 GİRİŞ  

 
  

• 25 Haziran 1950-27 Temmuz 1953 tarihleri 
arasında Kore Savaşı oldu. 

• Kuzey Kore’nin Komünist tarafı ve Çin Halk 
Cumhuriyeti için çarpışıp esir düşenler BM 
yönetimindeki esir kamplarında 
tutulmuşlardır. 

 



 Bu kamplar: 

• Geoje adası 

• Jeju adası  

• Kore yarım adasının güneyindeki anakara 
bölgesindeki birçok bölgede kurulmuşlardır. 



• Haziran 1953 BM askeri raporuna göre en 
büyük kamp Geoje adasında kuruldu 

• Kore Savaşı boyunca buraya 171 494 esir 
teslim edildi. 

• Bu kamplarda Kuzey ve Güney Koreli askerlerin 
yanında sivil sığınmacılarda tutuluyordu. 

 



•  1998 de B.D. Savunma Bakanlığı, B.D. Milli 
Arşiv ve Kayıt Yönetimi yoluyla 7614 savaş 
mahkumunun ölümü ile ilgili yeni bilgiler 
yayınladı. 

 

• Bu bilgiler esirlerin ölümü ile ilgili; 

Hastalığın klinik tanı ve bulgularını  

Rütbelerini ve sosyal statüsünü belirtiyordu 



• Ancak: 

Ölenlerin ölüm yerini ve cinsiyetlerini 

Klinik tanıyı koyan sağlık personelinin ismini 
veya tıbbi statüsünü belirtmiyordu. 



Esirlerin Etkilendiği Durumlar 

• Sağlık ve beslenme durumunun kötüleşmesi  
• Epidemic – Endemic hastalıkların prevelansının 

artması  
• Esirlerin yaşam koşulları  
• Su ve gıda temini  
• Temizlik ve Kanalizasyon sistemi  
• Esirler arasındaki komünist – antikomünist 

kavgasının artması 
• Tıbbi tedavi ve diğer sağlık hizmeti sunumundaki 

yetersizlik. 



• 1949 Cenevre Toplantısı kararlarına göre; 
esirlere güvenli su ve gıda temini yapılmıştır. 

• Böylece bazı kamplardaki yaşam şartları halka 
açık yerlerden daha iyi duruma getirilmiştir 



• Çin askerlerinin müdahalesiyle 1950-51 
kışında BM geri çekilmiştir. 

 

  Bunun sonucunda; 

•  BM kampları daha kalabalık hale gelmiştir. 

• Çevresel temizlik ve esirlerin bireysel hijyenleri 
bozulmuştur. 

• Sosyal ve politik çevre bozulmuş, şiddet ve 
isyan kamplarda başlamıştır. 

 



Gereçler ve Yöntemler 

   7614 esirin ölümleri hakkındaki veriler: 

• Asya Kültür ve Çalışma Enstitüsü 

• Hallym Üniversitesi’nden elde edilmiştir. 

  Bu bilgiler 

Ölüm tarihleri 

Askeri rütbe 

Ölüm sebebiyle ilgili klinik tanı ve bulguları 
içerir 

 



   Esirlerin ölüm sebeplerini analiz etmek için 
ICD-10 olarak bilinen, hastalıkların ve sağlık 
problemlerini sınıflandırma sistemi 
kullanılarak 22 farklı grupta kategorize edildi. 



    Bazı vakalarda ölümle ilgili olan çoklu tanı 
konulabiliyor ama ölüm sebebinin ayrımını 
yapmak mümkün olmuyor. 

 

• Dizanteri  - Akut Bronşit 

• Tetanoz - Bronşial Pnömoni 

• Dizanteri – Tüberküloz gibi 

  

    Bu yolla 640 farklı ölüm sebebi,ölen 7614 esir 
içerisinden tanımlanmıştır. 



    Esirlerin Ağustos 1950 ile Eylül 1953 tarihleri 
arasında aylık ölüm sayıları arasındaki 
değişiklik de incelenmiştir. Bu değişiklikler; 

 

• Dizanteri, Diare  

• Tüberküloz 

• External sebepler(ateşli silah 
yaralanması,bomba veya diğer şiddet 
etkenleri) 

   olmak üzere 3 kategoride ele alınmıştır. 



Sonuçlar 
 

•  Esir ölümlerinin büyük çoğunluğu(%74) kara 
savaşının ilk evresinde Ağustos 1950-Haziran 
1951 yılları arasında görülmüştür. 

• Ölen esirlerin %60 ‘dan fazlasının doğum 
tarihleri kayıtlı değildir. 

 



    

Doğum tarihi kayıtlı olanlardan; 



Askeri rütbe olarak bakıldığında; 



 

Ölümlerin tarihlere göre dağılımı 



• Cinsiyet ölüm kayıtlarında belirtilmemiştir. 

• Esir kamplarında kadın mahkum olmasına 
rağmen kadın ölüm oranları ve sebeplerine 
dair bir bilgi sahibi değiliz. 

 



• Esirlerin ölüm sebepleri ICD-10 ‘ a göre 22 kategoride 
gösterilmiştir. 



• İnfeksiyon hastalıklarından ölüm oranları 



Dizanteri, Tüberküloz, External kaynaklı ölümlerin yıl ve 
aylara göre dağılımı 





Tartışma 

• Esirlerin çoğunluğu infeksiyon ve parazit 
hastalıkları sonucu ölmüştür. 

• Bu ölüm oranı %65.8’dir. 



   Belirtilen ölüm sebepleri ve oranları Kore 
Savaşı boyunca Kore'deki halk sağlığı ve sosyal 
durumu yansıtmıştır. 

• İnfeksiyon hastalıkları 1950 lerin başlarında 
genel popülasyonda da yaygın bir ölüm 
sebebiydi. 

• Kötü beslenme şartları popülasyon sağlığını 
olumsuz etkilemiştir. 

 

 



• Temizlik kavramı Kore toplumunda zayıftı. 

• İnfeksiyon hastalıklarına karşı eğitim yetersizdi 
ve az bilgi sahibi olanlarda uygulamada 
yetersizdi. 

• Esirlerin ölümleriyle ilgili dış sebepler şiddetin 
komünist, antikomünist taraflar ve BM 
askerleri arasında artışının bir yansıması olarak 
da belirtilmiştir 



• Sonuç olarak bu çalışma, Kore Savaşı’ndaki 
toplum sağlığını etkileyen ve esirlerin ölüm 
sebepleri ile ilgili yaşam şartları ve genel halk 
sağlığı durumunun ekolojik perspektiften 
vurgulayarak açıklamaya çalışmıştır. 
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